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Taikos Derybos Lietuvos 
Brastoj vėl pertrauktos

Minusi susirūnimi 4d Lietuvts ir Leukijus. 
Gubnushis Ttutinu diplonatus socialistas Trockis 

sumuša i skutus.
VOKIEČIAI PROTESTUO
JA, KAD REVOLIUCIO
NIERIUS KALBA PER
GALĖTOJO ŽODŽIAIS.

■ valstybėms reikės da tarp 
: savęs pasitarti. Konferen
cijos atnaujinimui laikas ne
paskirtas, bet manoma, kad 

į tolimesnės derybos bus per
geltos iš Lietuvos Brastos į 
Varsa vą.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., < 
16, 1918, as required by the Act ofOctober 6, 1917.

MILIJONAI ŽMONIŲ PO 
VOKIEČIU BADAI

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on January 
16, 1918, as reouired by the Act of 
October 6, 1917.

SĄJUNGININKAMS GRE
SIA BADAS.

Maisto trūksta Anglijoj, 
Francuzijoj ir Italijoj.

Maisto situacija sąjungi
ninkų šalįse Europoje dabar 
yra blogesnė negu ji buvo 
kada nors ir Amerikos val
džia yra labai tuomi susiru- 
pinus. Oficialės žinios sako, 
kad Anglijoj, Francuzijoj ir 
Italijoj maisto trukumas yra 
labai didelis.

Sąjungininkų nusiminimą 
sumažina tiktai ta aplinky
bė, kad Vokietijoj padėji
mas yra da aršesnis.

Apie sunkumą padėjimo 
Anglijoj ir Francuzijoj pra
neša Amerikos maisto admi
nistratoriui pats Anglijos 
maisto kontrolerius Rhond- 
da. Savo telegramoj jis sa
ko: ”Aš šiuriu į dabartinį 
padėjimą su dideliu neramu
mu.”

Francuzų valdžia praneša, 
kad kviečiai likos visi jau re
kvizuoti ir duonos porcijas 
visiems reikės sumažinti iki 
7 uncijų (mažiau kaip pusė 
svaro) dienai, išskirus tik la
bai biednus ir dirbančius 
sunkius darbus.

Italijoj padėjimas-esąs da 
blogesnis negu Anglijoj ar 
Francuzijoj. <

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on January 
16, 1918, as required by the Act of 
October 6, 1917.

Vokiečiai atsisako eiti 
prieš Sąjuugmiikus.

250 sukilėlių esą sušaudyta.
Trockio propaganda tarp 

vokiečių kareivių sakoma 
auga savo pasekme ir karinė 
Vokietijos valdžia deda vi
sas savo jiegas, kad ją su
stabdžius.

Trockis praneša, kad vo
kiečių kareiviai pradeda bė
gti rusų pusėn ir atneša ži
nių, kad vokiečių pusėj au
ga didelis nepasitenkinimas.

Kauno apielinkej, sakoma, 
sukilo daugiau _ kaip 25,000 
kareivių ir pametė apkasus, 
bet ištikimoji kariumenė 
tuojaus juos apsupo. Jų li
kimas nežinomas.

Vienas vokiečių oficierius, 
kuris pabėgo rusų pusėn, pa
pasakojo rusų užsienio mi
nisterijai, kad vokiečių ka
reiviai atsisako važiuoti į va
karų frontą prieš sąjungi
ninkus ir vienoj vietoj šiau
rės fronte toks pasipriešini
mas priėjo prie atviros ko
vos. Karinė valdžia sušau- 
džiusi 250 sukilėlių.

f Visi seniai ir vaikai 
tų išmirė.

Amerikos socialis 
iš Vokietijos soči 
kratų žinių, kad 
kaip 40,000,000 žm< 
kietijoj badauja, l 
diena vis daugiau 
miršta ir kad dėl ; 
žmonių nepasita 
kancleriai mainosi 
paskui kito.

Socialistų kongr 
Ix)ndonas padavė š 
formacijas atstovi 
Jis sakė:

”Tie pasakojimai 
kieti jos stiprumą yi 
darni. Vokietija \ 
ma iš civilių žmonii 
duoda kariumenei. 
cialistai, kartais ga 
nių nuo savo drauj 
kietijos. Dabar me 
jom, kad daugiau fa 
lionų žmonių tenai

” J vairus k omitet 
tenai tyrinėjo Lėni 
bernijas, praneša te 
kų, kad tiesiog tikę 
ri... Veik visi vaikai 
tų amžiaus jau išny 

"I ligonbučius at\ 
nių su ištinusiais 
nuo bado. Seniai $ 
mirė. Dėl maist 
džiova plėtojasi.”

PETROGRADAS AT
SIGAVO.

Ukraina apsiėmė pristatyt 
maisto kiek tik reikia.
Ačiū bolševikų susitaiky

mui su Ukraina, bado pavo
jus šiaurinėj Rusijoj likos 
prašalintas.

Petrogrado maisto .komi
teto narys Barikovas dabar 
sugrįžo iš Kijevo, kur jis tu
rėjo su Ukrainos vyriausy
be konferencija, ir sako, kad 
Ukraina sutiko pristatyti 
Petrogradui maisto kiek tik 
reikia tokiomis išlygomis, 
kad puse Petrogradas užmo
kėtų pinigais, o kitą pusę 
tavorais.

Barikovas sako, kad Ūkai- i 
na apsiima j 60 dienų prista
tyt į Petrogradą 3,000,000,- 
000 svarų duonos ir jai dar 
daug grudų liks nuo 1915 ir 
1916 metų.

Bolševikų vyriausybė taip
gi nusiuntė savo atstovus ir j 
Sibiran, kad paraginus tenai 
ūkininkus leisti daugiau 
grudų į Petrogradą.

Pereitą ketvergą Petro- 
gradan atėjo 67 vagonai 
cukraus, kurio užteks visam 
mėnesiui.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on January 
16, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Kalėdines sumigtas.I

kė suvienytas pastangas, ku
rias prieš jį buvo atkreipę 
išlavinti diplomatai. Jie iš-' 
vystė gudrų pieną rusų de-' 
legacijai suskaidyt, reika
laudami, kad Trockis pripa-: 
žįntų, jog Ukrainos delega
cija yra visai savistovi atsto
vybė. Jei Trockis butų tai 
pripažinęs, tai su ukrainie-i 
čiais teutonai tuomet galėtų 
užvesti atskiras derybas.

Trockis tečiaus atkirto, 
kad nors Ukraina yra sava
rankus kraštas, vienok uk
rainiečiai su rusais sudaro 
vieną frontą. Ukrainiečių 
delegacijos pirmininkas tą 
patvirtino, ir taip viena tvir
čiausių teutonų vilčių likos 
sutrupinta.
Užklupo netikėtai.

Tuomet Trockis pasuko 
klausimą taip, kad centralių 
valstybių delegatai visai ne
žinojo ką atsakyti. Jis pa
reikalavo, kad visi karės pa
bėgėliai iš Lietuvos ir Len
kijos butų sugrąžinti atgal Į
savo vietas, kad jie galėtų i 
dalyvauti apsisprendimo 
□alsavime.

Toliaus rusai pareikalavo, 
kad daugiau nebūtų daro
ma priverstinos lietuvių ir 
lenkų mobilizacijos, ir kad 
visi lietuviai ir lenkai, kurie 
buvo vokiečių areštuoti už 
ginkluotą sukilimą prieš teu
tonų valdžią ir reikalavimą 
taikos, tuojaus butų paliuo- 
suoti.

J tuos reikalavimus vokie
čiai neturėjo ką atsakyti, tik 
paaiškino, kad "tai yra vi
durinės politikos reikalai, 
todėl jie negali jų svarsty
ti." Trockis ant to atsakė, 
kad rusai tokiu }>asiaiškini- 
mu nepasitenkins ir darys 
toliaus spaudimą, kad jų rei
kalavimai butų išpildyti.
Reikalauja, kad lietuviai 
ir lenkai dalyvautų 
taikos derybose.

Ilgos diskusijos kilo
rusų reikalavimo, kad į tai
kos derybas butų priimti 
Lietuvos, Lenkijos ir Latvi-' 
jos atstovai, kaip lygiai ir 
ciel to klausimo, ką skaityti 
šitų kraštų apsisprendimu. 
Ginčai pasidarė tokie aštrus, 
kad vokiečių delegatas gen. 
Hoffmann pradėjo protes
tuoti, jog rusų delegacija 
"kalba taip kaip ji butų per
galėtoja ir galėtų diktuoti 
mums išlygas."

Galų-gale gen. Hoffmann 
užreiškė, kad augščiausia 
vokiečių armijos vyriausybė 
atsisakys pasitraukti iš Kur- 
liandijos. Lietuvos, Rygos ir 
nuo salų Rygos užlajoj.

Užsienio vokiečių ministe
ris von Kuelhmann tuomet 
pranešė, kad jis turi susilai
kyt nuo tolimesnio aiškini-) 
mo centralių valstybių pozi-, 
cijos ir pasakė, kad konfe-

!

Kita konferencija gali atsi- 
daryt Varsavoje, bet 
laikas da nepaskirtas.

' Pusiauoficialis Wolfo ži
nių biuras iš Berlyno prane
ša, kad tarp taikos delegatų 
Lietuvos Brastoj buvo labai 
karštų ginčų.

Vokiečių, austro-vengrų 
ir rusų komitetas žemės 
klausimui aptarti turėjo tris 
ilgus posėdžius pereitoj pėt- 
nyčioj ir su bato j. Nutarta, 
kad pirmutiniam sutar
ties paragrafe turi būt pa
sakyta, jog karė tarp abiejų 
pusių pabaigta.

Vokiečiai norėjo įdėti į tą 
paragrafą sakinį: "kad 
priešingos pusės nutarė nuo 
šiol gyventi tarp savęs tai
kiai ir draugiškai.”

Leonas Trockis šitą pasiū
lymą tuoj atmetė, už reikš
damas. kad ”tai yra tuščia 
papuošimo frazė, kuri visai 
neaiškina santikių, kokie tu
ri būt ateityje tarp Vokieti
jos ir Rusijos liaudžių.”
Visos armijos 
turi pasitraukti 
tuo pačiu laiku.

Tapo užtvirtinta, kad eva
kuacija užimtų kraštų iš a- 
biejų pusių įvyktų tuo pačiu 
laiku, tai yra kad centralės 
valstybės trauktųsi iš Rusi
jos žemių tuo pačiu laiku, 
kuomet Rusija trauksis iš 
užimtų kraštų Austro-Ven
grijoj, Turkijoj ir Persisi- 
joj. Paskui Persija buvo iš
braukta, nes ji nėra kariau
janti šalis, ir Trockis pata
rė įrašyti šitokią pastabą: 
"Rusija apsiima atšaukti 
savo kariumenę iš Persijos 
taip greit, kaip galima." Jis 
paaiškino, kad jis neturi tam 

' kitokio pamato, kaip tik 
norą pabriežti tą į dangų 
šaukiančią piktadarystę, ko
kią papildė buvusi Rusijos 
valdžia priešais neutralę 
Persiją.
Trockis ima viršų 
karštoj protų kovoj.

Tarp Trockio, kuris 6 mė
nesiai atgal dirbo New Yor
ke už $12 savaitei, ir ga
biausių keturių valstybių 
diplomatų įvyko nepapras
tai karšta karšta kova pro
tais. Iš Berlyno pradėjo 
zvembti telegrafo vielomis 
kokie tai Įsakymai ir von 
Kuehlmann mandagiau pa
tarė derybas pertraukti. 
Trockis gražino smūgį už 

. smūgį, aplenkė visus sląstus 
ir pilnai atlaikė savo pozici
ją. Iš antros nelygios ko
vos susirėmimo jisėjo tikras 
pergalėtojas kaip mora
liu, taip ir technišku žvilgs
niu.

Vienu tarpu bolševikų'rencija turi būt pertraukta, 
ministeris skaudžiai suplie- nes gali būt, kad centralėms kai.

JO SOSTINĖ JAU BOLŠE
VIKŲ RANKOSE.

žmonių akįs atsidarė ir 
Ukrainos Rada puola.
Oficialė Petrogrado žinių 

agentūra praneša, kad kazo
kų vadai Kaledinas ir Du- 
tovas jau sumušti. Genero
las Dutovas bėga, o gen. Ka
ledinas traukiasi atgal. Ji 

i persekioja revoliucinė ka
riumenė ir Raudonoji Gvar- 

: di ja.
Rostovo Darbininkų ir 

Kareivių Taryba, kuri buvo 
| Kaledino areštuota, dabar 
: likos paliuosuota. Žinios sa
ko, kad visi kazokai be išė
mimo priešingi Kaledinui. 

I Oficialis pranešimas sako, 
kad "tarp Ukrainos Rados ir
generolo Kaledino • iškelta

i
i

Į

dėl

i

I

aikštėn kriminališki ryšiai, 
kurie atidarė žmonėms akis 
ir parodė, kaip nedorai buvo 
pirkliaujama Ukrainos dar- 

Įbininkų, kareivių ir kaimie
čių krauju.”

Charkove Darbininkų ir 
Kareivių Tarybos galybė au
ga, kuomet Ukrainos rada 
11-tos armijos likos areštuo
ta.

Sausio 12 d. atėjo iš Petro
grado žinių, kad Dono kazo- 
kų sostinė Novočerkaskas, 

| kur Kaledinas turėjo savo 
■ "hedkvoderį,” likos paimta 
ir bolševikai tenai įsteigė 
jau savo valdžią.

Sausio 14 iš Petrogrado 
Į pranešama, kad bolševikų 
kariumenė jau visą Dono 

i Baseiną apvalė nuo Kaledi- 
jno kareivių ir užėmė dide
lius anglies laukus. Ekate- 
’ rinoslavo miestas taipgi pa
rimtas. Šituose žygiuose bol- 
i šėrikai neteko 10 kareivių 
i užmuštais ir 20 sužeistais.

Charkovo laikraščiai ra
šo, kad pradėjus tenai bolše
vikų kareiviams šaudyt iš 
kulkasvaidžių, 2-ras ukrai
niečių pulkas pasidavė su 
7,000 "karabinų ir 13 kulkas
vaidžių. Pulko vadas 

. areštuotas.

i

VOKIEČIAI SVEIKINA 
FINŲ RESPUBLIKĄ. 

Vokietijos bankai išmokėsią 
naujai valstybei 25,000,000 

markių.
Iš Amsterdamo praneša

ma, kad atsidarius 8 sausio 
Vokietijos parlamentui, di
džiojo komiteto pirmininkas 
Fehrenbach pasveikino nau
ją Finų respubliką su iško
vota neprigulmybe, kurią 
pripažino jau Rusija, Švedi
ja ir Vokietija.

"Frankfurter Zeitung“’’ 
sako, kad Vokietijos pripaži
nimas finų neprigulmybės 
turės Finliandijai daug reik
šmės piniginiu žvilgsniu. Vo
kietijos bankuose esą padė
ta ant Finliandijos kredito 
25,000,000. Kilus karei, šita 
;uma buvo konfiskuota, bet 
dabar busianti paliuosuota.

VOKIETIJA ATSAKY
SIANTI VVILSONUI 

"KARDU.”
”Vienintelis Vokietijos at

sakymas premjerui Lloyd 
George’ui ir prezidentui 
Wilsonui busiąs duotas 
kardu,” pasakė Hermann 
Leube, Reichstago užsienio 
reikalams komiteto narys.

buvo

BOL-ANGLIJA PRIĖMĖ 
ŠEVIKŲ AMBASADORIŲ.

Londono ”Dailv Mail” iš
spausdino pranešimą, kad 
Anglijos valdžia nutarė už- 
mėgsti santikius su Maksi
mu Litvinovu, kuri bolševi
kų vyriausybė paskyrė Rusi- 

j jos ambasadorium Londone. 
, Šitą žingsnį Anglijos valdžia 
padariusi dėlto, kad gavus 
teisingų žinių apie dalykų 
stovį Rusijoj.

VIENOJE RIAUŠĖS DĖL 
MAISTO.

Washin|^one gauta ži
nių iš Šveicarijos, kad prieš 
Naujus Metus Austrijos sos
tinėj Vienoj buvo didelės 
riaušės dėl maisto. Kuomet 
valdžia paskelbė, kad 500 
Serbijos kiaulių bus padita 
ant pardavimo po 75 centų 
už svarą, prie marketo susi
rinko daugiau kaip 20,000 
žmonių ir dideliam šaltyje 
išstovėjo visą Naujų Metų 
naktį. Apie rytmetį žmonės 
jau neteko kantrybės ir pra
dėjo veržtis per policijos ei
les ir apipuolė marketą. Ši
toj kovoj daug žmonių buvo 
sužeista. Potam minia įtai
sė demonstracija ir vaikščio
dama gatvėmis smerkė val
džią.

VOKIEČIAI NUŽUDĖ DA 
58 BELGUS.

Londone gauta žinių, kad 
šiomis dienomis Belgijoj vo
kiečiai vėl nužudė 58 žmo
nes. Tas padaro iš viso nuo 
pereito sausio mėnesio 170 
nužudytų belgų, kurių tarpe 
buvo dvi moterįs ir trįs mer
ginos tarp 14 ir 16 metų am
žiaus. Visi jie buvo kaltina
mi šnipinėjime.

260 REVOLIUCIONIERIŲ 
RUSIJOS SEIMAN.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad į Steigiamąjį Rusijos 
Seimą išrinkta jau 510 dele
gatų. Kiek jau sužinota, 
tai 261 iš tų esą social-revo- 
l’ucionieriai, o 153 bolševi-

BOLŠEVIKŲ NIEKAS NE
NUVERSI SAKO 

BUCHANAN.
Buvęs Petrograde Angli

jos ambasadorius Buchanan 
atvažiavo dabar į Stokhol
mą ir turėjo tenai su laikra
štininkais pasikalbėjimą. Jis 
jiems paaiškino, jog bolševi
kai dabar užima Rusijoj to
kią poziciją, kad jų niekas 
negali nuversti.

Paklaustas, kokia jo nuo
monė apie Rusijos ateitį, 
Buchanan atsakė:

"Bolševikai dabar šaukia 
Steigiamąjį Seimą, bet man 
rodos, kad Sovietai (tary
bos) ir toliaus turės visą ga
lybę savo rankose. Kokios 
bus pasekmės iš Lietuvos 
Brastos derybų, niekas neži
no. Trockis matomai yra 
pasiryžęs padaryti atskirą 
taiką. Bet tuo pačiu laiku ji
sai kovoja prieš Vokietiją 
jos pačios ginklais ir veda 
tarp vokiečių armijos propa
gandą rytu fronte. Petro
grade aš girdėjau, kad šita 
propaganda atneša pasek- 

t * 99
miu.

Apie Kalediną, Kerenskį 
ir Komilovą, Buchanan sa
kosi neturįs jokių žinių. Ka
rėje Rusija savo rolę jau pa
baigė.

Į

TARIASI APIE SUKĖLI
MĄ REVOLIUCIJOS 

RUMUNIJOJ.
Stokholmo laikraštis 

”Svenska Dagbladet” gavo 
iš Petrogrado žinių, kad te
nai atvažiavo Rumunijos so
cialistų vadas Nakousky pa
sitarti apie sukėlimą revo
liucijos prieš Rumunijos ka
ralių ir monarchišką val
džią. Jį pakvietęs Petrogra- 
dan pats bolševikų premje
ras l,eninas.

REIKALAUJA CARUI 
TEISMO.

Visos Rusijos Kaimiečių 
Tarybos pildomasis komite
tas pareikalavo, kad tuojaus 
butų areštuoti visi caro gi
minės, kurie iki šiol buvo dar 
liuosi, ir kaip galima grei
čiau išrinkta komisija Roma. 
novams teisti. Komitetas

i

90,000,000 BUŠELIŲ KVIE
ČIŲ SĄJUNGININ

KAMS.
Amerikos maisto adminis- ..v,-----  ............ .........—

tracija išleido paraginimą,'sako, kad "reikia netik carą 
kad žmonės mažiau vartotų nubausti už daugelį jo pikta- 
kvietinių miltų, nes būtinai darysčių, oet reikia da ir by- 
reikią sutaupyt 90,000,000 lą panaudoti kaipo įrankį 
bušelių kviečių sąjunginin- propagandai prieš monar- 
kams. čhiją.”

I

LIEPĖ KAPITALISAMS 
PAAUKAUT 1,000,000
Atėmę iš kazokų Charko

vą, bolševikai tuojaus įsakė 
12-kai to miesto kapitalistų 
paaukauti 1,000,000 rublių 
bedarbiams. Pinigus išdali
jo miesto vyriausybė.

ATSKIRS BAŽNYČIĄ 
NUO VAIJSTYBĖS.

Atėjo tikrų žinių, kad 
greitu laiku bolševikai ats
kirs bažnyčią nuo valstybės. 
Visi bažnytiniai turtai bus 
konfiskuoti.

VVILSONAS DID 
VEIDMAINIS, 

BOLšEVII 
ORGANAS

Bolševikų organ 
da,” rašydamas a] 
dento Wilsono 
kongrese prakalbą 
išlygas, sako, kad 
tas yra plėšraus 
imperializmo gah 
džiasis veidmainis 
istorija kada žinoji

RUSŲ JURIN1N1 
ŽUDĖ 62 OFIC1
Londono "Daily 

respondentas pran 
rogrado, kad Sev 
jurininkai buvo pi 
štą, kuris tęsėsi I 
nas. Sukilimo dal 
nenurodyta.

Maištas prasidė 
minininko, kur nū 
ėmė savo oficierių 
dė juos. Tuomet 
visuotinas vyriam 
tarimas ir žudym; 
buvo užmušta 6Ž 
tų tarpe vice-adm 
rieki ir 3 kiti adm 
NORVEGIJA į

367 LAFV
Pereitais metai 

jai paskandinta 
kartu 560,000 ton

Danams nuo i 
džios iki šių met 
dinta 215 laivų, ii 
000 tonų įtalpos, 1 
užmušta 234 žmo

žuvo kariškai
Anglų karišk 

”Raccoon” pereit 
užėjo ant uolos J 
krašty ir sudužo, 
viai, kurių buvo a 
vo kartu su laivi



2 KELEIVIS. ’

[I Apžvalga [Ii
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on January 
16, 19IX, as recuired by the Act of 
October 6, 1917.

ANGLIJOS PROLETARI
ATAS NERIMAUJA.

Socialistų Partija sako, 
kad darbininkų dalyva
vimas valdžioje neatne 
Ši minioms naudos— 
Reikalauja visuomenės 
nuosavybės, geresnės 
maisto kontrolės ir tt.

Londono "Daily Express” 
stambiausiomis savo raidė
mis išspausdino straipsnį 
"Lloyd George’o Pavojus.” 
Jis nurodo, kad žmonių bute 
(House of Commons) labai 
auga Anglijos premjerio 
priešininkų galybė ir pridu
ria:

"Parlamentas yra pailsęs ir 
nuo jo nukrito jau paskutiniai 
jo atstovybės pobūdžio skar
malai. Karės plūgas išvarė ba
rą skersai per visus rubežius 
ir išpiovė plačią, gilią, naują 
visuomenės nuomonės ir prota
vimo vagą.

"Pacifistu skaičius matant 
auga. Laikas nudėvi ir libe
rališkų Lloyd Georgeninkų lo- 
jolumą. Reikalinga tiktai pro
ga ir sena parlamentinė, ranka, 

./ kad valdžia butų nuversta.”

”Express” ragina kuo- 
greičiausia atsišaukti į žmo
nes. Jisai pataria premje
rui išeiti i priešakį ir vesti 
minias prieš pacifistus ir 
silpnuolius.

Tuo tarpu gi 17-toj meti
nėj Darbo Partijos konfe
rencijoj, kuri atsidarys 23 
sausio, svarbiausia diskusi
jų tema ketina būti klausi
mas, kokią poziciją Angli
jos darbininkai turi užimti 
linkui taikos ir karės. Pir
mutiniai numeriai laikraščio 
"Aganda," kuris dabar tik 
pradėjo eiti, iš šalies jau 
nušviečia, kad santikiuose 
tarpe darbo ir kapitalo ši
tos konferencijos pasekmės 
galės būti visapasaulinės, o 
gal net ir revoliucinės.
Minioms nėra 
naudos.

Tarpe rezoliucijų, kurios 
bus tai konferencijai paduo
tos, viena yra Anglijos Soci
alistų Partijos. Šita rezo
liucija nurodo, kad darbinin
kų dalyvavimas valdžioje 
nepadarė minioms jokios 
naudos. Ji nurodo, kad "su
sidraugavimas Darbo Parti
jos su valdžia neužtikrino 
net ir to, kad busimą taiką 
darys demokratija, o ne ka
pitalistų diplomatija."

