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Metai XIII.
policiją akmenais. Apie 30 
sužeistų streikierių buvo nu-
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ii, 1918, as retpiired by the Act ofOctobcr 6, 1917.

PIRMAS VOKIEČIŲ REVOLIUCIJOS ifgonbutin Yaug P?-v v—.—.———— onhnin Ruzpisfn ymnnni

BANDYMAS NENUSISEKĖ.
STREIKIERIAI REIKA
LAVO RESPUBLIKOS.

Berlynas užverstas lapeliais, 
kuriuose darbininkai 

raginami nuversti kari
ninkų valdžią.

Nepatenkinti vilkinimu 
taikos derybų ir Prūsijos 
rinkiminių reformų, vokie
čių darbininkai surengė di
delį streiką Berlyne ir kito
se imperijos dalįse. Vokieti
jos valdžia tuojaus griebėsi 
slopinančių priemonių ir lie
pė areštuoti šešis kairiųjų 
socialistų vadus, kuomet 
Kieliuje narsesni darbinin
kai likos paimti armijom

Kad užgniaužus generaii 
streiką, karinė vyriausybė 
visoj Vokietijoj uždraudė, 
laikyti mitingus. Trįs žy
mus Berlyno laikraščiai, tų 
tarpe ir socialistų "Vorvva- 
erts," likos sustabdyti. Kru
pi K, ginklų dirbtuvių galva 
ir von Hindenburgas atsišau 
kė į darbininkus, kad jie pa
siliktų prie darbo, pastara
sis pasakęs, kad streikai tu
ri liautis.

"Berliner Tageblatt” pra
neša, kad Berlyne policija 
užėmė profesionalės unijos 
namą ir areštavo deputatą 
Koersteiną ir kitus vadovus.
Pirmutiniai pradėjo 
metalo darbininkai.

Kaip rašo "Berliner Tage
blatt," pirmutiniai streiką 
pradėjo metalo darbininkai 
Berlino apielinkėj anksti pe
reito panedėlio rytą. Darbi
ninkų mieriai buvo labai 
slepiami ir kuomet 9 valandą 
jie metė darbą, tai sunku bu
vo iš jų patirti, ar jie eina 
pusryčių, ar streikuot Mie
stas buvo apsuptas, kaip ber- 
liniečiai sako, "Londono 
migla," kuri buvo taip tiršta 
ir šalta, kad iš šalies žiūrint 
nei nepastebėta, jog darbi
ninkai išėjo į streiką.
Sutvėrė Darbininkų Tarybą.

Metalo darbininkai sušau
kė streiko mitingą. Kiek
viena dirbtuvė išrinko po 
septynis atstovus ir iš tokių 
komitetų susidarė Darbi
ninkų Taryta. Vėliausios 
žinios sako, kad šita taryba 
buvusi panaši į rusų darbi
ninkų Sovietą ir kad ji susi
dėjusi iš 500 narių, kurių 
taiąie buvę nuo didžiumos 
socialistų Scheidamann, E- 
l»ert ir Braun, o nuo nepri- 
gulmingos socialistų frak
cijos Haase, Ledeliour ir 
Dittniann.

Šita įstaiga tuojaus išlei
do pranešimą, paaiškinda
ma darbininkams ir visuo
menei, jog prasidėjęs ju
dėjimas yra ne laikino su
bruzdimo apsireiškimas,ka<l 
streikas nėra paprasta de
monstracija, bet kad jis. 
taip kaip ir Austrijoj, turi 
tam tikrus politinius tikslus.

Per panedėlį streikas plė
tojosi, tečiaus netaip spar
čiai, kaip Austrijoj
Reikalavo Respublikos 
V okietijoj.

Izmdono "Daily Express" 
korespondentas Amsterda
me gavo vieną tų lapelių, ku-

Savaimus judėjimas.
Sulyg socialistų partijos 

ii unijų vadų paaiškinimų, 
streikas "buvo kilęs savai- 
mi.” Gal tai reiškia, kad 
Austrijos streikui nenusise
kus, Vokietijos darbininkų 
vadai tuo tarpu nematė pro
gos tokiu streiku ką nors 
laimėti. Išrodo, kad jie lau
kia tinkamesnio momento.

Tečiaus kuomet tas ”sa- 
vaimus išsiveržimas” ivvko, 
tai Scheidemanno pasekėjai 
tuojaus stojo jam vadovauti. 
Matomai jie pabūgo, kad 
mažumos socialistai, kurie 
d-ro Haases’ vadovaujami 
šitą streiką rėmė, nesustip- 
rintų miniose savo pozicijos. 
Todėl Scheidemann su savo 
draugais atvirai prisidėjo 
prie streiko. Scheidemann 
buvo užėmęs net vadovauja
mą rolę.

f True translation filed with the post- 
I master at Boston, Mass., on February 

6, 1918, as reęuired by the Act of 
October 6, 1917.

STREIKAS SUSTIPRINO 
TROCKIO POZICIJĄ.
Londone gauta iš Petro- 

jgrado tokių žinių:
Tarp gerai informuotų 

žmonių čia auga įsitikini
mas. kad Trockis gavęs ži
nių apie greitai daromus re
voliucijos pienus centralėse 
valstybėse, kas duoda jam 
naujų jiegų priešinties vo
kiečių spaudimui tuojaus 
taikytis arba pertraukti de
rybas. Taigi neišrodo, kad 
taika galėtų už kelių dienų 
Įvykti.

Stovėdamas už laisvę, 
Trockis kalba taip Rusijos, 
kaip ir Vokietijos proleta
riato vardu. Sakoma, kad 
paskutinė jo kalba, kurioj 
jis paskelbė karę visoms 
buržuazinėms valdžioms, 
buvo atkreipta daugiausia į 
Vokietijos darbininkus.

Kuomet jo kalba pasiekė 
vokiečių ausis, kuriose dar 
skambėjo nenuolaidus Hert- 
lingo žodžiai, bruzdėjimas 
tuojaus pradėjo augti. Kaip 
žinios skelbia, visa Vokieti
ja yra sujudinta. Austrija 
tiktai paviršium užglostė sa
vo bėdas, l>et pakol Trockis 
stovės Lietuvos Brastoj ant 
programo, ramybės nebus.

Dabar Lietuvos Brastoj 
prasidėjo titaniška kova ir 
Trockis drūčiai laikosi to įsi
tikinimo, kad reikia tik ne
pasiduoti, o Vokietijos ir 
Austrijos žmonės paliuosuos 
jį ir Rusiją iš kiekvieno pa
dėjimo.
bolševikaTužgriebė 
RUMUNIJOS LAIVYNĄ. 
Tuomi jie atsilygino už ru

munų įsiveržimą 
Besarabijon.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad atsilygindami Rumuni
jai už įsiveržimą Besarabi
jos gubernijon, bolševikai 
užgriebė Odesoj daug jos 
laivų, tų tarpe ir 
laivus. Tečiaus 
š:

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

ŠVEDIJA ATSISAKO DUOTI FINŲ 
BURŽUAZIJAI PAGELBOS.

i šalinių sužeistų žmonių įieš
ko jo pagalbos aptiekose.

Anot Exchange Tele- 
‘ , dėl suėmimo 

Dittmanno visoj Vokietijoj
rie buvo platinami Berline, gijHph žinių, 
kad darbininkai streikuotų. P*“ ~ "
Lapelis aiškina, kad išreikš- organizuojamas protestas, 
tas valdžios noras taikytis1-----------  ---------- --
yra tiktai ličyna, ir užreiš- 

• kia, kad vienintelis kelias 
pabaigti visuotiną žmonių 
skerdynę, tai nuversti da
bartinę valdžią ir įsteigti 
respubliką. Toliaus rašo
ma :

"Tiktai visuotinu sukili
mu, tiktai generališku strei- 

■ ku, kuris sustabdys visą pra
monės judėjimą, o ypač ka
rinę išdirbystę, tiktai revo
liucija ir išveržimu iš tiro
nų rankų demokratinės res
publikos Vokietijai gali būt 
sulaikyta tarptautinė piovy- 
nė ir padaryta visuotina tai
ka.

"Darbininkai! Ruoškitės į 
greitą, atkaklų ir sprendžia
mą veikimą visi išvien. Tai 
yra vienintelis būdas užbaig
ti tas kančias ir skurdą, ku
rį mes kenčiame.

"Musų kovos šauksmas tu
ri būt: ’Šalin atskira taika!' 
Vokietijos darbininkai, Vy
rai ir moteris, ilgiau nelau
kime, bet veikime visomis 
jiegomis, nieko nesigailėda
mi. Svarbiausis dalykas, 
nereikia laukti. Dabar atė
jo laikas užduoti galingą 
smūgį-”
Streikierių ultimatumas 
\ aidžiai.

Pakol da nebuvo sustab
dytas, "Vorwaerts” išspaus
dino ultimatumą, kurį Ber
lino darbininkai paskelbė 
valdžiai. Ultimatumas stato 
sekančius reikalavimus:

1. Skubi visuotina taika be 
užgriebimų ir mokesčių.

2. Teisė visų šalių darbi
ninkų atstovams dalyvauti 
taikos derybose.

3. Geresnis maisto išdali
nimas.

4. Nevilktinas panaikini
mas apgulos stovio ir sugrą
žinimas visuomenei susirin
kimų teisės, kurią suspenda
vo karinė vyriausybė.

5. Panaikinimas militari- 
zacijos iš karės fabrikų.

6. Nevilktinas paliuosavi- 
mas visu politiškų kalinių.

7. Pamatinė demokratiza
cija valstybės įstaigų.

8. Įvedimas lygaus, betar
pio ir slapto balsavimo rin
kimuose.
Reichstago socialistas 
areštuotas.

Gauti Amsterdame Berli
no laikraščiai praneša, kad 
Berlyne likos areštuotas 
Reichstago narys socialis
tas Dittniann. .Ji suėmė kuo
met jis norėjo pasakyti dar
bininkams prakalbą Berli
no priemiesty.

laikraštis "Tvd" sakosi 
gavęs iš ištikimų šaltinių ži
nių, kad |>ereitą ketvergą 
linkui (’harlottenburgo pra
dėjo eiti demonstracija, 
šaukdama "taikos ir duo
nos." J’olicija pradėjo de
monstrantus vaikvt ir ka- 
žinkas šovė iš revolverio ir 
kilo riaušės. Policija užpuo
lė ant streikierių plikais dar- 
dais. Žmonės pradėjo slėp
tis už gatvekarių ir už bari
kadų ėmė šaudyt ir mėtyt į visi sugrįžo į dirbtuves.

kad darbininkai streikuotų.

Į
į

Socialistas atstovas Haase 
kreipėsi į kanclerį Hertlin- 
gą, kad šis paliuosuotų Dit- 
tmanną, bet Hertlingas at
sakė, kad tas reikalas esąs 
karinės valdžios rankose ir 
jis čia negalįs nieko pada
ryt.

Vasario 4 atėjo iš Berlyno 
per Izondoną žinių, kad ne
paprastas kariškas teismas 
apkaltino Dittmanną uz 
priešinimąsi valdžiai, už da
lyvavimą riaušėse, už vals
tybės išdavimą ir nuteisė ji 
l>enkjems metams tvirtovėm

Vokietijos laikraščiai ap
skaito, kad iš viso streikie
rių skaičiaus siekė 180,000. 
Dabar streikas jau nupuo
lęs.
Atsisakė mokėti 
pašalpą.

Profesionalės unijos atsi
sakiusios išmokėti streikie- 
riams pašalpą. Socialdemo
kratų partijos komitetas pa
skelbęs, kad jis taip pat nie
ko bendro su streiku netu
rįs. Kitos darbininkų orga
nizacijos, sakoma, irgi kra
tosi nuo atsakomybės už ši
tą streiką. Tokiu budu strei
kas atsidūrė našlaičio padė
jime. Kas dėl Scheidemanno. 
Eberto, Brauno ir kitų soci
alistų vadų, tai sakoma, kad 
jie prisidėję prie streiko tik 
dėlto, kad palaikius tarp 
minių tvarką.
Streikieriai nusilenkė 
prieš ginkluotą kuraščią.

Berlyne ir visam Bran
denburgo apskrity kariškas 
komendantas paskelbė karės 
padėjimą ir pagrąsino strei- 
kieriams masiniu žudymu, 
jeigu iki panedėlio (4 vasa
rio) jie nesugrįš darban, ši
tas grasinimas i_____ 1
žmones nugąsdino ir perei-! . Sakydamas Nevv 'j orke 

- — ..............--------------------------------------- -g

i sugrįžimo iš Rusijos, ponas 
Thompson andai išparodė, 
kad amerikonai labai klystu 
kritikuodami bolševikus. Ji- 
■ai sako, kad amerikonai 
bolševikų visai nesupranta 
ir todėl paaiškino, kad jis 
paaukavo net milioną dole
rių jų idėjai platinti.

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., or. Eebruary 
G, 1918, as retjuired by the Act of 
October 6, 1917.

Amerikonas paaukavo 
Bolševikams milioną 
dolerių propagandai.

I

Šiomis dienomis paaiškė
jo, kad milionierius William 
B. Thompson, kuris pereitą 
vasarą išbuvo Petrograde 
nuo liepos iki lapkričio mė
nesio kaipo Amerikos Rau
donojo Kryžiaus misijos gal
va, paaukavo bolševikams 
$1.000,000 platinimui jų dok
trinų tarjie Vokietijos ir 
Austrijos žmonių.

Ponas Thompson yra Įsi
tikinęs, kad bolševikai yra 
didžiausia jiega priešais 
pro-germanizmą Rusijoj ir 
kad jų propaganda geriau
sia kasa duobę militarizmo 

centralėse 
Tūkstančiai 
literatūros

Akyvaizdoj tvirtų paska
lų, kad Švedija siunčianti 
finams pagalbą, Švedijos 
ambasadorius Finliancfijoj 
kategoriškai pranešė rusų 
spaudos atstovams, kad šve
dų valdžia visai nemananti 
kištis i svetimus reikalus. 
Prie dabartinių aplinkybių 
negalį būt nei kalbos apie 
siuntimą švedų kariumenės 
Finliandijon.

Finų buržuazija protes
tuoja. kam rusai kišasi į vi
durinius Finliandijos reika
lus. Rusų gi bolševikų val
džia kaltina finų priešrevo
liucinius šovinistus už už
puolimą ant rusų kariume- 
nės, kuriai reikėjo imties 
priemonių savęs apsigyni
mui.

Sulyg vėliausių žinių, Vi- 
borgas randasi jau finų bol
ševikų rankose ir mieste esą 
jau ramu. Šiaurės Finlian- 
di joj dar turinti šiek tiek 
įtekmės ir Baltoji Gvardija, 
kuri atstovauja finų buržu
aziją, arba, rusų žvilgsniu 
žiūrint, kontr-revoliucionie- 
riai. Helsingforse, kur 
gatvėse priėjo prie mušiu, 
l inų darbininkų pildomoji 
taryba išnešė rezoliuciją, 
kati senatas butų prašalin
tas.

Stokholme gauta iš Hel- 
singforso žinių, kad finų re- 
voliucijonieriai paskyrė jau 
savo valdžią su prezidentu 
Kullerv.o Manneru prieša
ky. Visa pietų Finliandija 
iki Tammerforso esanti jau 
Raudonosios Gvardijos ran
kose, tečiaus šiaurės Fin- 
liandijoj keliose vietose val
džios kariumenė Raudonąją 
Gvardiją dar apgalėjusi.viešpatavimui 

valstybėse, 
svarų bolševikų 
buvo išmėtyta iš rusų orlai
vių tarp vokiečių, austrų, 

matomai!turkl’ ir bulgarų pozicijų. 
„ .... ! Sakydamas New Yorke

toj subatoi Berline judėji- pi»’>'nutinę savo prakalbą p< 
mas jau aptilęs.

Dabar esą jau visoj šaly 
ramu, išskyrus tiktai Jeną, 
kur prasidėję nauji sumiši
mai.
Darbininkų Taryba 
jau išardyta.

Per Ko}>enhagą atėjo iš 
Berlino žinių, kad Branden
burgo apskričio kariškas 
viršininkas liepė Darbinin
kų Tarybai išsiskirstyti, ži
nia priduria, kad komen
dantas podraug uždraudė ir 
kitas organizacijas tverti 
streikui vesti.
Į kaizerio palovių 
mėtė bombą.

Iš Ženevos pranešama, 
kad "Joumal de Genevc” 
gavęs iš Berlino žinių, jog į 
kaizerio palučių streikieriai 
mėtę bombą. Dėl aštrios 
Vokietijoj cenzūros, smul
kesnių žinių apie tai gaut 
negalima.
Vėliausios žinios.

IŠ Londono 5 vasario pra
nešama, kad Vokietijos mi- 
litarizmas streiką visiškai 
jau sutriuškino. Pabijoję 
grąsinimų šaudymais ir ne
norėdami nuskriausti savo 
šeimynų, sukilę darbininkai

i 
i

KARĖ TIRI TĘSTIS. SA
KO SĄJUNGININKAI.
Vyriausia sąjungininku 

karės taryba Versaliuje at
rado, kad Vokietijos kancle
rio ir Austrijos užsienio mi- 
usterio kalinis nesutinka su 
sąjungininkų išlygomis ir 
todėl nutarė tęsti karę patui, 
pakol bus galima padaryti 
taiką "laisvės, tiesos ir tarp
tautinių teisių paguodojimo 
principų pamatais.”

RUSIJ KONSULIS NEW- 
YORKE PRAŠALINTAS.

Michail Ustinov, geni*ra
lis rusų konsulis New Yoi- 
ke, likos prašalintas nuo vie
tos. Jo vieton likos paskir
tas amerikonas .John Reed, 
kuris dabar buvo Rusijoj 
•lis yra baigęs Harvardo u- 
niversitetą ir būdamas Ame
rikoj dirbo prie socialistų 
laikraščio "Masses."

kariškus 
nežiūrint 

ito žingsnio, bolševikų val
džia tikisi, kad karės su Ru
munija nebusią. Bolševikai 
nekariausią su jokios šalies 
žmonėmis. Jie tik prieš val
džias kariaują.

"Mes ne kanuolėmis Ka
riausime, lx?t broliavimusi,” 
pasakė Kamenev, vienas ru
sų taikos delegatų. "Mes 
bandysime sucentralizuoti 
karę prieš Rumunijos kapi
talistus."

LENINAS IR TROCKIS 
PASKIRTI UŽMUŠIMUI.

Kapitalistų spauda skel
bia, kad rusų teroristų komi
tetas Zuriche nutaręs nu
dėti Janiną, Trockį, m mis
teri Balabanovą ir da 20 
Imlševikų.

KO RUMUNŲ ARMIJA 
JSIVERŽĖ BESARA- 

BIJON
Besarabijos guljernijun į- 

si veržė rumunų kariumenė. 
Izondono ’Times’o” kores- 

i|M>ndentas aiškina, kad to 
įsiveržimo "atkartotinai rei
kalavo Besarabijos valdinin
kai. kad apsaugojus privati
nę nuosavybę ir palaikius 
tvarką, nes dėl bolševikų 
viešpatavimo jiasidaręs pa- 

ivojingas padėjimas.”

BOLŠEVIKAI KONFIS
KAVO Už $100,000,000 

RUMUNIJOS 
GERYBIŲ.

Vienos laikraštis ”Neue 
Freie Presse” praneša, kad 
Rumunijos turtai, kuriuos 
paėmė bolševikai, verti esą 
$500,000,000 frankų ($100,- 
000,000).«

BURŽUAZINĖ UKRAI
NOS RADA GRIŲVA.

Bolševikai paėmė Poltavą, 
Kijevą ir Odesą.

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad Rusijos komi- 
sionierių valdžia nutariusi 
daugiau su Ukrainos Rada 
visai nesiskaityti, o kovoti 
pakol Ukrainos darbininkai 
ir kareiviai paims virau.

Buržuazinė Ukrainos val
džia būtinai turi būt likvi
duota, o jos vietą turi užim
ti nauja, Socialistų Rada, 
kuriai pamatas padėta jau 
Charkove.

Žinios iš Petrogrado aną
dien sakė, kad Poltava jau 
bolševikų rankose. Tas rei
škia, jog bolševizmas spar
čiai po Ukrainą plėtojasi, 
nes nesenai da buvo daromi 
prisirengimai išvaryti bolše
vikus iš Charkovo.

Vienas bolševikas, kuris 
nesenai sugrįžo iš pietų Ru
sijos, sako, kad didelių mu
šiu tarp msų ir ukrainiečių 
jau negali būt, nes ukrainie
čiai jau Įiereina bolševikų 
pusėn. Pati Ukrainos Rada 
esanti jau suskilus pati 
prieš save ir darbininkų So
vieto įtekmė auganti.

Ketverge atėjo žinių, kad 
bolševikai paėmė jau ir Ki
jevą, kur sėdėjo toji Rada. 
•Jie užėmė arsenalą su gink
lais. Miestas pasidavė po 
keturiu šuviu.

Ukrainos sekretariato 
pirmininkas Vinieenko ir ki
ti Rados nariai likos areš
tuoti. Revoliucionieriai su
darė naują Rada, kurion Į- 
neisią msų, lenkų vokiečių 
r kitų Ukrainoj gyvenančių 
tautų atstovai. Sumušti 
ukrainiečiai, sakoma, ren
kasi apie Pečerską, Kijevo 
metuose, kur esąs ir gen. 
ščerbačevas.

Odesa buvo paimta suba- 
tos naktį ir bolševikai turi 
labar ant to miesto pilną 
kontrolę.

11'

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ORENBURGĄ.

Gen. Dutovo kazokai su
mušti ir bėga. 
Vadai paspruko

Bolševikai paėmė jau
(>ren burgą, vyriausi Oren- 
burgo gulteraijos miestą. 
Paėmę Suito stotį, jie žengė 
ant Kurganų.paskutinės sto
ties prie Orenburgo. Duto
vo kazokai tuomet paliko vi
sus savo ginklus ir leidosi 
l»ėgti. Pats gen. Dutovas 
taipgi paliego.

25.00h DARBININKŲ 
DETROITE PALEISTA 

Iš DARBO.
Pereitoj su batoj Detroite 

buvo 25,000 darbininkų be 
darbo, nes dirbtuvės neturi 
anglių. Ir daugiau fabrikų 
ketina užsidaryti, jeigu iki 
panedėlio neateitų daugiau 
anglių. Gazo kompanija už
suko gazą daugeliui dirbtu
vių, kad užtektų gyvena
miems namams.

ŠVEICARIJOS DARBI
NINKAI PADAVĖ VAL
DŽIAI ULTIMATUMĄ.

Paryžiaus laikraštis 
"Temps” rašo, kad Svei
ka rijos federalė taryba tu
rėjo nepaprastą mitingą ir 
svarstė ultimatumą, kuri 
Šveicarijos darbininkų są
junga pdavusi federalei val
džiai. Savo ultimatume 
darbininkai reikalaują, kad 
Šveicarijos armija butų pa
rista nevėliau kaip iki l ge
gužės. Darbininkai taipgi 
reikalaują, kad iš armijos 
•abėgusieji ir pavarytieji 
uojau butų sušaukti ir at
mokėta jiems sulaikyta alga.

Tūlas laikas atgal federa- 
:e valdžia buvo nutarus su
stiprinti Šveicarijos rubežių 
kariumenę dėl i>avojingos si
tuacijos išlauko ir "viduje."

Australijoj yra 300,000,- 
OO0 bušelių kviečių sąjungi
ninkų armijoms, bet nėra 
jau laivų jiems pristatyti, 
pasakė buvęs pietų Austra
lijos premjeras Vaughan.
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VIENAAKIAI ž'iONĖS.
Vienas lietuvišku ja ' deri-

"Mes giliai 
su r?;:■;r r

0: ‘ Ju-1; •; r '

kalų organas - i asakvti, 
kad sociali..’ 3 - o riman ir nuoširdžiai

ir toliaus rem 
kalą.
” Arur**'* 1

įvykint negalimu Gi d-i- s.« ' ».!: * v i .x \ t) s r v 1 i

"Dabar Ri; ..iizn.as ip}-. in Tautinė'
turi plačiausi:; P barui
mm. Ir uoliausieji viso nasau-

T? ’’

lio socialist-i-b. •• , ?.i s’i- Reikia da va .ik;ti,xkadši-:
gauja, eina prie ; . d: o pil- tą telegramą tautininkui pa-

•' • ■ >', * >? T G * 1no socialia vi - r .vi • 1

"Nors dabar ’U < prisi- jie pradėjo a irancuziskūi 1
kenčia žmonis u > < i . isiiika 1 .C j j rotsKv— i
tvarka, bet de! 1. . 0 piibaiyc ; ■; ■ '•
mumo norisi, k;..i l-iševikai

r UriAžĮSTAužsiliktų iki td. ko; d? pilnai j.ir. it..

pasauliui parodys gnii. Te-
gu jie pasilik:;; iki . <1 po : y.
jų nuvertimo sec .ui tai r.e- Net ir dėsi i.' . v-t-vl Lt.< LLiti” |

galėtų sakyti, i ...i . inli jei ninku ory; . > j., 10 viri ' d ii ri“ 1

dar būki ilgiau b’_< ; ę ga- gali užgim ' , kad socialis- i
Įėję, tai butų h is žmunes i tai padarė d. v» X ^4 v“i v.) i--;v l L* ;
laimę. vaijo:

"Jau trys mėnesiai sukaki. „Trockis is’ ■: javo 2 Nee
kaip viešpatauja Ruiinj ’>•••>! Yorko Rusij j n už paskolin- i
ševikai. J;k jie ?.’<<> per tus nuo lie. I-t >L.. pll.l” j

tiek laiko parodyti > u'ms. gus. Už tai
kaip socialistai v. i i... . sav. • tu gavo s; ’ aiis yjjač p 1
pienus, kaip jie v. i j :■ kr-kie Pruseika, ’L
jų valdymo vaisiai.’’ rius. Buvoira? ir męs pūrą sy- į
Tai ve, kiek švento Jugzg- kių apie ta i r/ ii'tėję.

po brostvininkas iM supi-a- v vienok re i . y. p-;?.:nti. ka.. j
timo apie sociali’ . -Mm 1 • ! rock • s ta pęs ? * ii > os 't iniste -.
dosi, kad i tris mtMsius so- nu. v • : < t kiri/u, gerai lietu-
cialistai turėtu iš 1 ..mat? viams atsim
perbudavoti tokią milžiniš- mas Lietuv/r Brastoj, tarp ki-|

ką valstybe, kai tų. ir I.ietir- c s klausimą. Ki-Į
Klerikalai nest;i)ranta re. tais žodžiais tariant, pora šim- j
kad Rurijos sociaMtm du. tų paskolintų d erių šmom sy-:
neangalėio šen oritvari/ - 
palaikytoiu. kari totai dar

kiu atnešė lie 
rioD3 nsucin.

tebeina mirtina k a /: -v.r- 0 r.csritikti su j
žuaziia. kuri nmicciari n 2- Trockia ir gaii abejoti ?.pi į

tiktai tokiais pairidavėliais io ilga ’v’ 'so
kaip Duchoninas :r Kaled'- k?s-L’e^uvp! it 12.1 E.2.U. I

nas. bet nesidrovi/’ šauktis vilny0 ir '.t" - jrsiauras par-
ir Rumunijos kariumenės i t W • * ncprioczinti."
talka prieš socialistu va'- Na. matot,

kaip dabar ge 1

džią. ai! O kiek L 3.1 buvo tuo
Tie vienaakiai žmonės ne- ct ik.)

mato ir to fakto, kad senoji ■. ” ■ ■ j via pinigus .žy
Rusiios valdžia paliko ša 
didžiau-ioi suii’j.ū ir pri.

iams

visiško bank: ui y True translation filed -.vith the post-
Ir štai, špitclninkams ro

dosi, kad pežiitrini to viso,

master at Boston.

