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Rusijoj jau prasidėjo namine kare.
Kaledinas su kazokais bažnytinis šuubas

RUSIJOJ PANAIKINTAS.
prieš Demokratiją.

Liaudies valdžia praneša, 
kad Rusijoj prasidėjo jau 

naminė karė.
Kaip rodos, tai Rusijoj 

prasidėjo jau naminė karė. 
Liaudies valdžia išleido ofi
ciali pranešimą, kur sako
ma, kad Dono kazokų vadas 
Kaledinas, generolo Kornilo- 
vo remiamas, pakėlė Dono 
kazokų žemėj maišto vėlia
vą prieš liaudj ir revoliuciją.

Valdžia įsakė savo kariu- 
menei ir šalininkams kuo- 
greičiausia stoti darban ir 
numalšinti sukilimą, už- 
drausdamą daryti su maišti
ninkais kokias nors derybas.

BURŽUAZIJA DEDA KA
LĖDINIU MILIONUS.
Nors smulkių žinių apie 

maištą dar nėra, bet savo 
proklamacijoj, išleistoj j Ru
sijos liaudį, valdžia prane
ša, kad Kalediną ir Kornilo- 
vą remia imperialistai ir 
„kadetai.”

Proklamacija priduria, 
kad „konstituciniai demo
kratai su buržuazija deda 
milionus rublių sukilusiems 
generolams.”

„Darbininkų ir Kareivių 
Taryba įsakė kariumenei 
pradėti priešais kontr-revo- 
liuciją reikalingus žings
nius ir Įgaliojo visus vieti
nius revoliucinius garnizo
nus atakuoti liaudies prie
šus nelaukiant jokių įsaky
mų nuo vyriausybės. Tartis 
su tais priešais nevalia.”

SĄJUNGININGAI TARIA
SI SU RUSIJOS ATŽA

GAREIVIAIS.
Sužinojęs, kad sąjunginin- 

gų valdžių atstovai Petro
grade turi su atžagareiviais 
konferenciją, Trockis juos 
perspėjo, kad jų kišimasis į 
vidurinius Rusijos reikalus 
gali priversti prie „liūdniau
sių painumų.” Užklaustas, 
ar tas reiškia, jog dabartinė 
Rusijos valdžia apskelbs są
jungininkams karę, Trockis 
patylėjo ir atkartojo: „Jei
gu jie ir toliau kišis į viduri
nius musų reikalus, tai tas 
gali priversti prie liūdniau
sių painumų.”

JAPONIJA DIDINA AR
MIJĄ IR LAIVYNĄ.

Ginklavimosi programas 
reikalauja $180,000,000 j 

šešis metus.
Internacional News Ser- 

vice praneša iš Tokio, kad 
japonų valdžia paskelbė 
naują ginklavimosi progra
mą, sulyg kurio turės būt 
žymiai padidinta jos armi
ja ir laivynas. Iš abelno biu- 
džieto, užgirio sekantiems 
apyvartos metams, daugiau 
kaip $150,000,000 skiriama 
laivyno didinimo reikalams. 
Beto da $30,000,000 daugiau 
negu kitais metais skiriama 
armijos padidinimui. Šitoks 
ginklavimosi darbas eisiąs 
per šešis metus.

Londono „Daily Mail” ga
vo iš Petrogrado žinių, kad 
Rusijoj likos išleistas naujas 
įstatymas apie gimimą, mir
tį ir apsivedimą. Šitas įstaty
mas visai panaikina bažnyti
nį šliubą, pripažindamas 

i vien tiktai civilę apsivedimo 
formą. Nelegaliai gimu- 
siems vaikams suteikiamos 
tos pačios teisės, kaip ir le
galiems. Persiskyrimai lie
ka be jokių apsunkinimų. 
Numirėlius laidoti galima 
ant šventintų kapinių be ti
kybinių apeigų.

EKSPLIOZIJA UŽMU
ŠĖ 8 ŽMONES PITTSBUR- 

GO FABRIKOJ.
Pittsburgo priemiestyje 

Heidelberge pereitoj sąvai
tėj ištiko smarki ekspliozi- 
ja Aetna C’hemical Co. fab- 
rikoj. Astuoni darbininkai 
likos ant vietos užmušti, 25 
sužeisti, iš kurių nevienas 
turės da mirti, ir dviejų ne
suranda. Fabrikai blėdies 
ekspliozija padarė už $250,- 
000. Sprogimas įvyko 48,0- 
00 galionų katile, kur virė 
trinitrotoloulas, smarkiai 
eksplioduojanti medega.

VALDŽIA UŽMOKĖJO 
EDISONUI $18,089.

Amerikos laivyno sekreto
rius Daniels pranešė kon
gresui, kad Tarnui Edisonui 
užmokėta $18,089 už tai, ką 
jis darė bandymus norėda- 
mrs išrasti kokią nors prie
taisą submarinams naikinti. 
Ar jis ką-nors išrado, nepa
sakyta.

TRAUKINIAI SUSIKŪLĖ.
Netoli nuo Susųuehanna, 

Pa., pereito ketvergo naktį 
susikūlė pasažierinis trauki
nis su tavoriniu. Šitoj ne
laimėj 4 žmonės likos už
mušti ir du sužeisti.

JULIUS KOšELIENA UŽ
KASĖ ŽEMĖN $600.

Julius Košeliena pavogė 
andai iš William Carter Co. 
automobiliaus krepšį su 
$1,200, kurie buvo vežami 
darbininkų algoms užmokė
ti netoli Bostono, ir su tais 
pinigais pabėgo New Yor- 
kan. Bet policija tuojaus jį 
tenai suėmė ir atgabeno į 
Dedham, Mass.

Iš pradžios Košeliena gy
nėsi nieko nežinąs apie tuos 
oinigus, bet paskui prisipa
žino ir atidavė policijai da 
$305. Kitus $300 jis pasisa-i 
kė įdavęs savo motinai, kuri I 
buvo atvažiavus pas jį New- 
Yorkan. Policija atėmė pi
nigus ir iš jo motinos. Liku
sius $600 Košeliena sakosi 
sudėjęs į konvertus ir užka
sęs girioj į žemę. Policija 
nugabeno jį ton vieton, da
vė špatą ir liepė užkastus pi
nigus atkasti. Košeliena 
jieškojo, jieškojo, bet pa
slėptų pinigų nerado.

Laikraščiai rašo, kad Ju
lius Košeliena yra lenkas, 
bet pavardė rodo, kad jis tu
ri būt lietuvis.

True translation filed with the post- 
master ai Boston, Mass., on December 
12, 1917, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

PORTUGALIJOJ SUKIMAS.
REVOLIUCIONIERIAI

PAĖMĖ VIRŠŲ-
Senoji valdžia sugriauta.
Portugalijos pasiuntinybė 

Madride gavo patvirtinan
čių žinių, kad revoliucija 
Portugalijoj nusisekė.

Sulyg pasiuntinybės paai
škinimo, senojo Portugali
jos premjero Costa valdžia 
likos nuversta. D-ras Sida- 
nio Paes paskirtas laikinos 
valdžios prezidentu.

Londone gauta iš Portu
galijos sostinės Lizbonos 
tokia žinia:

„Po trijų dienų mūšio, val- 
Idžia, nenorėdama tolimes- 
; nio kraujo praliejimo, nuta- 
i rė, kad ministerija rezignuo- 
i tų, nes revoliucionieriai dau
giausia to reikalavo. Sako- 
j ma, kad buvęs premjeras Al
fonso Casta areštuotas Gu- 
ardoj.”

SAKO, SIBIRAS BOLŠE
VIKŲ RANKOSE.

Iš Petrogrado 7 gruodžio 
pranešama, kad 1,500 „bolše
vikų” kariumenės atvyko į 
Vladivostoką.

Jei šita žinia teisinga, tai 
tas reiškia, kad „bolševikų” 
valdžia turi savo rankose vi
są Sibiro geležinkelį, kuris 
nuo Petrogrado iki Vladi
vostoko turi 6,520 angliškų 
mylių ilgio.

DIDELI BOLŠEVIKŲ 
LAIMĖJIMAI 
RINKIMUOSE.

Sulyg Petrogrado žinių, 
pirmutiniuose rinkimuose į 
steigiamąjį suvažiavimą bol
ševikai provincijoj gavo 
2,704,000 balsų, kadetai 2,- 
230,500, o social-revoliucio- 
aieriai 221,260.

TAIKOS DERYBOS ATIDĖTOS 
SĄVAITEI LAIKO.

karės sulaikymo tarp vokie
čių ir rusų atstovų likos per
trauktos ant sąvaitės laiko. 
Tokią pertrauką padaryt 
patarė rusų delegacija, kad 
tuotarpu pranešus sąjungi
ninkų valdžioms ir žmo
nėms, jog derybos jau prasi
dėjo, ir paaiškinti jų tenden
ciją.

Šita nota pabriežia, jog 
rusai pasirašys po sutarčia 
tiktai su ta išlyga, kad vokie
čiai negabens savo armijų 
i kitus frontus, ir kad vo
kiečių kariumenė apleis Mu
ilo salas ties Ryga. Nota 
baigiasi šitokiais žodžiais:

„Taigi duodamas laikas, 
kad net ir prie apsunkinto 
tarptautinio susinėsimo są
jungininkų valdžios turėtų 
gana progos išreikšti savo 
nuomonę linkui taikos dery
bų, tai yra pasakyti, ar jos 
nori ar nenori dalyvauti pa
sitarime apie pertraukimą 
karės ir taiką.

"Jeigu jos atsisakys tame

True translation filed with the post- 
naster at Boston. Mass.. on December 
12, 1917, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

RUSAI NESIRAšYS PO 
SUTARČIA, JEI VOKIE
ČIAI GABENS ARMIJA

J KITUS FRONTUS. ‘ 
Pirma nori išgirsti sąjungi

ninkų nuomonę.
Pereitoj seredoj Lietuvos 

Brastoj suvažiavo Vokieti
jos, Austro-Vengrijos, Tur
kijos ir Burgarijos atstovai 
su Rusijos pasiuntiniais ap
kalbėti laikino karės per
traukimo išlygas. Centra- 
lių valstybių atstovai prane- bandoma^ prieiti prie galuti- 

lioti tartis tiktai apie tūlas lygomis padėti* einklus
__  A x____—X

reiškimą rusai.tuojaus pava- vo namo,"kad žodžiu prane- 
vyriausybei apie 

K'omisi- 
toliau.”

Berlynu

rusų
telegrafu pasitarime dalyvauti, tai jos 

turės aiškiai pasakyti pa
šaliui savo mierius, kuriems 
Europos žmonės bus šaukia
mi lieti savo kraują ketvir
tus karės metus.”

is

pasiūlymą rusai padavė sa
vo karės žinovams apsvars
tyti.
Kare pertraukta 
ant 10 dienų, 
sako Berlynas.

Vėliau atėjo iš 
žinių, kad karė tarp rusų ir 
vokiečių nutarta pertraukti 
ant 10 dienų, skaitant nuo 
pereitos pėtnyčios pietų. A- 
pie tai pranešė generalis 
vokiečių štabas. Tas prane
šimas tarp kitoko sako: 

”Per tą 10 dienų laiką bus 

šė rusams, kad jie yra įga- nos sutarties? kokiomis iš-

butonų už- lis~ rusų delegacijos išvažia- 

dino „išsisukinėjimo politi-šus savo 1 „ 
k%” .. . . . . pasitarimą.

Rusijos delegatai pareika-;jos i>osėdis tęsiasi 
lavo, kad visos kariaujančios: .
valstybės butų pakviestos p Uj*ėjo derybas, 
dalyvauti šitoj konferenci- ka. susižinojus su 
joj, taip kad galima butų nu-'s?iun^n’nkais. 
tarti pertraukti karę visuo-| Ijondonas gavo 
se frontuose, bet priešinin- valdžios bevieliu 
kai atsakė, jog, jie neturį žinią, kuri sako, jog Rusijos 
tam įgaliojimo. I užsienio ministeris Leonas

Rusams buvo padarytas Trockis įteikė visom- sąjun- 
pasiulymas pertraukti karę gininkų ambasadom- Petro- 
tiktai Rusijos fronte, šitą grade notą, kad dc-••Los dėl

True translation i.le<l with the post- 
master at Boston, Mass., on December 
12, 1917. as required by the Act of 
October 6, 1917.

RUSUOSREVOUDCUOS 
NU0T1KIU BEGIS.

Stokholme gauta daugy
bė naujų žinių apie tai, kas 
dabar dedasi Rusijoj. įdo
miausios jų esą tokios:

1. Kad Rusijoj išleista įs
tatymas, kuriuo panaikina
mi visi advokatai ir teismai, 
3 jų vieton įvedami valsty
bės tribunolai.

2. Kad bolševikai dabar 
iau sutinka sutaisyti koali
cijos ministeriją.

3. Kad rusų kareiviai su
grįžę iš fronto žudo žydus.

4. Kad kaimiečių Taryba 
išleido manifestą, atmesda
ma taiką su Vokietija.

SĄJUNGININKAI 
PRIBUVO.

Sąjungininkai džiaugiasi, 
kad siunčiama jų pagalba 
galų gale jau pasiekė italų 
frontą ir užėmė karščiausias 
vietas, duodama tokiu budu 
italų kariumenei pasilsėti.

Angiai užėmė poziciją 
Montellos augštumose, Pia- 
ve paupiu, kur jų batarėjos 
pastatytos ant kalnų pradė
jo jau šaudyt ir karabinie
riai taipgi atsakinėja į prie
šininko ugnį, kuri nuolatos 
pyška iš kitos pusės upės. 
Franeuzai taipgi užėmė 
svarbias pozicijas.

PAKORĖ 13 AMERIKOS 
KAREIVIŲ.

Fort Sam Houston tvirto
vėj, Texas valstijoj, 11 gruo
džio likos pakarta 13 juod- 
veidžių kareivių už sukėli
mą Houstone riaušių 23 rug
pjūčio.

True translation filed with the post- 
ma-ster at Boston, Mass.. on December 
12, 1917, as required by the Act of
October 6, 1917.

ANGLAIPAEMEJERDZ0L1MĄ
Apsupti turkai pasidavė.
Iš Londono 10 gruodžio 

atėjo žinių, kad anglų kariu
menė, gen. Allenby vadovau
jama, paėmė Jeruzolimą. 
Turkai pasidavė tik tuomet, 
kada anglai apsupo miestą.

PRIVATINĖ ŽEMĖS NUO
SAVYBĖ PANAIKINTA.

Londone gauta bevieliu te
legrafu žinia, kad privatinė 
žemės nuosavybė Rusijoj 
jau panaikinta. Nuo šiol 
visa žemė, galvijai, triobos 
ir žemės produktai bus vi
suomenės savastis po žemės 
komitetų priežiūra, šitokį 
pranešimą paskelbė liaudies 
žemdirbystės komisorius 
Kol. Sulyg šitos prokloma- 
cijos, dvarų triobos bus pa
verstos į mokyklas, ligoni
nes, prieglaudas ir teatrus.

Proklamacija sako, kad 
neužilgo bus išleisti nurody
mai, kaip visa tai įvykinus 
gyvenimam

VOKIEČIAI ATĖMĖ Iš 
ANGLŲ 4 MIESTUS.

Iš Berlyno atėjo per Lon
doną žinių, kad vokiečiai už
ėmė Graincourtą, Anneuxą, 
Containgą ir Vayllas, o Mar- 
eoing šiaurėje paėmė augš- 
tumas ir mišką. Vokiečiai, 
sakoma, nuėjo 4 kilometrus 
pirmyn 10 kilometrų ilgu
mu.

13 AMERIKONŲ SUŽEIS 
TA TIES CAMBRAI.

Washingtone gauta žinių, 
kad Francuzijoj, ties Cam- 
brai likos sužeista 12 sape- 
rų ir antras lieutenantas A. 
L. Cone. Apie tai raportuo
ja karės departamentui gen. 
Pershing.

Rumunai prisideda prie 
taikos judėjimo.

Iš Rumunijos sostinės Ja- 
sų pranešama, jog tenai nu
tarta, kad Rumunijos kariu
menė turi prisidėti prie ru
sų pasiūlymo jiertraukti ka
rę, vienok su vokiečiais bro- 
liuotis rumunai nesutinką.

Mūšiai likos pertraukti vi
su frontu pereitoj seredoj.

Rumunų mūšio linija šiau
rėje yra palaikoma rusų 
sparnu, todėl rusams pasi
traukus iš mūšio, vokiečiai 

Į galėtų užpulti rumunus iš 
šono, galėtų apsupti juos ir 

j sunaikinti, jeigu jie nepadė
tų ginklo. Nuo sąjunginin
kų Rumunija pagalbos ne- 

: gali gauti, nes ji su jais ne- 
' susisiekia.
■ True translation filed with the post- 
j master at Boston, Mass., on December 
i 12, 1917, as reouired by the Act of 
October 6, 1917.

Japonai, sako, užėmė 
Vladivostoką.

Anglai tuotarpu užėmė Ko
lą. kad parėmus kontr-revo- 

liuciją prieš bolševikus.
Iš Washingtono 10 gruo

džio pranešama: Šiandien 
visas Rusijos krizio įdomu
mas pradėjo suktis apie są
jungininkų gretai daromus 
pienus, kurie paaiškėjo jau 
iš to, kad japonai užėmė Vla
divostoką, o anglai užbloka
vo šiaurinį įnirtą Kolą.

Šitas judėjimas esąs daro
mas tuo tikslu, kad „nelei
dus bolševikams atiduot Ru
siją vokiečiams.”

Tuo pačiu laiku visoj ry
tų Si biri joj pakelta kontr- 
revoliucija prieš bolševikus. 

Amūro provincija ir Vla
divostoko miestas paskelbta 
„neprigulmingais nuo bolše
vikų.”

Žinios apie tai ateina iš 
I Tokio, Petrogrado, Stokhol- 
i mo ir kitų vietų. Ypač daug 
į svarbos dedama ant to, kad 
'japonai užmėmė Vladivosto- 
i ką, o kyniečiai Charbiną.

Tai bus turbut pirmutinis 
sąjungininkų žingsnis įsiki
šimo į vidurinius Rusijos 
reikalus. Japonija ir Ky- 
nai kariauja mat su Vokieti
ja.

Charbinas, kurį užėmė 
kyniečių kariumenė, stovi 
ant didžiojo Sibiro geležin
kelio.

Vladivostoke yra galybės 
tavorų, sukrautų karės san
dėliuose, ir daugybė geležin
kelio medegos. Visos tos 
gerybės buvo parduotos ru
sų valdžiai iš Japonijos ir 
Amerikos.

Praktiškai visos šitos pre
kės buvo sukrautos Vladi
vostoke, nes dėl pairusios 
komunikacijos rusai negalė
ję jas parsivežti.

Sąjungininkai bijojosi, 
kad šita medega nepatektu 
į „bolševikų” rankas, nes 
tuomet jie galėtų valdy
ti rytų Sibirą kažin kolei. 
Beto, japonų ambasada Wa- 
shingtone paaiškino, kad tu
rėdami savo rankose stip
rias Vladivostoko fortifika
cijas (tvirtovę), „bolševikai 
butų didelis pavojus sąjun
gininkų viršesnybei. Toli
muose Rytuose.”

Manoma, jog sąjunginin

kai padarė sutartį, kad vi
sus šituos dalykus atkirtus 
nuo bolševikų ir todėl Vladi
vostoke likos iškelta Japoni
jos kariumenė. Nesenai ži
nios sakė, kad rusų karei
viai artinasi prie Vladivos
toko.

SAKO, TAS REIŠKIA 
LENINO PUOLIMĄ.

