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LENINAS IŠLEIDO ĮSAKYMĄ 
AREŠTUOT RUMUNŲ KARALIŲ 

Liepia atgabent jį Petngradan ir uždaryt tvirtaveo.T

Tūlas laikas atgal bolševi
kai nusiuntė į Jasus skyrių 
kariumenės, kad areštuotų 
generolą Ščerbatovą, kuris 
buvo rusų-rumunų fronto 
vadas, ir kartu suimtų Ru
munijos karaliaus šeimyną 
ir visą valdžią. Tečiaus Šče- 
rbatovui pasisekė bolševikų 
pasiuntinius areštuoti ir su 
Rumunijos armijos pagalba

LENINĄ NORĖJO UŽ
MUŠTI.

Associated Press praneša 
iš Petrogrado, kad 14 sausio 
vakarą nežinia kas šovė į au
tomobilių, kuriuo bolševikų 
premjeras Leninas grįžo iš 
Liaudies Komisionierių Ta
rybos mitingo. Buvo paleis
ti keturi šūviai, bet Lenino 
nei vienas nekliudė. Kulip- 

_ ...... automobiliaus
riausvbė nusiuntė~~Rumuni-: langus ir sužeidė vieną Leni- 
jos valdžiai ultimatumą, rei- no draugų į ranką. Pasikė- 
kalaudama, kad areštuotiI sinimas ant premjero gyvas- 
Rusijos revoliucionieriai, ties buvo padarytas prie pat 
tuojaus butu paliuosuoti. I salės, kur jis sakė 8,000 Rau- 

Sausio 15 d. atėjo žinių, i donos Gvardijos kareiviams 
kad Petrograde bolševikai prakalbą. Automobilius n- 
areštavo visa Rumunijos tosi per vidurį minios, stai- 
ambasados štabą. ?a švistelėjo keturi šūviai.

Sausio 16 premjeras Lėni-! Viena kulipka prašvilpė pro 
nas išleido įsakvmą tuojaus Leniną tik už kelių colių, 
areštuoti uati* Rumunijos Antra įsmigo švedų sociali- 
karalių Fei-dinandą, kuris i >to rankon. Keliolika šmo
tu ri būt atgabentas Petro- nilJ areštuota, 
gradan ir uždarytas Petro-i 
Povylo tvirtovėj.

Įsakymas karaliui areš
tuoti smulkiai nurodo, kokiu' .
budu tas turi būt atlikta ir /remia,, kuri per ilgą laiką 
kaip karalius turi būt sau
gojamas. Bolševikai yra

I

15,000 bolševikų kareivių! 
nuginkluoti. Bolševikų vy- kos išmušė

nati Rumunijos Antra Įsmigo švedų sociali-

KERENSK1S ESĄS 
ŠVEDIJOJ.

Petrogrado "Večerneje

buvo sulaikyta, rašo, kad 
_ _ „ Kerenskis dabar gyvena

įtikinę, kad’ant Rumuni- Švedijoj. Kuomet Kerens- 
jos rubežiaus jie turi užtek-jkio kariumenė buvo sumnš- 
tinai spėkų karaliaus suėmi- ta ties Gačina, jisai pabėgo 
muj ‘ i Novočerkaską, kur kazo-

Bolševikų vyriausvbė sa- vadas Kale*dinas turėjo 
ko, kad gen. * ščerbatovas ^0 buveinę įsitaisęs. ”Ve- 
susidėjęs su Ukrainos tur- perneje Vremia sako, kad 
čiais ir Rumunijos valdžia' tenai Kerenskis norėjo pasi
kasa duobę Rusijos revoliu- matyti su pačiu Kaledinu, 
eiia; bet šis atsakęs "neturiu lai-

Devintosios rusų armijos su tuo žmogum užsiimti, 
revoliucinis komitetas jau j Kerenskis nusiminęs per- 
nusiuntė karinei rumunų nakvojo Rodziankos namuoy 
vvriausvbei ultimatumą,rei- *r ant rytojaus leidosi 
kalaudamas liuoso kelio re-i Finliandijon, o iš tenai Šve- 
voliuninei rusų armijai į Ja-jdij°n-

^ODESOJ MUŠASI.
Londone gauta žinių, kad

Odesos gatvėse Įvyko karš
ias susirėmimas tarp ukrai
niečių ir bolševikų kariume- 

: lės. Ukrainiečiai turėjo už-

i Novočerkaską, kur kazo-
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SUSTABDĖ PASAžlERL 
NIUS TRAUKINIUS 

RUSIJOJ.
Rusijos valdžia išleido at

siliepimą į darbininkų ir ka
reivių tarybas, ragindama 
jas organizuoti tam tikras 
spėkas, kad įvykinus ant ge
ležinkelių tvarką. Atsišau
kimas skamba taip:

”1 visas Tarybas. Neati
dėtina! Iš visų pusių mes 
gaunam žinių apie betvarkę 
ant vagzalų, apie kareivių ir 
kitų ekscesus. Geležinkeliai 
atsidūrė minios rankose. Va
gonai atidarinėjami ir tur
tai naikinami. Daugelis biz
nierių siuntinėja savo tavo- 
rus visai už juos nemokėda
mi.

"Vagonai atkabinėjami 
j nuo traukinių ir tokiu budu 
trukdoma tarnautojų dar
bas. Šitoks anarchijos stovis 
visiškai suardė komunikaci
ją ir baisiai trukdo pristaty
mą maisto į badaujančias 
apielinkes ir armijoms. Tas 
begalo apsunkina padėjimą.

"Mes prašom tarybų nieko 
nelaukiant imtis kuoaštriau- 
sių priemonių, kad įvykinus 
int geležinkelių tvarką, o 
taipgi organizuoti Raudo
nas Gvardijas, liuosanorius 
ir ištikimas sargybas re- 
ėms, tiltams ir sandėliams 
saugot, traukiniams lydėti, 
tarpe pasažierių tvarkai pa
laikyti ir su biznieriais ko
voti.”

Kitas valdžios pranešimas 
sako:

"Kad paskubinus prista
tymą maisto ir kitokių reik
menų į frontą, vidurines gu
bernijas ir Maskvą, visi pa- 
sažieriniai traukiniai bus 
sustabdyti nuo 22 sausio iki 
i vasario.”

23, 191a,
October 6, 1917.

Valdžia nori konfiskuot
as reųuired by the Act of j 23, 1918. as reųuired by the Act of 

'October 6, 1917.

200,000 MASKŲ GAZAMS 
SUGRĄŽINO ATGAL.
"The Providence Journal” 

rašo: "Vėl išėjo į aikštę bai
sus nekompetentiškumas 
pirkime karės reikmenų. 
Daugiau kaip 200,000 maskų 
dėl apsisaugojimo nuo gazų, 
kurios buvo padarytos čio
nai ir išsiųstos Francuzijon 
musų kareiviams, dabar li
kos sugrąžintos Amerikon 
atgal kaipo visai netinka
mos tam tikslui, kuriam jos 
buvo skiriamos. Kiekviena 
maska. kokią dabar musų 
kareivių vakarų fronte yra 
vartojama, yra paskolinta 
nuo anglų arba francuzų.”

Amer. vokiečiu tortus.
VOKIEČIAI TURI AME

RIKOJ $134,603,231 
TURTŲ.

Svetimtaučių turtų globė
jas Palmei- pranešė Kongre
sui, kad iš surinktų iki šiol 
žinių jis patyrė, kad prieši
ninko svetimtaučiai turi šioj 
šaly $134,603,231 pinigų. Ki
ti kreditai da tirinėjami.

Keturiolikos insurance 
kompanijų savastis apskai
toma į $33,544,261.39. šitos 
kompanijos dabar likviduo
jamos. Tris kitos kompani
jos, kurios yra inkorporuo
tos priešininkų šalyse, turi 
$7,068,626 turto. Tas irgi 
ikviduojama.

Daug Amerikos milionie- 
rių dukterų yra ištekėjusių 
jž Įvairių Europos kuni- 
gaikštpalaikių. Tokių mo
terų turtai irgi konfiskuoja
nt. Vanderbilto duktė, ku- 
•i yra ištekėjus už grafo 
Laszlo Szechenyi, turi savo 
:ėvo biznyje $8,975,000. 
Tuos lobius dabar paėmė į 
;avo rankas minėtas globė
jas Palmer. Jis taipgi už
griebė $2,000.000 vertės gra- 
’ienės Sigrav turtus, kuri 
aip pat yra amerikietė. Ap
kaitoma, kad išviso tokių 
nilionierių. ištekėjusių Eu- 
•opon už tituluotų nususė- 
iu, turtai Amerikoj sieks i 
S0,000,000.

ANGLIJOS LAIVŲ STA
TYTOJAI KALBA APIE 

STREIKĄ.
Clyde apskričio inžinieriai 

ir laivų statytojai turėjo 
mitingą ir nutarė apskelbti 
streiką, jeigu iki sausio pa
baigos valdžia neatšauks sa
vo biliaus apie verbavimą 
žmonių pajiegos ir nesu
šauks taikos konferencijos.

CAR1ENĖ IŠĖJO Iš 
PROTO.

Vokiečių laikraščiai pra
neša, kad buvusi Rusijos ca- 
rienė išėjo iš proto. Dabar 
ji perkelta į Tobolsko ligon- 
butį. Pasveikti vilties jai 
nesą.
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AUSTRIJOS SOSTAS JAU BRAŠKA. 
Žmonėms malšinti valdžia pašaukė 

iš fronto kariumenę.

sus, kur dabar gyvena Ru-j 
munijos karalius. Atsaky-j 
mui duota tik dvi valandos 
laiko.
SAKO, SĄJUNGININKAI
IŠGELBĖJO KARALIŲ. _ _________________ _

* • * 1 J * ’ i ?mę teatrą ir sustatė kul-
gavo žinių, kad Rumunijos kasvaidžius ant gatvės. Šau- 
karalius, kurį. Rusijos revo- dvmas išsiplatino po visą 
liucinė valdžia liepė arestuo- miesta. Bolševiku vadas 
ti, sąjungininkai išgelbėjo. buvo sužejstas. Į miestą 
Jasai guli uz3o0 mylių pradėjęs šaudyt kariškas 
au^lų pozicijų Makedonijoj, Jajvas. Vienos žinios sako, 
toclėl spėjama, kad karalius bolševikai paėmė arse- 
galėjo būt nuneštas tenai or- nala kitos kad ne 
lamu. Kitokio kelio nėra. 
Rumunija su sąjungininkų 
rubežiais nesusisiekia ir išė
jimo niekur neturi.
REIKALAUJA, KAD WIL- 
SONAS PASAKYTŲ SA
VO NUOMONE APIE 

RUSIJĄ.

NULINČIAVO KADETŲ 
LYDERIUS.

Iš Kopenhagos praneša- 
na, kad bolševikų kariume- 
įei uždarius prievarta Stei
giamąjį Seimą, Petrograde 
prasidėjo "teroras.” Karei
viai ir darbininkai nulinčia- 
vę du kadetų vadu, Kokoški- 
ną ir Šingariovą.

Abudu jie buvo bolševikų 
priešai. Jiedu buvo areštuo
ti už politišką veikimą ir už
daryti Petro-Povylo tvirto
vėj. Tenai jiedu apsirgo ir 
buvo perkelti ligonbutin. 
Nakties laiku minia 
ginkluotų kareivių ir darbi
ninkų apsupo ligonbutį ir 
abudu kadetu nužudė.

UKRAINA SU VOKIE
ČIAIS SUSITAIKĖ 

DĖL IŠLYGŲ.
Bolševikai vėl užves derybas 

Lietuvos Brastoj.
Stokholme gauta iš Pet

rogrado žinių, kad bolševi- 
Kongreso delegacija pa- kų vyt iausybė vėl užves tai- 

reikalavo, kad prezidentas; kos derybas su vokiečiais 
VVilsonas pasakytų aiškiai, Lietuvos Prastoj. Sakoma, 
kaip šios šalies valdžia žiuri kad užsienio ministeris 
i Rusiją. Delegacija sako, Trockis mušė vokiečių už- 
kad vokiečių propaganda sienio ministeriui D-rui von 
padarė Rusijos žmonėse to- Kuehlmannui telegramą iš- 
kį įspūdį, jog Suvienytos reikšdamas norą dar sykį 
Valstijos yra priešingos tik-;pabandyt taikytis.
ram demokratizmui ir gry- Berlynas tuo tarpu oficia
liai respublikoniškai Rusijos liai praneša, kad su ukrai- 
valdžiai. Tarpe tos delegaci- mečiais vokiečių valdžia jau 
jos buvo senatoriai Barah. susitaikė dėl taikos išlygų. 
Calder, Owen, Stone ir Lod- Pranešimas sako, kad tos iš- 
ge ir kongresmanai Flood lygos ”bus pamatu taikos 
ir Cooper. i sutarčiai.”

ANGLAI PASKANDINO 
"BRESLAU.”

Pereitoj nedėlioj tarp tur
kų ir anglų laivynų įvyko 
nušis prie įnėjimo į Darda- 
įielius. Pagarsėjęs turkų 
skraiduolis "Midullu,” bu- 
vęs seniau vokiečių ‘ "Bres- 
’au,” tapo paskandintas, o 
’Sultan Javuz Selini,” se-įdaktoriai, 
liau buvęs vokiečių ”Goe-jkow. Jie: 
>en,” bėgdamas užbėgo ant 
kranto.

Oficialis anglų praneši
nąs sako:

"Goebeną dabar atakuoja 
n ūsų orlaiviai.

"Musų laivų buvo paskan- 
linta du, monitoras "Rag- 
an” ir vienas nedidelis lai
žąs. ’M—28.’ ”

Karei prasidėjus, vokie
čių skraiduoliai "Goeben” ir 
"Breslau" buvo Viduržemės 
juroj, bet bijodamiesi anglų 
:r francuzų laivynų pasislė- 
nė i Dardanielius ir paskui 
tarnavo turkams.

ANGLUS JAU GALI IMTI 
ČIA KARIUMENĖN.

Tam Anglijos ir Suvieny
tų Valstijų likos padaryta 
sutartis, kad viena šalis ga
lėtų imti kitos piliečius savo 
kariumenėn.

AREŠTAVO DU RE
DAKTORIŲ.

Philadelphijoj likos areš
tuoti du vokiečių laikraščio 
”Philadelphia Tageblatt” re- 

*, Werner ir Dar- 
. Jiedu kaltinami išda

vystėj, kurią jie papildę tuo, 
kad kritikavo šią šalį už įsi
kišimą karėn.

4,-

50,000 RUSŲ PRANCŪZI
JOJ NELAISVĖJ.

Skaitytojai be aliejones 
atsimena kaip i>ora metų at
gal buvo rašoma, kad Rusi
ja nusiuntė Francuzijon 50,- 
900 savo kareivių, kad juos 
tenai išlavintų ir pastatytų i 
sąjungininkų eiles. Ar jus 
žinot, kur dabar tie rusai v- 
ra? Jie yra laikomi vienam 
Prancūzijos uoste kaipo be
laisviai. Mat jie sukilo ir 
išmušė visus savo oficierius.
• ■ -

KONSKR1PCIJA AIRIJOJ 
ATMESTA.

Anglijos parlamento že
mesnysis butas 136 balsais 
prieš* 48 atmetė sumanymą, 
kad Airijoj įvesti konskrip- 
ciją.

NUTARĖ CARĄ TEISTI.
Gorkio laikraštis "Novaja 

Žizn” rašo, kad vokiečių de
legacija Petrograde kreipė
si i Rusijos komisionierių 
valdžią su prašymu, kad si 
leistų buvusiai carienei ir ki
tiems kaizerio giminėms iš
važiuoti Vokietijon. Prašy
mas buvo netiktai griežtai 
atmestas, bet tuojaus nutar
ta atiduoti buvusio caro per
sonalą revoliucijos teismui.

PALIKO $2,000,000.
šiomis dienomis New- 

Yorke mirė .James Keene, 
kuris augindavo arklius. Ji
sai paliko arti $2,000,000 
turto.

200 VYRŲ FITCHBURGE 
PABĖGO NUO KA

RIUMENĖS.
Fitchburg, Mass.—Iš

142 užsiregistravusių čionai
vyrų, dviejų šimtų valdžia 
negali surasti. Questionai- 
rai jiems buvo išsiuntinėti 
tokiais adresais, kokius re- 
gistruodamiesi jie padavė, 
bet sugrįžo atgal. Policija 
dabar jų jieškos, o jeigu ii 
nesuras, tai federalė valdžia 
darysianti ablavą ir suradus 
gabensianti tiesiog į.Camp 
Devens, nežiūrint ar kas iš 
jų turi šeimynas, ar ne.

GENEROLAS AUER 
UŽMUŠTAS.

Amsterdame gauta iš Vo
kietijos žinių, kad 8 sausio 
likos užmuštas vokiečių ge
nerolas von Auer.

SIUNTĖ GUBERNATO
RIUI BOMBĄ.

Amerikiečių laikraščiai 
rašo, kad San Franciscos 
pačtoje atrasta Califoroijos 
gubernatoriui užadresuota 
bomba. Viena bomba jo pa- 
lociuje-sprogo jau 17 gruo
džio.

Generalis streikas suparali- 
žavo amunicijos išdirbystę;

liaudis reikalauja baigti 
karę; ministeriai 

rezignavo.
Per Londoną 18 sausio a- 

tėjo žinių, kad kareivių bro
liavimasis rytų fronte su
naikino Austro-Vengrijos 
kariumenėj discipliną.

Iš Zuricho pranešama, 
kad bolševikų kareiviams 
taip sekasi platint socialis- 
tišką propagandą, jog daug 
Austrijos kareivių sukilo ir 
keli būriai jų likos net su
šaudyti.

Vokiečių vyriausybė deda nių iš Austrijos': 
didžiausias pastangas, kad j Tarp kareivių ir alkanų 
užkirtus kelią revoliucinei žmonių eina susirėmimai; 
literatūrai, kurią rusai da- vietomis, sakoma, kareiviai 
bar spausdina vokiečių kai- jau atsisako į žmones šau

dyt. Gratzo mieste, kurkl
io didžiausis sumišimas, ka
reiviai atidavė užtaisytus 
kulkasvaidžius sukilėliams.

Streikierių skaičius pa
siekė jau 5,000,000. Padėji
mas pasidarė toks pavojin
gas, kad karalius sušaukė 
sosto tarybą Schoenbrunno 
pily-

Visi laikraščiai likos cen
zūros sustabdyti už perdaug 
aiškius reikalavimus. Kai- 
kurie jiį išleido atsišauki
mus į darbininkus, kad šie 
sukiltų ir padarytų 
galą.

”Karė yra vedama 
tik dėl imperializmo 
lų” sako "Arbeiter 
tung." "Darbininkai ir so
cialistai, sukilkit kaip vie
nas ir padarykit jai galą.”

boj ir platina tarp vokiečių 
kareivių.

Jau kelios dienos, kaip po 
visą Austro-Vengriją eina 
didžiausios demonstracijos. 
Žmonės reikalauja tuojaus 
baigti karę rusų išlygomis. 
Minios maršuoja Vienos 
gatvėmis ir šaukia: ”Mes 
norim taikos!” Nuo de
monstracijų priėjo jau prie 
riaušių ir plėšimų.

Gratzo, Brunno ir kituo
se Austrijos miestuose pra
sidėjo generališki streikai 
ir darbininkų agitacija au
ga. Visur trūksta maisto.

Sausio 22 per Amsterda
mą atėjo žinių, kad po visą 
Austro-Vengriją siaučia jau 
revoliucija. Streikierių 
skaičius nuo 100,000 pasie
kė jau 2,0000,000. Supara- 
ližuota visa šalies amunici
jos išdirbystė. Sustojo visa 
pramonė ir judėjimas, išski- 
rus tik tas vietas, kur dirba 
pašaukti iš fronto kareiviai.

Taikos demonstracijos ir 
riaušės dėl duonos pavertė 
didesnius miestus į kariškas 
stovyklas. Tarp reikalavimų 
duonos ir taikos, girdėti 
šauksmai prieš Vokietijos 
imperialistus, kurie dau
giausia kaltinami už truk
dymą taikos bent su Rusija.

Visi ministeriai rezigna
vo.

Pereitoj subatoj Vienoie 
neišėjo jau nei vienas laik
raštis. Tik socialistai išlei
do biuletiną, pranešdami a- 
pie streiko plėtojimąsi ir 
taikos derybas Lietuvos 
Brastoj.
Socialistai veikia.

Vienos "Arbeiter 
tung” ("Darbininkų 
rastis") praneša, kad

butų duota teisė laisvai ap
spręsti savo kraštų likimą.

Galop buvo išnešta rezo
liucija, kur pasakyta, kad 
premjero Llovd George’o 
ir prezidento Wilsono taikos 
programą socialistai skaito 
ženklu, kad net ii- priešinin
kų valdžios gali būt darbi
ninkų priverstos sušvelnin
ti savo imperialistiškus sie
kius.
Kareiviai atiduoda 
streikieriams kulka
svaidžius.

| Leidžiant "Keleivį” į 
spaudą atėjo da šitokių ži-

I*

i

karei

vien 
reika-

Zei-

REGISTRUOS VISUS, KU
RIEMS SUKAKS 

21 METAI.
Valdžia tikisi gauti kas me
tai 700,000 naujų kareivių.
Washingtono valdžia nu

tarė imti kariumenėn visus 
jaunus vyrus, kuriems tik 
sukaks 21 metai amžiaus, 
kad tuo budu nuolatos gali
ma butų dapildyt kariume
nės eiles. Senesnių per 31 
metus ji nutarė neimti.

Valdžia įnešė kongresai! 
tokį bilių karės departamen
tui to reikalaujant. Kadan
gi pati valdžia tą bilių re
mia, tai jo turėjimas užtik-' 
rintas.

Apskaitoma, kad tuo budu 
kas metai bus galima gauti 
700,0(10 naujų vyrų.

Zei- 
Laik- 
užpe- 

reitą nedėldienį Vienoje bu
vo net penki socialistų mi
tingai.

Tuose mitinguose dalyva
vo didelės minios žmonių. 
Buvo pakeltas protestas už 
"išplėšimą Austrijos žmo
nėms teisės pavartoti savo 
įtekmę taikos derybose ir 
kritikuoti spaudoj Vokieti
jos ir Austrijos užsienio po
litiką.”

Socialistai taipgi pareika
lavo, kad įlenki jos, Lietu
vos ir I^atvijos gyventojams

VLADIVOSTOKAS PRO
TESTUOJA.

Vladivostoko miesto tary
ba nusiuntė Japonijai pro
testą dėl t<>. kad be jokio lei
dimo jos kariškas laivas į- 
nėjo Vladivostoko uostau.

FARMERIS NUŠOVĖ 
DU VYRU.

Netoli McAiester, Okla.. 
farmeris Jonės nušovė du 
vyru. Suimtas jis teisinasi, 
kad jis gynėsi nuo užpuoli
mo.

Detroite plėšikai išplėšė 
auksinių daiktų krautuvę. 
Daigtų pavogta už $60,000.
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Ko gi tie žmones nori?
Nuo to iaiko, kaip "Kova" 

likos sustabdyta, tūli sąjun- 
giečiai pradėjo sirgti kokia 
tai baubo liga. Jie įsivaizdi
no sau, kad 
"Naujienos,” 
jų priešai.

"Keleivis" ir 
tai didžiausi 

Jiems rodosi, 
jog tiems laikraščiams bega
lo linksma, kad Sąjungos or
ganas tapo uždarytas.

štai, vienas tokių sąjun- 
giėeią "Laisvėj” rašo:

’’ 'Naujienos’ su 'Kelei
viu' rankas trina, 'džiau
giasi' iš Sąjungos nelai
mės, drąsų žingsnį daro 
prie savo pragaištingųjų 
tikslų"...
Panaši isterija viešpatavo 

ir Massachusetts rajono 
konferencijoj, ir panašų 
proto stovį parodė pitts- 
frūtghiečių rezoliucija.

Kuopose ir privačiuose pa
sikalbėjimuose tie žmonės 
kalbasi pašnabždomis ir da
ro pienus, kaip čia apsisau
gojus dabar nuo to "povo- 
jatts,” koks jiems gręsia iš 
"Keleivio” ir "Naujienų" 
pusės.