October 6, 1917.

...ass.. on relįruar} j 
Jired by the Act of

per tris mėnesius iau bu- RF’K \Į X Į IJA PASVEI-
vo galima 'vykinu tenai s >- 1 * * C L L • * Ų AUDŽIA-
cializma. tai vra. iš didžiau- S ’ Par-šio chaoso nabarvti tobuliau-• • • • 1 • ■ • t • 1 •« • <£• H D'ri-ūšią organuaci' a. *- **4-1 *

Užmiršta tie "dvasios u- U ' • 1
bagai,” kad ’ie patįs kartais un s Kusi
per penkis merus vienos pa- • G S V * i £ C. ri

; - >. sur? rimini at
Hos darbininkurapijos negali suorgamzuot.

S CO V3111 P. K. ri S

PATARIA PASHEIRAUT, laiko sagstai

AR TROCKIS NE
LIETUVIS. mo vėliavą;

u? o soiioaru -

musu draugam
Naujienos 'isspausdino Pnci ė Ar Bijos Darb

tautininkų teleramą, kurią ■•giai ir kitos In
jie pasiuntė Trockio pas v 
kinimui už gini 
reikalų taikos derybose, ir

lauš ir jie nuola-

sako: ■ ■ 1 Rasi
"Matote, kaip ' maii 0 i.!' GSTia!] S L!'

si. Rusijos b iš di
džiausių btogdariu pavirto I i

kon tr-re vo • i uz • stenjrda

tuvosgeraM ; i K t 1 1 *1. O ’ 0 skelbdami
tik $200, kurio dagi 1 uvo paim ilY'-rxr'','ia’is .i.'iu sajun-
ti ne iš tautinin’-?,: iz/o. • • ’ 1 1v i u sutartis ir at-

"Mes nesenai i/.vve, ’o.i mesdur^i Prr -ijos junkeriu už
panaši metam-. / Į ko h rrama vėla naro-
pas amerikiečius. (ič Scivo iu’cu' -- f
darė jau viora . <♦ 12 1 mskvtiniam savo
paskelbdami Tr . > r.-;;ndicip.- rikos Socialistų
turą Į Napoleonus. E L 11 C. • T* ’A 4-

’lJ Jv di. ! lt

"Turėtu ncapi’Jst ir mi n •» * 1 * ?. .nįęsnio. k3<;
tautininkai. K /’ jiems, sa nusiuntus mu sų draugams Ru-
kyšime, nepasistengt "priip- sveikinimą ir iš-
dyt,” kad Trockis yra lirtv ių 
kilmės didvyris? Juk jei/:

roirikus sunki*'iii i li eini. 111 m ii-

astvoaomas Kopeminkas yra gelis musų d
lietuviškas "-v. 1 Mk. Ii- gali tuo siten'" i b todėl
losofas Kauta ' ’ir
daugybė iM>> / . j pas ■ /■ - - * •» t > v

iv, - I Liti; O'>

vyru—liet Pildom? :/’ K01 . . ir ’-vika-
negali bv1 i vių? Įgilti knrl ii*ai p ^ip.F'riri. musu

"Atiduot Trodi (ar tik no TRii sijoi darbui ir
bus tikro, jo y . :; . ■ nasiust.u r. v ’ .. i Rusijos
kis’?) svetimtaučiams, kada So-*i u Pnrti-
visas pasaulis ima jį garb asvcik irimą.
butų nusidėji įas p: - mus - ’• p* U;r!a paraginti
tautą.” V l .* v • . 1 'V i ’ 11 ' • • 1 ; 1 )l.<dus ir bren-
Toji telegrama, ką Amo- ČUS» kriti ki K ri h i u nriim tu

rikos Lietuvių Tautinė Ta- SlbH ašią rezoliuciją ir
ryba išsiuntė anądien iš nusiustu ją ( . Imliam Sočia-j
New Yorko Trob / d. skani- iistų Pal ti es iNom lietui.
ba taip: r o Į \.s į rašo vi-
Tonui ler,.'..i Trockini su sočia- ■ ■ likraščiuši-
’Petrograd, Rusija. tą rezoliuciją i * ’/Knt ipaUe(:?ntl.

I rue translation filed with the post- 
i.vster at Boston, Mass., on February 
■, IHl.s, as iccjuired by the Act of 

October G, 1917.

"JOS ŽMONĖS.”
Kederalės Maisto Komisi

jos oficialiame pranešime 
■ nes randame šitokį užreiš- 
kima:

Valdžia saugoja savo 
žmonių maisto išteklių.”

Mes nesiginčijant su pono 
Hoovero departamentu, ku
ri.: mokėjo apsidirbti su 
sunkiausiais klausimais, 
’et kodėl jis sako, kad vai
ski saugoja ”SAVO” žmo- 
: maisto išteklių?
Kuomet karės sekreto- 

Beker pasakė panedė- 
. prakalbą i senatų ir kitus, 
riti m prakalba buvo paslėp
ti n y. o žmonių, kuriems ji 
rikiai prigulėjo; dėl infor-

. rijų stokos gimė nepasi- 
ikėjimas ir daug neteisin- 

paskalų, kurių lengvai 
u galima išvengti, jei 

a’džia elgtųsi kiek atviriau.
Kuomet karės departa- 

nerr.as ir abelnai visa ad- 
rinlstraci’a laiko lupas su- 

■. •ns, tai ir priekabių ne- 
iešk .darni mes galim maty- 
i valdžioj daug klaidų, nuo 

purių ji perdaug krato- 
i. Kad ir tame neapgalvo- 
ame maisto administraci- 

s išsireiškime, kuri mes 
roia ėm augšeiau, pasirodo 
a s uats klaidingas ir nedo- 
as supratimas apie santi- 

tarpe valdžios ir žmo
nų respublikoj.

Mes esame ne ”jos žmo
nės;” mes ne valdžios žmo
nės. Valdžia yra musų. Val
džia yra žmonių ir visuomet 
u i būt prieš juos atsako- 
nybėi. Žmonės gali pakeis- 
i valdžią per atstovybę ar- 

bp. pagerindami konstituci- 
bet valdžia negali pakeis- 

i žmonių neigi atimti iš jų 
?isvę.—The Boston Eve- 
ing Record.

n LIETUVOS KLERIKA
LAI TRAUKIA KAI

ZERIO PUSĖN.
"Keleivyje” buvo jau ra

uta. kad Amerikos lietuvių 
derikalai Lietuvos klausi
me remia kaizerio politiką 
'Jabargi pasirodo, kad Lie- 
v.vos klerikalai taip pat 
raukia kaizerio pusėn.
Skaitytojai turbut da atsi

neša, kaip praeita rudeni 
ruvo rašoma, kad Švedijos 
ostinei Stokholme lietuvia 
/arėjo kokią tai konferenci- 
:ą, kurioj ir Šliupas dalyva
vęs.

Dabar chicagiškė "Lietu
ti” gavo tos konferencijos 

rutarimus, iš kurių pasiro
do. kad tai buvo grynai kle- 
ikališkų politikierių mitin

tas: pirmininku buvo nese- 
mi da i Rymą važiavusia po- 
bežiaus pantaplio bučiuoti 
Včas. o sekretoriais kun. 
ru.mas ir žinomas klerikalų 
.ataikunas "baronas” Šilin
gas.

Kad tai buvo nešvarių po- 
h’kierin konferencija, tai 
>arodo jos nutarimai, tarp 
kurių randam ir šitokią re
zoliuciją:

"Lietuvių Konferencija, 
remdamos Lietuvos reikalais 

ir vadovaudamos visuotinu lie
tuvių siekimu nutarė:

"I. Liuesam Lietuvos plėto
tinos reikalinga yra sudaryti 
i> jos nepriklausoma, demokra
tiškai sutvarkyta valstybė et
nografinėmis rytomis su būti
nai reikalingomis ekonomi
ni;-m gyvenimui korektyvomis.

"Lietuvos tautinėms mažu
ly.:,i. turi būti patikrintos tin- 
• . mos jų kultūros reikalams 
sąlygos. Galutinai nustatyti 
nepriklausomos Lietuvos pa
matams ir jos santikiams su 
kaimynėmis valstybėmis turi 
būti sušauktas steigiamasai 
Lietuvos seimas Vilniuje, de
mokratiniu budu visų jos gy
ventojų išrinktas.

"JI. Jeigu Vokietija sutiktų 
dar prieš taikos konferenciją 
proklamuoti Lietuvos valstybę 
ir pačioje konferencijoje pa
remti Lietuvos reikalus, tai

KELEIVIS.
’ lietuvių konferencija, turėda

ma omenyje, jog Lietuvos in- 
tere:-ai yra normalinėse taikos 
sąlygose pasvirę ne tiek į ry
tus ir ne tiek i pietus, kiek j va
karus, pripažįsta galimu suei
ti busimajai Lietuvos vasty- 
toi, nepakenkiant savitam jos 
plėtojimos, j tam tikrus dar 
nustatvtinius santikius su Vo
kietija.”
Isitėmykit paskutinį para

grafą: "Lietuvos interesai

j Vokietijos Streikas |
True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on Februarv 
6, 191S. «s requirx-u by the Act ofOctober 6, 1917.

Generalis streikas karės 
metu yra revoliucija. Nėra 
skirtumo kur. Todėl žinios 
apie augančią streikų bangą 
Vokietijoj yr džiuginančios. 
Kaip žinios skelbia, metan
čių darbą darbininkų skai
čius auga kas valanda.

Generalis streikas, kuris 
karės metu kiekvienai val
džiai reiškia metimą piršti
nės, pradėjo kurtis tuojaus 
po to, kaip Vokietijos kanc
leris Hertlingas pasakė sa
vo kalba. Streikas buvo aĮr 
dielbtas plakatais, kurie bu
vo dalijami industrijos cen
truose tarp darbininkų iš 
lamo į namą po visą šalį 
Streikas turėjo prasidėti 
□ereitą panedėlį. Vėlai tą 
dieną Berlyno valdžia išlei
do linksmą pranešimą, kad 
”del stokos centralio autori- 
eto” streikas nenusisekė 

Bet po tam, tartum garo ka
muoliai iš po antvožos ver
dančio katilo, prailėjo eiti ži
nios per Daniją, Olandiją ir 
Šveicariją, kad Vokietija da
bar pergyvena sunkų pra
monės krizį, jau nieko nesa
kant apie tai, kad kaizeris 
Terai suprasdamas jog jo li
kimas priguli nuo žmonių 
turi didelių nesutikimų su 
nan-germanais, kurie sie
kia prie savo tikslų.

D« vėliau atėjo žinių, kad 
streikas pasiekė jau tokie 
aipsnio, jog darbininkai pa
davė valdžiai bolševikišką 
ultimatumą, reikalaudami 
visuotinos taikos ’’be užgrie
bimų ir mokesčių," ir kad 
taikos konferencijoj butu 
duota vieta Vokietijos dar
bininkų atstovams. Tokioj 
valstybėj kaip Vokietija, to
kie reikalavimai yra grynai 
revoliucijos apsireiškimai.

Sekančios kelios dienos 
oasakys viską. Mes pama
tysime, ar galima nuversti 
kaizerio valdžią, kuri yra 
taip puikiai organizuota ir 
taip stipriai apsikasusi. 
Dabartinių gi žinių užten
ka, kad persitikrinus, jog 
Vokietijos darbininkai yra 
jau persiėmę revoliucijos 
dvasia. Lieka tik pamaty
ti, ar kariumenė norės taip 
narsiai kovoti už savo teises, 
kaip ji kovojo už kaizerio 
reikalus. Revoliucija Vo

kietijoj negalėtų nusisekti 
jeigu jai nepritartų 5,000,- 
000 ginkluotų kareivių.

Pereitą vasarą buvo revo
liucinis sukilimas laivyne’ 
Kieliaus uoste. Tas buvo lai
koma didžiausioj slaptybėj 
pakol admirolas von Capelle 
neišplepėjo Reichstage, no
rėdamas prirodyt, kad trįs 
socialistų vadai iš Reichsta
go, būtent Haase, Ledebour 
ir Dittman, dalyvavo tame 
sukilime. Socialistai tuo
met pareikalavo, kad admi
rolas jiems tatai faktais pri
rodytų, nes jeigu tas tiesa 
tai valdžia turėtų juos paso
dinti kalėjiman. Bet vietoj 
prirodymo, Capelle neteko 
savo vietos, o kancleris Mi
chaelis rezignavo. Šiandien 
gi tie tris socialistai kartu su 
Scheidemannu priguli .jau 
nrie "streikų vedimo komisi- 
ios.” Ypač daug reiškia 
Scheidemanno prisidėjimas. 
Kaip žinoma, tas žmogus y- 
ra vadas tų Vokietijos soci
alistų, kurie rėmė karę. .Be

r y ra pasvvrę i vakarus,” rei
škia, Vokietijos pusėn, ir 
!musų klerikalai jau gatavi 
lužmegsti ”santikius su Vo- 
I kieti ja.”

Kuomet Rusijoj viešpata
vo caras, tai tie murzini po
litikieriai pirko jam ikonas 
ir pasakojo, kad Lietuvai 
geriausia esą po caro val
džia. Kada caras nuverstas, 
tai jų "interesai svįra” jau 
kaizerio pusėn.

I

buvo vadinami "didžiumos 
socialistais,” bet dabar šita 
didžiuma veik visai išnyko. 
Per šešis pastaruosius mėne
sius jos nariai perėjo prie 
neprigulmingųjų socialistų, 
kurie šiandien yra Vokieti
jos bolševikai.

Tame sukilime Kieliuje 
tuomet atsitiko daug dau
giau, negu valdžia leido pa
sauliui pranešti. Ne vien tik 
oficieriai likos sumesti į ju- 
•es ir keli laivai buvo visai 
revoliucionierių rankose, bet 
naištas persimetė i jurinin
kus ant kranto ir daugiau 
kaip 10,000 jų laikėsi tvirto
vėj prieš valdžia 3 dienas 
sakol atsiųsti iš Berlyno ka
reiviai galų gale juos nuvei
kė.

Žinios iš Europos nesykį 
’ake, kad pasiliovus rytų 
fronte mūšiams, vokiečių 
kareiviai su atsidavimu 
skaitą Rusijos revoliucionie
rių platinamą propagandinę 
’iteraturą ir broliuojasį su 
buvusiais savo priešininkais. 
Viena žinia sakė, kad vokie
čių valdžia net bijanti daug 
tų kareivių siųsti vakaru 
’rontan, kad neužkrėstų jie 
jenai visos armijos bolševi- 
<ų propaganda. Kitas pra
lošimas skelbė, buk 25,000 
•okiečių kareivių perėję ru- 
ų pusėn, Įsitaisę tenai sto
vyklą ir nutarę ginties, jei 
štikima vokiečių armija 
landytų juos suimti. Rusai 
aiogi prižadėję tiems pabė

gėliams padėti. Buvo net 
skelbiama specialių kores- 
jondentų, kad senai rengia- 
nas vokiečių ofensyvas, ku
ris turėjęs prasidėti vakarų 
fronte prieš Kalėdas, likęs 
itidėtas neapribuotam lai
kui vien dėlto, kad Austro- 
Vengrijos kariumenė atsi
sakiusi muštis: kareiviai ai
škiną, kad jų pareiga esan
ti tik savo šalį ginti, o ka- 
iangi rusų-austrų fronte 
karė senai jau pertraukta, 
tai ir jų darbas pasibaigęs.

Dabar lieka tik pamatyti, 
ir tarp kitų Vokietijos ka- 
’eivių "noras muštis” yri. 
toks stiprus, kad jie galėtų 
šaudyt savo brolius Vokieti- 
:os miestuose ir kaimuose 
vien tik dėlto, kad galėjus 
tęsti toliau karę ir kaizerio 
dėlei mirti. Dėl savo išla
vinimo, dėl instinkto ir naci- 
malių apystovų, Vokietijos 
kareivis yra turbut paklus- 
įiausis disciplinai visam pa
saulyje, ir todėl kovos sūku
ry jam sunkiausia yra pada
lyti toki didelį nutarimą, 
kad atmetus viską, ką jis bu
vo mokinamas godoti, gin- 
;i ir net šventa skaityti, ir 
kad pasipriešinus tai geleži
nei rankai, kuri pagriebė ji 
dar vaikėzu jam būnant ir 
’aiko savo gniužtyje suspau
dus iki senatvės, kuomet jis 
iau nebegali pakelti šautu
vo.

Tečiaus Šiia geležinė ran
ka, nors iš paviršiaus rodosi 
stipri, savo pamatuose turi 
silpnumų. S})ėka, kuomet ji 
tina per toli, griūva. O šitoj 
karėj nei viena valstybė tiek 
daug iš savo žmonių nėra 
*eikalavus, kiek Vokietija. 
Tenai veik nėra tų namų, 
kurie nebūtų turėję didžiau- 
rių nuostolių. Jie tiek ken
čia dėl stokos maisto ir pini- 
gų.komforto ir drabužių,kad

I

I

Klausimai ir Atsakymai
F. Gervcnui.—(1) Kiek Dalis Lietuvos priėmė krik-

metų praslinko, kaip atsira- štą 1387 metais, o kita dalis, 
'do ant žemės gyvybė ir (2) j būtent Žemaitija, 1413 nie
kaip senai atsirado toks tais: bet nors oficialiai Lie- 
žmogus kaip šiandien? At
sakymas: Apie tai tamsta 
geriausi numanymą gausi
te perskaitę knygą "Žmo
gaus Išsivystymas,” kurią 
galit gauti "Keleivio” re
dakcijoj : laikrašty nėra vie
tos tokį klausimą tinkamai 
atsakyti.—(3) Kiek metų, 
kaip išmislvta pasaka apie' 
Adomą ir Jievą? Atsaky-j 
mas: Šitą pasaką parašė 
žydų pranašas Mozė arba 
Maižius, o krikščionįs pas
kui priėmė ją kaipo "Dievo 
žodį.” Kada tas žydelis gy
veno, tikrų žinių nėra, bet 
žydai mano, kad jis turėjo 
gyventi tarpe 1575 ir 1455 
metų prieš Kristų. Bet rei
kia žinoti, kad tai neorigi- 
nalė Mozės pasaka. Veik 

! kiekviena tauta turi savo 
mituose savotišką "Adomą" 
arba "Jievą,” kaipo pirmuti- 
iį žmogų arba moterį. Žy
dų .Mozė turėjo pasiskolin
ti tą pasaką nuo senesnių 
.autų.—(4) Ar visos tautos 
garbina tą patį Dievą? At- 
•akvmas: Ne. dievu vra
iaug ir kiekvienas jų vis ki-

; :oks. 
|tę ” 
vą?' 
redakcijoj, 
kaip Romos popiežiai pradė
jo viešpatauti? Atsakymas: 
Papiežiai ne ant syk atsira
do. Jie įnėjo madon po va
liai. Pirmuoju popiežium

! vadino save tūlas Romos-ku- 
; nigas tarife 440 ir 401 metų 
1 oo Kristaus. Popiežijos is
torijoj jis yra žinomas kai
no Leonas I. Bei žmonės Le
mto I nepripažino ir veik 
niekas jo tuomet popiežium 
nevadino, nes tai buvo nau
jas išradimas ir niekas nega- 

į Įėjo suprasti, kam toks ”for- 
mičius” gali būt reikalingas. 
'Norėdami apie popiežius 
daugiau žinių, perskaitykit i 
kun. Dembskio ’Tnkvizici-' 
ją,” kurią taip pat galit gaut Į 
"Keleivio” redakcijoj.—(6) 
Kiek metų, kaip Amerika 
atrasta? Atsakymas: Pir
mu* kartu Kolumbas pasiekė 
pietų Ameriką 1498 metais, 
taigi nuo to laiko bus jau 
120 metų.—(7) Kiek turi il
gio ir pločio Panamos Kana
las ir kiek atsiėjo jo iška
simas? Atsakymas: Pana
mos Kanalas turi apie 46 

. mylias ilgio, pločio gi nuo 
2(10 iki 1.000 pėdu ir nuo 30 

i iki 45 pėdų gilumos. Kiek 
i atsėjo jo iškasimas, sunku 
pasakyt, nes jį pradėjo kasti 

prancūzai ir dvi jų kompa
nijos subankrutijo. Tuomet 
Suvienytos Valstijos pradė
tą francuzu darbą atpirko, 

j užmokėdamos jiems $7>0,000, 
.000. Išviso gi Suvienytoms 
■ Valstijoms kanalo užbaigi
mas atsiėjo apie $375,00(‘,- 
000.—(8) Koks pirma buvo 
lietuvių tikėjimas ir kada 
Lietuva priėmė romišką ti
kėjimą? Atsakymas: Pir
ma lietuvių tikėjimas buvo 

i stabmeldiškas. Romos ka
talikų tikėjimą Lietuva pri
ėmė ne iškarto: Lietuvos 
kunigaikštis Mindaugus bu- suprasti. Užtenka tik to, 
vo priėmęs krikštą 1251 me- kad skaitytojas žinos, 
tais, bet paskui jo išsižadėjo, elektra yra tokia energija,

— ...... - ■ - - kuri randasi pačioj gamtoj
ir daryt jos visai nereikia; 
reikia lik mokėt ją sukon
centruoti ir prie darbo pa
kinkyti.

t

I

tuva ir priėmė krikštą, tai 
vienok žmonės naujo tikėji
mo nekentė ir ilgai da garbi
no savo senuosius dievus.— 
(9) Kiek metų praslinko, 
kaip rusai pavergė Lietuvą ? 
Atsakymas: Lietuvą Rusi
jos carai draskė per tris 
kartus. Pirmutinis išdras- 
kymas įvyko 1773 metais, 
antras 1793 metais, o tre
čias ir paskutinis 1795 me
tais.— (10) Kiek metų, kaip 
atsibuvo francuzu revoliu
cija? Atsakymas: Didžioji 
Prancūzų Revoliucija prasi
dėjo 12 liepos 1789 metų.— 
(111 Kokia pirmiausia kalba 
ant žemės atsirado? To 
niekas nežino.

Į

Perskaitykit knygu- 
Kodėi aš Netikiu i Die- 

?” Galit gaut "Keleivio” 
(5) Kiek metų,

i

I

KAIP "PASIDARO" 
ELEKTRA?

Vienas skaitytojas mus 
klausia. "kaip pasidaro e- 
lektra?”

Visu pirma reikia pasaky
ti, kad elektros "padaryti” 
negalima. Ją galima tiktai 
produkuoti, "iššaukti.” Tai 
viskas, ką reiškia "elektros 
išdirbimas.”

Elektros yra pilna gam
ta ir vėliausi tyrinėjimai ve
da mus prie tos nuomonės, 
kad visi apsireiškimai gam
toje yra niekas daugiau, 
kaip tik elektros veikimas.

Kad gavus elektros tokioj 
formoj, kokioj mes ją pažįs
tame, reikia laiky tis tam ti
krų priemonių. Kalbant a- 
pie tas priemones, reikia at
siminti. kad elektros yra dvi 
formos: pozitivė ir negativė.

Elektrai gaminti yra trįs 
budai. Lengviausis būdas, 
tai trinimas. Jei paimsite 
stiklo lazdutę ir patrinsite 
ją šilkine skepetaite, tai ši
ta lazdutė liks užtaisyta po- 
zitive elektra; jeigu jus ją 
prinešite arti prie smulkių 
popierėlių, prie piuvėnų ar 
kitokių mažyčių daiktelių, 
tai tie tuojaus pradės kilti 
ir lėkti prie lazdutės. Jus 
taipgi galit pagaminti ir ne
galinę elektrą, kuri varo nuo 
savęs daiktus. Tam tikslui 
jums gali patarnauti kiekvie 
na katė. Paimkit kietojo 
robo šukas ir pažarstvkit 
per kailį prieš plaukus. Tuo- 
iaus išgirsite traškėjimą. 
Po tamsia' net ir kibirkštis 
galima patėmvt Tai bus, 
įgalima sakyt, mažyčiai žai
bai.