Atkirtus nuo „bolševikų” 
kontrolės visus svarbiausius 
uostus, sąjungininkai tikisi 
kad pakelta dabar kazokų 
generolų Kaledino ir Korni- 
lovo sąjungininkų naudai 
kontr-revoliucija galės grei
tai nuversti Lenino ir Troc
kio įtekmę. Nors iš rytų ir 
vakarų keliai Rusijoi tebė
ra da bolševikų rankose, bet 
amunicijos ir kitokios pa
galbos Kaledinui ir Kornilo- 
vui sąjungininkai tikisi ga
lėsią pristatyt per Kaukazą.

Rusų ambasada Washing- 
tone pranašauja, kad Kale
dinas su Kornilovu galės 
greitu laiku užviešpatauti. 
Negaudami paramos nei per 
Sibirą nei iš Ukrainos, nes 
tenai sukelta kontr-revoliu
cija, „bolševikai” busią „ba
du išmarinti iš valdžios.”

Tai ve, ką daro sąjungi
ninkai.

SMULKIOS ŽINIOS.
Prezidentas Wilsonas at

sisakė dovanoti bausmę In- 
dianapolio policijos viršinin
kui Perrottui, kuris už suk
tybes rinkimuose likos nu
teistas 4 metams kalėjiman 
ir užmokėti $1,000 pinigais.

PIRMUTINIS AMERIKOS 
KARIŠKAS LAIVAS ŽU
VO NUO SUBMARINO.
Washingtonas praneša, 

kad pereito ketvergo naktį 
karės zone vokiečių subma- 
rinas paleido jūrių dugnan 
Amerikos naikintoją „Ja- 
cob Jonės.” Buvo tai dide
lis kariškas laivas, su ketu
riais kaminais, ir manoma, 
kad su j'uo žuvo vienas ofi- 
cierius ir 68 kareiviai.

ITALAI MUŠASI IKI 
MIRTIES.

Teutonų ofensyvas šiau
rės Italijoj eina pirmyn. Po 
36 valandų mūšio Asiago ly
gumoj, kur didelės pėstinin
kų pajiegos kovėsi ranka- 
’*ankon, italai buvo priversti 
trauktis nuo Monte Costel- 
gomberto įkalnio ant Foza 
viršūnės.

Mušis buvo labai atkaklus. 
Ant Monte Frior ir Monte 
Castelgomberto atkirsti al
pininkai laikėsi iki mirties.

Berlynas sako, kad Melėt- 
ta apielinkėj vokiečiai paė
mė stiprias pozicijas ir kad 
nuo to laiko, kaip pradėta 
naujas ofensyvas, paimta 
;au 11,000 italų ir 69 kanuo- 
ių.
AME RIKATsi VŠrrAU- 

JON KAREIVIUS.
Iš VVashingtono praneša

ma, kad atstovų buto užsie- 
lio reikalų komisija užreiš- 
ė, jog greitu laiku Suvieny- 
os Valstijos turbut siųs ka- 
eivius Italijon.

Žinomas visokių „Ameri- 
?anų” (laikraščių) savinin
kas Hearst paaukavo žydų 
šelpimo fondui $5,000.



D APŽVALGA ū
BOLŠEVIKAI IK TAIKOSĮtai kaizerio ir Hindenburgo pa-

K LAUŠIMAS.
"Naujienos” perkratinėja 

bolševikų taktiką taikos rei
kaluose ir atranda, kad tie 
žmonės labai nenuosakiai el
giasi. štai:

"Rusijos bolševikų valdžia 
pasiūlė visoms kariaujan
čioms valstybėms tuoj padėt 
ginklus trims mėnesiams ir 
pradėt taikos derytas. Ji nu
siuntė pas voks iu karimrenės 
vyriausybę tris komisarus pa
daryt delei to sutartį.

"Vokietija ir Austrija, kaip 
žinome, priėmė Rusijos vai 
džios pasiūlymą, ir Vokietijos 
kariumenės atstovai, pagal ge- 
neralio štabo leidimą, jau tu
rėjo pasimatymą su rusų emi 
sarais (pasiuntiniais). Su
prantama, kad bolševikų vadai 
tuo labai džiaugia.-i.

"Telegramose iš Petrogrado 
sakoma, kad bolševikų komite
te buvo didžiausio sujudimo, 
kuomet pradėjo ateit žinios, 
kad Vokietija prielankiai suti
ko mušiu pertraukimo ir tai
kos pasiūlymą. Po kiekvienos 

* naujos žinios bolševikų vadai 
spaudė kits kitam rankas ir 
sveikino kits kitą. O kada ru
sų kariumenės pasiuntiniai grį
žo po pasimatymo su vokiečių 
generaiio štabo įgaliotiniais, 
tai jie 'šokinėjo, kaip vaikai, 
ir šaukė: Taika. Lai gyvuoja 
Taika.’ ”
Suprantama, "Naujienos” 

nesistebi, kad bolševikai 
džiaugiasi iš taikos. Taikos 
šiandien trokšta visa revo
liucinė Rusija. Bet ve kame 
jos nurodo didžiausį bolše
vikų nenuosakumą:

"Keletas mėnesių atgal bu
vo sumanyta šaukt tarptauti
nė socialistų konferencija Stok
holme. Rusijos bolševikai tą 
sumanymą griežčiausiai pas
merkė ir užreiškė, kad jie neda
lyvausią jokioje konferencijo
je, kurion bus įsileista Scheide- 
mano frakcija ir panašus į ją 
elementai; jie sake, kad jie su
tiksią laikyt konferenciją tik 
tai su kairiaisiais socialistais. 
Vėliaus bolševikai peikė tokiu 
pat budu ir antrą, Rusijos Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarytas šaukiamą Stokholmo 
konferenci ją.

"O dabar jie šokinėja i.š 
džiaugsmo, kad su jais sutinka 
vesti derybas Hindenburgo 1- 
galiotiniai!

"Kaip sau norite, bet logi 
kos čia nedaug. Kaip nebū
tų Scheidemanas su savo šali
ninkais blogi tarptautinio so 
cializmo žvilgsniu, tat Hinden- 
burgas visgi yra tūkstantį kar
tų blogesnis. Scheidemanas, 
kad ir blogai, atstovauja 
tam tikrus Vokietijos darbinin
kų sluogsnius, o Hindenburgas 
neatstovauja nieko kita, kaip 
tiktai Vokietiios junkerius ir 
stambiuosius kapitalistus."
Kaip matote, bolševikai 

čia patįs parcelė, kad pasto
vumo ir logikos pas juos nė
ra. čia jie skelbia, kad 
"tarptautiniai socialistai,” 
kokiais jie save vadina, ne
gali tartis su "social-patrio- 
tais,” o apsisukę eina tartis 
net su didžiausiais pasauly
je imperialistais, ir "Nau
jienos” čia gerai pastebi, 
kad—

"Jeigu butų teisingas toks 
principas, kad socialistas ne
privalo tarties su kitu socialis
tu, kurio nuomonės skiriasi nuo 
pirmojo socialisto nuomonių, 
tai juo labiaus socialistas nega
lėtų tarties su aršiausiu soci
alizmo ir darbininkų klesos 
priešu.

"Be to. pamatinis Stokhol
mo konferencijos klausimas 
buvo apie taikos vykinimo bu
dus. Tas pats klausimas suve
dė dabar į daiktą bolševikų į- 
galiotinius su kaizerio atsto
vais. Jeigu Stokholme butų 
pavykę suvienyt viso pasaulio 
socialistų jiegas taikos darbui,

gelta veikiausia butų buvusi 
nereikalinga.

"žinoma, gali būt aplinkybių, 
kuriose taika darosi neišvengia 
mu daiktu kad ir su patim 
Liuciperiu. Bet socialistų už
daviniu juk turi būt taip veikti, 
kad prie to dalj kai neprieitų.

"Norint, kad sprendžiamoji 
j rolė taikos įvykinime tektų 
•darbininkų klesai, reikėjo vie- 
[r.yt tos klesos jiegas, o ne truk
dyt jų vienyta. Dabartinis tai
kos darymo būdas du'>da pr<>- 

| gos kaizeriui sustiprint savo 
pozicija ir Vokietijoje ir visame 

i pasaulyje."
Prie to reikia da nurodyti 

i ir kitą bolševikų nenuseku- 
mą. Nesenai da jie buvo 
priešingi ir Darbininkų tai; 
Kareivių Tarybai, dabargi 

j jie jau reikalauja, kad tai 
I Tarybai butų pavesta visai 
j Rusijos valdžia.

"SENIAUSIA LIETUVIŲ
KALBA.”

Mūsiškiai patriotai visuo
met didžiuojasi lietuvių kal
tas senumu. "Lietuviai se
niausia tauta,’’ jie sako, "lie
tuvių kalba seniausia ant

1 svieto.”
Bet pažiūrėkite, kaip šita 

"seniausia ant svieto kalba’’ 
išrodė. Štai kun. K. Pra- 
puolianio veikale "Lenkų 

j apaštalavimas Lietuvoje,” 
kuri dabar spauzdina "Tė- 

'vynė,” randame ištraukų iš 
Augščiausios Lietuvių Tau
tinės Tarytas atsišaukimo, 
išleisto da Kosciuškos lai
kais, 17$M metais, ir ve ko
kia tenai vartojama kalta:

"Aciszaukimas Rodos nadi- 
dziausias naradaus letuwos 
unt wisas gaspadorios, katrie 
giuiena uliazio y miestelos 
unt uisos ziemies lietuwos."

Prasideda-gi tais žodžiais: 
"H’ayna stroszna Lituvoy" ir 
baigiasi šitaip: "Tas Rasztas 
duotas ant Sessos Narodaus 
.Miat. 17(14 kvietnia 30.”
Parašų po tuo atsišauki

mu buvę net 17, ir tai su 
lietuviškomis galūnėmis, 
pavyzdžiui:

"Jozefas Niesolowskas Wo- 
jevoda Nowogradskas, Sta- 
nislawas Afirskas pisaris W 
X. Lit., kunigas Martinas !*;•- 
ezobutas Rektarys A. Wilcn., 

kunigas Michalas Korpovi 
czas” ii ti.

O štai ir daugiau "seniau
sios kalbos”žiedų. Knygoj 
”žiwatas Poną Jezusa Chri- 
stusa ir Szwęcziausios Mari
jos Pannos" esą 525 šitokių 
žodžių:

” Akrutnas, asablyvas, co- 
dounas, czlonkas, karmitie ži- 
\vitie. nepladnastis, priezinia- 
\voimas, ustavieznas” ir tt.

Žinoma, galima sakyti, 
jog tai ne tikrų lietuvių kal
ba, o sulenkėjusių lietuvių 
arba pramokusių lietuviš
kai lenkų žargonas. Bet 
kurgi yra tikroji senovės 
.ietuvių kalba? Kaip ji iš
rodė? Ar nors vienas mū
siškių patriotų, kurie taip 
šlovina jos gražumą, gali tą 
pasakyt?

i

True tran.-l*t»on filed with the post- 
master at Boston, 51asa« on Decerr.ber 
12, 1917, as reouired by the Act of 
October 6, 1917.

Amerika bijosi Japonijos,
sako Bindenburjas.

žėm, kad laisvė gali būt iš
kovota tik tai žmonių spėka, 

' o ne diplomatų liežuviu.
Tautininkam.' tas nepa

tiko ir jie pabėgo iš Seimo. 
■ Pabėgę jie įkūrė Autonomi
jos fondą ir pradėjo rinkti 

j pinigų diplomatijos reika
lams. Surinkę kelis šimtus 1 
dolerių, tuoj pradėjo siunti
nėti Europon savo "diplo
matus," šaukti "pavergtų
jų tautų konferencijas" ir 
rašyti visokiems ministe- 

; riams savo "memorialus.”
Taip darė tautininkai, 

taip darė ir klerikalai. Ir 
kiek tai būdavo pas tuos 
žmones džiaugsmo, jeigu 
jiems pasisekdavo kada nors 
prieiti prie kokio ministerio 
tarno ir įduoti jam savo po- 
pierį! Kiek tai būdavo šau
ksmo ir girimosi, kada ko
kioj nors "tautų konferen
cijoj" jie nutardavo, kokias 
laisva Lietuva turės apimti 
gubernijas.

Socialistai tuotarpu rinko 
aukas revoliucijai ir aiški
no, kad vien tik revoliucijas 
keliu caro despotizmas ga
li būt sugriautas ir Lietuva 
paliusuota.

Tautininkai su klerikalais 
ant diplomatijos arkliukų 
straksėdami šaukė, kad so
cialistams Lietuvos laisvė 
nerupi, kad jie išgamos, 
Markso vergai ir tt.

Tuo tarpu kįla Rusijoj re
voliucija, griūva carizmas ir 
revoliucinė valdžia užreiš- 
kia, kad visos Rusijos tau
tos turi pilną laisvę ir gali 
tvarkytis kaip joms patinka.

Socialistų pozicija pasiro
do teisinga, o diplomatija 
gauna skaudų antausį.

Įdomu butų žinoti, ką da
bar veiks šliupas su Bartuš-
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EKSPLIOZ1JOJ ŽUVO 
APIE 3,000 ŽMONIŲ.

1

"TAI ŽENKLAS PRIEŠ 
SUDNĄ DIENĄ.”

i Tokiu angalviu tūlas H. S. 
! B. "Pasiuntinystės Balse". 
I prirodinėja, kad jau nebeto
li "sudna diena.” Jis sako:

‘Tas yra labai skaudus, ak I
■ pilnas tiesos žadis, kursai nie-j 
kados neturėtų iš musų at-Į 
minties atstoti arba užmirš
tas būti; jis turėtų mus kas

jadyna ir kas akiesmirksni ant! 
•artybės sūdo dienos nurodyti. 
I Rcds šitas netikysis svietas to 
i iievierija ir tai paika pasaka 
į laiko, ir savo paikystė je dūmoja, 

kad buk sudna diena niekados 
’ neateisianti. Bet mes tikin- 
į tieji krikščionįs žinome, kad ji 
i veikiai, kožna aki'esmirksni gal 
j užeiti ir šio svieto budavonė su
■ griauti ir visi elementai iš kar- 
. ščio sutirpti. Tikrai tada ir vi
sų netikinčiųjų bei veidmainių

(akys atsivers, ak jau bus per 
vėlai ant prisivertimo ir tikėji
mo. Ale tada maloningasis 
priėmimo laikas jau bus pasi
baigęs. Tada kožnas žmogus 
turės stoti po Viešpaties sūdo

ikra.se ir turės rokundą duoti 
apie visus savo darbus ir pasi
elgimus, kuriuos jis bus da
ręs čion ant žemės gyvas bebū
damas, ar gerai ar ne; ir kož
nas savo algą gaus pagal savo 
darbus.”

Iš kogi šitas pranašas ži
no, kad neužilgo "kožnas 
žmogus turės stoti po Vieš
paties sūdo krase?" Ogi—

"Iš Dievo žodžio ir iš viso
kių dabar pasirodančiųjų ženk
lų mes žinome, kad sudna diena 
netoli, kad ji šiandien arba ry
toj po trumpo laiko gal ateiti. 
Visolab žinantis Viešpats, kurį 
mes tikintieji savo Dievu vadi
name, duoda mums apie tai 
liūdimą savo žodyje.”

Kurgi jis šitą "Dievo žo
dį” išskaitė? Ogi biblijoj, 
Mateušo evangelijoj, kur y- 
ra pasakyta:

"Ir išgirsite karus ir šauks
mus apie karus.... Nėsa sukils 
žmonės prieš žmones, ir kara
lystė prieš karalystę, ir bus 
maras ir badas, ir drebėjimas 

žemės šian ir ten.”
Na, o dabar kaip tik ir 

eina "karalystė prieš kara- 
lytę.” Taigi aišku, kad 
"sudna diena” jau nebetoli. 

,Todėl "Pasiuntinystės Bal
so” rašytojas pataria savo 
skaitytojams pradėti jau 
dabar "apdumoti,” kokios 
tai bus "strošnybės,” kada 
prasidės "strošniausias Die
vo si ida”

Tik kažin kodėl Dievas 
taip ilgai laukia? Juk ka
rė jau tęsiasi ketvirti metai, 
o "sudnos dienos” vis kaip 
nesimato, taip nesimato. 
Jeigu kaip, tai ir karė gali 
pasibaigti, pakol Dievas pri
sirengs savo "strošnybę” 
parodyt. Žemė irgi kažin 
kodėl nedreba, nors Kristus 
užtikrino, kad ji drebės. Ma
tyt, prastas iš jo buvo geolo
gas.

ANTAUSIS LIETUVIŠ
KAI DIPLOMATIJAI.I
"Laisvė” pastebi, kad mu

sų tautininkai ir klerikalai, 
kurie diplomatijos keliais 
jieškojo Lietuvai laisvės, da
bar atsidūrė kvailam padė
jime. Ji sako:

"Nors musų tautininkai ir 
klerikalai be galo nori mono- t
polizuoti rūpinimąsi Lietuvos 
reikalais, tačiaus gyvenimas 
skaudžiai juokiasi iš jųjų.

"Dabar jau niekas negali už
ginčyti, kad tai .buvo Rusijos 
revoliucija, kuri principialiai 
pastatė visų mažųjų šalių 
klausimą, jų tarpe ir Lietuvos 
klausimą.

"Kiekviena tauta turi teisę 
apsispręsti ’ — ve koksai yra 
rusų revoliucijos lozungas.

"Su tuo obalsiu sutinka ir 
Vokietija.

"Kancleris G. von Hertling 
pasakė Reichstage, jog Vokie
tijos valdžia guodoja Lenki
jos, Lietuvos ir Kuršo teisę 
spręsti apie savo likimą.

"Veikiausia, vokiečių val
džia tai daro ne iš gerų norų, 
bet todėl, kad ji labai pagei
dauja taikos ir todėl turi ro
dyt savo liberališkumą.

"Taigi, I.ietuv >3 žmonės pa
tįs turės spręsti apie savo Ii 
kimą. Nuo jų pačių prigulės 
ar padaryti Lietuvą visiš
kai neprigulminga ar būti au
tonomine Rusijos dalim.”

Mes, socialistai, visuomet 
sakėm, kad taip turi būti. Ir 
Brooklvno Seime mes pra
vedėtu rezoliuciją, kuri at
meta visokią diplomatiją. 
Mes pasakėm, kad nebūda
mi Lietuvos gyventojais, 
mes negalime ir neturime 
jokios teisės kalbėti Lietu
vos vardu. Ko Lietuva nori, 
tai tik ji pati gali pasakyti 
Ir prie to da mes pabrie-

trofos priežastis buvo se- 
I kanti:

"Belgijos šelpimo laivas 
sušklurė su franeuzų amuni

cijos laivu, ant kurio buvo 
3,000 tonų T.N.T. ir daugybė

Vokiečių karvedys mano, 
kad didelės armijos ameri
konai nedrįs siųsti Eu
ropon, nes japonai gali 

Amerikon įsiveržti.
"Amerika nedrįs siųsti di

delės armijos Europon, nes 
ji bijosi, kad jos japonai ne
užpultų,” pasakęs Hinden
burgas Vienos laikraščio 
"Neue Freie Presse" kores
pondentui.

Kaip Hindenburgas, taip 
ir gen. Lundendorfas mano, 
jog vokiečiai laimės šitą ka
rę be jokio klausimo. Apie 
sąjungininkų tarybą jie sa
ko, kad tai yra "ženklas są- 
jungninkų nerangumo ii 
silpnybės."

Kalbėdamas apie vakarų 
frontą, Hindenburgas pasa- 

‘ kė, kad vokiečiai tenai laiko
si elastiškos taktikos, o jei- 

I gu kartais koks sklypas ~ba- 
■ los arba pajuodę nuo durnų 
I griuvėsiai paliekama prie
šininkui dėl sutaupymo žmo
nių, tai tas visai nesvar
bu.