Iš visų tų kalbų ir rezoliu
cijų matyt, kad hvdrofobiją 
tiems žmonėms įvarė tos ži
nios, kurios tilpo "Keleivy
je” ir "Naujienose" apie 
"Kovos” sustabdymą ir jos 
personalo areštavimą. Pitts- 
burghiečiai savo rezoliucijoj 
aiškiai pasisako, kad jie 
pyksta dėl tų žinių. Kiti ir
gi karščiuojasi dėl tų žinių. 
Sako, "Keleivio" redakcija 
apšmeižė Sąjungą. Ir jie 
ketina "šmeižikams” atsi
mokėti.

Visa tai liudija, kad tie 
žmonės neteko proto lyg
svaros.

Visų pirmiausia, kame to
se žiniose yra Sąjungos 
šmeižimas? šmeižimu va
dinasi tiktai prasimanymas 
nebūtų dalykų, kad apjuodi
nus nepatinkamą sau ypatą 
arba ypatas. O argi tose mi
niose, kurios tilpo "Keleivy
je” ir "Naujienose," buvo 
tokių prasimanymų? Argi 
"Kova” nebuvo sustabdyta? 
Ar jos personalas nebuvo 
areštuotas? Ar Vidikas su 
Stalioraičiu nepabėgo? Juk 
visa tai yra gyvi faktai, ku
riuos visi jau žino. O jeigu 
taip, tai kurgi čia Sąjungos 
šmeižimas?

Antras dalykas, tai tie 
žmonės nesupranta da nei 
to, ką jie skaito. Pavyzdžui, 
pittsburgiečiai protestuoda
mi prieš "Keleivį” savo rezo
liucijoj tvirtina, buk pats 
"Keleivio" redaktorius rašo 
kad "Kova" erzinusi val
džia. Ir pažymėję diskursą 
svetimženkliais, kaip kad tai 
butų tikrai redaktoriaus žo
džiai. jie sušunka: "Mes 
pasipiktinam tokiu darbu!"

Ištikrųjų gi "Keleivio" re
daktorius nieko panašaus

• nėra rašęs. Apie erzinimą 
valdžios kalbėjo drg. J. P. 
Raulinaitis, Pildomojo Ko
miteto narys, o ne laikraščio 
redakcija. Ir "Keleivyje" 
tas buvo labai aiškiai pažy
mėta. .Jeigu pittsburgiečiai 
ir kiti suprato, jog tai buvo 
redakcijos straipsniai, tai 
reiškia, kad jie nemoka da 
skaityt. Taigi, vietoj kėlus 
nepamatuotus protestus,pa
tartina jiems daugiau mo
kytis.

Kitos žinios apie "Kovos" 
incidentą irgi ne pačios re
dakcijos buvo rašytos. .Jos 
buvo prisiųstos iš Philadel- 
phijos pačių sąjungiečių. 
Taigi, jeigu to«e žiniose bu
vo pašieptas Vidiko "revo- 
liucinumas,” tai ne redakci
jos buvo nuomonė, bet Phi- 
ladelphijos sąjungiečių, ku
rie tą ’’ revoliucionierių" ge
riau pažįsta.

ne revoliucija ? O kas gi iš 
lietuvių daugiausia revoliu
ciją rėmė, jeigu ne socialis
tai?

!KIEK ATSEINA KATALI
KU! TIKĖJIMAS.

Vienas klerikalų laikraštis 
nori parodyt savo skaityto
jams, kad boti kataliku at
sieina daug pigiau, negu so
cialistu. Jis aiškina taip: 

"Ištikimas, nuoseklus katali
kas užsimoka už save ir už 
žmoną $6.00 parapijai. Kele
tą dolerių sumokama penktu
kais laike kasnedėldienių ko- 
lektų, 3—i dolerius Įvairioms 
stambesnėms kolektoms, jei 
pasitaikė krikštas, tai 2 doleriu 
už krikštą, jei leidžia vaiką Į 
parapijinę mokyklą—tai pusė 
dolerio i mėnesį už vaiko mok
slą. (Nors tie ir nėra privers
tini ir lengva nuo jų pasiliuo- 
suoti tam, kuriam sunku mo
kėti). čia dar reikia pridėti 
bent 3 dolerius, kuriuos kata
likas vidutiniškai išleis per me
tus užprašymui mišių šv. Na, 
dar galime čia priskaityti kele
tą dolerių, kuriuos katalikas 
išleis savo dvasios reikalams, 
apšvietai, tai yra laikraščiui, 
knygutėms. Viską apskaičius 
išeina, kad pavyzdingai, kata
likiškai šeimynai vienybė su 
Bažnyčia ir su tikėjimu atsiei
na i metus, bizniškai ameriko
niškais doleriais rokuojant— 
$20.00 iki $25.00.”
Taip sako Chicagos 

"Draugas” 6-tam šių metų 
numery.

Toliaus šitas klerikalų or
ganas stengiasi išparodyt, 
kiek atsieina socialistui pri
gulėjimas prie partijos. Bet 
kiek jis nesikamuoja, o ki
tokių išlaidų pas socialistą 
nesuranda, kaip tik tuos 36 
centų į mėnesį, kuriuos lie
tuvių socialistai iki šiol mo
kėdavo organizacijos reika
lams. Ir už tuos 30 centų 
socialistas gauna dar laik
raštį, kuomet katalikas, mo
kėdamas ant metų $25.00, 
negauna dykai nei velykinės 
k vi belės.

po $50. Kaip jums tas pa
tinka?

Dėl šito kunigo pasiaiški
nimo "Naujienos" rašo:

"Jeigu kunigas pats pripa
žįsta, kad kunigo važiavimas į 
kapines ir krapinimas švęstu 
vandeniu 'nieko negali pridė
ti,' jeigu jisai žino, kad visa ši
ta ceremonija neturi jokios 
vertės,—tai kodėl jisai to neiš
aiškina žmonėms? Kodėl jisai 
nepamokino tos našlės ir jos 
vyro brolio, kad, ažuot leidus 
keletą dešimčių dolerių dėl 'tu
ščios garbės,’ butų gerinus jais 
aprūpinti našlės vaikus? Tai 
buvo paprasta jo, kaipo krikš
čionies ir žmonių mokytojo, 
pareiga. Bet jisai velijo ge- 
riaus pasinaudot tamsių žmo
nių 'tuščia garbe’ ir palikti naš
lę su jos kūdikiais 'dievo ap- 
vekdai.’ ”
Tai taip išrodo Dievu pa

remta dora.

KVIEČIA FONDUS SU- 
VAŽIAVIMAN.

"Centralis Komitetas,’ 
kuris buvo sutvertas Wilkė? 
Barrėje Lietuvių Dienai 
tvarkyti, dabar kreipėsi į vi
sus fondus, patardamas šau
kti suvažiavimą. Suvažiavi
mo reikalingumas aiškina
ma sekančiais motyvais:

”Am. Liet. Centralis Komi
tetas paskutiniuose dviejuose 
posėdžiuose (2 d. gruodžio. 
1917 m. ir 2 d. sausio 1918 m.) 
svarstė budus surinkimui reika 
lingu lėšų nukentėjusiems de! 
karės lietuviams šelpti. Vy
riausis ir pasekmingiausis bu 
das butu—visų Amerikos lie
tuviu antsidėjimas mokesties, 
proporc-ionaliai uždarbiams; 
toks antsidėjimas turėtų būti 
kuoplačiausiai praneštas, vei
kiant iš vieno visų srovių 
spaudai, veikėjams ir organi
zacijoms. šituo budu plačiai 
naudojasi lenkų, žydų, armėnų 
ir kitu nukentėjusių tautų or
ganizacijos, visą darbą pasta
čiusios ant aukotojų pilietiškų 
pareigų supratimo ir parengu
sios morale prievarta. Ačiū 
tam, minėtosios tautos jau su
rinko milk/nus doierių. ir jų na
riai, reikalingi pašalpos, senai 
yra jų pačių šelpiami. Mums 
rodos, kad toki aukų rinkimo 
būdą ir mes galėtume, pana
šiais pamatais priimti.”
"Centralis Komitetas" sa

kosi pilnai sutiktų reorga- 
nizuotis, jeigu butų reikalas, 
^ip kad visos trįs srovės bu
zų jame lygiai atstovauja- 
nos. Beto da, suvažiavimas 
iurėtų pajieškoti būdų ant
rai Lietuvių Dienai išgauti.

pliauškia niekus. Ir jisai 
pliauškia su piktu noru. 
Jisai prasimano neesamą 
"Keleivio" ir "Naujienų" 
džiaugsmą tuo tikslu, kad 
tuos laikraščius perstačius 
nešvarioj šviesoj. Vadinasi, 
jisai šmeižia.

Na, o parodykit ką nors 
panašaus "Keleivyje” arba 
'^Naujienose" prieš Sąjun
gą! Neparodysit, nes tokių 
dalykų šituose laikraščiuose 
nekuomet nebuvo ir nėra.

Taigi pasirodo, kad tie 
žmonės patįs yra šmeižikai 
ir da rėkia, kad "Keleivis" 
juos šmeižia.

VILNIUJE VEIKIA ABI
DVI ŠELPIMO DRAU

GIJOS.
"Santara" praneša, kad 

Vilniuje veikia dar abidvi 
šelpimo draugijos, kurios 
buvo įkurtos prieš‘vokiečių 
užėirną, t. y. "Lietuvių 
Draugija Nukentėjusiems 
dėl Karės šelpti” ir "Lietu
vių Draugija Agronomijos 
ir teisių Pagalbai dėl Karės 
Nukentėjusiems teikti."

Apie pirmąją "Santara" 
rašo taip:

"Komitetas išlaiko daugiau 
per 600 žmonių. Tokiam dide
liam žmonių skaičiui išlaikyti 
reikia nemažo ūkio. Taigi Ko
mitetas jį ir insitaisė: turi iš
nuomojęs apie 30 dešimtinių 
daržų, kuriems nudirbti turi 
įsitaisęs pakankamą gyvąjį in
ventorių. Į darbus pne daržų, 
be samdomų žmonių, eina vai
kai iš prieglaudų ir suaugusieji 
iš bendrabučių. Daržų ūki ve
da agronomas A. Stulginskis. 
Be bendro Komiteto ūkio, dar 
kiekviena prieglauda ir Vilniu
je likusi, ir sodžiun iškelta, tu
ri savo ūkį darželi ir šiokį-toki 
gyvąjį inventorių. Kai-kurios 
prieglaudos, pav. Rudzišky ir 
Žasliuose yra pasiryžusios taip 
savo ūki pastatyti, kad iš to be
veik galima butų ir vaikai iš 
maitinti, arba bent turėti dide 
lė paspirtis jų išlaikymui.” 
Apie Agronomijos ir Teisių 

Draugiją "Santara" paduo- 
ia šitokių žinių:

"Lietuvių Draugijos Agro
nomijos ir teisių pagalbai dėl 
karės
adresas: 
(nauias) Vilniaus g. No. 14. 
Valdyba:

i. True translation filed with the post-master at Boeton, Mass., on January 
23, 191 s, as reąuired by the Aet ofOctober 8, 1917.

Kareivių Kongresas pama
tė, sako pranešimas, kad su
sidėjimas su buržuazija ir 
apgavinga parliamentarine 

• organizacija yra klaida ir 
suprato, kad nepertraukus 
ryšių su buržuazija negali
ma bus paliuosuoti paverg
tąją žmonių klesą.

"Todėl kilo lapkričio revo
liucija, pavesdama visą val
džią Darbininkų ir Kareivių 
Tarybai,” sako nutarimas. 
"Steigiamas Seimas buvo iš
rinktas sulyg seno rinkimų 
surašo, todėl jis buvo seno
jo režimo išraiška, kuomet 
valdžia buvo buržuazijos 
rankose.

"Žmonės, kurie balsavo už 
social-revoliucionierius, ne
galėjo atskirti, katrie jų yra 
dešinieji ir buržuazijos šali
ninkai, o katrie kairieji ir 
socializmo šalininkai. To
dėl neišvengiamu budu Stei
giamas Seimas virto buržu
azinės respublikos autorite
tu, kuri atsistojo priešai lap
kričio revoliuciją ir Darbi
ninkų ir Kareivių tarybų 
autoritetą."

Lapkričio revoliucija pa
rodė darbininkams, sako to
linus nutarimas, kad senas 
parliamentarizmas atgyve
no savo dienas ir socializmo 
darbams vykinti buvo jau 
netinkamas. Vien tik tokios 
įstaigos, kaip Darbinin
kų ir Kareivių tarybos, gali 
nuveikti turtingųjų klesų 
opoziciją ir įsteigti naują 
socialistišką valstybę.

"Kiekvienas atsisakymas 
oripažinti Darbininkų ir 
Kareivių Taryboms autori
teto ir pavedimas iškovotos 
laisvės į Steigiamojo Seimo 
ir buržuazijos rankas, reikš
tų žingsnį atgal ir pirmyn 
□rie darbininkų ir kaimiečių 
revoliucijos bankruto.

"Steigiamas Seimas atsi
darė 18 sausio ir davė per
svarą dešiniems social-revo- 
liucionieriams— Kerenskio, 
Oernovo ir Avksientevo par
tijai. Savaimi suprantama, 
kad šita frakcija atsisakė 
svarstyti teisingą ir aiškų 
darbininkų ir kareivių kon
greso pildomojo komiteto 
orogramą ir pripažinti iš- 
naudojammos darbininkų 
klesos teisių paskelbimą, 
kaip lygiai lapkričio revoliu
ciją ir Darbininkų ir Karei
vių tarybų valdžią."

Šito dėlei, sako nutarimas. 
Seime įvyko skilimas ir bol
ševikų su kareiviais social- 
revoliucionieriais pasitrau
kimas pasidarė neišvengia
mas. Dešinieji gi social-re- 
voliucionieriai atvirai kovo
ja prieš Darbininkų ir Ka
reivių Tarybą, o remia dar
bininkų išnaudotojus; jei ši
ta partija pasiliktų seime 
pati viena, tai ji galėtų lošti 
vadovaujamą rolę buržuazi
jos kontr-revoliucijoj. Baig
damas, nutarimas sako:

"Todėl Centralis Pildo
mas Komitetas prisako, kad 
Steigiamas Seimas butų pa
leistas."
Paaiškinimas apie *
šaudymą.

Bolševikų vyriausybė iš
leido proklamaciją, kur tarp 
kitoko sakoma:

"Liaudies priešai leidžia 
paskalus, buk revoliuciniai 
darbininkai ii kareiviai šau
dė į ramių darbininkų de
monstraciją. Tas daroma 
tuo tikslu, kad pasėjus dar
bininkų tarpe nesutikimą, 
kėlus suirutę ir kursčius ne
apykantą prieš revoliucijos 
vadus.

"Jau paaiškėjo, kad patįs 
tų paskalų platintojai šau
dė į jurininkus, kareivius ir 
darbininkus, kurie dadboja 
mieste tvarką. Centralis 
pildomas komitetas jau pra
dėjo tyrinėjimą ir piktada
riai bus atiduoti revoliuci
niams tribunolams."

j PRIEŠINDAMASIS DAR
BININKAMS. JIS SUNAI

KINO PATS SAVE.
Bhvo tai buržuazinis 

susirinkimas.
Ilgai lauktasai Steigia

mas Rusijos Seimas atsida
rė 18 sausio. Tuojaus pasi
rodė, kad social-revoliucio- 
nierių suvažiavime yra di
delė didžiuma. Černovas, 
buvęs Kerenskio valdžioj 
žemdirbystės ministeriu, li
kos perstatytas dešiniųjų 
social-revoliucionierių į Sei
mo pirmsėdžius ir 244 bal
sais prieš 151 buvo išrinktas. 
Bolševikų kandidatu į pir
mininkus buvo Marja Spiri- 
donova, plačiai pagarsėjusi 
revoliucionierė.

Seimo atidarymo laikas 
buvo nustatytas ant pietų, 
bet delei ginčų nusitęsė iki 4 
valandai po pietų. Delegatų 
sėdynėse buvo truputi dau
giau kaip 400. Bolševikų ir 
kairiųjų social-revofiucio- 
nierių, kurie eina kartu su 
bolševkais, buvo 150, o visi 
likusieji, tai viduriniai ir de
šinieji social-revoliucionie- 
riai.

Bolševikai ir kairieji so- 
:ia)-revoliucionieriai apleido 
Seimą pirmoj sesijoj.

Sausio 19 nosėdis atsidarė 
iau be bolševikų. Pirminin
kas Černovas užreiškė, kad 
Steigiamas Seimas turi 
šaukti visų sąjungininkų 
konferenciją karės tik
slams apkalbėti.

Anksti 20 sausio rytą pil
domas Tarybos komitetas, 
kuris visą naktį laikė posėdį, 
oaskelbė.kad Steigiamas 
Seimas turi būt uždarytas.

"Priešindamasis troški
mams darbininkų klesos, ku
rią atstovavo bolševikų de
legatai, seimas sunaikino 
pats save." paaiškino komi
tetas.
'Amino paaiškinimas.

Leninas buvo vyriausis 
kalbėtojas komiteto posėdy
je ir jį karštai tenai sveiki
no. Jis aiškino taip:

"Priešingumas tarp Dar
bininkų ir Kareivių valdžios 
ir Steigiamojo Seimo augo 
jau nuo pat revoliucijos pra
džios. Vasario revoliucija 
buvo politiška buržuazijos 
revoliueja, kurioj kedetams 
pasisekė nuversti carizmą, 
l^apkr. mėnesy įvyko socia- 
lė revoliucija ir per Darbi
ninkų ir Kareivių delegatus 
Rusijos darbininkų masės 
virto vadovaujančiu autori
tetu.

"Sutverdamas Darbinin
kų ir Kareivių Tarybą, Ru
sijos proletariatas inešėre- 
voliucijon naują dalyką. Pa
našaus dalyko nėra visoj va
karų Europos revoliucijų is
torijoj, išskyrus Paryžiaus 
komuną. Jokie ryšiai, jo
kios tradicijos neriša Darbi
ninkų ir Kareivių Tarybos 
prie senos buržuazinės drau
gijos. Darbininkai su ka
reiviais paėmė valdžią į sa
vo rankas. Steigiamas Sei
mas gi išreiškia idealus bur
žuazinės draugijos, kuri so
cialistinėj valstybėj jau nė
ra reikalinga. Todėl Stei
giamas Seimas bus paleis
tas. Šiandien jis nebesusi- 
rinko ir faktiškai jis nustojo 
gyvavęs."
Seimas buvo 
buržuazinė įstaiga.

Išleistas Darbininkų ir 
Kareivių pildomojo komite
to nusprendimas, kuriuo li
kos uždarytas Steig. Sei
mas, paaiškina, jog revoliu
cija įsteigė Darbininkų ir 
Kareivių Tarybą kaipo vie
nintelę organizaciją, kuri 
gali tinkamai vesti išnaudo
jamos darbininkų klesos ko
vą už pilną politišką ir eko
nomišką pasiliuosavimą.

Pirmo revoliucijos laiko
tarpio bėgiu Darbininkų ir

O gal redakcija negerai 
padarė, kad tas žinias savo 
laikraštin dėjo?

Bet kurgi tuomet butų žo
džio laisvės principas, jeigu 
socialistiškas laikraštis ne
duotų kitiems socalistam* 
savo nuomones išreikšti?

Kiekvienas išmntingas ir 
bešališkas žmogus pripa
žins, kad "Keleivis" čia pasi
elgė taip, kaip pirmeiviškam 
laikraščiui reikėjo pasielgti. 
Jisai patalpino žinias iš Phi- 
ladelphijos taip kaip jis jas 
gavo iš pačių sąjungiečių. 
Jis nieko nuo savęs prie jų 
nepridėjo ir nieko neiškrai
pė. Savo nuomonę apie re
daktorių pabėgimą "Kelei
vio" redakcija išreiškė se
kančiam numery. (Tam pa
čiam numery nebuvo gali
ma, nes laikraštis ėjo jau į 
presą.)

Išreikštoj redakcijos nuo
monėj irgi nieko prieš Są
jungą nebuvo pasakyta. Vi
sai priešingai: "Keleivio” 
redakcija karštai už Sąjun
gą užsistojo, nupeikdama 
tuos žmones, kurie įklampi
no organizaciją bėdon ir vis
ką pemetę pabėgo.

Tai kogi tie sąjungiečiai iš 
"Keleivio” ir "Naujienų" 
nori, kurie rašo prieš juos 
protestus?

Jie atsako, "Keleivis” su 
"Naujienomis” juos šmeižią

Bet gi, meldžiamieji, su 
or; Jkit pirma, kas yra šmei
žimas.

Kaip jau sakėm, šmeiži- 
nas yra tik tuomet, kuomet 
fonas, turėdamas ant Jur
gio piktumą, tyčia prasima- 
įo ir skelbia nebūtų apie jį 
dalykų, kad padarius žmo- 
įėse tokį įspūdį, jog Jurgis 
yra niekšas. Kada Jonas 
taip elgiasi, tai jis šmeižia.

Dabar paimkite "Keleivį" 
irba "Naujienas" ir paban- 

: lykite surasti nors vieną 
straipsnį ar korespondenci- 
:ą, kur butų tyčia skelbia- 
na nebūti dalykai apie Są- 
ungą arba jos organus. It 
>u žiburiu to nerasit. Jeigu 
tas buvo, tai tik kritika ntio- 
nonių arba taktikos. Kriti
ka gali būt kartais ir labai 
ištri, bet ji anaiptol nebus 
la šmeižtas.

Bet paimkit paskutinių 
netų "Kovą" ir peržiūrėki! 
ią atvdžiai, o pamatysite 
tad nėra to numerio, kur 
nebūtų Šmeižiamas "Kelei
vis" arba "Naujienos/’ Tik 
uaimkite tą kas numeris 
kartojamą prasimanymą 
buk šitie laikraščiai "agituo
ja už imperialistų pienus." 
Argi gali būt nedoresnis 
šmeižimas? Ir jis yra tuo 
biauresnis, kad "Kova" čia 
naudojosi tokiu momentu, 
kuomet i tą jos begėdišką 
tyčia skelbiamą melą nega
lima buvo nieko atsakyt.

Arba paimkit Kapsuko a- 
takas ant "Keleivio” bendro
vės. Juk vis tai prasimany
ti. nebūti dalykai, kad ap
juodinus nepatikamus sau 
žmones, taigi—šmeižimas.

Pagalios paimkit kad ir 
uaduotą augščiau citatą iš 
"Laisvės,” kur vienas są- 
įungietis sako, kad "Kelei
vis” su "Naujienomis" trina 
rankas ir džiaugiasi iš Są
jungos nelaimės. Argi tai 
neaiškus melas? Kaipgi jis 
gali prirodyt, kad "K." su 
"N.” "trina rankas?" Kaip 
jis gali prirodyt, kad jie 
"džiaugiasi?" Juk nei vie
nas jų džiaugsmo neišreiškė. 
O jeigu džiaugsmas butų 
paslėptas, jeigu "Keleivio" 
ir "Naujienų” redaktoriai 
džiaugtųsi tiktai savo dva
sioj, tai kaipgi toks žmogelis 
apie tokį džiaugsmą galė
tų patirti? Reiškia, jisai klausimą dabar iškėlė, jeigu

i

nukentėjusiems teikti 
Jagailonų g. 3-5,

1) pirmininkas—p. 
S. Kairys, 2) pirm, padėjėjas 
—Dr. Domaševičius, 3) sekre 
torius—P. Juknys, Valdybos 
nariai: pp. Žilinskas, A. J. Ma- 
čionis, Kepalas, A. Rucevi- 
čius. Draugija išlaiko: 3 vai
kų prieglaudas su pradedamo
siomis mokyklomis prie kiek
vienos (visos prieglaudos da
bar išvežtos sodžiun); 6 virtu
ves, 1 gimnazistų bendrabuti. 
Nuolatos Draugija šelpia pini
gais arti 20 žmonių, šelpia dar 
šiaip atskirus žmones ir drau 
gijas.

PRIPAŽĮSTA SOCIALIS
TAMS KREDITĄ.

"Vienybė Lietuvninkų’’ 
jau pripažįsta, kad socialis
tai daugiausia rūpinasi pa
vergtųjų tautų paliuosavi- 
mu. Ji sako:

"Jokiu budu negalima užgin
ti kad socialistai dirba delei 
mažųjų tautų laisvės. Juk ne
galima užginti, kad pasidėka- 
vojant socialistams Lietuvos 
klausimas likosi tarptautiniu 
klausimu. Tas viskas tiesa.”
Tečiaus ji mano, kad už 

Lietuvos laisvę stovi tik Ru
sijos ir Vokieti jos socialis
tai. Jai rodos, kad lietuvių 
socialistams tas klausimas 
visai nerupi.