Antras būdas elektrai ga
minti, ir praktišku žvilgs
niu jis gana svarbus, tai che
miškas procesas. J parūgš
tintą vandenį įdedama dvie
jų skirtingų metalų, būtent 
cinko ir vario druozlių ir a- 
bu metalu sujungiama me
taline viela, kas padaro pil
ną cirkuliaciją.

Trečias būdas yra suriš
tas su magnetizmu. Ant ši
to principo yra padarytos ir 
milžiniškos dinamo mašinos, 
kurios paprastai gamina ele
ktrą šviesai ir pajiegai, bet 
apie tai nekalbėsime, nes 
skaitytojui su mechanika 
nesusipažinusiam sunku tas

I

•

žinos, jog

I musų istorijoj negalima bu- 
jtų surasti palyginimo. Visi 
; plačiosios jų komercijos ir 
' pramonės užsiėmimai likos 
j paaukauti Molochui. Te- 
• čiaus revoliucinės minties 
! žmonėms negalėjo išplėšti 
net ir darbščioji Vokietijos 

■valdžia. O kuomet žmonės 

prie to išvedimo, I 
daugiau gali laimėti pasi- žinių ateina 
priešinimu, negu nuolatiniu doahr’io. 
paklusnumu ir kentėjimu.

—Uncle Duddley
i n Boston Globė.

netenka visko, tai jie prieina džiami iš darbo, 
/ . t kad jie kur dėti anglių.

KASYKLOS NETURI 
KUR DĖT ANGLIŲ.

Iš Virginijos ateina žinių, 
kad tenai jau užsidaro ka
syklos ir maineriai palei- 

nes nėra 
Tokių pat 

ir iš Shenan- 
Tuo tarpu mies

tuose dėl anglių stokos užsi
daro netik fabrikai, bet ir 

'mokyklos.
-f
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Tas duonos nepralo

iNEW HAVEN, CONN.
Susirinkimas "Liet, laisvę 

igytL”
Sausio 27 d. vietos tauti

ninkai sušaukė mas-mitingą, 
kurį susirinkimo vedėjas p. 
J. Vokietaitis atidarydamas 
pakrikštyjo "susirinkimu 
lJetuvai laisvę įgyti." Ir kad 
tas susirinkimas tai Lietu
vai laisvę galėtų duoti, ar 
žinote, ką jis turi atlikti? 
Ugi, anot p. Vokietaičio, iš
nešt protesto rezoliuciją 
prieš prez. Wilsoną,kam jis 
taikos išlygų paskelbime ne
paminėjo Lietuvos vardo! 
Antra protesto rezoliucija 
turi būt išnešta prieš Ameri
kos spaudos asociaciją, kam 
ji negerą Liet, žemlapį pa
darius, o trečią prieš lenkus,
kam jie nori Lietuvą paver- ■ 
gti. Kaip sau norit, meld-į jie "visuotiname” 
žiamieii, bet jeigu šitokiais į me nedalyvausią. Tuo ir už- 
keliais musų tautininkai sibaigė tas y----
jieško Lietuvai laisvės, tai, j vių” susirinkimas, 
norit ar nenorit, pagalvoję, 
truputį turit pripažinti juos i 
neregiais, besigraibstančiais 
sienų ir einančiais patįs ne
žino kur ir ko. Jau geriau ; 
kad nejuokintų svieto. Prez.; 
Wilsono paminėjimas Lietu- LSS. 
vos vardo tiek reiškia jos j prakalbo

CAMBRIlKiE, MASS. 
Kunigų varžytinės.

’ Sausio 27 d. čionai buvo 
. tautiškųjų katalikų sureng

tos prakalbos. Kalbėtojum 
buvo kunigas ar vyskupas S.

’ B. Mickevičius. Visa jo kal- 
. ba buvo apie romiškų kuni

gų ir jų juodos politikos
• pragaištingumą lietuvių 
. tautai, ir reikalingumą tau- 
; tiškų katalikų Lietuvai. Jei

gu iš kitos pusės paklausyti 
romiško kunigo Krasnicko 
pamokslų, tai išgirsime tą 
pati kalbant, kad lietuviams 
neprigulmingumas tikėjimo 
reiškia didžiausią pragaišti, 

’ ir neprigulmingi kunigai 
lietuviams—tai baisiausias 

į pavojus. Į abi tas besivar- 
. žančias "spėkas” iš šalies 

pjasižiurėjus protaujančiam 
žmogui, nesunku padaryti 

, nuosprendis, kad kunigai 
kaip vieni taip ir kiti žmo
nėms taip reikalingi, kaip 

’ parazitai už vargšo apykak
lės. Laikas jau butų pada
ryti dizinfekciją ir išrūkyti 

’ iš savo dvasios visus tuos 
bereikalingus bužius.
L. š. F. Skyrius pradėsiąs 

darbuoties.
Pasirodžius "Keleivyje" 

A. Bulotos telegramai, kame 
pranešama nuo karės nu
kentėjusių šelpimo reikalin
gumas, musų Liet. Dukterų 
ir Sūnų, taipgi ir Lietuvos 
Sūnų Draugystės nutarė tų 
draugijų globoje pasiliku
sius nuo Lietuvių Dienos pi
nigus tuojaus perduoti fon
dan. Gi L. š. F. vietinis 
skyrius, kaip girdėti, žada 
pradėt smarkiau darbuoties 
ir rinkti aukas nuo karė 
nukentėjusių naudai. Pa
tartina, kad tą savo gerą 
norą nepaliktų užmaršoje, 
nes per pereitus metus už
tektinai pasilsėjo.
Progresistės pilnai vertos 

savo vardo.
Musų progresyvių mote

rų organizacija ne veltui ne
šioja progresisčių vardą. Jų 
veiklumas ir stūmimas pro
greso pirmyn, pralenkia ir 
socialistų veiklumą. Vietos 
MPS. kuopa užsibriežė sau 
šiam sezonu platų veiki
mo programą, kad "subvti- 
ius" visas kitas musų orga
nizacijas, jau rengiasi prie 
parodos, koncerto ir prakal
bu surengimo.*. o

$ $ *

LSS. 71 kuopai sukanka 
kovo mėnesy dešimts metų 
gyvavimo. Sukaktuvėm 
apvaikščioti rengiamos di
delės prakalbos, koncertas 
ir vakarienė.

❖ * ❖

Kada kitos musų progre- 
įsyvės organizacijos darbuo
jasi. kila klausimas, kur din
go musų LDLD. 8 kuopa? 
Turbut rekolekcijas laiko. 

A LT. Sandaros kuopa jau 
turbūt mirė. Visai jos nesi
mato, nors ir Šliupas iš 
Stokholmo pinigu šaukiasi.

**• .v *•*■v -v-

L. Kooper. Bendrovė, kuri 
gyvuoja nuo keturių 
pastarasiais metais 
daugiausiai pakilo.

U tanas.

BROOKLYN, N. Y. 
Kruvinojo Nedėldienio 

paminėjimas.
» utiuvių. Sausio 22 d. čionai buvo 
Svarstant' musų progresyvių organi- 

socialistams Racijų surengtas apvaikščio- 
" Niekinama i Jimas Kruvinojo Nedėldie- 

valdžia ni°-Prakalbas sakė d. K. Pet- 
__  * ‘ ‘......'. Sinkevičiūte, 
kad Ši pastaroji pirmu kartu 

 ...  ». Jinai gyvai 
Trockin;*1’aiškiai nupiešė Rusijos 
Gal tie'revoliucijos laikotarpi. Rei- 

„s politikieriai paiso Į kia tikėties, kad laikui be
tik kaizeriu bei Puriskevič-iant d. Sinkevičiūtė gali lik- 
Miliukov". iccLdic ti gera nrakalbininke ir pui-

Yu užreiškia, kad nei sociali-agitatorė.
■stams nei musų tikrai pro- Drgė Petrikienė kalbėjo a- 
gresyviai visuomenei su pa- pte dabartinę Rusijos vai- 
našiais elementais, kaip čia <$žią ir jos talkininkus. Kal- 
pasirodė tautininkai su kle- bėjo dviems atvejais. Per- 
rikalais, eiti nepakeliuj ir traukoje buvo renkamos au- 

mivažiavi- kos Sa-gos apsigvnimo fon- 
dan. Surinkta aukų $20.80.

Antru atveju gerb. kal
bėtoja pasakė pamokslą vy
rams. Bešališkai spren
džiant, kaip sau norit, rei
kia pasakyti, kad tų peikia
mų vyrų nėra taip jau dide
lė kaltė kaip kalbėtoja sten
gėsi kuogeriausia atvaizdint 

49 kuopos parengtos neigi moterų nuopelnai taip 
..................milžiniški. Girdi, tik mote

ris ir šitą apvaikščiojimą

amžinai paslėpęs neišlaiky-! 
si.

Po rezoliucijų priėmimu 
kalbėta apie rengimąsi "vi-į 
suotinan Amerikos lietuvių 
suvažiaviman.” 1 
ši klausimą, 
balso neduoda, 
dabartinė Rusijos 
(turbut už tai, kad kovoja' 
už Lietuvos laisvę). Tūlas' ri/ienė 
tautininkas užreiškia, l.„2... - . 
carą nuvertė nuo sosto ne 9onaj, kalbėjo, 
socialistai ir tokią 
turime nepaisyt, 
tamsus i

Miliukovų. Vienas socialis-

is "bepartvvis sro-j 
susirinkimas.

Bepartvvis.

HARTFORD, CONN. 
Prakalbos.

Sausio 27 d. čionai buvzo

_ ________ v Kalbėjo d. Z. M.
leisvei, kiek jūsų protesto j Puišiutė iš Bostono, temoje 
rezoliucija prieš ji. Ameri-;’ y—-y— ' 
kos spaudoj tilpęs Lietuvos į vių moterų praeito gyveni- 
žemlapis nėra Lietuvos gy- mo. Kaip pirma, taip ir an- 
ventojais. kurie vien tik te—t ra dalis prakalbos buvo in- 
gali spręsti apie tos busimos-teresinga. Prakalba pamar- 
Lietuvo.® rubežius, nežiu-! ginta smagiais juokeliais 
rint ar tas musų imperialis-.il 
tams patinka ar ne. Trečia, j musų 
da musų tautininkai nepri- susirinko gana daug, 
klausomos Lietuvos neturi, Į viena iš didžiausių 
o jau rengiasi karėn su įsi- svetainių, Convvay 
vaizdintu ienku pavojumi. >*ny, buvo pilnutėlė. 
Tikri juokdariai! Ir tie lėšoms padengti suaukauta 
žmonės nori įpasakoti, kad 34 dol. 82c. Taipgi nemažai 
jie Lietuvai laisvės jieško. .išplatinta ir literatūros.

Vasario 17 d. LSS. kuopa 
programas ,ren£rja antras prakalbas.

’ Kalbės d. J. Jukelis iš Nev- 
susv Yorko. Prakalbos bus nio- 

jaus po pietų.
Lietuviai nusipirko parką.
Lietuvių draugijų ir kuo

pų sąryšys, kad turėjus kur 
vasaros metu liuosą laiką 
praleisti, bendromis lėšomis 

. L pastangomis nusipirko 
Tautininkai Lisrht House Grove parką, 

matomai be apgavystės, be Kiekviena kuopa ar dr-stė 
diplomatijos negali apsieiti, gaii nusipirkti šėrą ir tapt 
tai ir čia į susirinkimo prezi- bendru savininku parko. Šė- 
diumą įsileido vieną sociali®- ras—$160.00. Iš indėjusių 
tą, kad tuomi prirodžius.jog saVo Šerus organizacijų li- 
ir socialistai šitame jų farse r0 Įkurta inkorporuota ben- 
dalyvauja. drovė, kurioje nariu yra

Rp/oLuciios taipgi ir LSS. 49 kuopa. Iki-KezoLucųos. , ,šiol bendrovėje šėrus turi šė-
Pirmoji rezoliucija reiškia šios musų organizacijos, 

'‘protestą” prieš prez. Wil- Parkas randasi labai gra- 
soną. Skaito ją ir susirinki-žioj vietoj, ant Connecticut 
mas joje mato tik vergiš- upės kranto, 
kiausi maldavimą, kad kitu Pribuvus i čia dabartinam 
kartu skelbdamas taikos iš- musu dušiu ganytojui, kad 
lygas butų malonus, neuž- užtrvnus žmonių mintyse 
mirštu paminėti ir Lietu- pirn?esnio dvasiško tėvelio ragino lietuvius mokyti 
vos vardą. Taipgi maldau- i niekus, pasirodė nekaltu a- y- T
ja p. Wilsoną, kad jis su-t vinelių. Bet tuojaus ir jo vei- būt tena-
tveilų nepriguiingą Lietu-das paaiškėjo. ‘ ” ’’
vą, prijungdama^ prie jos j Kada draugijų sąryšis nu- 
Ijatviją. Vadinasi, protes- tarė bendromis spėkomis 
tuodami prieš Lenkų norą nusipirkti minėtą parką ir 
prijungt Lietuvą prie Lenki- ■ padarė planą statyt būtinai 
jos.niusij imperialistai ne tik mums reikaiingą Liaudie® 
trokšta užgriebt svetimą xamą, dvasiškas tėvelis 
kraštą, liet net maldauja ki-1'puolėsi ant draugiju.kam tos 
tos valstybės, kad jiems gro-!Savo tarpan priima LSS. 49 
bimo siekiuose pagelbėtų. ’kuopa i r L. S. ir D. Dr-ja. 
Rezoliucijų neleidžia apkal- Sukėlė jis lermo, bet tiek pe- 
liėti, vien liepia balsuoti, o šė. kad dabar netik laisva- 
rmskui, girdi, apkalbėsime.'maniai, bet ir rimtesni ka- 
Balsuojama. Skaitant bal- talikai pasipiktinę kunigo 
sus,padauginami balsai "už" nešvariu siekiu. 
Rezoliucija priimta! Tokiu .
j>at budu |iervaromos ir ki-j Nepaprastas atsitikimas, 
tos rezoliucijos. Kam svar-i Tarp vietos lenkų garnys 
styti, kada jau priimtos. Už- buvo nuo kelių mergelių ga- 
baigtas kriukis! Neperma-'ves kontraktų, tai pasiseki- 
tantie šulerių "gudrybės", mo skatinama® savo intere- 
žmonės balsovo, tikėdamiesi, sams jieškojo naujų rinku, 
kad rezoliucijos da bus svar- Užvyduolės nelaimingą susi- 
stomos, liet musų politikie-'gavę nukirto snapą ligi pat 
riams reikalingas buvo tik gūžini. Vargšas tuojaus iš- 
jų tamsios politikos paremi- keliavo pas Abraomą, o špo- 
mas. o ne teisybė. Jie apga- sininkės belangėn. Tarp 
vo, tik, kaip man rodos, ne lietuviu irgi randasi tokių 
žmones, liet patis save, nes garnių. Apsižiūrėkite, 
tiesos lygiai kaip ir šviesos .luozinas.

juokdariai ’

LEWISTON, M E 
Drgės Z. Puišiutės 

prakalbos.
Sausio 20 d. čionai buvo 

L. D. Dr-jos ir LMPS. 40-tos 
kuopos surengtos prakalbos. 
Kalbėjo d. Z. M. Puišiutė iš 
Bostono. Kalbėjo apie de
jų reikalus ir moterų gyve
nimo klausimą. P-lės Pui
šiutės prakalba padarė pui
kų Įspūdi.

Nežiūrint, kad sąvaitę pir
ma čionai kokia tai klerikale 
Jankauskienė ir liepė mote
rims ii- vyrams katalikams 
saugotis nuo socialistiškų 
prakalbų; nežiūrint, kad 
pirmeives moteris ir protau
jančius vyrus toji kunigijos 
tarnaitė, kuriai tinkamiau
sia vieta butų gaspadiniaut 
klebonijoje. visubiauriau- 
siai išniekino ir apšmeižė, 
žmonių Į pirmeivių pareng
tas prakalbas susirinko 
daugiau negu kada-nors pir
ma. šitą faktą, geistina, 
kad sau Įsidėtų galvon mi
nėtoji Jankauskienė. At
silankiusi Į šias prakalbas 
žmonės, kurie girdėjo Jan
kauskienės šmeižtus ir d. 
Puišiutės prakalbą lengvai 
galėjo patis išsiaiškinti kat
roj pusėj teisybė, o katroj 
melai ir šmeižtai, vienu žo
džiu visi iš pirmeivių paren
gtų prakalbų išsinešė daug 
dvasiškos naudos. Kalbė
toja buvo apdovanota gyvų 
gėlių bukietu.

Prie L. D. Draugijos prisi
rašė 3 nauji nariai, taipgi ir 
prie moterų kuopos 3 narės.

Po prakalbų kalbėtoja 
kvietė vyrus Į diskusijas mo
terų teisių lygybės klausi
mu, bet turbut tokių vyrų, 
kurie tikėtųsi savo argu
mentais atlaikvt poziciją, vi
sai nesirado, tai ir diskusijų 
nebuvo. Kalbėtojos kalba 
visiems buvo taip aiški ir su
prantama, kad nieks nieko 
neturėjo užmetimui. Tikiu, 
kad klerikalų pakalikams 
kitu kartu čia jau nesiseks 
taip kaip Jankauskienei me
luoti apie socialistus ir pro- 
gresistes. M. B.

i Pertraukoj Liuosybės 
choras po vadovyste gerbia
mo kompozitoriaus M. Pet
rausko, sudainavo tris pui
kias dainas: ”Jau akys pas 
mus atsivėrė,” "Kad mirę 
sukiltų" ir "Darbininkų 
Marsalietę," kurios pager
bimui publika atsistojo.

Antru atveju d. Smelsto- 
rius aiškino, kokią Įtekme 

įdaro dabartinė Rusijos val
džia ne tik Rusijoj, bet ir 

j visam pasaulyje, reikalau
dama liuosybės visoms tau
toms kartu ir Lietuvai. To
liais kalbėtojas sako: "Ne 
šliupas su Yču ir kitais tau
tininkais reikalauja ir išrei
kalaus laisvę Lietuviai, bet 
Trockis, o juk ji® yra žydas, 
tautininkai-gi žydų neap
kenčia. Šliupas tik moka 
rėkt "Vivat!” laisva Lietuva 
siųskit man daugiau pini- 
gų.

Draugas Smelstorius pa
darė dideli Įspūdi publikoj, 
už tai jam reikia ištarti di
deli ačiū! Gerbiamas M. Pet
rauskas ir Liuosybės choras 
taipgi yra verti pagerbimo 
ir širdingo ačiū už jų taip 
malonų patarnavimą tai di
deliai darbininkų miniai, ku
ri užklojo Liet. Tautišką Na
mą, nuo vienų durų iki kitų 
trokšdama išgirsti siela gai
vinančias dainas ir teisybės 
žodi, žodi užjaučianti dar
bininkams—prakalbas.

Aukų, lėšų padengimui, 
surinkta 15 dolerių. Publika 
laike prakalbų užsilaikė ga
na ramiai, apart kelių gatvi
nių "džekelių.” kurie ant 
galerijos mėgino gadinti 
varką, bet vėliau prasišali- 
10.

Liuosybės choro koncertas.
Sausio 26 d. 

choras surengė
kuri atliko daugiausia 
ies choro nariai po vadovy
be gerb. M. Petrausko. Kon
certas išpradžių pasirodė 
biski nuobodus, bet vėliau 
paliko interesingas. Geriau
sia atsižymėjo: V. Putvins- 
kaitė, ir M. Daržinskiutė so- 
>ai, Skučiutė, Monikiutė, Gu
tauskas ir -Jocius kvartetas, 
gana puikiai. Bačiulis ir 
Kaminskas duetas, E. Stan- 
kiutė. piano solo, ir smuiką 
solo, (pavardės nepamenu).

Žmonių buvo neperdau- 
giausiai—apie du šimtai, te
čiaus visgi, jeigu choras di
delio pelno ir neturės, tai ir 
nuostolių nebus.

Margumynai.
Liuosybės choras statys 

scenoje operetę "Birulė" 
kovo antrą dieną, sakoma, 
kad ioš gabiausi choro artis
tai.

Daug monteliečių užsikrė
tė čia kunigų liga, nes jau 
trys išvažiavo, o dar du ke
tina važiuoti mokintis ant 
neprigulmingu kunigų Ro
mai. Well, tas gerai tiems. I 
kuriems ir galva jau gatavai' 
praskusta (nuplvkę), bet 
kad kiti du iš socialistu irgi' 
ketina važiuot i, tai jau kas j 
nors negerai tiems žmonėms1 
ne ant galvos, bet pačioj gal
voj darosi.

II. K. Mažiukas.

Bet kun. Mickevičiui ir ne
pavyko trečią parapiją su
tverti. Jeigu ne socialistai, 
tai gal ir mušt butu nuo vv- 
čių gavęs. Jau ėmė kumš- 
čias sugniaužę šaukt: "Duot 
iam!" Socialistai palydėjo, 
kad neįvyktų muštynės. To
ki nekultūringą vyčių pasi
elgimą reikia pasmerkti, bet 
taip pat reikia pasmerkti ir 
kunigus, kurie apipuolę tam
sius katalikus tampo Į visas 
ouses, ir negalėdami pasida
lyti žmonių doleriais, peikia 
vieni kitus. Katalikė.

T. M. D. Vakarienė.
Sausio 26 d. buvo TMD. 

20 kuopos parengta vakarie
nė. Nors oras buvo netikęs, 
bet svečiu susirinko virš 10O 
ypatų. Musų tautiečiai ne 
visiems svečiams buvo ly
giai svetingi. Tautiečius su
sodino pirmosna vietosna. o 
socialistams ir jų šalinin
kams paliko atliekamą galą 
stalo. Tai ne tik nekulturi- 
ška, bet tiesiog pažeminimu 
vra. Tiek to, tai pamoka 
tiems socialistams, kurie 
mano tautiečius "gerais 
žmonėmis’’ esant.

Po vakarienės prasidėjo 
programėlis. "Dirvos” ze- 
ceris prabyla, kad susirinku
sieji paaukautų po kiek Ne- 
priguhningos Lietuvos fon
dan. Surinko Šliupui ant 
cigarų 24 dolerius. Klima
vičienė sudainavo (solo) ga
na gerai: J. B. ir P. duetas— 
lai Šidlavos ubagų giesmė. 
/Danauskas, pasodinęs prie 
piano koki tai seni, pats tar- 
®i rengdamasis nuo aukšto 
kranto šokt i jure—šitaip 
uasimaginę®, nurijęs seilę, 
tarsi užstrigusį gerklėj žu
vies kaulą, ir vėl pasimagi- 
nęs, atsidusta giliai, tarsi 
.-kirdamasis su šiuo Įiasau- 
liu—užtraukė "Ant marių 
kranto.” Gaila, kad stovėjo 
ant pagrindu, o ne ant ma- 
•ių kranto, kitaip neišturė

čiau nenustumęs nuo to 
kranto. Publika vos-vos 
išturėjo nešaukus: gana, jau 
gana!

Buvo atsilankęs ir kun. 
Strazdas, bet oamates dali- 
nant svetainėje vyskupo S. 
Mickevičiaus prakalbų pla
katus, išsinešdino.

T. R. Janiškėtis.

y •__ j*
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Žmogaus teisės" ir iš lietu- surengė, nors, girdi, tai vie
nų vyrų pareiga. Kodėl vie
nu vyrų? Ar moteris ne 
toks pats žmogus? Kad 
rengimo komitetas vyrų sau 
Į pagelba nekvietė, tai visgi 
už tai negalima vyru® kal
tint. Nekviestas—nereika
lingas. Tiesa, prakalbas sa
kyti galėjo ir vyrai. Turi
me IV-to rajono propagan
distu mokyklos narių-orato- 
rių, kurie visgi butu sugebė
ję atpasakoti Rusijos revo
liucijos nuotikius. Bet jie 
nei vienas nebuvo pakvies
ti, nei pagarsinti.kad kalbės, 
tai ir prakalbas pasakė tik 
moteriškės. Na. tiek to. 
Tai vietinis dalykas, kuris 
plačią visuomenę nedaug te- 
apeina.

. Prakalba pamar- 
smagiais 

padarė labai gerą Įspūdi ant 
publikos. Žmonių 

nes 
čionai 

Acade-
Auku

Susirinkimui —
iškalno buvo sutaisytas, 
zoliucijos prirengtos, r 
rinkusieji be jokio svarsty
mo turėjo jas tik užgirti ir 
atliktas kriukis. Musų tau
tininkai, matomai, patis 
jausdamiesi persiipnais, tai 
sau talkon pasikvietė kleri
kalus. Socialistams net ži
nios nedavė apie^ šaukiamą jr 
susirinkimą.

Sausio 27 d. buvo Liet 
Gimnastikos Kliubo pareng
tas koncertas. Kliubo cho
ras vedamas St. Šimkaus su
dainavo kelias daineles. Pa
skui dainavo Aido choras. 
Nors Aido choro vedėjas nė
ra pagarsėjusiu kompozito
rium, tečiaus publikai Aido 
dainos nepalyginamai ge
riau patinka, gal būt dėlto, 
kad jose yra liaudies dvasia 
ir revoliucinė darbininkiška 
mintis. Z. Zigmontas.

žmonių mintyse

CLEVELAND, OHIO.
Kun. Mickevičiaus 

prakalbos.
Sausio 21 dieną kalbėjo 

čia kun. vvsk. Mickevičius.