Aiškina amerikonų 
priedangą.

Apie skelbiamus ameriko
nų tikslus Hindenburga- 
kalbėjo su pašaipa. Jis sa
ko: "Visi žino, kad Suvie
nytos Valstijos nori įsitaisy
ti didelę armiją, o karė tai 
geriausia tam priedanga,nes 
ramybės laiku tas nelengva 
butų atsiekti. Japonija 
taipgi nežiūrėtų ant to taip 
šaltai.

"Vargiai amerikiečiai 
tuoj siųs naują savo armiją 
Europon, nes taip padary
dami jie paliktų savo šalį 
be apsaugos, jeigu japonai 
staiga parodytų norą atsily
ginti Amerikai už senas sko
las.

"Negana to, transporte 
klausimas taipgi gana keb 
lūs. Vokiečių povandeni
niai botai darys didelių kliū
čių. Amerika paskelbė sta
tysianti 1,000 orlaivių. Tas 
padaryti gali būt nesunku 
bet sunku tuos orlaivius ap
rūpinti ir aptarnauti.”

Lundendcrfas turi viltį.
Generolas Lundendorfas 

sako, kad Vokietijai nėra kc 
derėtis dėl Aizas-Lotaringi 
jos. Jis mano, kad gali da 
pasisekti užduoti Francuzi- 
jai sprendžiamą smūgį, nors 
jis pripažįsta, kad šių dienų 
karėj, kuomet visos tautos 
galybė kovoja prieš tautos 
galybę, atskiras smūgis var
giai gali nuspręsti karę.

Užklaustas, ar be Ameri
kos pagalbos sąjungininkai 
nebūtų jau priversti taiky
tis, Lundendorfas atsakė:

"Kadangi submarinai da
vė Amerikai progos stoti ka 
rėn, tai tas klausimas lygus 
klausimui, ar submarinų 
veikimas teisėtas, ar ne. Ma
no nuomonė tame klausime 
neatmainoma. Submarinų 
karė yra teisėta. Ji atlikę 
tai, ko mes norėjome. Mes 
nemanome numarinti Angli
ją badu į kelis mėnesius, bei 
po valiai versti*ją prie tai
kos.

"Aš nesakau, kad bolševi
kų monifestaciją aš skaitau 
taikos pasiulymu. Tam tiks
lui reikalinga stipri valdžia 
tokia valdžia, kuri turėtų 
pajiegos vykinti taikos nu
tarimus netik namie, bet ii 
užsienyje.”

Generolas Lundendorfas- 
sako, kad visuotinas karės 
pertraukimas sustabdytų 
submarinų veikimą ir są- 

Nespėjo ta jų spaudos sąvai- ' jungininkai galėtų tuo tar- 
tė pasibaigti, o jų "Moterų pu pagerinti savo padėji- 
Dirva" jau užvertė kojas. ' Imą, kuometcentralių valsty- 

Prof. Gnaiha. ■ bių jokios reikmenįs viestiek

I
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Beveik pusė miesto visai nu
šluota nuo žemės veido.
Kanadoj, Halifaxo uoste, benzino, 

praėjusį ketvergą buvo bai
si katastrofa. Franeuzų a- 
municijos laivas "Mont 
Blanc" susikūlė su norvegų 
laivu "loma,” kuris buvo 
prikrautas pilnas maisto 
□elgams. Ant franeuzų lai
vo įvyko toks baisus spro
gimas, kaip kad visas praga
ras butų ekspliodavęs. Veik 
>usė miesto likos nušluota 
įuo žemės paviršiaus ir už
mušta apie 3,000 žmonių. Su
keistų bus keliolika tukstan- 
Hų.

Halifaxas yra nedidelis 
miestas, turi truputį dau
giau 50,009 gyventojų. Tri
jų keturkampių mylių plo- 
as likos taip išpustytas, 

kad neliko nei vienos stačios 
riobos.

Dartmoutho miestas, ku
ris randasi kitoj prieplau
kos pusei, taipgi daug 
kentėjo.
Miestas susiubavo kaip 

žemės drebėjimo.
Žmonės buvo vos tik atsi

kėlę iš ryto ir vos tik prasi
dėjo gyvenimas, kaip staiga 

apkurtinantis 
miestas 

žemės

ka.

"NAUJIENOS” 
ĮSKŲSTOS.

Lietuviškieji "kramolos 
malšintojai" darbuojasi 
Šiomis dienomis jie įskundė 
Chicagos pačtai "Naujie
nas." Jie išvertė kaikuriuos 
dienraščio žinias ir straips
nius da iš liepos mėnesio ir 
tuos vertimus padavė pač
tai. Pačios vyriausybė pa
reikalavo iš "Naujienų 
dakcijos 
"Naujienos" sako, kad skun
dimo darbu užsiima "tūli 
tautiečiai." Veikiausiai tai 
bus Balučio kompanijos dar
bas.

" re-
pasiaiškinimo.

UŽMUŠTAS LATVIŲ FE
DERACIJOS SEK

RETORIUS.
Iš "Chicago Socialist” 

"Naujienos” paduoda žinią, 
kad—

"Vladivostoke esąs užmuš
tas A. Neibut, huvusis latvių 

socialistų federacijos sekreto
rius—vertėjas Amerikoje. Ap
leidęs Suv. Valstijas po revoliu
cijos, jisai ketino važiuot į 
Petrogradą arta .Maskvą, bet 
sustojo Vladivostoke ir ėmė re- 
daguot tenai laikraštį. Apie 
mėnesis laiko atgal juodašim
čiai padarė Vladivostoke riau
šes, kuriose buvo sužeista ke
letas šimtų žmonių ir daugelis 
užmušta. Tarin; užmuštųjų 
buvo ir Neibut. Chicagos lie
tuviams socialistams jisai yra 
gerai pažįstamas, kadangi ji
sai čionai keletą kartų laikė 
prakalbas viešuose lietuvių su
sirinkimuose."

PRANAŠYSTĖ IŠSIPILDĖ.
Pora sąvaičių atgal aš pa

stebėjau Keleivyje,” kad 
ta kreivam>sė moteris su 
grabnyčia rankoj, kurią 
"Darbininkas” buvo išspau
sdinęs ant pirmutinio savo 
puslapio klerikalų spaudos 
sąvaitei pažymėti, negali 
nieko daugiau reikšti, kaip 
tik šermenis klerikalų spau
dai. Ir tuojaus mano prana
šavimas pradėjo pildytis.

"Nuo vieno sprogimo už
sidegė benzinas ir kaip tik 
kilo gaisras, įgula tuojaus 
apleido laivą ir išplaukė ant 
kranto pirma negu įvyko di
džioji ekspliozija.

"Praktiškai visa šiaurinė 
Halifaxo dalis likos sunai
kinta, o Dartmouthe, kitoj 
prieplaukos pusėj, išbirėjo 
visi langai.

"Ekspliozija paskandino 
tris laivus; kitus gi labai su
gadino.

"Miesto griuvėsiai dabar 
smarkiai dega."

Ekspliozijos trenksmas 
buvo jaučiamas net Truro 
miestelyje, kuris randasi už 
75 mylių nuo Halifaxo.

Raidės "T.N.T.,” kuriomis 
pavadinta tie 3,000 tonų me- 
degos ant sprogusio laivo, 
reiškia trinitolulą. Tai yra 
smarkiausia sprogstančioji 
medega, kokia tik mokslui 
yra žinoma.

Visas miestas virto 
ligonbučiu.

Visas Halifaxo miestas 
šiandien išrodo kaip vienas 
ištisas ligonbutis.

Tokios dailios triobos,kaip 
Dominion Building, Provin
cijos Parlamentas, Valdžios 
Rūmas, Dalhonsie Kolegija 
ir daugelis kitų paversta lai
kinais ošpitaliais ir lavonbu- 
eiais. •

Bažnyčios, mokyklos ir 
privatiniai gyvenimui na
mai, kurie da išliko nesu
griauti, taipgi kupinai pri
dėti sužeistų.

Gatvėmis eina ilgos eilės 
vežimų, kurie renka sužeis
tus ir užmuštuosius.

Visur girdėtis šauksmas 
ir vaitojimas sužeistų vyrų, 
moterų ir vaikų, kurie guli 
po sugriuvusiais namais ir 
šaukiasi pagalbos.

Tikra skaitlinė sužeistų 
ir užmuštų negreit da bus ži
noma, nes negreit bus atkas
ti griuvėsai.

Lyg tyčia, po katastrofos 
užėjo baisi pūga su šalčiu, 
kas padarė žmonių nelaimę 
da didesne. Griuvėsiai likos 
privaryti pilni sniego, na
muose taipgi švilpia vėjas ir 
pilna sniego, nes neliko nei 
vieno stiklo languose.

Iš visų apielinkės miestų 
pradėta siųsti Haiifaxui pa
galbą: maisto, šiltų drabu
žių ir medicinos. Būriais 
pradėjo važiuoti daktarai, 
chirurgai ir norsės. Bet ne
išpasakytai sunkus sniegas 
sulaikė visus traukinius ant 
kelio.

Sujudinantis reginys.
Sunaikintas miestas per

stata sujudinantį reginį. 
Krūva mažų vaikučių, kurie 
žuvo mokykloje buvo liūd
niausia regykla.

Tarpe kitų aukų, gulėjo 
auksaplaukė 4-rių metų 
mergaitė. Žaizdų ant jos 
nesimatė, bet ji buvo negy
va. atšalusiomis savo ran
kutėmis ji turėjo da apsika
binus savo lėlę.

Šitą mažutį kūnelį pažino 
nelaiminga motina. Verk
dama ji apsikabino negyvą 
kūdikį ir pradėjo bučiuoti. 
Tuo tarpu atvažiavo veži
mas, uždėjo šitą mergaitę 
ant kitų lavonų, ir nuvežė 
lavonbutin. Tai buvo tik 
viena iš šimtų takių scenų.

Visas miestas paskendo 
ašarose: tėvai verkia vai- 

(kų, vaikai tėvų; vyrai neran- 
kuotrumpiausis, nes kitaip da savo moterų, moterjs vy- 
karinis teutonų padėjimas'rų.
turėtų daug nukentėti. | Liūdnas, baisus reginys!

nu-

nuo

)asi girdo 
renksmas ir visas 
usiubavo kaip nuo 

Irebėjimo.
Žmonės, vežimai, 

automobiliai ir kitokie daly
kai gatvėse oro spaudimu 
>uvo išblaškyti Į visas puses, 
yg plunksnos vėsulos pa
gautos.

Tuo jiačiu laiku per visą 
mestą šovė liepsna ir visas 
ugriautas distriktas pradė

jo degti.
Fabrikos, mokyklos, du 

•agzalai, bažnyčios ir šimtai 
gyvenamų namų dabar guli 
griuvėsiuose.

Daug žmonių likos užmuš- 
p kada sugriuvo valdžios 
geležinkelio stotis, cukraus 
lirbtuvė ir kariumenės 
gimnazija.

Arenos rinkas randasi už 
rijų myliu nuo prieplaukos, 

kur įvyko ekspliozija, ir li- 
<os sugriautas.

Visas biznis mieste susto- 
0. Ginkluoti kareiviąi sau
goja sugriautą miestą. Nei

gia nei vienas karas.
Naktimis miestas stovi 

paskendęs tamsoj, nes elek- 
,ros ir gazo stotis taipgi li- 
<os sunaikintos.
kareiviai nuo laivo pabėgo.
Ekspliozija ant laivo įvy

to už 17 minutų po susiduri- 
no. Laivas likos pramuštas 
cies inžinais ir tuojaus ant 
•o kilo gaisras. Kapitonas 
;uprato pavojų ir liepė ju
rininkams kuogreičiausia 
ėsti į valtis ir gelbėti savo 

gyvastį. Kada jurininkai 
šplaukė ant krašto ir pasi
slėpė, tuomet įvyko eksplio- 
sija, kuri sudraskė jų laivą 
i skutus. Sakoma, kad išvi
so žuvo 3 laivai. Ant garlai
vio "Pieton,” kuris stovėjo 
soliau, likos užmušta 40 ju
rininkų.

Ekspliozija girdėjosi už 
72 mylių.

Vienas Amerikos laivo ko- 
nendantas prisiuntė Wa- 
shingtonan tokią telegramą:

"Ekspliozija buvo aiškiai 
natyt ir girdėjosi kuomet 
nes buvome už 52 mylių ant 
jūrių. Atplaukę, mes tuojaus 
pasiūlėm valdžiai savo pa- 
gelbą ir patyrėm, kad katas-

arkliai,

negalėtų pasiekti. Todėl jis 
mano, kad karės pertrauki
mas deryboms turėtų būt;
I_____1 ________ • _ 1 . • •
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mą.
Dembskio pasekėjas.

Jaunuomenės choras norsjKoopcratyviška Bendrovė.

Uranas.

leidžia

NEW

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

nariais nelabai skaitlingas, 
tečiaus sudainavo neblogiau
siai.

PITTSTON. PA.
j Susiorganizavo Lietuvių

DETRO1T, MICH. 
Pašventinimas Lietuvių 

bažnyčios.
Lapkričio 29 d., t. y. „Pa- 

dėkavonės” dienoje mūsiš
kiai katalikai matomai tu- 
kiai katalikai šventino savo 
bažnyčią. .Ceremonijoje 
dalyvavo vyskupas ir keturi 
kunigai. Krapino, giedojo 
ir prakalbas sakė. Vienas 
kunigėlis pasakojo, kad šita 
karė kilo dėlto, kad žmonės 
jierdaug nuo Dievo atšalo, 
kiitikuot jų kalbas, tai rei
kštu priduoti nesąmonei 
kokią nors vertę. Tik musų 
vargšai katalikai nesugebi 
protauti ir negali suprasti, 
kaip kunigija savo politika 
pažemina ir išniekina jų ti
kėjimo jausmus.

Šventas raštas pasakoja, 
kad -Jėzus iš Nazareto atvy
kęs Jeruzoliman ir radęs 
bažnyčioje jomarką, perpy
kęs išvartė stalus ir prekiau
jančius išvaikė. Jeigu . jis 
butų galėjęs ateiti musų ka
taliku bažnyčion, tai jo pik
tumas gal butų daug dides
nis, nes rastų čia netik kito 
tavoro, bet kiaulių, vištų, 
žąsų ir kitokių gyvūnų. Jo- 
markas dėl kunigų biznio 
tęsėsi bažnyčios apačioje 
nuo 24 d. lapkričio iki 1 d. 
gruodžio. Ištikrųjų jeigu 
tikėčiau Į „visurėsantį” die
vą, tai tuo jomarku turėčiau 
didžiai pasipiktinti: kiaulių 
žviegimas, žąsų riksmas, viš
tų ir girtųjų parapijonų bal
sai bažnyčioje—tai tik. jau 
nepaprastas apsireiškimas. 
Labiausiai papiktinančiu 
buvo tai dviejų „bulių” im
tynės. Kunigas net užki
bęs šaukia: „Kas norite 
už 2 doleriu sėdėt ant stei- 
čiaus, ateikit—kom-on,kom- 
on!” Kitas kunigėlis, pasi
šiaušusiais plaukais, ma
žom, ką tik Įmatomoms kai 
kurmio akutėm, irgi bėgioja 
po steičių- rėkdamas: „po du 
doleriu, po du doleriu! Kas 
jums giliuoja tie du dole
riai”.... Mat darbininkui 
žmogui dol tuščios garbės iš
mest du doleriu, tai nieko 
nereiškia, o kunigų bizniui, 
suprantama, labai daug rei
škia. Manau sau: o jus 
farizejai! Doleris jums 
augščiausias dievas. Dėlto 
dievo bažnyčią paverčiat ne 
tik Į gyvūnų tvartą, bet ir i 
cirką, raginat žmones, kad 
eitu artyn ir žiūrėtų kaip 
du „jaučiai” sau sprandus 
sukinės, ir kaulus narstys 
ir už pasižiūrėjimą į barba
rizmą reikalaujat po du do
leriu, ko ir veltui dagi baž
nyčioje nėra reikalo žmo
nėms rodyti.

Šitoks tai buvo musų juo
dosios armijos suruoštas 
„teatras,” dėl pagerbimo 
naujai atidaryto dievnamio.

Darbai.
šiuo tarpu darbai Detroite 

sumažėjo. Pragyvenimas 
tečiaus vis da augštyn kįla. 
Pav. už kambarius nuo
mos kaina 22—30 dolerių 
mėnesiui. Ir tai tik papras
ti darbininkų gyvenimui 
kambariai. Geresnių ir už 
tokią kainą negausi. Mais
tas, drabužis, avalinė, ku
ras—viskas kuone trigubai 
pabrango, anglių dagi nei 
įpirkt negalima.

Atomas.

dengimų veikalas „Marutė, 
vargoninko duktė.” Artis- 
tai-megėjai savo roles išpil
dė taip gerai, kaip geriau ir 
negalima reikalaut, ypač 
moteriškos rolės išpildyta 
tarsi tikrų artistų-aktorių.

Po atvaidinimo veikalo 
vėl buvo dainos. P-lės Biru
tė Kazlauskiutė ir Marija 
Juozevičiutė sudainavo du
etą „Kur bangoja Nemunė
lis.” Vienų moteriškų bal
sų choras sudainavo: „Tu 
mano motinėlė” ir Čiulta 
ulba paukšteliai.” Maišy
tais balsais sudainuota: 
”Kur bėga šesių>ė,” "Uba
gų giesmę” (Išėjau gry
bauti >, ”I^i gyvuoj mus tau
ta” ir "Lietuva Tėvynė mu
sų.”

Reikia pastebėti, kad cho
ras nors ir jaunas, tečiaus Į 
gana trumpą laiką gerb. mo
kytojaus Senulio likosi pu
sėtinai išlavintas ir dainuo
ja gana gerai. ,

Deklamavo A. Eleknevi- 
čia, S. Jasiukonis. P. Gilius 
ir Petronė Masiuliutė. P 
Misgeraitė sulošė menolcgą 
"Viskas ant vienos g Jvi«s.„ 
Ypač šis monologas prijuo
kino publiką iki sočiai.

Visas vakaras buvo įspū
dingesnis, negu tikėtasi. Ai
do choro nariai būdavo la
bai pajuokę Birutės chorą, 
ir kalbos ėjo, kad ir šis va
karas atneš birutiečiams tik 
vien pašaipą. Išėjo kaip tik 
atbulai. Koncertas publiko
je paliko visugeriausius įs
pūdžius. Publikos buvo be
veik pilnutėlė sveitainė ir 
rengėjams atneš nemaža 
moralės ir materialės nau
dos.

Reikia pastebėti, kad gie
dant Lietuvos himną, kada 
visa publika sustoja dėl iš
reiškimo savo solidarumo, 
tai tūli du musų broliai čia 
nors ir raudonuodami sėdė
jo ir nesikėlė. Tai neišmin
tinga daryt tokią demons
traciją, nes kaip ten nebūtų 
o tikslas jos visgi prastas.

Juozas Virbickas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Prakalbos.