Toiiaus rezoliucija nuro
do, kad tos "priemonės, ko
kios buvo panaudotos praša
linimui iš karės kabineto 
Hendersono, kuomet jisai 
elgėsi tenai sulyg Darbo 
Partijos nutarimų, taipgi 
priredo, jog ištikimybė ir 
dalyvavimas valdžioje dar
bininkų judėjimui yra ne
tinkami dalykai.” Todėl so
cialistai reikalaus, kad Dar
bo Partijos nariai, kurie da
bar užima valdžioje kokius 
nors urėdus, butų atšaukti.
Pozicija linkui 
taikos.

Taikos klausimu Indepen- 
d?nt Labor Party paduos 
rezoliuciją, kur tarp kita ko 
sakoma:

"Kad šita konferencija ma
no, jog dabartinė karė jau pa
žymėjo senosios diplomatijos 
puolimą, kuri iki šiol rišdavo 
tarptautinius santikius su žmo
nėmis visai nepasitarus ir dagi 
tiepaiformuodama jų; vieni tik 
vaidininkai, pergale pasinaudo
dami. diktuodavo taikos išly
gas. kurios palikdavo paskui 
savęs nuožvalgą, neapykantą ir 
kerštą, kas vesdavo prie mili- 
tarinių sąjungų ir ginklavimo
si. ir naikindavo savyvaldybės

I

principą vien tik kad patenki
nus militarinius reikalavimus 
ir imperialistą apetitus; todėl 
ši konferencija reikalauja iš- 
valdžios, jeigu karės aukos ne
veltui buvo daromos, kad kiek
vienam pasitarime, kur tik bus 
svarstomas taikos klausimas, 
butu suteikta tiesioginė atsto
vybė organizuotai demokrati
jai (darbininkams), kad butu 
atmesti karės tikslai, kurie pri
duoda karei imperialistinės ri
zikos pobūdį, ir kad ji panaudo
tų visą įtekmę ir autoritetą 
prašatinimui karės priežasčių.

Už darbininkų 
suvažiavimus.

"Todėl šita konferencija rei
kalauja, kad nebūtų trukdomi 
darbininkų atstovų suvažiavi
mai, kurių tikslas yra prieiti 
Europos klausimuose prie to
kios sutarties, kokią parems vi
sos demokratijos, be kurių ne
gali būt pastovios taikos.”

Kitos rezoliucijos, kurios 
bus paduotos šitai konferen
cijai, kritikuoja valdžią už 
tvarkymą valgomųjų daik
tų ir reikalauja, kad mais
tas butų dalinamas sulyg 
šeimynų.

Bet už visas revoliucioniš- 
kiausia esanti Amalgama- 
ted Society of Engineers re
zoliucija, kuri tarp kita kc 
sako:
Reikalauja kapitalo 
apmokesčiavimo.

"ši konferencija, pripažinda 
ma kad dabartinė sistema, duo
dama karės vedimui pinigų 
davė turčiams nevien tik milži
niškų pelnų karės metu, bet ir 
nuolatos augančią pretensiją 
prie šalies įplaukų po karės, 
kreipiasi į valdžią reikalauda
ma, kad ant kapitalo butų už
dėta 25 nuošimčiai mokesčių ir 
kad tuos mokesčius turėtų mo
kėt kiekvienas, kas tik turi 
daugiau £1,600 (apie $5,000) 
vertės lobio, kad išmokėjus ša 
lies skolas, ir priversti turčių 
klesą užmokėti kraštui už tuos 
turtus, kuriuos kapitalistai įgi 
jo ne kaipo atlyginimą už save 
patarnavimą kraštui, bet ačiū 
nedorai ekonominei sistemai.”

blogo padarė, delei ko nukentė- nuo Kurijos. Ir taip sūkiai* 
jo tik tremtiniai ir užtat jie ” ’’ '11
negali būti dėkingi tiems, k u-' 
rie partijinį egoizmą statė aug- 
ščiau artimo meilės. Nors bu
vo kaltė įr iš pusės nekuriu vei
kėjų kairiojo sparno, bet. beša
liai sprendžiant, didesnė atsa
komybė turi gulti ant sąžinės 
nekuriu dešiniojo sparno ypa
tų. Tas skylimas jautėsi per 
visą komitetų veikimo laiką ir 
didžiai atsirūgo net Rusijos 
Lietuvių Seime.”

Kaip matote, vienybės nė
ra ir tenai. O jeigu jau sro- 
yės negali susitaikyti ant 
vietos, kur tos visos baiseny
bės stovi žmonėms prieš a- 
kis, tai ką jau ir kalbėti apie 
Amerikos lietuvius, kurie 
gyvena visai kitoj pusėj že
mės!
AR NEVERTĖTŲ ŠAUKT 

SUVAŽIAVIMAS?
Revoliucija iškėlė tautų 

apsisprendimo obalsį. Prasi
dėjus dabar taikos dery
boms, rusų revoliucionieriai 
griežtai pareikalavo, kad 
kaip kitų kraštų, taip ir Lie
tuvos žmonės patįs visuoti
nu balsavimu nuspręstų, ar 
jiems geriau butų prie kat
ros nors valstybės prisidė
jus, ar savo neprigulminga 
valstybę įsteigus.

Geriausia Lietuvai dėtis 
prie demokratinės ir turtin
gos gamtos turtais Rusijos, 
ik, suprantama, su vietine 
mtonomija. Bet jeigu Lietu
vos žmonės nutartų nuo Ru
sijos atsimesti ir steigti ne- 
jriklausomą savo valstybę, 
ai butų didžiausia klaida, 
fai reikštų amžiną ubagys
tę kraštui. Laukai dabar iš
ardyti, miškai vokiečių iš
kirsti, gyvuliai išpiauti, ka
rnai ir miesteliai išdeginti— 
ir atskirkit dabar taip sunai
kintą šalį nuo stipresnės kai
mynės L. Didesnės nelaimės 
au nereikėtų. Parduoti į 

užsienį nebūtų kas, o pirkti 
reikėtų viską: ir anglį, ir ge- 
ežį, ir stiklą ir kitokius da- 
ykus. Beto da reikėtų už- 
aikyti užsienyje savo atsto
vus ir kitokius parakus. Iš 
aidos butų milžiniškos, o 
plaukų jokių. Žmones rei

kėtų apkrauti tokiais mokes
niais, kad ubagystė butų pil
noj to žodžio prasmėj.

Tai ve, kodėl mes sakom 
jutų didelė klaida, jeigu lie- 
uviai nubalsuotų atsimesti 
įuo Rusijos. O jie taip pa
daryti gali, nes to labai nori 
r kaizerio valdžia. Ji dės vi- 
as savo pastangas ir įtek

mę, kad tik lietuviai atsimes
tų nuo Rusijos. Prie to da, 
Ha kaizeriui į pagalbą eina 
nusiškiai klerikalai ir tauti- 
linkai. Iš visų kampų jie 
iradeda jau šaukti, kad lie- 
uviai reikalautų Lietuvai 
lepriklausomybės. Jie siun
čia net Suvienytų Valstijų 
kongresui rezoliucijas, pra
rydami, kad šios šalies val- 
ižia pritartų jų reikalavi- 
nui. Ir aršiausia yra tas. 
;ad tie kaizerinės politikos 
^alininkai kalba visų Ameri
kos lietuvių vardu. Pavyz
džiui. keli tokie atžagarei
viai susirinko anądien Chi- 
eagoj ir parašė Kongresui 
rezoliuciją visų Illinojaus 
lietuvių vardu, kad kongre
sas reikalautų Lietuvai poli
tiškos neprigulmybės.

Tie žmonės gali da ir dau
giau padaryti. Kitam to
kiam mitinge jie gali para
šyt rezoliuciją, kad "visi 
Amerikos lietuviai reika
lauja Lietuvos nepriklauso
mybės" ir gali nusiųsti ją 
Lietuvon. Tas padaryti 
jiems labai lengva, nes šito
kią politiką karštai remia 
Vokietijos valdžia. Ji nesi
gailės nei pinigų, nei triūso, 
cad visas tas rezoliucijas iš
platinus tarpe Lietuvos žmo
nių.

Paskleistos tokios žinios 
Lietuvoje gali padaryti pra
gaištingu įtekmę. Žmonės 
enai gali paganyti, jog iš

tiesų visi Amerikos lietuviai 
nori, kad Lįętuva atsimestų

ĖAUKIA VIENYBĖN.
Inžinierius P. T. Naruše- 

čius, nesenai atvykęs iš Mas
kvos Amerikon su rusų val
džios reikalais, pagamino čia 
lietuvių spaudai jau antrą 
straipsnį, šaukdamas lietu
vius vienybėm Tuos straip
snius gavom ir mes, bet 
spausdinti jų negalėjome, 
nes, viena, jie musų laikraš
čiui per ilgi, o antra, visi tie 
dalykai, kuriuos p. Naruše
vičius tuose strapsniuose 
judina, buvo jau tiek ameri
kiečių spaudoje ir suvažiavi
muose svarstomi, kad visuo
menei nusibodo apie tai ir 
klausytis.

Ponas Naruševičius, kai
po naujas Amerikoj svečias, 
su amerikiečių politika, ma
tomai, neapsipažinęs ir ma
no, kad juos reikia tik para
gint prie vienybės—ir tuo
jaus bus vienybė! Gerbia
mas inžinierius, matomai, ne 
politikas. Jis yra sentimen- 
talistas. Jis mato žmonių 
vargą, jam skauda širdį ir 
iam rodosi, kad šitokiu ne- 
’aimių laiku visi turi ir gali 
užmiršti savo partijas ir po
litiškus tikslus, o imtis lab
daringo darbo. Štai jo žo
džiai :

"Būna tautų gyvenime kitą
kart tokie atsitikimai, kuomet 
žmonės turi užmiršti ypatiš- 
kus vaidus ir įsipykimus, savo 
ypatiškus arba pavienių gru 
pių ar partijų interesus atidė
ti antron eilėn ir susilieti į vie
ną stiprų kūną, kad lengviau 
atsispyrus grensianciam visai 
tautai pavojui, ir nešti ant tau
tas gerovės aukuro visas savo 
pajiegas, net ir savo gyvastį. 
Tas tautas, pas kurias yra stip
rus pasiryžimas statyti augš- 
čiau tautos reikalus už savo y- 
patiškus 'arba partijinius, iš
lieka gyvos ir Įgyja laisvę; ku
rias gi nesugebi to atlikti—pa
silieka vergais. Lietuva, tapu 
si karės lauku pakliuvo di- 
džiausion nelaimėn: jai grę- 
sia ne tik dar sunkesnė vergija, 
bet ji tiesiog nyksta ketvirtas 
metas iš šio pasaulio. Kuomet 
karės audra užliejo krauju Lie 
tuvas pakalnes ir gaisrai naiki
no viską, kas tik galėjo degti,— 
žmonės, susimaišę su gyvuliais, 
žvėrimis, paukščiais, apimti 
baime, kiti nustoję proto, bėgo 
kur tik akįs nešė. Kas matė 
ištrėmimo laikus, manė, kad 
didesnės nelaimės negali būti 
Dabargi užėjo mums dar di 
desnė nelaimė: mums gresia 
pilnoj prasmėj to žodžio badas 
ir ir visiškas išnykimas.”

Visa to akyvaizdoje, sulyg 
x Naruševičiaus nuomonės, 
risi lietuviai turėtų susivie- 
jyt ir gelbėt savo tautą.

Noras gražus, bet neįvyk
domas. Tokios vienybė: 
norėjome ir mes. Darėme 
let ir bandymus. Buvome 
sušaukę Brooklyne visuoti
ną seimą, bandėm įkurti 
oendrą fondą Lietuvai šelp
ei—ir kas gi ? Klerikalai su
jaukė sau atskirą mitingą, o 
tautininkai nors ir atvažia
vo Brooklyno seiman, ta. 
pabaigoj atsimetė. Ir taip 
šelpimo darbas buvo suskal
dytas į tris priešingas sro
ves. Bandėm paskui susi- 
vienyt "Lietuvių Dienoj" 
—ir vėl išėjo fiaseo. Tiesa, 
tautininkai su klerikalais 
buvo tam kartui susivieniję, 
bet užtai paskui da daugiau 
susipyko. Ir iki šiai dienai 
jie da nesiliauja vieni kitų 
šmeižę.

Gal taip yra vien tik pas 
amerikiečius? Bet p. Naru
ševičius parodo, kad ir Lie
tuvoj dalykai stovi nekitaip. 
Štai jis savo straipsnyje ra
šo:

”Centralis Komitetas, iš 
priežasties nesusitaikymo lai
ke susitvėrimo jo Vilniuj. daug 
nustojo savo veikime: nors ja
me darbavosi jautresni veikė
jai kairiojo sparno, bet neku- 
rie užsikirtėliai trukdė darhą 
ir todėl, jeigu to skylimo butų 
nebuvę. Komitetas butų dau
giau nuveikęs, čia partijų ki
virčai iš Vilniaus laikų daug’

KLERIKALŲ SPAUDOS 
NEDORUMAS.

"Vienybė Lietuvininkų" 
pastebi, kad klerikalų spau
da labai žemai stovi. Girdi: 

"Menkesnės spaudos turbut 
nėra pasaulyje už mus katalikų 
spaudą. Atydžiai skaitant 
'Draugą’ ir 'Darbininką* neras: 
jokio straipsnio. Amžinai pei
kiama tautiečių ir socialistų or
ganizacijos, laikraščiai ir viso
kios įstaigos. Ir tai diena iš 
dienos. Skaitant tuos laikraš
čius darosi įspūdis, kad jų už
duotis ir yra tiktai kitus peikti, 
save girti, o ne tverti, ne švies
ti savo skaitytojus.

”Jei Įsigilinti praeitin, tai 
tas Įspūdis pavirsta į persitik
rinimą. Juk klerikalinė spauda 
tik ir gimė tam, kad kitus peik
ti. Tas buvo su Tėvynės Sar
gu’, tas buvo ir su anuometine 
'žvaigžde.' Ir dabar to seno
vės prisakymo prisilaikoma: 
'laikykimės prieš naujas gady
nės dvasią.' Ir laikosi ir pei
kia...

"Nestebėtina, kad mąstan
čioji visuomenė neskaito jų. 
Nestebėtina, kad niekaip jie 
negali išauklėti savo inteligen
tijos. Kas Išaugo, kas nors 
kiek pradeda mąstyti, tą jau 
vienais peikimais kitų neužga
nėdinsi.”

ten pat "V. L.” nurodo, 
klerikalai agituoja savo

spaudoje piauti laisvama
nius. Taip ve 32-ram "Gar
so” numeryje buvę parašy
ta:

"...Susispietę šliuptamiai, t. 
y. viduriniai, nei Šilti, nei šalti 
visuomeniniai elementai, ku
riuos, anot švento Rašto, iš
piauti paprastai reikia.” 
Tai, vadinasi, "mylėk 

tymą savo, kaip save.”
ar-

dinti jie gali tenai nubalsuot 
atsimesti, iš ko galėtų pasi
džiaugti tik Prūsijos junke
riai.

Taigi, kad tas neįvyktų, 
musų nuomone, reikėtų kuo- 
greičiausia sušaukti pažan
gios Amerikos lietuvių vi
suomenės suvažiavimą ir 
prieš šitą atžagareivių poli
tiką užprotestuoti. Mes tu
rime surasti būdą pranešti 
IJetuvos žmonėms, kad tos 
rezoliucijos ne lietuvių vi
suomenės rezoliucijos.

KODĖL JIE NORI NEPRI
KLAUSOMOS 
LIETUVOS.

Mes jau nesykį sakėm, 
jog lietuvių atžagareiviai 
reikalauja nepriklausomos 
Lietuvos visai ne dėlto, kac 
jie norėtų savo žmonėms 
daugiau laisvės, bet dėl to, 
kad jie tos laisės bijosi. 
Jiems baisi Rusijos revoliu
cijos dvasia ir todėl jie nori, 
kad Lietuva butų atskirta 
nuo revoliucinės Rusijon ne- 
prigulmvbės siena. Jeigu 
kas nenorėjo mums tikėti, 
tai tegul dabar pasiklauso, 
ką apie tai sako patįs atža
gareiviai :

"Lietuva nebus socialistiška, 
nes joj socializmui dirva nepa
togi. Rusiją gi socialistai sa 
vo rankose pasilaikyti tikisi. 
Jeigu Lietuva neprigulminga 
liktų, joj tokie draugijiniai vei
ksniai įsigalėtų, kad socialis 
tams į savas rankas Lietuvą 
pasigauti nė vilties nebūtų. Joj 
socialistai savo svajonių at 
siekt negalėtų. Tad jie sa 
viems tikslams atsiekti leng
vesnio kelio jieško. įdėtu va 
te po socialistiška Rusija pasi
lieka, tesudaro šiokį-tokį admi- 
nistratyvį kūną. Su kareiviv 
ar kitokios rūšies pagalba so 
cialistai lengvai revoliuciją su
kelti galėtų ir valdžią į savi 
rankas pasigauti pataikytų 
Prie neprigulmingos Lietuvon 
to padaryti neįstengtų.”

Taip rašo 1-mam šių me
tų numery klerikalų "Gar
as"—tas pats "Garsas," ką 

32-ram savo numery, išėju
siame 20 gruodžio 1917 me
tų, mokino savo skaitytojus, 
kad visus pirmeivius, "anot 
švento rašto, išpiauti papra
stai reikia.”

Kaip matote, klerikalai 
patįs prisipažįsta, jog jie no
ri nepriklausomos Lietuvos 
tik dėlto, kad jiems rodosi, 
jog tokioj Lietuvoj "sociali
zmui dirva bus nepatogi. ’ 
Pasakyta atvirai ir aiškiai. 
Klerikalai nori nepriklauso
mos Lietuvbs vien dėlto, kad 
lengviau butų galima palai
kyti joje vergiją ir tamsy
bę... ir pirmeivius naikinti 
"pagal švento rašto.”

UŽSIMANĖ BALSUOT.
Kada bolševikai užsispyrė, 

kad Lietuvos žmonės patįs 
nubalsuotų, kokios tvarkos 
jie nori, tai ir Chicagos 
"Lietuva” užsimanė balsuot. 
Tik visa bėda, kad ji nežino, 
kaip jį savo balsą galėtų pa
duot. Todėl ji klausia:

"Bet kas daryti? Balsuoti 
—tame klausime.—amerikie
čiai, žinoma, negalės. Vienok 
jų balsas turėtų būti išgirstas, 
kuomet ta valanda ateis, o—ji 
gali ateiti net ir labai greitai. 
Amerikiečių balsas turėtų būti 
išgirstas...”

Bet kodelgi p. Balučiui 
taip užsinorėjo balsuot? Juk 
šitą balsavimą iškėlė revo
liucija, o Balutis revoliuci
jos neapkenčia kaip velnias 
savo motinos. Jisai yra 
gabrinės diplomatijos šali
ninkas. Jisai tikėjo, kad 
Lietuvą galima paliuosiuoti 
vien tik skelbiant jos vardą 
svetimtaučių spaudoj. Tuo 
tikslu jisai išgavo anais me
tais iš SLA. "tautiškų cen
tų” ir $50 Gabrio biurui. Tai
gi dabar ir lauk, p. Baluti, 
pakol Gabrys padarys Lietu
vą laisva; tuomet savo balsą 
galėsi nusiųsti tiesiog "in
formacijos biuran.”

Skaitytoji Pastabos
D-ras Jonikaitis savo ap

skelbime sako: gydau vyrų, 
moterų ir vaikų ligas.

Aš pasakysiu d-rui Joni- 
kaičiui į ausį, kad jam daug 
geriau butų pradėjus gydyt 
vyrus, moteris "ir vaikus, o 
ne ligas, nes ligos niekad ne
serga ir gydymo nereikalau
ja. D-ras Yla.

Kaip sau norit; vyrai, bet 
musų kunigautai keisti žmo
nės. Jie nuolatos šaukia, 
Kad be šliubo tikras katali
kas gyventi negali, o patįs 
gyvena be šliubų ir vadinasi 
katalikų vadais.

Kun. Gaspadinė.

Kiekvienai naujai idėjai 
atžagareiviai iš pradžios bū
na labai priešingi. Kuomet 
gimė teorija, kad žemė yra 
apskriti, tai katalikų dvasiš- 
Kija prieš ją piestu stojo. 
Kuomet Kolumbas pasakė. 
xad jis gali apvažiuct aplink 
Leme ir priplaukti prie Indi
jos iš kitos pusės, taip atža
gareiviai apšaukė jį bepro
čiu. Bet dabar jau ir jie pa- 
įs pripažįsta, Kad žemė yra 

.'.pskrita ir patįs apie ją va
žinėjasi. Kuomet "Keleivis” 
^edė Maikio su tėvu pasi- 
albėjimus, tai mūsiškiai ku

nigai ir juos keikė, bet pas
kui ir patįs pradėjo pana- 
ius dalykus savo spaudoje 
ašvti, tik jiems stigo tam 
ikrų gabumų ir humoro, 
odei jie liovėsi. Dabar, kuo- 
fiet Mockus pradėjo laikyti 
aisijas, kunigai joms ap- 
kelbė "kryžiaus karę.” Nie
kino ir keikė jie tas misijas 
:aip Įmanydami. Bet pas- 
aromis dienomis žiūriu, kad 
nusų "dvasiški tėveliai” jau 
ir Mockų pradeda sekti. Štai, 
ų "profesorius” Bučvs ir 
metodologijos daktaras” 
Žaliauskas pradėjo tokias 
konferencijas,” kaip Moc

kaus misijos. Reikia tikė- 
is, kad neužilgo jie pradės 
r "nežaležnin kauti."

Lietuvių klerikalai įstei
gė Washingtone "informaci- 
ų biurą” ir užlaiko tenai 

J. Bielski, kad jis informuo- 
ų amerikonams apie lietu

vius ir jų reikalavimus. Tas 
ų „biuras” gyvuoja jau me

tai su viršum ir, kaip kleri
kalų organai gyrėsi, turėjo 
upažindint valdžią su vi- 
ais Lietuvos reikalais.
Bet štai, šiomis dienomis 

mezidentas paskelbė taikos 
šlygas, kur jis reikalauja 
avistovybės Lenkijai, Ar
senijai ir kitoms tautelėms, 
) apie Lietuvą—nei pusės žo- 
Ižio.

Taigi tegul musų klerika- 
ai dabar paaiškina visuome
nei, kurios aukomis jie tą 
'informacijos biurą” ir Biel
ski užlaiko, ką tas Bielskis 
venai veikia ir kokia lietu
viams iš to "biuro” nauda, 
eigų per tiek laiko jis nega- 
ėjo padaryti nei to, kad A- 
nerikos taikos išlygose Lie- 
uvos nors vardas butų pa

minėtas? Prof. Gnaiba.

Kun. Dabužinskas Law- 
eųceo prakalbose pasakė: 

"Jeigu Lietuva taps laisva, 
nes turėsime daug vaikų 
vesti. Kas turės 12 vaikų, 
tam duosime dvarą/’

Na, jeigu už 12 vaikų bus 
duodamas dvaras, tai jau 
neženotiems musų "tėve
liams,” kurie vaikų "vesti” 
visai negali, reikės duoti 
"vilko bilietus.”

Eks-KHerikas.

AR ŽINOTE, KAD—
Pacifiko vandenynas uži

ma 67,699,630 keturkampių 
mylių plotų; Atlanto gi van
denynas yra per pus mažes
nis, nes jo plotas turi tik 
34,801,400 keturkampiu mv- 
lių.

Tru< translation filad with the post- 
nuuiter at Boston, MassM on January 
J6, 1918. as required by the Act of
October «, 1917.

Siti armijai drapanas 
namie uždrausta.

Biuletinas 5-tas, 
išleistas Komiteto Besirūpi
nančio Moterimis, Užimto

mis Pramonėje.

"Ant durų ženklas, kad 
namai užkrėsti difterija, o 
namuose siuvamos unifor
mos S. Vai. kareiviams.” To- 

, kis buvo pranešimas, kurį 
. davė praėjusi liepos mėnesį 
i vienas tyrinėtojas. New- 

Yorke buvo atrasta, kad ka
reiviams uniformas yra siu
vamos namie kuone kiekvie
noj miesto dalyj. Jos buvo 
suverstos ant 
tuvių grindų, 
dvokiančiuose 
kambariuose.

v • « <uz jų siuvimą 
prastai menka, 
mokestis už užbaigimą ka
reivių ploščiaus buvo vie
nuolika arba dvylika centų. 
Moterįs pasakojo, kad jos 
gali užbaigti vos aštuonis ar 
dešimtį ploščių į dieną.