"Vienybė Lietuvninkų” 
tame labai klysta. Ji turė
tų perskaityt Brooklyno Sei 
me priimtą socialistų rezo
liuciją šituo klausimu, o pa
matytų, jog tenai aiškiai pa
sakyta, kad mes remsime 
kiekvieną judėjimą, kuris 
tik ves prie demokratizmo 
ir kuoplačiausios Lietuvos 
laisvės.

Pagalios, kasgi nuvertė 
carą ir kas Lietuvos laisvės

KA REIŠKIA KAPINIŲ 
ŠVENTINIMAS.

Savo laiku "Keleivyje" bu
vo išspausdinta iš VVatarbu- 
rio korespondencija apie tai, 
kaip vienas kunigas tenai 
prispyrė nelaimingą našlę 
užmokėti $40.00 už palaido
jimą jos vyro.’ Tą korespon
denciją perspausdino iš 
"Keleivio" ir kiti laikraščiai. 
Nors kunigo vardas nebuvo 
paminėtas, vienok kun. Sau- 
rusaitis taip ir pašoko. Pa
šoko vyras, lyg tos žirklės 
kriaučiui į stalą sudavus, ir 
pradėjo per "Draugą" ko- 
liotis. Tečiaus plusdamas 
"bedievius," jisai išplepėjo 
tenai ir vieną savo "tajemni- 
čią.” Jisai pasakė, kad vi
sos tos bažnytinės ceremoni
jos ir kapinių šventinimas 
nieko nereiškia ir daromos 
tik dėl kvailų žmonių gar
bės, reiškia—paprastas
"monkey business."

štai paties kun. Saurusai- 
čio žodžiai:

”...kunigo važiavimas į ka 
pines ir pašlakstymas nieko 
negali pridėti tai žemei, o tik
tai kaikurių žmonių užgaidas 
yra kad jie nori būtinai, kuni 
gas turi važiuoti į kapines, o 
tas dalykas yra daromas vien 
dėl tuščios jų garbės! Jei ku 
nigas lengvai apsiims jų tuš
čios garbės užgaidus pildyti be 
jokios aukos iš jų pusės, tai ir 
jie patys pirma laiko turėtų Į 
kapus nueiti, nes didelėse para 
pijose kartais mažiukų atsitai- 
ko po dvejas ir trejas laidotu 
ves ant dienos; tai kokiu budu 
kunigai galėtų tai atlikti, ture 
darni dar prie tam didę mo
kyklą apsidirbti. Tai dėl tos 
priežasties aš pasakiau savo 
žmonėms, kad be 50 dolerių 
aukos mes nevažiuosime į ka
pinyną.”
Vadinas, užtai.kad tas pa

šventinimas neturi jokios 
vertės, tai kun. Sau rusai tis 
reikalauja iš biedinų žmonių

PERVĖLAI SUŽINOJO.
Iš Rusijos atėjo žinių, kad 

lietuvių socialistų-haudinin- 
kų susirinkimas nutarė iš
mesti iš savo partijos Bort- 
kevičienę ir A. Rimką. Iš
girdus apie tai "Vienybė 
Lietuvninkų" sako:

"Ta žinia aiškiai parodo, 
kad A. Rimka būdamas Ameri
koje buvo socialistu. O juk 
delei to daug buvo ginčų ir su
iručių. Dar ir dabar jo palik
ti atstovai veikia.

"Bet nuo'dabar gal viskas 
bus geriau, nes pati partija 
privertė parodyti tikrąjį vei
dą.

"Ir apskritai pas lietuvius 
dar madoje slėpti savieji sie
kiniai ir savieji įsitikrinimai. 
Daug panašių mes turime ir 
tarpe dabartinės amerikiečių 
inteligentijos.’’
Vadinas, iki šiol musų tau

tininkai nežinėjo, kad A. 
Rimka prigulėjo prie socia- 
listų-liaudininkų. Jeigu jie 
butų tai žinoję, tai jie nebū
tų jam leidę Sandaroj "su
iručių” daryti. Demokra
tai !...

Sulyg 1910 metų statisti
kos, Suvienytose Valstijose 
tuomet buvo 81,531,957 balt- 
veidžių. 9,827,736 juodveid- 
žių, 265,683 indijonų, 71,531 
kyhiečių, 72,157 japonų ir 
3,175 kitokių rasių gyvento-
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Tamara apuokai veikia.
Sausio 6 d. čionai buvo 

vietos Romos agento su
rengtos prakalbas, pakvie
tus kokį tai "Wasbingtono 
universiteto" studentą Čes
nulevičių. Kalbėtojas pasa
kojo apie lietuvių literatū
rą, apie reikalingumą kata
likams skaityti knygų, ypač 
iš higijenos mokslo. Aš sa
kyčiau, patarimas vietoje. 
Jeigu musų katalikai tiek 
apsišvies, kad supras svei
katos apsaugojimo budus, 
kuriuos ne dievas duoda, bet 
mokslas, tai tuomet nema
tys reikalo prašyt iš dievo 
sau sveikatos ir Romos a- 
gentams neneš savo dolerių, 
kad tas iš dievų išprašytų 
jiems- (katalikams) sveika
tą ir apsaugojimą nuo ne
laimių. Man net įstabu da
rosi, kad kunigijos klapčiu
kas peikia katalikų tamsu
mą ir skatina juos šviesties, 
kas reiškia skaudžius smū
gius dvasiškų tėvelių biz
niui.

Butų gera, jeigu tasai at
siprašant mokytojas butų ir 
užbaigęs - tuo paraginimu 
skaityt mokslo knygas ir 
šviesties. tečiaus pas kleri
kalus politika visados tamsi 
ir tik iš lauko pabaltinta, 
taigi ir Česnulevičius užreiš- 
kė, kad katalikai turi švies
ties iš katalikiškų knygų. 
Kaip kiekvienam protaujan
čiam žmogui yra žinoma, ka
talikiško mokslo pamatu yra 
biblija, kurios su tikru mok
slu negalima sutaikyt lygiai 
taip, kaip kūdikio protą su 
mokslus išėjusio žmogaus 
protu, arba kaip du nesutai
komu gamtos elementu: 
vandenį su ugnia: ant ug
nies vandenio užpylus ug
nis tur užgesti, jeigu gi ug
nies bus daugiau, vanduo 
tur išgaruoti. Kas biblija 
vaduojasi, tas turi būt prie
šingas mokslui, gi kas moks
lo patyrimus stengiasi pa
žinti, tas bibliją kaipo paikų 
pasakų rinkinį tur sąšlavy- 
nan išmesti. Gi skaitant 
katalikišką literatūrą, ”Žy- 
vatus šventųjų." mokinamos 
ne švarumo, ne apsisaugoji
mo ligų ir nelaimių, bet kaip 
tik atbulai įsitikiname, kad 
nuparkimas, "ronos." ligos 
ir nelaimės tai Dievui patin
kami dalykai, kad tik nupar- 
kę ir suvarginę, supudę sa
vo kūną galime gauties į 
"dangaus karalystę.” Štai 
ko išmoksta nelaimingi mu
sų katalikai iš katalikiškų 
raštų! Ir kad tie raštai, to
ji katalikiškoji literatūra 
apie "dangų” ir "peklą" 
užmušė katalikų protą, ati
traukė jų mintis nuo viso to, 
kas gyvenimą daro malones
niu, prakilnesniu, gražes
niu ; padarė nuolankiais ver
gais ponų ir kunigų, die
vams "apieravojančiais" vi
sas savo nelaimes, vargus, 
skurdą ir kentėjimus, tai 
baisus faktas, prieš kurį tur 
sudrebėt sąžinė kiekvieno 
to, kas ją da turi ir kas lie
pia žmonėms skaityt vien 
katalikiškus raštus. Jeigu 
nelaimingi musų broliai ka
talikai tamsus ir tokie žemi 
elementai, kad nesykį reikia 
raust iš sarmatos, tai kaip 
už tatai drįsta katalikus 
smerkti p. Česnulevičius, 
liepiantis jiems skaityt vien 
katalikišką literatūrą?!

Kad tasai klerikalų klap
čiukas ištikrųjų trokšta ka
talikus laikyt klerikalų na
guose ir minėtame jų dva
sios ir kūno skurde, parodo 
tas jo šlykščiausias niekini
mas ir šmeižimas žmonijos 
kulturnešių ir progreso. Gir
di; laisvamanių ir socialistų 
literatūra privedė žmones 
prie pragaišties, žiūrėkit, 
girdi, prie ko priėjo šalis 
pametusi tikėjimą, kaip ve I 
Rusija, kur girdi,* kunigus

tnybė? Jie taip mėgsta savo 
spaudoj ir prakalbose gir- 
ties, kad tik krikščionybė 
žmonijai laimęs atneša, bet 
kada reikia stoti prieš ži
nančius tas "laimes," ko
kias krikščionybė žmonijai 
per du tūkstančių metų ne
šė, ir savo tvirtinimus fak
tais paremti, musų Kemė- 
šiai, Maliauskai ir Rač- 
kai sulindo po lova ir nei gu
gu. Iš to jau aiškiai mato
si, kaip tie žmonių laisvės 
ir gerovės priešai šmeižda
mi socialistus ir niekindami 
socializmą stengiasi darbo 
žmonių minias atitraukti 
nuo socializmo,' kad bent 
pratęsus ilgesniam laikui 
žmonių vergiją. Pasaulio 
istorijos nežinantiems žmo
nėms jie gali pasakoti apie 
tas laimes ir palaimas, ko
kias krikščionybė žmonijai 
suteikė, bet bijosi stoti isto
rijos faktų šviesoje.

Kad neliktumete visuome
nės akyse tuo, kuo liekatės, 
mes, žemiau pasirašiusi ko
misija,viešai šaukiame kleri
kalus. kad jie paskirtų iš sa
vo'pusės debatorių, jeigu 
Račkus žodi sulaužęs, kaipo 
žmogus be garbės, pabėgo, 
ir stotų apgynimo to mokslo, 
kuri jie skelbia. Atvirai pa
sakysime, kad nenorėtume 
būti katalikų vietoje, nes ką 
jie dabar gal jausti, kada jų 
vadai šitaip negarbingai 
nuo kovos lauko pabėga? 
Taigi lai Račkus išpildo savo 
žodi, kuri rėmęs net 5(Ki doi. 
kaucijos, o jei jis bailys tik 
iš užtvaros šaudyt moka, lai 
dvasiški "vadovai” stoja ir 
apgina savo mokslo teisin
gumą, kitaip visuomenė tu
rės teisės skaityt tą jų mok- 

islą tokiu jau absurdu, kaip 
i Račkaus garbės žodis.

Susinešimui debatų klau
psimu galite naudoties šiuo 
■ antrašu:

St. Kretavičia, 82 So. Le- 
'onard st., Materbury, Conn.

LSS. 34 kp. Komisija: 
St. Kretavičia,

. Th. Matas. 
P. Plečkaitis.

(matyt turėjo mintyj kruvi
nąjį carą) išvarė, bažnyčias 
panaikino, šliubus padarė 
formališka paleistuvyste. O 
girdi, kokia ten laisvė? Iš 
Amerikos parsikvietė žyde
lius Leniną ir Trockį, pasta
tė juos į caro vietą. Girdi, 
caras buvo geresnis.... Da
bar gi "kindžaladija" (taip 
jis vadina socialistus) kapo
ja žmonėms galvas kaip 
Francuzų revoliucijos me 
tais, paprastus laiškus, ne 
raudonu rašalu rašytus arba 
kur Dievo vardas paminė
tas, sudrasko; pamatę gat
vėj gražiai pasirėdžiusį 
žmogų, nudrasko jam ru
bus, už mažiausį pasiprieši
nimą—galvos nukirtimas: 
parlamentiniam suvažiavi
me neturėdami ganėtinai 
bolševikų sukelia revoliuci
jas ir suvažiavimą išvaiko 
ir tt. ir tt.

Musų katalikai tik ir 
kantrus, jeigu gali klausytis 
tokių beprotiškų ir juoda
šimtiškų melų. Kriiikuot 
šitokį šmeižtą skaitau 
sau pasižeminimu, tiek tik 
turiu pasakyti, kad kruvi
nieji carai, kaip Mikė Roma
novas. Česnulevičiui ir jam 
panašiems atžagareiviams 
yra gerai, nes plačiasias 
darbo žmonių minias sukau
stę tvranijos retežiais daro 
jas bejiegiomis apsigyni
mui nuo visokių kirminų, ką 
ėda liaudies protą ir siurbia 
jos kraują tukdami. Kada 
liaudis sutraukia tuos tyra- 
nijos pančius, tai visiems 
tiems, kurie žino, kad tai 
liaudžiai per amžius darę 
nesuskaitomas skriaudas 
užsitarnavo jos teisin
gą pagiežą, baimės apimti 
šmeižia tuos žmones, kurie i 
liaudį paliuosavę steigia I 
žmonijai naują. teisingą: 
meile, laisve ir brolybe pa-Į 
remtą gyvenimą, štai kaip' 
išrodo dienos šviesoj kuni-i 
gijos politika ir jų klapčiuko 
Česnulevičiaus "prakalbos” 
reikšmė. Drebėkite niekin
gi parazitai, liaudis visur 
bunda iš savo amžių tverian
čio miego. Visos jūsų pas
tangos palaikyt bent protiš
kai užmuštus katalikus sa
vo vergijoje veltui yra de
damos. Nesulaikysi upės 
bėgimo.

Jonas Bieliauskas.

WATERBITRY, CONN.
Klerikalai bijosi stoti 

i debatus.
Liepos 15 d. 1917 metų 

Bagočius čionai kalbėdamas 
pareikalavo iš Račkaus, kad 
stotų su juo i debatus. Rač- 
kus prieš 500 susirinkusiųjų 
žmonių prižadėjo stoti ir 
paskyrė debatams 30 dieną 
gruodžio. Turėdami Rač
kaus žodi mes, LSS. 34 kuo
pa, išrinkome tam reikalui 
komisiją iš 3 žmonių, taipgi 
LDS. 5 kuopa išrinko to
kią nat komisiją iš savo pu
sės ir tos jungtinės komisi
jos rupesniu buvo rengiami 
užsakyti debatai. Viskas 
buvo sutarta tų abiejų komi
sijų, nutarta iš abiejų pusių 
sudėt po $50.00 kaucijos, 
kad abiejų pusių debatorių 
stojimą užtikrinus. Tečiaus, 
kada prisiėjo padėti kauci
ją, musų klerikalai gavo 
kinkų drebėjimą. Socialis
tų debatorius F. J. Bago
čius pranešė, kad katalikai, 
jeigu neužtikrinti gaut Rač- 
kų, gali statyti ką tik jie no
ri, nors pati kun. Kemešį, 
Makauską ar Bučį, išski
riant RamanauskutĮ ar Mi- 
kalauskuti. Musų katalikai 
jieškojo pusę metų debato- 
riaus, bet negavo nei vieno, 
kas stotų ir apgintų klerika
lų skelbiamo mokslo teisin
gumą. O juk tema debatams 
buvo paskirta, regis, taip 
klerikalams lengva, būtent, 
kas pagerins darbininką bū
vi : socializmas ar krikščio-

GREAT NEC’K, N. Y. 
Darbininkai bunda.

Čionai lietuviai turi LSS. 
168 kuopą, Lietuvos Dukte
rų ir Sūnų Dr-ją, šv. Fran
ciškaus Dr-stę ir SLA. kuo
pą. Vadinasi, organizuoti. 
Išskyrus LSS. kuopą tečiaus 
visos tos organizacijos vien 
tik savišalpos reikalais tesi
rūpina. gi socialistų kuopa 
be atlaidos veikia, kruta. 
Atėjus žiemos sezonui su
sirinkimus laiko du sykiu į 
mėnesį, rengia taipgi lavini
mosi vakarėlius, kas antra 
savaitė, mokinama ir moki
namas! rašvt, skaityt, skait- 
iiuot, gramatikos, anglų kal
bos, diskusavimo ir tt. ir tt. 
Ir šitas darbavimasis nepa
silieka be gerų pasekmių— 
budina darbininkus, stipri
na jų judėjimą.

Sausio 5 d. buvo LSS. 168 
kuopos parengta draugišką 
vakarienė. Vakarėlis buvo 
parengtas privatiniame na
me. Svečių susirinko apie 
du tuzinu, linksmai ir pado
riai praleista liuo-a valan
dėlė, žaidžiant bei diskusuo- 
jant gyvenimo klausimus. 
Kadangi dd. Plokščiai davė 
kuopos vakarėliui kamba
rius dykai, už ką 'reikia 
jiems tart ačiū, tai vakarie
nė davė $2.62 pelno. Tarp 
susirinkusių svečių surinkta 
aukų $12.30. Kuopa iš savo 
iždo paskyrė $10.00, per la
vinimosi susirinkimą 6 sau
sio surinkta aukų da 4 dole
riai, taigi viso pasidarė 
$28.92, kurie likosi pasiųsta 
I-SS. apsigynimo fondan. 
Visa tai rodo, kad reakcija 
neįstengia nuslopinti darbi
ninkų judėjimo, priešingai 
jis stiprėja ir eina pirmyn.

Ilgapaltė.

t NANTICOKE, PA. 
Donosčikai darbuojasi.
Skaitanti musų visuome

nė gal manė, kad šnipai-do- 
nosčikai randasi tik Bosto
ne, bet žemiau paduoti fak
tai liudija, kad judošių ran
dasi visur. Keliuosi nuo jų 
esame ir mes Nanticokes lie
tuviai.

Gruodžio 31 d. čia turėjo 
būt LSS. 252 kuopas pareng
tas balius. Kada jau viskas 
buvo parengta ir išgarsinta, 
paskutinę dieną gauname 
žinią nuo svetainės savinin
ko, kad jam tūlas lietuvis 
pranešė, kad balių rengia 
socialistai, kad laike baliaus 
pertraukose busią prakal
bos, kalbėtojas agituosiąs 
prieš karę ir tt. Tik užtik
rinus, kad jokių prakalbų 
nebus ir kad balių rengia ne 
socialistai, svetainės savi
ninkas svetainę davė. Ba
lius pavyko kuogeriausiai. 
Kuopai davė ir pelno, o mū
siškiui donosčikui didelę no- 
4-

Nors niekšiškas darbas n».i 
nimam gaivalui ir nenusise
kė, bet visgi parodo, kad to
kių gaivalų, kurie informuo
ja svetimtaučius apie lietu
vių judėjimą, turime ir dau
giau negu Ramanausku- 
tį. Nors mūsiškis judošius 
ir slepiasi da tamsoje, visvie- 
na ateitis iššvies ir ji kaipo 
niekingą sutvėrimą, kuriam 
prisieis nuo dorų žmonių lyg 
tam Kainui bėgti ir nerasti 
sau vietos. Te panieka juos 
lydi.

Žmonijos laisvės karžy
giai perkentėjo jau sunkiau
sias jiems valandas. Cariš
koji tyranija jų betgi neišžu- 
dė ir neišnaikino, priešingai 
prieš jų spėkos auginta dre
ba viso pasaulio sostai, taigi 
neišnaikins musų ir tokie 
dvasios suskurėliai, kaip ap
kalbami šnipukai. Jų dar
bas, kuri jie šiandien veikia, 
neša tik jiems skaudžius mo- 
alius smūgius.

LSS. 252 kuopa darbuojasi.
Nuo to laiko, kaip kuopa 

donosčikas Įskundė miesto 
majorui ir svetainės savi
ninkui, kuopos narių energi
ja daug gyviau apsireiškė. 
Ir ne vien kuopiečiai stip
riau susirišo bendros kovos 
ir laisvės ryšiais, bet ir 
pašaliniai protaujantis žmo
nės labiau socialistams pri- 
jaust pradėjo. Nuo to augš- 
čiau pasakyto laiko iki da
bar jau sąjungos apgynimo 
fondan surinkta $32.60. Ma
noma greitu laiku tą sumą 
žymiai padidinti. Taigi lai 
gyvuoja darbininkų susipra
timas.

Nanticoke apsigyvenęs.

prigulėjo, paaukavo vainiką 
ir nusamdė beną. Garbė 
užtai keistutiniams drau
gams. LSS. 133 kuopa pa
aukavo vainiką su užrašu- 
"Ilsėkis, Idėjos Drauge Da
nieliau.”

Velionis buvo linksmo bu
do ir rodėsi visuomet užga
nėdintas savo gyvenimu. 
Nors buvo laisvų pažiūrų, 
bet jį gerbė ir katalikai. At
sirado tečiaus tokių chuliga
nų, kurie, pavydėdami na- 
bašninkui iškilmingų pagra- 
bo ceremonijų, nubėgo į mie
stą ir priplepėjo valdžiai, 
buk socialistai po laidotuvių 
priedanga kelsią "revoliuci
ją.” Tą liudija gautas laiš
kas nuo miesto gaspado- 

•riaus, kuris rašė, kad nega
li griežti benas ir niekas ne
turi teisės prakalbų sakyti, 
išskyrus kunigą Daugi. Tas 
jau nušviečia, kas buvo tuo 
skundiku. Bet nepaisyta 
nieko. Nedėlioj sausio 13 d. 
2 vai. po pietų apie velionio 
namus susirinko minios 
žmonių. Ateina ir keistu
čio dr-stė demonstrativiš- 
koj formoj su benu. Bet per 
didelį šalti benąs negalėjo 
grajit, nes užšalo triubos. 
Tik išnešant nabašninką iš 
namų jiagriežta laidotuvių 
maišas ir daugiau jau ne- 
grajita. Į kapus palydėjo 
daugybė žmonių. Drg. K. 
Žiurinskas pasakė trumpa 
atsisveikinimo prakalbėlę. 
Ant kapų pasirodė miesto 
gaspadorius ir vienas lietu
vis "detektyvas.” Jisai ka
talikas. Turbut atėjo sau
got, kad negyvas socialistas 
karste revoliucijos nepakel
tų...

Velionis buvo gimęs Kau
no gub.. Vilkmergės pav., 
Kupiškio valse., Žegiunų so
džiuje. Dabar turėjo 33 me
tų amžiaus. Paiiko nuliūdi
me moterį Domicėlę su 2 ma
žais kūdikiais ir senelę uoš
vę. Atsisveikinant draugą 
norisi sušukti: Drg. Danie
liau! Nešei tu garbės vėlia
vą kovoj už proletariato bū
vio pagerinimą ir pusiauke
lėj savo gyvenimo puolei; 

,bet mes da kovosime su tam
sybės šmėklomis, kurios net 

Į tavo mirties valandoj nesi
gėdijo pasirodyt šlykščiau
siais savo darbais.

Lukšių Juozas.

i

II

šių

NORMOOI). MASS.
I). Povilionio mirtis.

Naujų 1918 metų pradžia 
Norv.oodo lietuviams yra 
nelinksmi, nes netekome vi
sų čia pažįstamo ir mylimo 
Danieliaus Povilionio. Su 
jo mirčia, socialistai neteko 
vieno geriausių savo idėjos 
draugų.

Nelaimė velionį patiko jo 
paties namuose, 9 sausio, 2 
vai. po pietų. Per tuos di
džiuosius šalčius užšalo ne- 
kurios požeminės vandens 
dūdos. Miesto darbininkai 
Įvedė j D. P. skiepą extra 
elektros vielą, kad atšildžius 
požemines dūdas. Per neat
sargumą darbininkai paliko1 
neuždarytą elektros sriovę 
ir kokiu tai budu D. Povilio
nis prie jos dasilytėjo ir ta
po antsyk nutrenktas. Ar 
rasis tos žmogžudystės kal
tininkai. kol kas da neaišku. 
Miesto darbininkas, kuris 
buvo tos tragedijos liudinin
ku. žinoma, save teisina, o 
(langiaus niekas nematė, 
kaip ten buvo.

Keistučio dr-stė, prie ku- „ 
rios velionis per ilgus metus la, kad mes prikalbinant ko-

ki ir išsiunčiame tėvynę ap
ginti?” Gavęs tinkamą at
sakymą tas vyčiu generolas 
spruko per duris iš svetai
nės laukan, palydėtas publi
kos delnų plojimu.