Nedėlioję, lapkričio 25 d., 
Jaunuomenės choras buvo 
surengęs prakalbas: Kalbė
tojai buvo Ramanauskienė 
ir Adomavičius. Pastarasis 
pasakė tą patį mišinį, ką ir 
visada. Ramanauskienė pa
sakiusi keletą žodžių apie 
jaunuomenę ir dainas, stvė
rėsi akėti „bolševikus”— 
Rusijos revoliuciją. Sako 
„Baisus dalykai dabar deda
si Rusijoj. Žydas Trockis 
dirbęs Nev. Yorke už 12 dol. 
i sąvaitę ir Vokietijos žy
das Leninas, tie bolševikų 
vadai, dabar pagriebė Ru
sijos valdžią Į savo rankas: 
Dabar Rusijoj didžiausia be
tvarkė, dabar ten negali pa
sirodyt nei vienas doras 
žmogus; ten žmogaus gyvas
tis daug pigesnė, negu A- 
merikoj prasčiausioj stuboj 
musės gyvastis: kažin kur 
dabar, už kokio pečiaus 
kamputyj tupi daktaras 
Šliupas, juk išeiti ant gatvės 
doriems dabar negalima, 
ten bolševikų ir vokiečių pi
nigai ir šnipai dabar veikia 
ir tt.” Toliaus sako: Yra ir 
Amerikoje tarp lietuvių 
bolševikų organizacija, jie 
vadinasi susipratėliai, tarpe 
ių yra tik keli inteligentai; 
kurie klaidina žmones, o ki
ti visi tamsunai.”

Gązdino, gązdino publiką 
ji tomis „bolševikų baise
nybėmis,” pagaliaus pama
čiusi, kad niekas nenusigan
do, ir ji liovėsi gązdinus pra- 
dėjo „aiškinti” <'

ią likvidavus, o visą jos tur
tą pavedus „dievui ant gar
bės.” Matomai savo tikslą

Musų katalikai da 1911 
metais kunigui reikalaujant 
nupirko bažn čią ir klebo
niją, dagi brangesnę už pa
čią bažnyčią. Tais metais 
čionai butą tik 80 lietuviškų 
šeimynų ir ne daug pavienių. 
Taigi tie, k irie prisidėjo 
prie parapijo.. vilko ant sa
vo sprando netik užtupdytą 
neprisotinamą kunigą, oet ir 
užkrautą skolą.

Džiaugėsi \ argšai gavę ki
tą kunigą. G; 1 ir tiesa, kad! 
tas kun. Vanagas nelupa po 
devynis kailiu> nuo skurd
žių parapijonų kaip būdavo 
kun. Deksnis, Oet ir tas ne
labai myli savo aveles.

Ištiesų kun. Vanagas, tai 
pavyzdingas gaspadorius. 
Klebonijos ir bažnyčios jar
duose per vasarą ganosi 
mažiausiai popa šimtų viš
tų, ančių, kai-kada ir viens- 
kits kalakutas maišosi. Var
gonininkui čionai vieta ne
labai maloni, nes netik baž
nyčią reikia šluoti, bet ir vi
są šventorių iš vištų liekanų 
apvalyti. Senas klebonas 
pastatė užpakalyje bažny
čios šantę klaniukams baž
nytiniais marškiniais persi
mainyti, gi dabartinis kun. 
Vanagas ten padarė vištiny- 
čią savo vištoms. Vis dėl 
„garbės dievo;’’ kunigas 
prie altoriaus, vargoninkas 
ant viškų, o gaidžiai užpaka
lyj bažnyčios, rėkia, gieda.tzcnnus pra- į 1

ekonomijos! H*110 musų kun- Vana?as 
klausimą. Liepė nevalgvti;'abai pyksta ant bedievių, 
perdaug; vaiku nepenėti !kad J,e ^ko: l,az"v‘
perdaug. o merpnoms tai ir|?V®v«*? !.Nolaus a.rk?’ 
•’dresiu” neliepė pirkti. Iš “ Jam b'znls’. 0 !>« ,nu
eina, kad žmonės perdaug i "'VT; r*k
valgo, vaikus perpeni ir per-: ?? klok a!ko..lr musų jhasis- 
daug rėdosi. Darbininke, .Aveliams is-ikrųjų
atsimink, ar daug svkin sir-'P1^ ūkininkavimo
gai nuo persivalf/mo?' i1*1 klt0 tasln®<! tial:bo-1.kad 

Is tos prakalbos issiais-|ties žrno^,nu!kinti pasa. 
kma nu dalykai: pirmas, komi ie irtini £nj. 
kad Ramanauskų teta per-; 1
vėlai gimė, nes jos pažiūros ’ 
tinka aštuonioliktam šimt
mečiui, antra, kad teta neži
no kokios klesos žmonėms' 
prakalbą sako.

PITTSBURGH, PA.
L. Mokslo Dr-jos choro 

koncertas.
Gruodžio 1 d. Lietuvių 

Mokslo Dr-jos "Birutės cho
ras” turėjo savo koncertą. 
Vedamas g. Jono Senulio 
choras 
broliai,” 
viai” ir 
jėgas.” 
sudainuota 
su tėvyne.” 
dinimas.

sudainavo „Sveiki 
„Pabustam lietu- 

„Paaukotam savo 
Vienų vyru balsais 

„Persiskyrimas 
Po to sekė vai- 

Atvaidinta 6 ati-

GRAND RAPIDS, MICH. 
Drg. Grigaičio prakalbos.
Lapkričio 25-6 dd. pirmu 

kartu musų mieste kalbėjo 
drg. Grigaitis, „Naujienų” 
redaktorius. Pirmą vakarą 
prakalbas rengė S. D. D-ja, 
o antrą LSS.'51 kuopa.

Pirmą vakarą drg. Gri
gaitis kalbėjo apie organiza
cijų reikalingumą ir kokią 
naudą darbininkai iš jų turi. 
Antrą vakarą kalbėjo temo
je: "Rusijos revoliucija.” 
Kalbant apie Rusijos revo
liuciją, žmonėm paaiškėjo 
daug dalykų, kurių pirma 
negalėjo suprasti ir klaidin
gai sau aiškindavosi Rusi
jos valdžios keitimosi prie
žastis. Tat už aiškų teisy
bės išparodymą d. Grigaičiui 
priguli iš musų visuomenės 
dėka.

Doros skudurninkai.
Kada tapo pagarsinta 

viršminėtos prakalbos, tai 
tūli "doros apgynėjai” nu
bėgo ir apskundė policijai, 
kad pastaroji prakalbos iš
ardytų. Miesto majoras 
pašaukė pas save, kad paai
škintų kokiu tikslu prakal
bos rengiamos. Gavęs pa
aiškinimą, pavėlino. Pasiro
dė, kad policija su kitais 
miesto viršininkais žmoniš
kesnė už musų juodašim
čius.

Iš patikėtinų šaltinių teko 
sužinoti, kad vargonininkas 
V. Stasevičia apskundė bu
vusį šv. P. P. parapijos kle
boną už tai,kad kunigas pri- 
gundęs jį ir dar tūlas merg
šes sukelt pernai rudenį bet
varkę ir mest kiaušiniais į 
M. X. Mockų. Įdomu, kuom 
užsibaigs.

Atsilankius Į čionai iš 
Hartfordo, Conn. Vv. B. De
besiui, medžių ir kitokių 
augmenų kultivuotojui ir 
pardavinėtojui, taipgi orga
nizatoriui Lietuvių koope
racijos, spalių 24 d. s. 
m. Pittstono priemiestyje 
Sebastopol Lietuvių Ukėsų 
Kliubas sušaukė viešą susi
rinkimą, kame minėtas or
ganizatorius plačiai išaiški
no tikslą kooperatyviškos 
bendrovės. Tokia bendrovė 
čia likosi suorganizuota. Su
sirašė 38 nariai. Išrinkta 
valdybą, kurion Įnėjo: Jur
gis KunceviČia,—pirminin
ku; Juozas Juškevičius— 
sekretorium; Jurgis Šugž- 
dinis—kasininku.

Lapkr. 4 buvo pirmas tos 
Lietuvių Kooperatyviškos 
Bendrovės susirinkimas, 
kame prisirašė da 12 naujų 
narių, sudarant išviso 50.

Kad tuojaus gyveni man 
vykdžius tos kooperacijos 
veikimą, tame susirinki
me sutarta pirkti per W. B. 
Debes 350 bušelių bulvių, po 
$1.25 už bušeli. Tam reika
lui sudėta 378 dolerius. Pi
nigai padėta bankon Koop. 
Bendrovės valdybos vardu 
ir palikta W. B. Debesui 
bulvių užsakyt, o gavus ta- 
vorą už jį užmokėt.

Jeigu ištikrųjų taip butų, 
kaip mums čia išaiškinta, tai 
tokia kooperatyviška ben
drovė galėtu daug naudos ___•_  < . s T—V

P. Cosman.

UTICA, N. Y.
šis bei tas iš musų gyvenimo.

Šiuomi tarpu darbai čio
nai eina neblogai, tik uždar
biai toli gražu neužtektini 
pragyvenimo reikalms, kuo
met visos gyvenimo reikme
nis kuone trigubai pabran- 
go-

Lietuvių gyvenime nieko 
indomaus, nei ypatingo nesi
mato.

Porą metų tam atgal čio
nai buvo susitvėrusi draugi
ja po vardu „Milda.” Tiks
las jos buvo palaikyti kleri- 
kališką politiką, platinti kle
rikalų literatūrą. Tvėrėjas 
buvo dievo muzikantas (var
gonininkas) A. Vilčinskas. 
Kadangi prie tos draugijos 
prigulėjo ir kunigo gaspadi- 
nė, tai beveik tik kunigo 
šeimyna ir valdė draugiją. 
Draugija buvo surengus tris 
vakarus, jos nariai-aktoriai 
sulošė tris veikalus, kiek tie 
vakarai pelno davė, niekas 
nežino, viskas nuėjo „dievui 
ant garbės.” Kada dr-jos 
pirmininkas, minėtas vargo
ninkas išvažiavo iš Uticos, 
tai ir draugija nuo to laiko 
nieko neveikia. Tūli jos ar
tistai buvo sumanę vėl atvai
dinti veikalą, bet kunigui 
įkišus savo nosį, kad gavus 
pelną "dievui ant garbės,’’;žmonėms duoti, op. w De- 
aktoriai neteko energijos ir besio sumanymas reiktu vi- 
atsisakė veikti. Dabar ku- sur priimti. * žiūrėsime.* kas 
nigas su savo artimais bi- iš viso to išeis, 
čiuoliais stengiasi, kad dr-'

MONTELLO, MASS. 
Prakalbos ir koncertas.
Gruodžio 2 d. LSS. 17 kp. 

surengė prakalbas ir kon
certą. Kalbėtojai buvo vie
tiniai anglai kandidatai į 
miesto urėdus. Kalbėjo 
trumpai ir aiškiai.—

Koncerto dali atliko Ma
rijona ir Birutė Petkunai- 
tės, sudainavo „Naujoji Ga-, 
dynė,” palydint pianu M. 
Lapioniutei iš Tautono. O. ir 
Stasė Mineikiutės piano ir 
smuiką. Taipgi Stankus ir 
Stankiutė piano ir smuiką.

Vietiniai lietuviai socialis
tai, J. Ustupas ir A. Kirelis, 
kandidatai i councilmanus, 
kalbėjo apie politiką, nuro
dydami, kad darbininkai tu
ri balsuoti už darbininkus t. 
y. socialistų partiją. Te
čiaus ant galo pirmutinis 
kalbėtojas pradėjo peikti 
„Keleivi” ir „Naujienas” už 
talpinimą kariškų valdžios 
apgarsinimų, antras gi kal
bėtojas teisino minėtus lai
kraščius, taip kad tarpe kal
bėtojų kilo ginčai. Visgi 
tas papeiktina. Musų kal
bėtojai jeigu sako prakal
bas,tai lai sakytų prakalbas. 
□ ne darytų diskusijų. Dis
kusijas galima surengti at
skirai.

Žmonių buvo susirinkusių 
daug. Lėšų padengimui, au
kų surinkta virš 7 dol. Lai
ke prakalbų prie LSS 17 kuo- į 
pos prisirašė 12 naujų narių.

Socialistų judėjimas.
Grucd. 2 d. atsibuvo 17 

kuopos susirinkimas. Pri
imta vienas naujas narys 
drg. Pakaušis iš Anglijos 
atvažiavęs, ten priklausęs 
prie Socialistų Sąjungos.

Sekantiems metams kuo
pos valdyba išrinkta: Org. 
J. Vireliunas, finansų sekr. 
Tamošiūnas, protokolų sekr. 
H. Kricher, iždininkas Taut- 
vaiša, knygiam M. Januške
vičiūtė. Išrinkta 11 delega
tų i sekančią VI Rajono kon
ferenciją, kuri atsibus 23 d. 
gruod. So. Bostone. Parem
ta Įnešimas, kad LSS. nupir
ktų laikraštį „Laisvę,” ir 
kad LSS. namas butų stato
mas Brooklvne.

Gruod. J 5-d. čia yra ren
giama „Laisvei” koncertas 

i ir kalbės drg. L. Pruseika.
Gruod. lb'd. LSS. 17 kuo

pa rengia paskaitą, skaitys 
d. Pruseika, tema: „Bolševi
kai ir Menševikai.” Geisti
na, kad monteliečiai skait
lingai atsilankytų ant abie
jų, nes bus labai svarbus.

Abelnas judėjimas.
Nuo. 18 iki 26 dd. lapkri

čio, buvo L. T. Namo f erai. 
Į visus vakarus žmonių lan
kėsi pusėtinai. Pelno ro
dos, bus apie $500 dol. (Tik
rų skaitlynių dar neturiu.) 

Gruod. 19 d LDLD. vieti
nė kuopa rengia teatrą. 
„Svarbi Priežastis” ir kon
certą su prakalbomis. Ro
dos, kalbės d. Puišiutė. Sa
koma, kad bus labai puikus 
vakaras. Toji pati draugija 
turės susirinkimą gruod. 20 
d. Butų gerai; kad visi na
riai atsilankytų, nes dalina
mos knygos „Biliūno Bio
grafija,” taipgi nauji na
riai bus priimami.

Kalėdų vakare L. T. R. 
Viesulą statys scenoje gra
žų veikalą: „Mobilizacija.” 

Sausio 12 d. 17 kuopa loš 
dramą „Alkani Žmonės.”

H. K. Mažiukas.

MILLINOCKET, ME. 
Iš musų katalikų gyvenimo.

Šis miestukas stovi tarp 
kalnų ir nuskurdusių miškų. 
Iš rytų ir pietų pusių baltuo
ja dideli ežerai. Gyventojų 
yra i 6,000, didžiuma jų Ka
nados francuzai, italai ir kt. 
Yra popieros dirbtuvė, joje 
dirba apie 1500 darbininkų. 
Jų padėjimas vargingas: 
darbai sunkus—algos ma
žos, palyginamai su pragy- 
venymo brangumu; vienok 
i savaitę lėšuoja 8, ar 9 dol. 
Na, o kaip pragyventi su 
šeimyna? Dirbtuvės ponai 
biski pakėlė algos, tuomet 
krautuvių savininkai dvigu
bai pakėlė prekių kainas.

Darbininkai tamsus, jų 
užsiėmimas, bačkutė ir baž
nyčia. Teko pasišnekėt su 
keliais francuzais darbinin
kais, iš ko paaiškėjo, kad da- 
jie nežino, kad yra socialis
tai!

Čia yra lietuvių apie 20 
šeimynų ir tiek nevedusių. 
Gyvuoja SLA. kuopa, tik 
nieko neveikia. Išskyrus 
kelias pirmeiviškas šeimy
nas, kitų gyvenimas bai
siai nešvarus: girtuokliavi
mas, iš pinigų lošimas ir 
peštynės, tai paprastas jų 
gyvenimo būdas. Tūli bur- 
dingieriai perka gaspadi- 

Įnėm siutus, atiduoda pėdės, 
o gaspadinės jiem visą ”vi- 
gadą.” Mat čia nėra mergi
nų, tai bobelės viloja vaiki
nus (jų pinigus). Su reikalu 
buvau užėjęs Į dvi stubas; 
štai kas ten dedasi: ant sta
lo užklota „Saulė,” ant jos 
„pičerius” alaus ir trįs vaiki
nai su gaspadine lošia iš pi
nigu. Ta moteris plaukais 
apsileidusi it šventoji Mag
dalena, na ir pradėjo džiau
gtis išlošus iš tūlo V. 12 
o iš kitų 10 doL Antroje 
čioje „Darbininkas” ant 
!o ir degtinės bonka, vienas 
vyras vaitoja šoną susiėmęs, 
kiti grūmoja antrą įlaužti! 
Vienok kunigų lapelis kolio- 
ja tik socialistus.

lietuvis D. U. vežė iš Bos
tono 21 bonka degtinės, 
Portlande tapo suareštuotas 
ir pasodintas belangėm Ki- 

T'. čionai pardavinėjo
* — —P 

gi buvo suimtas, užsistatė 
$700. kaucijos. Tai vis tų 
„Darbininko” gerbiamų ka
talikų darbeliai.

Girių Paukštis.

muzika ir šokiai tęsėsi lig 
nakčiai.

Gruodžio 1-mą, „Mirtos 
choras” „Laisvės” (laikraš
čio) naudai surengė vaka
rą. Vakaras buvo įvairus. 
Publikos susirinko nemažai, 
„Mirtos choras” sudainavo 
Rusijos himną: „Sveika 
Rusija jaunoji, buk pagar
binta daina, tarp tautų jau
nutė stoji—buk galinga ir 
laisva” (himnas buvo tilpęs 
"Keleivyje”). Pasakyta ei
lė deklamacijų—Rožytės su 
motina ir Maikio su tėvu 
pasikalbėjimai. Vieni ir ki
ti užduotis atliko gerai. Per 
pertraukas griežė lietuvių 
orkestrą.

Regis, nemažai užrašyta 
„Laisvei” prenumeratorių. 
Vakaras iš visų atžvilgių bu
vo neblogas.

Gruodžio 2-rą, LMPS. 24 
kuopa Acmes svetainėje sta
tė 4-rių veikmių dramą 
„Kryžius”. Veikalas labai 
gražus, tinka šiuo momentu 
ir sulošta neblogai, išskyrus 
keliatą pataisymų. Progre- 

[systės gali pasidžiaugti. 
„Mirtos choras” dainavo: 
„Sveika Rusija jaunoji” ir 
tt. Naujokas ir Dereška su
lošė juokingą dialogą ”Ofi- 
cierius ir Kareivis;” labai 
nusisekė ir prijuokino publi
ką. Po vaidinimui buvo šo
kiai.

Prakalbos.
Lapkričio 30-tą ir gruod

žio 2-rą d. kun. J. Strazdas 
čia sakė prakalbas. Straz
das, sako, kad jis pradės 
naują parapiją Clevelande. 
Kunigo nuomone, čia reik 
tokios parapijos ir bažny
čios, kuri neprigulės nė Ro
mai, nė vyskupams—bus 
žmonių kontroliuojama įs
taiga. Darbininkų r»ė vie
na, nei kitą bažnyčia ir para
pijos neišgelbėjo ir neišgel
bės, tečiaus, kas jų jieško— 
tokios gali būti geresnės.

Lapkričio 30 LSS. kuopai 
kalbėjo A. Karalius (iš Det
roito,) temoje: „Evoliucija 
ir Religija.”

LDLD. susirinkimas.
Lapkričio 28-tą, LDLD. 

Stockes svetainėje laikė 
mėnesinį susirinkimą. Tarp tas* B. _____
kitų tarimų nutarta surengt svaiginančius gėrimus, taip 
kun. M. X. Mockui prakal- '*•* ~4-- - * -
bas. Prakalbų rengimo dar
bas atiduotas komisijai.

Prie progos turiu paste
bėti, ir blogąsias musų ydas. 
Kaip nekurie musų draugai 
tiesiog neturi draugiškumo. 
Pav. pirmininkas leisdamas 
nariui balsą taip grubijoniš- 
kai atsineša: „Kaman, tu, 
ką turi, sėsk, tau gana” ir tt. 
Potam piktai išsipludęs, ap- 
Lzdžiji pirmininko vietą.

žrmės žiedas.

LAWRENCE, MASS. 
Socialistų vakaras.