Šitokis naminis darbas y- 
ra dideliu pavojumi iš dvie
jų atžvilgių: Kareiviai, ku
rie dėvi tokias uniformas, 
gali užsikrėsti limpančiomis 
ligomis, atgabentomis iš na
mų, ir išnešioti tas ligas po 
visas armijos stovyklas. Siu
vimo darbas todėl privalo 
būti atliktas kriaučių šapo- 
se, kurios esti- prižiūrimos, 
kad ten butų prisilaikoma 
sanitariškų taisyklių.

Kitas blogumas naminio 
darbo yra tame, kad darbi
ninkės gauna už jį visai 
menką mokesti. Samdytojai 
neprivalo be niekur nieko 
krauties neužpelnytus lo
bius ir mokėti naminiams 
darbininkams algas* iš ku
rių tie gali vos pusbadžiai 
gyventi.

Suvienytų Valstijų val
džia pripažino tai blogu da
lyku. Karės Sekretorius, 
Newton D. Baker, ant ku
rio atsakomybės gula rūpi
nimąsi kareiviais, o taipgi 
suteikimas jiems uniformų 
ir kitų reikalingų dalykų, 
nutarė, kad tas blogumas 
turi būti pataisytas. Jisai 
sudarė tam tikrą tarybą, 
kuri turi kontroliuoti, idant 
butų prisilaikoma taip va
dinamų "Standard" darbo 
s^lygŲ dirbtuvėse, kur dir
bama rūbai kareiviams; ta
ryba privalo apžiurinėti 
dirbtuves ir rupinties, kad 
valdžios užsakymai butų iš
pildomi tinkamose darbui 
sąlygose. "Vien tik tas," už
reiškė Sekretorius Baker, 
"užtikrins armijai tinkamus 
drabužius ir jų pristatymą 
į paskirtą laiką.”

Taryba iš trijų narių tapa 
sudaryta praėjusį rugpiučio 
mėnesį. Ji dabar prižiūri 
visus kontraktus ant užsa
kymų pagaminti kareiviams 
uniformų. Ir netik dirbtu
vės privalo būti padarytos 
saugiomis nuo gaisro ar ne
laimingų atsitikimų pavo
jaus. bet ir darbininkams 
užtikrinta algos, nustatytos 
bendromis sutartimis, pa- 
‘larytomis tarp darbinin
kų ir samdytojų.

Griežtos permainos, ku
rios tapo įvykintos, galima 
pastebėti jau vien iš to fak
to, kad už užbaigimą ploš
čiaus dabar mokama po 25 
centus vietoj 12 centų, ku
rie mokėta seniau.

purvinų vir- 
ant patalinių 

miegamuose 
Užmokestis 

buvo nepa- 
Vidutinė

Manoma, jog pirmutinį 
vandens mąluną grūdams 
malti išradęs romėnų va
das Belisarius. Sakoma, 
kad jis padaręs tokį moluną 
555 metais, kuomet gotai ap
gulė Romą.

Garvežio ratai paprastai 
nudįla, kuomet pervažiuoja 
66,770 mylių kelio.

a
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Tas duonos sapnio

DUQUESNE, PA., 
Lietuvių kliubo vakarėlis.

Gruodžio 30 d. čionai bu
vo Lietuvių Neprigulmingo 
Literatūros Pašalpinio Kliu
bo surengtas vakarėlis. Pirm 
vakarienės buvo kliubo me
tinis susirinkimas, kurį rei
kia paminėti bent dėlto, kad 
jame pasirodė musų kliubie- 
čių susipratimo žingsnis 
pirmyn. Renkant kliubui 
pirmininką buvo kandida
tais tautininkas ir socialis
tas. Tautininkas gavo 14 
balsų, gi socialistas 34. Pa
keltam klausimui, kad kliu- 
bas paimtų kokį laikrašti 
sau už organą, taipgi pri
tarta, bet apsvarsčius nutar
ta, kad prenumeruot "Ke
leivis,” "Laisvę” ir "Darbi
ninkas.” šį pastarąjį pata
riantis prenumeruot argu
mentavo, kad reikia matyt 
ir klerikalų judėjimas. Be tų 
užprenumeruota ir vietos 
angliškas dienraštį "Obser- 
ver."

Publikai susirinkus ir su
sėdus prie parengtų statų, 
"Lietuvių Liuosybės Cho
ras” iš Wilmerdingo vado
vaujamas J. Žiūrono sudai
navo Lietuvos himną ir ki
tas dvi daineles. "Kalėdų 
diedukas” padalino vaiku
čiams dovanų, o d. A. Čelkis 
atidarant vakarėlį pasakė 
prakalbą, apibudindamas L. 
N. L. P. Kliubo gyvavimo 
istoriją; kliubas susitvėrė iš 
12 narių 1908 metais, šian
dien turi 80 narių ir $25,516 
turto, taipgi nuosavą namą, 
svetainę. Kalbėtojas pakel
tu balsu sako: "Ši draugija, 
pergyveno daug vargo ii 
sunkenybių. Aršiausiu jos 
priešu buvo asmuo su atbu
la apykakle, kuris su savo 
aklais pasekėjais kas valan
da tykodavo, kad užmetus 
mirties kilpą ant draugijos 
kaklo. Nežiūrint to, drau
gija išaugo, įsigalėjo, jos 
priešai į olas sulindo, ir aš 
geisčiau, kad draugija tuo 
patim dabar savo nepriete
liams atsiteistų.” Šitą už- 
reiškimą publika sutiko gar
siu delnų plojimu. Man ro
dos, kad kovoti tokiais Įran
kiais, kaip kovojo šio kliubo 
priešai, kliubui butų perpra
sta. Pats gyvenimas teisy
bę parodė ir žemi gaivalai 
tuo patim jau yra moraliai 
nubausti.

P-ni Povilienė ir p-lė Va- 
lentukoniutė puikiai padek
lamavo.

Vakarėlis praleista links
mai ir smagiai.

Čia buvo leidžiamos ant 
laimėjimo Įvairios dovanos, 
kas davė dr-jai $18.20 pelno. 
Tie pinigai proporcionaliai 
išdalinami našlaičiam, ku
rių tėvai buvo šio kliubo na
riais. Chorui deklamato- 
rėms ir atsilankiusiai publi
kai reikia tarti ačiū, išski
riant tas paikas vvtukes. 
kurios laike programo kaip 
pelės čypė. Sarmata to
kioms tarp padoresnės pub
likos būti.

Vakarienėje buvęs.

Balčiukienė iš Grand Ra- 
pids, taipgi vietinė p-lė. F. 
J. Stasiuniute sudainavo po
ra dainelių. M. Ivonauskiutė 
sulošė senmergės monologą. 
Deklamavo: O. Petersoniu- 
tė, O. Stasiuniute ir Z. Pe
tersonas. Dainos, monolo
gas ir deklamacijos puikiai 
nusisekė ir padarė įspūdį.

Gruodžio 29 d. LDLD. 83 
kuopa turėjo koncertą ir ba
lių. Sulošta komedija "Ne- 
norėjai duonos, graužk ply
tą.” Drg. Punis sulošė mo
nologą ”Vagys;” d. J. Bud- 
ris pasakė Džian Bambos 
spyčių; dd. F. V. Domeika 
ir T. Punis sulošė dialogą 
”Oficierius ir kareivis 
plė Stasiuniute padainavo 
O. Petersoniutė ir Z. Peter
sonas deklamavo. Vadinasi, 
koncerto programas buvo 
margas ir turtingas. Po 
koncertui buvo šokiai. Va
karas pavyko ir kuopai da
vė šiek-tiek ir pelno.

Gruodžio 31 d. buvo LSS. 
246 kuopos surengta "drau- 
giška vakarienė.” Svečiams 
prie stalų susėdus d. Punis 
pasakė prakalbėlę ir persta
tė kalbėti visus iš eilės kas 
ką mano ir pasakyt gali, vie
nu žodžiu tai buvo nuomo
nių išreiškimas. Kalbėjo 
tuo budu apie 30 asmenų ir 
jų visų nuomonių neišrokuo- 
?i, vien reikia pasakyti, kad 
visos jos buvo tik karštu 
pritarimu socialistiškam 
darbininkų judėjimui.

Po vakarienės svečiai, y- 
pač jaunimas, linksmai žaidė 
Įvairias žaismes belaukiant 
Naujų Metų.

Mano nuomone, tokie va
karėliai yra geistini, nes 
tuo budu lengviausiai supa
žindinti musų jaunimą su 
ocialistų siekiais ir uždavi

niais. Geistina, kad kuopa 
jų ir daugiau rengtų.

Siubunas.

WATERBURY, CONN. 
Dramatiškos Dr-jos 

"Varpo" vakaras.
Sausio 2 d. čionai vaidin

ta Žemkalvio dramą "Blin
da,” vadovaujant artistui-ak 
toriui p. Vitkauskui.

Blindos rolėje—-J. Lukau- 
skas, ūkininko viršaičio Ba- 
ialio rolėje—J. Ramanaus
kas, ūkininkės Baialienės 
rolėje—J. Aleksaitienė, jų 
duktės Uršės rolėje—J. 
Krankaičiutė ir Jotutienės 
rolėje—E. Gedminiutė lošė, 
galima sakyti, artistiškai. 
Kiti aktoriai lošė silpniau. 
Abelnai paėmus, vaidinimas 
padarė publikoje gerą įspū
dį. Ypač scenerija buvo pri
taikyta tikrai taip, kaip vei
kalas reikalauja, 
naturališkumas:
tuviška stnba su lietuvišku 
moliniu pečium, 
priminė ir jo paties praeiti

o scenos 
tikra lie

MUSKEGAN, MICH. 
Iš musų judėjimo.

LSS. 246 kuopa vietos lie
tuvių judėjime galima sa
kyti vadovauja, 
kliūčių, kuopa 
kiek išgali.

Gruodžio 15 d. 
minėtos kuopos 
prakalbos. Kalbėjo d. Kaz
lauskas iš Grand Rapids 
Mich., tečiaus reikia pasaky
ti, kad panašus kalbėtojai 
jeigu nori mokinti minią 
patįs daugiau pasimokintų 
ir su dalykais apsipažintų, 
nes be to jų prakalbos tik I t • J* • • ••

Nežiūrint 
darbuojasi

čia buvo 
surengtas

nes
klaidina ir nei jiems gar
bės nei klausytojams naudos 
neatneša.

Per šias prakalbas buvo 
daug pamarginimų. Drgė.

žiūrėtojui 
‘ Į, 

vargus, tamsumą, nežinią, 
o miško Dervinų pušies na- 
turališkumas taip ir priminė 
tuos paslaptingus Lietuvos 
miškus, sužadinusius kiek
viename musų pirmas sva
jones, ilgesius ir troškimus 
geresnio, lemtesnio gyveni
mo. Scenerijos harmonija 
>u veikalu, beabėjo, turi di
delę svarbą vaidinimuose, 
taigi ir čia už pritaikymą 
scenos rengėjams ir režisie- 
-iui pridera tart padėkos žo
dis. Kiek iki šiol pas mus 
vaidinta veikalų vis būdavo 
ta pati scenerija visiems vei
kalams vienoda, svetima vi- 
<ą vaidinimą padaranti ko
dą tai karikatūra. Pritai
kymas atsakančios sceneri
jos veikalą Blindą padarė 
lene įspūdingiausiu iš visų 
kokie čia kada buvo vaidin
ti. Be to Blindos veikale ir 
artistai buvo naturališkai— 
atsakančiai nugremiruoti. 
Visame tame matėsi p. Vit- 
tausko rūpestis.

Atvaidinimas šio veikalo 
musų Dramatiškos Draugi-

jos "Varpo” vardą pakelėj 
Artistas Vitkauskas buvo 
sukvietęs Waterburio jauni
mą ir teatrališkus ratelius, 
kad surišus bendran veiki
mam Kokios bus to pasek
mės—matysime. Kol-kas 
Vitkauskas darbuojasi 
"Varpo" draugijoj ir tiki
mės, kad artistus išlavins į 
tikrus profesionalus. Lai
mingo pasisekimo.

Sausio 20 d. "Varpas” 
vaidins du veikalėliu "Dė
dė atvažiavo” ir "Undinė” 
Be to greitu laiku vėl 
žadama pastatyt "Genovai
tę,” "Musų gyvenimo die
nos,” "Revizorius,” "šėto
nas,” ir "Krikščioniai.” Kaip 
matosi, tai programas užsi- : 
briežta labai platus. Linkė
tina. kad pavyktų kuoge- ] 
riausiai jis išpildyti. j

Dailės tyrinėtojas. •

į ATLANTA, GA. 
Nesnaudžia.

Nežiūrint, kad kapitalas 
laiko visuomenę savo naguo
se: nežiūrint, kad kapitalis
tai laiko šalies įstatymus 
savo rankose; nežiūrint, kad 
tūkstančiai ambonų kas ne- 
dėldienis darbuojasi kad pa
laikius nuolankiame liki
mui” pasidavime pavergtuo
sius, valdančioji kiesa mato
mai ir visom tom minėtomis 
priemonėmis pradeda neuž- 
sitikėti ir nuogąstauti pa
vergtųjų budimo.

Kad da hipnotizavus mi
nių sąmonę, kapitalistai su 
buržuazija pasiuntė darban 
kapitalizmo apaštalą Billv 
Sunday.

Kaip kitur, taip #ir čionai, 
buržuazija įtaisė milžinišką 
maldnamį, tikriau sakant, 
žardą ir per savo spaudą 
varyti varė žmones eiti klau- 
syties 'evangelisto” Billy 
Sunday pamokslų, tikriau 
sakant, jo klauniškų šokinė
jimų ir gaudymo velnių už 
uodegos. Suprantama, ran
ka tuščia nelikdavo, dole
riai pylėsi. Per septynias 
sąvaites tas kapitalo evan
gelijos skelbėjas mulkino 
žioplius, hipnotizavo jų są
monę, spauda gi jam su visu 
pasišventimu darbą varyti 
pirmyn gelbėjo. Tik ir kan
trybė tos "civilizuotos” a- 
merikiečių visuomenės, kad 
pakenčia tokius šlykščiau
sius civilizacijos išjuokimus 
ir pažeminimus. Sveikas 
vyras dėl dolerio apsimeta 
pamišimu, šokinėja, striki
nėja, gaudo orą, šaukia, mel
džiasi ir melsties liepia, kad 
kaizeri Dievas suparaližuo- 
tų, kad užsiųstų ligas, ma
rą ir tt. ir žiopli, protiškai 
užmušti žmonės visa tai 
skaito kokia tai dieviška ga-

NORWOOD, MASS. 
Elektra užmušė lietuvį.
Sausio 9 d. čia likos elekt

ros užmuštas Danielius Pa
vilionis, LSS. 133 kuopos na
rys.

Pavilionio mirtis kolkas 
da tebėra apsupta stora pa
slapties siena. Tame name, 
kur jis gyveno, užšalo van
dens rynos. Joms atšildyt 
buvo pakviestas tam tikras 
žmogus. Kuomet jisai šil
dė skiepe rynas, Pavilionis 
nulipo tenai pasiimti anglių. 
Kiti girdėjo, kad švinorius, 
kuris šildė tas paipas, prašė 
Pavilionio ką tai palaikyt. 
Ir kada Pavilionio žmona, 
nesulaukdama su anglimis, 
nulipo sklepan pažiūrėti ką į 
jis tenai daro, atrado jį jau; 
negyvą. Jis gulėjo nutrenk-į 
tas ir jo rankos buvo apde-į 
gintos elektros.

Moteris pasiliko su dviem] 
mažom mergaitėm ir sena' .... . „ T
savo motina didžiausiam i^e.-kokia tai svemenybe, 
varge.

DETROIT, MICH.
Dailės Mylėtojų Dr-jos 

vakaras.
Sausio 5 d. čionai buvo 

pirmas Dailės Mylėtojų Dr- 
jos parengtas vakaras. Sce
noje statyta Br. Vargšo vei
kalą "Saliamono Sapnas.” 
•šskyrus vieną-kitą trūku
mėlį, atvaidinta gana gerai.

Po lošimui M. 
nudainavo solo 
Mylėk” ir "Šių 
D. M. D. choras 
Naują Rusijos 
"Keleivis ir Aras, 
buvo šokiai.

Pastebėtina pas mumis 
vienas labai nelemtas papro
tys. būtent suėjus svetainėn 
stovėti būriais prie durų ir 
laukt kol susirinkimas at
sidarys, paskui vienas per 
kitą grūstis prie sėdynių. 
Šitokia tvarka yra netikus 
aikc prakalbų, bet ji visai 
pasmerktina laike vaidini
mų. Aktoriai sukoncentra
vę savo mintis ir energiją 
išeina scenon, o čia tarp pub
likos krutėjimas, kartais 
triukšmas, neramumas, ak
torių mintis išblaško, domą 
atkreipia šalin nuo to daly
ko, į kurį ji buvo atkreipta 
ir šitoks, rodos, mažmožis 
dažnai gali sugadinti visą 
lošimą. Jokiose civilizuoto
se tautose vaidinimai nepra
sideda publikai besirenkant 
Nuraminimui publikos ir 
prirengimui jos prie atkrei
pimo domos vaidiniman i- 
vestos orkestros. Taigi ir 
mums laikas jau butų daly
kus išmanyti. Jeigu jau 
kitaip negalima, tai vakarų 
pirmininkai neprivalo atida
ryti vaidinimų, pakol su
sėst pakviesta publika nesu
sėda ir nenusiramina. Visa 
tai pastebiu, žinodamas, kad 
ta blogybė daugelyje vietų, 
ne vien pas mus, da vis ne- 
beišn ai kinta.

Aleksiunas 
"Jausk ir 
nakcialv." v 
sudainavo 
Himną ir 
” Vėliaus

meldžiasi ir paskutinius sa
vo centus sorkininkui po ko
jų krauna. Civilizuotos tau
tos spauda šitokių hecų, ši
tokių kapitalistiškų priemo
nių nepasmerkia, bet Billy 
Sunday kaip stabą garbina, 
šventu skaito. Mat protau
jančios visuomenės kapita
las nepageidauja, protau

siančių žmonių legališki pik- 
itadariai bijo, tai Billy Sun
day šitokiems ištikrųjų yra 
išganvtojumi. Už šitokį sa
vo darbą kapitalizmo apaš
talas išvažiuodamas iš At
lanta išsigabeno su savim 
21,000 dolerių, kuriuos jam 
sukrovė ne vien buržuzija, 
bet daugiausiai • tie patįs 
žmonės, kurių mulkinimui 
tas klaunas čionai savo cir
ką rodė.

Ar tai kaipo tiesioginė 
Billy Sunday "pamokslų” 
pasekmė, ar tolimesnis kapi
talizmo apgynėjų veikimas, 
dabar atsirado čia kitas pra
našas. Prieš pat Kalėdas 
atsirado čia Adomo rūbais, 
ilga balta barzda ir plaukais 
su ilga lazda antras stebuk
ladaris. Vidurmiestyj vi
durdienyj basas ir nuogas, 
nors buvo šalta, jis savo kei
stumu sutraukęs aplink save 
vėplų minią "mokino" juos, 
kad jis yra Jėzus Kristus. Ir 
civilizuoti žmonės tokius 
fekerius neuždaro į beprot
nami ar j kalėjimą.

Napol. Vaitekūnas.

Į

Visa tai, suprantama, Ro
mos agentams reiškia baise
nybę ir jie pradėjo tiesiog iš 
kailio nerties. Netik per 
savo spaudą "Darbininką” 
ir "Draugą” jie biauriausia 
šmeižia kunigą Strazdą, bet 
net Ramanauskučiu pradė
jo gązdint.

Gruodžio 30 d., kaip žmo
nės pasakoja, 
dan prisiutė 
900 egzempliorių.
Halaburda padarė mat di
džiausi ofensvvą prieš kun. 
Strazdą, dėlto pasirūpino 
kuodaugiausiai prisikraut 
dvokiančių bombų '"Drau
go" pavidale. Mat ten buvo 
nešvariausių šmeižtų pritep
liota, tai užvertė visą bažny
čią ir sušauktiems parapijo- 
nams kiekvienam "dykai" 
išdalino, kad apginklavus 
juos. Žinoma, Įžangą baž
nyčion padarė $1.00, tai to
kiu budu iš neprotaujančių 
vargšų atlupo šimteriopai, 
nes padoresnis žmogus ir 
veltui brukamo "Draugo" 
neims į savo rankas. Žino
ma, Romos agentams ofen
zyvas tiek pavyko, kaip vo
kiečiams ant Verduno. Žiū
rint iš šalies net ironiškas 
juokas ima, kaip tie musų 
"dvasiški" tėveliai, beginda
mi savo biznį, tokį pat, to pa- , 
ties tikėjimo, Į tą pati Die
vą ir Į tuos pačius šventuo
sius tikėti mokinantį kuni
gą pagatavi pasmaugti ar 
ant laužo sudeginti, kad tik 
nenustojus gausios avelių 
vilnos. Kad to padaryt ne
gali, nes Įstatymai draudžia, 
inusų "doros mokytojai” 
griebiasi purviniausių Įran
kių. Priteplioję nešvankių 
šmeižtų ir grūmodami do- 
nosčiku Ramanauskučiu, jie- 
spausdina eibes savo šlamš
to, kad nieks jo neprenume
ruoja, tai nors kvailus pa
rapijomis šaukia bažnyčion 
žadėdami dideles dievo my- 
listas, ima už Įžangą po do
lerį ir apdovanoja purvinu 
šlamštu "Draugu." Ištikru- 
jų tai tragi-komedija. Gir
di, "kolegijos studentas, 
viešas notariušas John Ro
man, suareštuos kunigą 
Strazdą.” Be to ir be kita 
ko, tame pačiame "Draugo 
299 numeryje 
meluojama, kad 
Strazdas su F. 
kurs pas Petrauską mokinos 
dainavimo, kolektuoja pas 
žmones pinigus ir tarp sa
vęs jais dalinasi. Kun. Straz
das laike savo prakalbų, kur 
buvo susirinkusių virš 60C 
žmonių, perskaitė publikai 
"Draugo" šmeižtus, publika 
vienbalsiai užreiškė, kad tai 
bjaurus šmeižtai ir pareika
lavo, kad kun. Strazdas 
"Draugą" patrauktų teis
man. Kunigas Strazdas da
bar skundžia "Draugą" rei
kalaudamas $50,000 atlygi
nimo. Vadinasi, Romos a- 
gentų ofensyvas jiems ne
kaip pavyko, o gal da gali 
atnešti ir gana skaudžių 
smūgių. Tautietis.

Clevelan- 
”Draugo” 

Kunigas

begėdiškai 
kunigas 

Rimkum,

CLEVELAND, OHIO. 
Romos agentai dūksta.
Atvykus čionai neprigul- 

mingam kun. J. E. Strazdui. 
D-I).. sutverta neprigul
minga lietuvių šv. Kryžiaus 
parapija, prie kurios pri
klauso ’ "v'
šeimynų. Be to gruodžio 22 
d. buvo 

i Strazdui prakalbos, per ku
rias susitvėrė Šv. Kryžiaus 
pašalpinė draugija, taipgi 
ir moterų pašalpinė draugi
ja likos sutverta ir 

D. M. D. Koristas. jau įsirašė 40 narių.

jau virš 1,500

parengtos kun.

S. MANCHESTER. CONN. 
šmeižikas sugautas.

Gruodžio 29 d. čionai buvo 
vietos katalikų parengtos 
prakalbos. Kalbėjo tūlas K. 
Česn ule viči ūkas. Prisi paži
nęs, kad nei kumščia, nei 
burnojimais negalima socia
listų išnaikinti, pradėjo rau
doti, kad katalikams gręsia 
raudonas pavojus, o paskui, 
tarsi atsisveikindamas mir
štančią krikščionybę sušu
ko: ”0 prakilniausias idea
le. o žibintuve pasaulio”... 
Well, bet jeigu iš to žibintu
vo rūksta tokie dvokiantieji 
smalkai, kaip Mocochai, 
Šmitai ir šimtai jiems pana
šių kriminalistų, tai turbut 
tas žibintuvas neapšviečia 

iškart | pasaulį, neigi nėra prakil
niausiu idealu.