Tolesniai tas nabagas vy
čių generolas, nors išsyk 
džiaugėsi socialistų pozici
jos griuvimu, tuoj toj pačioj 
savo korespondencijoj išsi
plepa, kad vyčių pozicija 
smunka Girdi, B. Kučius 
(turi būti Rudžius) buvęs 
pirma vyčių nariu, o dabar 
socialistus šviečia. Tiesa. 
Žmogus gema neišmanan
čiu kūdikiu, gyvena ir moki
nasi. Netrukus visi šian
dien da vyčiais besivadinan
ti darbininkai gyvenimo 
faktų vedami pereis i socia
listų eiles, o vyčių generolai 
galės likt lokiais didvyriais, 
kokiu yra šiandien Mikė Ro
manovas likęs be armijos. 
Tikiuosi, kad vyčių genero
lui dabar jau bus aišku keno 
pozicija griūva ir turi griū
ti, nes gyvenimo bėgis, ne
šantis vis daugiau ir dau-
giau žmonėms patyrimo, tol- f •reikalauja. Jeigu socialistai I)08 /evoliucijos 
stiprina savo poziciją per
tikrindami žmones ir net 
vyčiai stoja i socialistų eiles, 
atsisveikinę kunigijos armi
ją, tai jau reikia būti ar me
lagiui)!, ar pliuškiu davatka, 
kad pasakojus apie socialis
tu pozicijos griuvimą.

LOVVELL. MASS. 
Iš lietuvių judėjimo.

Gruodžio 29 d., DLKA. 
Draugystė turėjo balių, 
žmonių atsilankė pusėtinai. 
Dr-stei iiks keliūtas dolerių 
pelno.

Bet balius pasižymėjo ne
kaip, nes atsilankė keletas 
peštukų, ir pradėjo daryt 
triukšmą. Čia yra vienas čia 
augęs vyrukas, (šį syki pa
vardės neminėsiu jtikras šal- 
dra; kaip tik D-stės narys 
priėjęs prie jo paprašė, kad 
apsimalšintų, tuojaus rėžė 
jam į nosį. Pašaukta poli
cija nugabena peštuką be- 
langėn, ant rytojaus pasimo
kė jo $5.00 bausmės. Tą pa
tį vakarą jojo bičiuoliai su
mušė gatvėj vieną lenką. 
Mat jie manė, kad tai tas vy
ras, už kurį jų draugas likos 
areštuotas, bet padarė klai
dą ir sumušė nekaltą žmogų.

Aš patarčiau takiems peš
tukams tuojaus važiuoti Į 
Francuziją ir muštis su vo
kiečiais.
Tautiečių prakalbos neįvyko

Gruodžio 30 d., buvo T. M. 
Draugystės prakalbos. Pla
katuose buvo garsinta, kad 
kalbėtojas bus Z. Jankaus
kas iš Lavvrence, Mass.

Žmonėms suėjus ilgai lau
kta kalbėtojo bet veltui. Ga
lų gale praneša pirmininkas, 
kad kalbėtojas šiandien ne
atvažiuos, nes išvažiavo į ki
tą miestą kalbėti... Tai ir po 
prakalbų.

LSS. 203 kp. Draugiška 
Vakarienė.

Gruodžio 31 <1., vakare 
laukiant Nauju Metų kuo
pos draugai turėjo draugiš
ką vakarienę su prakalbo
mis, dainomis ir draugiškais 
pasikalbėjimais.

Laike vakarienės draugai 
suaukavo Naujos Anglijos 
politiškųjų kankinių šelpi
mo fondan $4.50. Aukavo 
šios vpatos: A. Kavlaičia 
55c.: V. J. (’hulada 50c.; M. 
šmigelskas. S. Palubinskie- 
nė, V. Repečka, A. Repečkie- 
nė, T. Jokūbaitis J. P. Kuz- 
borskis, M. švedas, A. Draz- 
dauskas ir 'P. Gerbutavičius 
—po 25c.; G. P. Blazonis J.
M. Karkutskas po 30c. Viso 
$4.50. Visiems aukavusiems 
varde LSS. 203 kuopos, ta-

RUMFORD. ME. 
Paaiškinimas.

"Darbininko” No. 1. 
metų, tilpo korespondencija 
iš Rumfordo, kurioje tūlas 
vyčių generalas, rašydamas 
apie socialistų pozicijos 
griuvimus, matomai spręs
damas pagal savęs apie so
cialistus,pripliauškia niekin
giausiu melų ir nesąmonių, 

i Ten tas vytis rašo, kad 16 d. 
i gruodžio buvo parengtas va
karas LSS. pozicijos sustip
rinimui. Iš kur vyčių genero
las žino,kad vakaras buvo su 
rengtas •pozicijos stiprini
mui? Kur jis girdėjo soc. kai 
bant apie jų pozicijos silp
numą? Netikini, kad vyčių 
pozicija kada-nors bus taip 
stipri, kaip socialistų, 'ta
me vakare buvo aiškinta 
žmonių gyvenimo istorija, 
kame ir vyčių generolas ga
lėjo matyti faktus, kaip so
cialistų pozicijos visame pa
saulyje1 stiprėja. Girdi, bol
ševikas duonkepis K. Mazi
liauskas silibizavoti mokos. 
Maziliauskas vra duonkepiu 
taip kaip vyčių generolas 
profesorium. Tegul ir sili- 
bizavo, liet aiškiai išparodė 
vyčių armijos tikslus, o vy
čių generolui matyt labai 
pikta, kad ta jo armija lau
kia negeriausio galo, šitas 
išparodvmas vyčių armijos 
organizatorių siekio matyt 
taip palietė tūlą vietos 
kriaučių, kad neištarė-p ™
jo nesušukęs: "Ar jums gai- riu širdingai ačiū.

Pinavijos žiedas.

CLEVELAND, OHIO. 
Drg. B. Grigaičio 

prakalbos.
Sausio 7 d. buvo S. L. Jau

nimo lavinimosi Ratelio su
rengtos didelės prakalbos. 
Kalbėjo drg. P. Grigaitis, 
"Naujienų" redaktorius. 
Prakalbos tema buvo labai 
įvairi, entuziastiška ir palie
čianti viso pasaulio revoliu- 
cijinį darbininkų judėjimą. 
Drg. Grigaitis ypatingai ge
rai išaiškino iš ko prasidėjo 
ir kas yra socializmas. Kal
bėtojas pažymi,jog socializ
mo idėja yra viena iš geriau
sių priemonių darb. išsiliuo- 
savimui. Toliaus kalbėtojas 
sako, kad iš imperializmo, 
kapitalizmo ii- buržuazijos 
pusės darbininkams baimės 
nėra, nes ta traicė pati duo
bę išsikasė ir ji ten atsiguls. 
Darbininkų klesoj kaskart 
gema didesnis susipratimas, 
apšvieta, kas kart auga jų 
spėkos, ir greit bus apskelbi 
ta kova visame pasaulyje 
prieš žmonių neprietelius. 
Pradžią jau turime iš Rusi- 

> laimėjimų, 
kurią vadovauja darbininkų 
kiesa; proletariatas paro
dė laimėjimų kelią viso pa
saulio žmonijai. Raudoni 
laisvos revoliucijos žiburiai 
apšvietė darbo žmonėms a- 
kis. Nors dar revoliucija 
eina, bet anksčiau ar vėliau 
bus laimėta ir šiandien su 
darbininkais jau turi skai- 
tyties turčiai—ponai ir val
džios. Tokia kalba publiką 
sujudino—milžiniškas del
nų plojimas drebino visą sa
lę. Kita dalis prakalbos 
daugiau palietė organizavi
mosi i darbininkiškas parti
jas, kuriose darbininkai ga
li suvienytomis spėkomis 
prieiti prie bendro sutarimo, 
veikimo ir tt.

Po prakalbų publika davė 
klausimus, o kalbėtojas juos 
išrišo. Kiti klausėjai net su 
Įnirtimu pradėjo imt nagan 
kalbėtoją, kam šis nesako, 
kodėl "Naujienos” peikia 
Rusijos "bolševikų” frakci
ją. o giria "menševikus” ir 
tt. Kalbėtojas keliais žo
džiais vieną tokį "kritiką” 
taip apkirpo, kad net jo au
sis paraudo.

Prakalbos, klausimai ir 
atsakymai padarė puikų įs
pūdį, ir publika išsiskirstė 
su dideliu užsiganėdinimu.

Prieš prakalbas ir po pra
kalbų merginų balsais pa
gerbimui prakalbų padai
nuota pianui pritariant 
gražių dainelių ir pasakyta 
deklamacijų.

Ląbai pagirtina, kad 
draugijų komitetai rengda
mi prakalbas kviečia tokius 
kalbėtojus, žemės žiedas.

CENTRAL BROOKLYN, 
NEVV YORK.

Susitvėrė muilo bendrovė.
Sausio 9 d. po įvykusių 

prakalbų, čia susitvėrė Liet. 
Muilo Bendrovė. Prakalbos 
buvo surengtos vietos lietu
vių, norinčių sutverti minė
tą bendrovę. Kalbėtojum 
buvo p. A. Martus, kuris 
trumpoje savo kalboje nuro
dė svarbumą ir reikalingu
mą visokios rūšies liendro- 
vių, iš kurių netik jų nariai 
turėtų geresnį būvį, bet sy
kiu ir visa šalis, ypač tokia, 
kaip Lietuva, kurioje beveik 
nėra pramonės, o be pramo
nės šalis negali būti. Ragin
damas prie organizavimo 
visokios rūšies bendrovių, 
kurios yra mums reikalin
gos ir naudingos, jis užreiš- 
kė: "Jeigu norite dirbt savoj 
tėvynėj sau ir tarp savųjų, 
lai čia yra norinčių tverti 
Liet. Muilo Bendrovę, tai 
prisidėkite, o iš to busit atei
tyje užganėdintais." Po už
baigos susirašė nariai ir iš
rinko bendrovės valdybą.

Balsas 5 argdienio.



I KELEIVIS.

Rusija tiesia naujai tvarkai kelia
jau pabaigė. Aš net ir dabar 
da nenoriu tikėt, kad jie prie 
dabartinių vadovų padarytų 
atskirą taiką su Vokietija.

Aš net abejoju, kad ge-

giai ji veda prie didelių ir ir
• A. * * 1 • #

True translation filed with -ne post- 
master at Boston. Mass., on January 
23, 1918, as required bv the Act of 
October 6, 1917.

"Rusijoj nėra anarchijos, 
Rusijoj nėra beteisės. Tie 
taip neapkenčiami bolševi
kai nėra ir niekad nebuvo 
vokiečių šalininkai, ir Ame
rikos spaudos pozicija, ko
kią ji užėmė linkui bolševikų 
nepajiegdama jų suprasti, 
daug pagelbėjo kaizeriui.

"Tiesa, Rusijoj jau kelin
tas mėnuo vadovauja radi- 
kališkiausia socialistų frak
cija, bet tame juk nėra nie
ko nenaturališko ir visai nė
ra ko dėlto nusiminti.

"Tas tik reiškia, kad Rusi
ja tiesia kelią prie naujos 
draugijos tvarkos visam pa
saukti; tas reiškia tik dides
nę laisvę, pilnesnę lygybę ir, 
kaip man rodos, grynesnį 
demokratizmą, kokį tik pa
saulis kada nors žinojo.

"Šitam idealui pasiekti 
Rusijos žmonės nesigailėjo 
didžiausių aukų, bet jiems 
linksma buvo kentėti ir nau
jos savo laisvės jie dabar ne
mainytų ant jokios tvarkos, 
kokią tik galima ant žemė- 
rasti."

Taip pasakė New Yorke 
vienas kalbėtojas. Ir jis nė
ra socialistas. Jis yra Wall 
Streeto milionierius. bankie- 
rius. pramonės kapitonas, 
"kasyklų karalius," pulki
ninkas William Boyce 
Thompson, kuris tik ką at
važiavo iš Rusijos, kur jis 
išbuvo 6 mėnesius su Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus mi
sija.

Būdamas Rusijoj, jis elgė
si visai kitaip negu kiti tur
tingi amerikonai. Jisai pa
siryžo susipažinti su Rusi
jos žmonėmis, o ne vien tik 
su tuo garbingu 10 nuošim
čių. Ir kuomet jis kalbėjo 

• dabar apie Rusiją, jis kalbė
jo apie tuos neskaitomus 90 
nuošimčius, su kuriais šiuo 
laiku prisieina skaitytis kuo- 
daugiausi a.
Dvarininkai ir kapitalistai, 
tai tikriausi vokiečių 
šalininkai.

"Ir tikras vokiečių šali- 
ninkvstės elementas Rusijoj 
randasi ne tarpe tos minios 
darbininkų ir kaimiečių, ku
rie yra kaltinami atskiros 
taikos suokalbiuose," sako 
pulkininkas Thompson. "Vo
kiečių šalininkai randasi 
tarpe labai guodojamų kapi
talistų ir dvarininkų, kurie 
garsiausia šūkauja, kad Le
ninas ir Trockis yra Vokie
tijos šnipai. Labai įdomus 
dalykas, kad kuomet vokie
čiai paėmė Rygą, tai nejudo- 
mas turtas (žemė, namai) 
Petrograde pabrango.”

Mat Rygos puolimas reiš
kė. kad vokiečiai gali paim
ti Petrogradą. Bile diena 
jis galėjo pereit į kaizerio 
rankas. Gal kaikurie turtų 
savininkai ir buvo nusigan
dę. bet jų turtams nebuvo 
pavojaus. Tuo tarpu gi tie 
90 darbininkų neturi jokių 
interesų, kuriems vokiečių 
viešpatavimas galėtų patar
nauti.

"Aš jau iš pat pradžios 
jaučiau," sako Thompson. 
"kad tuose kaltinamuose, 
buk Rusijos radikalai yra 
vokiečių šalininkai, buvo kas 
nors nepaprasto.
.lų doktrinos nenaujos.

"Visviena kaip keistai tos 
doktrinos neišrodytų, ką 
Trockis su Leninu skelbia, 
ios yra tos pačios doktrinos, 
ką jie nuolatos skelbdavo 
jau per 15 metų.

"Jų tikslai, kaip man ro
dosi, nedaug skiriasi nuo 
Kerenskio tikslų. Bolševi
kai tik nėra tiek kantrus, 
nėra tiek palinkę daryti lai
kinų kompromisų (nusilei
dimų), tai ir viskas.

"Programas, kurį Leni
nas su Trockiu vykina tiesio
giniu keliu,ra tas pats pro
gramas, ką Kerenskis norė
jo įvykinti netiesioginiu ke
liu. Kaip šitie, taip ir anas 
stovėjo už visišką Rusijos 
darbininkų paliuosavimą 
nuo bentkokio išnaudojimo. 
Kaip šitie, taip ir anas sto
vėjo už visišką panaikinimą 
senosios tvarkos. Visas 
skirtumas buvo tiktai takti
koj.
Stebėtinas tvarkos 
pavyzdingumas.

"Apie bolševikus aš turiu 
pasakyti,” jis sako, "kad jie 
užlaiko Rusijoj stebėtinai 
pavyzdingą tvarką. Ame
rikoj yra toks įspūdis, kad 
jie turėjo užpulti ant Petro
grado kaip kokia gauja ir 
teorizuodami ramius gyven
tojus plėšė namus, kėlė pa
prastas riaušes ir kraujo 
praliejimą.

"Ištikrųių gi, valdžios 
permaina buvo oficialiai pa
skelbta kiekvienoj Petro
grado dalyje. Miestas likos 
padalytas į tam tikrus ap- 
skričius ir kiekvienam ap
skrity likos įsteigtas cent
ras. Kiekvienas gyvento
jas žinojo savo apskritį, ku
riame jisai gyveno.

"Buvo išleista paaiškini
mai, kad reikalui esant rei
kia šauktis į tuos centrus. 
Ir ant kiekvieno atsišauki
mo visuomet pribūdavo į vie
tą pilnas automobilius ka
reivių.

"Plėšimai buvo griežtai 
uždrausti ir iš savo paties 
pati rimų aš galiu pasakyti, 
kad per pirmutinį lapkričio 
revoliucijos mėnesį buvo 
daug geresnė tvarka, negu 
kuomet nors per keturis mė
nesius mano tenai buvimo.

"Atsiminus, kad pagunda 
visuomet yra didesnė prie 
beteisės ir sau valios negu 
prie laisvės, šita tvarka ir 
doras užsilaikymas tiesiog 
žmogų stebino. Nuo pat 
caro nuvertimo nebuvo nei 
vieno tokio momento, kad 
butų galima ką nors sulygin
ti su Prancūzų Revoliucijos 
išsišokimais.

"O bet-gi į Rusijos Revo- 
’iuciją reikia žiūrėti kaipo į 
lygiai didelį perversmą. Rei
kia tik įsivaizdinti tas 
skriaudas, kurios buvo ken
čiamos nuo nepamenamų 
laikų, tą visišką laisvės ir 
žmogaus teisių panaikinimą.

"Darbininkas Rusijoj bu
vo skaitomas negeriau kaip 
šuo. Daugeliu žvilgsnių jį 
vaišino da aršiau. Ir štai, 
staiga tie 180.000.000 paver
gtų žmonių pasijunta turi 
nilniausią laisvę, ir 10,000,- 
000 jų ginkluoti.

"Akyvaizdoje tokio padė
jimo. inteligentiška klesa 
pradėjo kalbėti, kad reikia 
pasodinti ant sosto Didįjį 
Kunigaikštį, arba šiaip ko
kiu nors budu palaikyti se
nosios valdžios priemones.

"Šitokios kalbos, žinoma, 
galėjo da daugiau pakurs- 
tyt minių kerštą prieš inte
ligentiją. O tečiaus nežiū
rint to viso, viršutinės kle- 
sos žudymo Rusijoj visiškai 
nebuvo. Visa tai bus mums 
da įstabiau, kuomet atsimin
sime. kad jau tris metai šū
vi ršum šalis yra apimta bru- 
tališkiausios karės, kuri 
žmogų pavertė į žvėrį. 
Palyginimas su Amerika.

"Kad Rusijoj buvo di- 
džiausis ūkio pai rimas, tai 
tikra tiesa. Tas buvo neiš
vengiama ir tik stebėtis rei
kia. kad ekonominis šalies 
gyvenimas nesugriuvo visiš
kai. Tečiaus net ir sunkiau
siais perversmo laikotar
piais vaikščiojo gatvekariai, 
traukiniai ateidavo ir išei
davo laiku, nei kiek neblo
giau kaip jie dabar vaikščio

ja prie sunkių aplinkybių A- 
menkoj, ir maistas buvo iš
vežiodamas tinkamai. Dau
giausia pasakų apie maisto 
trukumą ir badą buvo prasi
manyta ir platinama vokie
čių propagandistų.

"Aš nenoriu mažinti Ru
sijos revoliucijos užduočių, 
bet amerikiečiai pergreitai 
užmiršo tuos vargus ir keb
lumus, kokius turėjo per
kentėti musų šalis, kuomet 
čia buvo įsteigta neprigul- 
mybė

"Septyni metai išėjo pa
kol buvo nutarta išleisti kon
stituciją, o per tą laiką gimė 
įvairių Įvairiausių idėjų, 
pradedant nuo tos, kad Jur
gį Washingtoną pasodinti 
ant sosto kaipo karalių, ir 
baigiant ta, kad kiekvieną 
valstiją pripažinti neprigul- 
minga valstybe.

"Rusija da neišvystė savo 
problemos, bet ji jaučiasi 
stebėtinai mitriai. Kad da
bar jai vadovauja menami 
kraštutiniai, tai dėlto nerei
kia nusigąsti.

"Pakol bolševikai buvo ne
užėję,tai kadetams ir Keren
skis išrodė perdaug kraštu
tinis. Jie stapdė jį ant kiek
vieno žingsnio. Jie melavo 
apie jį, leido apie jį įvairiau
sias pasakas, kuriomis jie 
tikėjosi pakasti jo įtekmę.

"Viena tų pasakų, kaip aš 
žinau, buvo išlaužta tiesiog 
iš piršto, o tečiaus Amerikoj 
ii buvo labai išplatinta ir jai 
čia tikėta. Tai buvo tas pra
simanymas, buk Kerenskis 
persiskyręs su savo žmona 
ir apsivedė su aktorka.

Aš asmeniškai žinau, kad 
tuo laiku Kerenskis gyveno 
su savo žmona ir vaikais, ir 
kad vienas kitam jiedu buvo 
labai atsidavę.
Paaiškinimas apie 
kontr-revoliuciją.

"Kad Rusijos valdžią pa
ėmė kraštutiniai kairieji, 
tai reikia pasidėkavot tų 
taip guodojamų priviliegi- 
juotų žmonių grupei, kuri 
nepaisydama jokios kainos 
norėjo palaikyti savo privi
legijas. Tie žmonės suple- 
navo ir rėmė Kornilovo mai
štą, kuris įvarė Rusijos žmo
nėms kontr-revoliucijos bai
mę. Bolševikai ir menševi
kai užmiršo visus savo nesu
tikimus, kad užgniaužus ši
tą sukilimą.

"Rusijos žmonės kariauti 
nenori, bet kas veda prie 
grąžinimo senos tvarkos, 
tas jiems reiškia prakeikimą 
ir jie greičiau mirs, negu leis 
tokiai katastrofai ivvkti. <■ «■ 
Tame vienbalsiai sutinka 
kairieji ir viduriniai (social
demokratai. Vert.). Rusija 
visa eina išvieno.

"Tas Kornilovo inciden
tas nugąsdino juos taip, kad 
didžiuma vidurio susivie- 
nijio su kairiuoju sparnu ir 
užreiškė, kad Rusijos darbi
ninkai daugiau jau nieka
dos negali dėtis į koaliciją su 
privilegijuotomis klesomis.

"Tai taip pakilo į galybę 
Itoninas su Trockiu. Nėra 
būtino reikalo su jais sutikti, 
kad supratus jų padėjimą ir 
priežastį, kodėl jie tokią mil
žinišką galybę Rusijoj turi."

Pulkininkas Thompson 
mano, kad Kerenskis, nepai- 
ant visų jo nepasisekimų, 

yra tiesiog genijalis valdi
ninkas. Sunku ir įsivaizdin
ti liūdnesni padėjimą, sako 
jisai, kokiam buvo Kerens
kis.
Sako. Kerenskis 
dirbo nuoširdžiai.

"Kerenskis dirbo nuošir
džiai," sako pulkininkas 
Thompson. "Kartais visų 
partijų remiamas, kartais gi 
visų apleistas, jisai turėjo 
vesti netik karę, bet ir visus 
Rusijos reikalus tvarkyti.

"Su imperializmu rusai

i

j "Aš net abejoju, kad ge- 
I neralis vokiečių štabas labai 
norėtų greitai taikytis. 
Klausimas, ar jie norės, kad 
dabar, grįžtų iš Rusijos tie 
2,000,000 vokiečių belaisvių, 
kurie yra užtaisyti nauja 
rusų propaganda?

"Aš esu giliai įsitikinęs, 
kad Rusija daro kelią prie 
visuotinos taikos, kaip ly-l

Minimalė Progamavisuotinų pasaulio permai
nų. Senoji tvarka ne vien 
tik Rusijoj puola. Daug tos 
senos tvarkos yra ir Ameri
koj, ir čia jį taip-pat griųva.' Tikros demokratijos nie- kaipo socializmui priešinga,

"Mes taipgi galim tą patį kur da neturime, juo mažiau' ’ ’ ’ '
_ A __ J _ • T _ •!  •  . . . • . . « • « •pamatyt—visi. Laikas jau 

visur atėjo, kad reikalai bu
tų vedami didžiumos labui, 
bet jau nekuomet kelių žmo
nių naudai. Pilnavalių įs- 
tatimdavvstė turės jau pasi
baigti."

(The Boston Globė.)

True translation filed with the post-maste r at Boston, Mass., on January 
23, 1918, as reęuired by the Act of October 6, 1917.

Sustabdė visos šaliesišdirbystę
TŪKSTANČIAI FABRIKŲ 

RYTUOSE TURĖJO Už- 
DARYT SAVO DURIS.

Milionai darbininkų Išmesta 
iš darbo ir neteks apie 

$140,000,000 algos.
Nuo 18 sausio likos su

stabdyta penkioms dienoms 
visa Suvienytų Valstijų pra
monė į rytus nuo Mississippi 
upė?, neišskiriant net ir ka
rės darbų. Minnesotos ir 
Loūsianos valstijos, per ku
rias ta upė plaukia, taipgi 
įskaitytos.

Tokį įsakymą išleido vald
žia. Jos tikslas palengvinti 
sunkų anglies badą.

Nekuriose industrijose te
čiaus padaryta išėmimas. 
Liejyklos, kurios negali būt 
sustabdytos be didelių nuos
tolių, ir tokios išdirbystės, 
kurių tavorai greitai genda, 
gali savo darbą varyti.

laikraščių spaustuvės vi
sai paliuosuotos nuo penkių 
dienų "šventės,” kuri tęsis 
nuo 18 iki 22 sausio.