Liuosybė; 
koncertą, 

pa-

AKRON, OHIO.
LSS. 244 kuopos vakaras.

Sausio 26 d. čionai buvo 
kuopos surengtas 
Scenoje statė vie- 

komediją ''Meilės 
Prieš pradėsiant

LSS. 244 
vakaras, 
no akto 
Karštis." 
vaidinama,A. Valatkiutė pa
deklamavo eiles. Reikia pa
žymėti, kad ši iauna mer- 
gaitė jau bus kokie 3 metai 
kaip savo deklamacijomis 
žavėja musų publiką. Kiek
viename viešame susirinki
me ji pasako naują deklama- 
maciją. Visuomenės pagar
ba priklauso ne tik jaunutei 
budintojai, bet ir jos gim
dytojams.

Vaidinime dalyvavo: A. 
Zablackienė—Marytės rolė
je: S. Praspalauskas—Tado 
rolėje: B. Uščinas—Lilei- 
kaus ir M. Usčinienė— 
Lileikienės rolėj. Atvaidin
ta gana gerai. Be to M. Uš- 
činienė su R. Grigaliūnu su
lošė dialogą "Sužiedotuvės 

(pagal sutarties." O. Poškie
nė sudeklamavo "Kam ken
čiat darbininkai." Po teatro 
buvo šokiai.

Publikos tečiaus delei blo- 
;go oro buvo neperdaugiau- 
siai.

Sausio 27 buvo pašalpinės 
Laisvės dr-ios surengtos 

(prakalbos. Kalbėjo J. Sam- 
sis iš Clevelando. Pirmu at- 

(vėju kaliojo apie draugijos 
reikalus, antru apie arešta- 

(vimą LSS. centro nariu. 
‘ Perskaičius atsišaukimą, iš- 

•i. Januške,-ičiaus leistą LSS. 19 kuopos reikale 
sveikam pro- gint Są jungą, tuojau paskir

sta komisija aukų rinkimu’.

TORRINGTON, CONN.
Pašventinimas lietuvių 

svetainės.
Švento Vincento Dr-stė 

pasistatė čia sau namą— 
svetainę, kuri labai vietos 
lietuviams, ne vien tik drau
gystei. buvo reikalinga. Sau
sio 26 d. buvo tos svetainės 
atidarymas, tikriau sakant 
pašventinimas. Svetainę 
atidarė šokiais, o pašventino 
lyg kad senovė® lietuviai sa
vo naujas pilis—krauju, tik 
ne ožio, bet gyvo 
krauju. Mat, 
prisilinksminta 
protą rojaus 
prasidėjo karė, 
glu laikraščiu 
matosi, teismas 
tais Julių Bedūli, paskui 
Vincą Minkevičių, Juozą 
Kiži ir Stepą Skrivuli. Bė
dulis už vartojimą mušty- 
nėje peilio nubaustas 25 do
leriais bausmės ir lėšas. Vi
so $32.35; Minkevičius likosi 
Bėdulio peiliu su pjaustytas,

amatų, kad sugrįžę Lietuvon 
■ naudingi 

žmonės. Paskui davė vėjo 
vietos kunigams Alaburdai 
ir Strazdui. Patarė žmo
nėms neklausyti mulkintojų. 
Ragino visiems, katalikams 
ir socialistams, spiestis į 
krūvą, Įsteigti mokyklą ir 
Į>aisamdvti gerą mokytoją 
Nurodė, kad dabar užlaiko
mos prie bažnyčių mokyk
los, kur mokytojauja nieko 
nemokančios davatkos, yra 
niekam netikusios. Paga
lios liepė tverti neprigulmin- 
gą parapiją.

Mat, pajuto kunigai, kad

žmogaus 
kada gerai 
ir apšviesta 
skystimais, 
Kiek iš an- 
paskelbimo 
rado kal-

i

I

metu 
bene

MONTELLO. MASS.
‘'Kruvinas Nedėidienis.”
Sausio 27 d. LSS. 17 kuopa 

a p va i k šči o j o pa m i n ė j i mą
suMat, pajuto kunigai, kad nubaustas 5 dol. bausmės ir kruvinojo nedėldienio 

Clcvelande yra daug tamsių (lėšų $1.60 Skrivulis 10 dol. į prakalbomis ir koncertu, 
žmonių, tai ir pradėjo lėkti (bausmės ir lėšų $4.60; Kižis' Kalbėjo d. Smelstorius. Pir- 
iš visų pusiu. / ‘ ' 
ri minią 
Strazdas ..............
apie 900 tamsuolių, o dabar-dol. bausmės 
iau ir trečias pradėjo sukti.(Tokiu budu tas svetainės pa-^is 
Pagalvokit, ką jus darot? šventinimas lėšavo $72.75c. i 
Kas bus. jeigu lietuviai pri-' Vis tai musų brolių katali- chistų kontrrevoliucijai Pa
sistatys bažnyčių ant kožnos ku darbai. Kiek jie gėdos ir terloo pergalė pasiliko mir- 

i o Jeigu pri- pažeminimų visuomenei pri- tinu smūgiu. tai Lietuvių 
išvažiuoti, dr.ro! Tai kunigiško žmonių Brasta gali būti visų monar- 

* chistų ir buržuazijos vieš- 
Viską matęs, patarimo kapu.

Alaburda tu- 5 dol. bausmės ir $4.60 lėšų.;moj kalboj kalbėtoja® perbė- 
nesusipratu-ių,1 Marčulionis, nors vienran- go revoliucijos istoriją nuo 
susiorganizavo kis, taipgi likos nubaustas 2 i775 metų iki šių dienų re- 

ir $4.60 lėšų. į voliuci jos,.kuri matyt baig-

gatvės kampo? ,
sieis žmonėms i
kas jiems sukištą i bažnyčias auklėjimo vaisiai, 
uždari >i su grą ži n s ?

i

darbininkn laimėjimu, 
j Kalbėtojas sako, jei monar-

S. MANCHESTER, CONN.
Sus. L. A. kuopa gina 

soc. Sąjungą.
Sausio 6 d. SLA. 207 kuo

pos susirinkime pasidarba
vus J. Januškevičiui, J. Kra- 
žaičiui ir L Užupiui suau- 
kauta l.S. Są-gos apsigyni
mo fondan $5.u<). Reikia pa
žymėti, kad susivienijimo 
207 kuopa visuomet remia 
darbininkiškus reikalus, pa- 
sidėkavojant tos kuopos pir
mininko 
darbštumui ir 
tarimui. . __ __________

Sausio 13 d. LSS. 21 I kuo- Surinkta šiame susirinkime 
na savo susirinkime Są-gos minimam reikalui $9.50c. 
apsigynimo fondan suatika-Į Aukavusiems tariame ačiū, 
vo $6.35 Viso pasiųsta jau'Pinigai pasiųsti Są-gos apsi- 
$11.35. B. Birieta. gynimo fondan. K. J.
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—Tai kibą tu esi žydas, į tas, kur Lietuvos 
vaike, kad tu taip kalbi!

—Žydas, tėve, yra toks 
pat žmogus kaip ir kiti; to
dėl jeigu aš ir bučiau žy
das, tai tas da nereikštų, 
kad aš už tave blogesnis. 
Bet tu gerai žinai, tėve, kad 
aš nesu žydas.

—Jeigu tu nėši žydas, tai 
kaip tu gali šaky t.kad Kara
liaučius ir Konstantinopolis

5

i

*
i

karaliai
gyvendavo.

—Gal pasakytum, tėve, 
kaip tie karaliai vadinosi?

—Ogi Vytautas, Gedemi- 
i nas...

—Geriau patylėk, tėve, jei 
nežinai. Vytautas ir Gede 
minas buvo Lietuvos kuni
gaikščiai, o ne karaliai. Ir 
kuomet Vytautas su Gede- 
minu gyveno, tai Karaliau-• 1 — •liUllViUO 11 *•* VZ ■ ' v   -------------------------- _

niekad prie Lietuvos nepri- čius ne lietuviams prigulėjo, 
gulėjo? Aš tau galiu priro- —Olrąit, vaike, tai aš ši- 
dyt.kad tie miestai yra tik- tą klausimą pakelsiu Suva
rai lietuviški. Tą jau aiškiai žiavinne. Tenai bus Bielskis 
parodo lietuviški jų vardai, ir kiti prafesoriai, tai jie tu- 
Juk Konstantinopolis reiš-'rėš man prirodvt, kodėl Ka- 
kia Kastanto monopolis, o raliaučius turi būt lietuviš- 
Karaliaučius. tai toks mies- ka krepastis.____________

DA DELEI PITTSBURGO LIETUVIŲ 
SOCIALISTŲJREZOUUCIJOS.

Kuriems reikia mokytis.
Gerb. Redakcija:—

Jus "Keleivio’’ No. 4 para-

Rajonui. Sakot:

gulėjo? Aš tau galiu priro- —Olrait, vaike, tai aš ši-

gė, o tik pasakoja kito žo
džius. J. Baltrušaitis.

i._- ___ | O kaip su (a rezoliucija?
sėt ilgą pamokslą ESS. III i Pasakysime drg. Baltru-

.N , 1 . i šaičiui atvirai, kad jis visai
jų gi Ke.eivio redaktorius ■ bereikak* gaišino savo laiką 
į ‘ .-v a •» t— 1 • •• *1 • T)  
Apie erzinimą valdžias kai- gramatika taisvklių,

I L- I i • __ j)_
nieko panašaus nėra rašęs. į jr jješkojo po Rygiškių Jono

I —Kaip mi nežinodamas.
Reikalausiu Lietuvai ne- 

. Pagarsinsime 
- - ■ .i

U 
būt neprigulminga.

—Na. ir kas iš to bus? 
Va L-nc hncf Ko nž <ra-l

kad ant
nna-

Į

! klausinėk. vaike, 
kilimą ■ ^kiau. kad mes norim

j
.JT*““’pranti, tai aš tau virozniau•-« i -—a ,.. j

l

—Alau. Maike! 
. —Sveikas, tėve. 
, —O ką tu. vaike, 
pasakysi: ar nekila 
tauta?

—Kalbėk aiškiau, tėve.
—Tu manęs nemuštravok, i 

vaike. Aš beeinu, 
lietuviškos šnektos tu 
nęs da nesubytysi.

—Bet aš nesuprantu, tė 
ve, apie koki tautos 
tu kalbi.

—Na, tai taip ir 
vaike. Jeigu tu ko
F----—y
išklumočvsiu. Ar tu skaitei. 
Maike. ką rašo apie Lietuvą 
gazietos?

—O ką?
—Sako, kad senas musų 

krajus neužilgo bus fry kon- 
tras.

—Turbut norėjai pasa
kyt, tėve, laisvas kraštas.

—Jessa!
—Bet tai juk ne iš tave 

malonės, tėve. Laisvės Lie 
tuvai reikalauja revoliucio 
nieriai, o tu revoliucionie
riams visuomet buvai prie
šingas. Tu vyčius organiza
vai ir darydamas saliunuo 
se manievrus manei Lietuvą 
paliuosuosiąs.

—Šarap. vaike, ha tu nie
ko nežinai. Lietuviškas 
vaiskas maniebrų saliunuo- 
se niekad nedarė, tiktai šau 
dyt prie baro mokinosi, c 

tas yra reikalinga, ba kaip 
laisvoj Lietuvoj priris bol
ševikų. tai kas juos suval- 
dys. jeigu vyčiai šaudyt ne
mokės?

—Tai reiškia, kad jus ren
giatės Į kova su bolševikais?

—Šiur, Maik!
—Bet kas bus, jeigu bolše

vikai jums kovą apskelbs?
—Užtai, vaike, reikia taip 

daryt, kad jų Lietuvoj- . • 1 t 1.

True translation fiied with the post- 
master at Įkišto n, Mass., on Eebruary 
O. 1918, a- required by thi Act of 
October 6, 1917.

REVOLTOCUA ADSTRI
___ _aamnia 1 onsilais vadinasi dvi gi-JOJ TIKRAI ATEINA kurios matosi burnos1 
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Tonsilais vadinasi dvi gi- kada jie savo didumu daro 
sveikatai blėdį—tuomet bū
tinai juos reikia prašalinti. 
Tonsilų uždegimas ne tik sa
vimi yra liga, naikinanti 
sveikatų, bet jis gali pada
ryti kitų negerumų. Pas 
mergaites nuo tonsilicio gali 
Įvykti ovarų uždegimas, 
o pas berniukus eėklinių 
gilių uždegimas. Ausies 
vidurių uždegimas, kuris 
gali pasiekti kaulus ir pa
virsti mestodiečiu, rei
kalaujančiu atkaklaus gy
dymo ir didelės operacijos, 
arba jei operacija nedaro
ma, gali privest prie mirties 
bei smegenų plėvių uždegi
mo ir tt. Tonsilai uždegime 
kartais žlunga (pūva) ir pa
siekia kaklo budavones. Ga
li puvimas pasiekti svarbias 
gyslas ir įvykt kraujo tekė
jimas, nuo kurio gali sekti 
mirtis. Tonsilai po uždegi
mo kartais virsta pūlių in
du ir jei jie pratrūksta, pū
liai gali patekti i plaučius ir 
užkrėsti juos, arba laike 
miego žmogus gali užtrokš- 

; ti nuo pūlių patekimo Į plau- 
' čius. Nors reti yra atsitiki 

mai, kuriuose Įvyksta nelai 
mės nuo tonsilų uždegimo, 
tečiaus jie atsitinka. Ausų 
uždegimas visai nėra retas, 
todėl jau delei to kiek nors 
uždegtus tonsilus reikėtų 
prašalinti.

Netoli visuose atsitikimuo
se. kur tonsilai yra padidė
ję, tai atsitinka nuo vieno ar 
kelių sykių tonsilų uždegi- 

irno. Nuo ko jie nepadidėtų, 
jei tik jų didumas daro keb
lumus. reikia tonsilus piaut 
laukan, ypač augančiuose 
vaikuose, nes vaiko sveikata 
lieka sumažinta ir ateitis 
prasta, jei dideli tonsilai pa
silieka. Svarbiausis daly
kas. kad padidėję tonsilai 
trukdo kvėpavimą; vaikas 
kvėpuoja taip, kad žandai jo 
išsipūtę, kvėpuoja tankiau
siai per burną, o nte per nosį, 
viršutinė lupa atsikiša ir 
jau iš to lieka didelė. Tu
rintis padidėjursius tonsilus 
laike miego knarkia, šnypš
čia ir negali ramiai pasilsėt. 
Posiisio laike kvėpavimas 
yra šnypščiantis,. gi laike 
darbo kvėpavimas sunkus. 
Laike valgymo tokis žmogus 
(ar vaikas) nekramto pilnai 
maisto, nes nėra kaip, ka
dangi noris kvėpuoti per 
burną, ir valgo balsingai, 
taip kad kiti net jam paste- 

i bi. Nuo kvėpavimo per bur
ną veido žymės persimaino: 
jis lieka pailgas, nosis išro
do sugnybta, skylutės joje 
sumažėja, nes nevartoja
mos. Jei čia pridėt viršuti
nės lupos atsikibimą, tai iš- 
veizda veido yra negraži. 
Kvėpavimas per burną ir 
aplamai tankris ir negilus 
kvėpavimas dfel tonsilų padi
dėjimo neišvysto krutinės 
ir gaunama taip vadinama 
"karvelio krutinę," t. y. i 
nriešaki aftsikišusi ir siaura. 
Girdėjimas lieka sutrukdy
tas tonsilų padidėjimu, to
dėl vaikas negirdi gerai, ir 
norėdamas pagaut balsą, iš
sižioja, kas vėl veda prie 
kvėpavimo per burną.

Tik retuose atsitikimuo- 
so padidėję tonsilai sumažė
ja per save: ir nedaugelyje 
atsitikimų jie pasiduoda 
gydymui vaistais. Kur kas 
lengviau juos išimti, negu 
užsiimt ilgu gydymu, kuris 
gali likt be pasekmių.

Dr. A. Mon tvidas.

gale, viena vienoj liežuvėlio. 
tuvilos), kita antroj pusėj. 
Pas vaikus ir jaunus žmones 
tonsilai yra didesni, todėl 
juos bile kas gali pastebėti. 
Pas didžiumą žmonių einant

O Austrijos revoliucija reiš 
kia karės pabaigą, sako 

vengrų redaktorius 
Szabadors.

Ar Austro-Vengrijos revo- senyn tonsilai mažėja ir tik 
liucija, apie kurią nesenai i kraštai lieka matomi, 
buvo rašoma laikraščiuose, | * *
turi ką nors bendra su Rusi- ] 
jos bolševikais?

Zador Szabadors. Ne\v- 
Yorko vengrų socialistų . 
dienraščio "Elore" redakto
rius ir menamas Trockio 
draugas, sako, kad abidvi 
revoliucijos yra ankštai tar
pe savęs surištos.

Kuomet Trockis redaga
vo New Yorke rusų socialis
tų dienraštį ”Novyj Mir,” jis 
daugiausia rašydavo Sza- 
badorso redakcijoj. Abudu 
laikraščiai buvo spausdina
mi ant vienos mašinos. To
dėl reporteriai dabar nuėjo 
pas vengrų redaktorių pa
siteirauti. ką jis mano apie 
revoliuciją.

"Austrijos revoliucija eis 
•jeveik tuo pačiu keliu, kaip 

• ijo Rusijos revoliucija,” pa- 
akė Szabadors. "Partijos 
labar vienijasi, kad sugrio- 
.us Hapsburgų dinastiją. 
Cuomet tas bus padaryta, 
uoj bus įsteigta nauja val- 
Ižia. kurioj daugiau bus re
prezentuojami darbininkai. 
Vidurinė klesa tuomet pra- 
iės revoliucijai priešintis, 
kad ji nenueitų pertoli, bet 
lai tas nusiseks, kain nenu- •

' A • I•isekė ir Rusijos buržuazi- ; 
iai. i

”Revoliucija Austro-Ven- i 
;rijoj reikš karės pabaigą 
Ii padrąsins Vokietijos so
cialistus taipgi sukilti.

”Ar paskutinės žinios apie 
lustrų sukilimą bus patvir- 
intos.ar ne.tas visai nesvar
iu. Revoliucija Austro- 
vfngrijoj ateina.

’Tam yra tris priežastis: 
•iena, žmonių badas; antra, 
aikos reikalavimas; trečia, 
•eikalavimas visuotino žmo
nų balsavimo.

"Žmonės jau badauja. Aš 
uriu apie tai tikrų žinių, 
šiandien atėjo mano vedak- 
cijon pluoštas vengrų soci- 
įlistų laikraščių, kurie buvo 
išsiųsti iš Vengrijos kontra- 
landos keliu.

"Tarp Austro-Vengrijos 
kareivių, kurie norėjo su ru- 
ais broliuotis, ir vokiečių, 
eurie nenorėjo prie to pri- 
eisti, buvo smarkių mušiu.
"Vengrijos kareiviai yra 

•erčiami kariauti priešais 
•avo norą. Vengrijos dar- 
lininkai reikalauja visuoti
nos taikos tokiais pat pama- 
ais, kaip paskelbė Rusijos 
ocialistai, su kuriais jie 
nuolatos palaikydavo arti- 

’ niausius ryšius. Tuo tarpu 
Vokietijos ir Austrijos im
perialistai, Faterlando par
tija ir užgriebimų šalininkai 
rusų išlygas atmetė. Tuo 
budu jie parodė tikrą savo 
veidą. Žmonės negali ty- 
ėti, kuomet jiems prižada 
taikytis teisingomis išlygo
mis ir vėl apgaudinėja.

"Trečia revoliucijos prie-

Nors tonsilai yra kūno da- l 
lis, tečiaus žmogus be jų ga
li gyventi, ne tik gali, bet 
kartais jo sveikata lieka iš
gelbėta tonsilų išpiovimu. 
Kiek iki šiolei tyrinėta, ne- 
atrandania, kad jie darytų 
ką svarbaus žmogaus svei
katai. Užduotis kokias at
lieka tonsilai, yra atlieka
mos ir kitų kūno gilių, o jei 
imti atydon. kad jie užtve
ria kelią bakterijom į plau
čius, tai net juokinga išro
do, nes vietos bakterijom ei
ti į plaučius, tonsilų nekliu
dant yra daugiau, negu rei
kia. Būdami gi budavone 
su įvairiais įdubusiais, jie 
duoda progą pašaliniams 
daiktams ir bakterijom už
silikti ant jų. Jeigu žmogus 
be tonsilų gali gyventi ir bū
ti sveikas ir protingas, jei
gu jų nebuvimas nedaro jo
kios permainos jo kūno vei
kimuose, kiek galima patir
ti, tuomet logiškai išeina, 
kad tonsilus galima praša
linti. Tik pasilieka klausi
mas, ar visada verta juos 
prašalinti. Tūli daktarai 

• manė, kad tonsilų prašalini- 
’ imas turi būti vartojamas H 

plačiai kaipo apsisaugojimo i 
Įmonė. Operacija menka, 
su mažai pavojų surišta, o 1 
galėjimas tonsilus užsikrės- J 
ti ir negeros to užsikrėtimo 
pasekmės yra dideli. Retas 
išvengia bent sykį negavęs 
tonsilicio, arba tonsilų už
degimo. Sprendžiant bent 
iš to, kad risi su padidėju
siais tonsilais ir kurie gau
na sykį-kitą tonsilų uždegi
mą, yra labiau linkę prie 
difteriios, škarlatinos, ty
mu ir kitu užkrečiamu ligų, 
išrodo, kad tonsilai pritrau
kia ligas, o ne kovoja prieš 
jas. Tie, kuriems tonsilai 
lieka išpiauti dėl kokios nors 
priežasties, yra sunkiau pri
einami užkrėtimams. Reu
matizmas, kuris yra labai 
pavojinga liga jaunystėj, 
nes pagimdo širdies suiri
mus, yra varžiai surištas 
su tonsilų uždegimais. Tūli 
autoritetai tiesiog tvirtina, 
kad reumatizmą pagimdo 
negeri tonsilai. kurie slepia 
savyje užkrėtimą. V’aikų 
(ypač mergaičių) liga cho
rea irgi turi ryšį su reuma
tizmu ir tonsiličiu. Išrodo, 
kad apsimokėtų kiekvie
nam. nežiūrint į tonsilų sto
vį, juos prašalinti, kad iš
vengus galimų ateityje nege
rumų.

Tečiaus didelis radikališ
kumas visur pasiekia klai
dingumo rubežius, todėl ir 
užsispirtas tvirtinimas, jog 
visuomet reikia prašalint 

(tonsilus ar jie sveiki ar kiek 
ligoti bei padidėję, butų per
viršiu. Man išrodo, kad ga
lima palikt net tokius ton- 

’ silus, kurie yra nedaug pa
didėję ir kuriems yra pasi- 

------  . . taikę kokį sykį būti uždegi- 
lastis yra reikalavimas de- me, bile tik jie nieko blogo 
mokratizmo— savivaldybės, nedaro ir neatsiranda nieks 
Dabar Austro-Vengrijoj tik tokis, kas išrūdytų iš tonsilų 
plutokratų klesa gali balsuo- paeinančio. Bet visuose at- 
ti. Vengrijoj darbininkui ir ' “ ’ 
nrie unijų prigulėti yra pra
sižengimas: kiekvienas dar
bas turi būt gaunamas per 
valdžios samdymo agentū
ras.

"Pasekminga revoliucija 
Austrijoj įsteigs tenai tautų 
federaciją—italų, pietų sla
vų. ’-usinų. kroatų, vengrų,, 
čekų ir kitų. i

"Po šito seks revoliucija mažėja j)o tonsilų prašalini- 
Vokietijoj, o paskui ir visuo
tina revoliucija Europoj."

e, » kad
pamokinus mus "pasakoja
mosios netiesioginės kal
bos." Netiesioginio diskur
so formų mes mokinomės 
mokykloj ir jos reikšmės ne
same dar pamiršę. Todėl ir 

vo taip atpasakota, kad 
kiekvienam buvo aišku, jog 
toji kalba buvo ne musų, tik 
Raulinaičio.

Taip ją suprato ir "Nau
jienos." Chicagos dienraštis 
taipgi pastebėjo pittsburgie- 
čių rezoliucijos autoriams, 
kad jie nemoka skaityt, jei
gu jiems rodosi, jog "Kelei
vio” redakcija tenai kalbė- 
o nuo savęs.

Norėdamas 
nuros klaidą, drg. Baltru- 
aitis pats suklysta. Jisai 

. sumaišo tiesioginį diskursą 
u netiesioginiu. Tik pažiu- 
ėkime, ką$ išeis pavarto- 
us netiesiogini diskursą ši

tokioj formoj:
"Raulinaitis tečiaus neva- 

•ažiavo. Sako, dabar jau 
•ištiek nieko nepagelbėsi. 
Nesenai Pildomasis Komite- 
as vieną konferenciją dėl 
Kovos’ jau turėjęs ir buvęs 

‘rakęs redaktoriams val
džios neerzinti, bet redakto- 
iai neklausę."

Ar matot, kas iš to išei- 
la? Išeina, kad Raulinai- 
:is kalba jau ne savo vardu, 
bet perpasakoja, ką jis gir- 
l.ėjo nuo kitų.

Šitokią antrojo asmens 
kalbą "Keleivio" redakcija 
butų galėjusi pavartoti tik
tai tokiam atsitikime.jei ji 
butų norėjusi tą Raulinaičio 
kalbą jjerpasakot pati. Da- 
bargi redakcija buvo pasta
čius patį Raulinaiti tatai at
likti. Ir žodis "sako” aiškiai 
oarodo, kad tenai jau kalbu 
is pats. Taigi, ar jums tas ■ • t • • •_

bėio drg. J. P. Raulinaitis, I 
Pildomojo Komiteto narys, 
o ne laikraščio redakcija. Ir 
’Keleivvje’ tas buvo labai 
aiškiai pažymėta. Jeigu pitt- 
sburgiečiai ir kiti suprato, 
jog tai buvo i 
'straipsniai, tai reiškia, kad 
•jie nemoka da skaityt. Taigi, 
vietoj kėlus nepamatuotus 
protestus, patartina jiems 
daugiau mokytis."