Gruodžio 2 d. čionai buvo 
LSS. 64 kuopos surengtas 
vakaras. Scenoje statė ko
mediją” Amerikoniškos Ves
tuvės.” Iš tų vestuvių publi
ka turėjo netik daug sma
gaus juoko, bet ir daugiau 
mąstantis daug gražaus pa
mokinimo. Scenoje žiūrėto
jas taip ir mato gyvus pa
veikslus tų mūsiškių senobi
nių su amerikoniškumu 
maišytų lietuviškų kataliki
škų vestuvių, kurios tiek 
daug gėdos mums lietuviams 
darė ir da vis kaikur tebeda
ro. Tik besišviečiant lietu
viams šitokie vestuvių bu
dai pradeda išnykti ir tarp --- f— ir •» * ’ -

CLEVELAND, OHIO. 
Teatrai.

lapkričio 25-tą Vaikų 
Draugijėlė lošė vieno akto 
komediją „Nastutė ir Biru
tė.” Lošimėlis pavyko vidu
tiniškai. Ačiū pasidarbavi
mui p. Katkausko, kuris rū
pestingai lavina vaikus. Tai- 
pat buvo pasakyta gražių 

J. Kiince vičius. ‘deklamacijų ir tt. Balius,

BRITAIN, CONN. 
Moterų vakarėlis.

Lapkričio 29 d. čionai bu
vo Moterų Birutės Draugi
jos surengtas vakarėlis.

Vakarėli atidarant, dr-jos 
pirmininkė p-ni Salaveiči- 
kienė pasakė pasveikinimo 
prakalbėlę, o paskui atvai
dinta du veikalėliu: „Žings
nis prie Šviesos” ir „Velnias 
Išradėjas.” Atvaidinta gana 
gerai, kaip iš darbininkų ar- — k
tistų-megėjų galima reika- Sėtuvių. Veikalas dėlto yra 
Iruti. geras.

Po vaidinimo ir tarpais Po to atvaidinta dramą 
buvo daug pamarginimų. „Kryžius.” Šis veikalas iš 
Mažų mergaičių choras su- dabartinės karės nuotikių 
dainavo kelias daineles. A- vaizdinamas baisiausius pa
nelė Salaveičikiutė sudekla- veikslus padarė publikoje 
mavo keliatą gražių eilių, o įspūdį.
be to buvo iš So. Bostono Vaidino aktoriai iš Haver- 
„didžiausias lojeris of Ju- u’n 
naitet Steic—Džian Bamba.” 
Programas buvo įvairus ir 
atsilankiusius pilnai užga
nėdino. Publikos atsilankė 
gana daug ir moterims va
karas visais atžvilgiais pa
vyko.

P. V. Miknevičia.

hill, Mass. Lošia tikrai ar
tistiškai.

Pertraukose vietinis LSS. 
64 kuopos choras sudaina
vo keliatą dainelių.

Publikos atsilankė gana 
daug. Vakaras nusisekė ga
na gerai.

K. Porins.

M

s*
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Maike, kaip aš gerai Į 
tave pažiurtu, tai man net 
sarmata su tavim kalbėt. Aš 
vyras kaip reikia, augštas 
ir storas, o tu mažiukas kai 
spirgutis ir da nori mane 
mokyt, pirštu mane rodai.... 
Duočiau spritku i nosį, ta; 
visas tavo mandrumas iš
dulkėtų.

—Nesididžiuok tėve, savo 
didumu, nes viena, nedaug 
tame svarbos, o antra, tu juk 
nesi ir toks didelis, kaip tau 
rodosi.

—Aha, vaike, tu jau nori 
man įkalbėt, kad ir aš toks 
mažiukas, kaip tu. Bet ne 
įkalbėsi. Kiekvienas mato, 
kad tu prieš mane esi taip 
kaip žiurkė prieš levą.

—Taip nėra, tėve. Aš nesu 
toks mažiukas, o tu nesi toks 
didelis, kaip tu sakai. Bet 
daleiskime, kad taip ir bu
tų. Daleiskime, kad aš už 
tave esu tiek mažesnis, kiek 
žiurkė mažesnė už liūtą. Ar 
tai tas jau reikštų, kad aš 
esu niekam netikęs? Aš tau 
galiu prirodyt, tėve, kad net 
ir žiurkė nėra mažiausias 
daiktas pasaulyje. Sulygi
nus su kitais gyvais daiktais 
žiurkė yra milžinas. Nes ant 
žiurkės sprando tupi blusa. 
O ant tos blusos ir jos vidų 
je gyvena milionai da ma 
žesnių gyvūnėlių. Ir kiekvie 
nas tų parazitų, apsigvve 
nusių blusoj, kuri gyvenr 
ant žiurkės sprando, suside 
da dar iš milionų atskirų 
medegos dalelių. Kiekviena 
tų dalelių, kurias mokslą* 
vadina molekulomis, skiria
si ant nesuskaitomų atomų. 
O kiekvienas atomas paskui 
skiriasi da ant elektronų.

—Maike, tu man apie 
tuos alemus ir kitokius pa- 
ralius nekalbėk, ba man tas 
nesvarbu. Kalbėk geriau 
apie levą, tai aš bent žinosiu, 
ką tu kalbi.

—Aš tau, tėve, prirodžiau, 
kad žiurkė nėra tai]) mažas 
gyvūnas, kaip tau rodosi. 
Mikrobams, kurie gyvena 
ant blusos, ta blusa išrodo 
taip didelė, kai]) tau, tėve, 
išrodo visa musų žemė. Pa
ti gi žiurkė jiems yra toks
milžinas, kad jie negali jos 
net įžiūrėti nei suprasti, kad 
ji gyvena. Sulyginus gi žiur
kę su liutu, liūtas bus milži
nas prieš žiurkę. Bet ar tau 
rodos, tėve, kad liūtas ištik- 
rųjų yra milžinas? Ne. Aš 
tau pasakysiu, tėve, kad to
kių dalykų, kaip didumas ar
ba mažumas, pasaulyje vi-

Monarchija ir Respublika ' Daile ir Liaudis

savo kritika taip greit nesi
skubink. Liūtas tau rodosi 
didelis. Bet sulyginus liūtą 
su žemės kamuoliu, jis yra 
tiktai dulkė. O ar tu manai, 
tėve, kad žimės kamuolys, 
tai jau didžiausis daiktas 
oasaulyje? Visai ne. Saulė, 

‘xuri šildo ir apšviečia žemę, 
yra bilioną sykių didesnė už 
žemę.

—Maike, tu jau per akis 
nori mane fulint. Ar tu mis- 
lini, kad aš saulės nesu ma
tęs? Juk ji nėra didesnė už 
arbūzą.

—Tau taip rodosi, tėve, 
dėlto, kad ji yra labai toli 
nuo žemės. Bet aš nesakau, 
kad saulė yra didžiausis dai
ktas pasaulyje. Taip vadi
namas ”paukščių kelias,’ 
kuris nusidriekia per visą 
dangų, yra milionus kartų 
didesnis da ir už saulę. Ka
da astronomai jį matuoja, 
tai jie kalba ne apie mylias, 
bet apie "šviesos metus."

—O ką reiškia, vaike, tie 
'šviesos metai?”

—Tau. tėve, sunku bus tą 
upasti, bet vistiek galiu pa
aiškint. Tas reiškia ve ką: 
šviesos spindulys į vieną se
kundą pereina 186,330 my- 
ių. Įsivaizdink sau, tėve, 

koks tai neapsakomas grei- 
.umas! Bet žvaigždės nuo 
nuo musų žemės yra taip to- 
i, kad ir taip greitai ke- 

’iaudama šviesa nuo jų pri
eina prie žemės tik po kelių 
lesėtkų metų. Todėl tokį di
lelį tolumą astronomai ir 
skaito "šviesos metais." Jie 
sako, pavyzdžiui, kad nuo 
žemės iki Alfos žvaigždės y- 
ra 4 "metai." Tas reiškia, 
kad vos tik per 4 metus tos 

i žvaigždės šviesa pasiekia 
žemę. Ar aišku?

—Suprantu, vaike.
—Gerai, dabar eisiu to

liaus. Paukščių kelias, tėve, 
yra toks didelis žvaigždy
nas, kad jį prisieina matuoti 
"šviesos metais." Bet jeigu 

’ palyginsime jį su visa bega- 
I line dausa. tai visas tas žvai
gždynas bus niekas daugiau, 
kaip tik lakiojančia ore dul- 

; ke. Musų žemė yra da ma- 
Ižesnė dulkė. Ir tu, tėve, ku
ris esi tik dulkė ant tos dul
kės, nori didžiuotis savo di
dumu! Argi nejuokingas 
tas tavo pasididžiavimas? 
Juk jeigu ant mėnulio gy
ventų žmonės, jie ir per pa
didinantį stiklą negalėtų 
čionai tavęs įžiūrėti. Tu iš
sakei, kad aš prieš tave esu 
taip kaip žiurkė prieš levą. 
Bet aš tau pasakysiu, tėve,sai nėra.

_ Na, jau aš čia tave su- kad ant šios žemės kamuo- 
kritikuosiu, vaike. lio tu išrodai lygiai kaip ta

_ Palauk, palauk, tėve; su blusa, kuri tupi ant žiurkės 
sprando.

SKYRIUS 1. 
Kaip gyveno žmonės 

senovėj.
Daug šimtų metų atgal vi

si žmonės buvo lygus: nebu
vo nei ponų, nei tanių, nei 
valdonų. Viši ganė bandas, 
žuvavo, medžiojo. Kas dau
giau pasidarbuodavo, tas 
būdavo sotesnis. Gyveno 
jie tuomet didelėmis šeimy- 
nomis-bendrijomis. Laikas* 
nuo-laiko visi rinkdavosi 
bendriems, reikalams aptar
ti. Įvairiems nesusiprati
mams tarp atskiriu bendri
jos narių rišti ir vadovauti, 
užpuolus kitai panašiai šei- 
mynai-bendrijai, būdavo 
renkami tam tikri vadai. Se
novės lietuviai juos vadin
davo kunigais. Jie visai ne
buvo panašus į vėlesnių lai
kų kunigaikščius ar carus, 
nes visiškai prigulėjo nuo 
žmonių: jei kuris- nors mė
gindavo skriausti bendrijos 
narius, tuoj jį pašalindavo 
ir jo vieton išrinkdavo kitą.

Kaip atsirado valdžia.
Laikui bėgant, šeimynos- 

bendrijos vis didėjo. Kad 
lengviau atsigynus nuo prie
šų, kelios bendrijos susi
jungdavo ir išsirinkdavo 
vieną vadą. Vadai pradėjo 
spiesti apie save drąsesnių 
vyrų burius ir užpuldinėti 
kaimynus. Pergalėtųjų tur
tą sau užgriebdavo, o žmo
nes paversdavo savo ver
gais. Juo toliau, juo turtin
gesni ir galingesni darėsi 
vadai, vėliau kunigaikščiais 
pavadinti. Nedidelės ben
drijos virsdavo nemažomis 
valstybėmis. Kelioms de
šimtims ar kartais net ke
liems šimtams tūkstančių 
žmonių anais laikais, kada 
nebuvo nei didelių miestų, 
nei gerų kelių, nei pačtos, 
buvo labai sunku sekti, savo 
vado žingsniai. Be to. apie 
ii spietėsi kareivių būriai, 
su kuriais jis dalinosi grobį. 
Remdamasis ginkluota, jam 
ištikima jėga, vadas pats 
mėgino šalį valdyti. Su
prantama, laisviems žmo
nėms tai labai nepatikdavo, 
ir jie nekartą mėgindavo 
avo vadą, virtusį prispau

dėju. nusikratyti. Bet šitai 
nevisuomet jiems payykda-

—Šarap! Kaip dwSnu per 
marmuzą, tai tu vycHį gene
rolo prie blusos man nelygin
si !....

—Bet nenusimink, tėve. 
Tavo kūno mažumas ar di
dumas nieko nereiškia. Bu
vo kitąsyk ant žemės labai 
didelių gyvūnų, bet jie išny
ko ir šiandien tik suakmenė
jusius jų kaulus žmonės ran
da. Buvo daug narsių gene
rolų, kurie manė visą žemę 
ižkariauti, bet jie taipgi iš- 
įvko ir pasaulis užmiršo, 
kad iie gyveno. Taigi nėra 
jokio skirtumo, tėve, ar tu 
lyginsi save prie liūto, ar 
prie žiurkės. Su saule ne
gyvens nei vienas, nei kitas. 
Ir vienas ir kitas turės iš
nykti. Taip pat išnyksi ir 
tu, tėve. Išnyksi, ir niekas 
nežinos, kad toks vyčių ge
nerolas gyveno.

—Tu, Maike, irgi negy
vensi lig sudnos dienos. Tu 
da greičiau išnyksi iš šio 
svieto, ba tu mažesnis.

—Tiesa, medegos mano 
kūne truputį gal ir mažiau, 
bet už tai mano galvoj pro
to daugiau. Nors aš ir nu
mirsiu, bet tas, ko aš kitus 
išmokinau, ką aš pa rašiau, 
nenumirs. Mano mintįs, 
mano raštai gyvens ir plė
tosis patol, pakol gyvens ant 
žemės žmonės. Taigi, tė
ve, aš gyvensiu už tave kur- 
kas ilgiau ir aš busiu daug 
didesnis žmogus, negu tu 
su visu savo "vaisku."

—.Jei Dievo nebijočiau, tai 
kad aš tau, vaike, traukčiau 
į kumščią prispiovęs....  

vo, nes kareiviai pa prastai 
palaikydavo vado pusę.

Kaip dvasiškija virto 
valdžios parama.

Matydami kiek daug įta
kos turi žmonių tarpe dva
siškija. vadai stengėsi ją 
gausiomis aukomis patrauk
ti į savo pusę: nešdavo
jiems didelę užgriebtojo ka
rėj turto dalį, dalino jiems 
žemes ir tt. Dvasiškija vi
somis pajėgomis stengėsi sa
vo geradėjams atsilyginti. 
Ji pradėjo žmonėms pasa
koti, kad vadus dievai (tuo
met žmonės dar stabmeld
žiais buvo) skiria, kad jų, 
kaipo dievų vietininkų, rei
kia aklai klausyti. Aigip- 
te, Persuose, Induose mo
narchai buvo laikomi tik
rais dievais. Kaip ir ki
tiems dievams, jiems buvo 
statomos šventyklos (baž
nyčios), deginamos aukos ir 
tt.

Krikščionių kunigija nu
ėjo stabmeldžių pramintais 
takais. Jau šv. Povilas sa
vo laiške rymiečiams rašo: 
"Vyriausybė yra Dievo tar
nas, kas jai priešinasi, prie
šinasi Dievo valiai." Vizan- 
tijos imperatorių Konstanti
ną, kuris norėdamas užgrie
bti sostą, išžudė savo gimi
naičius, krikščionių kunigi
ja pavadino "Didžiuoju.” 
Suprantama, imperatorius 
gausiai dvasiškijai atsilygi
no: atidavė jai didelius že
mės plotus ir visiškai paliuo- 
savo nuo mokesčių.

Krikščionių dvasiškija 
palaiko .baudžiavą.

Vyskupų ir vienuolinų 
rankose greit atsidūrė dau
gybė žmonių, tūkstančiai 
baudžiauninkų ir daug kito
kio turto. Žinoma, jog pra
džioj VIII amžiaus trečia 
dalis visų Frankų (dabarti
nių Vokiečių, Prancūzų ir 
Italų) žemių prigulėjo dva- 
siškijai. Visokiais budais 
i stengėsi atsilyginti savo 
geradėjams-karaliams.

Pradžioj XIII amž. sukilo 
anglai, negalėdami ilgiau 
kęsti žiauraus savo kara
liaus Jono, vėliau Bežemiu 
pavadinto. Persigandęs ka
kalius pasižadėjo neleisti be 
žmonių išrinkto parlamento 
(šalies atstovų susirinki- 
no. arba Seimo) įstatymų, 
netremti, nekišti kalėjimam 
nežudyti be teismo žmonių 
r neapkrauti jų naujais 
mokesčiais*).

Popiežius iškeikia suki
lusius vergus.

Neilgai karalius pildė sa
vo pasižadėjimus: už poros 
metų jis juos visai užmiršo 
r vėl pradėjo plėšti šalį. 
Prasidėjo naujas sukilimas. 
Šį kartą karalius kreipėsi į 
popiežių Inocentą III, prašy
lamas pagalbos. Pop. pasis
kubino savo sėbrui pagel
bėti: jis prakeikė visus, ku
rie kovojo už savo teises 
)rieš žiaui-ų karalių. Anais 
alkais bažnyčios prakeiki
mas buvo labai skaudi baus
mė: prakeiktą žmogų by kas 
galėjo užmušti, jo turtą a- 
timti ir už tai ne tik nebuvo 
baudžiamas, bet dargi gau
davo nusidėjimų atleidimą.

SKYRIUS II.
Kas yra monarchija?
Tokia valstybė, kur žmo

nės jokios valios neturi, kur 
visą šalį valdo karalius (ca
ras) ir jo iškirtieji valdi
ninkai, vadinasi absoliute 
monarchija, o pats karalius 
—absoliutus monarchas. Ge
riausias pavyzdys absoliu
čios monarchijos tai Rusai 
ligi revoliucijos 1905 m.

Rusų caras pats leido įsta
tymus, skyrė niekieno nesi- 
klausdamas valdininkus, ap- 

*) Jono Bežemio raštas, kuriuo jis 
nasižadėjo neneigti sauvaliai, buvo 
lotyniškai pavadintas ”Magna cbarta 
libertatum’* (Didysis liuosybių lapas.) 

kraudavo šalį mokesčiais, 
pradėdavo kares, darydavo 
taiką ir tt. Nė vienam ca
rui nerūpėjo liaudies (pras
tų žmonių) reikalai. Dau
guma jų galvojo tik apie tai, 
kaip prisiplėšti daugiaus pi
ningų ir juos pralėbauti. 
Žmonėms gi tekdavo nešti 
sunki vargo našta.

Jei šimtas, kitas žmonių 
norėdavo susirinkti ir pasi
kalbėti apie savo reikalus, 
pasvarstyti, kaip sutvarkius 
gyvenimą, kad vargdieniui 
lengviau butų gyventi, tokį 
susirinkimą policija išvai
kydavo, o susirinkusiųjų da
lį tempdavo kalėjimam Jei 
kas norėdavo knygą ar laik
raštį išleisti, turėdavo ją 
pirma nešti tikriems caro 
valdininkams, cenzoriais 
vadinamais, kurie neleisda
vo rašyti nieko, kas netiko 
caro vyriausybei arba jos 
sėbrams.

Caras pats skirdavo ir 
pašalindavo ministerius, 
gubernatorius, o šie pasi
kviesdavo žemesnius valdi
ninkus: apskričių viršinin
kus, pristavus, urėdninkus. 
Teisėjus (sudžias) skirdavo 
arba pats caras, arba jo pa
skirtas teisių ministeris. 
Teisėjai teisdavo vaduoda- 
miesi caro išleistais įstaty- 
nais. Jei kuris įstatymas 
•arui ar jo ministeriams ne
patikdavo, jį tuoj pakeisda
vo kitu.

Jei caro paskirtieji valdi
ninkai plėšė žmones, ėmė 
kyšius, vogė kruvinu pra
kaitu žmonių uždirbtus pi
nigus, skųstis galima buvo 
ik jų viršininkams tokiems 
)at valdininkams, kai ir 
mie, o šie visuomet mokėjo 
?avo sėbrus užtarti.

Vienu žodžiu, Rusų liau
dis jokios valios neturėjo— 
ką caras ir jo padėjėjai no
rėjo, tą su ja darė.