Antru atveju Česnulevi-I Programas buvo rengia- 
čius kalbėdamas apreiškė,' mas daug platesnis, bet dėl 
kad "Dr." Bielskis yra Lie-ltulų neišvengiamų kliūčių 
tuvos ambasadorium Wa-( reikėjo pasitenkinti prakal- 
shingtone, o jis —česnule-,’ 
vičiukas — yra jo padėjėju.' 
Na, jeigu šitokie "vyrai" 
ambasadorių vietas sau 
skiria, tai ištikrųjų ne vien 
tas "prakilniausias krikščio
nybės idealas" — juodosiosI 
armijos viešpatavimas, bet 
ir klerikalizmo klapčiukų 
protas kraustosi iš šios aša
rų pakalnės. Sakyčiau, kad 
Bielskiui su česnuievičiuku: 
kur-nors pas senį Jehovą!
užpečkyje ir tiktų ambasa-ičią, kai Z-ai nori, tūlą vaka- 
doriaut, bet tik jau ne ant I ra einant p-niai Rindeikienei 
šios žemės, tik jau ne Wa- 
shingtone.

Česnulevičius, nors ir pa
sakęs, kad socialistų negali
ma nei burnojimais išnai
kinti, tečiaus neiškentė ir 
pradėjo burnoti, ant galo, 
matomai neturėdamas jau 
ko kito socialistams užmesti, 
pasakė, kad socialistai Įstei
gė fondus ir rinko aukas 
nuo karės nukentėjusiems 
šelpti, bet tais pinigais, gir
di, jie šelpia tik dabartini 
Rusijos carą Trockį.

Kadangi prakalbas atida
rant pranešta, jog klausi
mus paduoti vien tik raštu 
tegali, tai buvo paduotas 
tas klausimas raštu, kuri 
Česnulevičius vienok nemo
kėjo perskaityt, tai net ki
tam davė kad ji perskaitytų. 
Klausimas skambėjo: "Kal
bėtojas pasakė, kad iš surin
ktų nuo karės nukentėju
siems šelpti pinigų socialis
tai šelpia L. Trockį. Meldžiu 
prirodyt tatai.” Nabagas 
klerikalų klapčiukas pasta
tyto reikalavimo taip išsi
gando, kad pasakęs, jog tam 
reikia šaukt seimą, nuo pa
grindų pabėgo. Vadinasi, 
šmeižikas likos sugautas ir 
prie sienos prispirtas užsi
čiaupė. Arškctukas.

Teatras.
Sus. L. A. 207 kuopa ren

gia pirmu kartu So. Man- 
chestervj didelį teatrą. Sau
sio 20 d. š. m. Armory Hali 
svetainėje prie Wells gat
vės vaidins veikalą 
Broliu" ir "Žingsnys prie 
Šviesos.” Veikalus atvai
dinti pakviesti yra artistai 
iš New Britain. Geistina, 
kad niekas nepraleistų pro
gos neatsilankęs, nes tai bus 
duota gyvais paveikslais 

i didelė gyvenimo lekcija. Ma- 
i tyt tų veikalų lošimą žingei- 
du kiekvienam, kas tik da 
turi gyvą krutinėję dvasią.

J. Januškevičia.
BRIGHTON, MASS. 

LSS. 67 kuopos 10 metinės 
sukaktuvės.

Sausio 6 d. šių metų suka
ko 10 metų nuo susitvėrimo 
IjSS. 67 kuopos. Tas savo 
sukaktuves kuopa apvaikš
čiodama parengė viešą susi
rinkimą su Įvairiais pamar- 
ginimais.

Atidarius susirinkimą, 
Cambridgeaus lietuvių be- 
nas, vedamas g. L. Buinio, 
užgrajino Marsalietę, ku
riai publika išreiškė pagar
bą atsistojimu. Paskui kal
bėjo LSS. 67 kuopos narys d. 
A. I^akačauskas, išparody- 
damas ką kuopa yra nuvei
kus savo 10-čio metų gyvavi
mo laiku. Antras kalbėjo d. 
J. Neviackas. Jo kalba bu
vo abelnai apie socialistų ju
dėjimą ir reikalaviinus. Tre
čias d. L. Pruseika kalbėjo 
apie musų tautininkų ir kle
rikalų politiką ir jų vergiš
kus šliaužiojimus po valdžių 
ir diplomatų priemenes.

Visų kalbėtojų prakalbos 
publikai patiko. Aukų lė
šoms padengti susirinkusie
ji suaaukavo $25.35., už ką 
reikia jiems tani nuoširdų 
ačiū. Publikos buvo virš 
500, prie kuopos prisirašė 
keli nauji nariai.

i

J.

"Du

bomis. Be to plė O. Rauli- 
naičiutė paskambino pianu 
ir sudainavo. P-lė S. Jaka- 
vičiutė ir Pocius padeklama
vo. Publika visgi buvo pa
tenkinta.
Dvasios šventos įkvėpimas.

Kelios savaitės tam atgal 
mirusių vyčių fetfebeliai 
Z-ai, turėdami piktumą ant 
Rindeikių, turbut užtai, kad 
šie netankiai lanko bažny-

iš svetainės. Z-nė pastojo 
kelią, išsitraukė geležinę 
paipą ir smogė Rindeikienei 
per galvą, ši parkrito. Par
vesta ją namon, pašaukta 
gydytojas ir reikėjo perskel
tą galvą susiūti. Rindeikie- 
nė apskundė Z-nę. Teis
mas buvo 5 sausio. Teisėjas 
rado Z—nę kalta ir nutei
sė užmokėti 10 dol. bausmės 
ir abiejų pusių advokatams 
iškaščius.

Z—as yra perkrikštas žy
das, Z—nė gi lietuvė. A- 
budu buvo mirusios vyčių 
kuopos lyderiais, taipgi šv. 
Juozapo sčestlyvos smerties 
susaidės nariai. Matyt, juos 
Krasnicko šventa dvasia 
taip Įkvėpė, kad kėsinasi net 
ant žmogaus gyvasties.

Bolševikas.
ROCHESTER, N. Y.

Drgo. Grigaičio prakalba.
Sausio 6 d. čionai buvo 

LSS. 7 kuopos parengtos 
dvejos prakalbos: vienos po 
piet, antros vakare. Kalbėjo 
"Naujienų” redaktorius d. 
Grigaitis. Prakalbos buvo 
parengtos tuo tikslu, kad da
vus atsakymą kun Maliaus- 

įkui, kuris čia su savo misi* 
Į jom atsihaladojęs pripliauš
kė ant socializmo ir socialis
tų biauriausių šmeižtų ir 
klaikiausių nesąmonių. Drg. 
Grigaitis, kaipo vienas iš 
musų giliausių socializmo 
mokslo žinovų smulkmeniš
kai išaiškino socializmo reik 
šmė, kas pagimdo revoliuci
jas ir ką revoliucijos reiškia. 
Per aliejus savo prakalbas 
kalbėtojas Maliausko užme- 
timi davė tokius atsaky
mus, kad kiekvienam klau
sytojui buvo aišku kaip die
na. kaip kunigija, gindama 
savo biznį, griebiasi nešva
riausių šmeižtų ir mano tuo- 
mi nuslopinti darbininkišką 
judėjimą. Vargšai tie kuni
gai, kaip apgailėtinais su
tvėrimais jie išrodė pastaty
ti teisybės švies.ii.

Buvo paduota ir klausimų 
visa eilė, Į kuriuos g. kalbėk 
tojas puikiai atsakė. Pra
kalbos padarė puikų įspūdi, 
prie kuopos prisirašė kelia- 
tas naujų narių.

Per abejas prakalbas ir 
detektyvų kaip varnų publi
koje sėdėjo ir laukė ar nega
lės prie kalbėtoiaus prisika
binti. bet nieko nepešė. Iš 
to aišku tas, kad "donosči- 
r ų” ir pas mus netruksią.

Kada šitaip musų srovių 
santikiai stovi, tai kaip tū
liems rochesterW6ams gali 
rodyties galimybe srovių 
vienybė, dėl kurios net vi
suotiną seimą šaukia?

Vakariene.
Nauju Metu belaukiant d. 

Druseikis parengė draugiš
ką vakarienę pagerbimui 
svečių iš Binghamtono, ku
rie čia viešėjo. Tarp susi
rinkusių svečių dd. Drusei
kis ir Dagis, kaipo 7 ku un>s 
komisija aukoms rinkti, su
rinko są-gbs apgynimo fon
dan 12 dol.

Vakarėlis praleista labai 
draugiškai ir naudingai. Su
dainuota kelios revoliucijos 
giesmės ir žaista įvairias 
gražias žaismes.

K. Armonas.



4 KELEIVIS,
daug uodų ir musių. Būdavo, 
kaip tik išgeni bandą, taip 
ir apipuola tas brudas. Ale 
žiūrėk, karvės turi ilgas 
vuodegas. Kaip pasuks, lyg 

i kunigas su krapvlu, taip ir 
i nušluos visas muses. Pirma 
aš, vaike, nei kaip negalėda
vau suprasti, kam reikalin- 

iga gyvuliui vuodega, ale 
nuo tada aš jau supratau. 
Supratau, vaike, kad čia yra 
neišpasakyta Dievo išmin
tis. Jisai sutvėrė muses ir 
uodus, ale ir davė karvei il-

gą vuodegąnuo jų apsiginti, [pasmerkta tiktai netikęs ei-) 
Tainri raiba barvac trimaci filiu nemanu • bac 'Taigi, vaike, karvės vuode- 
ga kuoaiškiausia mums ir 
phrodo, kad yra Dievas.

—Bet stirna, tėve, gyve
na giriose ir uodai daugiau
sia ją ėda, bet vuodegos ap- 
siginimui ji neturi. Taigi 
pagal tavo protavimą tas vėl 
reikštų, kad Dievo nėra.

—Aš matau, kad tavęs, 
vaike, pertikrinti jau nega
lima. Taigi aš nenoriu su 
tavim daugiau ir ginčytis. 
Gudbai.

Musų laiko ūpas

Minimalė Progama
I

gimasi tūlų asmenų; bet kas 
dėl "Kovos” taktikos, tai. 
apie ją buvo išreikšta taip 
susilaikančiojo formoje, kad 
pittsburghiečiams prisiėjo 
net iškreipt "Keleivio” žo
džių prasmę, idant išaiški
nus juos, kaipo "revoliuci- 
oniškumo” paniekinimą.

Ir toks susilaikymas ne
žiūrint to, kad pirma "Ko
va,” kiek tik drūta, niekin
davo ir juodindavo ne tiktai 
"Keleivio," Naujienų” arba 
"Laisvės" taktiką, bei ir 
stengdavosi juos su dumb
lais sumaišyti! Ji buvo pri
ėjus juk net prie to, kad ra
gino sąjungiečius prie boi
koto tų laikraščių ir spaus
dino korespondencijas, ku
riose su džiaugsmu buvo pa
sakojama, kad tokiam ir to
kiam susirinkime minėtieji 
laikraščiai negavę nė vieno 
prenumeratoriaus! Įsivaiz
dinkite, ką butų galėję pa
rašyt "Naujienos," "Kelei
vis” ir "Laisvė," jeigu jie 
butų norėję dabar atmokėti 
jai lygiu pinigu.

Dabar dar trumpai apie 
kiekvieną tų trijų *’nuodė- 
mių,” kurias išskaito pitts- 
burghiečių rezoliucija.

Joje sakoma, kad "Kelei
vis” pavadinęs "erzinimu” 
’visą musų agitaciją, visas 
prakalbas ir rašymus." Vie
na, yra netiesa, buk apie 
"erzinimą" išreiškęs nuo
monę "Keleivis,” tai buvo ne 
laikraščio, o vieno LSS. Pil
dančio Komiteto nario nuo
monė. Antra, nė "Keleivy
je,” nė kitam kuriam soci
alistu laikraštvie nebuvo. <- •* 
peikiama visa sąjungiečių 
agitacija, visos jų prakalbos 
ir visi rašymai. Iš pittsbur- 
giečių pusės tatai yra labai 
nedailus prasimanymas. 
Pats žodis "erzinimas” ro
do, kad tenai ėjo kalba dau- 
giaus apie toną ir išsireiški
mo budus, o ne apie turinį. 
Prie to-gi, įsivaizdinimas, 
kad "Kovos” špaltos tai bu
vo
»,

stačiai juokingas. ... ...
Toliaus, pittsburghiečiai tuomet, kada liktųsi negali- 

oasakoja, kad užsiminimas.mu bendrame gaminimo 
apie nepadorius ’ Kovos” • priemonių valdyme išnaudo
jusi puldinėjimus ant ”Nau-jPmas v*ieno sluogsnio nau- 
jien” ir "Keleivio” delei ži-'dai kito sluogsnio; vienos 
nomųjų apgarsinimų, tai e- J klesos naudai kitos klesos; 
:ąs naudojimąsi ;----- -------
Įrankiu.” Bet juk tie užsi- vienos lyties 
puldinėjimai yra f 
Kodėl pittsburghiečiai 
pagalvoja apie tai. I 
užsipuldinėjimai ............. . . .
dus laikraščius irgi statė i! Kolektyvus gaminimo prie- 
keblų padėjimą (i juos prie menių valdymas da neduoda 
dabartinių sąlygų nebuvo socializmui pamato. Trus- 
galima tinkamai atsakyt)? tai kolektyviai, kitaip sa- 
Kodel, pagalios, jeigu tie už- ^anL bendrai gaminimo pn- 
sipuldinėjimai, pittsburgh- ęihones valdo, bet tame ko- 
iečių nuomone, buvo geri, lektyvizme socializmo nėra 
tai dabar apie juos negali- ir bjiti negali; sindikatai 
ma nė užsimint?

Na, ir ant galo tas "revo-

didžiumai begalo kenksmin
gas.

Rusijos visuomenė begalo 
sumarginta "kilmėmis,” tu
rinčiomis "titulus,” įvairias 
privilegijas teikiančius. Iš 
tokios visuomenės gal ir ga
lima sutvert mjlžnišką tauti
nį trustą, kuris neštų septy- 
niosdešimčiui milionų žmo
nių naudą, o devvniosdašim- 
tis penkiems milionams iš
naudojimą. Faktiškai gali
ma tituluotiems atimt pri
vilegijas, bet kad jie tų titu
lų ir pretensijų greit išsiža
dėtų, klystame belaukiant. 
Privilegijas jiems atimt gali 
tik visa visuomenė pilnai 
persiėmus demokratumu,ne
išskiriant ir tų šiandien da 
"blagorodijų,” iš augšto 
"mužikan’’ žiūrinčių. Fak
tuose valdančioji klesa Rusi
joj gal jau ir nuveikta, bet 
nuveikti Įsitikinimus ir prie
tarus reikės da ilgai kovoti, 
o gal būt kad ir labai nusito
linti netik nuo maksimalės, 
bet ir minimalėg programos, 
kad išsilaikyti pozicijoj.

Socializmas nėra da gali
mas tokioj šalyj, kaip Jung
tinės Amerikos Valstijos, 
kur nors ir sakoma yra poli
tinių teisių lygybė, tečiaus 
milionai žmonių da neturi 
pilietiškų teisių, o tokių kra
štų kaip Filipinai. Porto Ri- 
co bei Havaii gyventojai tu
ri labai aprubežiuotas tei
ses: tokiose sąlygose kiek
vienas socialistinės progra
mos punktas, įvykdžius jį 
gyveniman, neštų naudą tik 
vienai visuomenės daliai, bet 
butų tatai labai kenksminga 
neturintiems lygių politinių 
teisių žmonėms.

Taigi pirm negu galima 
bus imties už vykinimo gy
veniman socializmo katroj 
nebūk šių dienų valstybėj, 
reikia atlikti visą begalinę 
eilę, taip tarius, prisirengi
mo darbų. Idant tiems dar
bams atlikti gavus kuopla- 
čiausias žmonių minias tal
kon, reikia masėse supopu
liarizuoti mintį, kad tik pil
na demokratybė gali būt pa
matu socializmui statyti. 
Reikia netik supažindinti 
mases su demokratija, bet 
ir patiems nuodugniai pa
žint demokratijos prasmę. 
Reikia pasakyti, kad da ne 
visi ir socialistai tikrai su
pranta laisvės pamatus. Ne
gali būt demokratijos ten, 
kur viena visuomenės klesa 
viešpatauja ant kitos; nega
li būti laisvės toj valstybėj, 
kur viena tauta laiko savo 
priklausomybėj silpnesnę 
tautą. Faktas faktu yra, 
kad šiandien turime ir to
kių tarptautiniais save va
dinančių socialistų, kurie 
mano, kad vienai galingai 
tautai valdant daugelį kitų 
mažų tautų nėra priešingu 
socializmui, kuris yra augš- 
čiausia demokratybės for
ma. Tai ką jau bekalbėti

Priemonė Socialės revoliuci
jos veiksniams sustiprinti.
Ar Rusijos revoliucija lai

mėta?
Faktuos—tariant Victoro 

Hugo žodžiais—taip, idėjose 
gi da ne. Ir ilgai da reikės 
kovoti iki maksimai? sociali
stų programą galima bus 
gyveniman vykinti. Da daug 
darbo reikės padėti visuome
nės švietimui ir organizavi
mui iki visas visuomenės su- 
lvg socializmo principų su
rėdymas nustos buvęs svajo
ne ir taps valdvmos formos 
pagrindu.

Politikos ekonomijoj be
veik visos šių dienų valsty
bės didesnėj ar mažesnėj da- 
lyj socializmą gyveniman 
įvykdė ar vykina valstybi
nio kapitalizmo formoje. 
Socializmas gi da niekur ne
turi užėmęs valdvietės. Vyk- 
dinimui socializmo reikia be 
atlaidos kovot prieš esančią 
tvarką, jos įstaigas ir steng- 
ties diegti socializmą taip, 
kad jis įsikūnytų tikroje, o 
ne išklypusioje formoje. So
cialistinis surėdymas, kaipo 
ekonomija pilnais visuotino 
teisingumo pamatais, nelei
džiančiais jokį visuomenės 
sluogsnį išnaudoti kito sluo- 
gsnio naudai, yra galimas 
tik tuomet, kuomet visuo
menėje gyvuoja pilna visų 
sluogsnių politinių teisių ly
gybė. Kitais žodžiais ta
riant, socializmo principų 
realizavimas yra galimas tik 
tuomet, kada visuomenėje 
jau gyvuoja politinis demo
kratizmas tokioj fermoj, 
kuomet jokių ypatingų tei
sių niekam neduoda nei uži
mama visuomenės gyveni
me vieta, nei kilmė, nei pa- 
veldėjistė. nei mokslumas. 
Demokratijai dėl šitų minė
tų priežasčių prieš nieką nu-

LSS. III čiojo rajono kon
ferencija, laikyta gruodžio 
30 d. 1917 m., užgiria papei
kimo rezoliuciją "Kelei
viui,” kuri buvo išnešta III- 
eiojo rajono visuotiname na
rių suvažiavime gruodžio 16 
d. 1917* m. Prieto ši konfe
rencija prideda, kad mes 
taip-pat žiūrime ir į "Nau
jienas” ir visus kitus LSS. 
ėdikus.

Konferencijos
Pirm. J. K. Mažiukna.

Sekr. S. P. Rasinskas,

Pittsburghiečių rezoliucija.
Lietuvių Socialistų Sąjun

gos III-čio Rajono narių vi
suotinas suvažiavimas Pitt- 
sburge, 16 d. gruodžio, 1917 
m. apsvarstęs "Keleivyje” 
(Nr. 50) tilpusį straipsnį a- 
pie "Kovos” ir "Naujosios 
Gadynės” sustabdymą, vien
balsiai pasmerkia nedraugi
škumą ir nesocialistiškumą, 
koks tame straipsnyje apsi- 
reiškia.

Tenai "telegramoje" iš 
Philadelphijos sakoma: 
'Pakol popieras kraustė, tai 
musų ’ revoliucionieriai’ Vi
jikas ir Stalioraitis paspru
ko.”—Čia žodis "revoliucio- 
lieriai” (svetimžodyje) turi 
reikšti, kad jie netikri revo- 
iucionieriai. O už ką? Už 
tai, kad "paspruko.” Daugy
bė Rusijos revoliucionierių 
pasprukdavo ir jų draugai 
ižiaugdavosi; net musų 
□riešai pirmeiviai, toki, kaip 
’kadetai,” nė mažiausio še
šėlio nemesdavo ant paspru
kusių socialistų.

Kasgi dabar pasidarė, 
kad musų pačių tarpe atsi- 
*anda tokių, kur juokiasi iš 
o?

Toliaus rašo pats redakto
rius:

"Nesenai Pildomasis Ko
ri tetas vieną konferenciją 
lel ’Kovos’ jau turėjo ir bu
žo įsakęs redaktoriams val- 
Ižios neerzinti, bet redak- 
oriai neklausė."

Visos musų agitacijos, vi- 
-os prakalbos ir rašymai, 
mot "Keleivio,” tai buvo tik 
erzinimas” valdžios. Mums 
p rodėsi visuomet, kad tai 
puvo kova už darbininkų iš- 
iliuosavimą.

Męs jokių erzinimų arba 
netikslių išsišokimų, nema
tome nė dabar. Kovą už 
aisvę pavadinti erzinimu ga 
i tiktai tie, kurie pasmerkia 
ją. Argi "Keleivis” yra pa
sirengęs atsisveikinti kovo- 
ojus ir eiti į atbulą pusę?
Toliaus redakcija mini 

kokį ten "seną Philadelphi- 
os sąjungieti,” kuris tarp 
kita ko rašąs:

” ’Kovos’ red. pakalikas 
lygos Milionas 'Keleivį’ ir 
Naujienas’ išvadino Sąjun
gos organe kapitalistų įran
kiais, valdžios pataikūnais, 
larbininkų suvadžiotojais— 
už tai, kad tie įdėjo ’Laisvės 
Paskolos’ skelbimą....”

Čia "Keleivis” naudojasi 
bjauriu įrankiu patremti 
savo oponentus. Tas įran
kis tai dabartinis sunkusis 
momentas.

Jis juomi apsitveria, kad 
kiti nė kritikuoti negalėtų. 
Jis tartum sakvte sako to

buvimą. Tik tu, vaike, pri
sižiūrėk i šį svietą—kaip čia 
mandriai viskas sutaisyta! 
Visas vanduo supiltas į ma
res ir ežerus, o žemė sausa 
ir graži, taip kad galėtų gy
venti žmonės ir gyvuliai. O 
kur žmonės negyvena, tenai 
auga girios ir laukiniai žvė
ris slepiasi. Dieną, kada 
žmonėms reikia dirbti, ant 
dangaus išeina saulė: o ka
da reikia eit gult, tada su
temsta ir pasidaro naktis. 
Ir jeigu tu, Maike, netiki į 
Dievą, tai pasakyk man, kas 
gi tą viską taip gerai sufik- 
sino?

—Pėda man su tavim, tė
ve, kad tu neturi nei pradi
nės mokyklos mokslo. Tu 
nežinai net kaip pasidarė 
ežerai ir jūrės. Tau rodos, 
kad Dievas paėmė samtį ir 
pripylė tenai vandens. Tu 
nežinai to paprasto gamtos 
Įstatymo, kad vanduo visuo
met susirenka tenai, kur že
miau. Jei tu tą žinotum, tu 
nesakytum, kad Dievas su
pylė vandenį i jūres. Jį su
traukė tenai žemės traukimo 
pajiega. tai yra ta pati prie
žastis, dėl kurios ir akmuo 
ritasi pakalnėn, ir kiekvie
nas daiktas puola vis žemyn, 
vis arčiau prie žemės vidu
rio. Matai, tėve, kaip tu iš- 
statei save ant juoko! Bet 
dar juokingesnis tavo argu
mentas yra tas, kad kuomet 
reikia žmonėms dirbti, tai 
būna diena, o kada reikia eit 
gulti, tai naktis ateina. Tu 
nežinai, tėve, jog naktis ir 
diena paeina nuo to. kad že
mė nuolatos sukasi aplink 
save. Nuo saulės pusės ant 
žemės visuomet būna šviesu, 
o iš kitos pusės visuomet 
tamsu. Taip jau buvo nuo 
pat pradžios, kuomet žmo
nių ant žemės visai da nebu-

gali man tą klausimą išklu-Įsaulė neužges ir žemė ne-: 
sustos sukusis. Taigi diena 

I ir naktis yra tam tikrų prie-i 
žasčių pasekmės. Ir jos nė- ------------------ ------------ -

Aš tau jo ra pritaikytos prie žmonių, sunkaus momento ponams: 
. nes tam bet žmonės patįs yra prie jų ........ _

kada šviesu, jie kaip jie; štai aš priešingas
* - •* n

Su pasipiktinimu pasmer
kiame tokį "Keleivio” raš
tą. Jeigu jau jis negalėjo 
žmoniškiau tą atsitikimą ap
rašyt. tai reikėjo velyk pa
tylėti, o ne provokuoti savo 
draugus sąjungiečius prie 
ginčų, kur vieni apsitvėrę 
sunkaus momento tvoromis 
visados suginčys kitus, ne- 
apsitvėrusius.