Tas pats įsakymas reika
lauja, kad ‘nuo 28 sausio iki 
25 kovo kiekvienas panedė- 
lis butų šventė. Tokiomis 
dienomis teatrai ir kitokios 
pasilinksminimų vietos turi 
būt uždarytos. Turi būt su
stabdytas visas nesvarbus 
biznis.

Po šituo įsakymu kuro 
administratorius Dr. Gar- 
field pasirašė nepaisydamas 
visos šalies protesto ir pri
imtos senato rezoliucijos, 
kuri reikalavo nors truputį 
su tuo įsakymu palaukti. Iš 
69 senatorių, 50 balsavo už 
rezoliučiją.
. Garfieldas paaiškino šito 

įvykinimo reikalingumą 
taip: Musų kareiviai fron
te ir sąjungininkai labai rei
kalauja amunicijos, maisto 
ir kitokių dalykų. Tokiais 
daiktais Atlantiko uostai 
dabar stovi užversti, bet mes 
negalime jų išsiųsti, nes 
šimtai laivų neturi savo ka
tilams anglių.

Tuo tarpu apskaitoma, 
kad dėl šito įsakymo likos 
išmesta iš darbo nuo 5,000,- 
000 iki 10,000.000 darbinin
kų, kurie kas diena gaudavo 
tarp $15,000,000 ir $20,000,- 
000 algos.

Dr. Garfieldas ir Gomper- 
sas atsišaukė į fabrikantus, 
prašydami, kad už uždary
tą laiką jie nenutrauktų sa
vo darbininkams algos. Bet 
visi stambus fabrikantai at
sakė, kad jie negali mokėt už 
tą laiką, kurį darbininkai 
'nedirbsi

Senato debatuose apskai
tyta, kad šitas Garfieldo žin
gsnis padarys darbininkams 
ir pramonei apie $1,750.000,- 
000 nuostolių.

Justicijos Departamentas, 
bijodamas kad ”IWW. agi
tatoriai arba vokiečių šali
ninkai” nesukeltų darbinin
kų, iškalno jau padarė ap- 

I saugos žingsnį.
New Yorke užsidarė apie 

40,000 įvairių dirbtuvių ir į- 
staigu ir apie 1,250,000 dar
bininkų neteko darbo.

Chicagoje turėjo užsida- 
rvt 8,857 dirbtuvės, tų tarpe 
daug plieno fabrikų, ir arti 
400,000 darbininkų išmesta 
iš darbo.

Rusijoje, nežiūrint, kad liau
dis "valdymo" vairą ir yra 
paėmus į savo rankas.

Šitaip protaujant vėl kįla 
klausimas.ar nepridera visu- 
pirmiausiai sutelkti ir įtem
pti visas savo spėkas tam, 
kad pirmiausiai prirengus 
atsakančiai dirvą socializmo 
pasėliams? Ar ne veikiau 
visuomenę priruošime soci
alizmo tvarkai visupirmiau- 
siai liaudyje. auklėjant de- 
mokratybės sąmonę, darant 
ją tikra demokratija?

Bet ar padalinus socialde
mokratija į demokratus ir 
socialistus ir plėtojant pir
ma būtinai socializmui rei
kalingą demokratizmą di
dintų einančias prie sociali
zmo idealų žmonijos žings
nius?

Apie socialistinio surėdy
mo įvvkdinimą galima bu
tų labai abejoti, jeigu socia
listai socializmui įvykinti 
turėtų vien maksimalę pro
gramą.

Bridgeporte, Ct.,tik amu
nicijos fabrikose dirba 15,- 
)00 darbininkų; iš kitų gi 
iarbų 60,000 žmonių paleis
ta.

Youngstovvne, Ohio, pa- 
eista 40,000 plieno darbinin
kų, kurie dirbo daugiausia 
karės darbus. Dieninė jų 
ilga būdavo $230,000.

50,000 žmonių neteko dar
bo Springfielde ir Chicopee, 
Mass.

Rochestery užsidarė 1,000 
fabrikų, kur dirbdavo 118,- 
150 darbininkų.

3,000 firmų uždarė savo 
iuris Cincinnati mieste, iš- 
nesdamos iš darbo 100,000 
larbininkų.

Rhode Island valstijoj pa
mosuota tarp 75,000 ir 
100,000 žmonių.

Schenectady, N. Y., jr a- 
oielinkėj kuro administraci
jos Įsakymas palietė 27,000 
larbininkų.

New Havene dirba tik 3 
ginklų fabriko?. Apie 20,- 
)00 žmonių paleista iš darbo.

Indianos valstijoj, Knox 
laviete dirba visos fabrikos, 
lepaisydamos Garfieldo įsa
kymo sustabdyti darbą ant 
: dienų.

Brocktone užsidarė net 
os šiušapės, kurios dirba 

kariumenei batus. Paleista 
laugiau kaip 20.000 darbi
ninkų, kurie dėl Garfieldo 
įsakymo turės arti $900,000 
mostolių.

Nevv Yorko valstijoj išvi
jo paleista apie 3,000,0000 
larbininkų, kurie per tas 
lenkias dienas ir 10 panedė- 
ių neteks $102,528, loO algų.

Philadelphijoj be darbo li
ko 500,000 darbininkų. Jų 
mosteliai sieks $1,000,000.

Plieno kompanijos virši- 
įinkai Pittsburge paaiškino, 
kad už tas 5 dienas jie savo 
iarbininkams nemokės.

Sulyg Garfieldo įsakymo, 
fabrikos išviso bus uždary
tos 13 dienų, kuriomis darbi
ninkai paprastai dirbdavo, 
apskaitoma, kad vienoj tik 
Naujoj Anglijoj paleistų iš 
darbo žmonių bus 1.300,000, 
kurie per 13 dienų neteks 
$38,000.000 algos. ~ ___

Bostone darbininkų ,yrajtpjęs. ten socialistų uždavi- 
(sulvg 1916 metų statisti- nju vra išnaudot visas priei- 
kos) 84,o7o: apskaitoma, namag progas darbo žmonių 
kad jų nuostoliai bus nema- buviui pagerinti, vadovau- 
ziau kaip $2,53o,343. jjanties minimalė socializmo

programa: šalyse gi, kur 
autokratija viešpatauja, so- 

r 
liucinė propaganda.

Minimalė programa ir vi
sa, taip tarius, reformistų 
sistema siekia ne tuoj aus už- 
tikirinti darbininkui visą jo 
darbo vaisių, kaip to reika
lauja socializmas, vien užti
krinimo minimum priemo
nių buviui.

Tas laipsniškas vvkinimas 
■ minimalės programos, be- 
abejonės, yra nusitolinimu 
nuo socializmo, kuris nepri
pažįsta pasiskirstymo į kle
sas, tuo tarpu faktiškai 

; vadovaujanties minimalė? 
i programos dėsniais pripažį
stame, tikriau sakant pa- 
kenčiame, klesų gyvavimą ir 
pavergtajai klesai vien rei
kalaujame teisės gyventi.

Minimalė socialistų pro
grama turėtų būt atmestina,

Visur visuomenių 
džiuma—liaudis jaučia 
nominę priespaudą, demo
kratizmas nėra ganėtina 
priemone tam blogumui pa- 
mažint. Liaudis demokra
tijoje nematytų budo savo 
sunkiam buviui pagerinti ir 
nustotų užsitikėjimo. Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
šveicaruose ir k. "demokra
tija” išsiplėtojus, tečiaus ten 
socializmas liaudžiai ir pro
letariatui yra lygiai tuo pat 
idealu, kaip ir monarchijose. 
Šitie faktai sako, kad skirti 
demokratizmą nuo socializ
mo nėra galima ir to dvi idė- 
ji tiktai greta ir sykiu abi 
turi eiti. Socialdemokrati
ja pasiėmus tuodu uždavi
niu, vienyal kovoja už de
mokratijos plėtojimą ten 
kur jos nėra ir už darbo 
žmonių ekonominio padėji
mo pagerinimą, stengdama
si Įstatymų priemonėmis 
sutrumpinti darbo valandas, 
išreikalauti augštesnio atly
ginimo už darbą ir tt. Toj 
kovoj priežastis ir pasek
mės vienos su kitom labai 
sumaišytos, supainiotos.

Šių dienų socializmas te
čiaus jau turi praskintą sa
vo eisenai kelią. Jei socia
lizmo siektų vien inteligenti
ja. gal būt ir galima butų ta
tai svajone vadinti. Bet 
šiandien yra kitaip: socia
lizmo reikalą paėmė sau už
daviniu darbo žmonės, so
cialistų rolė tame judėjime 
yra vien skleisti miniose so
cializmo idėjas ir plėtoti 
darbo žmonių miniose klesi- 

inį jų. sustiprinimą. Šalyse, 
kur demokratizmas išsiplė-

I

ANT LEDO.
Žiemos vakaris gražus, 
Šiaurės vėjas šiurpus, 
žvaigždės mirga erdvėj 
Sniegas spindi paupėj; 
Mėnuo pilnas, šviesus, 
Žiuri šaiposi į mus, 
Ledas tyras, slidus 
Lig veidrodis platus; 
Šliužai rėžias lėdan, 
Šilma mušas veidan, 
Čia užmiršti vargai— 
Visi lvgųs draugai; 
Visus girdisi vis 
Malonus klegėsis: 
Kiek tai džiaugsmo sapnų 
Tarpe sielų jaunų!
Kiek svajonių puikių 
Tarp meilužių akių; 
Kaip neilgu, smagu. 
Tarp draugių ir draugų. 
Po vienam tai po du 
Liuosi skriskitie ledu.

Kainas J r.

I

di- 
eko-

jeigu ne ta aplinkybė, kad 
kitu keliu negalima page
rinti darbininkų būvis, o tas 
pagerinimas yra būtinai rei
kalinga priemone socialės 
revoliucijos faktoriams su
stiprinti, arba kitais žo
džiais sakant, maksunalės 
programos įvykdinimui.

Kapitalizmas vadovauja
si principu: kompetici jos bei 
konkurencijos budais nai
kinti pramonių pasiskirsty
mą ir vienyti jas į monopo
lius—socializmo uždavniu 
yra taipgi visais jam gali
mais budais naikinti visuo
menėje klesas, vienyti darbo 
žmones vienon organizaci- 
jon, neapsitveriant jokiais 
tautiniais rubežiais, t. y. vie
nos tautos organizuotas pro
letariatas turi rupinties, kad 
kaimyniškos tautos darbo 
žmonės panašiai pas save 
organizuotųsi ir vestų klesų 
kovą, silpnindami valdan
čiąja klesą ir stiprindami 
darbo žmonių klesą. Tuo 
tikslu socialistų pareiga iš
naudoti kiekvieną progą, 
teikiančią darbo žmonių ju
dėjimo augimui ir stiprėji
mui naudos.

Pasiskirstymas socialistų 
į minimalistus ir maksimali
stus (bolševikus) jau nuo se
nai yra faktu ne vien Rusi
jos, bet ir kitų tautų socialis
tuose. Kaip vieni, taip ir kiti 
eina prie vieno ir to paties 
tikslo—socialės revoliucijos, 
tik tame ėjime yra skirtu
mas : pirmieji stengiasi 
kiekvieną savo žingsnį pa
daryti neatžengtinu, antrie
ji gi mano, kad neatsižvel
giant į užpakalį, bet veržian- 
ties greičiau galima geistiną 
siekį pasiekti. Vadinasi skir
tumas yra kovos taktikoje.

Keli metai tam atgal 
Prancūzijos ir Italijos socia
listai taktikos klausime su
sitaikė: pripažino, kad rei
kia laikyties minimalės pro
gramos nurodomų metodų, 
jei to aplinkybės reikalau
ja. ir griebties radikališkų 
priemonių tinkamam mo
mentui atėjus. Vokiečių so
cialistų suvažiavimas Jenoj 
jžgyrė vadovavimosi mini- 
nale programa, ne dėlto, 
kad ji butų tikslu proletari
ato kovai, bet dėlto, kad ge
riau galima butų prisireng
ti prie padarymo galutino 
perversmo be didelių aukų 
•š pavergtosios klesos pusės. 
Prieita prie to išvedimo, kad 
reikia imt. kas tik galima 
paimti sustiprinimui prole
tariato pozicijos, tečiaus 
niekad nėra socialistams lei
stina užmiršti maksimalės 
programos reikalavimai.

Kilusi karė socialistų ma
nymus daug kame perkeitė. 
Tikėtasi, kad masės prieš 
karę padarys generalį tarp
tautinį streiką ir užduosian- 
čios valdančiom klesom jei 
ne mirtiną, tai skaudžiausi 
smūgį. Apsirikta. Masės

revo'lnuėjo'valdžioms talkon. Tas
- — - faktas parodė, kad maksi

malės programos realizuo
ti da nėra galimas daiktas. • 
Bet sykiu karė priparodė. 
kad socialistų parlamentinė 
kova bei reformistinė siste
ma irgi neatneša tų rezulta
tų kokių tikėtasi. Akyvaiz
doje to tūli šventblyvi soci
alizmo priešai jau bando jį 
laidoti. Mesgi galime pasa
kyti. kad socializmas nėra 
dogma ir socialistai nėra 
dogmatikais. Pergyvena
moji žmonijos tragedija ne
ša mirtį ne socializmui, bet 
kapitalizmui. Socialistai 
pataiko išnaudot kiekvieną 
progą, nepaliks neišnaudoję 
ir šios, kurią davė dabarti
nė karė.

J. B. S.
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Kanadoj ir Užrubežiuoae:
Metams .............................. 12.25
Pusei metų ........................ 1.25

, Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadaay. So. Boston, Mass.

!S AMERIKOS.
149 KAREIVIAI MIRĖ 

NUO PERŠALIMO.
Iš Washingtono praneša

ma, kad per vieną sąvaitę, 
pasibaigusią 11 sausio, A- 
merikos stovyklose nuo i- 
vairių ligų mirė 235 karei
viai ; iš to skaičiaus 149 mi
rė nuo peršalimo arba plau
čių uždegimo.

VVHISTLER PAVOGĖ
S62.862.

Dabar paaiškėjo, kad ka
pitonas Whistler, kuris aną
dien apiplėšė Funstono kem- 
j)ės banką ir užmušė 4 žmo
nes, pavogė iš tos bankosi 
$62,862. 21. Whistler paskui 
nusižudė. Pinigus rado su- 
kavotus jo buto sienose.

KLAIDA AR ŠMEIŽIMAS? ’ N.A.P.P.G.F. VIRšININ 
D r g, Herman sako, buk

"Keleivis" vadinąs 
Trockį šnipu.

Žmonės, kuriėms mes ne
galim netikėti, praneša, jog 
drg. Herman iš New Yorko 
buvo pereitoj nedėlioj Wor- 
cesteryje ir sakydamas te
nai prakalbą pasakęs, buk 
"Keleivis” vadinąs Trockį 
kaizerio šnipu.

Jeigu drg. Herman ištiesų 
taip sakė, tai tame gali būt 
vienas iš dviejų: arba klai
da, arba šmeižimas.

"Keleivis” Trockio šnipu 
netik niekad nevadino, bet 
dar nesvkį piktinosi iš bur
žuazijos spaudos, kuri nuo
latos skelbė, buk Trockis dir
ba už kaizerio pinigus.

•Jei "Keleivyje” buvo kas 
nors panašaus rašyta, tai 
tik apie I^eniną. Buvo per
spausdinta žinia iš New- 
Yorko rusų laikraščio, ka
me buvo. nurodoma, kaip 
Lenino partijoj nuolatos 
darbavosi "ochrannikai.” 
Taigi ir čia ne pats Leninas 
buvo vadinamas šnipu, bet 
kaip tik priešingai, buvo nu
rodyta, kad jo veikimą šni
pai sekė.

50 ŽMONIŲ SU LAIVU 
ŽUVO AUDROJ.

Iš Hatteras N. C., prane
šama. kad toj apielinkėj au
dra nunešė nuo žemės veido 
.visas triobas ir sužeidė daug 
žmonių. Apie 50 pabėgėlių 
pribuvo i netolimą uostą ir 
susėdo ant nedidelio laivo. 
Laike audros tas laivas pra
puolė ir iki šiol niekas jo ne
matė. Spėjama, kad audra 
ji apvertė ir jis paskendo su’ 
visais žmonėmis.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on January 
23, 1918, as repuired by’ the Act o
October 6, 1917.

RAUDONAS KRYŽIUS 
REIKALAUJA 

NORSIŲ.
(Valdžios skelbimas).

4 LAIVAI ŽUVO 
KANADOJ.

Per audras pereitoj savai
tėj žuvo keturi Amerikos 
laivai šv. Laurino upėj, ku-' 
ria jie plaukė iš Didžiųjų 
Ežerų i Atlanto jūres.

RADO 230 ŠĄLANČIŲ 
NAŠLAIČIŲ.

Iš New Yorko pranešama, 
kad King’s Point’e atrasta 
230 našlaičių juodveidžių 
prieglaudoj, kur nebuvo nei 
kuro, nei vandens. Per šal
čius visos vandens rynos bu
vo užšalusios ir susprogu
sios. Prieglauda buvo taip 
šalta, kad 62 vaikų reikėjo 
nuvežti ligonbutin. Dviem 
iš jų kojos jau nupjauta ir 
daktarai sako, kad da dau
giau operacijų reikės daryt.

------------------------------------ i

Gyviausiu Amerikos Rau
donojo Kryžiaus reikalavi 
mu dabartiniu laiku yr: 
norsės.

Išlavintos notsės reikalin 
gos namams ir ligonbučiaim 
Francuzijoje. Ir tas taipgi 
yra svarbu, kad organizaci 
jos -rezerve turi būt dapildy 
t? tuojaus.

Naujoji Anglija tikisi pa 
gaminti-2,500 išlavintų nor 
siu Raudonojo Kryžiau 
darbams.

Beveik visi Naujosios An 
glijog ligonbučiai padidini 
savo mokyklas lavinimu 
norsių karės reikalavimams

Norsių pareigos yra tai] 
svarbios vyrams karės fron 
te, kaip ir gydytojai ir ta 
yra augščiausia patriotin 
gos tarnystės forma, kuria 
jaunos moteriškės Naujojo. 
Anglijoj gali pasišvęsti šių 
metu.

P-lė Elizabetn Ross, vedė 
ja Norsių Tarnystės Biuro 
Naujosios Anglijos Raudo 
nojo Kryžiaus Divizijos, 75 
Boylston st. suteikia visa 
informacijas norinčioms už 
si registruoti.

"SUSEKĖ” ANARCHISTŲ 
ORGANIZACIJĄ.

Amerikos detektivai sako
si "susekę,” kad Argentinoj 
yra didelė anarchstų orga
nizaciją, kuri esanti palaiko
ma "vokiečių pinigais” ir 
daranti daug triukšmo pietų 
Amerikoj.

SUDEGĖ 6 VAIKAI.
Maine valstijoj, netoli Ca- 

ribou miestelio,prie Van Bu- 
ren kelio sudegė Bardų na
mai ir 6 vaikai. Motina.kuri 
puolė i ugnį norėdama išgel
bėt savo vaikus, taipgi apde
gė ir vargiai gyvens. Gaiš 
ras kilo kuomet Bardas kar
štai užkure pečių ir išėjo 
darban, palikęs savo žmoną 
ir vaikus miegant.

KAS 6 VALANDAS 
UŽMUŠA ŽMOGŲ.

Kapitalistų puotoj, kuri 
buvo šiomis dienomis pui
kiausiame Bostono viešbuty, 
fabrikantų draugijos komi
teto narys Holmsu pranešė, 
kad Massachusetts valstijoj 
fabrikose kas 6 valandas 
būna vienas žmogus užmuš
tas ir kas minuta vienas su
žeistas. Pereitais metais 
nelaimių prie darbo šitoj 
valstijoj buvo 174,372.

REIKALAUJA AMAT- 
NINKU FRANCU- 

ZIJON.
(Valdžios pranešimas).
Amerikos orlaivijos kor

pusai reikalauja daugybė; 
amatninkų. Jiems tuojaus 
reikalingi 194 šoferiai ii 
motorinių trokų vežėjai. 
3,562 žmonės prie auto ir ga- 
zo inžinų. 1,360 mašinistų, 
220 kalvių. 220 ratadirbių 
504 dailvdžių. 460 blekorių ir 
kitokių, išviso 7.000 žmonių 
Darbas Francuzijoj, už ap
kasų. Jie prigulės prie tai]: 
vadinamo ”Motor Mecha 
nichs Regiment'o.” Bet pri
imami tiktai tokie žmonės, 
kurie nėra drafto amžiaus 
tečiaus ne jaunesni kaip 18 
ir nesenesni kaip 40 metų 
amžiaus. Beto da šitam re 
gimentui reikia 200 virėjų. 
80 namų ir iškabų maliorių, 
20 rymorių ir 80 žmonių prie 
acetileno. Darbo Departa
mentas, kuris apsiėmė tuos 
7,000 žmonių orlaivijos kor
pusams gauti, sako, kad pri
sirašyti prie tų darbų gali
ma kiekvienoj vietoj, kur y- 
ra priimami kaiiumenėn 
naujokai. Pirma, negu iš
važiuos Francuzijon. tas re- 
gimentas bus mokinamas 
Fort Hancocke, Ga.

’ .’. KŲ ADRESAI:
Pirmininkas A. Kupstys, 

i 5 Thomas Park, So. Boston, 
Mass.

Vice-pirmininkas M. Du- 
seikas, 885 Washington St., 
Boston, Mass.

Sekretorius H. Kricheris, 
11 Broad St., Montello,Mass.

Kasierius K.V.Žiurinskas, 
1124 Washington St., Nor- 
wood, Mass.

Maršruto Komisijos Sek
retorius J.A.Turan. 18 Ame? 
St., Montello, Mass.

Pinigus siųskite kasieriaus 
vardu per sekretorių.

H.Kricheris,
NAPPGF. Sekretorius.

Cleveland, Ohio. Šiuomi 
pranešu vietos ir apielinkės 
(ietuviams, kad pavienių 
'Keleivio” numerių pardavi
nėjimą perkėliau į kitą vie
tą: 1643 St Clair avė., J. Ja
nonio barbernėn. čia visa
dos galima gauti nusipirkti 
'Keleivi.” J. Žilinskas.

” I

NANTICOKE, PA.
Draugai, kurie aukavote į 

\psigynimo Fondą per LSS. 
i52 kuopą, tėmvkit į "Lais
tę” kaip tilps vardai, o jei 
latėmvsit klaidą, praneškit 
nan.

G. Beliauskas, 
1107 S. Market st.,

Nanticoke, Pa.
New Yorko valstijoj yra 

laugiausia dienraščių, nes 
šviso 207-; mažiausia gi 
Mėnraščių ’ yra Deleware 
valstijoj, nes išviso vos tik 4.

Pajieškojimai iš Lietuvos.

žemiau paduoti atsaky- 
nai yra atėję tiesiog iš vo
kiečių užimtos Lietuvos per 
arpininkystę neutralių val- 
tybių valdiškų Įstaigų. At- 
akymai yra ant pasiųstų 
>ajieškojimų, ir nekurie at- 
ijo tik po metų suvirs po 
am, kaip užklausimai buvo 
jasiųsti. Visi atsakymai v- 
•a vokiškoj kalboj, rašyti te- 
įaitinių vokiškų žandarų, 
vurie siuntėt pajieškojimus 
>er žemiau pasirašiusįjį ir 
ląr iki šiol neatsiėmėt ori
ginališkų atsakymų, kreip
ėtės prie jo, o atsakymai su 
ietuvišku vertimu bus tuo- 
ųaus prisiųsti.

F. J. Bagočius, 
'53 Broadwav,

So. Boston, Mass.

107. Simon Urbonas 'ieškojo 
Marijonos ir Stanislavo Rudai- 
:ių ir Jevos Užariu iš Merečiš- 
ių, Žemaitkėnų vaisė. Atsaky
mas: "Moteris mirė gruodžio 
nėnesyje. 1915 m. O uošvė mi- 
ė kovo mėnesyje 1916 m. Sta- 
įislovas gyvena su tėvais. Jam 
nnasi gerai. Mes visi gyvename 
tferečiškyj. širdingai sveikina 
avo sesuo ir sūnūs. Meldžiame 
jrisiųst pinigų. Antrašas: The- 
esa Usaris Dorf Mereczizki, 
<reis Wilkomierz, Varvaltuny. 
litauen.”