13 metų atgal caras, me
keno nesiklausdamas, pra- 
lėjo karę su japonais. Ja
ponai Rusų neskriaudė, 
tai kurie carui artimi žmo
nės užsimanė užgriebti tur
tingus miškus ant kranto 
įpės Jalu. Šie miškai pri
gulėjo Japonų kaimynams 
Korėjiečiams. Japonai ne
panorėjo turėti savo kaimy
nais Rusų, ir prasidėjo ka
rė. Visiems buvo aišku, 
kad ta karė niekam nereika
linga ir žalinga, bet, jei ca- 
•as užsimanė. Rusų liaudis 
įegalėjo priešintis.

Caras, suprantama, neuž- 
niršta savęs. Sunku žinoti 
kiek imdavo algos nuversto
ji Rusų caro šeimyna, nes 
iž išaikvotus žmonių pini
gus jis niekam apyskaitos 
neduodavo. Kaip spėja, ji 
gaudavo kasmet apie 20 mi- 
■ionų rub. algos. Kitaip sa
kant, 55 tūkstančius rub. 
Kasdien arba 2,300 rub. per 
valandą*). Be to, Rusų ca
ras tūrėjo labai daug žemės 
(nuosavybės) visuose Rusi
jos kampuose. Viename Al
tajaus apskrity jam prigulė
jo 40 milionų dešimtinių že
mės (t. y. maždaug tiek, 
kiek 36 Suvalkų guberni
jos), kur yra turtingiausios 
aukso, akmens anglio ir ge
ležies kasyklos. 0 kiek tur
to turėjo dar jo giminės? 
Rusams caras netikėjo ir 
liuosus savo pinigus laikė 
užsieny, Anglų bankuose.

Šiandien jau reta kur užsi
liko absoliute monarchija. 
Bet ten, kur ji yra, sunku 
gyventi darbo žmonėms. 
Didžturčiai, kurie spiečiasi 
paprastai apie monarchą 
icarą), išgauna sau visokių 
malonių: jie mažiau moka 
mokesčių, užima brangiai 
apmokamas valdininkų vie
tas ir 1.1. Tiesą sakė vienas 
mokslininkas, jog karalių 
istorija—tai liaudies kančių 
istorija, (bus daugiau).

V.
Noras steigti, tverti gra

žius daiktus; noras pamėgd
žioti pastebėtinus gamtoje 
apsireiškimus bei dailias 
formas; troškimas išreikšti 
savo džiaugsmus, liūdesius, 
ilgesius ir kitus jausmus dai
lioj formoj ‘ eilėmis, muzika, 
daina, dažais, išdrožimu ir t. 
p. yra pas žmogų taip senu, 
kaip mąstanti žmonija pa
saulyje. Kiekvienas žmogaus 
darbas atliekamas tam, kad 
patenkinus save. Užgriuvu- 
siuose urvuose, atranda
ma liekanos juose gyvenu
sio primityvio žmogaus— 
randama ir jo* dailės tvari
niuos—išbriežtas kriputes 
bei braižinius ant akmens 
bei kaulo vaizdinančius gyvu 
nų bei medžių paveikslus. 
Zulus droždamas jėtį puošia 
įos rankena parvuotais ak
menėliais, Eskimas ant gy
vūnų kaulų išbraižo-išpiaus- 
to jam patinkamus vaizdus. 
Visos tautos turi savąsias 
"senovės dainas," savąsias 
pasakas, padavimus, savo y- 
patingą aistetišką sąmonę 
išsidirbusios.

Visoje žmonijos istorijoje 
pastebiama įvairių tautų 
žmonėse tas pats noras iš
reikšti savus jausmus dailės 
tvariniais, nors ir tas vi
siems bendras noras dėka 
gyvenimo sąlygomis ir ap
linkybėmis eina įvairiais 
krypsniais. Tečiaus kiek
viena gadynė, kiekvienas 
perversmas visų tautų są
monėje padaro atmainas, o 
tatai žmonija užžymi savo 
dailės daiktais.

Kapitalizmo gadynė te
čiaus savotiškos dailės neiš
dirbo ir matomai jau neiš
dirbs. Jis išaugo iš mies
čionijos gerbūvio, buvo lyg 
kad jos galybės išraiška. Ka
pitalizmas ko pats neįstengė 
sutverti, to jis taipgi nelei
do atlikti ir liaudžiai bei pro
letariatui. versdamas savo 
samdininkus tik skubinties 
gaminti visa tai, kas kapita
lo procentus daugina. Kapi
talizmas architektūroje pa
gamino augštus fabrikų ka
minus, darbininkų gyveni
mui pristatė kazarmių ir 
dangų remiančių mūrų, 
nes sugrusdamas šimtus 
tūkstančių ir milionus žmo
nių miestuosna neteko ten 
žemės jų butams pastatyti. 
Kapitalizmas daug ką sunai
kino, o įsteigė tik visa tai, 
kas yra žalinga, piktadariš
ka ir neteisinga. Kapitaliz
mas miestų orą padarė tirš
tų durnų ir dulkių debesiu; 
tekančias per miestus upes 
užteršė išmatomis ir sruto
mis ; sugrusdamas žmones 
krūvon atėmė jiems dangaus 
mėlynės reginį ir gamtos ža- 
liumvną. Samdininkų kūdi
kius nuo pat gimimo pada
rė ligoniais ir nususėliais; 
padidino ligų žodyną; pris
teigė paleistuvystės ir gir
tuoklystės urvų; užgriebė 
teatro pagrindas ir ant jų 
stato ištvirkvmo ar pasibai
sėtino skurdo paveikslus; 
poeziją atskyrė nuo liaudies 
o muziką padarė savo nuosa
vybe, vienu žodžiu pavertė 
gyveinimą pragaru, tuo pra
garu apie kurį Viktoras 
Hugo savo veikalą "Les Mi- 
serables" rašydamas pasa
kė: "Dante atvaizdino pa
sakiško pragaro baiseny
bes, aš gi atvaizdinu realio 
pragaro pasibaisėtinumą." 
Negut tik tatai galima butų 
pripažinti kapitalizmo gady
nės dailės štylium.

Tečiaus nors ir supudė jis 
žmonių sielas, visgi nepa
taikė ir kapitalizmas išrau
ti iš žmogaus sielos troški
mo tverti gražius daiktus, 
kad jais išreiškus savo sie
kius, savo norus. Iš šių die
nų katakombų, iš juodo fab
rikinio pragaro išsiveržia 

proletariato giesmė, kad
...Ant griuvėsių senos ga
dynės
Naujoji tvarka tuomet 
įvyks....
Ta giesmė yra kitokia, ne

gu tų prispaustųjų ir perse
kiojamųjų, pasislėpusių ka- 
takombuose ir garbinančių 
išsvajoto pasaulio valdonus. 
Proletariato giesmė raudo
na. užveria savyje viltį pa
siekti ne užgrabinį gyveni- 
mą.bet išreiškiantį priemo
nes senajai tvarkai išgriau
ti, o naujajai įsteigti. Giesmė 
tai tikriausias, o kartu ir 
tvirčiausias žmogaus aiste- 
tiškų jausmų apsireiškimas. 
Giesmė tai dailė prispaustų
jų-

Ugnis praryja nutepliotą 
drobę,
Turtą sunaikina karžy
giai užgrobę,
Viskas miršta, keičias, 
daina gi išlieka
Sveika ir galinga, teikiant 
minčiai spėką.
Kad reiškus savo dailės 

pageidavimus meno bei dai
lės priemonėmis, pav: archi
tektūra, teplionė, skulptūra, 
muzika bei scenos veikalais, 
reikia tam-tikru metu duo
toj valstybėj turėti valdžią 
savo rankose; reikia įstaty
mais apginti kultūros nuo- 
veikalius nuo sunaikinimo 
ir pagaminti atsakančias są
lygas naujiems tvariniams 
atsirasti. Dėlto valdančių
jų dailė paturi jų galybę. 
Valdomųjų gi dailė, stipri
nanti jų spėką, slepiama jų 
sielose, tat prievartos ranka 
jos išnaikinti nei užgniaužti 
negali. Ir ji nors tykiai, ty
kiai kaip Nemunėlis teka, 
bet jos suturėti jokia galybė 
neįstengia.

Jau pirmieji komunistai 
savo siekiams reikšti turėjo 
savo giesmes, tik jos skyrė
si nuo musų laikų proletari
ato giesmių tuo,kad tuomet 
judėjimui vadovavo bažny
čia, pasiliuosavimo idėja va
dovavosi religijiniais jaus
mais. Kuomet viena pirmųjų 
komunistų sektų pergalėjo 
savo prispaudėjus Vestfali
joj,bažnyčioj vaidinta bibli
jinę dramą "Turčius ir Lozo
rius," rodant kaip velnias 
šakėmis pasismeigęs neša 
turčių pragaran. Anglijoje 
gi XVII-tam šimtmetyje ko
munistų sekta Lewelerai su
tveria revoliucinę giesmę, 
savo turiniu labai panašią į 
šių dienų revoliucinę giesmę 
"Raudona Vėliava,” tečiaus 
dvasia tos giesmės visgi per
sisunkus religija, kadangi 
paskutinė eilė kiekvieno po
smo toj giesmėj sako, jog 
įvykus visuotinai lygybei, 
vienas Dievas danguje bus 
viršiausiu už visus, kaipo 
lygybės sargas.

Kiekviena gadynė atneša 
naujas giesmes. Jos atsi
randa nejučiomis. Paverg
tųjų jausmai, jų ilgesiai, liū
dėjimai ir pageidavimai ty
kiai teka iš gentkartės gent- 
kartėn, sukįla, suvirpa, už- 
kunkuliuoja ir vėl aprimsta, 
bet neišnyksta.

Kada 1793 metais, Fran- 
cuzų didžiosios revoliucijos 
metu Sanit Juste atvyko re- 
voliucinėn armijon, kad ją 
vedus ant priešų, eilėse pa
kilo balsai: "Mes neturime 
batų".... "Republika! suriko 
Saint Juste—neatsiuntė ma
ne pas jumis, kad jums ba
tus duočiau, bet kad vesčiau 
jus gint ją nuo priešų." Ir 
šimtai tūkstančių alkanų, 
apdriskusių vergšų, kaip ju
ros bangos, metėsi kovon su 
koalicine visos Europos ar
mija. nušluodami ją kai 
šiukšles nuo savo kelio. Nes 
tas alkanas minias vedė ko
von ir suteikė nenuveikia^ 
mą jų dvasiai, drąsą ir nar
sumui spėką Marsalietės 
giesmė.
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LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje:
Metams ............................ $1.75
Pusei metų ...................... 1.00

Kanadoj ir Užrubežiuoae:
Metams ............................ $2.25
Pusei metų ...................... 1.25

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

“KELEIVI®"
255 Broad*ay. So. Boston. Mase

už tai, kad tie Įdėjo ’Laisvės 
Paskolos’ skelbimą....

"Argi reikia tad stebėtiem, 
kad valdžia sulaikė Sąjun
gos organus? Čia jau jie pa
tįs kalti.

"Dabar visi šitie karštie
ji ’bolševikai,’ kurie rašė 
protestus ir skelbė boikotą 
Keleiviui’ ir kitiems, o ’Ko- 

vos’ poziciją gynė, galės 
šviestis iš 'Draugo.' ’’

Pajieškau Frano Alen, gyveno Ak- 
ron, Ohio. vasario mėti. š. m. išva
žiavo Philadelphijon. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu jo paties ar kas ži- 
•k> atsišaukti.

Wm. Kulikauskas,
248 W. Crosier st Akron, Ohio.

KALĖDŲ DOVANOS.
Darbininke, užrašyk savo draugui 

''Keleivi” arba nupirk naudingą kny
gą kaipo dovana Kalėdoms. Tuonii 
sutaupysit desčtkus dolerių, kuriuos 
praleistumet ant žibučių ir dvasiškai 
pakelsi savo draugų. Užrašyk tuo
jaus. ............. ,

Aš užrašau Keleivį, priimu ap
garsinimus, pajieškojimus, parduodu 
knvgas, ir tt. Kreipkitės:

I.. SUDENTAS.
877 Caiubridsje st..

E. Cambridge, Mass.

“KOVA” IR "NAUJOJI 
GADYNE’ SULAIKYTOS.
VISAS "KOVOS" PERSO 
NALAS AREŠTUOTAS.

Sąjungos sekretorius Stilso- 
nas pastatytas no 810,000 

kaucijos.
Gruodžio 7 d. "Keleivis’ 

gavo iš Philadelphijos tokią 
telegramą:

"Šiandien 'Kovos’ spaus
tuvė primarmėjo pilna de
tektyvų ir valdžios agentų. 
Sudėjo pačios vežiman visus 
raštus, dokumentus, popier
galius. Pakol popieras 
kraustė, tai musų 'revoliuci
onieriai' Vidikas ir Stalio- 
raitis paspruko—vienas per 
’bėkauzės’ langą, kitas per 
skiepą. Likusieji visi darbi
ninkai buvo areštuoti, tų 
tarpe ir administratorius 
Šukys.

"Suimtuosius nugabeno 
pačton. Terpi visus išklausi
nėjo ir paleido iki teismo be 
jokios kaucijos. Sąjungos 
sekretorių Štilsoną vienok 
sulaikė ir pastatė po $10,000 
kaucijos. Ji kaltina siunti
nėjime kokių ten prieš-kari- 
nių lapelių.

"Teismas bus 14 gruo
džio. Kova' ir 'Naujoji Ga
dynė' sulaikytos.”

' ” Kovos" admi n ist racijos 
darbininkė Baltrunytė pra
neša Pildomojo Komiteto 
nariui J. P. Raulinaičiui, kad 
valdžia paėmė Sąjungos ar
chyvą ir Pildomojo Komite
to narių adresus.

Šukys mušė Raulinaičiui 
telegramą, kad tas tuojaus 
atvažiuotų Philadelphijon Į 
P. K-to konferenciją

Raulinaitis tečiaus nvažia- 
vo. Šoko, dabar vistiek jau 
nieko nepagelbėsi. Nesenai 
Pildomasis Komitetas vieną 
konferenciją dėl ''Kovos” 
jau turėjo ir buvo Įsakęs re
daktoriams valdžios near- 
zinti, bet redaktoriai neklau
sė.
Kasė duobę "privatiškiems" 

laikraščiams.
Vienas senas Philadelphi

jos sąjungietis dėl ''Kovos” 
. sulaikymo mums rašo:

"Ot, ką padarė tris žmor 
nes! Jie norėjo 'Laisvę’ iš 
mušt iš kelio. 'Keleivio’ skai
tytojus atbaidyt, 'Naujienų' 
bendrovę išardyt, o kas at
sitiks su Sąjunga, jiems ne- 
galvoj.

" 'Naujosios Gadynės’ mu
sų redaktoriai su adminis
tracija senai jau nenorėjo 
leisti. Jie sakydavo: kas iš 
jos? Vesti prieš privatiš- 
kus laikraščius kovą per ją 
neparanku, nes ji lyg ir 
moksliškas žurnalas. Jos 
vieton verčiau 'Kovą’ leis
kim dusyk Į savaitę, tai 'I^ai- 
svei’ šiur bus kaput. Leid
žiant 'Kovą' dusyk i sąvaitę, 
galima bus dusyk daugiau 
straipsnių patalpint prieš 

* privatiškus laikraščius.
" 'Kovos' red. pakalikas 

Rygos Milionas 'Keleivį’ ir 
'Naujienas’ išvadino Sąjun
gos organe kapitalistų įran
kiais, valdžios pataikūnais, 
darbininkų suvadžiotojais—

POLICIJA KETINA 
STREIKUOT.

Philadephijos policija ke
tina apskelbti streiką kaipo 
protestą prieš "politikierių 
valdžią." Visose policijos 
nuovadose laikomi slapti mi
tingai ir vedama agitacija, 
kad streikan išeitų kiekvie
nas policmanas. Policmanai 
skundžiasi, kad jų tarnystėj 
perdaug šelmyninkauja poli
tikieriai. Daug policmanų. 
kurie tik pasirodė tiems po
litikieriams neištikimi, li
kos jau pavaryti nuo darbo 
Prieš tokį politikierių "bo- 
savimą" policmanai ir kelia 
protestą.

TR1N ERIO SVEIKATOS 
KALENDORIUS.

Gražesnis negu kada-nors 
pirma buvusių Trinerio šie 
Tinių Kalendorių yra šis 
1918 metams. Žavėjanti pa
veikslai sveikatos dievaičių 
vę.izdinančių Trinerio vaistų 
reikšmę, taip gi du vaizdai 
oarodanti Trinerio Chemi- 
kalę Laboratoriją. Prisiųsk 
10c. pasiuntimo lėšoms ap
mokėti. Jos. Triner, Manu- 
tacturer of Triner’s Ameri- 
ean Elixer of Bitter Wine 
r kitų vaistų. 1333—1343 

So. Ashland avė.,
Chieago, III.

(Apgarsinimas j.

Pajieškojimai
PUIKI PROGĄ!,

Jaunam vyrui, liuosam nu( 
kariumenės, puiki proga mo 
sintis Aptiekorystės. Atsi 
-aukit tuojaus pas

K. ŠIDLAUSKAS,
226 Broadvvav,

So. Boston, Mass.
Pa j ieškau dėdės Izidoriaus Tama 

šaičio, taipgi Jono Juškio, abu Kau 
’.o gub., Jurbarko parap., Naujinin 
u kaimo, gyveno Chicagoj. Meld 

:iu atsišaukti ar kas žino pranešti. 
Petronė Tamašauskaitė-Glebauskjeni 
>1 Charles pi., Athol.Mass

Pajieškau draugo Povilo Ūselio 
pirma gyveno Indiana Harbor. Ind 
iš kur išvažiavo ant farmų. Jo pa 
ies ar kas apie jį žino meldžiu atsi- 
aukti.

Pranas Maurasis,.
105 W. 4-th st., Lima, Ohio

Pajieškau giminaičio Jurgio Kup 
io. iš Ližių kaimo, Andrijavo valsč. 
iaseinių pav., Kauno gub. Jis pat 
.r kas jį žino malonės praenšti, r 
ą busiu dėkingas.

Frank Kupris,
'o. D. 331 M. G. Bn. Camp Grant, 

Rockr'ord, III

Pajieškau Motiejaus Kukelkos ir 
Tono Mačio abu Kauno gub., Pane
vėžio pav.. Iškonių kaimo. Turiu 
svarbu reikalą ir meldžiu kas žino 
pranešti.

Martinas Užunaris,
51 W. 107-th st.,

Roseland, Chieago, III.

Pajieškau Juozo Stankaus, Kauno 
rub., Raseinių pav., Kaltinėnų vais
iaus, Dalingo sodos., gyveno Chica- 
roj. Turiu svarbų reikalą ir meld- 
.iu kas apie ji žinote, pranešti.

Leonardas Durša
119 Evergreen st.. Kenosha, Wis.

Pajieškau Juozapo Petrako, Kaune 
ub.. Raseinių pav., Viduklės parap. 
'rapinėiių kaimo. Turiu svarbų rei- 
aią ir meldžiu atsišaukti ar kas a 
ie jį žino malonės man pranešti.

Jacob Leskes, (50)
'>11% W. Micy st Duluth, Minn

Pajieškau K. ir R. M a tūzų, gyve
nančiu Amerikoje. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu greit atsišaukti, ar 
kas žino malonės pranešti.

Y. Motuzas, (50)
325 Chateauguay st„

Montreal, Canada.

Paiieškau savo podukros Katrinos 
Drūtis, kuri išvažiavo pas savo tėvą 
i Marimeck. Va., paskiau iš ten su tė
vu persikėlė į Minersvi’le, Pa. Jos pa
čios atsišaukti ar kas žino malonės 
jai pranešti, kad motina sunkiai ser
ga. tegu atsiima savo drapanas ir 
pinigus iš banko, kol motina gyva.