L. S. S. III Rajono komisi
ja:

S. Pikšrys, M. K. Bolys, 
J. Baltrušaitis.

—Eik šen, Maike. arčiau. 
Aš noriu šiandiena su tavim 
rimtai pasirokuot.

—Apie ką?
—Apie Dievo buvimą.
—Tu, tėve, nieko apie 

nežinai.
—Jes, vaike, šiandien 

apsiimu tau prirodyt, 1 
Dievas yra.

—Niekus kalbi, tėve. Ku
nigai tyčia ant to mokinasi, 
visą savo gyvenimą tam 
klausimui pašvenčia, ir tai 
negali prirodyt, kad yra Die
vas, o tu. mat. imsi ir priro- 
dysi. Tu da negalėtum man 
••pasakyt. kur vra turku že- 
mė, tai kaip tu gali prirodyt 
tokį daiktą, kurio visai nė
ra?

—Maike. aš protestuoju 
prieš tokią tavo kalbą. Tu 
išnevožiji mano vajauną sto
ną. Atsimink, kad aš esu 
lietuviško vaisko generolas. 
Kaip tu gali sakyt, kad vyčių 
glavnakamandujuščis neži
no kur yra turkų žemė! Aš. 
vaike, da pas ruski vaiske 
služydamas su turkais vaja- 
vojau. Galiu tau parodyt da 
ir skylę, kur turkas su krei
va savo šoble man įdūrė.

—Gali būt, tėve, kad tur
kas tau ir giliai Įdūrė, bet 
tas da nereiškia, kad tu ga
li prirodyt, jog yra Dievas.

—Šiur, kad galiu.
—Iš katro galo tu Dradė-

si?
—Ne tavo biznis, vaike, iš 

katro galo aš pradėsiu, bile 
tik aš tau prirodysiu. Aš 
galiu pradėt kad ir nuo sa
vęs. Tik tu prisižiūrėk, vai
ke, koks iš manęs smat ir 
nais vyras! Tu pamatysi, 
kad man nieko netrūksta. 
Aš turiu nosį, turiu burną, 
turiu ausis, turiu pirštus ir 
kitus tinksus. O kas gi tą ________  _________ __
viską padarė? Artu, vaikeJ bo? ir taip bus pa tol, pakol 

tnnn to Honcimo ičlrlii-I__ -.1; — ....X._ x_______ x _ -
močvt?

—I šitą klausimą, tėve, ge 
riausį atsakymą duoda bio 
logijos mokslas. . 
čionai neaiškinsiu, i 
reikia daug laiko. Aš tik tiek' prisitaikę: __________ , „_____r
tau pasakysiu, tėve, kad ta-.tuomet dirba, o kada sutem- i jiems, 
vo pirštai, nosis ir kiti da-Įsta, jie eina gulti. Ir šitie!

’ ’ dalykai, tėve, visai neparo
do Dievo buvimo.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
ir šituos mano darodymus 
sukritikavai, tai dabar aš 
tau parodysiu tokį faktą, 
katro ir pats jūsų pravady- 
rius šliupas nesumuš.

—Nagi, nagi!
—.Jes, vaike, aš atsimenu 

aiškiausi davadą. Kada aš 
Lietuvoj buvau už šėriką ir 
gnniau vieno kaimo galvi-

tai

I

lykai visai neparodo, kad 
butų Dievas. Jeigu tu apsi
ėmei tą prirodyt, tai jieškok 
kitokių faktų.

—Na, tegu! jau mano no
sis ir neparodo Dievo buvi
mo, ale tai visgi ji da ne
parodo ir 14hd nėra Dievo.

—Tai ne argumentas, tė
ve. Nosis yra tik nosis, nie
kas daugiau.

—Jes. vaike, aš ant to pri- 
stoju. Ale užtai aš turiu da 
ir kitokių davadų apie Dievo Į jus, tai tą vasarą buvo labai

T?

”Viešpatie, aš ne toks.

Pittsburghiečių išsišokimas.
Dedame šitą Pittsburgh’o 

sąjungiečių raštelį, kaipo 
charekteringą laiko doku
mentą: kad skaitytojai ma
tytų, kokio dar protavimo 
esama tūlose musų darbi
ninkiškos, net revoliucinės, 
visuomenės dalyse... Įdomus 
yra tasai dokumentas da ir 
tuo, kad po juo pasirašo ir 
— J. Baltrušaitis!

Truputį panagrinėsime jo 
turinį.

Pirmiausia reikia paste
bėti, kad pittsburghiečių 
kritikuojamam "Keleivio" 
straipsnyje nėra nieko dau- 
giaus, kaip tiktai keletas 
faktų ir nuomonių, išreikš
tų laikraščio redakcijai ne
priklausančių asmenų. Re
dakcija tiktai paskelbė tuos 
faktus ir tas nuomones (o 
ne pati "aprašė," kaip sako 
rezoliucijos autoriai).

Klausimas dabar: ar tie 
asmens— L. S. S. nariai — 
turėjo teisės tuos faktus 
pranešti ir tas nuomones iš
reikšti. o redakcija — duoti 
jiems vietos laikraštyje? 
Pittsburghiečiai mano, kad 
ne, bet jie paduoda tik vieną 
motyvą to savo manymo pa
rėmimui, būtent, tą, kad 
"Kovai” dabar esąs "sunkus 
momentas.”

Iš to išeina, kad sunkiam 
momente socialistai nepri
valo kalbėt apie klaidas sa
vo organizacijoje. Toks ma
nymas tečiaus neišlaiko jo
kios kritikos. Juo gali va
dovautis reakcionieriai, ku
rių atsilaikymas prieš savo 
priešus priklauso nuo to, 
kiek jie sugebia dengt savo 
ydas; juo keblesnis esti jų 
padėjimas, tuo svarbiaus 
yra jiems slėpti savo silpnu
mus. Bet tokiu manymu ne
dali vadovauties revoliucio- 
lieriai;. Kaip tik sunkumo 
momentai skatina juos prie 
savęs kritikos, prie svarsty
mo, ar musų pačių klaidos 
neprisidėjo prie to, kad tą 
sunkumą iššaukus. Pažvel
gėme į revoliucinio judėji
mo praeitį bent kurioje ša
lyje ir pamatysite, kad tai 
yra tiesa, ką mes čia nuro
dome. Kaip tik kriziso mo
mentai revoliuciniam judė
jimui visuomet esti vaisin
giausios kritikos momentai; 
ir tame yra jo spėka.

Kriziso laikas privalo 
stabdyti revoliucionierius 
ne nuo kritikos, o tiktai nuo 
tam tikrų kritikos formų. 
Bet argi "Keleivio," "Nau
jienų” arba ”Laisvės” atsi
liepimams apie "Kovos" in- 
ckientą gali rimtai protau
jąs žmogus ką užmesti ši
tuo žvilgsniu? Juose, aps
kritai imant, buvo aštriai

i

o "visa musų agitacija” ir silenkt neleistina. Tokią 
visos musu prakalbos” vra tvarką socialistiniu surėdy-

mu galima bus vadinti tik

biauriu■ v^enos tautos naudai kitos;
> naudai kitos 

faktas! lyties; mažiau mokyto nau- 
‘ “L.l ne- augštus mokslus pasie- 

kad tie kušio. Be visa to socialisti- 
’ minėtuo- n^s surėdymas nėra galimas.I T T 1 1 ±• •* • _

yrą tai tik kliokis, daug 
parankesnis išnaudojimobu- 

liucionierių pasprukimas’’. ^as’ masėms esant ne- 
Vidiko bėgimą rezoliucijos organizuotoms, visuomenes
autoriai lygina prie Rusijos 
revoliucionierių 
•Jiems užtenka to, 
nam ir antram atsitikime y- 
ra "bėgimas," dėl kokių 
priežasčių, prie kokių aplin
kybių — jiems tatai ne gal
voj. Bile bėga, bile nuo val
džios, bile revoliucionierius 
—tai jau ir reikią džiaug
ies. Et, vyrai, vyrai! Ne
statykite savęs ant juoko ir 
nežeminkite i 
riaus vardo!

"Naujienų” i 
kitąsyk irgf teko bėgti, bet da jie sugebės

bėgimų. gius stato ant vienos lentos 
kad vie- su nepateisinamu Vidiko 

bei Stalioraičio pasielgimu.

"1
Ir Pittsburgh’o sąjungiečiai 
per "revoliucinių” frazių 
ūkanas jau pradeda nebeat- 
skirti paprasčiausių dalykų. 
Tai yra bloga. Šios gady- 

. |nės revoliucionieriai, t. y.
revoliucionie- socialistai, privalo visų-pir- 

’ma mokėt aiškiai matyt da- 
redaktoriui lykų skirtumus. Tiktai ta- 

> nuosakiai 
su tokiais "bėgunais,” kaip protaut ir apsisaugot besi- 
Vidikas, jisai nenorėtų būt keičiančiose gyvenimo ap- 
vienoje kompanijoje, — kaip linkybėse nuo iškrypimo iš 
manome, nenorėtų ir joks tiesaus kelio.
kitas revoliucionierius. i Toks-gi "revoliucionišku- 

Tas faktas, kad net to- mas.” kuris vieną pusę pa- 
kie elementai, kaip Rusijos šaulio mato juodoje spalvo- 
"kadetai,” gerbdavo revoliu-  ----- -—
cionierius. kuriems pasisek
davo ištrūkt iš caro bude
lių nagų, rodo tik, kad Pitts
burgh’o sąjungiečiai turi 
mažiaus revoliucinės nuovo
kos ir už "kadetus,” jeigu 
jie tų revoliucienierių žv

Prancūzų patarlė sako.kad aPĮe liaudį, kuri ilgoj klesi- 
tamsoje visos katės pilkos.* n®Į ^ergijoje daug nustojo

je, o antrų baltoje, yra nie
kas daugiau, kaip atsirūgi
mas praeitųjų gadynių pro
tavimu. aiškinusiu viso pa
saulio nuotikius kova tarp 
gero ir pikto (dievo ir vel
nio).

apie laisvę supratimo? Šukei 
ti Įskaudintas minias, kad 
jos atsiteistų už amžių iš
kentėtas skriaudas, sukelia 
pati tyranija, bet atmoniji- 
mo išpildymas tų minių da 
nepadaro tinkamu demokra
tijai pamatu, o be to sociali
stinis surėdymas nėra gali
mu.

Akvvaizdoje to, kįla klau
simas: jeigu tas prisirengi
mo būtinas darbas yra taip 
nelengvas ir reikalauja tiek 
daug laiko ir sistematumo, 
kad socializmo principus gy
veniman įkūnijus, ar sociali
stinis surėdymas neatsitoli
na nuo musų?

J. B. S.
(Toliaus bus).

"Naujienos.”

J Chicagos skerdyklas 19- 
15 metais buvo atvežta 2^71, 
320 kiaulių.
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SMŪGIS SALIUNAMS, 
TEATRAMS IR 

BALIAMS.
Dėl anglies stokos, 10 vai. 

vakare viskas turi būt 
uždaryta.

Kad sutaupius daugiau 
anglies, nuo pereito panedė 
lio Massachusetts valstijoj 
sutrumpinta biznio ir pasi
linksminimų valandos. Iki £ 
vai. ryto negali būt atidary
tas nei vienas saliunas, ne’ 
vienas ”olselis.” Vakare g. 
kaip 1.0 vai. turi būt uždary
ti jau visi teatrai, saliunai 
bolinės, šokių salės ir kito 
panašios vietos. Jeigu vei
kalo perstatymas būtinai 
reikalauja ilgesnio laiko, tai 
teatras gali būt atdaras ik; 
10:15 vai., bet turi išgaut 
tam speciali leidimą. Viso 
gertuvės hoteliuose turi už 
sidaryti 10 vai., bet jų resto
ranai gali būt atdari iki ii 
valandai.

Kuro administratorių* 
Storrow pasakė:

Gerbiamieji, padėjimas y- 
ra sunkus, ir netik sunkus 
bet pavojingas.

Metropoliška vandens ii 
rynų komisija turi anglie 
tiktai ant 24 valandų ir ga 
neištesės per nedėldieni.

Bostono miestas turi save 
Įstaigoms kuro tik ant 4 die 
nu.

Suvienytų Valstijų Pat 
ronų Kompanijai Lovvell; 
gręsia užsidarymo pavojus.

Ayero dirbtuvės, kurio; 
dirba kareiviams kaldras 
visai užsidaro.

Valdžia man liepė nusiųs 
ti anglies Springfieldo arse 
nalui, bet aš turiu jai pra 
nešti, kad aš jokios anglie; 
neturiu. Viena fabriką, ku
ri dirba Francuzijai amuni
ciją ir patronus, stovi visa 
uždaryta.

Fall Rivero Iron Works 
viena iš didžiausių audekli 
nių fabrikų Naujoj Angli 
joj, negalėdama gauti ang 
vės dirba tik pusę laiko, 
ris ir 5,000 darbininkų da 
bar neturi ką veikti.

Lvnno čevervku dirbtu 
vės dirbo tik pusę laiko.

Pennsylvanijos geležinke
lis anglies pristatyme visa* 
ištyžo.

Iš vakarų gi vos tik -50 nuo 
šimčių (pusę) anglies gali 
ateiti, nes geležinkeliai už
versti freitais.

Visos paskolos ir bondsai 
užsienyje bus panaikinti.
Bolševikų vyriausybė 

greitu laiku išleisianti įsta
tymą, panaikindama visas 
Rusijos skolas. Apie tai pra
neša iš Petrogrado Man- 
ehesterio ”Guardian” kores- 
oondentas. Jisai mano, kad 
tas įstatymas bus toks:

1. Visos paskolos ir valsty
bės išdo bondsai, kuriuos tu
ri svetimų šalių piliečiai už
sienyje ir Rusijoj yra panai
kinti.

2. Visos paskolos ir iždo 
londsai, kurių turi Rusijos 
čiliečiai daugiau kaip 10,000 
rublių vertės, yra panaikin- 
i.

3. Už visas paskolas ir 
bondsus, kurių turi Rusijos 
riliečiai nedaugiau kaip už 

’ ,000 rublių, bus išmokėta 5 
įuošimčiai (5 rubliai nuo 
įimto.)

4. Darbininkai ir kaimie
čiai, kurie turi nusipirkę 
)ondsų už 100 rublių, gali 
varduoti juos valstybės ban
gams už 75 nuošimčius (75 
■ublius už šimtą). Tie, ku 
*ie turi įdėję valstybės iždan 
>00 rublių, gali gauti 70 nuo- 
imčių.

VOKIEČIAI UŽGINČIJA 
SOCIALISTŲ AREŠTA

VIMĄ.
Vokiečių kunigaikštis von 

Mirbach, kuris dabar randa
si su politiška vokiečių misi
ja Petrograde, pasakė, jog 
žinios apie areštavimą Vo
kietijoj socialistų iš ”mažu- 
mos” frakcijos yra prama
nytos. Pastaruoju laiku 
Vokietijoj buvo areštuoti tik 
8 žmonės už šnipinėjimą, 
bet jie nepriguli prie sociali
stų partijos.

Rusų taikos delegatas Ra- 
dek ant to atsakė, kad vo
kiečių valdžia turbut neturi 
tikrų žinių, jeigu jos atsto
vas taip kalba, nes Koelno 
laikraščiai aiškiai rašo, kad 
Koelne buvo areštuotas Ne- 
prigulmingų Socialistų Ko- 
mietas. Toks darbas tai e- 
sąs smūgis taikai.

BOLŠEVIKAI PASKYRĖ 
3 AMBASADORIUS.
Petrograde paskelbta, 

kad paskirta jau 3 rusų am
basadoriai i užsienį — Lit- 
vinovas Į Londoną, Korpms- 
kis i Šveicariją, o Borovskis 
i Švediją. Visi tris jie buvo 
caro valdžios iš Rusijos iš
vemti.

I Kurie siuntčt pajieškojimus :Pajieškau pusbrolių SUnislavo ir 
per žemiau pasirašius^ ir i-aios parap.. dėdės Kazimiero 
dar iki Šiol neatsiėmėt ori- I B*,™0!- Špantų kaimo, Sidlavos parap.; 
ginališkų atsakymų, kreip-!
kitės prie jo, o atsakymai su 
lietuvišku vertimu bus tuo- 
pjaus prisiųsti.

F. J. Bagočius,
253 Broadwav,

So. Boston, Mass.

II

binos ir Taliaus Radzinsko.Aidlavos pa 
rap., taipgi mano žmona Barbora Ka- 
rabiniutė pajieško sesers Stefanijos j 
Plokčiokės. pusbrolių Kazimiero Sa- 
bakašanskio ir Pranaičio, Valatkiš- 
kių kaimo. Pašusvės parap., visi Ra
seinių apskričio. Meldžiame atsišau
kti.

Antanas Baranauskas,
17 Star str., Ansonia, Conn.

ZOFIJĄ BUK ANTYTĖ, karės pa
bėgėlė, jieško savo brolix: Aleksand
ro. ir Julijonu Bukančių, iš Šiaulių 
miesto. Tėvelio Jokūbo ir motinos 
Emilijos Bukančių—visų meldžiu at
sišaukti sekančiu antrašu:

Zofija Bukantvtė,
Kanai na ja ulica, dom No. 48, 

Gorod Ekaterinoslavl, RUSSIA

REIKALINGAS G ASPAlMlRlĮlM 
So. Bostono Kooperatyviškai krautu
vei Teisingam, doram ir apsipaži-' 
nusiam su bizniu vyrui, užtikrinta* 
daruas ir gera alga. Platesnių in
formacijų dėlei, kreipkitės adresu: 

A Navikas,
242 U. Bruadwav, So. Boston, Mass/

OF1CIERIUS UŽMUŠĖ
4 ŽMONES IR APIPLĖ

ŠĖ BANKĄ.
Funstono kempėj, Kansas 

valstijoj, pereitos pėtnyčio: 
vakarą likos apiplėštas ka- 
riumenės kempės bankas ii 
Užmušti 4 žmonės; penktas 
buvo primuštas, bet ligonbu- 
tyje atgaivintas^ Atsipeikė
jęs jisai pasakė, kad banką 
apiplėšė ir tuos žmones kir 
viu užkapojo vienas kariu- 
menės kapitonas. Tuomet 
nutarta sušaukti visus kapi
tonus ir nuimti jų pirštų 
antspaudas. Išgirdęs apie 
tai, kapitonas Whisler tuo- 
jaus nusišovė. Paskui paai
škėjo, kad jis tą darbą ir at
liko.

SUDEGĖ 13 MOKINIŲ
MOKYKLOJ.

Marble City. Oklahomoj, 
indijonų mokykloj sudegė 
13 mokinių.

0,000 TIKRŲ SLEKERIŲ 
YRA JUNGTINĖSE 

VALSTIJOSE.
Jungtinių Valstijų marša

is gen. Crov'der savo ra
porte, paduotame karės sek- 
etoriui Bekeriui išparodo 
ad šalyj randasi 50,000 

’slekerių.” Jis nurodo, kad 
ciekviename registracijos 
’istrikte trūksta užsiregis- 
ravusių vyrų mažiausiai po 
0, kurie iki šiol nesuimti. Iš 
1,00,000 užsiregistravusių 
ryrų tik apie 250,000 stojo 
•gzaminacijon. 85,000 nuėjo 
ariumenėn be pranešime 

’.pie tai vietos ”boardams”. 
skaičius visus paliuosuotus 
rūksta 100,000. Iš to skai- 
iaus, maršalas Crowder sa- 
o, pusę atėmus kaipo ne- 
iliečių, 50,000 vyrų liekasi 
nt laisvės kaipo slekeriai. 
š atsisakiusių eiti kariume- 
įėn tik 16,000 yra užrašytų 
r žinomų, tik 2,000 perse- 
ciojamų, t y. areštuotų, c 
iti liuosi ir nežinomi.
Raportas sako, kad 928 

okiečiai likos paimti kariu- 
aenėn. Iš viso priešingų 
alių pavaldinių Amerikos 
.rmijon priimta 14,161. Iš
tiso nepiliečių armijon pa- 
mta 76,545.

UETUVIS SHENANDO 
AH’RIO MAJORU.

Shenandoah’rio ”Evening 
lerald” rašo, kad to miesto 
najoru likos išrinktas lietu
mis Magalingo (pavardė ”su- 
įmerikoninta”). o miesto 
kolektorium—Rinkevičius.

Shenandoah miestelis guli 
Pennsylvanijos anglies ka
syklų ruože ir tirštai apgy
ventas lietuvių.

SUGRIOVĖ FABRIKOS 
KAMINĄ.

Lynne. netoli Bostono, pe- 
reitej savaitėj vėjas sugrie
žė Sprague Box Co. dirbtu
vės kaminą. Griūdamas ka
limas suardė visą fabriką. 
Tris žmonės likos užmušti, 
150 sužeista. Katastrofa 
Vyko iš pat ryto, kaip tik 
-usirinko 500 darbininkų.

AUDROS IR SNIEGAS.
Alabamoj, Georgijoj ir ki-

STOKHOLMO MAJORAS 
PETROGRADE.

Londone gauta žinių, kad 
Petrogradą atvažiavo 

Stokholmo majoras, kad 
tarp bolševikų valdžios ir 
Švedijos socialistų užmez
gus ryšius.

DEVENS KEMPĖJ NU
BAUDĖ 103 KAREIVIUS.

Devens kempėj 11 sausio 
buvo nubausta 103 kareiviai 
s Connecticut valstijos tiž
iai, kad be leidimo buvo iš
važiavę ant Kalėdų namo. 
Keli likos nuteisti prie sun
kiųjų darbų, kitiems gi pa
naikinta alga už 8-15 dienų.

102. Frank Zerulis 'ieškojo 
Marijonos ir Petro Zarulių iš 
Stotkiu, Konstantinovo vaisė. 
Atsakymas: "Marijona ir Pet
ras Zerolis, Szolkovvo, Kreis Vil- 
komerz. Musų namai nudegė. Iš 
sveikatos atžvilgio, mums eina
si gerai. Jei tau galima prašau 
prisiųst pinigu. Daug linkėji
mų nuo musų ir atrašyk mums 
greitai.”

103. Mary Wisockis j ieškojo 
Kostancijos ir Petro Wisockių 
ir Helenos Kasdienės, iš Deltu- 
vių. Kostantinovo vaisė., Vilk
mergės pav. Atsakymas: "Kons
tancija Wisocki, Konstantinovo, 
Kreis Wilkomerz. Man ir Hele
nai einasi gerai. Petras gyve
na Rusijoj. Daug linkėjimų nuo 
musų. Atrašyk greit atgal.”

104. Stanislau Vaitkus jieš- 
kojo Elzbietos Vaitkus iš Zaie- 
nų, Šiaulių pav. Atsakymas:
J ieškomoj i ypata gyvena Žale 
le. Kreis Okmiany, Feldpost 

iSziaulen. Jai blogai einasi, ir 
eikalauja pašalpos.”

105. Mr. Venckus jieškojo. 
Antaninos ir Mykolo Venckų iš 
laudianų Šiaulių pav. Atsaky
mas : ”Man einasi gerai, ir esu 
?veika. Antanina mirė, o aš gy- 
enu su Grabliausku. Daug lin- 
:ėjimų.”

106. John Virbickas jieškojo 
Tuozo, Jesefinos ir Kazimiero 
Petraičiu, Uršulės Raškauskų ir 
Verusės Petraičių iš fjardiškių. 
Vilkmergės pav. Atsakymas: 
’Viršminėtos vpatos, dabar gy
vena, Dorf Malebka, Bezirk Sie- 
siki. Jie yra visi sveiki ir jiems 
einasi gerai.”

Pajieškau Jurgio Zuros iš Pajuod
žiu kaimo, Subačiaus parap., Vilkmer
gės pav., Kauno gub. Meldžiu atsi
šaukti ar kas žino teiksis pranešti.

Uršulė Kubiliutė, <5>
354 So. 1-st st, Brooklyn. N. Y.

Pa j ieškau Antano Vaicekauskio, 
pirmiau gyveno Minneapolis, Minn. 
Jo paties ar kas jį žino malonės man 
pranešti. 
C. BaKER, Milnor, N. D.

Pajieškau Mikolo Nauronio, iš Pri- 
cunų sodžiaus, Pak rojaus valsčiaus, 
Panevėžio pav. Kauno gub., gidėjau 
gyvena Illinois valstijoj. Meldžiu at
sišaukti.

Baltramiejus Nauronis,
802 Grand st., Braddock, Penna.