108. Cassimir Wilonas jieško
jo Mortos. Petronėlės ir Helenos 
Rudzinskų iš Girgždėlių, Šiaulių 
iav. Atsakymas: "Morta. Petro- 
įė ir Helena Rudzinska tebgyve- 
įa dar Girgždėli, Kreisant Am- 
.sbezirk. Kueshany. Visi yra 
sveiki ir siunčia širdingus linkė
jimus.”
Ul,usf2. ?d.aPiO..P.,in.lai oywoo

109. Kazimir Urbon jieškojo 
Elzbietos ir Juozo Kundrotų is 
Kurtuvianų. Šiaulių pav. Atsa
kymas: "Kurtuviany. atsaky
mas ant užklausimo No. 5174. 
(ieškomos viršui ypatos. Kur- 

‘.uvianų apskrityje negalima 
•surasti, vienok pagal vietinių 
gyventojų pasakojimo, jie gyve
na Gastschynge, Kempe. Geftr 
und Korpsgendarme.”

110. Agota Treinavič jieškojo 
Onos Treinavičių ir Uršulės Sar- 
gevičių iš Pasvaly, Panevėžio 
pav. Atsakymas: "J ieškomos 
ypatos gyvena Poswol ir iš svei
katos atžvilgio einasi jiems ge
rai. skurdo jie dabar neturi.”

111. Frank Toieikis jieškojo 
Katarinos Toleįkienės iš Rudai
čių, Telšių pav. Atsakymas: ”A- 
pie tas ypatas nieko pranešti ne
galime, nėra ten."

112. Frank Tumosa jieškojo 
Josefinoa Tumosų ir Josefinos 
Puskunigių iš Valių, Vladislavo- 
vo pav. Atsakymas: ”Josefina 
Puskunigis Wale, Esiu sveika, ir 
man einasi gerai. Siunčiu širdin
gus linkėjimus.”

113. Stanley Skers tonas jieš
kojo Juozo Skerstono iš Žerkštų, 
Šiaulių pav. Atsakymas: ”Aš 
esu ne prie geriausios sveika
tos. sergu rheumatizmu, Esu vi
siškai be gyvenimui reikalingų 
daiktų ir prašau pagalbos. Visi 
sveikiname įr tikimės, kad jus 
esate sveiki?^

114. Jonas Siauliunas jieško
jo familijos Siauliunų: Onos, Je- 
vos, Marijonos, Uršulės, Juozo ir 
Stanislavo iš Taujėnų, Vilkmer
gės pav. Atsakymas: ”Mes visi 
dar tebgyvename Tawiany, mu
mis visiems einasi gerai, esame 
sveiki tik labai reikalingi pini
gai.”

115. Peter Szileika jieškojo 
Marijonos, Zofijos, Stefanijos ir 
Justino Szileikių, iš Atkočių, 
Konstantinovo valse. Atsaky
mas: ”Augščiau paminėtos ypa- 
tos gyvena Atkacze, yra visi 
sveiki, ir jiems einasi gerai. 
Motina I<enkertova mirė 4 mė
nesiai tam atgal, turėdama 60 
metų amžiaus.”

116. Paul Staponavičius jieš
kojo Marijos, Stanislavo ir Liud- 
vysės Steponavičių iš Iniškių, 
Šiaulių pav. Atsakymas: "Ant
rašas. frau Mariane Stepanovicz 
aus liniszki. Kreis Okmiany, 
Venvaltung. Litauen West. Vi
si yra sveiki, bet būtinai reika
linga pageiba pinigais. Daug 
linkėjimų nuo mus visų.”

117. Vincent Jozefalis jieško
jo Kazimiero ir Paulinos Jozefa- 
lių iš Narčių, Kruopių valse. At
sakymas: "Viršui paminėtos v- 
patos randasi Narcie, Kreis Ok
miany, yra visi sveiki, ir jiems 
einasi visiems gerai.”

118. Joseph Szimavičius jieš
kojo Marcianos, Salomiejos ir 
Onos Szimavičių, iš Strazdžių, 
Panevėžio pav. Atsakymas: "Vi
sos tris viršui paminėtos ypa- 
tos gyvena Strazdzie. Anna 
Strazdziuose apsivedė su Pranu 
Vaitekunu. Antanas yra karės 
nelaisviu Vokietijoj, iš sveika
tos atžvilgio visiems einasi ge
rai. Namas ir kiti triobėsiai nu
degė. šiaip dalykai nekaip. Siu
nčiame širdingus linkėjimus.”

119. Aleks Lakstutis jieškojo 
Augustino, Antoninos ir Valeri
jos Lakščių; Magdės ir Pranci
škos Pašakamių iš Daržiškių. 
Panevėžio pav. Atsakymas: 
"Darczizki, Gend Station. Gelo- 
ze. Visi yra sveiki, bet pinigai 
labai reikalingi. Heidner Korps- 
gendarne.”

120. Helena Buivid .jieškojo 
Monikos, Onos, Marijos, Juozo, 
Jadvygos Buividavičių; Frano 
ir Kotrinos Uždavinių iš Alek- 
sandravovo, Trakų valse. Atsa
kymas: "Apie tas ypatas nieko 
pranešti negalima.”

I

Pajieškojimai
”KEL." SKAITYTOJŲ MNIAL

Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 
mus, pasigarsinimus iš kokią vie
tą paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini- 
mus, delei tūlą priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsini nega
lime. Už tekius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodj kiekvieną sy
kį. Todėl siąsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokesti jei
gu norite kad greitai tilptą.

"Keleivio" Adnnn.

KUR RANDASI JONO I’. MIIAI- 
1M> GYMINĖ? Jis paeina iš Pane
munės parap.. Kauno gub. Dabar 
randasi blogam padėjime- -guli li- 
gonbuty kelintas mėnuo. Todėl gy 
minės (jo) ar pažįstami kreipkitės že
miau paduotu antrašu LSS. 64 kp. 
reikalinga žinot apie jo artimiausius 
gymi nes.

A.Večkys.
P. O. Sto. 12. BOX 436,

Lawrence. Mass.

Pajieškau savo vyro Jono Kučins
ko, prieš Velykas pereitais metais pa
liko mane ir nežinia kur išvažiavo. 
Giidėjau kad jau gyvena su kita. 
Apie 35 m. senumo, vidutinio ūgio, 
dideliai rauplėtas ir kairėji akis ma
žesnė, kakta pramušta ir pusplikis. 
Paeina iš Bartkininkų Suvalkų gub. 
Kas tą vyrą žino kur jis gyvena, ma
lonėkit pranešti, už ką bus atlyginta. 

Marijona Ručinskienė, (6)

I PAJIEŠKAU ŠVARAUS KAMBA
RIO, kad butų netoli nuo kary. Ne- 

' rūkantis ir nevartoju svaiginančių 
j gėrimų. Meldžiu pranešti laišku ši- 
I tokiu adresu: (1 j

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

1‘aįie.škau apsivedimui merginos ar 
našlės, nuo .‘J<> iki tu metų amžiau-, 
aš esu 35 rnetų. Meldžiu atsišaukti,, 
kiekvienai duosiu atsakymu. (5;

F. S.,
BOK 97, Henry, W. Va.

lStrong pi., Cambridgt str.,
Boston, Mass.

Pajieškau kūmo Mikolo Pečiuros ir 
pusbrolio Juozapo Zekonies, iš Ašve- 
zerų kaimo, Anykščių parap. Kauno 
gub., Tūrių labai svarbų reikalą, mel
džiu atsišaukti.

Jurgis Paškevičius,
BOX 323, Frackville, Pa.

PAJIEŠKAU DARBO PRIE DUON 
KĖPIU moku kept lietuvišką duoną 

| gerai. Kam reikalingas patyręs toks 
duonkepis kreipkitės šiuo adresu: 

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

—— ■ ————• ——

Pajieškau Juozo Dva>eckio ir Mo
tiejaus ir Mikolo Palevičių iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., nuo Varėnos. Mel-. 
diu atsišaukti.

Juozas Balinas.
948 Mead avė., Seranton, Pa.

----- ----- ?------------------------------------
Pajieškau draągo Petro Pivariuno 

iš Važiunų kaimo, Svenčionio parap, 
Vilniaus gub., gy veno "Nashua, N. ii 
Meldžiu atsišaukti.

Andrius Rainelis,
1007 Hamilton avė., 

Grand Rapids, Michigan.

Pajieškau dėdės Antano Gusčiko, 
pirmiau gyveno aplink Pittsburghą. 
Jo paties atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

Antanas Račkauskas,
57 Mechank st, Lawrence, Mass.

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

Antanas Lukoševičius, (4) 
: 296 Athens st., So. Boston, Mass._________________________________

Pajieška-u brolio Prano Ribšdo. 
Kauno gub., Raseinių pav., šelpėnu 
kaimo, šviekšnos parapijos, gyveno 
Westvilie, 1)1. Jo paties atsišaukti, 
ar kas žino meldžiu pranešti.

Juozas Ribšda. (4‘
1417 Sender st.. Springfieid, 11!

REIKALAI JI DARBO, esini la»4 
ceris, dirbęs metus pas M. Abro- 
činskį, Montel’oj, Mass. .Kalbu ang-, 
liškai, lenkiškai, rusiškai ir lietuvis-; 
kai. Reikalaudami bučerio, kreipkitės' 
pas: (4)1

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

REIKALINGI VYRaTiK 
MOTERIS.

Restoracijose, Hoteliuose ir Dirbtu
vėse, užtektinai darbo kiekvieną die
ną ir visados gera mokestis. Kreip-č 
kitės pas: (27;Ą

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

Pajieškau pusbroliu Andriaus Ka< 
paraičio, Kauno gub.. Raseinių pav. 
Jurbarko miestelio, Paliokių kaimo 
Meldžiu atsišaukti. (4)

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

f 
f 

IŠSIDUODA ANT BANDOS GE- 
JaS storas, apgj'ventoj 
atviais ir lenkais vietoj.
:inių klauskite per laišką arba ypa- 
-iškai. ’ (5)''

Paul VVinstein,
»0 Lonjrvvood avė.,

PARDAVIMAI.

lietuviais,': 
Platesnių.

Ro.vbury, Mass..

!
i

II I
Pajieškau giminaitės Marcelės Auk- j 

soiaičiukės Lodinskų kaimo, Tamasbu 
džio vaisė., Naumiesčio pav., Suvalkų į 
gub., gyvena, rodos, Waterbury, Ct. i 
Meldžiu atsišaukti.

Mike Miiler,
BOX 94. North Jay, Me.

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

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

Vancouver, B. C

Pajieškau pusseserės Marės Podžiu- 
niutės ir pusbrolio Andriaus Podžiu- 
no, iš Ažukalnio keimo. Trakų pav.. 
Vilniaus gub. Meldžiu atsišaukti. 
Miss Mary Balčiunaitė-Patkauskien *

BOX 52, Shirley, Mass.

Pajieškau Frano Petraičio, iš Pa 
'iuonio kaimo, Pagirmonių vaisė., Su 
valkų gub. Jo paties atsišaukti a 
kas žino malonės pranešti. (5*

Marijona Petraiticnė
315 Broadvvav, So. Boston, Mass

Pajieškau pusbrolio Antano Bart
kaus, prieš 3 metus gyveno IVaterbu- 
rv, Ct. paskui išvažiavo į St C-lair, Pa. 
Jo paties atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

Antanas Barakauskas,
785 Rank st., Waterbury, Conn.

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

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

POOLKUIMIS PARSIDUODA.
Cambndge, po No. 842 Main st.,' 

larsiduoda gerai įtaisytas pulruimis'. 
su 9-niais stalais. Biznis išdirbtas! 
>er 10 metu, bet sarininkas iigos ver-t 
iamas turi parduoti. Kreipkitės pas:- 

L. Liubinskas,
>36 V. indsor st., Cambndge, Mass.

PARSIDUODA CEVERYKV IR 
DRAPANŲ KRAUTUVĖ..

Ant labai gerų išlygų. Biznis nuo 
enai išdirbtas, lietuvių ir lenkų apgy-j 
entoj vietoj ir tik viena tokia krau- 
uvė randasi tame mieste. Norintis 
okį bizni pirkti, atsišaukit laišku ar- 
>3 matykite ypatiškai vakarais savi- 
linką.

K. J. \Vashkis, •
38 Market str., Brightoii, Massą

Pajieškau švogerio Juliaus Urbana
vičiaus, gyvena apie kietas anglis 
Pennsylvanijos vaisi. Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Balkonų gmino, Zi- 
zenų kaimo. Jis pats lai atsišaukia ar
ba kas žino apie jį meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

Anupras Žarnauckas, 
ERITON. PA.

Pajieškau brolio Antano Lazausko 
iš Kokonų sodos, pusbrolio Vlado La
zausko, draugų: Kazimiero, Domini- 
ko ir Antano Mockų, visi Sedabravo 
parap. Panevėžio pavieto. Meldžiu 
atsišaukti.

Jonas Lazauskas, Sando vai, Iii.

Pajieškau švogerio Jono Mačio, gy
veno Brooklyne; švogerio Antano 
Dudonio, gyveno Mahanoy, City, Pa.; 
pusbrolio Jurgio Babijono iš Skriaud
žių kaimo, turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu visų greit atsišaukti.

Andrius Kudirka,
1218 Gergei ave„ Sheboygan, Wis.

Pajieškau seserų Julijonos ir Petro
nės Straukičių, Julijona po vyru 
vidavičienė, gyveno \Vaterbury, 
Meldžiu jų pačių atsišaukti, ar 
žino pranešti.

Steponas Straukas.
Co. K. 319 Inf. Camp Lee, 

Petersburg, Va.

Paneš-kau dėdės Kristupo Juškos, 
girdėjau dirba prie kriaučių. Meldžiu 
jo paties atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

Martin Genutis,
370 Hudson st., Hackensack, N. J.

Da- 
Ct 
kas

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

Ona Revaičiutė, (4;
Š69 Bank str., Waterburv, ConnJ,

Pajieškau Baltraus, Stanislavo ii 
Juozo Jocikų, visi Kauno gub., Rasei
nių pav., Pagromončio parapijos, A 
lijosišaių kaimo, prieš du metu gyve
no Cleveland, Ohio. Meldžiu atsisau 
;ti. (4)

Antanas Jocikas
BOX 33-3, I eecbburg, Per.na

APSIVEDIMAI
merginos 
sutinkan 
Merginr 

gali būti iki 34 metų amžiaus. A. 
esu 41 metu. Platesnes žinias su 
teiksiu per laišką. Meldžiu atsišau 
kti. (51

Pajieškau apsivedimui 
laisvu pažiūrų ir doros, 
čios imti civilišką šliubą.

Ignas Narrusa,
BOX 531, Nokomis, Iii

Pajieškau apsivedimui merginos ai 
našlės be vaiky, nuo 20 iki 30 meti 
amžiaus, neskiriant tikėjimo. Aš esi 
30 metų, blaivas ir nerūkantis, iš a 
mato barberis ir mašinistas. Myliu 
čios gražų gyvenimą malonės atsišau 
kti su pirmu laišku prisiųsdamos savi 
paveikslus. Atsakymą duosiu kiek
vienai. (4 i

W. Reigis,
i 4316 So. Hermitage avė., Chicago. UI*

Pajieškau brolių Jono ir Vinco Ki- 
lekevičiu iš Oskinių valse., Suvalkų 
?ub., Vincas netekęs rankos karėj su 
Ispanija. Meldžiu atsišaukti.

J. Miiler, 
Gardeli Sask, CANADA.

Pajieškau Juozo Valaičio iš Vilka
viškio. Suvalkų gub., Amerikon atvy
ko apie penki metai atgal. Jo paties 
ar kas ii žino meldžiu atsišaukti.

J. Miiler, Gardeli Sask., Canada.

Pajieškau Petro Lisausko iš Sima
nėliškių dvaro. Alvito valsčiaus, Su
valkų gub., gyveno apie Pittsburghą. 
Meldžiu atsišaukti.

J. Miiler, Gardeli Sask., Canada.

Pajieškau sesers Marionos Stasio- 
I ai lės iš Bridpjaunės sodos, Janapo 
lės parap., Telšių pav. Kauno gub.. 
gyveno Bostone. Meldžiu atsišaukti.

Agota Baleckienė, (61
ROK 18, Minden, W. Va.

Pajieškau Marijonos Crusčiutės- 
Stačekienės, iš Igliaukos parap., Pau- 

Iskių kaimo. Suvalkų gub. Taipgi ir 
I kitu pažįstamu meldžiu atsišaukti.

Elzbieta Gulbickiutė-Karnauskienė. 
553 W. 50-th st, New York. N. Y.

I’ajreškau Kazimiero ir Juozapo 
Kovų iš Gikiu sodžiaus, ir Kizimiero 
Zubavičiaus iš Vaitkunų sodžiaus, vi
si Svėdasų parap. Taipgi kitų pažįs
tamų meldžiu atsišaukti.

Juozas Zave,
BOX 158, Stoughton, Mass.

i

Pajieškau draugo Grigoriaus Beli
nio, aš esmi Vilniaus gub., Milegėnų 
miestelio, prieš 5 metus kartu gyve- 
nova Grand Rapids, Mich. Taipgi

Pajieškau pusbrolio Jono Janušau
sko. iš Glaudeiių kaimo, Alizavos pa
rap. Panevėžio pav„ Kauno gul> 
Meldžiu žinanšiųjų pranešti.

Jurgis Janušauskas.
707 Brandvvine st..

Philadelphia, Pa. 
_____________1____________________

Pajieškau brolio Juozo Dikčio iš 
Kalekieniiu kaimo, Gelvanų vai., Vil
niaus gub., gvveno apink Grand Ra 
pids. Mich. Jo paties ar žinančiųjį* 
meldžiu atsišaukti.

Veronika Lhkčiukė, (61
222 Warren s t., Bridgcport, Conn.

Paheškau brolio Juozo Rimkaus, iš 
Viksnių kaimo. Vilkmergės pav., Kau- 

kitų savo pažįstamų meldžiu atsišau- no gub. Jo paties atsišaukti ar kas 
kti. (ji žino malonės pranešti. 

Karolius Subačius, | K. Rimkus
BOK 51, Ltiserne, Wvo. 257 Pine str., Gardner, Mass. i

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 18 iki 27 metų amžiaus, laisvų pa 
žiurx, sutinkančios imti civilišką š’.iu 
bą. Aš esu 27 metų. Su pirmu laiški 
meldžiu prisiųst savo paveikslą, 
sakymą duosiu kiekvienai, 
šau nerašinėti.

K. Ustupas.
314 Franklin st:..

At-
Vyrų p ra

(4)

Joliet, III.

Pajieškau apsivedimui mergino: 
arba našlės ne senesnės 26 metų, ne- 
vartojančios svaigalų. Meldžiu atsi
šaukti per laišką angių kalboj, pri 
siunčiant savj paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai. Paveikslą sugrą 
žinsiu. (5)

Vytautas Karalius,
BOX 553. Randolph, Mass

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
nešies be vaikų, nesenesnės 35 metų, 
be skirtumo tikėjimo, mylinčios gra
žų gvvenima. Aš esu 37 metų. Tu
riu du vaiku ir namus. Pavasary ža
du apsigvvent Gary, Ind., dirbu mai- 
nose ir moku mechaniko amatą. Gei
stina, kad moteris turėtų kiek turto. 
Meldžiu atsišaukti prisiųnčiant sa 
vo paveikslą. Atsakymą duosiu kiek
vienai. (5j

E. M.
196" Canalport avė., Chicago, III

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nesenesnės 28 rnetų. laisvų pažiūrų, 
mylinčios doi<j gyvenimą. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti paveikslą, at 
sakvma duosiu kiekvienai. <5)

G. Kuzma,
1325 N. Robey st., Chicago, III.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ '
Parsiduoda lengvomis išlygomis; 

/yriškų ir moteriškų drabužių kraul 
-uvė (dry goods). Nėra tik siutų ir 
>verkotu,bet šiaip smulkmenų reikaliir 
riaušių dalykų. Biznis išdirbtas per 
zienuolika metų ir gerai pelningai va-; 
omas. Pardavimo priežastis—savi-į 
linkas serga ir turi kitą biznį prižiu- 
•ėti. Sužinoti visad galima pas. (5i)

A. Ramanauską.
(H Oak str.. Lawrencc, Mass.'

PARSIDUODA DUONKEPIO BIZ- 
<1S. tirštai lietuvių apgyvento) vie- 
oj, o lietuviškos bektirnės čia visai 
tėra. Parsiduoda iš priežasties, kad 
aviniukas turi iš šio miesto išvažiuot. 
Naudokitės proga. Kreipkitės pas;

. J. K. (4Ž
4131 .vlilnor st., »

Frankford-Philadelphia, Pa. ■

PINIGAI.
Siuntimas pinigų į LIETUVĄ, I>e,i- 

;iją, užimtas vokiečių . Austrų ir į- 
tusiją. Artynesnių žinių klauskit.

1. HERZ Bankierius ir Notaras, (t). 
221 \V. 34 SU Ne» YarludioY.

BORDENS 
Malted 
Milk

CAGLC IWM> *

HASNOtOUAL 
L* — * vonai s Caocoa tx> vo

<►

Iš

Iš ligos pasveikstantiens.
Kada reikalinga duoti skystas 

mais’as dalina: suvirškintas ir tur
tingas mristingumu ir sustiprini
mu, ii tuo pačiu ’aiku huosas nuo 
visokios erzinančios įtekmės

BORDEN*S 
Malted. MilH

IN THE SOUARK PACKASK 
privalo būti pirmas jūsų mintyje. 
Padarytas iš tikros Smetonos, tre- 
ro karvės pieno ir rūpestingai pa 
rinktų žolynų, šiltas ar šaltas var
tojant yra geru iki paskutinio la
šelio.
PIRK PAKELĮ ŠIANDIEN

Parsiduoda visose aptiekoae.

Išpildvk šitą kuponą ir pasiųsk 
Malted Milk DepU K 

Borden’a Condensed Milk Co.
New York.

Įdek už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedį ir sampelj, 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 pinigų i visus kraštus Rusijos, 
o taip pat j Rusijos Valdiškąsias Kasas dėl 

Pinigų mainymo ir Rublių taupymo
Nešančius 3* 2 nuošimtį



DUOKIT PASIŪT MUMS,

Kur nors Lietuvoj

DYKAI

E. J. Mažeika

Eksperte*
Laikredžią 
Taisytojas.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

TIKRAI LIETUVIAM A KRAU 
TUVt IR IŠLYGOS PIGIOS

Vėjas neša sniego rūką, 
Nei ženklo nėra kelių, 
Tiktai slenka šmėklos 
Slenka, sukas rateliu...

ŠITAS BRANGUS 
VADAS I SVEIKATA

Aš, Alena Kastovska, paša 
dau visai publikai akyse.tarpe Drigąs ir Bedford avė. 

BROOKLYN, N. Y.

Krutančių 
Paveikslų 

Mašina

NUKRTTELJS.

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LA IK RODAI V ir AUKSŲ 

------- KRAUTUVE

Švilp’, vaitoja jis ir rauda 
Per gyslas medžio skilaus, 
Kaip matušė iš apmaudo 
Ant kapo savo sunaus...

Kainas J r.

(■^SUSTABDYK Zi ™ TĄ

ŠALTI TUOJAUTĖS

CASCARA K OUJNII

KARI, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, deiko 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 Devinerias. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

Sniegas krinta... niauku, 
šalta.

Pusniuos paskendę laukai 
Visur kluiku, visur balta, 
Šen ir ten karės kapai.

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y

KREST KENDŽIŲ.
n ji niekad nepamirš jus. nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lonnejr'a Crest Ken- 
džtą. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone, 
K. ŠIDLAUSKAS

22C BROAD* AY,
- SOUTH BOSTON. MAS8 J

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
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 skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir s t re nuošė. 
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. Kaina$ 1.00. 
Galima gauti genesniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:.

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žoles nuo visokių blogumą.

1709 S. Habled SU Tel. Canal 8417. 
P. J. BALTRŪNAS, Prof.

Chicago, III.
šitą apgarsinimą turėtu perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

laivas
. i

1

r«tephM«: Greo«iąoint 2371

MACYS IROS.

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

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

Mea užtikrina*. kad Jus sučėdysit pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutei ar overkotai uesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAU
TAIPGI UVALUM

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

mr Dabartinė* gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- !B branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų |B didel).[B Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytų [B gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbmgnmo. Nesi- 
duokite apgaut auklastuouis vaistais, parduodamais iw už pigesnę cicnią.LB Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 

[■ pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad IB butą ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis [ I „LOXOL,” O taipgi musų pavardė.|B Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose B Sp tiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už j.* centus.