Wm. Rutkevič (51)
BOX 73, Sylvia, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų 
nažiurų. aš esu doras vaikinas, nevar- 
toiu svaiginančių gėrimų. Meldžiu at
sišaukti.

J. Z..
35 N. Rose st., Easton, Pa.

Pajieškau savo vyro Stanislavo 
Telmonto. kuris kovo mėnesyje šių 
netų išvažiavo, palikdamas mane vie
tą. Sakėsi važiuojąs Chieagon

APSIVEDIMAI.

Platesnes žinias ir atsakymą 
kiekvienai.

J. M. Rogers (2-8)
10-th st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusserės Barboros Ur- 
banaitės, Kauno gub., Raseinių pav., 
Pandienio parap., Linkalų kaimo. 
Taipgi ir kitų savo pažįstamų meld
žiu atsišaukti. (52)

Vincas Urbonas.
2 Foyle st, Worcester, Mass.

Pajieš»au Kazimiero Veličkos, Si
mono Tamkevičiaus ir Baltraus Vai
vados, visi Kauno gub., Veliuonos 
valsč., Stakių parap. Meldžiu atsi
šaukti.

Frank Velička, (52>
108 So. Paca st„ Baltimore, Md.

Pajieškau dėdės Jokūbo Stumbrio, 
Cižiunu sodos, Trakų pav., Avilės 
valsč., Vilniaus gub. Jis pats lai atsi
suki* arba kas apie jį žino meldžiu 

pranešti.
• Kazys Stumbras,

178—2-nd st., So. Boston, Mass.

Pajieškau tetos Elenos Juodišiu- 
ės, Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
■riškabudžio valsč. Bargolių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti. (52)

Miss. Mary Juodishutė,
135 So. Huntington avė, 

Brookline, Mass.

avo švogerį Rudaitį. Jokios žinios 
įuo to laiko apie jį neturiu. Jo pa- 
ies, jei gyvas, meldžiu atsišaukti ar 
as žino teiksis pranešti. (51)

Tobelė Telmontienė
61 Darien st., Philadelphia, Pa.

VISMANTAS PRANAS iš Girkal- 
io, jieško Onos Valaitienės, Viktoro 
Hado ir kitų savo giminių ir pažįsta- 
įų. Laiškus rašykit šitokiu adresu: 
tussia. Gorod Rzev, Tverskoj gub., 
:holmskij voenvj hospital.

Francu Vismontu.

Pajieškau pusbrolio Tarno Bargai- 
>s, Kauno gub.. Šiaulių pav., Paka- 
ės parap. Pašiaušės sodos. Meldžiu 
tsišaukt ar kas žino pranešti, 

Vincas Bargaiia,
708 Springal! st., Pitttsburgh, Pa.

Pajieškau pusserės Žanos Rainatai- 
*s. Kauno gub., Panevėžio pav., ši- 
ipeliškių kaimo. Jos pačios atsišau- 
ti ar kas žino meldžiu pranešti.

Martinas Tatorius
229 Ferguson st., Rockford, III.

Pajieškau draugų: Jono Neuros, 
uozapo Rimkaus ir Jurgio Dagio, vi- 
i Kauno gub., Vilkmergės pav., šve- 
asų oarap., jų pačių ar kas juos ži- 
o meldžiu atsišaukti.

Franas Mateikis,
'221 Russell st Detroit, Mich.

Paiieškau brolių: Leono ir Frano 
onauskių, Kauno gub., Ilakių parap.. 
liesalių kaimo, taipgi švogerio Juo- 
o Vaišvilo. Jų pačių atsišaukti ar 
as juos žino meldžiu pranešti.

Clipp Jonauskis
1614 Logan st., Denver, Colo.

Pajieškau brolio Antano Kubiliaus 
r Onos Kubiliutės-Šnarckienčs, abu 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., Sas- 
įavos parap. Jie patįs ar kas kitas 
nalonės pranešti.

Mrs. Ona Zorckienč,
JI 16 Hamilton avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolių: Julijono Ja
nuškos, Simono Meišto ir Jono Zeko- 
io, Kauno gub.. Vilkmergės pav., 
’uponių sodžiaus. Jų pačių atsišau- 
ti. ar kas žino meldžiu pranešti.

Petras Zekorųs,
JOX 845, Roebling, N. J.

Pajieškau Stanislavo ir 
vochauskų, taipgi Juozo ir 
■o Kašmickų ir S. Stulpino, 
ių pav.. Meldžiu atišaukti. 

Antanas Sideravičius.
54 Mechanic st., Newton

Falls,

•juozapo 
Stanisla- 

visi Šiau-

Upper 
Mass. ,

Pajieškau pusbrolio Viktoro Ga.se- 
no ir Valerijos Gasenaitčs-Mikšienės, 
Kauno gub.. Ežerėnų pav., Čedasų pa- 
ap.. Vilkolių kaime. Jų pačių atsi

šaukti ar kas juos žino meldžiu pra
nešti.

Vladislovas J. Žagaris.

G rafonola
d Columbia Records
LINKSMU KALĖDŲ!________ •

Linkim visiems Coiumbijos 
Rekordų Pirkėjams.

Šiuomi primindami Gerbiamai Lietuvių 
Visuomenei apie artinančiąsis Kalėdų 
Švchtcs. maloniai pranešame, kid: 
JEIGU NORIT praleisti Kalėdų Šven
te linksmai ir jausmingai.
JEIGU NORIT įteikt puikia dovaną sa
vo namiškiams ir pažįstamiems.
JEIGU NORIT girdėti savo šalies dai
nas įdainuotas geriausiais lietuviškais 
daininkais

JEIGU NORIT, kad Šventes, varduvės ir kitos iškilmė; butų tikrai 
linksmos su Lietuviškais šokiais.

TAD REIKIA TURĖT
viršminėtu klausimų, suteiksAnt visu

Jums ? K iausi ir plačiausį' paaiškinimą 
Naujai išleistas Coiumbijos Lietuvišku re
kordų Katalogas (už gruodžio kurį
galite gauti pas pardavėjus dovanai.

- • - r

Iš kelių šimtu

COLL’MBLJOS REKORDUS.
Coiumbijos rekordų pardavėjai randasi 
visuose miestuose.— Kolumbijos rekordai 
tinka ant visu grajinamų mašinų. — Jei
gu negausit katalogą pas musu rekordų 
pardavėjus, rašykit mums.

Lietuviškų rekordų, žemiau- paduodame sekančius, 
kurie turi būt kiekvienam name:

76c-
PETRAUSKAS, TENORAS, su al:omp. ORKE3TRO3: 

Ež;57 (Birutė
(Kur Banguoja Nemunėlis.

CotaaSu Gnfoaoia, Price $13

IO-coliniai
MIKAS

Ea3$6 (Lietuva. Tėvynės Musų. 
(Tykiai Nemunėlis Teka.

- KARALIENĖS ANIUOLŲ PARAPIJOS CHORAS: 
E3188 (Pasisėjau Žalią Rūtą. E32C0 (Loja Šuncs Ar. 

(Ant Kalno Karklai Siūbavo.
COLUMBIA „GRAFONOLA” mašinų

Kic 
(Ko Liūdi Putinėli.
kaina $18 ir augščiau.

Columbia Graphophone Company
' Intemational Record Department

102 West 38th Street New York

Pcrkint Grafonmas ar 
kordus, tėmykite šį vaizbos 
ženklą, — tai yri ty-TOJ rų- 

ž z aklas.

Pajieškau sesers Veronikos Pužiu- 
niutės-Bartkevičienės ir jos 
Stanislovo, 
ron, Ohio. 
meldžiu jų 
to teiksis

:r jos vyro 
prieš metus gyveno Ak- 
Turiu svarbų reikalą ir 

pačių atsišaukti ar kas ži- 
pranešti. (51)
M. Pužinas. 

1168 E>a)las Rd. N. E.
Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Antano Bum- 
blausko, Kauno gub., Telšių pav? 
/arnių valsč., Redekų sodos. Taipgi 
r kitų genčių ir pažįstamų meldžiu 
itsišaukti. (1-8)

Uršulė Mažiuknaitė, 
' 4 Dearborn st., NASHUA, N. H.

Paiieškau Antano Kuro. Suvalkų 
ube., kuris paviliojo man moterį, ra- 
inėdamas :ai laiškus ir kalbinda- 
nas ją važiuoti pas jį nors

vaikais. Kas pažintų jį iš čia tilpu- 
sio paveikslo, malonėkit pranešti.

Stanislovas Nasolis. (1-8)
32« Pine st., Elizabeth, N. J.

Pajieškau pusbrolių Juliaus ir My
kolo Bačinskų. Vilniaus gub., Trakų 
pav.. Punios parap.. Palėpių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti. (5D»

4941 Magoun avė., East Chieago, Ind. ( 28 Bristol str..
Meldžiu atsišaukti.

Joseph Shereika.
, Cambridge, Mass.

Pajieškau draugų: Kazimiero Blie- Pajieškau pusseserės Polonijos Ru- 
kos ir Povilo Vilko, abu Kauno gub., ■ taičiutės, Kauno gul>., Patbiržės pa

rap., Pežvalsio sodos. Meldžiu jos 
pačios atsišaukti, ar kas žino malo
nės pranešti. (50)

Solomėja Budrinaitė
1 Dyer avė So. Boston, Mass.

Vilkmergės pav., Kaupiškio valsčiaus, 
Virbališkio kaimo. Meldžiu atsišaukti. 

Petras Baltrėnas.
2228 Tustin st.. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau pažįstamų: Petronės
Stropiutės. Grūšlaukio parap., Uba- 
giškiu sodos; Konstantino Rudžio ir 
M. Stropaus, Mosėdos parap., šat- 
raminų sodos, visi Telšių pav., Kau
no gub.. Meldžiu atsišaukti (2-8) 

Kazimieras Venslauskas
Chandler st, Marlboro, Mass.

Pajieškau savo vyro Vadavo Pū
kino. Kauno gub.. Veprių parap. Nuo-

Pajieškau pusseserės Onos Rakau- 
skiutėe. Kauno gub., iš Kauno mies
to. Jos pačios atsišaukti ar kas ži
no meldžiu pranešti.

Stanislovas Tankus
820 Bank^st., Waterbury, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
lietuvaitės, ne senesnės 27 metų, ap- 
sipažinusios su anglų kalba ir raštu. 
Aš turiu gerą biznį ir reikalinga man 
pagalbininkė gyvenime. Norinčios 
turėt gražų gyvenimą malonės atsi
šauktu 
duosiu

Pajieškau apsivedimui vaikino lai
svų pažiūrų, sutinkančio imti civilišką 
šliubą. ne jaunesnio 25 ir nesenesnio 
15 metų, aš esu 35 metų, turiu savo 
krautuvę. Su pirmu laišku meldžiu 
orisiųsti savo paveikslą. Platesnes 
anias suteiksiu

Leonora Mikalaičiutė, (50)
824 Bank st., Waterbury, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos be 
skirtumo tikėjimo, nuo 20 iki 30 me
tų amžiaus, aš esu 30 metų nevar
toju svaigalų, moku gerą amatą ir 
įsmi pasiturintis. Vyrų prašau ne- 
•ašinėti. Su pirmu laišku meldžiu 
jrisiusti savo paveiksią.

C. A. P.
J17 So. 9-th st., Brooklyn, N. Y.

MES VISI TURIME ŽINO
TI AMERIKONIŠKAS PA

TRIOTIŠKAS DAINAS 
IR MARŠUS.

Mes turėdami vieną didžiausių mu
zikos instrumentų fabriką pasaulyje. 
Columbia Graphophone Co. g* ; ">c 
pateikti jums proga įgyti reko 
geriausių patriotiškų giesmių _i 
maršų. Šiuo metu, kada musų karei
viai yra išsiųsti karės laukan nieks 
neturėtų būti be Columbia Grafano- 
lės ir visos serijos popuiiariškų karei
viams dainų ir maršų.

Columbia Graphophone Co. taipgi 
turi pridirbus daugybę lietuviškų re
kordų su geriausių daininkų įdainuo
tomis dainomis.

Grafonola mašiną galima gaut nuo 
$18.00 einant augščiau. Taigi nie
kas negali sakyt, kad jam įsigyt Gra- 
fanolą nėra galima. Su Grafanola :r 
proga išsirinkti sau rekordus, kokių 
kas tik pageidauja galite savo na
mus padaryti linksmais ir girdėti na
muose būdami geriausių daininkų 
ir muzikininkų talentus—gražiausias 
dainų melodijas, muziką solistų, or- 
ketrų bei kariškų benų.

TIKROS LIETUVISZK0S999
TREJOS DEVYNERIOS.

BORDENS 
Maltai 
Milk

HASMOEDUAL

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
įuo 18 iki 24 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų mylinčios grąžų šeimynišką 
gyvenimą. Su pirmu laišku meldžiu 
orisiųst savo paveiksią. Atsakymą 
juosiu kiekvienai. Aš esu 24 metų.

Jos Sabaliauskas,
155 N. Union st. Aurora, III.

Pajieškau merginos apsivedimui. 
nesenesnės 28 metų, 5 V? pėdų augščio, 
atvykusios iš Lietuvos. Su pirmu 
'aišku meldžiu prisiusi savo paveik
ią. Atsakymą duosiu kiekvienai.

John Žaglaskis.
'68 11-th st.. Windber, Pa.

Pajieškau susipažinimui dei apsi- 
vedimo merginos, nuo 18 iki 25 me
tų amžiaus, laisvų pažiury. pasitu
rinčios ir mokančios rašyti. Aš 
idealistas ir tokios pat draugės 
■ieškau. Su pirmu laišku meldžiu 
veikslo.

esu 
pa- 
pa-

I. K. Mat-lis,
BOX 313, Flint. Mich.

Yra tik dabar pargaben
tos iš Rusijos ir sudėtos 
pagal Dr. Gruning re
ceptą. Susideda iš švie
žių 27 gatunkų šaknų ir 
vaisių, turinčių didžiau

sią įįtekmęgydyme įvairių ligų. Kaina 
50 centų pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierą 50c., įdėję į 
gerą konvertą. Adresas: 1

Reikalauja Agentų. (?)
THE LITHUANHN MAIl OROER HOUSE !

3343 SO. HALSTED ST„
CHICAGO, 1LL

NAUJAS LAIKRAŠTIS
Jau 8-ni numeriai išėjo "ŪKININ

KO." kuris tikrai puikus ir tinkamas 
skaityt mažiems, jauniems ir se
niems. Jis* nekelia su niekuom vai
du Talpina gražius pamokinimus 
ūkininkams ir naujienas miestelnin- 
kams. Kaina $1.00 metams. Prisiųs- 
kite markutę, o prisiųsiu viena nume
rį ant pažiūros. adresas: (52)

-Ml( HIGANO ŪKININKAS".
P. O. BOX 96. Ilart. Mich.

Nebok liktis ir nemalonu
Tas pagelbsti jūsų bi-.nyje ir jo 

vedime kada jtisii apsukrumas ir 
sumanumas kenčia, pakartokite 
stiklą

IIBORDEITS
1 Malted Millt

I IN THC SOUARE PACKAGE

Jus nusistebosit ui.-ia pagalba ir 
geromis paselur.-'uiis. lis grą
žins jums mi r a s g< v.:i-ią ir dva
sią.
PIRK PAKELI ŠIANDIEN 

Parsiduoda visose aptiekose.

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk 
Malted Milk Dept., K 

Borden's Condensed Milk Co.
New York.

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

\ddress

Puiki Kalėdų Dovana!
Gerhardo Hauptmanno 

Penkių Aktų Pasakos Drama 

PASKENDUSIS
VARPAS

Lietuvių kalbon dailiai išvertė 
A. L a I i s

Tai vienas iš dailiausių lietuvių 
kalboje veikalų Skaitai ir nori. 
Kas dar neturite šios knygos, 
pasiskubinkite įsigyti, nes greit 
gali pritrukti. Kaina 50 centų. 
Gauti galima adresuojant taip: 

J. Sirutis.
184+ S, HalMed St. Chieago, III.

PARSIDUODA BOL1NĖ.
Arba Pool Ruimis su daug stalų, 

' labai pigiai, nes savininkas užsiima 
kitu bizniu ir nori parduoti greitu 
laiku. Biznis yra per 10 metų gerai 

: išdirbtas. Kreipkitės:
MK HAEL COR.AN.

366 Broaduay. So. Boston. Mass.
----- - - — ■ •

PARSIDUODA 371 akro farma. 
dviejų mylių atstumo’ nuo Stafford 
Springs, Conn. Puikios triobos. Pelnas 
už pieną viršija $280.00 per mėnesį. 
Platesnių informacijų kreipkitės se
kančiu adresu: (51)

Paul Sabo.
143 I,awrence st. Hartfnrd. Conn.

PARDAVIMAI. 
KARMA PARSIDUODA.

Lietuviai, naudokitės iš progos. 
Štai parsiduoda lietuviška farma. tik 
5c. nuo Bostono. Keturi ir pusė ak
rų dirbamos žemės. Triobos naujos, 
su visais įtaisymais: šiuluma ir elek
tra. Kreipkitės pas:

T. Druzdis,
97 Florence st.. Chestnut Hill, Mass.•

KEPYKLA ANT RANDOS. So. 
Bostone, ant kampo 6-th ir F sts. vra 
ant randos kepykla ir krautuvė. Vis
kas įtaisyta bizniui gatavai. Gera 
proga- Ataišaukit į stora po No. 383 į 
Brr»adway, So. Boston. Mass.

Pajieškau pusseserė 
Nevidomskaitčs-Crigaliunienės, 
no gub.. P___ ~
parap., Užvermonių 

džiu pranešti.

Kaziunės 
__ , Kau- 

Panevėžio" pav.. T1 uskavos 
.. . 2 _____ lų sodžiaus. Jos

pa<i >s atsišaukti ar ka- žino meld- 
r—:y.i. (50)

Veronika Ne vedom skaitė, 
3432 Salmon str., Philadelphia, Pa.

I

,. .. - —■,  ----- r- Pajieškau brolio Petro Tiekos, Kau-
sirdžiai meldžiu atsišaukti. Taipgi no gub., Raseinių pav. Laukuvos pa- 
kitų, kurie ji pažįsta meldžiu praneš- rap.. Tragių sodos Jo paties atsi-
11 ma!l (50) šaukti ar kas žino'meidžiu pranešti.

Paulina Pukienė. 1 Gustas Tiekus
101 Oak str.. Lavrence. Mass. R. R. 3, BOX 47 < entralia, III.

S

Reikalingas Barzdaskutis 
gerai mokantis tą darbą, 
kreipkitės laišku: (50)

Antanas Motza, 
718 Martpn av^ Chester, Pa.

«



True translatior. filed with the post-’uaster at Boston. Ma 
12, 1917, as reųuired bv the Act ofOctober 6, 1917.

Mielas Brolau Jonai:—
Kadangi rašai, jog mano 

laiškus paduodi spaudon ir 
prašai, kad tau plačiau pa
rašyčiau apie Rusijos revo
liuciją. tai pasistengsiu ta
vo reikalavimą išpildyt. Ro
dos, buvau iau plačiai para
šęs, liet nežinau ar gavote 
tąii laišką ar ne.

Kaip matote, Rusijoj da
bar revoliucija revoliucijai.