Pajieškau kurnąs U. Valintienės. 
gyveno So. Bostone. tabai norėčiau 
su ja susirašyti ir todėl meldžiu jos 
počios atsišaukti ar kas žir.o pranešti. 

Uršulė Zalubrenė, 
4502 W. End, Chicago, III.

Pajieškau Frano Petraičio, iš Pa
kuonio kaimo. Pagirmonių valse.. Su 
valkų gub. Jo paties atsišaukti ai 
kas žino malonės pranešti. (5)

Marijona Petraitienė
315 Broadvay, So. Boston, Mass

Pajieškau broliu Petro Labuko, iš 
pukaitelių kaimo. Laukuvos parap.. 
Raseinių pav., Kauno gub., gyveno 
Chicagoj. Meldžiu atsišaukti.

Paulina Labukaitė-Kulbeskienė, 
801 So. 14-th st., Herrin, III

Pajieškau giminių ir pažįstamų iš 
Kivelių sodos, Skuodo valsčiaus, Tel
šių pav., Kauno gub. Meldžiu atsi- 
šaukti.

Valentinas Daubaris,
2305*4 Russell st., Detroit, Mich.

Pajieškau brolių Simono ir Vincen
to, taipgi sesers Petronės Raukų. i> 
Šimoiių sodžiaus, Plungės vaisė., Tel
šių pav., Kauno gub. Meldžiu atsi
šaukti ar kas žino malonės pranešti.

Liudvikas Rauka, (5;
522 Lowell st., Room 3, 

Vancouver, B. C.

Pajieškau Juozo Pušinsko, iš Min- 
gelių kaimo, Meškučių parap., Šiau- 
ių pav., Kauno gub., gyveno Ver- 

mont valstijoj. Jo paties atsišaukti, 
ar kas žino malonės pranešti.

Pranas Jokūbaitis, 
American College, Springfield, Mass.

AUKOS
politiškų kankinių gelbėjimui.

Pajieškau Marijonos Pranskaičiu- 
kės, Kauno gub., Šiaulių pav., Lūkės 
parap.. Parakaskių kaimo, gyveno be
ne Chicagoje. Jos pačios atsišaukti, 
ar kas žino meldžiu pranešti.

J. Vasiiius,
1919 St. Clair avė., N. E.

Cleveland, Ohio

(3)

Pajieškau brolio Kazimiero Re-1 
vaičio, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Alvito parap., gyveno Waterbury, 
Conn., paskui Chicagoj. Jo paties at
sišaukti ar kas žino meldžiu pranešt 

Ona Revaičiutė, (41
869 Bank str., Waterbury, Qonn.

REIKALAI JU DARBO, esini bu- 
čeris, dirbęs 3 metus pas M. Abro-. 
činskį, Montellcj, Mass. Kalbu ang-- 
liškai, lenkiškai, rusiškai ir lietuviš
kai. Reikalauuami uučerio, kreipkitės 
pas: (4)į

Paul Miškinis.
239 Ames st, Montello, Mass.'

Į 
i 

Dvi-

PARDAVIMAI.

FORNICIAI PARSIDUODA.
lovos, stalas, :> kėdės, pečius, aisbak- 
sis ir kaniodė, mažai padėvėti, parsi- 

r duoda pigiai, nes savininkas iš važi uo- 
7lja kitur. Kreipkitės pas: (3j

Pajieškau Baltraus, Stanislavo i' 
Juozo Jocikų, visi Kauno gub.. Rasei 
nių pav., Pagroniončio parapijos, A 
lijosiškių kaimo, prieš du metu gyve 
no Cleveland, Ohio. Meldžiu atsišau 
xti. (4,
BOX

Antanas Jocikas
333, I eechburg, Penna

Pajieškau sesers Zofijos ir broli. 
Frsmciškaus Truskauskių, sesuo gy 
veno Waukegan, III., o brolis Chica 
goj., jie paeina iš Kalkių kaimo. Ra 
šeinių pav. Meldžiu kas žino praneš 
ti. (3

Antanas Truskowski,
M. General Delivery, Chicago, III

Pajieškau draugo Antano Jaraičio 
Kauno gub., Raseinių pav.. Sartinin
kų vaisė., Gudaičių sodos, gyvent 
Chicagoj. Jo paties atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti. (3)

Juozapas Jucikas
7210 E. 12-th str., Kansas City, Kan

Pajieškau apsivedimui merginos 
laisvu pažiūrų ir doros, sutinkam
čios imti civilišką šliubą. Mergina 
gali būti iki 34 metų amžiaus. Aš 
jsu 41 metu. Platesnes žinias su
teiksiu per laišką. Meldžiu atsišau
kti. (5)

. Ignas Narrusa,
BOX 531, Mokomis, Iii

Pajieškau apsivedimui merginos ai 
■lašiės be vaikų, nuo 20 iki 30 metų 
amžiaus, neskiriant tikėjimo. Aš esi 
30 metų, blaivas ir nerūkantis, iš a- 
mato barbens ir mašinistas. Mylin
čios gražų gyvenimą malonės atsišau
kti su pirmu laišku prisiųsdamos savu 
paveikslus. Atsakymą duosiu kiek
vienai. (4 /

W. Reigis,
4316 So. Hermitage avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės ne senesnės 35 metų, aš es- 
mi 32 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst paveikslą, atsakymą duosiu, 
kiekvienai.

J. Saublika,
733 So. As'nland avė., Chicago, II’

L.
237 C. str.,

Saki,
So. Boston. Massj

PARSIDl ODA smulkių reikmenų 
fiuktų ir kitko) krautuvė. Kaina pri- 
inama. Biznis išdirbtas ir tirštai- 
ietuviais apgyventoj vietoj. Prie- 
astis, dėl kurios priverstas parduo-. 
i esu rekrutas. Norintieji pirkti kraii 
• kitės voatiškai arba laišku (3) 

KAZIMIERAS GERVICKAS ’ 
12 Anties st., Montellot, Mass?

POOLRli.MIS PARSIDUODA.
Cambridge, po No. 842 Main sUJ 

parsiduoda gerai įtaisytas pulruimin 
u 9-niais stalais. Biznis išdirbta* 
er 10 metu, bet savininkas ligos ver
iamas turi parduoti. Kreipkitės pas: 

L. Liubinskas, (4g
36 V/indsor st.. Cambridge, Masių

PARSIDUODA CEVERYKU Iie 
DRAPANŲ KRAUTUVĖ..

Ant laoai gerų išlygų. Biznis nuo 
enai išdirbtas, lietuvių ir lenką apgy-. 
entoj vietoj ir tik viena tokia kraut
uvė randasi tame mieste. Norintį^ 
okį bizni pirkti, atsišaukit laišku ar
ia matykite ypatiškai vakarais savi* 
linką.

K. J. IVashkis,
18 Markei str., Brighton, Mass.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Parsiduoda lengvomis išlygomis 

/yriškų ir moteriškų d>abužių krau- 
uvė (dry goods). Nėra tik siutų ir 
■verkotų.bet šiaip smulkmenų reikalih 
riausiu dalykų. Biznis išdirbtas per 
/ienuolika metų ir gerai pelningai va- 
■omas. Pardavimo priežastis—savi- 
linkas serga ir turi kitą biznį prižiūr
ėti. Sužinoti visad galima pas. (5b

A. Ramanauską.
101 Oak str„ Lawrencc, Maąsą

PARSIDUODA DUONKEPIO BIZ
NIS, tirštai lietuvių apgyventoj vie
toj, o lietuviškos bekarnės čia visai 
įėra. Parsiduoda iš priežasties, kad 
aviniokas turi iš šio miesto išvažiuot. 
\'audS<itės prosą. Kreipkitės pas: 

J. K- (4j
4731 Milnor st, 

Frankfora-Philadelphia, Pa.

LAIV AS ĮŠALĖS IR VISI 
ŽMONĖS GALI BŪT 

JAU ŽUVĘ.
Šv. Laurino upės įtakoj, 

Kanados pakrašty, įnėjo 
larp ledų garlaivis ”Key- 
nors.” Kamavosi jis 22 die
nas ir galų gale įšalo. Kapi
tonas išrinko du liuosnoriu 
jurininku, kurie apsiėmė iš
eiti ledais ant sausžemio ir 
priėjus prie artimiausio mie
stelio pašaukti telegrafu pa
galbą. Jie ėjo 14 mylių, pa
kol pasiekė sausžemį. Jie 
sako, kad ant laivo liko 23 
žmonės ir dabar visi jie ga
li būt jau žuvę, nes nebuvo 
jau nei maisto, nei kuro, o 
šaltis siekia 40 laipsnių že
miau zero.

ATSIDARĖ ANGLIAKA
SIŲ KONVENCIJA.
Sausio 15 d. Indianapoly 

atsidarė United Mine Works 
unijos konvencija, šita uni
ja turi Suvienytose Valstijo
se 410,314 narių.

Išplėšė BANKĄ.
Belzoni miestelyje, Missi- 

ssippi valstijoj pereitoj su- 
batoj likos išplėštas bankas. 
Plėšikai išsinešė $47,000 ir 
paliko prisegtą raštą: ”Tai 
buvo lengviausis darbas, ko
kis tik mums yra pasitaikęs. 
Ačiū.”

Pajieškojimai iš Lietuves.

Žemiau paduoti atsaky
mai yra atėję tiesiog iš vo- 

tose pietinėse valstijose pe-Į kiečių ugimtos Lietuvos per 
pabaigoj tarpininkystę neutralių val

su stybių valdiškų įstaigų. At- 
rniegu. Daugelis miestų Ii- sakymai yra ant pasiųstų 
kos visai izoliuota, daugely- pajieškojimų, ir nekurie at- 
je vietų dėl didelio sniego ėjo tik po metų suvirs po 
traukiniai sustojo vaikščio- tam, kaip užklausimai buvo 
ję. Apie 20 žmonių per tas'pasiųsti. Visi atsakymai y- 
audras likos užmušta ir apie ra vokiškoj valboj. rašyti te- 
100 sužeista. naitinių vokiškų žandarų.

reitos savaitės
dautė baisios audros

DETROIT. MICH.
Parinkus man auk.

P. K. surinkau $16.95. Aukavo: J. De- 
linas, S. Sirmonaitis ir J. Plautkus— 
>o $1.00; W, Rice. A. I.imon. F. 
Kazlauskas, A. Kudirka ir J. Maču- 
'.a—po 50c; A. Sumon, M. Karlo, P. 
Kvalčinskas, D. Poškevičius, I. Birš- 
on. A. Javisz. R. Jakavonis. P. Vege- 

'evičia, M. Schervo. P. Navokas, I. 
Tamašauskas, J. Adomaitis, A. Wey 
man, S. l.uchus, M. Lembus, F. Dek- 
snis, A. Spuliekas, J. Biiaitis, A. Ada- 
ns. J. Borkus. W. Deromer, T. Bog 

dan, M. Majauskienė, P. Virbickas, A 
Garbukas. K. Jakštis. A. Tamašatis- 
;as. K. Lakitskas, P. Klimavičius, P. 
Anlckaitis. F. Kudirka. V. Bugsnis, 
D. Plunnas. K. Mikulis. A. Gumaus- 
kas. M. Padolskis ii N.----- po 25c.;
1. Pranskcvjčius ir T. Muraška—po 
20 centų.

Pinigus pasiunčiau Defense Commi- 
ttee, Wm. Havwood, seci .-teasurer, 
vardu. Chicago. III.

J. Klimavičius.
1080 Michigan avė.

kų gelbėjimui A

BRIGHTON. MASS.
Nedėliojo, 6 sausio buvo vestuvės 

Stepono Mineirio su p-le Morta Rup- 
šaite. Besilinksminant svečiams ta
po sumanyta narinkt aukų politiš
kiems prasikaltėliams. Aukavo: F. 
Burinskaitė—$2.00; S. Mineikis, M. 
Mineikienė, K. Galinauskas. S. Kad-i- 
auskas. B. Mitevičiutė, J. šiegeris, V 

Alekna ir K. Maksvitis po $1: F. Lau- 
danskas, J. Laudanskienė, K. Jezbutis, 
P. .Jezbutienė. V. Ginšauskas. J. Gin- 
šauskienė. S. Staigviliutė, O. Robikai- 
tė. F. Galinau.ikas. B. Galinauskienū, 
P. Staigvilas ir J. Kvadurždutč- po 50c.; 
K. Urnikis ir S. Jekutis—po 25c. Vi
so labo $16.50. Aukos skiriamos 
Mass. valstijos P. K. fondui.

K Jazbutis. 
W. Ginšauskas.

Pinigai gauti ir bus perduoti kam 
jie priklauso. J. G. Gegužis.

Pajieškojimai
PAJIEŠKAU ŠVARAUS KAMBA

RIO, kad butų netoli nuo karų. Ne
rūkantis ir nevartoju svaiginančių 
gėrimų. Meldžiu pranešti kiškų ši
tokiu adresu: (i)

E. Rin— tis,
BOX 291. Sta. B. Montreal. Can. P. Q.

PAJIEŠKAU DARBO PRIE DUOK 
KEPI f moku kept lietuvišką duoną 
gerai. Kam reikalingas patyręs toks 
duonkepis kreipkitės šiuo adresu: 

Antanas Lukoševičius, (4i 
296 Athens st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Jono Lukoševičiaus 
išvažiavo į Penn. valstija į kasyklas, 
Kauno gub., Panedėlio miestelio. To
dėl jis pats arba kas apie j) žino ma
lonėkit pranešti šiuo adresu: 

Antanas Lukoševičius, <4> 
296 Athens su, So, Boston. Mass.

Pajieškau tėvo Stanislavo Sebeckio. 
Kauno gub., Telšių pav.. Palubio kai
mo. Pirma gyveno New Yorke, tu-

Pajieškau seserų Petronės ir Ju
zefas Seselskaičių, tėvo Juo?.apo Se- 
-■elskio ir pusbrolio Petro Baubelio, vi
si iš Gargždų miestelio. Telšių pav., 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.

Stasys Seselskis,
18 E. 10-th street, Georgetown, III.

Pajieškau apsivedimui mergino 
mo 18 iki 30 metų amžiaus, aš esi: 

27 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst savo paveikslą. Atsakymą 
luošiu kiekvienai.

K. Strzadnuskas.
JOS' So. Paulina -■>t„ Chicago. III

PINIGAI.
Siuntimas pinigų į LIETUVĄ, Len- 

<iją. užimtas vokiečių , Austrų ir j 
Rusiją. Artymcsnių žinių klauskit.

I. HERZ Bankierius ir Notaras, (4) 
221 VV. 34 St.. New York. N. Y.

Pajieškau pusbrolio Adcmo Viapš- 
to ir jo švogerio Mikolo Grigo, iš Ge
netinių, Panevėžio pav., Kauno gub.. 
iries 4 metus gyveno AVestville. II! 
Meldžiu atsišaukti ar kas žino praneš
ti. Petras Kabošius,

1327 Wentworth avė.,
Chicago Heights, Illinois.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo ls iki 28 metų amžiaus, mylin- 
ios grąžų gyvenimą. Aš esu 24 mc 
ų, turiu gerą darbų. Su pirmu laiš- 
u meldžiu prisiųst savo paveikslą. 

Atsakymą duosiu kiekvienai.
J. Gareikis.

327 Bank street, AVaterbury, Conn.

Pajieškau Antaną Gudaitį, pirmiau 
gyveno Rockfard, III., po num. 423 
Ėdward st., bet antri metai jokios ži
nios nuo jo negaunu. Kas apie jį žin- 
malonėkit pranešti. (3)

Jonas Sendzikas.
P. O. BOX 471. FOXCROFT, MAINE.

Pajieškau apsivedimui merginos 
įuo 18 iki 25 metų amžiaus. aš*esii 
25 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
jrisiųst paveikslą, atsakymą ir pla 
.esnes žinias suteiksiu.

IValter Antanaitis,
771 Bank str., VVaterburv, Conn.

Pajieškau pusbrolio Tarno Bargailos 
Kauno gub.. Šiaulių pav., Pakalnės 
parapijos. Pašiaušės sodos. Meldžiu 
atsišaukti ar kas žino pranešti. (3) 

Vincas Bargaiia,
2708 Springall st., Pittsburgh. Penna

Paiieškau pusbrolio Andriaus Kas
paraičio, Kauno gub., Raseinių pav. 
Jurbarko miestelio, Paliokių kaimo. 
Meldžiu atsišau'-’ti. (4)

Andrius Kasparaitis.
P. O. Nobel, Ont. CANADA.

Pajieškau draugo Dominiko Ravec- 
kio, Jodėnų sodos, Plungės parap., 
Telšių pav., Kauno gub. Meldžiu atsi
šaukti ar kas žino teiksis pranešti. 
Girdėjau gyvena Detroite. (3).

August Gaubis,
BOX 534. Sag Harbor, N. Y.

Pajieškau draugo Stepo Dagio iš 
Eilučių kaimo. Biržių vaisė., Panevė
žio apskričio. Kauno redybos. Taipgi 
Kastos Nastapkos iš Kateliskio vien
kiemio meldžiu atsišaukti nes turiu 
labai svarbx reikalą.
P. CHIGS. P. O. lx>ng Pond. Me.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar 
ja našlio be skirtumo tikėjimo, turi 
būti pasiturįs, inteligentiškas ir ne
našesnis kaip 5 pėdų ir pusės. Aš es- 
ni 24 metų, inteligentiška baigusi 
profesiją. Platesnių žinių kreipkitės 
aišku prisiųsdami savo paveiksią.

Misą. V. M Vyder, (3)
>548 S. Haisted st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės ne jaunesnės 36 ir nesei.es- 
nės 4() metų amžiaus. Aš esu 34 me
tų vaikinas. Mylinčios gražų gyveni
mą teiksis atsišaukti. . (3)

St. Anuz,
1264 St. Aubin avė.. Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 18 iki 27 metų amžiaus, laisvų pa- 
žiurx, sutinkančios imti civiliškų šliu- 
bą. Aš esu 27 metų. Sti pirmu laišku 

•meldžiu prisiųst savo paveikslų, 
sakymą duosiu kiekvienai, 
jau nerašinėti.

K. Ustupas.
314 Franklin str..

At- 
Vyrų pra-

<41

Pajieškau švogerių: Antano, Kaži-' 
miero ir Jurgio Markauskų iš Rudu- 
pio kaimo, Antanavo valsčiaus, Su
valkų radybos, gyveno Pittston, Pa. 
Jų pačių atsišaukti ar kas žino malo
nės pranešti.

Geo. Alita,
BGX 44. R. 2, Eaton, COl.O.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

Ręsto racijose, Hoteliuose ir Dirbtu
vėse, užtektinai darbo kiekvieną die-| 
ną ir gera mokestis. Kreipkitės pas:!

GORALSKYS EMPL. OFF1CE.
52 Salėm st.. Boston. Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Stara- 
dausko, keturi metai atgal girdėjau 
gyveno Pittsburgh. Pa. Kauno gub., 
Šiaulių pav., Kepalių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą, jis pats lai atsišau
kia arba kas apie ji žino malonėkit 
pranešti.

Feliksas Staradamskis, (3) 
441 N. Franklin str..

Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Prano Ribšdo. 
Kauno gub.. Raseinių pav., šelpėnų 
kaimo, šviekšnos parapijos, gyveno 
Westvi)le, 111. Jo paties atsišaukti, 
ar kas žino meldžiu pranešti.

Juozas Ribšda. ( D
1417 Sender st.. Springfield, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 25 metų amžiaus, aš esu 

>25 metų, laisvų pažiūru, mylinti gra
žų gyvenimu lai atsišaukia, su pirmu

riu svarbų reikalą, ir meldžiu jo pa- laišku prrsĖjsdama savo paveikslą, 
ties ar kas žino pranešti. .Nyru prašau nerašinėti. (3)

Miss Luc. Sebeckaitė. L w- Sibanarp,
13*^ Lincoln st., Brighton, Mana. 3254 lowe avė., Chicago. III.

(3)

s
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I BORDENS 
Malted 
Milk

CAGLE BRANO •

HASNOEOUAL 

• ■*—— «

Noriu biskj priešpiet valgyt 
Ką turiu valgyt?

Daug sykių jiis jaučiatės šitaip. 
I.anai mažai laiko ėjimui valgyt, o 
nieks neišrodo gerai. Pamėgink

BORDEN's 
Malted.MilK 

IN THE SOUARE PACKAGK 
Paduotas garuojantis su Gra

liam Soda ail-a Šaltine krakėms 
suteiks jums skanų ir patenkinanti 
maistą.
PIRK PAKELĮ ŠIANDIEN

Parsiduoda visose aptiekose.

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk 
Malted .Milk Dept„ K 

Borden's Condensed Milk C*.
New York.

(dėk už 10c. štam|>ų ir gauk mus 
rankvedį ir sampelį, pakaktinai iš
bandymui.
Name .................................................

Address

IZIDORIUS HERZ
Bankierius ir Notaras

224 West 34-th Str., New York.
Suteikia pačią žemiausią kainą, 
patinkamiausį patarnavimą dėl

Pasiuntimo pinigij į visus kraštus Rusijos, 
o taip pat į Rusijos Valdiškąsias Kasas dėl 

Pinigu mainymo ir Rublių taupymo
Nešančius 31 > nuošimtį



NAVATNIAUSIA

Redakcijos Atsakymai

Už prisius-

Prie spaviednyčios.
■Pasitaisvk necnata

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU 
TU Vi IR 1ŠLYGO8 PIGIOS

da* 
žmo-

tarpe Drigg* ir Bedferd ava. 
BROOKLYN, N. Y.

Ai, Alena Kostevska, pasir 
dau visai publikai akyse.

Mokykloje.
—Oi tu tingini, vėl lekci

jos iš geografijos nemoki.
—Kad aš nematau reika 

lo mokytis geografijos.
—O tai kodėl?.
—Juk vis viena Europoj 

mapa dabar perdirbama.

KAR£ TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktu 

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:

Popiera
—Juozas 

mainos, 
popiero:

Pas kriaučių.
—Kada gi tamsta užbaig 

si tų mano žiponą?
—Kuomet tamsta už su

nešiotų užmokėsi.

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

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

CASCARA f£QU!NINE
Per 20 metu šios gyduolės kaina vi
suomet buvo 25c. ir ta pati pasilieka. 
Kitos slogų gydymui pigulkos 30c. 
už 21 pigulkų. Išskaitliavęs kiek kaš
tuoja viena pigulka rasi, kad sutaupi- 
ni pirkdamas Hills gyduoles nuo
šalčio, kurios išgydo į 24 valandas,gri
pą į 3 dienas.

Jeigu ne—pinigus

VuJiCjll 24 pigulkos už 25c.
Visose Aptiekose.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų t Salutaras Bitteris. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo ‘ daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skansmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos 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. Kainatl.OO. 
Galima gauti genesniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St„ Tel. Canal «417. 
P. J. BALTRŪNAS, Prof.

Chicago, III.
Šita apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Nusipirk mosties.
TAI BUSI . GRAŽUS! Jų išdirba 

Vfentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyra ir skaisčia 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša- 
•ina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Box 36. .Holbrook. Mana.

DYKAI
ŠITAS BRANGUS
VADAS 1 SVEIKATA

Be skausmo.
—Žiūrėk kaip man visas 

žandas ištino, o tas biaurybė 
dantistas, kuris man dantį 
ištraukė garsinasi, kad trau
kia be skausmo.

—Jis teisingai skelbia. 
Jam visai neskaudėjo^ kada 
tau dantį lupo.

ftikstuolio susikrimtimas.
Tūlam šikštuoliui mirš

tant, jo šeimyna apspitusi 
lovą pradėjo raudoti. Mirš
tantis tarė verkiantiems:

—Neverkite. Man mirus, 
turėsite kuo ašaras nušluos
tyt. Man yra daug blogiau, 
turiu atiduoti dievui dūšią 
ir tai visai už dykų....

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudė jimų strėnose; nuo skandžių ir skaudančių sąnarių; nuo gn1vo<s skau
dėjimo; nuo apetito nnstojimo; ano aprugueio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogu sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje t Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustujimą gėdinimas; draugijosAr 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą f Tie symntomai nurodo, kad justi kūnas 
yra blogose sanlygoee ir kad jums reikalinga nedikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai dnodaaa* knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą dėlė i sugrąžinimo žmo
nių j jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užtari gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekviena* vyras bei moteris turėta žinoti ir sekti — ypač svarbi tirtus, kurie 
ketina apeivesti. Jus pažinosite priežastis savo kentėjimu ir kaip justi negalės 
gali būti sumažinamo*. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

bo 
dievas Ugne pekloje griekus 
degina. Kagi darysi, kada 
po smert pekloj atsirasi?