Originalas apie tą erzini
mą "Keleivyje" (No. 50 p. 
m.) šiaip skamba (palieku ir 
korektos klaidas):

"Raulinaitis tečiaus nu
važiavo. Sako, dabar vis
tiek jau nepagelbėsi. Nese
nai Pildomasis Komitetas 
vieną konferenciją dėl 'Ko
vos' jau turėjo ir buvo įsa-

. i'Arlol-tnri-jmc Valdžios'

i šame aar pamiršę. ivuei »>
redakcijos:Raulinaičio kalba musų bu-

dabar prigulmvbės. 
musų gazietose, kad Lietuva turi j

* •

—Na. ir kas iš to bus?
—Ve, kas bus! Ką aš ga

liu žinot, kas iš to bus?
—Tai kas žino?
—Tu taip daug manęs ne

klausinėk. vaike. Aš jau
i ne- 

prigulmingos Lietuvos ir 
dac oi.

—Gerai, tėve, aš jau ma
tau. kad jus to norit, bet ne
žinot. kaip savo norą pa
versti kunu. Nežinot todėl, 
kad tautas liuosuoti. tai ne 
jūsų darbas. Jūsų darbas, 
tai tik bačkutes tuštint ir 

i tarunkas giedot.
—Šarap. ba kad kirsiu per

i tusi!...
—"Per ausi,” tai viskas, 

:ą tu žinai, tėve.
—O kam tu, vaike. 

>ačkutę prikiši? 
<ada išsigeriu. tai ne 
nznis. Amerika yra 
<ontras ir čia kožnas 

. gyvent pagal savo konsti- 
ucijos. Tu laikini knygas, 
ai gali sau knygas skaityt; 
» mano konstitucijai geriau 
'atinka bačkutė, tai aš prie 

. bačkutės laiką praleidžiu. 
Kožnas galim turėti gut 
aim ir gyventi pagal Dievo 
vrisakymo.

—Gerai, tėve, jeigu tau ir 
avo kamarotams taip pa- 
inka bačkutė, tai kogi jums 

važiuoti, dar i \Vashingto- 
lą? Juk jus bile kur galit 
bačkutę alaus isiristi ir su
sisėdus apie ją pareikalauti 
Lietuvai neprigulmybės.

— Tęs, vaike, prie bačku- 
ės apie tautiškus reikalus 

pasikalbėt gerai, ale tas ne
turi tokios svarbos viso svie
to akise. Kas kita, vaike, ka
da mes pradėsime iš Wa- 
shingtono kalbėt: tada vi
sas svietas ausis pastatęs 
klausysis, ko lietuviai reika
lauja. O mes sakysim. 
"Mes reikalaujam neprigul- 
mingos Lietuvos nuo Kara
liaučiaus ir Rygos iki turkų 
Konstantinopolio!...”

—Niekus pliauški, tėve. 
—Kaip tai niekus?
—Taip, kad niekus! Vie

nas dalykas, ar jus kalbėsi
te iš Washingtono, ar kur 
nors apie bačkutę susėdę, 
vistiek pasaulis jokios du
rnos i tas jūsų kalbas neat
kreips. nes pasauliui tas vi
sai neidomu. Antras daly
kas, Karaliaučius, Ryga ir 
Konstantinopolis prie Lie
tuvos niekad neprigulėjo ir 
negali būt prie jos priskaity- 
ti.

sakyk, 
nesu-

pri rodyt

ne-
privistu. Kaip tik koks rėk- 

—• ——— jį ir
apie

snys atsiras, tuojaus 
konfiskuot. Jau mes 
tai. vaike galvojam. Neuž
ilgo turėsim Washingtonc 
seimą ir reikalausim, kad 
Lietuvą tuojaus atskirtu 
nuo Rusijos, pakol tenai re
voliucionierių da nepriviso.

—Iš ko jus to reikalausit ? 
—To tai ir aš nežinau, 

vaike.
—O kas tą suvažiavimą 

šaukia?
—Nežinau.
—Tai gal jo ir nebus. 
—Bus, vaike, bus. 
—O ką tu žinai?
—Aš esu išrinktas i 

galus.
—Kas tave rinko? 
—Vyčiai.
—Ir tu, tėve, važiuosi Wa- 

shingtonan, visai nežinoda
mas ko?

deie-

: kęs redaktoriams valdžiom 
i neerzinti, bet redaktoria

man
Jeigu aš 

tavo 
fry 
gali

Jisai

neklausė.”
Jus. turbut. sakotės dabar 

kad tik perpasakoję drg 
Raulinaičio žodžius, o ne pa 
tys tai sakot. Vienok, ka 
pusėtinai gerai žino lietu
vių gramatiką, tuo pasakys 
kad tai jūsų tie žodžiai, jūsų 
Tvirtinimas, o ne perpasako 
iimas. Jeigu jus butumet no- 
rėje papasakoti Raulinaičio 
žodžius, tai butumet rašę 
šiaip:

"Nesenai Pildomasis Ko 
mitetas vieną konferenciją 
dėl 'Kovos’ jau turėjęs ir bu
vęs Įsakęs redaktoriams val
džios neerzinti, bet redakto 
iai neklausę.”

Kad butų buvę šitaip jū
sų parašyta, tai męs butume 
negalėję savo rezoliucijoj 
rašyti, kad pati redakcija 
t.ain sako. Dabar gi. tai ra
šydami. męs visai neklydom 
mokėjome gerai skaityti ir 
gerai supratome, t. y. taip 
kaip lietuvių kalbos mokslą 
gramatika) rodo; T 
uprasdami. butume nusid 

:ę prieš tą mokslą. J— 
'atarimas "daugiau moky • M 1 • ar .
1S, L_ 
uo žmogus 
uo daugiau turi

nes i .
-tinti tuo jūsų draugišku pa
tarimu. męs taip pat drau
giškai jums atsimokame, pa
bardami da daugiau moky
tis rašyt ir skaityt.

Rygiškių Jonas, žinomas 
filologas, savo "Lietuvių 
Kalbos Sintaksėje." (86 psi.i 
parodo pavyzdį, kaip redak
torius, nežinodamas tos pa
sakojamosios netiesioginės 
kalbos, gali pakliūti Į nelai
me! Štai pavyzdis. Kad lai
kraštis praneštų: ”R-kių 
Joną kaimynas pašaukė tie- 
son. kad jo arklį pavogė,”— 
tad R-kių Jonas to laikraš- ------ _----
čio vedėją galėtų paduot tie- rių ir Pruseiką taip apkalbė- 

už apšmeižimą. Bet jei- jo. kad jeigu pliuškės davat- 
/ietoj "pavogė" butų pa- kos butų girdėję, butų rau

tai laik-;dę iš sarmatos, kad joms ne
pavyko kada nors jokį žino-

V’TS 1S pait>. I žllį'l, juuio iac 

,a.l_P oatinka ar ne, bet jeigu ju-'
J .

ę prieš tą mokslą. Jūsų
- •• v • )____ .. y-; 
žinoma, teisingas. Mat, 

daugiau moki.
daugiau turi mokyti? .- . - -...
mokslas be galo. Pajų kurią iš

— HiiT-om rainnas ir

negalit to suprasti, tai iš jus 
lekokie skaitytojai.

Tečiaus. kaip sakėme, da- 
’vkas čia eina ne apie grama
tiką. o apie tą protesto rezo- 
’• • • 1 • • s v -įsnese Pitts- 
burgo rajonas ir po kurią bu 
vo pasirašęs r»ats drg. Bal
trušaitis. 4-tam "Keleivio" 
numery mes nurodėme, jog 
tas pittsburgiečių išsišoki
mas buvo netik nepamatuo
tas, bet ir neapgalvotas. 
Drg. Baltrušaitis dabar apie 
tai visai neužsimina. 0 juk 
tai yra visos šitos polemikos 

: "nugarkaulis."
"Kel." redakcija.

New Yorke Są-gos P. K. 
konferencijoje tūli draugai, 
rinkdami kandidatus i "Ko
vos” redaktorius, Smelsto-

son i
gu v _ .
rašyta "pavogęs." 
rastis nebūtų kaltas, nes ne- 1 .
tikrina, kad tas tikrai pavo- gų taip apkalbėti.

asitikimuose. kur matosi ar 
tai tonsilų padidėjimas,ar tai 
uždegimas, arba duodama v- 
ra jų uždegimo istorija pra
eityj ir jeigu atsiranda reu
matizmas, arba širdies dalių 
permainos, arba chorea, ar
ba pilvo votis, arba nuoma- 
rulis, tonsilai turi būti iš

siauti, nes tankiai minėtos 
i ligos arba išnyksta arba su-— - - •« v >• •
mo. Gi. jeigu tonsilai atkar- 

,tutinai lieka uždegti arba

MOTERJS PRIE DARBO, 
VYRAI SUSTREIKAVO.

St. T>ou]s mieste sustrei
kavo gatvekarių darbinin
kai. kam kompanija pradėjo 
vietoj vyrų samdyti už kon
duktorius moteris. Sustrei
kavę vyrai pareikalavo ir 
daugiau algos.



KEL EIVIS.

Pajieškau drauirų: Petro Baltrėno, 
Petro Pivariuno, Petro MoU-juno, Po
vilo 'Žiūko ir Onos Jokubaviėivs visi 
iš Miliūnų sodžiaus, Kupiškio parap., 
Kauno gub. Jų pačių atsišaukti ai 
kas žino meldiiu pranešti.

Kazimieras Ustupas.
314 Franklin st. .Joliet, III.

Pajieškau švogėrių Antano ir Lon- 
rino Samueliu iš Jeremiškių sodžiau -. 
Skap'škio parap.. taipgi Povilo Buki
no, Puponių sod.. Kupiškio parap. ir 
kntano Vanago Virbališkių sodžiaus, 
neldžiu atsišaukti.

Jonas Kersulis,
17n So. Van Buren st,

Batavia, III.

Pjieškau tetos Liudvikos Dziuiidav- 
nos, girdėjau ištekėjusi, paeina is 
Šidlavos parai). Raseinių pas., Kauni 
gub., prieš 8 metus gyveno Sci-antone. 
Pa. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
jos pačios atsišaukti ar kas žino pra
nešti. (8L

Antanas Dzimidas,
866 Bank st. Waterbuiy, Conn.

“KELEIVIS”
GERI AUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ............................. >1.75
Pusei metu ....................... 100

Kanadoj ir Užrubežiuose:
Metams ............................. >2.25
Pusei metu ........................ 1.25

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

'•KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston. Maaa.

lauia visuomenės suvažiavi-tlC ŽfllOIlCS 1101*1? 
mo, kuri pati visuomenė tu
rėtu ir sušaukti.

”to jau aišku, kad jie reika-

I

i

Kas mums rašoma.
Baitimore, Md, — 1

21 d. čionai pasimirė Kazi
mieras Jurgaitis. Palaido- 

Alfonso kapinėse. 
» iš Amalių

"Keleivis” N. 4 š. m. Rašo 
pustrečios špaltos, versda
mas kalnus ant L. S. S. Rajo
nų ir sau nepatinkamų ypa
tų, kurie nieduoda jiam ra
mybes kaipo "darbininkyš-

įjuos kaltina—o gi "Keleivio” tik protestuot prieš pasku- 
■ špaltos. Ius tą biauria prasi- tinias "Keleivio” purvinas 
manymą, kaipo žino spaus- špaltas. V. žuvyte,
dinot be jokios pastabos va- 
dynas "Keleivio” redakcija/ 
su tuom sutinka. Kada są- 
jungiečiai pasipiktino to

Sausio kam” laikraščij verčia kad

ttas šv...............
Bostoniečių ReZO- Velionis paėjoi. •• j i . > . 4. dvaro, Razalimo parapijos, llUClja aelei L.iet ; Šiaulių pav, Kauno gub. Pa- 
Visuotino Seimo liko nuUudime moterį ir 4 

;metų dukterj Adelę. Gimi- 
1 nės norinčios platesnių žinių 
lai kreipiasi pas V. Jurgai
tienę, 709 W. German st. 

'Velionis neprigulėjo prie jo
kios draugijos ir paliko šei
myną varge. Mirė nuo už
degimo plaučių.

A. Kuriiaitis.

So. L .tono lietuvių socia
listų kuopa, apsvarsčius 3 
vasario susirinkime visuoti
no Amerikos lietuvių seimo 
klausimą, pabriežia:

1. Kad seimo idėjos ingno- 
ruoti negalima. Suvažiavi
mo reikalas jau ore jaučia
mas. Iš Įvairių kolonijų ki- 
la griežti reikalavimai, ka i 
seimas butų sušauktas. Ir 
šitas visuomenės balsas su 
kiekviena diena pradeda 
skambėti vis plačiau ir stip
riau.

2. Kad šita proga pasinau
dodami, Washingtone susi

rinko keli klerikalų politi
kieriai ir. nepasitarę nei su 
didesnėmis darbininkų orga
nizacijomis, nei su kitomis 
srovėmis, paskelbė, kad jie 
iau paskyrę "visuotinam 
seimui” laiką ir vietą (Wa- 
shingtone), ir kad visuome
nė dabar turinti tik savo 
delegatus nusiųsti.

Šitoks klerikalų pasielgi
mas yra tiesiog diktatoriš
kas i 
visuomenę už nosies.

Todėl LSS. 60-tos kuopos 
susirinkimas su pasipiktini-

Shenandoah, Pa. — Sau- 
'sio23 d. Thomas Collierv Co. 
l kasykloje likosi užmuštas 
Jonas Šulinskas, 29 metų 
amžiaus nevedęs vyras. A- 
merikoj išgyveno virš 5 me
tų. Paėjo iš Rumokų kai

tino. Alvito parapijos, Vilka
viškio pav., Suvalkų gub. 
Nelaimė patiko jį nugriuvus 

.ant jo uolai. Palaidotas rū
pesčiu jo giminiu, kurių čia 
paliko. Velionis buvo liriks- 
įmaus budo ir doras žmogus. 
Lai būna jam lengva sveti
ma žemelė. A. Kairis.

Plymouth, Pa. — Koks tai 
matomai iš proto einąs 
žmogus, kuriam žvirbliai pa- via < umvaiviio- , w > Vi -

pasikėsinimas vedžioti ,cia^skia, paskelbė’ - - i Žvirblyje , kad Plymoutho
socialistai subankrutijo. So
cialistų kuopa niekad da ne- į

mu atmeta paskelbta kleri- Į>ul’° didelė, ir
kalų pakvietimą ir pratęs- 'ialįJ dabar’.ta| .akivaizdoje a'
tuoja už paniekinimą visuo- t°- k>la klausimas, ai
menės autoriteto. ‘ i Žvirblio korespondento

Mes kreipiamės ir i kitas ^a xa nebankrutija.
darbininkų organizacijas, 
patardami:

Tegul nei viena draugija,! 
nei vienas kliubas, nei viena

F. Klimkevičius.

E*eter. N. H. — Sausio 26 
„v. vc.,u» d', fabrikus skyriaus
kuopa ir nei viena unija i tą uz'ai5Jda pranese darbinm- 
suvažiavimą savo delegatų kad po piet pasiliktų
nesiunčia, nes tai bus ne vi- 9,ir?)tL ;^a? ,su?a*M popie- 
suomenės seimas, o klerika- f-ais darbininkai čia nedir- 
liškų ]X)litikierių mitingas, i °a. o jei kas dirba, tai gauna 

Pasipiktinimas ir panieka užmokėti. Darbininkai te- 
tegul bus • visų darbininkų sutarė nedirbt, tik tu-
atsakymu tiems politikie- *as hetuvis J. L., kaa prisi- 
riams, kurie nekeno neiga- ^erinus^ uzveizdai, ^pasiliko 
lioti drįsta daryti visuome
nei nutarimus ir davinėti jai 
Įsakymus.

Visuotiną seimą gali tik
tai visuomenės Įgaliotas ko
mitetas sušaukti. Tokio ko-

iu skundė kitus darbininkus. 
Jei nori, tai dirbk, bet skun
dimas, tai žemas darbas.

Vietinis.

..... ....... ........ Easton. P.—Sausio 23 d. 
miteto dar nėra. Jis turėtų ^uvo LSS. 42 kuopos paren- 
but da sutvertas. I £tos prakalbos. Kalbėjo d.

LSS. 60 kp. pirmininkas: iAndriuleyičius. žmonių 
M. M. Plepys, buvo susirinkę nedaug. Au- 

šitą rezoliuciją užgyrė ir lėšoms padengti surink- 
viešas So. Bostono lietuviu Ja U dol., kas liks bus pasių- 
susirinkimas per prakalbas 
St. OmeT Hallėj, 3 vasario.

A. Kupstvs, 
Susirinkimo pirm.
t-----------------------

WATERBURIEčIŲ
REZOLIUCIJA.

Waterburio Lietuvių 
Draugijų Sąryšys turėjo 
savo susirinkimą 22 sausio 
jk) No. 883’ j Bank st., Wa- 
terbury, Conn.. ir priėmė 
sekančią rezoliuciją:

Matydami svarbų r 
visų Amerikos lietuvių ir jų 
srovių bendro veikimo kaip 
nukentėjusių nuo karės šel- 
,pime, taip ir Lietuvos lais
vės reikaluose, mes reikalau
jame greito šaukimo visuoti
no Amerikos lietuviu seimo.

Waterburio Lietuvių 
Draugijų Sąryšio Valdy
ba: Pirm. Th. Matas,

Rast. J. Audukonis. 
Tžd. Ch. Kažemekas.

Nuo Redakcijos: Kai kam 
gali pasirodyti, kad Water-Į tikos srityje t Boxing). Dan- 
burio lietuviai čia remia tą tų dispensarija. panedėliais 
”visuotiną seimą.” kuri kle-Įir seredomis nuo 10:30 iki 
rikalai dabar nutarė šaukti 3:30.
Waslnngtone. Bet \vaterbu- 
riečiu rezoliucijoj to nėra 
pasakyta. Jie kalba apie 
bendrą srovių darbą, todėl iš

sta Są-gos apsigynimo fon
dam V. J. Stankus.

I
I

Haverhill. Mass.—LMPS. 
55 kuopos balius, buvęs 12 
saus..puikiai pavyko ir kuo
pai davė 32 dol. pelno. Sau
sio 13 d. tos kuopos susirin
kime prisirašė 1 nauja narė, 
ir vienbalsiai nutarta prisi
dėti prie Mass. valst LMPS. 
rajono. Nutarta 
prakalbas ir teatrą.
ta iš kuonos iždo paskirt

su rengt i 
Nutar

cika’ą .<5.00 LSS.gos apsigynimo 
fondan. Vadinasi, musų mo
teris veikia. Garbė joms.

Baranauskas.
»
ANGLŲ KALBOS PAMO

KOS Už DYKĄ.
Moterims: Utarninkais

nuo 7 vakare. Prie kalbos 
pamokų bus mokinama viri
mo ir siuvimo.

Vyrams: Seredomis nuo 7 
vakare. Apart kalbos pamo
kų bus dar pamokos gimnas-

jie tarnautu darbininkams 
o ne inperialistiškai valdan
čiai kliasai.

L. S. Sąjungos naraji susi
pratę darbininkai kaipo so
cialistai, pildo savo pareigas 
glaudami ši kapitalistiška 
surėdymą, diada paskutinias 
pastangas kovodami su val
dančiąja kliasą. susitikdami 
didžiausius reakcijos smū
gius. nepai-idami tų audrin
gų dienų kuriomis turim 
pergyvent nepakeliamus 
rekcijos smūgius aukaudami 
save kalėjimams ir. tt.

"Keleivis” su Naujienoms 
vadinasi socialistiški laik
raščiai
Draugai sąjungiečia 
laikraščius platino 
po plačias minias su tikslų, 
kad turėjus stipra darbinin
kišką spaudą prieijus reika
lui, kad butų su kuom ati- 
spirt prieš bendrąjį priešą 
kapitalizmą.

Ir štai kada atiajo tą lau
kiama valanda, kada reikia 
itkreipt visas pajiegas prieš 
bendrąjį priešą ir kovojus 
bendrom spiekom prieš val- 
lančiaja kliasa iš tų stipru 
.virtovių laukiamejė šūviai 
pasirodė. Teip pasirodė, kur 
•vali! :

Ogi tiems draugams kas 
uos sklcidie. kurie juos pla

tino!!
Seniai tas buvo permati- 

a. dėlto tik visie tą kova 
arpe privatiškų laikraščiu 

.-u Sąjungos organais. Nes 
matomai buvo galima piar- 
r.atit karėj kilus o ko aiš

kiausia iu kaukė nuo vieji- 
do nuplėšė Amerkos įsikiši
mas Į pasaulinė karė.

Vėliausi faktai ludija štai 
ką: Pirmutiniai reakcijos 
diegai mums ko aiškiausia 
iriparode, kas reikia graut 
—Ius brolai tą stiprinat. 
Prieška reikia protestuot— 
fus pasilikot salininkai. Tur 
out gal ir čia pasakysit, kad 
jumis žmeižia? Galit sa
kyt nes jumis daugės ir ne- 
ieka ką sakyt. Nes jus sto- 
it prieš susipratusi proleta- 

rijatą su raudonu veidu, ku- 
ie laukiat nuosprendžio.
Koki musų uždavinėji kai- 

>0 susipratusių proletarų: 
Graut ši supuvusi brutališka 
-u rėdymą: socialistų di
džiausias principas, kovot 
fu valdančiąja kliasą. Ką 
jos Gerbiamėje dirbot? stip
rinat ši suvedimą! Skelbiat 
iiberti bonsus.

Gyvais faktais priparo
dėt: kad jus riamiat ši bru- 
.ališką surėdymą, esat sali
ninkai valdančios kliasos. Ir 
jus dristat sakyti, ko gi tie 
žmonės nori! Ar neturi pa- 
sipiktint susipratę darbinin
kai?

Kaip jus atsinešit linkui 
sąjungos centro suareštavi
mo? Kokias žinias paskel- 
bėt linkui areštavimo centro 
valdybos? Ogi bjauriausius 
kaltinimus ko nebuvo gali
ma ir tikietis. Tamstos sa
kot: "vienas senas Philadel- 
phijos sąjungietis dėl "Ko
vos” sulaikymo mums rašo:” 
Kas įier vienas tas sąjungie
tis? Kuris nedrįso jvasira- 
šit po pranešimų nei slapi- 
vardos. Jau tą pati žinutė 
Indija kad tas jūsų sąjungie
tis vra daugės niekas kaip 
tik provokatorus.

Kuomi is remdamasis 
d rista kaltint juos pačus ( ?)

"tarnai" sąjungos.
i šuos 
skleidė

sulaikyme sąjungos organų, 
kame nasakvta: "argi rei

SODO BATHS 
SETTLEMENT I1OUSE 

2404 Fifth avė., 
Pittsburgh, Pa.

(8)

kame pasakyta: "argi rei
kia tad stebėties, kad valdžia 
sulaikė Sąjungos organus? 
'Čia jau jie patis kalti." žurek 
Į "Keleivio" N. 50.

Ką tas riaiškia: Valdžia 
niekalta- jie patis kalti? Kasi

kiais Liaunais prasimany
mais—žmeižtų, tai jau jus 
aiškinaties, kad "savo nuo
monę apie redaktorių pa- 
bėgymą "Keleivio redakcija 
išreiškė sekančiam numery.

"Išreikštoj redakcijos 
nuomonėj irgi nieko prieš 
ąjunga nebuvo pasakita...” 

žurek N. 4 š. m J Gerai eisim 
prie "keleivio” nuomones. 
"Keleivio” N. 51 štai kas pa
sakyta: "Kas butų jeigu ko
kie provokatoriai tuo tarpų 
prineštų tenai dinamito ir 
tokių raštų, kad sufabrika
vus didžiausi suokalbi? Kur 
tuomet butų atsidūrus są
junga? Kur butų ludinin- 
kai. kad tokių dalykų Są
jungos centre nebuvo? Iau 
pats "Kovos" darbininkų pa- 
begvmas ludvtu jog jie vra 
kalti.”

InsitiemĮkit gerbiamėji 
"Keleivio” nuomone-: kaip 
•ie puikei nurodo šnipams 
ko jie nepadarė o ką jie gale
li padarit. ar dauk "Kelei

vio” redakcijos skiriasi nuo 
to provokatoraus praneši
mų. juok jie ir miata kaltė 
Lnt "Kovos” darbininkų.

Kitoi vietoi štai kas pasa
kita: "Tokie žmonės kurie 
'klampiojo organizacija bė
don ir viską pametę paskui 
pabėgo, kad suvertus bėda 
an kitų..."

Ką tas raiškia? ar čia 
kiauri provokacija varoma 
prieš centro draugus? ar 
čia ne šmeižimas Sąjungos 
draugų? Ant ko tą jos pra 
simanvta kaltė norėjo su- 
versti? kuomi tų galėsit pri- 
parodit? Vadinas jus žmei- 
žiat Sąjungos draugus, o ka
dangi iš draugų susideda 
Sąjunga tai yra jus žmei- 
žiat Sąjunga, prasimanot 
nebūtus dalikus ir driabiat 
ant sąjungos draugų. Tuo 
mi tad Sąjunga piktinasi ir 
gerbiamieji neklausikit "Kc 
gi tie žmonės nori?” Ne: 
jus aiškei žinot tik klaidinai 
save skaititojus.