F. AD. IUCHTER A CO.
74*80 Wnblngtnn Staraet, New York kTV

Visur laukuos, kaip ant 
delno

Nesimato trobesių,
Tik ten... i rytus ant kalno. 
Stuokso krūvos griuvėsiu.

AR TAMISTA KENTI
nno skaudėjimų strėnos©; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; n>m galvn© skau
dėjimo; nuo a;>etito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsirini.gėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užponlimn; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvajo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogi} sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinama^ 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nn.-ilpnęs rytmety}, * Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nūs toji mą gėdinimasi draugijos/'* Ar 
ėsi nusiminęs, nnliudęe ir ar turi šindąėląf Tie syrhptomai nurodo, kad ju m knnas 
yra blogus© aanlygose ir kad jums reikalinga medikali.ška priežiūra ir patarimus.

Muša brangi dykai duodama hpyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums tok musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių j jų senų laikų sveikatą, ląeką ir rayrybą — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir infoi mari jas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi ti< ms,.kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinoaite priežastis save kentėjimų ir kaip jinai negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

AR NORI, KAD MERGINOS^).
MYLRTŲ? IĮ.'

Jeigu taip, tai untpirk į.Tiktai $4.75 sykiu Kemara ir Filmos 
t Turėdamas šitą krutančių paveikslų kemerą gali ro

dyt krutančius paveikslus savo namuose. Nereikalinga 
mokyties. nes kemera yra taip įtaisyta, kad operuoti ją 
gali ir kūdikis. Nereikalinga elektros šviesa, lempa toj

Kemeroj Įtaisyta užtektinai stipriai šviečianti. Visa šita 
įtaisą ir kemera gatavai prirengtą rodymui paveikslu 
duodame visiškai dykai su kiekviena kemera ir 6 filmas, 
kiekviena turinti po 50 paveikslų. Fiimos, kurios duoda
mos su kemera yra tos pačios, kokios rodomos krutančių 
paveikslų teatruose. Kartu su kemera duodame instruk
cijų vadovėlį kaip užtaisyti paveikslu rodomą. Kemera 
visur kitur parduodama po S10.00 ir augščiau—pas mus 
gali gauti už. $4.75. sykiu su 6 filmoni, turinčiom 300 pa 
veikslų visiškai dykai. Filmos pers ta to juokų, meilės, 
sentimento, karės ir daug kitokių įdomių paveikslų. Jeigu 
nori gauti daugiau paveikslu visados gali pus raus jų 
gauti, nes mes turime daugiau kaip 250 skirtingų filmų. 
Nereikalauji siųst pinigų iš kalno. Pasiųsk mums tik 20c. 
persiuntimo lėšoms (štampom ar pinigais), kitus gi už
mokėsi gavęs daiktus. Rašyk tuojaus, pakol kaina taip 
nuleista. K-vis

ROYAL SA LES ('O., (Dept. 11).
1015 VV. Horon st., Chicago, IILTaipgi užlaiko visokius

MUZ1KALIAKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 
LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir it 
Reikalaujant kokią nors daiktą kreipkitės pas mus, o gausite 
teisingą ir gerą patarnavimą.

E. J. MAŽEIKA
52 SheMon st, Hartford, Conn.

!10 m. So. Bostone. t
399 Broachvay, ;

SO. BOSTON, MASS. g.

Noaia bangas ardams laivas 
jure plaukė,

Klibindamas stiebus vėjas 
siautė, kaukė,

Jūrė supo laivą, šniokšdama 
alsavo,

Bangą bangon trankė, puto-j 
jo, bangavo....

t___________________________________
******JOKJOm KJK»A4 Jt* t

Rusijos Revoliucijos 
i Paveikslas.

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 

Į jums paveikslą. Gaiite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

„KELEIVIS”
255 Broad way, 

South Boston. Mass.

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P1GIAI IR GERAI.

__________ IR 1ŠPROS1NAM
H ■"TBF/ VYKŲ IR MOTERŲ KUBUS

B J/M Į Darbas geras ir užtikrintas. Kaina
H B *1 Qe I prieinama,

flį • H I Tikras Jūsų broli* lietuvis

llll/ Ant Januška

)
W įį 222 W. BROADWAY,

Jag TA SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston—21018

v )rxinnnortot

visame sviete knyga
SAUJA PIPIRŲ.

SENBERNIAMS ir * 
SENMERGĖMS.

Knygoje telpa begalo nayatni; 
bet ir tesingi, šie straipsniai:

Kodėl vyrai tampa senberniais? 
Ar jaunos merginos myli senber
nius?

Ar pritinka senberniams vesti 
jaunas merginas? Kode! mergi
nos tampa senmergėms?

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti už jauną vaikiną.
Knyga papuošta labai puikiais* 

artistiškais paveikslam.
Kaina tik 35 centai.

Knvgos reikalaukite pas:
A. PIPIRNINKAS

2023 ST. PAUL AVĖ., 
CHICAGO. ILL. 

arba "Keleivio” Knygyne,
255 Broadvay, So. Boston, Mara.

Agentams duodu didelį nuošimtį- 
(komišiną).

kilnojas—
Ir kaip neaprėptas akies j 

žvilgsniu plotas, >
Dangiškais židrynais iš ap

link apklotas,
Juda, virpa, tryška, lašų 

parvoms žaidžia
Ir savo didybės apžavas pa

skleidžia...

Ukušerkaį 
jr PBbeiOiRi kūną Wocwis Medical 25 CoBrge, Baitimure. Md. g
2 Pasekmingai atlieka savo darbą prie £ 
5 grimdvmo. taipgi suteikia vi><»kiaa rodąs ir 
g pagelbą invairiose moterų liuese. g

| F. Stropiene,6 st |
S SO. BOSTON, Mass. y

Visuomene! Leisk man da 
tau tart žodelį:

Tiesom ir kanuolėms, sakai, 
gini šalį, f

Teismais ir bažnyčioms gini 
nuo piktybės—

Nematai baisumo savo ne
dorybės ! i

Keliauji nepaisant, kad tavo 
jaunuoliai,

Trokšdami gyventi nuo de
nio nupuolę, i

Skęsdami bedugnėj tiesia 
rankas, šaukia...

Skubinies keliauti—tavo lai-

Jis užsisvajojo... Nei nesi
juto.

Kaip laivas pakrypo viesulai 
papūtus,

O banga pagriebus jį į šaltą 
glėbį

Siubuojančion jurėn lyg kad 
grybą drėbė.

Nukrito..?. 0 laivas tolyn— 
tolyn plaukia!....

Bangos ošia, kriokia—kas 
išgirs kad šaukia?

Jam vilnis atsako veidan pu
ta spjovus,

Gelmėn panerdmo, o jure 
išplovus

Pritroškmtą neša, tranko... 
Veltui šaukia,

Veltui rankas tiesia...laivas 
tolyn plaukia!

Šauksmo nieks negirdi, tik 
bangos putotos

Kartybėms pagirdo, drasko 
rūbo šmotus,

Ant drebančią vilnių kupros 
išsikėlęs,

Pamato da laivą, sušunka. 
pašėlęs:

Kas Per baisenybė! 
tolyn plaukiai

Jau rūkas užkloja... Veltui 
palaukt šaukia.

Nesenai ant laivo ir jis su
kinėjos,

Su kitais juokavo, žaidė ir 
kalbėjos,

Kaip kiti turėjo jis saulės 
ir oro...

Ką jis kam padarė pikto ar 
nedoro,

Kad visi dabartės likimui 
paliko

Jį, kada nelaimė baisi atsi
tiko?

Iš gelmės krutinės 'gelbė
kit” da šaukia—

Veltui! Nieks negirdi, laivas 
tolyn plaukia!

Įniršusios jūrės bangos 
šnypščia, siaučia,

Da ginas... po kojų tik pra
pultį jaučia.

Krinta į bedugnę, gelmės 
kunkuliuoja,

Skrodžių šaltos rankos trau
kia jį už kojų,

Triuškina krutinę, galvą 
pusiau skelia,

Vėl neša, vėl varto, vėl į 
viršų kelia—

Tiesia dangun ranką, bet tik 
paukščiai jūrės

Skraido ir sau maisto van
denyne žiuri...

Ir dangus ir jure pragaran 
sumišę,

Siaučia ant skenduolio lyg 
žvėrys įniršę...

Jis da savo šauksmą bando 
perduot vėjui,

Bet vėjas nustaugė, o banga 
užliejo....

Išsimušęs plaukia, fcad laivą 
pavyti,

Tik dangus ir jure aplink 
tematyti,

Paskutinis vilties spindulys 
išnyko....

Da, da kibirkštėlė jiegos 
užsiliko,

Kovoja... 0h kraujas gįslose 
sustingo!

Gelmės žemyn traukia, su
virpo—ir dingo!

Jure juda, virpa, ant jos 
paukščiai skraido,

Tarp bangų putotų nematyt 
jau veido,

Ranka naškįla, gelmės jį 
prarijo,

Dingo—laivas plaukia ir 
nieks nesibijo,..
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Evoliucija ir Revoliucija
PARAŠĖ MARK FISHER

Čia reikia pastebėti, kad socialistai ne
nori griauti esamąją tvarką be priežasties. 
Mes tik žiūrim, kurion pusėn traukia evo
liucijos pajiegos, kad galėtume eiti kartu su 
tomis pajiegomis, o ne prieš jas.

Yra neišvengiamų priežasčių, dėl kurių 
kapitalizmas būtinai turės pulti. Tų prie
žasčių bei pajiegų mes matome labai daug, 
bet svarbiausios yra šios:

1. Trustai arba monopolijos.
2. Luomai arba kastos.
3. Mašinerija, kuri užima darbininkų 

vietą.
4. Užsienio rinkos ir kapitalizmo išsi- 

plėtojimas.
5. Bedarbė.
Peržiūrėsime kiekvieną tų priežasčių 

skyrium. Pradėsime iš eilės.
1. Trustai arba monopolijos.

Mes tik ką matėm, kaip su mašinerijos 
įvedimu pradėjo koncentruotis kapitalas ir 
bankrutyt*mažos firmos, kurios negalėjo iš
laikyti konkurencijos. Šitas procesas tęsė
si patol, pakol kiekvienoj išdirbystės šakoj 
liko tik kelios stambios firmos. Tuomet jos 

i susivienijo į vieną trustą. Jeigu jos nebūtų 
susivienijusios,- tai kova tarp jų butų ėjus 
patol, pakol jos visos butų sutriuškintos, tik 
viena, stipriausia, butų likus. Vadinasi, ga
lų-gale pasekmė butų ta pati—mes vistiek 
turėtume trustą.

Smulkesnieji kapitalistai arba vidurinė 
s klesa, kuri negalėdama Įsitaisyti naujau
sios mašinerijos buvo priversta bankrutyt, 
dabar pradėjo dejuoti, nes negali išlaikyti 
konkurencijos su trustais, kurie vartoja 
milžiniškas mašinas. Kuomet rankų audė
jai pirmu syk pamatė, kad jie negali išlai
kyti konkurencijos su garo staklėmis, jie 
bandė sunaikinti jas. Dabar, kuomet smul
kus pramonininkai mato, kad jie negali iš
laikyti konkurencijos su trustais, jie pataria 
panaikinti trustus.

Eet trustas yra evoliucijos padaras. 
Smulkus pramonininkai nepajiegia konku
ruoti su didelėmis mašinomis, kokias varto
ja trustas, o tų mašinų Įsigyti jie negali, nes 
jos jiems perdidelės ir perbrangios. Pasiro
do, kad smulkioji išdirbystė, pastatyta ant 
kompeticijos pamatų, ir stambioji mašineri
ja jau nėra pritaikytos viena prie kitos.

Kad pastačius smulkiąją išdirbystę vėl 
ant kojų, reikėtų panaikinti šių dienų maši
neriją, kuri palengvina darbą, ir sugrąžin
ti tą produkciją^ kuri buvo 50 metų atgal. 
Socialistai tankiai buvo vadinami utopistais 
ir svajotojais dėlto, kad jie tiki, jog draugi
ja eina pirmyn; bet tie, kurie mano, kad jie 
gali pasukti evoliucijos ratus 50 metų atgal, 
yra daug didesni .svajotojai. Jeigu ir butų 
galima sugrąžinti 50 metų praeities išdirby
stę,- tai tas tik reikštų, kad po 50 metų drau
gija vėl prieitų prie dabartinio išsivystymo 
laipsnio.

Reikia suprasti, kad pakol bus kapitali
zmo tvarka, patol bus ir trustai. Tečiaus 
žmonės negali pasiduot ir nepasiduos trus-. 
tams bei-monopolijai išnaudoti. Pakol jie 
evoliucijos tendencijos nesupranta, jie kovo
ja tik su trustais. Bet kada jie persitikins, 
jog trustų nuo kapitalizmo tvarkos negali
ma atskirt ir smulkiosios išdirbystės Įsteigt 
taipgi jau negalima, tuomet jie sugriaus ka
pitalizmo sistemą. Taigi vien jau trustai 
uždėjo ant kapitalizmo likimo juodą ant- 
spaudą.kuri reiškia.kad jam reikalingas jai: 
graborius; bet yra da ir dugiau priežasčių, 
kurios kasa jam duobę.

2. Luomai arba kastos.
Luomų arba kastų atsiradimas buvo tuo 

Įrankiu, su kurio pagalba buvo sugriauta 
į kiekviena darbo sistema praeityje.

Senovės vergijoj* viešpataujanti klesa 
'turėjo atlikti draugijos gyvenime tam tikrą 
darbą—statyti civilizaciją—ir tuomet dar 
galima buvo žmogui pereiti iš vienos klesos 
i kitą. Bet kuomet viešpataujanti klesa Įve
dė civilizaciją, ji nustojo buvus draugijai

SCRANTON, PA. 
Mūšy veikėjams.

Apsivylę pasitikėdami F. 
J. Bagočiaus duotu žodžiu, 
noroms-nenoroms priversti 
esame paskelbti visą atsiti
kimą, kad bent vietos lietu
viai nekaltintų musų ir ne
smerktų čionai organizuoja
mos Lietuvių kooperatyvės 
bendrovės.

Idant vykdžius gyveniman 
kooperatyvę bendrovę, kuri 
čia likos įkurta, nutarta su
rengti prakalbas, kad nuo
dugniai išaiškinus dalyko 
svarbą. Tam reikalui nu
tarta pakviesti p. F. J. Ba- 
gočių iš Bostono. Tai buvo 
balandžio mėnesy, 1917 m. 
Užklausus p. F. J. Bagočių, 
gauta iš jo atsakymas, kad 
galės atvykti 2 d. gegužės 
mėnesio. Sutikta su nuskir
ta diena ir pranešta Bago- 
5iui, kad prakalbos rengia
mos ir prašyta, kad nepasi
vėluotų, į laiką pribūtų. 
Gauta Bagočiaus sekantis 
atsakymas: 
’K. S. Pūras,
”1213 Philo st., 

”Scranton, Pa. 
”Gerb. Tamista:—

"Gerai, aš busiu Lincolr 
Hali apie kokias 6 vai. se- 
redos vakare, (t. y. 2 d 
mojaus), beabejonės ra
siu tamstą arba ką kitą te
nai apie tą laiką, kad tu
rėtume "laiko pasikalbėti 
kaip veikti arba ką kalbė 

ti.

(Tąsa).

Greitu laiku išdirbystėj išsiplėtojo nau
jų mašinų vartojimas. Konkurentai vėl at
sidūrė tokiam pat padėjime, kaip jie buvo 
iš pradžios. Nors dabar jų buvo jau kur
tas mažiau, bet vistiek vienas kapitalistas, 
parduodamas savo produktus pigiau, galėjo 
išvaryt iš pirklybos lauko kitą kapitalistą. 
Tečiaus kad galėjus pardavinėti savo išdir- 
tinius pigiau negu jo konkuren tai, jisai tu
rėjo pigiau tuos išdirbinius gaminti. O pi- 
g’au produktus gaminti jisai galėjo tik įgy
damas geresnių mašinų ir smulkiau pada
lindamas darbą. Tokiu budu kompeticija 
virsta lenktynėmis, kurių tikslas yra dary
ti našesnį darbą.

Vadinasi, kompeticinė sistema reiškia 
nuolatines lenktynes, . kuriose konkurentai ; 
stengiasi išmušti vienas kitą iš rinkos, pi
giau parduodami savo prekes. Kurie nega 
B tų lenktynių išlaikyt, tie puola. Todėl 
konkurentų skaičius kiekvienoj išdirbystėj 
nuolatos mažėja. Daugiau kaip šešiasde
šimts metų atgal Karolius Marksas pasakė, ■ 
kad tas centralizacijos procesas veda prie 
to, jog galų-gale kožna išdirbystė bus kont
roliuojama tik vienos firmos. Kitais žo
džiais tariant, jisai pranašavo trustų atsi
radimą, kuomet kiti žmonės sakė, kad kom- 
peticija reiškia pramonės gyvybę.

Ir taip kompeticijos keliu kapitalizmas; 
atlieka vieną svarbiausių savo misijų. Ji
sai tobulina mašineriją, centralizuoja pra
monę, dalija darbą ir daro didžiausias pa
stangas kad suorganizavus išdirbystę taip, 
kad prie gaminimo prekių reikėtų kuoma- 
žiausia žmogaus spėkų, šitokiu budu kapi
talizmas ruošia dirvą socializmui. Tai yra 
svarbiausia jo pasiuntinystė.

Gentinio komunizmo misija buvo su
jungti atskirus žmones Į bendrijas, taip kad 
jeigu vienas jų išrado būdą lengviau maisto 
pasidaryti ar šiaip kokį išradimą padarė, 
kad tas išradimas kartu su juo ne mirtų, 
bet pasiliktų visai bendrijai. Gentinis ko
munizmas atliko savo užduoti ir buvo panai
kintas. Jį panaikino iš jo paties išaugusios 
pajiegos.

Gentinio komunizmo vietą užėmė ver
gija. Senovės vergijos misija buvo išauklė
ti dykaduonių klesą, kuri suteikė pasauliui 
civilizacijos kultūrą. Vergijos valstybė at
liko savo misiją ir ją sugriovė tam tikros pa
jiegos, veikdamos iš vidaus.

Baudžiavos istorinė misija buvo išvys- 
tyt amatus ir patiesti pamatą fabrikų išdir- 
bystei, kitaip sakant, priruošti dirvą kapi
talizmui. Vergija atliko savo užduotį ir bu
vo panaikinta.

Kapitalizmo gi istorinė misija, kaip sa
kėm, yra tobulint kompeticijos keliu išdir- 
bystės mašineriją ir tuo budu mažint žmo
gaus darbo reikalingumą produkcijoj iki 
minimumo; nešti kapitalistinę produkciją į 
visas pasaulio dalis ir centralizacijos keliu 
išauginti milžinišką promonę, kad laimėju
si savo kovą darbininkų klesa paskui paimtų 
visa tai į savo rankas.

Kapitalizmas savo misiją jau atliko. Iš- 
dirbystės mašinerija jau puikiai ištobulinta 
ir smulkus darbo padalinimas pabaigtas. 
Darbo reikalingumas išdirbystėj likos jau 
taip sumažintas, kad jeigu kiekvienas žmo
gus dirbtų tik dvi valandas į dieną, tai ir 
tuomet—sulyg vėliausių ištirimų—visko vi
siems užtektų.

Kapitalistinė išdirbystė pasiekė jau vi
sas pasaulio dalis. Industrija tiek jau išau
go, kad išdirbystė perėjo į trustų kontrolę. 
Vadinasi, išsipildė tas, ką Marksas pranaša
vo daugiau kaip 60 metų atgal. Susidarius 
trustams, kompeticija ir prekių piginimo; 
lenktynės mašinerijos tobulinimo keliu jau1 
pasibaigia. Kompeticijai pasibaigus, toli
mesnis progresas kapitalistinėj sistemoj da
rosi jau nebegalimas. i

Naikinamos pajiegos.
Augščiau mes matėm, kad kiekvienoj 

draugijos sistemoj, kuomet ji atliko savo naudinga. Daugiau jai jau nebuvo kas 
misiją, atsirado tam tikros pajiegos, kurios J veikti. Ir perėjimas iš vienos klesos į kitą

” • • /j ____ ___________________ .
liko savo misiją; taigi pažiūrėsime, ar jame daiktas. Viešpačiai virto paveldėtine kle- ?iam,e C2 Rodžio pratal 
yra tokių pajiegų, kunos galėtų ji kada nors sa (a hereditary class). Susidarė luomai ir 
nuversti. senovės vergi jos valstybė griuvo.

(Toliaus bus.)

l

misiją, atsirado tam tikros pajiegos, kurios ’ veikti.

”Viso labo
F. J. Bagočius.” 

Tokį užtikrinimą turėda 
mi, laukėme. Sulaukus mi
nėtos dienos, apie trečią va
landą po piet gauname tele
gramą, kad pasivėlino, bet 
liepia užturėt publiką sve
tainėj. pribus tikrai kad ii 
vėliaus. Laukta ir varginta 
oubliką iki 11 vai. nakties 
Daugelis netekę kantrybei 
išsiskirstė. Galų gale atvy 
ko ir kalbėtojas, bet kad lai 
Kas buvo uždaryt svetainę 
tai prakalbos likosi be jokii 
pasekmių. Tuomet Bago 
5ius davė žodį, kad už šitą 
nepasisekimą mums antru 
kartu prakalbas parengus 
jis atsiteis. Tuo remdamie- 
:-i parengėm antras prakal 
oas. Į musų 'pakvietim: 
Bagočius atsako sekančii 
įaišku:

”So. Boston, Dec. 11, 1917 
’Gerbiamas Tamsta:—

”Aš su dideliu nesmagu 
mu visada atsimenu tą ne 
laimingą vakarą, kada a: 
pavėlavau ant prakalbų 
Rodos, tai antras toks at 
sitikimas iš mano veiki 
mo: pirmas buvo 1905 m. 
kada aš pavėlavau nuva 
žiuoti Į New Britain 
Conn. ir todėl aš džiau 
giausi, gavęs progą vėl at 
važiuoti pas jumis ir ati 
taisyti tą nenusisekusį va 
karą. Vienok esmi dar 
bais apkrautas, kad bai 
šiai sunku ir ištrukti; iš 
trūkimas vis padaro nuo 
stolius, nes ofisan tai šis 
tai tas atsilanko, man ne 
sant namie pasidaro ne 
smagumų ir nesusiprati 
mų... Bet štai ką aš paša 
kvsiu: prieš Kalėdas pri 
būti jokiu budu negaliu 
bet galiu atvažiuoti tuo 
jaus po Kalėdų, t. y. 26 
27, 28 ar 29 d. Decemberio 
arba jei ne, tai 31 Dec. ai 

•1 January. 30 Dec. užim; 
tas. Jei reikėtų, galėčiai 
ir 2 dieni būti, tik nore 
čiau, kad greičiau paleis 
tute namo. Apie pasive 
linimą šiuom kartu nereik 
nei kalbėti, busiu laiku 
negut kur kelionėj neper 
lipama skylė pasidarytų ii 
tas sulaikytų.

”Viso labo
F. J. Bagočius.” 

Paskyrėm 26 ir 27 dd 
gruodžio ir pranešėme kai 
bėtojui. Nesulaukus nu<

kad nei 26 nei 27 dd. gruod
žio pribūti negali.

Na, viskas surengta, sve
tainė nusamdyta, prakalbos 
išgarsintos, publika susi
rinks ir vėl šviesk akinus ir 
teisinkis už tą apvylimą an
tru kartu. Mušame telegra
mą, kad jeigu pats negali, 
gautų savo vieton kitą kal
bėtoją. Gauname atsaky
mą: nei vienas kalbėtojas 
negali pribūti. Ir netik ma- 
teriailį nuostolį, bet ir mo-!DEL s 
ralį smūgį šitoks pasielgi
mas mums uždavė. Publi
ka antru kartu likosi apvil
ta.

Kodėl Bagočius žada, už
tikrina, kad busiąs, jeigu ne
gali išpildyt duoto žodžio? 
Tas parodo, kad tai dolerio 
žmogus. Jeigu tik pasitai
kė, kad daugiau gali pelny
ki, pas jį prižadėjimai eina 
i užmirštį, nepaisant kiek 
moralių nuostolių ir jam 
naciam tas padarytų, by tik ' 
dolerį pagavo.