—Pasakysiu dvasiškam 
tėveliui tegul bus pagarbin
tas, pabučiuosiu rankelėn ir 
duosiu penkinę ant mišių 
šventų.

—Klaupkis ir muškis į 
krutinę, o paskui atnešk 
penkinę. ®

 Tai kas nors nepaprasto. Nu
stebinantis laikrodis, naujo išra
dimo, apie kuri dr nėši girdėjęs.

Laikrodis yra nauiausiu išradimu 
laikrodžiu srvtyje. Apie jo prak- 
tinguma kalba žemiau paduota- 
aprašymas: 1) Rodo valandas ir 
n.inutas kaip ir paprastas laikro
dis; 2 i padarytas yra iš geriau
sio r? etai o taip, kad vali būt ug
nyj ii nesudega, ir gali išlaikyt 
per visą tavo gyvenimą; 3) už
sukti reikia tik vienų sykį į S di * 
nas; 41 Laikų laiko geriau negu 
koks nors kitas laikrodis ir nesu- 
vėiina nei minutės; 5) Gvaran- 
tuotas 25 metams; 6< Sveri? 10 

svarų; 7) Turi skambutį, kuris taip smarkiai 
skambina, kad ir kiečiausiai miegant; prikelia iš ■ flRl miego ir išvelka iš lovos, kad jį nutildytų; 8) Nak-
t**8 tamsoj nereikia kelties, žiebi degtuką, kad pa 

vRRDf mačius koks laikas, vien tik paspaust knvpkutj -.r
visas laikrodis apšviečia elektros šviesa; 9) Ga- 
Ii kartu šviesti ir skambinti; Gari būti kaipo kam- 
barinis bei orisinis varpelis dėl pašaukimo geisti- 
nos y pa to 7. 11 i Turi egzam’nuojamą lemputę de! 
ištyrimo akies. Durnos, ausies, gerklės, nosies ir 
dantų; 12) Turi elektros baterija labai pasektum 
** gydymui nerviškų lijrų; !•"" Turi savyje nesu- 
degamąją liankinę spintelę dviems perskyrimai.-: 
vienas pinigams, antras bragmenims sudėti: Ban- 
kas aprūpintas slaptingomis durelėmis,

t'k žinanti Kornbi-
užsistoto. Su kiekvienu laikro- 

informacija-. Dabar pa 
mistyk. Kiek naudos ir parankumo gali turėti iš 

tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, kokį laikrodį pirktum. visgi geresnio už 
šitų negausi. Šitoks lakrodis privalo rastis kiekvienoj stuboj, nes jis yra 
netik reikalingu liet ir pagražinančiu namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam 
šitas laikrodis nepatiktų. Baterija tame laikrodyje gali užtekti keliems me
tams, o paskui labai lengva įdėt naują. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiau
siai, mes gi dėl ju daugybės per trumpų laikų pardavinėsime tik po S8.95. 
laikrodis vra tikrai tirtus, kaip aprašytas. Jei jums nepatiktų, grąžiname pi
nigus. DYK \I. VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kiekvienam šitą geležinį gra
žų laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas mus aprašytų naujo išdiibimo laikro
dį. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems įmonėms, nes stipriais lukštais 
u tvirtais viduriais, laikų laiko teisingai. Parduodamas po $4.14) ir brangiau, 
o pas mus ji gausi DYKAI tik per trumpų iaigų, jei užsisakysi tucjaas ste
buklingų naujo išradimo laikrodį. Taigi jei nori pirkt sau bei kam nors do
vanų-tai prisiųsk mums rankpinigių tik 5oc„ o mes tuoj išsiusime laikrodį su 
laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daiktus. Norėdamas pasinaudoti pro- 
—a ras v k neatidėliodamas.

PRACTICAL SA LES COMPANY,
708 North May St, Dept. 36. Chicago, III.

Pati ir vyras.
Vyras:—su tavim eiti gat

ve, tai tikra bėda. Negali 
praeiti pro drabužių krau
tuvę, kad nesustotum pa
žiopsoti į langą.

Pati:—Ar tu nestoji prieš 
kožną saliuną.

Mokslinga.
Panelė Agė Prietanutė 

Švento Kazimiero kliošto- 
riaus parapijinės mokyklos 
auklėtinė, šitaip užbaigė sa
vo meilužiui rašytą laišką:

'Prašau man ekskiuzyk, 
už daug misteikų ba boisai 
išrunijo ant ledo, o mano vi
sos plunksnos susiratino”....

Kaip tai laikai 
Buvo laikai, kad 
visai nebuvo, kada 

išrado ji beabejonės turėjo 
būt,brangi, o dabar kur ne
pasisuksi visur popiera.

Jonas:—Taip, tai begalo 
naudingas daiktas. Netru
kus ji užvaduos visas kitas 
medegas.

Juozas:—Ar tik nepradės 
iš popieros ir duoną kepti?

Jonas:—To nereikės 
ryt, nes ir be kepimo 
nes popiera maitina.

Juozas:—Kaip?
JonasAr nematai 

čia restorane prikalinėta no
tų, kur draudžiama valgyt 
mėsą, duoną ir kitokį mais
tą. "Užtenka popieron pasi
žiūrėti, kad sotu būti.

I NORI. KAD MERGINOS))' 
MYLftTŲT J?

Jeigu taip, tai UMlptrk i

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

____ KRAUTUVE

Restorane.
Svečias užsisakęs bifštiką, 

pamėginęs jį, klausia praei
nantį patarnautoją kuris 
jam pietus padavė:

—Ar tamsta esi tvirtas 
patriotas?

—-Šiuri
—Tamsta norėtum išrast 

būdą padaryt germanų šū
vius bepasekmingais?

—Suprantama.
—Taigi nusiųsk frontan 

šitą steiką, jis ir didžiulės 
Bertos šuvius atlaikys.

ATITAISYMAS KLAIDOS.
"Keleivio” No. T, kores

pondencijoje iš West Frank- 
fort padaryta stambi klaida: 
Aprašyta, kaip J. Zinkevi
čius už mainymą skardinių 
(dinerkių) kirto A. Vaške
vičiui per galvą. Tikrenybė
je gi yra kaip tik atbulai: A. 
Vaškevičius kirto Zinkevi
čiui ir visa kaltė yra A. Vaš
kevičiaus pusėje.

N. Verdunas.

"Keleivio” nr. 51 kores
pondencijoje iš Akron, Ohio 
pasakyta LSA kuopa auka
vo iš savo iždo $50.00, turi 
būti $5.00.

K. Joneliunas.

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Gaiite suvyniot 25c. 
į popiera ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresų.

"KELEIVIS”
255 Broadwav, 

South Boston. Mass.

vinute sviete knyga
SAUJA PIPIRŲ.

SENBERNIAMS ir 
SENMERGĖMS.

Knygoje telpa begalo navatni, 
bet ir tesingi, šie straipsniai:

Kodėl vyrai tampa senberniais? 
Ar jaunos mergino* myli senber
nius?

Ar pritinka senberniams vesti 
jaunas merginas? Kodėl mergi
no* tampa senmergėms?

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms lite* 
keti už jaunų vaikinų.
Knyga papuošta labai puikiais- 

artistiškais paveikslais. 
Kaina tik 35 centai.

Knygos reikalaukite pas:
A. PIPIRNINKAS

2023 ST. PAUL AVĖ,
CHICAGO, ILL. 

arba "Keleivio" Knygyne, 
255 Broadivay, So. Boston, Mass.

Agentams duodu didelį nuošimtį- 
(komišinų).

37*V daugiau 
už jūsų O; 
pinigus

Akušerka
patamsi kur^ Wmbms Mcdical 

CaSe*e, Baltimore. Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą Pri* 

rimdvmo. taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelta inv*iriose moterų ligoee.

F. Stropiene,6
80. BOSTON,Mas*-

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

■m Dabartinės gyvenimo aplinkybės pr.vertė mus i a- 1’1 branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
ll dideg. • .Į ■ Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytų 
[■ gyduolę tokio pat gerumo ir p.-gelbingunio. Neriji duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais II už pigesnę cicnių.II Šią senų tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
|| pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, k.-:d 
Iv butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis E „LOXOL.” o taipgi musų pavardė.
■ Tikrasis PAIN-EXPEI.LER1S parduodamas visose 
| aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliukų nž 65 centus, nes jame yra gyduolių 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Waahln<ton Street, New York

5 Taipgi užlaiko visokius
5 MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS l 

LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt. i
f Reikalaujant kokių norą daiktų kreipkitės pas mus, o gausite
Į teisingų ir gerą patarnavimą.

E. J. MAŽEIKA
Į 52 Sheldon st, Hartford, Conn.

Leonui Sinkui.— Kadangi 
jau apie tą policijos užsipuo
limą ant juodveidžių kliubo, 
„Keleivyje” buvo minėta, 
korespondencijos nudėsime, 
nes iš lietuvių gyvenimo už
tektinai turime atsitikimų.

Scrantono Koop. Bendro
vės komisijai.—Kadangi šia
me numeryje polemikos j 
straipsnių jau net perdąug, 
tai jūsų atidedame sekantin 
numerin.

P. Krakaičiui.— Gyveni
mo vaizdelis tinka, tik netu
rėdami laikraštyje beletris
tikos skyriaus, greit sunau
doti negalime. Gal leistite 
perduoti "Kardui”? Lauk
sime jūsų pranešimo.

Kainui J r.—Už eiles ačiū. 
Sunaudosime.

Dembskio pasekėjui.—Jū
sų straipsnelis ”Iš inkvizici
jos” "Keleiviui” perdaug 
šabloniškas. Jame^ senai 
plačiai žinomi dalykai'karto-. 
jami.

J. širšukui.—"Persiskyri
mas su dusia” raštelis perio
diniam laikraščiui nelabai 
tinka. Jei tamsta leistumėt, 
perduotume "Kardui.”

J. Dikšaičiui ’ . 
tą iškarpą, kur rašoma, kad 
kaizeris gaii būt "anti-kris- 
tas,” tariame tamstai ačiū, 
tečiaus "Keleivin” jos nedė
sime, nes tai paprasta bur
žuazijos nesąmonė.

I APTIEKA į 
Teisingiausia ir Geriausia : 
Sutaisom Receptus su di- .

■ džiausią atvda. nežiūrint ar iš ;
• Lietuvos atvežti ar amerikoniš- < 

Iki. Gyduolių galite gauti, ko- • 
kias tik pasaulyje vartoja, taip- < 
gi visados randasi lietuvis ap- ? 
tiekorius. ;

EDVARD DALY, Savininkas Į 
18 Bna4way, So. Bislon. j 
Galite reikalauti ir per laiš- i 

kus, p mes per ekspresą gyduo- į 
les atsiųsime.

inĮ1|n|n|rrr^Mz^^^
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Evoliucija ir Revoliucija
(Tąsa). .

Tas tiesė kelią fabrikos sistemai. Meis
tras pastebėjo, kad jis gali samdyti prie dar
bo žmones ir mokėti jiems mažiau, negu 
jie jam uždirba. Jam pačiam dirbt jau nerei
kėjo.

Nauji išradimai padarė fabrikų išdir- 
bystę visai neišvengiamą, o individualę ne 
galima. Naujos mašinos buvo taip kompli-] 
kuotos ir brangios, kad atskiram žmogui jos 
stačiai neprieinamos. Todėl jam nieko dau
giau neliko, kaip tik eiti fabrikan dirbti pas 
tuos, kuriems priguli mašinos, ir likti jų 
algos vergu.

Ir taip priėjo prie to, kad reikėjo įvest 
alginį darbą ir fabrikų sistemą. Bet alginė 
sistema reikalauja, kad už dirbtuvės vartų 
visuomet stovėtų armija atliekamų darbi
ninkų, kad alga butų taip maža, kad žmo
gus galėtų palaikyt tik savo gyvastį tarpe 
kaulų. Gi pakol dvarponiai turėjo pririšę 
darbininkus prie žemės kaipo baudžiaunin
kus, tokios bedarbiti armijos už fabriko var
tų mieste negalėjo būt. Kitaip sakant, pa
kol ūkio aristokratija išnaudojo darbo žmo
nes kaipo baudžiauninkus, patol auganti 
miestų buržuazija negalėjo jų išnaudo
ti kaipo alginių vergų. Visuotinas mašinų 
naudojimas buvo negalimas, pakol buvo se
na draugijos tvarka. Progresas toliaus ei
ti prie baudžiavos nebegalėjo. Reiškia, šita 
draugijos tvarka prie naujos išdirbystės 
buvo jau netinkama., Todėl baudžiava tu
rėjo būt panaikinta, o jos vieton įvesta nau
ja sistema, pritaikyta prie naujų gyvenimo 
sųiygų-

Viešpataujanti tuomet, klesa dėjo visas 
pastangas, kad šitą atgyvenusią savo am
žių tvarką palaikyti, nes ji buvo labai nau
dinga kišeniui: jie norėjo ir toliaus iš
naudoti baudžiauninkus. Bet kilanti tuo
met buržuazijos arba kapitalistų klesa pra
dėjo reikalauti, kad baudžiava butų panai
kinta, nes kapitalistams naudingiau turėti 
liuosus darbininkus. Tarp šitų dviejų klesų 
prasidėjo tuomet aštri kova. Viršų šitoj 
kovoj paėmė naujoji klesa—buržuazija, že
mės didžiūnų viešpatavimas pasibaigė ir j 
kartu su juo griuvo senoji tvarka ant bau
džiavos paremta.

Laimėjus kovą, buržuazija sugriovė vi
sas senojo feodalizmo įstaigas, kurios prie 
naujų išdirbystės būdų buvo jau netinka
mos. Katalikų bažnyčia, kuri skelbdavo 
feodalių didžiūnų dievišką teisę išnaudoti 
baudžiauninkus, taipgi puolė. Gimė nau-į 
jos institucijos, pritaikytos prie naujų gy
venimo reikalavimų.

PARAŠĖ MARK FISHER
Prie feodalizmo baudžiauninkas buvo 

dvarponio savastis ir dvarponis rūpinosi 
jo užlaikymu. Vergas turėdavo dirbti ant 
dvarponio žemės ir iš to, ką jis uždirbdavo, 
dvarponis paskirdavo tūlą dalį jo pragyve
nimui, o kitą pasilaikydavo sau.

Prie kapitalizmo gi išdirbystės įran
kiai priguli kapitalistams ir jie taip-pat pa
silaiko sau viską, ką darbininkai padaro, 
išskirus tik tai tą menką algą, ką jie moka 
darbininkų pragyvenimui.

Prie feodalizmo viešpačiais buvo stam
bus žemės savininkai. Prie kapitalizmo 
viešpačiais yra mašinų ir fabrikų savinin
kai.

Darbininkų išnaudojimo budai persi
mainė, nes persimainė išdirbystė, bet išnau
dotojų klesa vistiek neišnyko. Vergijos iš
vaizda persimainė, bet mes vis dar turim 
vergiją—alginę vergiją.

Senovės vergas užsidirbdavo sau pra
gyvenimą ir perteklių savo viešpačiui; feo
dalizmo baudžiauninkas pasidarydavo sau 
pragyvenimą ir perteklių savo ponui; kapi
talizmo alginis vergas pasidaro sau pragy
venimą ir perteklių savo samdytojui; ir ma
šinerijai padidinus darbo nušumą, šiandien 
tas perteklius, kuris lieka samdytojui, yra 
daug didesnis, negu buvo kada-nors.

Istorinė kapitalizmo misija.
Darydami buvusių surėdymų apžvalgą, 

mes matėme, kad kiekvienas jų turėjo isto
rinę užduotį, kad kiekvienas turėjo misiją 
ir kad kiekvienam jų tą misiją atlikus, pra
dėjo veikti kokia nors galybė, kuri kiekvie
ną tų surėdymų sunaikino. Taigi pažiūrė
kim, ar dabartinis surėdymas irgi turi ko
kią nors misiją.

Kuomet prie darbo likos pritaikytos 
mašinos, tai kas tik galėjo mašiną nusipirk
ti, tas tuojaus persitikrino, kad su jos pa
galba produktai pasidaro daug pigiau 
daugiau jų galima padaryti ir nereikia tiek 
daug darbininkų samdyt.

Kad pasidarius daugiau pelno, fabri
kantas, žinoma, turi parduoti daugiau pro
duktų (tavorųL O daugiau parduot gali
ma tiktai tuomet, kuomet pardavinėsi pi
giau, negu tavo konkurentai.

Taigi tie, kurie galėjo nusipirkti maši
nų, galėjo daugiau ir produktų parduoti, 
nes jiems pigiau atsiėjo išdirbimas. Gi tie 
kurie mašinų įgyti negalėjo, buvo priversti 
uždaryti savo rankų darbo dirbtuves ir ei- 

I ti į fabrikas dirbti pas tuos, kurie turi ma- 
’Jšinas, ir likti jų algos vergais.

Kaip matote, nuo pat kapitalistiškos 
sistemos užsimezgimo apsireiškia jau ten
dencija, kuri veda prie koncentravimo iš
dirbystės vis į mažesnį ir mažesnį skaičių 

į rankų. Nuo pat kapitalistų sistemos pra
džios galima jau pastebėti galybę, kuri pa- 
jskui nuolatos verčia kapitalistų klesa jieš- 
koti vis naujų mašinų ir daryti vis smul-

KELEIVIS.
ičerteriu mano laikytis Lie
tuvių Laisvamanių Sus. A- 
merikoje, nesikiša visai į vi
durinius draugijų bei orga
nizacijų reikalus. Reiškia, 
draugijos gyvuojančios po 
anglų Racionalistų draugi
jos čerteriu turi pilną lais
vę tvarkytis taip, kaip jos 
noru Drg. Rutkus mums 
pasakoja, buk Racionalistų 
Org. draudžia turėti refe
rendumus, pildomus komite
tus ir tt Negana to, jis da 
nori mums įpasakoti ir tai. 
kad Laisvamaniams nerei

kalingas referendumas už- 
iai, kad laisvamaniai bei 
aisvamanių draugija esan
ti teisybės ir apšvietos skel
bėja, o ne politiška partpja. 
šitokią pat giesmę ir su to
kia pat gaida musų tautinin
kai iš dešiniojo sparno jau 
drš 10 metų gieda. Ta gies- 
nė buvo giedama per ilgus 
aikus SLA. Kas ją giedojo? 
)gi senos ”stailos” giesmi- 
įinkai: Damijonaitis, Bra 
•iulis, Balutis ir daugybė ki- 
,ų. Jie sakydavo: ”Nereikia 
nums referendumo, nes mu- 
ų SLA. nėra politiška par
iją.” Aišku kaip diena, kad 
Irg. Rutkus ta giesmę ir 
Vaidą yra pasiskolinęs nuo 
enos "stailos” giesmininkų 
Senos ”stailos” giesminin 
<ai da savo giesmėmis hip- 
įotizuoja didžiumą Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos narių 
iet ačiū socialistų ir progre- 
.yvių tautininkų pastangom 
a giesmė jau neturi įtekmės 
1LA. ir su laiku bus išmesta 
š T. M. D. Drg. Rutkus, ma- : 
omai, nori Laisvamaniams 
okią tvarką įpiršti, kaip ko

kiai "Sopulingos motinos 
švenčiausios susaidei.”

Sapienti sat. ..
P. S. Neužilgo apie laisva- 

nanių org. reikalus pakal
bėsiu plačiau.

Julius Mickevičius.

TĖMYKIT! Vyrus ir 
merginas mokina m Bar- 
bėrio amato.' Išmokus 
parūpinant vietų. Rei
kalaukit informacijų.

šaiulkštis, (6)
GLOBĖ BARBĖK SCHOOL. 

439—3-rd ave^ PITTSBURGH, PA,

Matenjahstiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR Al&KŲS STRAIPSNELIAI
PROLETARIŠKOSIOS F1LOZOFUOS.

TAI VIENINTĖL£ LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA, 
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA I A8TUONI8 81 YRIUS. 

SKYRIUS I. pairus Istorijos supratimui. 
SKYRIUS II. Materijališkasis istorijos suprsti 
SKYRIUS III. Išvedimų patvirtinimai.

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

eumatizmo, si trėnų gėlimo, 
lašių skausmų. >ageibės,

"KEL. SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

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

"Keleivio” Adnnn.

Adv. Jurgis Matulevičius, 
810 Broad st., 

Newark, N. J.
Knygas peržiurėjus įplau

kė dar suvirs $6,000, ir vis 
lar nauji nariai rašosi ir pi- 
ligai plaukia.

Kun. Jonas Žilinskas,
50 W. 6-th str.,

So. Boston, Mass.

SKYRIUS V.
Į Kapitalizmas ir alginė vergija.

Nuveikus dvarponius ir sugriovus fe
odalizmą, buržuazija tuojaus ėmėsi vykinti 
naują tvarką, šita tvarka likos pritaikyta 
jau prie tokios draugijos, kuri išdirbystei Resnį darbo padalinimą, 
vartojo jau mašinas ir statė fabrikas. * _ ---- ----- —__ __ L (Toliaus bus.)

PAI nmf A IP IfPITIIf A I Tas tiesa’ kad ^abar yra Rutkus, nupirkčiau mašiną IVLCmilA m nnlIlIUl i sunkus laikai laikraščiams paveikslams rodvti, tai aš 
---------- j ir pertai Chicagos laisvama- platinčiau apšvieta, nes aš 

ŽODIS DETROITO ”TEI- mai nei nemano dėti naujo suprantu kas vra apšvieta, CVDnC ITt'Als'f'kT'/Y TTTT ” I InilrvocAin Cbioooro^ laia\ra_ i _ 2_  _1_’______________ _
No. 50 tilpo maniai. bu'<> P?kat,.„klausi;

mą apie atpirkimą Kardo, 
bet ne apie dėjimą naujo 
laikraščio. "Kardo” atpir
kimo klausimas da ir dabar 
yra svarstomas, bet kadangi 
"Kardo” savininkai, sulyg 
Chicagiečių numanymo, per
daug augštas išlygas stato: 
tai nemanau, kad bus 
galima susitaikyti. Dabar, 
kiek man žinoma, bus užves 
tos derybos su "Keleiviu” ir 
"Laisve,” kad viename iš jų 
dviejų turėjus savo skyrių, 
katrame butų apkalbami 
i^iisvamanių organizacijos 
reikalai.

Toliaus drg. Rutkus sako: 
"Įgijimas paveikslams ro

dyt mašinos—gerai, jei tik 
tų paveikslų rodymu bus 
platinama apšvieta.”

Iš šių keliu žodžių jau ga
lima suprasti, ką drg. R. no
rėjo pasakyti—jis norėjo 
pasakyti štai ką: "Jeigu aš.

SYBĖS JIEŠKOTOJUI." ;laikraščio. Chicagos laisva-; 
"Keleivio” j 

drg. K. Rutkus neva kriti
ka Chicagos "Teisybės Jieš- 
koto jų” konferencijos proto
kolo bei tos konferencijos 
nutarimų, todėl manau, kad 
gerb. "Keleivio” red. pave
lys man duoti ši trumpą at
sakymą savo laikraščio skil
tyse.

Kadangi drg. Rutkus sa
ko, kad netik jis vienas, bet 
da ir Detroito "Teisybės Jie- 
škotojų” kuopa išneš rezo
liuciją prieš Chicagos "Tei
sybės Jieškotojus,” tad žino
ma, Chicagiečiai bus priver
sti duoti platesnių paaiškini
mų, todėl aš čia nurodysiu 
tik stambiąsias drg. Rut- 
kaus klaidas. Jisai sako:

"Organo klausimas—ge
ras daiktas, tik nereikia ma
nyt apie jo įkūnijimą pa
tiems šiais sunkiais laikais; 
geriau pasirinkt už organą 
kokį sąvaitinį laikraštį.”

o jus, chicagiečiai, to nesu
prantat, pertai ir su ta savo 
mašina platisite tik tamsa.” 
Trumpas ir "nesukritikuoja- 
mas” pasakymas, ar ne?

Ir kuo toliau, tuo drąsiau 
drg. Rutkus kalba ir ve ką 
jis nupasakoja:

”Bet jeigu jau yra noras 
būt globoje l^aisvamanių 
Racionalistų šiaurinės Ame
rikos, tai reikia būtinai tai
kytis su jų platforma, prin
cipais ir reikalavimais, o 
ne svajot apie kokius kitus 
ten pildomuosius komitetus 
ir referendumus, kas laisva
maniams yra nereikalinga.

"Veikiamieji, pildomieji 
komitetai ir referendumai 
randasi tik tarpe politiškųjų 
partijų, bet ne tarpe teisy
bės ir apšvietos skelbėjų.”