Ius sakot, kad aš buktai 
"Keleivi” su Naujienoms 
smeižų ir klausiat kaip aš 
sralu prirodvt. kad "K." su 
“N.” trina rankas ir džiau
gias iš sąjungos nelaimes, ii 
kaip aš galu prirodvt, kad 
jus džiaugiatės. Ar tie fak
tai ne aiškei priparodo kad 
jus daugiates iš Sąjungo 
nelaimes, vienok jus sakisil 
kad ne. jagų taip tai aš jums 
pakartosiu jūsų pačiu žo
džius ką aiškei ludija:

”0 jeigu draugams butų 
pesleptas. jeigu "Keleivio" 
ir "Naujienų” redaktoriai 
džaugtųsi tiktai savo dva
sioj tai kaipg toks žmogelis 
apie toki džiaugsmą paletų 
patirti?” Vadina jus čia pa
tis priparodot savo džaugs- 
m.a man-nereikia nei tirinėt!

Vienok iagų jums ir to ne
pakanka, tad mialdžiami 
malonėsit prirodit štai ką: 
"Kasė duobę privatiškiems 
laikraščiams" etas jus vra 
oasakita "KeleKivio” N. 50. 
Kurs tą duobę buvo kasa
ma? Chicagoj, So. Bostone 
ar Brooklyne o gal Kalifor
nijoj? Kaip jus tą galėsit 
priparodit vienok jus išmis- 
b’ta, prasimanymas o šita 
ius anksčiau prirodet. kad 
kas ką prasimano turėda
mas piktumą nebutu dalikų 
tai žmeižia. tai kaip čia bus 
gerbiameje jus pasiliekat 
žmeižikai?

O kas link rankų trinimo 
ir jūsų džauksmo tai ko ai
škiausia parodėt "Keleivio” 
N. N. 50, 51. ir 4. Tai jau vi- 
sems aišku ir ne ko daugės 
sąjungiečia i pasipiktino
kaip tik tu pavirš minietu 
N. N.

Baigdamas turų štai ką 
pasakit: sąiungiečiams dau
gės ir nielieka- ką darit kaip

Redakcijos Prierašas: De
dame ši "straipsnį” be pa
taisymų, nes jo autorius rei
kalavo "nieko iš jo neiš- 
mest.” Nors dėl jo nenuo- 
sakumo, dėl netinkamos 
spaudai formos ir, pagalios, 
dėl jo chamiško tono turėjo
me pilną teisę numest ji 
gurban, tečiaus Įdėjome lai- 
kraštin kaipo gadynės doku
mentą, parodanti, kokių 
tamsių fanatikų gali kartais 
Luti net ir pažangiausioj 
darbininkų organizacijoj. 
Žmogutis nemoka da sutvar
kyt savo minčių, nesuriša 
tinkamai dviejų sakinių, ne
žino da ką reiškia žodis 
"provokatorius,” o blaškosi, 
karščiuojasi. "kritikuoja" 
laikraščių redakcijas, kalba 
apie nesuprantamą jam ”in- 
perializmą” ir nori mokinti 
tuos žmones, nuo kurių jis 
pats turėtų mokintis.

Šitokių fanatikų, kaip Žu
vytė, yra Sąjungoj ir dau
giau, tik ant laimės jų ne
daug. Kritikuoti juos, ži- 
ioma, butų bergždžias dar
bas. Visų pirmiausia juos 
•eikėtų gydyt, nes tai savo 
•ųšies ligoniai—serga frak
cine histerija. Paskui rei
kėtų juos mokinti sccializ- 
no, taip kad jie suprastu 
:og ne jie kapitalizmą griau- 
a. bet gyvenimo evoliucija, 
įpie kurią jie dar neturi nu- 
nanymo. Apie tą evoliuciją 
ie galėtų daug pasimokinti 
.ad ir iš spausdinamo da- 
-ar "Keleivyje" veikalo "E- 
voliucija ir Revoliucija." 
Taigi jiems reikėtų nekriti- 
<uoti "Keleivi,” bet mokintis 
š jo. Kritikuoti gali tik
ai tas, kas daugiau už kri

tikuojamąjį išmano. Žuvy- 
ė gi. kaip parodo jo (ji—vv- 
as) straipsnis.’’ išmano vi- 
ai nedaug Pasirodo, kad 
is nežino net ir to, kas buvo 
Kovoj” rašoma, ką Law- 
ence’o kuopa buvo nutarus, 
eigų jis klausia, kur ”Ko- 
a" kasė privatiniams socia- 
istų laikraščiams duobę.

Žuvytės typo vyrukai turi 
;au įsikalbėję, buk "Kelei
vis” ir "Naujienos” yra di- 
ižiausi Sąjungos priešai. 
• iems rodosi, kad jie—tai 
visa Saiunga. Ne. vyručiai! 
"Keleivio" redaktoriai yra 
aip pat Sąjungos nariai 

kaip ir ius: jie taip pat mo
ka duokles ir taip pat palai
do organizaciją kaip ir jus; 
> dirba jai, agituoja už ją 
iaug daugiau negu jus. Mes 
jaklausime tokio Žuvytės, 
kiek jisai sutvėrė LSS. kuo
lų? Kiek kiti jo rūšies rėk- 
niai priagitavo Sąjungai 
įaujų narių? 0 "Keleivio" 
•edaktorių prakalbos ir po- 
luliariški "Keleivio" straip- 
niai pritraukė šimtus naujų 
ąjungiečių? Ir jeigu visa 
o akyvaizdoj tokie gaiva- 

’ai, kaip Žuvytė, vis da nesi- 
iauja niurnėję, tai mes ir 
ėl klausime:
Kogi tie žmonės nori? 

(LAIDOS "ATITAISYMAS 
"Keleivio" No. 4, kores- 

londencijoje iš Loweli, 
Mass. įsiskverbė klaida. 
Tarp aukavusių N. A. P. K.' 
š. F. žmonių vardų praleista 
J. Baranauskutis (5 metų 
amžiaus vaikas) aukavo 30c.

Pajieškau draugų r’elikso Jakšto, 
Kazio Jesiuno ir Jono Dovidėno. iš 
Tanenunio parap., Zarasų pav., Kau 
io gub. Meldžiu atsišaukti.

Antanas Matukas,
1347 So. 48-th Ct. Cicero. 11:.

Pajieškau draugų Juozapo Griga- 
iuno, Šernunio -od. Šimonių parap.. 
lono Adomėlio Juodpanių sod.. Ska
piškio parap.. ir Mamonos .Janeni- 
•ios, Druskių sodž. švedas: parap. 
'leidžiu visų dėl svarbaus reikalo at- 
isaukti.

Napolis, Kavaliūnas,
314 Franklin st.. Cicero, III.

Pajieškau švogecio Juozo, Paulau- 
:kio, gyveno Pittsburge. as esmi iš 
:x»!nenu sodžiaus, Tiiškių valsčiaus. 
Kauno gub. Jo paties atsišaukti ar 
tas žino meldžiu pranešti.

Ant. Misiulis,
34 Sheldon st.. Hartford, Conn.

Aš Klemensas Kurlonas, Merkinė, 
valsčiaus. Trakti pav., Šklėrių sod. 
Vilniaus gub, pajieškau brolio Ado- 
no Karlono. prieš 2 metu gyveno 
Uontello, Mass. Meldžiu atsišaukti.

Klemensas Karlonas,
34 Sheldon st., Hartford. Conn.

Pajieškau savo draugų ir pažįsta
mų. Aš esnv iš Blucižių kaimo, Pa
nevėžio pav. Kauno gub. Visų mane 
pažįstančiu meldžiu atsiliepti.

Mikoias Kralikauskas,
SOS Jefferson avė., Utica, N. \.

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

Agota Baleckienė, (6»
BOX 48, Minden, W. Va.

Pajieškau pusbrolių Jokūbo ir Jono 
Baltušiu iš Kasčiūnų kaimo. Papilės 
parap. Kauno gub., gyveno Aber- 
leen, Wash. Meldžiu atsišaukti.

Kristupas Gavėnas.
BON51, Lead, So. Dakota.

Pajieškau brolio Domininko Berta- 
šiaus. iš Kuosų kaimo. Girdiškės pa
rap.. Skaudvilės vaisė. Kauno gub.. 
gyveno, regis. Massachusetts valsti 
ioj. Meldžiu io paties ar kas apie jį 
žino dėl svarbaus reikalo atsiliepti.

Stasys Bertasius, * (81
BOK 005, Mokomis, III.

Paiieškau Margaretcs Bcnder, 1912 
metais gyveno Rockiord, III. Mel
džiu atsišaukti, ar kas z.ino jos antra
šų pranešti.

Krank Strams.
BOX 260. Huntington Berneli, Cal.

Pajieškau Juozo Pečiulio iš Vizaitlą 
sodžiaus Gižu valsčiaus, Vilkaviškio 
i»av„ Suvalkų gub. Jo paties ar ži- 
nančių.ių meldžiu atsišaukti.

Ona Stadalnikaitė. (8)
34 Sheldon st.. Hartford. Conn.

Paiieškau Dusbroiio Jono Mačiūno 
’š Seinų pav., Suvalkų gub. gyveno 
Elizabethport, N. J. Jo paties atsi
šaukti ar kas žino meldžiu pranešti.

L. Nevulis,
sol Bank st.. Waterbury, Conn.

Paiieškau Augusto Strimav’J Hus, 
iš Lukšiu kaimo. Suvalkų gub. Jo nu
ties atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

F. Stnmavičia,
BO\ 226, Huntington Beach, Cal.

Pajieškau Uršulės ir Katarinos 
Bartuškiučių. viena Bruožienė, antra 
Medelienė, gvveno, rodos, Brooklyne. 
'■leidžiu atsišaukti.

A. Senkus.
536 Crosby st.

Grand Rapids, Michigan.

Paiieškau drauges- Onos Rupeikie
nės iš Plungės miestelio, Telšių pav.. 
Kauno gub. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu jos pačios ar kas ja žino at
siliepti.

Ona Peldis.
43 \V. 6-th st.. So. Boston. Mass.

Paiieškau švogerio Juozapo šešei 
kos, iš Upeliškiu sodžiaus. Vabalinin- 
kų parap. Kauno gub. Jo paties ar 
kas ji žino meldžiu atsiliepti, nes tu 
iu svarbų reikalą.

J. Wieks.
% Grade Camp. Potlatch. Wash.

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Dupinukės iš Mikaičių sodžiaus. Del
tuvos parap. Vilkmergės pav., Kauno 
gub. gyveno New ’iorkt. Meldžiu at
sišaukti ar kas žmo pranešti.

Jos. Aukštuolis,
BOX 250. Parkersourg, W. Va.

Pajieškojimai
”KEL.” SKAITYTOJU ŽINIAI.

Visokiu<« pabėgimus, nuskriaudi- 
mus. pasigarsimmuK ii kokių vie
tų paeina, pirkimu*, pardavimus 
arba tam panašiu* pasigarsini- 
mus, delei tulu priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega- ! 
lime. L ž tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvienų sy
kį. Todėl siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio" Adr.«in.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Gutau
sko. jo pa'ies ar kas žino meldžiu 
atsiliepti, nes turiu svarbų reikalą 

Mikas Gutosvski
23S7 Lister avė., Chicago, |||.

Pajieškau Emilijos Stupurienės- 
Pa-'akarniutė' iš Rokcų sodžiaus. 
Kuršėnų parąp. Šiaulių pav. Kaur. > 
gub. Meldžiu atsišaukti.

Juzefą Stupas-J>warsh
BOX JO. Lo veli, Wash.

Paiieškau brolio Igno Janeliun<». 
taipgi Mateušo Prūso ir Veronikos 
Prusukis. gvveno Chicagojc. Jų pa
čių atsisukti ar kas /.mo meldžiu pra
nešti.

Veronika Jurgaitienė.
709 W. German sL, iJaltimore. Md.

Pajieškau pusbrolio Felikso Baliu- 
konio ir pusseseres Marijonos Baliu- 
koniutės iš Kanėenų sodžiaus. Daugų 
parap. Trakų pav., Kauno gub. Mel 
džm atsisaukt.

.Mateušas Baliukonis
E()X L. 82. Shirley, Mass.

1‘ajicskau savo pusseserės Amiii.ios 
Kenrsonskaičios. Jos pačios atsišau
kti ar kas žino malonės pranešti.

Kazimietas Masiiionis,
Co. K. 115 lnft., Montgomcry, Ala.

Pajieškau bro'ių Siįvestro Zupko-,4 
gyveno Brooklyne; Kazimiero ir Pet
ro Zupkų, gyveno Pittsburge jie iš 
Suodžių kaimo. Vadokliu parap., Kau
no gub. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Zupka,
2.434 So. Oakiey avė., Chicago, III.

Pajieškau seserų Julijonos ir Petro
nės Straukičių, Julijona po vyru Da-. 
vidavičienč, gyveno V» aterbury, CL 
Meidžiu jų pačių atsišaukti, ar kas 
žino pranešti. 161.'

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

Petersburg. Va.

Pajieškau savo vyro Jono Kūčios-' 
ko. prieš Velykas pereitais metais pa-; 
liko mane ir nežinia Kur išvažiavo. 
Girdėjau kad jau gyvena su kita. 
Apie 35 m. senumo, vidutinio ūgio,' 
dideliai rauplėtas ir kairėji akis ma
žesnė, kakta pramušta ir pusplikis. 
Paeina iš Bartkiniakų Suvalkų gub4 
Kas ta vyrą žino kur jis gyvena, ma-’ 
lonėkit. pranešti, uz ka bus atlyginta.

Marijona Ručinskienė, (6> 
lStrong pi., Cambridge str., 

Boston. Mass.

Pajieškau dėdės Antano Jeneliuno 
ir draugo Viktoro Griciaus abu iš 
Kauno gub. Šiaulių pav. Kuršėnų 
parap. Gricius pirmiau gyveno Chi- 
eagoie. Malonėkit atsišaukti.

Steponas Jeneliunas (7).
c.'c C. V. L. Co. Scosti Bag 1.

Pittsburg, N. H.

Pajieškau Jono Šimkaus, iš Vilkų 
kaimo, švieksnių parap.. Raseinių pa
vieto, Kauno gub. Taipgi Adotfo ir 
Boleslavo Maržijansko iš Stemplių 
sodžiaus. Meldžiu atsišaukti. 
Stepanija Maržijanska-Savickienė (8>-

236 Markei st.. Campello, Massš

Pajieškau brolio Franciškaus Kiel- 
pšo iš Pašilės sodžiaus, ilakiu parap.. 
Telšių pav.. Kauno gule, gyveno, ro 
dos, Chicagoj. Jo paties atsišaukti... 
ar kas žino meldžiu pranešti už ka 
busiu dėkingas.

Ananas Kielpšas, (7k
2 Second st., Tauton, Mass.

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

Veronika Itikčiukė.
222 Warren st., Bndgeport, Conn.

APSIVED1MAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

ne jaunesnės ]!» ir ne senesnės 2.* 
metu amžiaus Geistina. kati butų 
dailaus sudėjimo ir mylinti šeimyniš
ką gyvenimą. Aš esu 21 metų, blai
vas. “su pirmu laišku meldžiu prisiųst 
savo paveikslą, atsakymą duosiu kiek
vienai. (6».

Jonas Mak rinkas,
210” Homer st.. Chicago, III;

| Pajieškau apsivedimui merginos 
"uo 18 iki 26 metu amžiaus, 5 pėdų 
ir pusės augščio. iš artimų valstijų 

I dei vnatiško pasimatymo. Aš esu 
blaivas. 28 metų amžiaus «> pėdų aug- 
štas, . turiu prapertę 6,tMH> vertes. 
Platesnes žinias suteiksiu per laišką. 
Meldžiu atsišaukti prisiunčiant savo 
paveikslą. (7 >

John P. Johuson
B()X 1073. lA>well, Mass/

Pajieškau apsivedimui mergino* 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus nesiki- 
riant tikėjimo. Aš turiu gerą darbą, 
uždirbu po *30 i sąvaitę. Meldžiu 
atsišaukti ir prisiusi savo paveikslą. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. (7) 

A. Galusankas,
730’-į So. Main sL, Lima. Ohio.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

Re s to racijose, Hoteliuose ir Dirbtu
vėse, užtektinai darbo kiekvieną die
ną ir visados gera mokestis. Kreip
kitės pas: (27,

GORALSKYS E.MPL. OFFICE.
52 Salėm st.. Boston. Mass.

i 
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BORDENS 
Malted 
Milk

HAS NOEOUAL

Senom ir silpnom ypatom.
Nėra nieko taip priimuaųs. už- 

gančdijanėio, sustiprinančio ir už
vaduojančio kasdieninį maistą 
kaip

BORDEITS
Malted MiM

IN THE SOUARK PACKAGK
Išgert garuojančiai šiito prieš 

einant gult bei šalto dienos lai 
ku. -lis atbudavoja kuna ir su
stiprina nupuolusias spėkas.

PIRK PAKELI ŠIANDIEN 
Parsiduoda visose aptiekose.

Išpildvk šitą kuponą ir pasiųsk 
Malted Milk Dept.. K 

BordenA Condensed Milk Co.
New Vork.

Jdėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedj ir sampelį, pakaktinai iš
bandymui.
Name ..................................... .

Address
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Chicago. III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

lAkušerka!
at Pabaigusi kursą U omani Medical
2) CaOesc. tultimore. Md.

Pasek nunirai atlieka savo darbą prie
W Sfimdymo. taipK* smukia i isukia«> roaaa ir 
z pagelba i n vairiose motei u livrose.
| F. Stropiefee,6 st

i i SO. BOSTO.S, Mms*- •

•u
iš ryto :

i 
galit Į 

(?)

0

Ko

gyvuoja

su

Vilniji

.1

EknpertM 
l^ikrtelžią 
Taisytojas.

**v- &J

JI LAUKIA.

rysim.”

E. J. Mažeika
GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 

LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 
KRAUTUVĖ

I
Akių is 

Specijalistas, Į

Taipgi užlaiko visokia*
MUZIKALIŽKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS Ir RECORDUS 

LIETUVMKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS. R U SUKUS ir tt.
Reikalaujant kokių nors daiktą kreipkite* pas mus, o gausit* 
teisingą ir garą patarnavimą.

E. J. MAŽEIKA
52 Sheldon st., Hartferd, Conn.
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Pranešimas 
Visuomenei.

kad galime gauti Nepngui- 
mingą laetuvą dabar, arba 
niekados”. Todėl visi lietu
viai, kas kuom gali, lai prisi- 

;deda prie išgavimo Lietuvai 
Jau nuo seniaus lietuviai laisvės.

nujautė stoką tinkamų žinių 
apie Lietuvą svetimose kal
bose. Pastaruoju laiku at
sitikimai, kuomet prasidėjo 
Rusijos derybos su Vokieti
ja, Lietuvos vardas pradėjo 
vis tankiau būti minėtas an
glų spaudoje, mus galutinai 
pertikrino, kad ne tik dau
gelis amerikonų, bet net jų 
laikraščiai, veikėjai, kon- 
gresmanai ir kiti politikos 
veikėjai beveik neturi jokios 
jutovokos nei apie Lietuvą,!*

Su pagarba,
IJ etų vos Neprigulmybės 
Fondo Informacijų Komi
tetas

per J. Jonikaitis, M. D.

Telephone: Greenpoint 2372

MACYS BROS- 
FURN1TURE CO.

TIKRAI LIETUVUKA KRAU
TUVE IR IŠLYGOS PIGIOS

Siutus, Over kotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.

.Mes užtikriaam, kad Jų* aucėdysit pinigų 
ir turėkite GRAŽU S Rl.’BLS. Kadangi 
me« imam materiją iš gerųjų firmų ir pri. 
mierttejam rūbą pagal žaiogų, todėl mu»ų 
fMUHPi siutai ar overkotai nes ūda r ko žmo
gaus išvaizdos ir bu u a
VISOKIUS VYRAMS
kotus pasiuvau
TAIPGI 1AVALOM

liūdi, mergele, ilgies’ ar 
svajoji?

1 Kam sėdi prie lango, ko ty
liai raudoji?

,”Aš laukiu ateinant prakil- 
naus didvyrio, 

r^ fcpie lį^tuvių tautos troš- ,”Kur ėjo Į kovą nepaisy- 
kitnus ir reikalavimus. i dams myrio;kimūs ir reikalavimus. ) dams myrio; ’

Daugelis klaidingų žinių "Paskleisdamas šviesą, tam- 
apie Lietuvą ir lietuvius pa-j sumą naikino,
sirodė anglų presoje, o kuo- „Nušviesdamas kelią,liuosv- 
met jas mėginta atitaisyti, l bėn vadino... 
ar užprotestuoti prieš tai.;"Bet tamsiajai jėgai tatai 
tai atsakymas visuomet bu-! nepatiko—
davo tas pats: ”Duokit, sako "Jam pervėrė širdį, man 
mums, teisingų žinių apie; žaizdą paliko... 
save, duokit mums Lietuvos, "Jis mirė... Išnyko man vi- 
žemlapius, tai męs ątitaisy-j sos svajonės, 
sim ir daugiaus klaidų neda-, "Pasaulis aptemo, nemieli 

man žmonės...
Panašius rugojimus teko. ”Aš eisiu ant kapo liuosybės 

• ” j" karžygio,
kon-; "Palaistysiu gėles, ką ant jo 

išdygo
"Gailiom ašarėlėms, paskui 

___ v _ jų priskinsiu
knygelė apie Lietuvą anglų ”1 r iš jų brangiausi vainiką 
spaudoje, pasitaiko šiokių-į nupinsiu...” 
tokių straipsnių encikiopė-, O. gamta galinga, sukelkie 
dijose, žurnaluose. Bet vie- ciklonus,
nos yra nusenę, kitos iškrai- Lai sostus išvarto, išblaško 
pytos, trečios vėl neparan-j tyromis!
kios naudojimui užimtam Lai dulkes ir šiukšles nuo 
žmogui. Iki šiolei męs netu-; žemės nušluoja,
rime parankios, nedidelės I-ni Meilė, Brolybė ir Laisvė 
informącijinės knygutės, <rvwmw’
kurioje anglų laikraščio re- - 
dalija, arba Amerikos, ar 
Anįlijoš poHtikos, ar kitas 
veikėjas, galėtų greitai at-

girdėti ne tik nuo anglų' 
laikraščių, bet ir nuo i 
gresmanų bei senatorių Wa- 
shingtone.

Teisybė, yra viena kita

Redakcijas Atsakymai.
. z. _ . ; ‘ ^Keleivio” skaitytojui—
rasti visas svarbesnes, jam;Iki šiol patento kiaušiniams 
reikalingas ir teisingas ži- 'daryti niekas iš vištų nepa- 
niąs iapie Lietuvą ir lietu- veržė ir fabrikose kiaušinių 
viųs. . niekur nedaro

Todėl Lietuvos Neprigul- jos mokslas ži
niekur nedaro. Nors chemi- 

____ ________________ j____________________________________žino, iš kokių 
mybės Fondas nutarė tokią med.egų kiaušiniai susideda, 
trumpą, parankią informa- bet padaryti jų negali, taip 
cijgknygėię apie Lietuvą i r. kaip negali padaryti obuolio, 
jos jreikalavimus bei troški-: gyvos gėlės ir kitų panašių 
muKišleisti anglų kalboje, (dalykų. Kol kas tas pasilie- 

Ijeidiny*. kaip v hpskait- ^ka dar gamtos paslaptis.
Iftiojama; turės būti jipie 30 • Kim. J. E. Strazdui — 

21 T___korespondenciją
reikalingu prie to vienu, ar grąžiname su paaiŠkini- 
dviem žemupiais—pavyda- maįs> 
le ”referenee book for a bu- j. gij-šukuj,.—gį kartą ne- 

galėsim tamstos raštelio su
naudoti, nes talpindami ji 
turėtume versti anglų kal- 
ben, o mes tais vertimais ir 
taip jau esame perdaug ap-

' sunkinti. Rašydami dau- 
I giau. nekliudykit karės.

—45 puslapių djdunao, su Tamstos• 1 ' !• ♦ _ A ___•_ _ w •

sv reader.
Lietuvos Neprigulmybės 

Fondas geidžia apie tai pra
nešti musų visuomenei, kad 
kitos įstaigos ar ypatos ne
eikvotų kartais nei laiko, 
nei lėšų tokiam pačiam dar
bui. Apart to, Lietuvos Ne
prigulmybės Fondas taipgi 
geistų šiam savo darbui vi
suomenės paramos, nes lai
da žada būti didelė ir gali
mai geriausiai atlikta ir to
dėl reikalaus nemažos su
mos pinigų.

Šios knygutės tekstas yra 
jau baigiamas rengti, gi 
žemlapiai rengiama po prie
žiūra buvusio kartografo B. 
K. Balučio. Visa laida bus 
leidžiama i>o priežiūra pa
tyrusių tame darbe ameri
konų.

Šią knygelę manoma iš
siuntinėti visų laikraščių,— 
lient svarbesnių,—redakci
joms, kongresmanams ir se
natoriams (kaip VVashing- 
tone), taip ir valstijose, žy
mesniems profesoriams, po
litikams ir veikėjams.

.Jeigu lėšų užtektų, tai ga
lima butų apimti ne tik Su
vienytas Valstijas, liet ir 
Anfliją ....

Męs manome, kad susai 
darbas gali daug -labai dau 
—gero padalyti Lietuvos 
laisvės išgavimui, ir todėl 
pranešdami apie tai, jio- 
draug prašome lietuvių vi
suomenės paremti šitą dar
bą, siunčiant tam tikslui au
kas Lietuvos Neprigulmy
bės Fondui, vardu jos kasie- 
riaus T. Paukščio, 13 Mill st. 
Plttrton, Pa.