Mums gi ne vien svetainės 
.r apgarsinimo lėšų padarė, 
oet kad išvengus teisinimo- 
>i prieš publiką reikėjo pa
siųst žmogų New Yorkan 
<ad bent iš ten gavus ką 
lors iš lietuvių visuomenės 
zeikėjų. Veltui ir tos lėšos, 
jokio veikėjo negalima buvo 
?aut: dolerio liga serga 
.risi musų veikėjai... Ka
la suserga dolerio liga, 
jaukiasi visuomenėm kad 
uos gelbėtų, bet jei reikia . 
isuomenei patarnaut, jiems i 
ičra laiko.

K. S. Pūras 
ir S. P. Shonas.

Nuo Redakcijos. Nors tas 
/isuomenę neapeina, tečiaus 
;į apkaltinimą dedame, kad 
įrodžius veikėjams, kaip 
uli žmonės apie juos mano. 
)rgai skrantoniečiai tiesiog 
taria veikėjus ir ne vien 
iems nesmagumų padariusį 
lagočių, bet ir visus kitus 
•eikėjus pasmerkia. Išeina, 
:ad jeigu bendrovė nustoja 
celiatos dolerių, tai baisiau- 
ias daiktas, o dėl bendrovės 
r draugijos biznio kalbėto- 
as visko turi išsižadėti ir 
asišvęst; tas jam nedaro ; 
kriaudos.
Mes visai neginame Bago- : 

iaus, tai ne musų reikalas, • 
ien tik parodome kiek lo- i 
ikos turi draugai skranto- Į 
iečiai prirašę veikėjams ' 
iek apkaltinimų. Negerai, 
ad taip atsitiko. Manome, 
ad nelabai smagu yra delei 
■) atsitikimo ir pačiam dau- 1 
iausiai kaltinamam Bago- 
iui. Bet pasitaiko ir tokių 
tsitikimų, kad kalbėtojams 
artais jokiu budu išvengti 
o negalima.

GLOBĖ BARBER SCHOOL, 
439—3-r d avė, PITTSBLRGH. PA.

NEREIKIA fTRINT!
------ sustingusių ir skaudumų mus
kulų naudok Sloan’s Linimentą nuo 
skaudėjimo arba gėlimų, jis greitai 
paliuosuoja ir susigeria be įtrinimo 

Reumatizmų, sukrekėjimą, dieglius, 
neuralgiją greitai paliuosuoja ji var
tojant. švaresnis ir daugiau vei
kiantis negu koks kitas pleisteri; 
arba tepalas, jis nepadaro plėtmų ir 
nesutraukia odos.

šeimyniškas vaistas, kuris yra san
dėliu tūkstančiuose namų, tūri vietą 
Sloan’s Linementas.

i TĖMYK1T! Vyrui ir 
merginas multinam Bar
beno amalo. Išmokus 
parūpinanti vietą. Rei
kalaukit informacijų, 
šmaikštis, (t)

{gjfirk Laikrodelj! ;•
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bu plakatą. Sekančios die 
nos (gruodžio 23) 11 vai 
nakčia gaunam telegramą,

PRIEŽASTIS JŪSŲ 
BLOGO ŪPO.

Piktumo nesuvaldantis 
smogus, surugymas, apsi
mausimas jo daro jį draugi
joje nekenčiamu. Ir viso ši- 
o priežastis labai prasta. 
Skilvio stovis betvarkėj, 
’iktumas greit žūva pas 
veiką žmogų, rukščiausias 
ipas išnyksta taip greit, 
taip skilvis liekasi sutvar- 
:ytas. Trinerio Ameriko- 
iiškas Karčiojo Vyno Elixe- 
•is prašalina blogą ūpą. Jis 
svalo virškinimo organus, 
irašalina užkietėjimą, at
gaivina apetitą ir sutvirtina 
risą sistemą. Nerviškumas, 
galvos skaudėjimas, bemie
gė, stoka energijos, nevirški
nimas, užkietėjimas ir tt. 
lengvai juo prašalinami. 
Kaina $1.10 aptiekose. Kam 
visados būti pilnais gėlimų 
:r skausmų? Neuralgija, 
•eumatizmas, strėnų gėli
mas yra aršus priešai, bet 
Trinerio Linimentas priver
kia juos bėgti. Tai taipgi 
ouikus vaistas nuo nikstelė- 
jimo, pertempimo, ištinimo 
ir tt Kaina 35 ir 65c. ap
tiekose. Išsirašant—45 ir 
75c. Joseph Triner Compa
ny, Manufacturing Che- 
•nists, 1333—1343 So. Ash- 
iand avė., Chicago, III.

Šioj gadynėj nieks negali ap
sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodėlį mano Krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūge 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėta sumą.

Taipgi pajieškau agentų 
Mass. valstijoj. Patirimas ne
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte).
Galima lengvai uždirbt po $20.00!; 
į savaitę. Kreipkitės.

P. VALUKONIS,

A

i»

H:
11 - 

' i- -
■ ■-

<-

-
■ H -

i
i
pTLT

v

:

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR U KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

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

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joja telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA Mc. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS Me.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS.... 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Ii jos sužinosi, kad* musų protėviai vogdavo sau 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
a*vo dukteria. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, keri taip smulkiai 
išgvildena muaų praeitį U sžražą atsilikusią paa 
pačius žmones.

KAINA Me.
AUDIMO APDARAIS Me.

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

”KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
įveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
urgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelb* taip pigiai. 
Tasai elektriškas’ diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie
tą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno. 
Fishleigh * Co B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago, IIL
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lUSILPREJI, IERVIŠII, IEUŽTEITIMI KRAUJO TUREITI TYRAI IR MOTERES 

įgauna Stipruma, Tvir 
tuma, ir Sveikata.

Jcipi sergate pilvo bei žarnų 
ligomes, jeigu turite skausmą 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne
dalote mieguoti, neturite giaro 
apetito; jeigu jusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją. nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu jaustate visai 
nuvargis ir jeigu jusu protiškos 
ir kūniškos pajiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone — 
t* Stebuklingą Kraujo Valy
toją Ir Sveikatą Tvėrėją.

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

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

jįjį stiprų ir sveikų. Pripiliia kūną su tvirtą, rauduoną kratiių ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
Ims skanus, nes jusu gnmmulvaimas bus svarbam stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, tižkctejimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vi burių ir gr-.lnj, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiptina šitdę. priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuosą ir regularišką. Jeigu 
kas vrn nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje. ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarys tą. ?<>g 
jaustes keip nauju Žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gy-vingumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantuoti 
kad auąiašis sveikata ir busite užganėdinti, arba sugražisma pinigus. (Įvarant.ia 
yra įdėta į kožna pundulį. Pilna* vieno mėnesi gydymas tik ll.M. ar an( >ši>: -n. m 
ui. Ž5.00 Siusk.ete sava pasteliavimo šendena ir atgaukile savą pirmulini sveikata, 
stiprumą ir apteka*. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dčl vyrą kaip ir dėl m-.t.-rią.

SIUSKIT TĄ KUPONĄ
Nailonai Laboratory L101 123 W. Madison »t, Chicago'. III.

TdJJu čionai $...........................Ir meldžiu prteustl ... ..........................mJnedo g- ■ -/no,
gyduolių Nuga-Tone.

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

ADRESAS.................................................... ,......................................... /.........
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Vietinės Emos
I

I

tema apie sveikatą. Prasi
dės nuo 7 vakare, todėl ne-

Didelis Kostiumy BaH

Visus kviečia Komitetas.
I . ”~ .

; -Johanna Munzelt iš Rox 
burv pereitą panedėlį pože- 

i minio geležinkelio stotyj 
Summer st. ateinant, trauki-

Kruvinojo Nedėldienio 
paminėjimas.

* Pereitą nedeldienį po pie
tų Peoples Temple svetainėj 
buvo vietos socialistų ir Dar
bininkų Tarybos parengtas 
Rusijos darbininkų kruvino
jo nedėldienio paminėjimas. 
Vyriausiu kalbėtojum buvo 
d. A. Shiplakov, New Yorko 
valstijos legislatorius. Pub
likos susirinko virš 2,500. 
Kada kalbėtojas užreiškė 
kad jau Bronxvillės (New- 
Yorko priemiestis) socialis
tai patampa Bolševikais ir 
pageidauja, idant ir Bosto
no darbininkai pasektų, 
svetainėje užgriovė taip 
triukšmingas plojimas ir de
monstracija, kad kalbėtojui 
prisiėjo laukt keliolika mi- 
nutų kol užimąs aptils. Ly
giai tokį karštą užgyrimą iš- 

„šaukė ir drg. Oneal pasaky- 
’ mas, kad Rusijos proletaria
tas ir liaudis ilgai kentė ca
ro tyrahiją, bet šiandien ca
ras nusiųstas Sibiran bulvių 
sodyt Dabar reikia, girdi 
pasiųsti carui talkon kaize
rį Vilių, o po karės mes A- 
merikiečiai, girdi į tų dvie
jų ponų kompaniją pasiųsi
me Tadą Rooseveltą.

Prakalbos darė gilų įspū
dį. Revoliucinė mintis dar 
bininkuose, matyt, stipri.

Karas užbėgo ant 
automobiliaus.

Pereitą pėtnyčią Market' 
gatvėj, Lynne, viešo patar
navimo automobiliui, vadi-• 
namam ”jitney” bevažiuo-; 
įant link Centrai square, ve-.i 
žant 16 žmonių čeverykų 
dirbtuvėn darban, ant auto- i 
mobiliaus užbėgo iš užpaka- į 
’io gatvekaris ir trenkė taip 
smarkiai, kad automobilius;

’akstė į visas puses. Visaip 
’ikos sužeistom sekančios 8 
vpatos: Mary Green, Lau
ra Fortier, Mariana Fortier, 
Elzbieta Merritt. Geroeg 
Alepio, Zofija Paopan, An
drius Carbas ir James O’ 
Brien.

Gatvekario motormanas 
Brenan sako, kad esant ka
rui 15 pėdų atstumo j nuo 
neišsisukančio iš kelio auto- 
nobiliaus, jis ratus užspre- 
gevęs, bet karas ant apša
usiu relių čiuošdamas auto
mobilių pavijo ir sudaužė.

Sužeistieji likos nugaben
ai Lynno ligonbutin.

Vokietijos pavaldiniai turi 
užsiregistruoti 9 d. vasario

Jungtinių Valstijų marša
las John Mitchell įsako, 
kad risi Vokietijos pavaldi-' 
riiai, gyvenantis Massachu
setts valstijoj turi vėl užsi
registruoti. Registracijai 
paskirta 9 diena vasario 
(February). Dideliuose 
miestuose registravimą at
liks policijos departamentas, 
mažuose gi pačtoriai.

Kapucinas moterų baliuje.
Neužmirškit, kad ateinan

čioj subatoj, 19 sausio, Lie 
tuvių Salėj bus didelis kos
tiumų balius, kurį renginį 
MPSA. Massachusetts vals
tijos rajonas. Balius žada 
būt labai įdomus, nes jame 
bus labai navatnai pasirė
džiusių žmonių, kurių tarpe 
bus ir ”tėvas kapucinas.” 
Baliuje bus ”vestuvės” ir 
"kapucinas” duos "jaunave
džiams” šliubą. Be to da y- 
ra paskirta labai daug do
vanų. Balius prasidės ly 
giai 7 valandą vakare. I

Galima labai pigiai nusi
pirkti drapanų.

Per didelius šalčius ”Ke- 
levio” name sprogo vandens 
ryna ir drapanų krautuvėj 
apačioje vanduo suliejo daug 
moteriškų drapanų. šitos 
drapanos dabar parsiduoda 
už pusę ir net už trečdalį 
kainos. Todėl patartina mo
terims ta proga pasinaudo- 

randasi poti. Krautuvė 
No. 249 Broadway.

utyžo, o pasažieriai iš jo iš- į t Kampas E ir Silver Sts., 
a “ • • TT* • lt —------------------- -
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Lietuviy Motery Progresyviško Susivie
nijimo Amerikoje, Mus. valstijos Il-ras 
Rajonas, rengia gražy Kostiumų Baliy 

Subatoj, 19 Sausio-January, 1918 
Lietuvių Svetainėje 

South Boston, Mass.
galias prasidės 7 iii. vakari ir truksi* iki vikirukčio.

Balius bus vienas iš gražiausių ir įdomiausių, kokis 
kada nors South Bostone yra buvęs.

Tarp kity įdomybių šiame buliuje žada būti pa
rengtos vestuvės ir “tėvas kapucinas” duos šliubą.

Viena chrakteringiausių šio baliaus ypatybių bus, 
kad vyrai ir merginos bus pasirėdę įvairiais kostiumais.

Už navatniausius pasirėdymus yra skiriama daug 
GRAŽI V DOVANU.

Taigi visi, kas tik gyvas ir turit kojas, rengkites ant šio nepaprasto 
baliaus. Ir visi slengkitė9 kuonavatniausiai pasirėdyti.

{žanga: Moterims 25c. Vyrams 35c.
Visus širdingai kviežia KOMITETAS.

U. S. Protection 
Suteikia daug smagumo ir patarnavimo 

Jus esate laimingi ir išmintingi jei pasirenkat U. S. guminius 
apautuvus iš tos priežasties kad juose rasite pilną smagumą 
savo kojoms, o taipgi sutaupysite pinigus su kiekvieną porą.

U. S. Guminiai f Apautu vai.
yra pavyzdžiu visų ”U. S. Protection” šidirbysčių, nes užlaiko kojas 
sausomis ir jos .gerai jaučiasi, kad ypatai reikia lauke dirbti. IJubelta- 
vai sudrutinti ten kur daugiausiai nešiojasi, šie apautu vai niekados 
greit nenuplyšta. Jus sutaupysite pinigus jei reguliarisKai nešiosite 
”U. S.” išdirbinius.

”U. S.” ženklas yra ant kiekvienos poros—yra tai išdirbystės ženk
las didžiausios guminių daiktų išdirbystės įstaigų visame pasaulyje. Yra 

tai jūsų apsauga. Parsiduoda visur. Jūsų krautuvininkas turi kaip tik 
tą, ko reikia, arba gali dėl jus gaut jei nuo jo pareikalausite.

United Statės Rubber Companj
New York

PASKAITOS.
Liet. M. P. S. 13 kuopa ren

gia Dr. M. Matulaičio pa
skaitas ateinančioj nedėlioj, 
20 sausio LSS. 60 kuopos sa- 

keptuvių iėj 376 Broadway, paskaitos 
> miesto.

Duonkepiai aikvoja 
miltus.

Streikuojantis 1 
larbininkai padavė 
administracijai skundą ant 
duonos kepvkili savininkų, j sivėluokit ateiti, nes paskai 
kurie neišpildę patyrusių ta prasidės paskirtu laiku, 
larbininkų reikalavimo, pri- 
ertė juos pamesti darbą, o

firmos prisisamdė to darbo Moteris metėsi po traukiniu. 
Temokančių darbininkų L ' 
kas savaitė sunaikina berei- 
kalo virš po du tūkstančiu
VarU miltų. -i Linum-

Duonkepių unijos organi- niui kr[tJ po juo ir trauki, 
storius J. T. Walsh padavė * * - '
maisto administratoriui Mr. 
Endicottui po prisieka už
tvirtintus raštiškus liudiji
mus, parodančius, kad tos 
kepyklos, kur darbininkai 
treikuoja, kasdien išverčia 
aukan bei parduoda gyvu- 
iams šerti daugybę duonos 
r pyragaičių. Liudijimai 
kalba apie Ferguson Baking 
Co.

Už duonos kepalėlį $5.00.
Mrs Marė Scharnski, ra

dus prie durų R. Dcmbraus- 
kio krautuvės. Chelseaj, pa- 
iktos duonos paėmė 12-cen- 
tų kepalėlį, policmanai pa- 
natę moteriškę suareštavo 
r teisėjas nepaisant mote
ries protestų ir aiškinimų, 
kad duona buvo reikalinga, 
kad gelbėties nuo bado, nu
baudė moteriškę $5 dol.. ku
riuos turi užmokėti Dom- 
broivskiui.

REIKALINGAS
KRIAUČIUS.

Norintis pilnai išmokti 
kriaučiaus amatą primiera- 
vimą ir atsakantį pasiuvimą 
visokems žmonėms rūbų, 
teiksis atsišaukti. Apsiimu 
į trumpą laiką išmokyti taip, 
kad galės pats ant savęs bu
tų ponu. Geistina, kad mo
kinys butų socialistas arba 
laisvų pažiūrų protaujantis 
vaikinas. Kreipkitės šiuo 
adresu: (3)

K. V. ŽIURINSKAS, 
1124 Wasington street, 

Norwood, Mass.

nvs maldamas ją stūmė da 
150 pėdų, pakol jis likos su
laikyta ir moteriškė ištrauk
ta da gyva, bet nugabenta li
gonbutin tuoj mirė. Jos sū
nūs tvirtina, jog jis visai ne
mano. kad jo motina norėjo 
nusižudyti.

D. L. K. VYTAUTO BENO 
Muzikališka Mokykla.

Mokiname grajit ant visokių ins
trumentų, kurie norite pasimokyti 
kreipkitės (5)

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

I

Reikalingi Vyrai!
Tvirtus vyrai, kurie Sutiktą 
dirbt sunkoką darbą. 56 valau-' 
das sąvaitėj. Darbas ant visa
dos )jeigu užsiganėdini). Mo
kestis gera ir netoli nuo J ūsą na
mą: nereik mokėti už važinėji
mą. Kreipkitės pas <

MR. O’LEARY
AMERICAN SLGAR

REF1MNG CO.
49 Granite st_,So. Boston, Mass

(?)
f 
I

KĄ IŠRASTI

Tai yra lietuviška knygutė iš
leista. kurioje yra apie -lOo iš
radimų, kurie gaii būti reikalin
gi. likosi išduota ant reikalavi
mo ir dėl naudos LIETUVIŲ 
IŠRADĖJŲ. Iš knygutės dasi- 
žinosite koki pelnų išradimai at
nešė ir dar gali atnešti. Jeigu 
manote apie išradimus, tai ra
šyk šiandien Lietuviškai reika
laudamas knygutės, kurių išsių

sime DYKAI. (5)
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Ine. 
256 Broadway, New York, N. Y.

(K vis)

I

Sako, pristigs vandenio.
Delei stokos anglių Bosto- 

įo vandens priežiūros komi
sija paskelbė, kad greitu lai
ku gali pritrukt vandenio 

! gėrimui. Vandens varymo 
■ pumpoms varyti, sako, yra 
Į ’.nglių tik dviem dienoms.

Jeigu tiems reikalams nega- 
’ima bus greit gaut anglių, 
tai priseis vandenį uždaryti.

G a rd neris mirė.
Buvusis iš Mass. Vl-to 

distrikto kongresmanu Au
gustus P. Gardner, pagarsė
jęs savo atgalėiviškumu ir 
karingumu, atsisakė nuo 
kongresmano vietos, kad ga
lėtų įstoti kariumenėn ir ke
liauti karės frontan, dabar 
būdamas kaipo augštesnysis 
oficierius ai\nijos lavinimo? 
stovykloj Wheeler camp, Ga. 
peršalo, gavo uždegimą 
plaučių ir pasimirė.

Apiplėšę išmetė per langą.
Pereitą sąvaitę ties na

mais po n r. 46 Poplar gat
vės atrasta ant šal.vgatvio 
negyvą žmogų. Kiek ištirta 
iis yra Patrick Bergin, ku
ris tą naktį su gembleriais 
minėtame name kaziriavo. 
Matyt gembleriai susipešė ;r 
Berginą išmetė rer langą. 
Berginas, ant vietos užsi
mušė.

I

tada uždaryt 3 dienoms 
sąvaitėj ne būtinai reika

lingas pramones.
Kuro administratorius p. 

J. J. Storovv turėjo susiva
žiavimą su New Yorko ir 
Pennsylvanijos kuro admi
nistratoriais ir apsvarstę 
dalykus radę reikalingu iš- 
feikalaut uždarymo trims 
dienoms sąvaitėj visų tu 
pramonių, be kurių visuome
nei galima apsieiti.

į GYDUOLES NUO KOSULIO 
Reikalaudamas gyduolių nuo kosulio, 
kiekvienas geidžia įgyti tik geras gy- 
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmių- w gii. o žinomų vardu 

| Severą’s 
f Balsam 
tfor Lungs

-4

P. W. Kolo- 
dzicj iš Cbcstcr 
W. Vi.. prancia 
mums rašydama : 
“Patariu ktckvic- 
nara. kad pirktu 
tiktai Severus Gy
duoles. nes jos 
yra geros, n y- 
Oatingai Severo- 
Ralsamas P 1 a li
čiam*. ui krtr| 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėto kosulį, mėgi
nome dange: | vi
sokių gyduolių, 
bet rerniek; kai? 
pirkime Severo- 
Ralsamo P 1 a u - 
ėiams. tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų.

(Scveros Ralsamas Plaučiams). Neužtenka a pliekoje rei
kalauti tiktai "ko nors nuo šalčio". Papratimas pasakyti 
pilną vard$ reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi airguliavttnus. 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiu’, 
kosulys iš priežasties influenzos. uždegimo pleuros, frau- 
bučiuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo rtusaunios. 
Rita gyduolė yra gera kaip vaikaitis. taip ir suaugusiems.

KatooMo Ir •• ototą -*«••* anttokooa 
Sfrtrr, Gy<’’Vi1č«

vi<nr aptiek**—. Vimi<wnct r—Ptal>*tkite Sc- 
T-r-ir p® sakyki t pilni gy 1-mHs vardą. 
T-igri arti negalima šauti, tai -itsiaakius H- 
.itjs tiesiog

W. F. SKVCHA co.
Cotlar Rapids, lowa

••vara’s Cold and 
Orlp Tablete
f Srvrrrts Plctkria. 
Pergalimo ir Gripo) 
žinomos tuomi, kad 
pult prrialim, 
trumpu laiku.

nwi Itto, 

r*-- 
centai. I

I

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

DIVIDENTUS
Už padėtus musų Rankoje pinigus nuo 
5 Lapkričio, ši y metų, bus mokama po

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

JOSEPH A. MA YNA R..—PREZIDENTAS

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haj markei Sq. kampas CTom Str.,1 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq., 

BOSTON, MASS.

8 AUGIAUSI A BANK A

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

474 Brtadway, So. Boston, Mass.

1

Ss

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 3 diena. 
Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno, 

BOSTON, MA88.
u į 

r
/ 11
) I

fI A.L. KAPOČIUS^
LIETUVYS DENTISTAS. į į

S” V AI. A N IMIS • X'nn <» iki 19 diaa. )j
" *

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS •- 

)> 
"Jį'iki 1 v. po pietų, j j

DAKTARAS

LIETUVYS DENTISTAS.
■į VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų.)

(<T -- —................— |

(k 251 Broad«ay, tarpe C ir D Sts.))

------ --- I
Ofisas "Keleivio” name.

L
SO. BOSTON, MASS.

Pinigus pasiunčiu i Lietuvą ir Vokietiją. |
Tiktai per mano tarpininkystę galėsite prigelbčti badu mirštantiems A
jusp broliams bei seserims Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoje. ♦♦♦ 

Pinigus Rusijos pirkite pas mane, | 
nes tiktai aš parduodu pagal žetniausį kursą.

BANKIERIUS JUOZAS KAWALIAUSKAS j 
111 Salėm Street, Boston, Mass. $

Serganti žaenės.
Aš sirgau per tris metus. Perė
jau daug daktarų ir suvarto
jau nemaža gyduolių be jokių 
pasekmių. Buvau nubudęs ir 
nusiminęs, dėl savo ligos ne
galėjau apsivesti. Per patari
mų draugo tečiaus radau pa
galbų ir dabar esmi sveikas 
vyras. žingeidaujančius al
kviečių atsilankyt pas mane 
bile vakarų po darbo, arba ra
šyt. (?)

George Celedinas,
719 W. 14-th PI., Chicago, TU.

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

2 procento

<

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

Gerinsią 
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ii' apielinkčj

Gyduoles sutaisome 
ir pilstančiame 

visokias, I? (urios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

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

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

1.00
1.00 
50c

75c
1.00

$1.09

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.0'1 
Gyduol. pataisymui apetito l.itO 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

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

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

liški muilai .... 10, J5 ir 25c 
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

Perfomos visokię gėlių. 25c.. 50c.. 75c.. $1.00. $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo v i.šokių

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Bradiny, Kampan c So. Kosti < laa.

b

'1