Čia reikia pastebėti drg. 
Rutkui, kad jis kalba, ko 
pats nežino. Anglų Racio- 
nalistų draugija, po katros 

p

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS 

Stabmeldžiais. 
KARIŲ PRIEŽASTJS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klesos Išsiliuosavimas.

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

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

Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant laiškų arba 
siunčiant pinigus, adresuokit taip:

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "KELEIVĮ." 
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 

šventai gins Jūsų reikalus._____________
ELEKTRA YRA GYVASTIS.

VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtą*, 
-veiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
-irgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBE nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk 31.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
ą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt ii kalno.

Eishleigb & Co., B. 70 Athenaeam BMgn Chicago, I1L

ORGANIZUOJAMOJO 
LIETUVOS ŽEMĖS 

BANKO REVIZIJOS 
PRANEŠIMAS.

Mes žemiaus pasirašiusie- 
i, 21 d. gruodžio, 1917 per 
turėjome prisirašymo kny 
vas organizuojamojo Lietu 
os žemės Banko ir atrado 
ne sekančiai:

Narių prisirašiusių į or 
jonizuojamąjį Banką 557 
š tų pilnai jau užsimokėju 

šių ................................. 255
Pinigų sumokėta doleriai; 

r sudėta į Guaranty Trust 
lo., of New York, trimis 
/ardais, būtent: Kun. Jone 
Žilinsko, kun. Tarno Žilins
ko ir p. M W. Bush, tai yri 

$53,888.99
U. Statės Liberty Bond 

sais, ......................$6,000.0(

PELNĖ, KAI ZABLAC- 
KAS ANT MUILO.

Kadangi pas mus Cedar 
tapidse svaigalai uždrausti, 

be tų musų žmonelės nė
jai apsieiti, tai laukiant 
ezusuko užgimimo tūla 
nusų ‘šeimyna parsitraukė 
iaug rojaus skystimėlio 
ardavojimui. Angelas 
argas paslėpęs savo span
ielius taipgi nuėjo nusi
pirkt. Rado vien gaspadi- 
lę, kuri pardavė bonkutę už 
1.60. Bet pirkėjas, vietoj 
mokėti, paėmė pačią šinkor- 
:ėlę į belangę ir už nakvy- 
ę jai prisiėjo užmokėti $10. 
"aipgi ir slapta karčema li
gosi panaikinta.

Tėvo sūnūs.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mm užtikrinant, kad Jus aučėdyait pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materijų iš genijų firmų ir pri- 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI ISVALOM IR IAPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvio

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

Telefonas: So. Boston—21018

Iš viso doleriais $54,488.91 
Rusiškais rubliais, gata 

ais ir kontraktais padary 
ais pas notarą, įgaliojan- 
•iais kun. Joną Žilinską pa- 
mti į L. Žemės Banką pini
gus Lietuvoje esančius, iš 
rišo............... rub. 65,672.0(

Šitie rubliai ir kontraktai 
sudėti į Safe Deposit Vault 
Kirst National Bank oi 
Brooklyn, New York, var
dais kun. Jono Žilinsko ii 
p. M. W. Bush.

Doleriai į rublius lig šio 
dar nepermainyta, bet žada 
na trumpame laike mainyti

Knygas peržiūrėjome ši 
tokias:

Knygą kasdieninių įmo- 
kėjimų (Da.v Book).

Alfabetiška narių knygą 
(Ledger) ir Trust Guaran
ty Co., of New York Ban- 
kos knygutę.

Knygas atradome tvarko-: 
je ir taisvkliškai vedamas 
Taipgi matėme visus U. S. 
Liberty Bondsus, Rusišku: 
rublius, ir kontraktus.

Iš Trust Guaranty Co. iš- 
gavome paliudijimą (state- 
ment), jog visi pinigai sudė
ti tebėra čielybėje.

Kun. N. J. Petkus, 
259 N. 5-th st.,

Brooklyn, N. Y.

MUSŲ ATSILAIKYMO 
JĖGA IR JOS ATSTA

TYMAS.
Kiekvienas normalis indi- 

ndualas yra gamtos apdo- 
•anotas tam-tikra apsigyni- 
nui jėga, kad atsilaikius 
iries stipresniojo užpuoli- 
aą, ir mes kenčiame daž- 
įai tik pasidėkavojant tam, 
;ad peržiangiame įstaty- 
nus gamtos, kas nupuldo 
nusų atsilaikymo jėgą, ir 
.utęikia bakterijoms progą 
iradėt savo naikinančią vei
kmę. Pasekmingiausias vai
tas atstatymui nupuldin- 
os jėgos yra Trinerio Ame- 
ikoniškas Karčiojo Vyno 
51ixeris. Jis išvalo skilvį, 
irašalina visas kenksmin
gas substancijas, kurios lie
kasi šilta lova marbifikinėm 
bakterijoms, palengvina vir
škinimą ir atstato sunaikin
tą atsilaikymo jėgą. Kaina 
$1.10 aptiekose. Trinerio 
Linimentas yra nepalygina
mas greitoj ir tikroj pagal
boj tiems, kurie kenčia nuo 
reumatizmo. neuralgijos, 
-trėnų gėlimo, nikstelėjimų 
ir tt Kaina 58 ir 65c. ap
tiekose. Išsirašant—45 ir 
75 c. Joseph Triner Compa
ny Manufacturing Chemist, 
1333-—1343 So. Ashland avė., 
Chicago, illinoi.

NUSILPIEJI, IERVIŠNI, NEUŽTEKTUM KRAUJO TUREITI TYKU IR MOTERES 

įgauna Stipruma, Tvir
tumą, ir Sveikata.

1 * i

Teigti sergate pilvo bei žarnų 
Iigomes, jeigu turite skausmą 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne- 
galete mieguoti. neturite giaro 
apetito: jeigu jusu kūnas vra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją. nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus: jeigu jaustate visai 
ntivargis ir teigti justi protiškos 
ir kūniškos pajiegas išnvkusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone —
tą Stebuklingą Kraujo Valy- ♦ A 
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

Nusa-Tone
Padara Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus, Nuolatinius

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

jįij stiprų ir sveikų. Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir pači dina 
vogą kttno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir k»žnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes jusu grtiomulvaimas bus svarbam stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, tižketėjimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiptina širdy. priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo kuosą ir regularišką. Jeigu 
kas yra ntivargis. 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 padarys tą, i. g 
jausies keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nv*g«-T<»ac yra Absollutiikai Gvaraatuotl 
ka<t sveikata ir busite uieanedinti. arba m® sugraiisma prugus, Gvara:v i'-t
yra įdėta i k«dna pundui). Pilnas vieno mėnoai gydama* lik tl.Mk ar ant šeini -i -»i 
už $.">.00 Siuslnete savą pasteliavimo iendena ir atgaukSte sava pirmutini sveikata, 
stipruma ir spickas. Nuga-Tone yra taipiau naudingas dėl vyru kaip ir dėl wv.;.-rių.

SIUSKIT TA KUPONĄ
• w w

Nailonai Laboratory L101 123 W. Madison st., Chicago. I1L
įdėliu čionai S............................. Ir meldžiu prtslustl ...................... siėneMc jy,iyn>a,

gyduolių Nuja-Tooe. »

VARDAS IR PAVARDE............................... .Yt........ '.............................
ADRESAS ...........................................................................................................................



1 Rajono konfe
rencija.

šio 23 d. Brightone 
š. Vl-to rajono kon- 
l Delegatų suvažia-

naudai

ininkų raportų pasi- 
d rajono organiza- 
. K. V. Žiurinskas 
is metais Rajone y- 
;es 29 prakalbas. Ra- 
ri 22 kuopas. Turtin- 
jų—Lawrence’o 64- 

. Bostono 60 kuojios, 
virta ir didelė W or- 
kuopa. Rajono iž- 
226 doleriai pinigų.

> delegatai pranešė, 
tant scenoj veikalą 
is” rajono
$36.36, gi Lawren- 

.•ialistai rajono nau- 
irbo $113.50.
ikėjo, kad socialistų 
ia visur buvo pasek- 

Tautininkai su kle-
> vis labiau netenka 
isuomenėje pozicijos. 

trta surengti po Rajo- 
tacijos sąvaitę. Ko- 
i tam reikalui išrink- 
Neviackas, N. Januš- 
Remeika, J. Kairaitis 
čas.
rta iš rajono iždo pa- 
,i Sąjungos centro gy- 
eikalui $100.
imas, kad paimt ”Lai- 
ž organą, likosi at- 
motyvuojant tuo,kad 

pečiuose pasidarytų 
frakcijinių susikirti-

imas, kad išnešti rezo- 
prieš ”Keleivį” už pa- 

imą sąjungos centro 
s pašiepiančios žinios 
skusijų liekasi atmes- 
r balsais prieš 22 bal-

Lietaviai Kliaučiai

I

Ypatingai geros šios gyduoles:
lA.LKAPOCIUSj I
$ LIETUVYS DENTISTAS. »T»

<
<

i
/

,kur jie yra.
•«vera’« Celtf ant 
Grlp Teblet*
< Srvrros FlntkelČs n t to 
Peršalimo ir Gripo) yra 
žinomos t įmini. kad per
gali peršalima labai 
trumpu laiku. centai.

~ KELEIVIS.

GYDUOLES NUO KOSULIO
Reikalaudamas gyduolių nuo kosulio, 

4^ kiekvienas geidžia įgyti tik genis gy- 
dnoles. Niekas nesuklys, ka* pasini pins 
gyduolių, išmėgintų laiku Ir pasekmin* 
gti. o žinomų vardu

| S e ve ra’• 
f Balsam 
ffor Lungs

I

AvalusU. S
Kiekvienam užnanno

Unitcd Statės

New
York

REG1STRANTŲ ŽINIAI.

Massachusetts Imigracijos 
Biuro pranešimas.

Sulyg dabartinių įstaty
mų, svetimtaučiams, kurie 
neturi pirmų popierų, karėn 
eit nereikia. Gi tie, kurie tu
ri išsiėmę pirmutines pilie
tiškas popieras, bet turi šei
mynas, paliekami ant to
liaus. Tečiaus kiekvienas 
vyras, katras tik užsiregis
travo, turi išpildyt savo 
blanką (Questionairc). Jei
gu kas to nepadarys, tai 
tuojaus bus priskaitytaš 
prie pirmos klesos, kuri bus 
pirmučiausia pašaukta ka- 
riumenėn. Ir jeigu kas ne- 
išpildys savo Questionaire’o 
i 7 dienas, jis negalės paskui 
reikalaut paliuosavimo.

,Telefonistės nutarė 
streikuot.

Bostono Telefonų Opera
torių Unija savo susirinki
me anądien 2702 balsais 
prieš 151 balsą nutarė išeiti 
streikan, jeigu samdyto
jai neišpildvs unijos reika
lavimų.

Pereitos nedėlios naktį 
galų gale Telefonų kompa
nijos ir unijos atstovai savo 
nosėdyje padarė sutarti. 
Kompanija išpildė reikala
vimus, pakėlė algą nuo 1 iki 
2 dol. savaitėj daugiau, taip, 
kad tos kurios dirba prie te
lefonų virš 6 metų, dabar 
gaus po 16 dol. sąvaitėj.

Sutartis oficialiai bus pa
dribta seredoje visuotinam 
unijos susirinkime. Tokiu 
judu streiko pavojus lig jau 
ir praėjo.

Persekios smulkiuosius ang
lių pardavėjus.

Bostono kuro komitetas 
likosi įgaliotas areštuoti 
kiekvieną anglių pardavėją, 
kuris paims augštesnę, ne
gu komitetas paskirs kainą

i
I

•Inai konferencijoje _
ro aštrių ginčų ir kon-,už anglis. Pasirodo iš bedi- 

žmonių. skundo, kadcija išreiškė pasitikėji- nu
jungos centro viršinin- smulkieji anglių pardavinė- 
. kad jie veiks, idant tojai, naudodamiesi proga, 
jus pakliuvusius nelai- lupa už anglių maišelius ne- 
r konferencijos delega- • svietiškas kainas, 
asižadėjo tame gelbėti.

Delegatas.
Kuro administracija nus

tatė anglims kainą 17 centų 
už 25 svarrų maišelį. Ir jei
gu pardavinėtojai paimtų 
arba reikalautų daugiau, 

1* tuojaus apie tokį pranešk i-
regus vandens tankai 
šeimyna likos sužeista 
mervillėj tūla Marę*Įe miest0 valdžiai, 
ornriis su šešetu savo 
2 iki 11 metų amžiaus 
U, pereito nedėltlienio 
letyj, kad gelbėjus save 
didelio šalčio, užkure pe- 
r visi apsėdo aplink pe- 
Vanduo tankoje, knis 
ji besikurinant sušyla, 
naktį buvo užšalęs, tai- 
įbar pečiui ūmai įkaitus, 
:a sprogo ir visa šeimv- 
ikosi išblaškyta po visą, 
įbarį. Sužeistieji vieni >

Drg. Baltrunytė laivo 
So. Bostone.

Pereitoj nedėlioj į "Kelei
vio” namą buvo atsilankius 
drg. Baltrunytė, "Kovos” 
administracijos pagelbinin- 
kė. Ji sakė, kad "Kovoj” da
bar viskas ramu, visi jau 
apsiprato ir dirba po seno
vei. Tik redaktorių nėra. 

___  _____ i Jie kaip pabėuo išpradžiu, 
Eia i CambSige"Rei'-P ir dabar niekas nežino.

kiti į Somervillės li
kutį.
kpliozija buvo taip smar- 
tad visi tos pusės namo 
tai išbyrėjo ir pečius li- 
i sudraskytas. Vandens 
■aso rvnos taipgi išplėš- 
ir suardytos, dėlto na- 
jse antsyk Įiasidarė toks 
gąras, kad ir aprašyt ne
ima. Tik umk pagalba iš- 
jėjo nelaimingą motiną ir 
kus nuo mirties tame ug- 
s, vandenio, .gaso ir 
u vėsių sumišime.

Antanas M. Vinikaitis iš 
Newark. N. J. šiomis dieno
mis lankėsi Bostone; jis aj>- 
lankes visas žymesnes lietu- c <
vių įstaigas ir savo draugus 
išvažiavo atgal Į Netvarką.

iešbučio svečiai nemaža 
privargo.

akčia iš subatos į nedėlią, 
Čiui pasiekus 14 laipsnių 
hitu sero, Copley Sųuare 
ibutvje, kur nakvojo 300 
jčių, kol kas iš nežinomos 
iežasties kilo gaisras ir 
panoms užtvėrus ventelia- 
os kanalą, visi svečiai tū
lo bėgti lauk naktiniais 
trakiniais. '
Saisrą užgesinus, pasiro- 
, kad virtuvė sunaikinta ir 
rfiam iki 2 vai. po pietų 
teėjo būti be pusryčių.

Visuotinas socialistų susi
rinkimas.

Bostono socialistinių kuo
pų visuotinas susirinkimas 
įvyks 13 d. sausio, 8 vai va
kare svetainėj po num. 885 
Washington str. Bostone.

Reikalas paliečia kiekvie
ną partijos narį. Kiekvie
nas, kuris nori matyti parti
jos pasekmingą veikimą pri
valo susirinkime dalyvauti. 
Neužsimokėję savo narinių 
mokesčių į partiją kviečia
mi tatai įdaryti tuojaus, 
geriausiai išpildyt savo prie
dermes |>er šį susirinkimą. 
Susirinkimas bus nedėldie- 
nio vakare. Neužmirškite 
dienos E. M. Royce už org

DIDELĖS PRAKALBOS. 
LSS. 60-tos kuopos.

Nedėlioj, 6 d. sausio-Jan. 
1918 m. Lietuvių svetainėje, 
kampas E ir Silver gatvių, 
So. Boston, Mass., kalbės 
drgai L įPruseika iš Brook- 
lyn, N. Y. ir J. Neviackas iš 
Worce«ter, Mass. Prasidės 
lygiai 7:30 vai. vakare. At- 
silankykit visi pasiklausyti, 
nes užgirsite daug ką naujo 
ir svarbaus.

Visus kviečia LSS. 60 kp.

BROCKTONE (.ALI PRI
TRUKTI VANDENS.

Brocktone dėl stokos ang
lies užsidarė jau mokyklos 
ir sakoma, kad mieste tuo
jaus nebus vandens, jeigu 
greitu laiku geležinkeliai 
neprivežš daugiau kuro.

Reikalingi Vyrai!

D-ro Matulaičio paskaitos 
nebus. ■

Moterų Progresyviškojo
Susivienijimo 13 kuopa pra
neša, kad 6 sausio vakarė
lio, kur d-ras Matulaitis ke- _ . x ... 
tino turėt paskaita apie W ’ ^?r,C- sutl.kty
sveikatą, nebus. Moterįs! *rb‘ <•“*>»• •>*> 'alan-
atšaukia šitą vakarėlį dėlto, I J18 Parba‘8 ,‘8a'
kad dabar paaiškėjo, jog tį!?”8 Mo-
pati vakara GSS. 150 kuopa I*88“8 l"”® -1“? na'
i engia prakalbas. ‘ : ■J"*'“ “ ' V

' ‘ mą. Kreipkctes pas (?>
MR. O’LEARY

’l AMEKICAN SŪGAR 
REE1MNG CO.

49 Granite š&8». Boston, Mass

DJL K. VYTAUTO BENO 
Muzikališka Mokykla.

Mokiname frrajjt ant visokių ins- 
tu menių, kurie norite pasimokyti 
kreipkitės. (48)

339 Broadway, So. Boston, Mass. 
M. Grubius. Direktorius.

IjSS. 162 kuopa, Bostone, r 
rengia paskaitas kurios į- 
vvks 6 d. sausio-January, 2 
vai. po pietų, po nr. 193 Ha- 
nover st. Skaitys d. M. Du- 
sevičia temoje "Amerikos 
Armija.” Publika kviečia
ma kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti.

LSS. 162 kuopos susirinki
mas įvyks 6 sausio-January, 
12 vai. dienos, svetainėj po 
n r. 193 Hanover st. Bostone.

KALTINAMAS PASI
KĖSINIME.

Newburyporte, Mass., pe
reitą savaitę likos areštuo
tas Stasys Marcinkevičius ir 
pastatytas po 5,000 kaucijos. 
Jis kaitinamas pasikėsinime 
su noru užmušti Emilį Sza- 
rvscz (pavardė turbut iš
kraipyta Red.) šis pasta
rasis yra sunkiai sužeistas 
ir laukiama jo mirties.

3 ----------- - Į

Kolo- 
dricj iš Chester 
W. Va. praneša 
rtnims rašydama-: 
"Patariu tieks ie- 
nam. k-d piikua 
tiktai Severus Gy
duoles, nes j->» 
yra r^ros. n y- 
Mtinrai Severo- 
Raistams P 1 a u 
čiair.s už knr> 

nėra. 
Mano vaikai m- 
Hjo kosulį, mėei- 
r-me dauircii v>- 
-drių gyduolei. 
»et perniek; kai|> 
tirkoroe Severo, 
įkišamo P 1 a » - 
čia.ns. tai ko-ulv- 
mūrinio po kelių 
pr tnrimy.

(Se voros Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptlekoj® rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio”. Papratimas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo Imitaciją Ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi strguliavimus, 
kuriuose kosulys yra plrmtanslu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties ’nfltienzos. uždegimo pleuros. Irau- 
kučiuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
Šita gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

KsiastSs ir M etatą-visur aątiakaM
Se-.-ros 4eėnyniikos Gyrl-toU- parduodamo, 

visur antieko-e. Vimomr-t reikalaukite 
peras* ir v arda,

leigu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš- 
siųs tiesiog

w. F. srvcua eo.
Catfar RapMs, low«

“U. S. Protekcija” Reiikia Apsaugą ir
Pinigus Jums.

U. S. Protekcija” reiškia didesnį patogumą, ilgesnį 
dėvėjimą, užsiganėdinimą ir pinigų sutaupimą, vi

sa Ui užtikrina jums avėjintas

vaikščiojimui žmogus
gali gaut atsakančio styliaus avalą, padary
tą pagal jo reikalavimą. Kiekviena pora 

padaryta dvigubam vaikščiojimui. Ir
U. S. Antspauda,” pramonės ženklas
vienos didžiausių guminių išdirbys-
ėių pasaulyje, randasi ant kiek-

sauga ir užtikrinimas pato
gumo ir ekonomijos. Par
siduoda visur. Jūsų par
davėjas turi, ko jus 
reikalaujat, arba

U. Š. Rubber

Geriantis Kriauiius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

J. BERŽEIJOMS & CO. 
4 Ha; markei Sq. kampas Crom Str. 
arba 28 Chandler St. netoli Uaslle Sq.

BOSTON, MASS.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 diena. 

Nuo 7 iki 9 vai vakar®.

419 BOYLSTON STR.
Saite 419. 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

Telephonc: Baik Bay 4200

DAKTARAS
Fr. Matulaitis 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
PRITAIKO AKINIUS.

i

jį- I"

DAKTARAS $

gali pristatyt jum

Rubbcr
Company

SAUGIAUSIA BANK A 

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

474 BrMdwiy, So. Boston, Mus.
KAPITALIS .......................  $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MATNAIU—PREZIDENTAS

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

2 procento
už padėtus Taupinimo skyriuje. 

Pinigus į Banką galite prisiusi ir per laišką.

Šidlausko KRAUJO VA LYTOJAS, geriausiu 
vaistas namuose, truki reikalaukit visur.

Geriausia 
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkėj
Gyduoles sutaisome 

ir prisiunčiamo 
visMdas,

1 Kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

X 

Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją 
Per mano larpininkystę galėsite prigelbčti 

Badu mirštantiems jūsų broliams Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoj.
PASARGA: Pagal įstatus galima siųsti tiktai per vieną įstaiga bėgyje vieno mėnesio sekančiai: karės trem 

liniams ne daugiau kaip |« $125. šeimynoms $125. pavienėms ypatoms $75 ir nepilnamečiams $25.
DIDŽIAUSIs LIETUVIŠKAS BANKAS

JUOZO KAWALIAUSKO
111 Salėm Street, Td- K'vhmonu 3» Boston, Mana.

Pinigus Rusijos pirkite, nes 
tik dabar kursas žemas 

Pagal žemiausį dienos kursą galite pasipirkti tiktai pas 

BANKIERIŲ JUOZĄ KAWAUAUSKĄ 
111 Salėm Street,

LIETU VYS DENTISTAS. )|>
VALANDOS- Nuo 9 iki 12 dieną.Ji

Nuo 2 iki 9 vak. įr
NEDALIOMIS J 

iki 1 v. po pietų.
Ofisas 'Keleivio” name. jįj

Broadaay, tarpe C ir D SCx.jp
SO. BOSTON, MASS. jį

Boston, Mass.

Prinienvino ir kilpinio 
Mokykla.

(South Bonston Designing ant Cut- 
ting Scbool.) Norinti išmokti gerai 
ir tinkamai padaryt petrina arba for
mą drapanai kreipkitės pas mane o 
aš išmokinsiu už maža atlyginimą. 
Sunkiausiose aplinkybėse galima tai 
išmokt Tąipgi duodu lekcijas per 
laiškus, arba (Korespondence School). 
Siųsdami laiškus įdėkit pačtos ženk
lelį dėl atsakymo. Valandos vakarais 
nuo 7 iki 9. Norinti platesnių žinių, 
kreipkitės laišku arba ypatiškai šiuo 
adresu:

M. T, CZElKUS, |
3SI E. 5-th Str., Sa. BastMi, Mass.

(

Tikra Lietuviška liajanka 35c 
Mestis ir skysčiai nev niežų "I.DO 
Gyduol. palaiky mm apetito 1.00 
Gyd. suval'iinunui vidurių 50c 
f.yduolčs mirt kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............ !.**<•
Gydu. nuo "koruli" 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkšti, 50>: 
Prnškos mm nerviško galvos

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

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

Nuo prakaitavimo kojų .. 25e
Gydanti ntostis nuo pučkų M»c
Nuo viduriavimo mažiems 25c.
Nuo viduriavimo suaugus. 5Oc 
l’amoda plaukams....................20c
Vaikų ramintojas ................. 2bc
Nuo suirimo nervų ............ 1.00
Bobro lašai ......................... 1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų .................................. 75c
Kraujo Valytojas................. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.0*1 
Nuo Reumatizmo .............. $1.(M>

Per f n mos visokią gėlių, 25c„ 50c.. 75®.. $1.00. $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokią gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokią 

paslaptingą ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikros ir gerus vaistus, kreipkitės pas 

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUSi *

| 226 Bmtay, KaipMC»t. So. Besti