Teisingai buvo pasakyta,,

$1.00 ^?‘s
Pristatom į namus visokius 

daiktus į visą apielinkę Jersey. 
NewY’ork, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
A+važiuokit ir iš toliau, k a -a, 
užsimokės. (?)

198-200 Grand Street

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P1G1A1 IR GERAI.

______ IR 1SHROS1NAM
VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 

Darbas geras ir užtikrintas, kaina 
prieinama.

Tikrai Jučą brolis lietuvi*

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

Telefonas: So. Boston—2101B

Aš, Alena Kostovska, pasini-: 
dau visai publikai akyse.> tarpe Driggs ir Bedford avė. 

Į BROOKLYN, N. Y.

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt 

bežiūrint Boiė iš rankų 
niekas nega! suprasti

BOLĘ, 
pražūna ir 

kur ji dingo.

i »»- *-*■*

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

(51)
The Magic Shop.

BOX 309, Holbrook. Mass.

h Jonas A. Katkus
H UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 
H IR KITOKIŲ DAIKTŲ, 
į ■ Galima gaut pirkti visus Ame- ■ 
; Į rikoje leidžiamus laikraščius, •. 
į Į taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

i
 Krautu ’ė atvira nuo 7

iki 12 vidurnakčio.
į > Toliaus gyvenantieji 
; i keiptis lašku šuo adresu:

J. A. KATKUS
; • 2204 Forbee at., Pittsburgh, Pa.

■*0teeei£y~-dee?:-i

1 ’
Kas mane išgelbėjo nuo varginan- ' i 

čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš J į 
per praeitus 4 metus buvau vos tik j 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda- • 
vau valgyti ir suvalgytas maistas su- ; 
teikdavo daug man nesmagumo—at- i 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, i 
gargimas vidurių. Diegliai suimda- . 
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. i 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo : 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei- i 
kalanti Salutaras Bitteris ir Saluta- , 
ras, Regulatria, dėl moterų, prade- ■ 
jau gerai iausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo- 
darr i Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMTCAL INST. 
žolės nuo visokią blogamą.

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

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS

APTIEK A
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptus su d 

džiausią atyda. nežiūrint ar iš
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pas: ulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis, a 
tiekorius.
EDVARD DALY, Savininkas

18 Broailvay, So. Boston.
Galite reikalauti ir per 1

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, lenkiškai h 

Rusiškai ir Vokiškai. į,
•TDO VISOKIAS LIGAS. {. 
' Valaadoa: į
Nuo 8 iki lė ryta. Na

1 iki 8 dieną, ano f K; 
S vakarą.

UI HANOVER STRIKT, {
BOSTON. MASS. g|

asaassa- - sa.s. --

Rusijos Revoliucijos

PAIN-EXPELLEk
tai kiekvienos šeimynos geriattsis <lrav.gns, 
tikrai pagelu: nuo visokių kei:tėjin:t: ir

Dabartinės gyvenimo anl.aliybcs pr.vertė 
branginti iki 35 centų tnažą buteliuką ir iki 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada t? senai 
gyduolę tokio pat gerumo ir p:ii<ng:.::: 
duokite apgaut sakiastuotais vu*3tais, ;...ru.:o<laat-is 
už pigesnę dienią.
Šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žėrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS’’ ir žodis 
„I.OXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPE1J.ER1S parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką ttž 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Wa*hington Street, Ncw York

KARE IR LIGOS!

k:

mus pa- 
05 centų 

išbandytą 
o. Xcsi-

KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Ant 21 
akmens 

Gdžkelie laikra- 
dia sriubelių už
sukamas, vyriš- 

.V. ko didumo, ant 
20 metų auksuo- 

I tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkelio važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. G varant uotas ant 20 me
tą Ypatingas pasiuiyjiraas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. ( ?)

EXCELS1OR WATCH CO.
9M Athenaeum Bldg. CHICAGO. TLL 1

| “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurių pre

numerata pasibaigė marmė
kite atnaujinti, nes sulyg kra
tos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
>r savo draugus pakalbint už
sirašyti ''Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
Uentai gina darbininkų rei
kalus.

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius. permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už- 
enka parašyt atvirutę, nes 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytojų mainy

dami adresą arba klausdami 
k<>-nors. parašę laišką neužkli- 
♦uoja ir prilipina tik už Ic. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laišku niekados ne
siustų. nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c_ 
kitaip tą laišką numeta arba 
>*eikia už jį primokėt adresa- 
ui

"KeL” Administracija.

's
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

’KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston, Mass. I

visam* sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

bet ir tesingi, šie straipsniai: 
Kode! vyrai tampa senberniais?

Ar jaunos merginos myli *e«6er- 
nius? ' e. . .

Ar pritinka senberniams vesti 
jaunas merginas? Kodėl mergi
nos tampa senmergėms?

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti už jauną vaikinų.
Knyga papvefta labai puikiais- 

artistiškais paveikslai*. 
Kaina tik 35 centai.

Knveos reikalaukite pas:
A. PIPIRNINKAS 

2023 ST. PAUL AVĖ, 
CHICAGO, ILL.

arba "Keleivio” Knygyne,
255 Broadnay. So. Boston. Mass.

Agentams duodu didelį nuosimtj- 
(komišinak

AR NORI, KAD MERGINOS ;
mylėt v t

Jeigu taip, tai nusipirk

KREST KENDŽIŲ. 
o ji niekad nepamirš jus. nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney’s (ręst Ken- 
džią. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone,
K. ŠIDLAUSKAS

Z2« BROADVAT, 
SOUTH BOSTON. MASS

Vaduojanties 
lasomi* 

žirnelio

Sveikata 
pajiegos 

ir 
energija SITAS BRANGUS

VADAS 1 SVEIKATA
Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 

ligas, kaip sifilis arba kraujo užruodijinias, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos lijos, nervišku silpnu
mas, nurilpaėjlauis, spcnacterca. kvsdtvJys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiikal-šlapiino organu ir kitos ligos, i.-.i . k

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasc';nih>įoi gyvenos tacistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musu pase!.nū "g 
dvmą tokių ligų, kaip pilvo bei jakuą negalės, tulžingumis, prietvarkis, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

ŠI T U PINI 9'2C.

CASCARASpUININE
Nuo 20 metu laiko n'pakol ama kai

na šitos gyduolės—25c. už 24 žir
nelius. Kitos nuo šalčio gvdvolė- 
< žirneliai) 3O<. už 21 žirnelį, Išskait- 
liuok iv pamąstyti, kad sulaupini 
OUc.. pirkdamas Hills Jlalčio gyduolę, 
•šgydn šaltį į 24 valandas, gripą j 3 
dienas.

Pinigai grąžinami jei 
butu kitaip

Vi«oa* aptiekose.
24 žirneliai už 25.I

AR TAMISTA KENTI
nnn skau.lėjiaiu strėnose; nuo skaudžių ir skaudančio sąnarių; r.-m galvos sk-ar- 
dėjimo; nuo af>etito Diistojimo; nuo sprogusio pilvo; :.i;o n!s:• i- i.: ;o n ai tu; 
nuo vėmimo; nuo tnlžingumo nžpoulimų; nuo apdengto Iii-, ir :<>; tuio l.i >go kv .-u.o; 

nuo negalėjimo miegoti; šuo blogą sapnų. 3r esi j«il| •.:>•<. lengvai r u įu<li:iutn:is, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nu.iloms r\!m<-tyį ■' Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą g.‘-<b-ih;i:ts; draikijo--? Ar 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar tori širdgėlą f Tie syntntoim.i nurodo, k.-’.l ju u kūnas 
yra blogose sanlygoso ir kad jutus reikalinga mę-.likaib'La pi.ži.ira ui ta r i

Musu brangi dyka! duodam* knyga pasakvs joms faktus apie tukins ligas, 
negales ir synmtornus. Ji įsakys jums apie munų gyjytną <1 lėi : uyr: hii i.u žmo
nių j jų senu laikų sveikatą, spėką ir stiprybę —'ir kaip trr i vyru ta.p vyro. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi grrą, sveiką patarimą ir inf.nt . -< i jas kuria* 
kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažninsite priežastis savo kentėjimų ir k . p jus.; tn-g.-i’.-s 
gn!i būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir padinaa lokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Pristaskfl Šit9 BMtans Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUS3ELL PlUCl Ctk, L. W1 Madhon A Oicton S:«„ CbScago, UI. ,

Brangiu Daktarai;—man tuojaus pasiusti v~sai dykai, apmokėtą 
pačU, jusu brangią medlkaliSką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noi



Evoliucija ir Revoliucija
PARAŠĖ MARK FISHER

(Pubaiga).

Kuomet naujų industrijų steigimas pra
moningose šaiįse jau nustojo nešęs pelną, 
kuomet kapitalas jau taip išsiplėtojo, kad 
darbininkai kapitalistiškose valstybėse dau
giau kapitalistams pelno tvert jau nebega
lėjo, tada pradėta jieškoti pasaulio rinkų. 
Tavorų perteklius, kuris negalėjo būti su
naudotas namieje, pradėta siųsti į daugiau 
atsilikusias šalis. Už tas prekes stabmel
džiai likos pakinkyti prie darbo: jie turėjo 
statyt tenai fabrikas, tiesti geležnkelius 
ir tt. Tokiu budu su laiku pasaulio rinka 
įsigyja nuosavą išdirbystę ir netik paliauja 
buvus rinka pasaulio pertekliui, bet pati jau 
padaro perteklių, kuriam taip-pat jau rei
kia naujos rinkos jieškoti. Japonija, pa
vyzdžiui, buvo kitąsyk rinka, kur Suvienytų 
Valstijų kapitalistai galėjo savo perteklių 
vežti. Bet šiandien Japonija jau nustojo 
buvus rinka. Šiandien ji pati jau virto ka
pitalistiška valstybe ir priversta jieškoti sa
vo pertekliui naujų rinkų. Japonija dabar 
jau yra pavojingiausia Suvienytų Valstijų 
konkurentė dėl Kynų rinkos. Bet Kvnai 
patįs darosi jau kapitalistiška valstybe. Se
noji valdžia, kuri prie naujų gyvenimo są
lygų buvo jau netinkama, likos sugriauta, 
o jos vieton pastatyta nauja valdžia, pritai
kyta jau prie kapitalistinės išdirbystės. Ke
turi šimtai milionų kyniečių tuojaus pradės 
daryti perteklių, kuriam taip pat reikės 
jieškoti naujų rinkų, jeigu kapitalistiška 
sistema Kynuose turi gyvuot.

Darbininkų išnaudojimas kapitalisti
nėj sistemoj buvo tečiaus neišvengiamas ir 
reikalingas, nes tik tokiu budu galėjo susi
daryti perteklius, be kurio nebūtų buvę ga
lima taip ištobulinti mašineriją ir išplėtoti 
I>o visą pasaulį pramonę. Tūlas istorijos 
profesorius iš vieno Amerikos universiteto 
syki man pasakė, kad ”senovėj buvo tokie 
laikai, kuomet mes buvom daug arčiau prie 
socializmo, negu šiandien.” Jis taip pasakė 
dėlto, kad jis neturėjo tikro supratimo apie 
draugijos išsivystymą. Jeigu darbininkai 
visuomet butų tik tiek gaminę, kiek reikia 
jų pragyvenimui, nepalikdami jokio pertek
liaus, tai iš ko-gi šiandien butų pastatyta 
didžioji pramonė? Žinoma, industrijos ka
pitonai, kurie išnaudoja darbininkus ir iš 
gaunamos viršvertės stato pramonę, šian
dien rūpinasi tik apie savo labą; bet visgi 
ateis laikas, kuomet visi tie stambus kapi
talistai išnyks ir pastatyta jų pramonė pe
reis visuomenės nuosavybėn.

Artinasi laikas, kuomet padaromas 
darbininkų perteklius bus nereikalingas 
naujiems geležinkeliams ir fabrikoms staty
ti. Fabrikų ir geležnkelių bus jau visur ga
na. Tolimesnis kapitalizmo plėtojimasis 
pasidarys negalimas, nes visos šalis bus jau 
apimtos ir toliaus jam plėtotis nebus kur. 
Tuomet kapitalizmas bus jau atlikęs pasku
tinę savo istorinę misiją.

Kapitalistų klesa turės didesnį tavorų 
perteklių negu kada nors, o pasaulio rinkų 
jau nebus. Kas gi tuomet atsitiks, kuomet 
rinkos išsibaigs ir kapitalistai neturės kur 
atliekamų prekių išparduoti? Kas atsitiks, 
kuomet kapitalas išaugs toks didelis, kad vi
so pasaulio darbininkai nebegalės išpirkti 
išdirbystės produktų? Kaip tuomet gudrie
ji politiniai ekonomistai ramstys kapitalis
tiškos sistemos pamatus?

5. Pramonės krizis arba badarbė.
Kas bus, kuomet viso pasaulio pertek

liui nebus daugiau rinkos? O kas būna šian
dien. kuomet darbininkai daugiau prekių 
pridaro negu jie gali išpirkti? Industrijos 
krizis, suirutė, bedarbė—štai kas būna! 
Kuomet fabrikantai negali parduot ką jie 
turi pasidarę, jie daugiau nedirba. Jie už
daro fabrikas ir neatidaro jų patol, pakol 
neišparduoda susikrovusio pertekliaus.

Kuomet fabrikos užsidaro, darbininkai 
išmetami iš jų ant gatvės. Algų jie nebe
gauna ir pirkti pridirbtų savo prekių jie 
tuomet visai jau nebegali. Užsidariusios 
fabrikos nereikalauja žalios medegos ir tuo
met turi užsidaryti pramonė, kuri gamina 
žaliąją medega. Prie bedarbių armijos pri

sideda daugiau žmonių ir pirkėjų skaičius 
da daugiau susimažina, kas tuojaus verčia 
ir kitas fabrikas uždaryti savo duris. Iš- 
dirbystei sustojus, fabrikos neperka anglies 
ir bematant kasyklos užsidaro. Geležinke
lių judėjimas susimažina ir da daugiau dar
bininkų netenka darbo. Galybės žmonių 
lieka be uždarbio ir štai jums krizis.

Milionai bedarbių vaikščioja gatvėmis 
darbo jieškodami ir gali gėrėtis matydami 
pilnas krautuves visokių daiktų, kuriuos jie 
patįs padarė ir kurie jiems butų labai reika
lingai, bet negali jų atpirkti. Jie negali 
gauti darbo, nes fabrikos turi pirma išpar
duoti prekes, kurios jau padarytos; darbi
ninkai gi negali tų prekių išpirkti, nes jie 
nedirba. Štai čia jums aplinkybės, kuriose 
darbininkai yra priversti badaut, vaikščiot 
apiplyšę ir tankiai būt be pastogės vien dei 
to, kad perdaug būna pridaryta maisto, 
drabužių ir namų. Smagiai turi alkanas 
žmogus jaustis, žinodamas, jog jis badauja 
dėlto, kad perdaug yra maisto; ypatingas 
turi būt jau džiaugsmas žinoti, jog jis yra 
apiplyšęs dėlto, kad perdaug buvo drabužiu 
prisiūta!

Krizis arba panika tikrenybėj yra tok; 
dalykų stovis, kur rinkos ta vorais yra tai) 
užverstos ir užkimštoms, kad tolimesnė iš 
dirbystė stačai negalima. Reiškia, kapita 
lizmas jau pasiekė tokio išsivystymo laips
nio, kad nesunaudotuose savo produktuose 
jis jau pradeda kartas nuo karto laikinai 
užtrokšti. Tariant Engelso žodžiais: ”Iš 
dirbystės budai peraugo padalinimo budu- 
ir sukilo prieš juos.”

Jeigu nebūtų pasaulio rinkų, tai kapita 
listinė sistema ir šiandien iš pramonės kri- 
zio išeiti jau negalėtų. Bet produktai, ku
riais būna užverstos naminės rinkos, po va
liai išvežamos i mažiau pramoningas šalie 
ir išdirbvstė vėl pradeda atsigauti. Tečiau? 
pritaikymas prie darbo mašinų nuolatos di
dina darbo našumą. Todėl perteklius, kur 
kiekvienas darbininkas padaro, irgi nuola 
tos auga: auga taip-pat kapitalistinėj siste 
moj ir pats darbininkų skaičius, šito dėle 
kiekvienas krizis būna vis sunkesnis ir kiek
vieną sykį kapitalizmas atsigauna iš po j< 
tiktai surasdamas naujų rinkų, kur galima 
išparduoti perteklių.

Ateis tečiaus laikas, kuomet rinkų ta
vorų pertekliui neužteks. Ateis laikas—ii 
tai neužilgo—kuomet tolimesnis kapitaliz 
mo plėtojimas bus jau nebegalimas ir per
kamoji darbininkų klesos jiega ant visados 
nupuls. Kas tik galima dėl pelno, nieko ne
bus galima parduoti. Užeis toks krizis, ii 
kurio kapitalizmas—paremta ant pelių 
sistema—niekad jau neišbris.

Šitie tarpiniai kriziai, tai yra jau per
augusios sistemos mirties apsireiškimai 
Tie apsireiškimai kas kartas būna vis sun
kesni, o kapitalizmui visur išsiplėtojus ii 
pasaulio rinkoms pasibaigus, užeis toks kri
zis, kad užsidarys pasaulyje kiekviena ka
sykla, kiekviena dirbtuvė ir kiekvienas ge
ležinkelis. Jos jau niekados negalės būt 
operuojamos dėl pelno. Tai ve, prie ko pri
eis kapitalizmas, jeigu jis nebus tyčia su
griautas anksčiau.

Iš to mes matome, kad vistiek ar mums 
patinka kapitalizmas ar ne, ir vietiek kai} 
jo šalininkai neramstytų jį, jam lemta yra 
sugriūti. Jis jokiu budu negali amžinai 
gyvuot. Žmonės tiktai laiką veltui eikvoja, 
kuomet jie gina kapitalizmo tvarką. Pama
tų dabartinei draugijos tvarkai negali padė
ti net ir buržuaziniai ekonomistai. Kapita
listiška tvarka jau atgyveno savo amžių. Ji 
jau nebetinka prie gyvenimo sąlygų ir turi 
hut prašalinta tai}) kaip ir kitos buvo praša
lintos. Turi įvykti revoliucija. Šita revo
liucija jau prasidėjo.

Katalikų kunigas Macon, Ga. prikalbėjo 
Frank Boifenillet, kad jo šliubas su jo mote- 
re Edith Mae pas teisėją negeras, kad jis gy
vena su ja paleistuvystėje ir kad jo vaikai bu 
šią benkartai jei jis neapsiženis isnaujo pas 
katalikų kunigą. Moteriškė—laisvamanė— 
atsisakė nusižeminti ir eit pas mulkintoju 
apaštalą. Vyras dievotas—atsisakė su ją 
gyventi. Ir vėl šeimyna katalikų kunigų iš
ardyta.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on rebruary 
6. ii)18. as reųuired u\ the Act < f
October 6, 1917.

VALDŽIOS KONTROLĖ 
ANT GELEŽINKELIŲ.
(Valdžios pranešimas).

Jis ragina pietų gyvento
jus, ypač farmerius, kad at
einančiais metais jie pasis
tengtų patįs pasidaryti sau 
maisto ir pasėti pašarui ja-

i TĖMYKIT! Vyrus ir 
mergina* taukinam Bar- 
bario amato. Lšmokus 
parūpinant vietą. Rei
kalaukit informacijų, 
šmaikštis. (0)

GLOBĖ BARBĖK SCHOOL.
439—3-rd ave^ PITTSBLKGH. PA.

---------- šalies dalių, tokiu budu gali-. 
Generalis direktorius Mc- rna butų išvengti nereikalin-! 

Adoo užginčija tą paskalą, gos, transportacijos, 
kad jis buk ketinęs paskirti 
kiekvienoj valstijoj direkto
rių geležinkeliams vesti; a- 
pie tokią priemonę nebuvę 
nei kalbos. Bet visgi naują 
sistemą į valdžios geležin
kelių administraciją jisai 
veda. Jisai dalijo šalį į tris 

dalis—Rytus, Pietus ir Va
karus—ir kiekvienos dalies 
priešakyje stato geležinke- 
ių viršininką.

Rytų divizija apima visus 
geležinkelius į šiaurę nuo 
■)hio ir Potomac upių, į ry- 
us nuo Michigan ežero 
ndiana-Iliinois valstijų rti- 
ježiaus; o taipgi ir tuos ge- 
ežinkelius. kurie bėga nuo 
o rubežiaus Iilinojaus vals- 
ijon rytų link, kaip lygiai 
Chesapeake-Ohio, Norfolk- 
Vestern ir Virginijos gele
žinkelius.

Pietų distriktan įeina visi 
geležinkeliai į pietus nuo 
jhio ir Potomac upių ir į ry- 
us nuo Mississippi upės, 
<artu su tais geležinkeliais, 
eurie bėga Indianos.ir Illi- 
lojaus valstijosna į pietus 
įuo Ohio upės.

Vakarų distriktas apima 
/isus likusius šalies geležin
kelius, į vakarus nuo Missi- 
sippi, Iilinojaus, Wiscon-i- 

io ir šiaurės MiclJgano pus- 
alio.

sn klerikalais.
. - • - Takiu atgalviu dabar išėjo iš spau-vų. taip kad nereikėtų Jiems do.s knygutė. Joje aprašyti tie pa- 

P'Jibputi tolcill m£wipcrii kitil Jf^rsėję ,x>weliio debatai, kuriuose gaoenu tOhių meuegų 1S> hitų kifc,ika|u debatoriaj "kolegijos stu
dentai’’ socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo "forai-1 
čius” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
skaitymo ir labai parankaus forma
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
geriausi klerikalų argumentai prieš 
socializmų, visa jų išmintis, visas jų 
'mokslas”, ir ten pat seka socialistų 

atsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visą jų "mokslą” j skutus.

Susipratę darbininkai turėtų pasi- • p 
rūpinti, 1 J ‘ 1 "
giausia paskleidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama "Keleivio” redakci
joj. kaina tik 10c.

Suvyniok 10<- į popierą ir pasiųsk 
prastam laiške. N„.i.. 
rr/)t duodame nuošimtį.
.c "KELEIVIS"
235 BROADtVAY, SO. BOSTON.
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KAREIVIŲ IR JURININ
KŲ APBRAUDA.

(Valdžios pranešimas.)

Neužilgo Karės Pavojaus 
Ipdraudos Biuras pradės 
tas mėnuo leisti po milioną 
•ekiu toms šeimynoms, ku- 
ių nariai kariauja kariu- 
nenėj.
Iki 18 sausio 1918 metų iš- 

iso buvo 473,116 aplikacijų, 
eikalaujančių išviso 84,- 
>11,391,000 apdraudos. Ap- 
kritai imant, augščiausia 
ūma reikalaujama yra 810.- 
>00 už žmogų. Daromos 
įstangos, kad apdraustas 
nitų kiekvienas kareivis, 
fra jau tokių kariumenė- 
kyrių, kur visi kareiviai jau 
r yra apdrausti. Kaiku- 
iuose tų skyrių kiekvienas 
pdraustas ant au.gščiausios 
urnos—$10,000.
Savaimi veikianti apdrau- 

la (automatic insurance), 
ižgirta įstatymais, nustoja 
seikus 12 vasario, bet mano- 
na, kad iki to laiko visi ka- 
•eiviai ir jurininkai bus jau 
ipdrausti, ir kiekvieno ka- 
•eivio šeimyna bei kiti užlai
komi žmonės gaus mėnesinę 
laramą. o atsitikime jo mi:’- 
ies, apdraudą: jeigu jį su
keistų, bus mokama parama. 
> jeigu visiškai sukoliečytų. 
ai šalia to da gaus sugrąži- 
įimą pirmų teisių ir specia
li mokslą bei išlavinimą, kad 
■is tiktų kokiam nors užsiė- 
nimui.
Iždo Departamentas sten

giasi, kad kiekvienas karei
vis ir jurininkas butų aj>- 
draustas; šitose jo pastan
gose gali daug padėti patįs 
žmonės kareivių šeimynose, 
jeigu paragins kiekvieną 
kareivį, kad jis tokią ap- 
draudą priimtų.

RAGIN A PIETUS GA
MINTI 1)A1 (ilAU 

MAISTO.
(Valdžios pranešimas).

Ministeris McAdoo, kaipo 
goneralis geležinkeliu direk
torius, išleido paaiškinimo, 
kad jeigu kiekviena Suvie
nytu Valstijų dalis pasida
rys valgomųjų daiktų ir gy
vuliams pašaro, tai ir pa
tiems žmonėms butų daug 
geriau, ir geležinkeliams bi 
lų didelis palengvinimas.

Ministeris pabriežia fak
tą. kad tuomi jisai nepataria 

’ sulaikyti bovelnos auginimą, 
bet kad šalia visos bovelnos, 
kokia pietų farmeriai augi

mu. jie turėtų taipgi auginti 
i savo gyvuliams kornus ir 
(šieną, kaip lygiai jie turėtų 
'auginti ir maisto savo žmo
nėms kuodaugiausia.

Jisai sako: „Jeigu pietai 
įgalės patįs save išmaitinti, 
kai iš pietų bus paliuosuota 
■nuo nereikalingos transpor- 
(tacijos daugybė vagonu ir 
i garvežių ir tuomi daug bus 
pagelbėta karę laimėti.”

kad tos knygutės kuo dau-I.T 
...__*______ : lj*

S

• i 

prastam laiške. Norintiems daugiau p

‘ ................... 1
_____________________________________

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINK IT 

"KELEIVI.” $‘ -c

Pirk Laikrodėlį! «

EX1 RA! •i-
&Ijį 

laikrodelj, lenciūgu >

Šioj gadynėj nieką negali ap
sieit be laikrodėlio. Tai pirkit* 
laikrodėlį mano Krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant ~ ‘
ar žiedą reikia mokėt tik po 
jl.00 į savaitę, kol išmokėsi su* >!J 
derėtą sumą. į'J

Taipgi pajieškau agentą jiĮ 
Mass. valstijoj. atirimas ne- 
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina- t j 
mu turtu (properte).
Galima lengvai uždirbt po $20.00 
į savaitę. Kreipkitės. d

P. VALUKONIS, į
Ž55 Braadvay. So. Boston. Mm.

<

MUSŲ NUODĖMĖ.
Kiekvienas gyvūnas pa

renka sau tinkamą maistą, 
kokį gamta jam skiria, ir 
mlyg savo skilvio instinkto 
priima jo tik tiek kiek rei
kia patenkinimui alkio. Bet 
žmogus peržengia šitas gam
tos taisykles diena iš dienos. 
Bausme jam už tai yra taip 
vadinama dispepsia, vidu
rių neveikimas anto-svaigu- 
!vs ir tt. Nuolatos girdite 
apie užkietėjimus, sunyki
mą, išblyškymą, galvos 
ikaudėjimus, nerviškumus 
—ir visos šitos negerovės 
galima lengvai prašalinti 
Trinerio Amerikoniško Kar
čiojo Vyno Elixeriu. Jis iš
valo skilvį, palengvina virš
kinimą, atgaivina apetitą, 
vienu žodžiu—atitaiso tavo 
paklaidas. Kaina SI.10 ap- 
ziekose. Nuo nušalimo, iš
tinimo, nikstelėjimo reuma
tizmo ir neuralgijos Trine
rio I.inimentas yra pasek- 
mingiausiu vaistu. Kaina 
35 ir 65c. aptiekose, išsira
šant- -15 ir 75c. Joseph Tri- 
ner Companv Mfg. Che- 
nists. 13:33—1343 So. Ash- 
!and st., Chicago, III.

(Apgarsinimas).

Draugijų reikalai.
LIETUVIU NEPR1GULM1NGAS 

KLU BAS CHICAGO, ILL
VALDYBOS ADRESAI:

t. Krščiokas—pirmininkas.
1909 So. Union ave^ Chicago, IP 

'etras Ker.iutis— nrot. raštininkas,
3238 So. Halsted st., Chicago, II! 

ionas Vainauskas —Vice pirmininkai 
291g Union avė., Chicago, 

Vntanas Staniulis — Finan. rast 
3220 IVallaee str., Chicago, 

fonas Staniulis —Iždininkas,
5237 Frinceton avė.. Chicago, 

ionas .Jaugminas —Kasos globojas 
930—\v. 35 str, Chicago, 111 

xaz. Mikolaitis—organ. priž.
3347 Emerald avė., Chicago, III

111

III

III

LIET. DARB. BR. P AŠ. DR-STĖ 
Courtney. Pa.

Valdybos adresai:
D. Lekavičiai—pirm.

BOX 138, Courtney, 
F. Bagai'a—pirm pag.,

Courtney, 
Int. Bročinski.— Fin. rast.,

P. O. RON 327, Courtney, 
Fonas Staiūslovaitis, prot. rast.,

P. O. BOX 176 Courtney, 
St Bernotoviėia—kasier..

P. O. BOX 2X. Courtney. 
nariai.kurie gyvena 

visas i

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa
Visi nariai.kurie gyvena toliau, 

malonėkite prisiusi visas užvilkta? 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
šalpos.

:’irm.

LIETUVI V MOKSLO PILSTĖS 
VALDYBA.

Pittsburgh. Pa.
Juozas Maskeliūnas, —

2025 Colivall Street. 
pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forhes st.,
Prot Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultrie Street. 
Fin. Sekr. Pranas Urlakis,

1525 Penn, avė., 
Kasierius Karalius Varašius,

Ali Nation Dep. Rank S. S. 
Kasos globėjai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai- 
is. D'rektoriai: -Fonai, ltlaiaiu*. Ado- 
nas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov. 
Stanisauskns.
Maršalka: Aleks. Kivinskąs.

GRANO RAPIDS. MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugija* Valdytam

Pirm.
adresai:

Pijus Rausius,
5Of> Leonard st. N. 

pagelb. K. Zaleskeviciųs,
VHi Leonard st. N. 

Prot. Rast. Jonas Švedas,
1574 Muskegan avė.

Fin. rast. K. S. .Jakimavičius, 
1526 ęuarry Avė. 

iždininkas K. Rankas,
318 Leonard st

Pirm.

N.

N.

N.

W.

W.

W.

W.

W.
Organo prižiūrėtojas: K. S. .laki

na vi e: n 1520 Quarry avė. Su viso
kiais Br-jos reikalais kreipkitės pri* 
valdybos virš nurodytais adresais.
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ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR M KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IŠSIVYSTĖ IS BEŽDŽIONĖS, NEKUR1E SAKO, 
BET It KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

Yra tai klausimai, kuriuos aiikiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
būda toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA Ue. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 99c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JURKEVIČIAUS DAINAS. _ 
PARAŠC Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SKNOVfiS.

Ii jo« aoiiaod, kad* musą pr«tivi«i vogdavo sau 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios būro vestuvinis ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viaoa knyga lietuvių kaltoje, kuri taip smalkiai 
išgvildena musų praeitį ii užrafų ažaUikasių pas 
pačius žmones.

KAINA Sic.
AUDIMO APDARAIS Mc.

Viršminėtos knygoa gaunamos “Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigu* adresą užrašyk it tapi:

”KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta- 
<ai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
■irgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Pasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
KTNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
•mo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stą, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
centėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
■ą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
Fiąhleigh & Co.. B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago, III.

'Y
'į! A

IUSILMEJI, IENISII, IEUŽTEITKAI KRAUJO TUREITI VYRAI IR M8TERES 

Įgauna Stipruma, Tvir 
tuma, ir Sveikata

Jeigu sergate pilvo bei žarnų 
ligonies, jeigu turite skausmą 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne- 
galctc mirguoti. neturite giam 
;ųK-tit<>; jeigu jusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją. nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu iaustate visai 
nuvargis ir jeigu iusu protiškos 
ir kūniškos paiiegas išnykusias, 
— turite vartuoti Nuga-Tone— 
tą Stebuklingą Kraujo Valy
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

Nutt-Tone
Podara Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus. Nuolatinius 

Nervus k Tvirtus Vyrus ir Moteres.
Tie svarbus gyduolei. Nuga-Tone, išmeta nuodas iš kūno ir pa lara 

iįiį stiprų ir sveikų. Fripilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nttga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis n-a: •<> 
l*is skanus, nes jusugntomulvaimas bus svari>ara stovhrie. Nėra geresnių 
vaistų nuo nikšto, pilna gastu palvo, nesveikumo kepenų, užkrteiimo 
skilyes, bjaurio kvapo, išpustų Ixų skaudingu po valgiui vidurių ir grobą. 
mTviškrrmo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiprina širdy. pridtt - Ia 
veiklumo kepenęras ir padara viduriavimo liuesą ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvargis. silpnas, nervtintas ir išnaikintam stovi nę, ne "turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darlvą laa nauduoti priitnnumn gamtos-Nuga-Tone padarys ta. ’ -g 
jausies keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gy-vingumu.

Nu9**T<hm yra Absoliutiškai G va raut uoli 
la<t sveikata tr tsrtite ulę.oedicti. arba m* *ugra2i«n>a pinigus. „»
yraid<-ta(b>ln«i>un<lul|. Pilna* gy4>m«« t & *1 .M. , X .
ui *.*■<** Sitnskięte savą patnrliavinio ir atsiūkite sava pirmutė .«veiKat*.
•tiprum* ir *pteK«*. Nuga-Tone yri taipjau naudinga., dėl vyrų k.ip ir ■t- l r - -rij.
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SIUSKIT TĄ KUPONĄ
Nailonai Laboratory L101 1JS W. Madison rt., Chicago. III.

fdėiu Haaat 9.................... Ir mel.lztu jjrfJustl ....................mėnesi.. g.4ymo,
gyduolių Nuga-Toae.

VARPAS I* PAVARDE ...........................................................................................

ADRESAS ..................... ..................................................................................................................
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Birutės Kanklių choro 
prakalbos.

Pereitą nedėldieni Lietu
vių salėje buvo Birutės Kan
klių choro parengtos prakal
bos. Kalbėjo F. J. Bagočius 
apie dailės reiškimą ir dar
bininku išsiliuosavinio klau
simą. Prakalba buvo bago- 
čiška, darant ant publikos 
smagų įspūdį. Žmonių susi 
rinke kiek svetainėn galėjo 
sutilpti. Prieš prakalbą ir 
pertraukoje jungtinas biru- 
tiečių ir laisvės choras, su
sidedąs apie iš 80 mišrių bal
sų puikiai sudainavo 
bininkiškas dainas.

Kad prakalba ir 
padarė ant publikos 
parodo tas, kad aukų lėšoms 
padengti žmonės suaukavo 
24 dolerius su viršum.

6 dar-

dainos 
įspūdi

Lietuvių Labdarystės Draugijos Extra

Koncertas ir Balius!
Rengia “Gabijos“ Draugija

Ž“arkX^^ Subatoj, 2 Vasario-February, 1918
LIETUVIU SVETAINĖJE,

Kampas E ir Silver St. South Buston, Mass.
Prasidės lygiai 7:30 vai. Pu koncerto balius.

I
Kadangi L. L. D. viena įstaiga kuri remia visas organizacijas, suteikda 

ma Name vietų mokyklom, prakalbom ir viešom diskusijom; Kadangi 
L. L. D. remia visus draugijos ir pavieni žmonės. Šiuo sykiu ir Gabija ren
gia Koncertą ir Balių l.ab. Namo Naudai. Gerbiamoji Liaudis, visi kaip se
ni ir jaunimas atsilankykite. Ateidami paremsite Labdarystės Namą ir 
laiką linksmai praleisite.

Pake! i mas *• cento atneša 
i»end rovei N3,7SS,308.16 

daugiau metinių 
pajamų.

Pereitą savaitę Bostono 
Elevatorių kompanijos pro-

Pagarsėjusi lietuvaitė akto
rė žavėja Bostoną.

Teatrinio meno srity j pa
garsėjusi savo talentingumu 
Miss. Adele Rovland, kiek 
mums yra žinoma yra kilusi 
iš lietuviškos šeimynos gj’ve- 
nančios viename Pennsylva- 
nijos didmiestyje/ Pavardė 
tik truputį suanierikoninta. 
bet skamba kuone taip pat ir 
lietuvių kalboje pridėjus ga
lūnę vietoje ”d” ”aitis.” Miss 
Rowland šią sąvaitę lošia 
Bostone B. F. Keith's teatre 
vadovaujanėioj rolėj. Bos
tono publiką p-lė Ro\vland 
savo sidabriniai skambančiu 
balsu, savo dainomis—tie-1 
siog žavėja. Gaila, kad mu
sų talentingi scenos artistai, 
kurių turime Amerikos tea
truose jau ne vieną, gėdijasi 
savo tautos vardo ir pasi-i 
duoda rusais arba tiesiog ’1' 
slepia savo paeiti.

Plėšikai nužudė kynietį.
Andai atrasta skalbyklo, 

po nr. 25 Temple st. nužudy 
tas kynietis Chin Hing,kuris .
nuo daug metų čia laikė t0Jan>
skalbyklą. Atrasta jį ryte 
gulintį kraujo klane užpaka 
liniame kambaryje. Aptaš
kytos kraujais sienos, išvar
tyti rakandai liudija, kad 

tarpe žmogžudžių ir jų au
kos turėjo būti baisi kova 
Nelaimingas žmogus mato
mai visomis savo jiegomis 
gynė savo uždarbį nuo plėši 
kų, bet kovoj krito, o plėši
kai išvertę stalčių, iškrėtę iš 
jo visus kiniečio skalbimu ’ 
uždirbtus pinigus, pabėgo 
niekeno nepastebėti.

žmogžudystė su apiplėši
mu likos papildyta nakčia iš 
subatos į nedėlią (iš 26 į 27 
d. sausio), kuomet paprastai 
atsiimantieji savo skalbinių' 
buvo sunešę kyniečiui 
sunkiu darbu uždirbtų pini
gu. Policija pasiųsta dar
ban, kad latrus susekus.

galinti vežioti pasažierių už 
5 centų fėrą. Jis nurodo, 
kad kompanijai neišvengti- 
nas reikalas vra pakelti lc. 
jie ^važiavimo kainą. Jis sa
vo raporte paskelbia, kad 
bendrovė per pastaruosius 6 
mėnesius turėjo pajamų už 
pervežimą pasažierių tik 
189,-il5,lo8 dolerius. Šimtą 
astuonesdešimts devynis mi- 
lionus ir keturis šimtus tūk
stančių dolerių i šešis mėne
sius surinkti nuo oasažieriu, 
imant po 5c., tai bendrovei 
išrodo permaža. Pakėlus lc.. 
jei Įplaukos taip eis kaip ėjo 
per tuos 6 mėnesius, tai ben
drovės metinės pajamos pa
sidaugintų ant 3 milionų 
788 tūkstančių 303 dolerių ir 
16 centų. -Juk tai graži su
ma. Kodėl bendrovei nepa
kelti tą centą? -Tuk visuo
menė negali kontroiiuot ben
drovės privatišką nuosavy
bę—geležinkeli.

Nuogąstautja socializmo.
Pereitą nedėldieni C h rišt 

Church bažnyčioje laikyda
mas savo prakalbą Francis 
B. Savre nurodinėjo neati
dėtiną reikalą kelti ir karti 
religijos dvasią visose krik
ščioniškose bažnyčiose, ki
taip religija turėsianti kris
ti.

I Savre yra prezidento Wil- 
sono posūniu. Jis sako, kad 
bažnyčios reikalai negali 
būti atskirtais nuo vaisty

ki bės reikalu. Atskyrus baž- 
nvčią nuo valstybės, ji ne- 

' tenka savo galybės valdyt
I pasauli.

Jis taipgi nurodo, 
; šiandien bažnyčia, stovi jau 
.kritiškame padėjime, 
mokratijai kilant i

, bažnvčios 
mas eina blogyn, žmonės pa
meta religiją, jos vietą uži
ma socializmas.

Mes galime p. Savre ir jo 
vienaminčiams pasakyti, jog 
veltui rėčiu dengti saulę 
Veltui brukti žmonėms pa
sakas. kurios žmonijai nau
dos ne atneša. Socializmo 
nesulaikysi, kaip nesulaiky
si saulės tekėjimo.

kad

GRAŽUS BALIUS. nužiuromus
4 vasario, ateinantį pane- žodžiu,

dėlį nuo G - - .
Lietuviu Biznierių Susivie- :vų..<iepartmentu. Ai; iš to

darbininkus, 
i plc v* i p n • * io, aiemanų pane- y.''"” ----

6 vakare Bostono dirbtuvę padaryt detektv- _ _ _ — . * zl t»ą A v* ne* 4-/) 
nijim^tu/ės gražų “balių j: 8»lima’ tį*tė‘is kokių-nors 
kun yra užkviesti visi So. 
Bostono ir apielinkės lietu
viai. Apart šokių bus dai
nos, kalbos ir kitokie pamar- 
ginimai. Vakarienė prasi
dės 8 vai. vakare. Jeigu ku
rie negavo užkyietimo, bet 
norėtų dalyvaut,lai kreipias 
iki 31 sausio prie baliaus ko
miteto arba prie savo krau
tuvininko pas kuri perką 
reikalingus sau daiktus,

■ ten gaus tikietą į balių 
reikalingas informacijas.

Rengėjai.

O 
ir

l

De- 
ir besiplė- 

> pade j i-

PRAKALBOS.
Ateinančios nedėlios va

kare Lietuvių socialistų sve
tainėj bus LSS. 60-tos kuo
pos rengiamos prakalbos. 
Kalbės M. Duseika ir kiti. 
Publikai patartina susirinkt 
skaitlingai, nes bus paliesti 
svarbus šių dienų musų vi
suomeninio gyvenimo klau
simai.

gerų Ųezultatų, galima abe
joti: greičiau gali nuken
tėti nuo tokios sistemos ge
riausi žmonės.

Rado sušalusius lovoje.
Pereitą sąvaitę stuboje 

pakalnėj Forest Hills Ce- 
mentery atrasta į smert su
šalusius lovoje vyi’4 ir jo 
moterį. Koronerio ištyri
mas mirties priežasties ki
tos kaip tik sušalimas nera
do.
D. L. K. VYTAUTO BENO 

Miizikališka Mokykla.
Mokiname grajit ant visokių ins

trumentų, kurie norite pasimokyti 
kreipkitės (5)

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

I

Ofic.ierius mokina fabri
kantus.

Andai. Boot and Shoe 
Club organizacijos pareng- 
oje Somerset Hotelyje puo
toje vyresnysis Jungtinių 
Valstijų kariumenės oficie- 
ius inaj. Dunn pasakė pra

kalbą, Kurioje nurodinėju 
tmuniciją ir armijai reika- 
ingas reikmenis gaminan- 
iems fabrikantams jų pne- 
lermes, kaslink—pridaboji- 

mo darbininkų lojališkumo. 
jžreikšdamas. kad fabri- 

; kantai privalo savo dirbtu
vėse ištikimiems darbinin 
kams leisti turėt ant akie:

Į

Reikalingi Vyrai! 
(Tvirtus vyrai, kurie sutiktų 
dirbt sunkoką darbą, 56 valan
das sąvaitėj. Darbas ant visa
dos )jeigu užsiganėdini). Mo
kestis gera ir netoli nuo Jūsų na
mų: nereik mokėti už važinėji- 
mą. Kreipkitės pas 1

M R. O’LEARY 
AMERICAN SI GAR 

REFIMNG CO.
19 Granite st., So. Boston, Mass
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iki 1 v. po pietų. Jį)
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Areštavo kinieti Goon Lee 
kaipo intariamą užmušėją.

Goon Lee. savininkas skal
byklos pc nr. 444 Cambridge 
st., E. Cambridge likosi are 
štuotas, kaipo intariamas 
užmušime kiniečio Chin Hin 
go, kurį pereitą nedėldieni 
ryte atrasta užmuštą skal
bykloje po nr. 25 Temple st. 
Policija neduoda jokių in
formacijų. kuo remdamasi 
areštavo Goon Lee, tik. ro
dos, kad turi prirodymus, 
jog žmogžudystę jis papil
dęs. Goon Lee buvo draugu 
Chin Hing’o. Jį matyta ne
dėlios ryte anksti netoli 
Chin Hinįo skalbyklos. ,

Areštavo policmano Reise- 
rio užmušėją.

Policija areštavo Roxbu- 
ry Harrv Manster.intariamą 
polinemano Reiserio užmu
šėją. Manster ginasi. Te
čiaus laikoma jį kalėjime be 
kaucijos. Bylos nagrinėji
mas bus 11 d. vasario. Iki by
lai Manster retežiais sukau- 
stytas likos pergabentas įį£ 
Charles st. kalėjimą.

šovė tėvą, apgindamas 
seserį. • i

Anądien Roxburv likos 
areštuotas Josepn Murphv, 
20 metų vaikinas, už pasikė-; 
sinimą ant gyvasties savo 
tėvo Danieliaus Murphv. A- j 
reštuotasai papasakojo, kad i 

į’ tėvui gaudant 12 metų am
žiau-; savo dukterį, jis norė
damas apginti 
nuo idukusio 
jam revolverį, 
phy griebęs už 
besitampant revolveris iššo
vė. sužeizdamas senį Mur- 
phy.

GYDUOLES NUO KOSULIO
Reikalaudamas 
kiekvienas

gyduolių nuo kosulio,
geidžia įgyti tik geras gy

duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin-

žinomu

savo seserį i 
tėvo atkišo Į 
senis M u r-: 
revolverio ir j 

į

’s 
Balsam 
for Lungs

P. W. Koto- 
dzicj iš (’hester 
W. Va.. praneša 
mums rašydama : 
•‘Patariu kiekvie
nam. kad pukt 4 
tiktai Severos < i 
duokš. nes j^s 
yra geros, n y* 
patingai Scver»»>* 
Balsamas P 1 a n 
riams už k«» t;
geresniu nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį. mėgi
nome dangėj vi- 
•<»kių gyduolių, 
hrt perniek; kaip 
pukome Severo^ 
Ralsanm P 1 a n - 
čiauis. tai kosuly* 
nustojo po kelių 
priėmimų.

Anglių trukumas priver
čia uždarvt mokyklas 

10-čiai savaičių.
Pelei stokos anglių miesto 

valdžia po apkalbėjimo daly
ko su kuro administrato 
rium nutarė uždarvt kuone 
visus miesto municipaliusj 
namus, knygynus, gimnas
tikų svetaines, skaityklas, j 
pieno stotis, ir mokyklas.

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio”. Papratimas pasakyti 
pilna vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtu gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavimus. 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties ’nfluenzos. uždegimo pleuros, trati- 
kučiuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusannios. 
šita gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

Suvers’* Cold and 
Crip Tablets 
fSsvcres Plntlr-lf, 
Peršalimo ir Gripo) 
žinomos ttiemi. kad 
pati peršalima 
trumpu laiku.

nnn 
yra 

pr-. 
labai

centai.

KlinaSKc ir SO Mirtų -••is*r
Scvrrn. Gy$nnW«

vi yri r nptickosc. \ ivnr»mct >■ •
vrrn." ir pilna gylnolčs vard*.
Iriim arti nesalima panti, tai tžsisakius 
siųs tiesine

W. F. SEVERĄ CO. 
Csdar Rspids, lowa

iš*

c
€ €
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Pinigus pasiunčiu i Lietuvą ir Vokietiją.
Tiktai per mano tarpininkystę galėsite prigelbėti badu mirštantiems 
jūsų broliams bei seserims Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoje.

Pinigus Rusijos pirkite pas mane, 
nes tiktai aš parduodu pagal žemi ausį kursą. 

BANKIERIUS JUOZAS KAWALIAUSKAS 
111 Salėm Street, Boston, Nass.
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Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

sunkiai-tarnystei, reikalaujančiai dvigubo

Šita antspauda yra jums apsauga 
Žiurik kad tavo kojos butų

U. S. Apsaugotos.
Tėmykit, kad nU. S. antspauda" butų ant kiekvie

nos guminio avalo poros, kokią perkat. Kada ants
paudą rasi, gali būt tikras, kad avalas, kurį nupirkai

suteiks tau pilną patogumą ir stebėtinai ilgai laikys
nešiojant. Sutaupini pinigų juos avėdamas

U. S. Robo apautuvai
jimo, pora specialiu kirpimo kiekvienai laukinio dar
bo rūsiai. Tėmyk ant U. S. antspaudus.
jums apsauga.

United Statės Rubber Company
i Jew York

l

: Nuo 9 iki 12 dieną.)į)
Nuo 2 iki 9 vak. įįl

NEDALIOMIS

Ofisas "Keleivio” name.
(Įį 251 Broadsay, tarpe C ir D Sts.jj) 
(jj SO. BOSTON, MASS.

| DAKTARAS
| A.L. KAPOČIUS

LIETUVYS BEMISTAS.
$ VALANDOS:

® __ DIVIDENTUS

i

BOSTON, MASS.

Už padėtus musų Bankoje pinigus nuo 
5 Lapkričio, ši p metų, bus mokama po

KAP1TALIS .............................. $200.000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNAR,—FREZIDENTA3

J. BERžELIONIS & CO.
4 Haj markei Sq. kampas Cross Str 
arba 28 Chandler St. netoli (.asile Sq..

i
i

i

SAUGIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.
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Telephone: Bark Bay 1200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

'JE

«

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną. 

Nuo 7 iki 9 va) vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suitc 419. 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MA88.

Nusipirk mosties.
TAI RUSI GRAŽUS! J* išdirba 

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

J. RIMKUS
P. O. Box 36, .Holbrook, Mus.

iš- 
iš-

KĄ IŠRASTI 
•?

Tai yra lietuviška knygutė 
leista, kurioje yra apie 40ų
radimų, kurie gali būti reikalin
gi, likosi išduota ant reikalavi
mo ir dėl naudos LIETUVIŲ 
1SRA1>E.JŲ. Iš knygutės dasi- 
žinosite kokį pelną išradimai at
nešė ir dar gali atnešti. Jeigu 
manote apie išradimus, tai ra
šyk šiandien Lietuviškai reika
laudamas knygutės, kurią išsių

sime DYKAI. (5)
AMERICAN EVROPEAN 

PATENT OEFICES Ine.
2.56 Broad«ay. New York. N. Y. 

(K vis)
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2 procento
už padėtus Taupinimo skyriuje. 

Pinigus į Banką galite prisiėst ir per laišką.

Geriausia 
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

So. Bostone 
ir apielinkej

kurios tik pasaulyje 
r priimtos ir yra 
t vartojamos.

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

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

skanų .................. . .........
Kraujo Valytojas .............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.0') 
Nuo Reumatizmo ..........

Per f u mos visokių gėlių. 25c.. .5Oc., 75c.. S1.OO. $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nūn visokių 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Br#idway, Kampas c st. So, Bosti laši.

2.5c 
50c 
20c
2:k.
1.00
1.00 
50c

75c

i 
i
l

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų !.<»•'> 
Gyduol. pataisymui apetito l.oo 
Gyd. suvalninimui vidurių 5<>c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo .......... J .0:1
Gydu. nuo ”kornų” 1.5, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų {?>■• 
J’Toškos nuo nerviško galvos

skaudėjimo........... |0 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. l<»c 
Visokie kvepianti ir medika-

liški muilai .... 10, |.5 ir 2.5c 
Blakėms ir larakon. nuodų 23<,

Į
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