Bandysiu jums nušviesti 
dalykus taip, kaip mums čia 
yra žinoma ir suprantama 
Kaip žinote, kad mes karei
viai prisidėdami prie revo
liucijos greit nuvertėm carą 
Miką nuo sosto, atgavome 
ir mes savo pilietiškas tei
ses, nes mat tik ”kovoj tu 
įgysi savo teises.” Žinoma 
vieną laisvės priešą nuver
tėm, bet nevisus juos da nu- 
galėjom. Laisvės priešų d? 
daug liko. Su jais prisieina 
kovoti. Ir ta kova prieš 
buržuaziją yra sunkesnė 
negu prieš carizmą. Prieš 
carą revoliuciją vedė net to
kie laisvės priešai, kai] ' 
kadetų lyderiai—Lvovas ! 
Miliukovas ir jiems panašus 
Jiems caro nuvertimas buve 
geistinas tik todėl, kad pa 
tis galėtų carais būti. Liau
dis reikalauja laisvės ir že
mės. Tokiems ponams ši
tie reikalavimai yra negeis
tini. Taigi su Darbininku 
ir Kareivių Atstovų Taryba 
jie tucj atsisakė skaityties 
Jie pradėjo organizuotis 
kad prieš musų reikalavi
mus atsipriešinus. Me? j 
šaukėm ir reikalavom: ”La:: 
gvvuoja Respublika! Lai gy- • 
vuoja taika ir žmonių broly- į 
bė! Lai gyvuoja Internaci
onalas ir baigt karę be anek- i 
sijų ir kontribucijų”.. Miliu
kovas prieš tą musų reika
lavimą tuojaus pradėjo sta
tytis, kad reikia vesti kar< 
iki galutino priešo puolimo 
reikalingas yra Rusija 
Konstantinopolis — Darda 
neliai, ir kad taiką diktuo
ti galima bus vien Berlyne 
Nesmagiai jis jautėsi, kadi? 
į šitokius jo užreiškimu' 
mes, revoliucinė armija, su 
sukome: ”Doloi Miliukov!’ 
Ir žinoma Miliukovas turėj( 
eiti šalin. Musų Darbininke 
ir Kareivių Taryba vado 
vaujasi Cimervaldo konfe
rencijos nutarimais, skaity
dama juos savo principais 
Suprantama, kad buržuazi 
jai ta taryba, tai dieglys šo 
ne.

Senojo styliaus kalendo 
riaus 18 d. balandžio mes 
šventėm pasaulio darbinin 
kų šventę 1 gegužės. Šven
tėm kartu su jumis. Mes 
lietuviai, demonstruodam 
dainavome lietuviškas revo
liucines dainas, mano iš
mokytas. (Aš čia turiu su
organizavęs lietuvišką cho 
rą ir jau turėjome surengę 
du lietuviškus vakarus.) 
Darbininkų miniai, suside
dančiai iš įvairių tautų, šit 
metų 1 gegužės lozungu bu- 

' vo ”Šalin karė! Visų šalii 
darbininkai vienvnkitės”! 
Tuomet Miliukovas da buve 
užsienio ministeriu. Mato
mai, kad išdildžius Įspūdį 
koki Rusijos darbininkų siu 
metų gegužinės šventės ap- 
vaikščiojimas pasaulyje ga
lėjo padaryti, pasiuntė save 
sąjungininkams užtikrini
mą, kad Rusija kariausianti 
iki galo. Prieš šitokį Miliu- 
kovo pasielgimą po visą 
plačiąją Rusiją kilo protes
tai. Miliukovas prašalinta ii 
sudaryta koalicinė ministe
rija. Socialistai ministeriai 
tenai padarė savo reformas 
tautų bei žemės klausimu 
padarė programus ir paga
mino dekleraciją paskelbian
čią Rusiją respublika. Ta
tai, žinoma, buržuazijai ne
patiko ir jos atstovai 2 he-

I
Į

I

pos iš ministerijų rezigna
vo. *

Sekančią dieną Petrogra
de kilo didelės demonstraci
jos. Darbininkų ir Karei
vių Taryba ir abelnai plačio
ji liaudies minia pareika
lavo, kad visa valdžia perei
tų i proletariato rankas. 
Tuo pačiu laiku atsiliko ne
laimė karės fronte. Klau
sant Anglijos patarimų, be- 
reikalo padaryta užpuoli
mas ant vokiečių, šie pasi
naudojo tuomi ir pradėjo 
••ūsų armiją mušti. Šitą 
nevy kusi užpuolimą padarė 
iuodašimčiai. prisidengdami 
’bolševikų vardu,” paskui 
/isą kaltę metė ant radikalų 
socialistų. Valdžia, pasida
vusi buržuazijos intakai 
pradėjo areštuoti bolševikų 
vadovus, uždarinėti jų laik
raščius ir kaltinti už tąjį ne
mirsimą pragaištingą už
puolimą. Valdžia, ažuot de
šiniųjų pusėj kaltininkų jie- 
škoti, bandė tik kairiuosius. 
Revoliucinėj Rusijoj Įvyko 
’yg kad suirutė: revoliuci
jai buvo užduotas taip sa
kant smūgis. Jau ir musų, 
kareivių, teises pradėjo var
žyti, gražino karės fronte 
mirties bausmę. Valdžia 
sradėjo. nesiklausiant musų 
ir mes norime kariauti, ver
ste versti tolesniai tęsti ka

rę. Mes gerai tatai supran
tame, kad revoliucijos pilnų 
almėjimų pasiekti karė ne- 
eidžia.

Buržuazija pasinaudoda
ma tuo, kad ačiū juodašim
čių provokacijai, mes pra- 
iaimėjome Rygą ir Tarno-

rybas uždaryti. Kontr-re
voliucija imasi su revoliuci
ja. Kova kaip pirmose revo- 
voliucijos dienose...

Taigi matai, miels broli, 
kad mums kova nėra lengva. 
Negana, kad reikia sali nuo 
priešo ginti, dagi nemažiau 
kovoti su naminiu laisvės 
priešu.

Dedame visas pastangas, 
kad greičiau baigti karę. 
Nes juo karė ilgiau tęsis,tuo 
revoliucija eis silpnyn. Bur
žuazijos laikraščiai, kurie 
remia karės tęsimą, turi būt 
uždaryti. To mes reikalau
jame.

Didžiausia bėda apginti 
revoliucijos laimėjimus—tai 
rusų žmonių tamsumas.

šiuo kartu apie revoliuci
ją tiek tegalėjau pranešti. 
Toliaus parašysiu daugiau.

Binkis apie lietuvius. .
Aš ir brolis dabar gyvena

me Saratove. Esmi ”muzi- 
kantų komandoje” ir pučiu 
”alto” triubą. J karės fron
tą. tu‘būt. nevažiuosiu. Da
bar mokinu chorą, dainuoju 
ir gana, nors kartais ir ver
kti norisi, bet ką darysi. 
Gal turi kokių gaidų, at
siųsk nupirkęs. Kai g. Šim
kus ką-nors naujo išleido. 
Laikrašti išrašyk brolio var
du.

’T''* 
£ _

Buvau . 
Petrą pily j 
lietuvių iš? 
Smagu 
m e su

l iek apie save. 
Lietuvių 

kaipo 
rinktas 

nors tiek, 
kunigėliais 

sipesėm. Daug mums lietu
viams da reikės kovoti su 
klerikalais. Abelnai kal
bant, ir musų žmonelės da 
kvaili.

Aš pats priguliu prie 
tuviu Social-Liaudininkų 
partijos. Įstojau i ją. 
tos partijos programas Lie 

ooli. kėsinosi revoliucijai už- tuvos visuomenei bene 
tinkamiausias ir man jis la
bai patinka. Saratove turi
me LSLP. skyrių. Jame tu
riu knygininko pareigas. 
Labai pasiilgau Lietuvos ir 
jūsų visų. Karėje daug var
go ir skausmų iškentėjau, 
dabar nors mirties pavojus 
taip-ir negresia, gyvenu lais
viau. bet ramumo vistiek nė
ra. Taigi laukiu tos dienos, 
kada galėsime vėl pasimaty
ti ir kartu dirbti Lietuvos 
ir žmonijos naudai. Pasise
ku su broliška meile

Beniu« Velička.
Saratovas 31—VIII’17.

duoti mirtiną smūgi. Gene
rolą Kornilovą apskelbė 
^karaliumi” diktatorium 
neva dėl gelbėjimo Rusijos. 
Ir štai 29 rugpiučio gauna- 
ne žinią, kad tas pats Kor- 
nilovas tuoj pareikalavo 
;au netik kariškos valdžios, 
>etgi ir politiškos. Mes, vi- 
;as Saratovo garnizonas tą 
oačią dieną (29 rugp. t grie
btai užprotestavom prieš 
šitokį kontr-revoliucini žin
gsni. Čia jau Kornilovas 
)uvo tik i priešakį išstumta 
•takcijos galva. Kontr-re- 
/oliucija prasidėjo. Laikas 
įaisus. Kas diena, kas va-i 

•landa kitokios žinios, atsi
naujina carizmas. Senieji ge
nerolai, persisunkę carizmo 
aikų tvarkos dvasios, per 
šešis mėnesius kantriai ty
lėję, dabar pradeda kelt gal
ias. Kada rengėmės švęsti 
nusės metų revoliucijos su
kaktuves, jie pareikalavo, 
kad kareivis stovėtų vergo 
vietoj ir aklai pildytų vy
riausybės įsakymus; atimti 
kareiviui visas teises ir ne- 
eisti jam būti sprendėju. 
Mat demokratija buržuazi
jai atima tiesą viešpatauti, i 
;at Kornilovo asmenyj visa 
buržuazija sutelkė visus sa
vo tikslus ir viltis.

Taigi prasidėjo dabar ko
va už žut-but. Mirtis ar lai
vė. Esame pasirengę kovo- 
i iki galo ir nepaleisti val

džios iš savo rankų. Turime 
;avo pusėje Kerenskį. Tiki
nės, kad jis mums padedant 
švęs Rusiją ant tikro demo
kratijos kelio. Nuo 29 iki 
31 dd. rugpiučio eina smar
ki kova tarpe kariume
nės ir revoliucinės armi
jos. Įsakyta areštuoti gen. 
Kornilovą ir jo šalinin
kus. Jau areštuota 8 gene- 
•olai ir tikimės, kad visi ka
zokų oficieriai bus suimt’. 
Mat kazokai revoliucija: rie- 
’abai prielankus. Juodais 
darbais jie atsižymi, žinoma, 
ne visi. Kova eina arši; Ke- 
•enskis paėmė į savo rankas 
augščiausią ant kariumenės 
valdžią. Kovotojai iš kalė
jimų paleista. Buržuazijos 
spauda reikalauja musų ta

V
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Seime 
Saratovo 
atstovas, 

kad Sei- 
gerai pa-

Lie-

nes

pn-

ŠIAURĖS PADANGĖJ.
Balsas vergų suskambėjo, 
Ore suvirpo aidai;
Liuosybės laikai atėjo— 
Šalin karės ir vaidai, 
Egojizmui galas!
Vienybėj žmonių gerovė, 
Išganymas ir tiesa:
Karėj daug žmonių išplovė, 
Ateis tečiau šviesa— 
Internacionalas! 

j4-XII-’17 Kainas Jr. 
r----- -  • - —

Redakcijas Atsakymai
T. Naruševičiui.— Tams

ios straipsnio "Laisva Lietu
va dabar arba niekados” 
netalpinsime. Perdaug nai- 
viška pasaka.

Musų Korespondentams.— 
Dėl stokos vietos šiame nu
meryje priversti buvome 
d,.ug?i korespondencijų ati
dėti sekantin numerin.

Nepakeliama z 
Kaina £

už šitą '•
PASEKMINGĄ VAISTĄ

CASCARA EĮ OUININE

Paprasta nuo šalčio gyduolė per 2<> 
metų—žirnelių pavidale—saugi, tik
ra, be svaigalo, šaltį išgydo į 21 va
landas. gripą į 3 dienas. Gauk tikrą 
raudonu viršeliu su p. Hill paveiksiu 
dėžutę. Lėšuoja mažiau, sutaupini 

pinigus, o nau- ’ 
dos daug.
24 žirneliai už 25c. 
Visose a pliekose.

3

Kas

*

nuo varginan- 
Bitteris. Aš 
buvau vos tik

Visi COLUMBIA Gramafonai 
ir Lietuviški Rekordai 

f

gaunami

PILVINIO ir ZELDOKO
KRAUTUVĖ •

ni ęs UŽLAIKOME VISUS LIE
TU VISK LS REKORDUS KIEK £ 
TIK JŲ YRA PADARYTA. L

Prisiųsk po 75c. už 1 
parašydamas dainų v;

! merį, o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą
i gvaraiituojume. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo pamidėda-
I mi ar jau turite masiną, ar ne. Įdėk už 4c. štampą prisiuntimui.
| PILVINIS IR ZALDOKAS
! 233 BROADM AY SO. BOSTON. MASS.

PAIN-EXPELLER
t.ri kiekvienos šeimynos geriausis draiigaš. kuri- 
tikra: page.bi nuo visokių kentėjimų ir skau. niŲ.

Dabartinės gyvenimo a; i nk'.-bės pr.verte n^ 
branginti iki 35 centų mažą bmehuką ir iki (>5 centų 
didelį. . . ... .
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą sena- išbandytą 
gyduolę tok o pat gerumo ir p: geltoitgf.mo. •Xv l- 
duokitę apgaut suklastt’otais vaistais, parduodamai.-, 
už pigesnę cienią. . , ,.___
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet Jokiame 
pakelije, kaip či# parodyta. Pirkdami ziureKtte, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS ir žodis 
„LOXOL.” o tai|>gi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EKPELI.l RIS parjodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog is mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių

F. AD. RICHTER & CO.
74-aO Wa*hinfiton Street, New York

kožną Rekordą i 
ardus arba nu- ;

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS: Ją išdirba 

Mentholaturn 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 31. Pinigus galit 
-iųst ir stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Boa 36. .Holbrook. Masa.

į I 
I

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse

mane išgelbėjo 
čių ligų? Salutaras 
per pi-aeitus 4 metus 
gyva. Aš kentėjau nito nevirinime 
pilvo ir dispensijos. .Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pageibos dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pi adė jau rei
kalauti Salutaras: Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai iausties. -gerai valgyti ii 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pet 
S mėnesius aš savo paveiksiu nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo- 
dam- Salutaras Bitteria. KainaŠl.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose/ o kur negalima gauti, 
kreipkis Das:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1789 S. Halsted SU Tel. Canal 6417
P. J. RALTRĖNAS. Prof. 

Chicago. 111.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kie.kvienas, iškirpt ir pasilikt.

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

| 0. S. Stone, Oph D
Akių ?PŠĮBBB SpecijaUstas. |

įj 1U m. So. Bostone.
399 Broadwav, 

jį SO. BOSTON, M ASS

KARE IR LIGOS!

T*L: 3787-J.'.

Dr. David W.Rosen
Kalba la^tuviškai. Laukiat*! 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Valanda*:
Nuo 8 iki 10 ryta. N»

8 iki 3 dian;. ano 7
8 vakar*.

231 BANOVER STRBBT, 
BOSTON. MASS.

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE žūdbsti, Skaityti, Rašyti Antiškai
30
I: bos
Le«c:;a

4
Pamfhta:
Gramaii

k»
Per la 
sytu

kus, iš praktiškai sutai- 
ypaė tam t k.-lui lekciją, 

gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, ska tymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo: pri'-iųsk už 2c markę.

MOKINAME ir — KLESOSE 
įvairių 
karais.
teru. 
k toj;
Viską

gramatiką.
prisiųsk už 

ir - 
muksiu, dienomis ir vn- 
Klesos dėl vyrų ir mo- 

Mok nk tės šioj moky- 
P A S EK M >2 IŽTIK RIX T A. 

Aiškinam Lietuviškai.

AMERICAN CGI1EGE PREPAR 
ATORY SCHOOL

(Afiericu Sducl of

3103 S. Halsted St. Chicago, Iii.MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams istrt 801.Ų. 

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

PasKui pats priėjės 
trauki tą bolę iš jo 
te 25c. gausite ta bolę ir katalio- i 
arų- (511

The Magic Shop.
BOX 309. Holbrook. Mass.

prie žmokaus iš- i 
nosies. Prisiuski- I 
bole ir

i

AR NORI. KAD MERGINOS'!! 
MYLĖTŲ? !

Jeigu taip, tai nusipirk '{■I!

KREST KENDŽIŲ.

>
e ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. R< palaukit visur ir 
visados Lowncy’s ('ręst Ken
džių. Jeigu ingali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone,

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADVAT,

SOUTH BOSTON. MAS8

l 
( 
I

)

l

% / 
*1

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. Daunoras Trejankos 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius, :

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYfiį N- Y.

i— i8

1SKSTANCEI LIETUVIU
ŠITA STEBUKLINGĄ KNYGĄ

Kožnas sergantis vyras bei moteris 
turi skaityti tą knigą ir pa

nauduoti jos pamokinimo.

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš- 

į ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tą. Ypatingas pasiuiyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už 35.95 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. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
996 Atheuaeom Bldg. CHICAGO. n,L

iAicr.icmcrrTi **

Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame 

rikoje leidžia n; us T 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. į Į 

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto ų 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji galit '■ i 
keiptis lašku šuo adresu: (?)

J. A. KATKUS
2204 Forbe» st-, Pittsburgh. Pa. š i

visus Ame- * 
laikraščius, ’ ?

SIMTAME DYKAI ART KOŽRA PAREIK ALAU MA

Daugumas Lietuviu kenčia tylume todėl kad jie r.c žiną kokią 
ligą serga. Vienas daktaras saka jiems kad serga tokią ligą, kitas 
saka kad serga kitpkišką ligą ir tas viskas padaru juos miliudintus, 
nusimintus ir prastojusius viites kad kada-nors jie gal būti stipri, 
sveiki ir tvirti.

Mes norime kad kožnos Lictuvys, vyras 
ar moteris, žinotu visą teisybę apie savą 
ligą. Mes norime kari žinotumėte kodėl 
jus kentite ir kaip jus galite atgauti 
savą sveikatą. Tie viri dalykai yra 
pasakyti labai vertingoi knygoi, kūrę 
siuntame dykai ant kožna pareikalavimu. 
Toje knyga yra parašyta po daugelis 
metų, tirinejimo ir daugelis.metu gydymo 
tukstanček užsenc-usiti bei chriniškų ligų.

Rusijos Revoliucijos 
Paveikslas.
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. 
Prisiuskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

'KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston, Mass.

; kuries nievienas daktaras ne supranta 
i arba ne žiną kaip juos gydyti. Toje 
i knyga yra parašyta aiškoje, paprastoje 
kalboje, kūrę kožnas gale suprasti ir 
pažinti juos verte. Jijj apsaka apie 
20 yvairių ligų, kūrės mes gydome ir 
pasaka kaip jus galcte gyti už labai 
mažą preke, pilną kursą gydymo, kure 
galete vartuoti name.

Jeigu kent it c nuo skausmo strėnų, 
auklių bei gelenčiu sąnarių, smarkių 
skaudėjimu galvos; jeigu neturite norą 
valgyti; jeigu turite suruguse pilvą.

atsiraugėjimo maisto, skausmą pilve po 
valgiui, koktumą pilve ir vemate; jeigu 
turite žarnų užsikimšimo, tulžinius atsiti
kimus, apvilktą liežuve, nepriimtą kvapą; 
ieigu negalite miegoti; jeigu turite baisus 
sapnus; jeigu esate išnaikinti; turite 
st< ka ambicijos; ieigu jaustais pavargin
siu ir turite skaudingus raumenes atsikėlus 
iš miega: jeigu turite tamsus taškus po 
akių, esate nedrąsus ir šalinatise nuo 
draugų, esate nutiudys ir iusų gyvenimas 
yra jums priklus;—jeigu turite tuos ligas 
ir apsireiškymus, tai turėtume skaityti 
tą naudingą knygą.

Gaii būti kad esate kankiname kokio- 
mes privatiškemes ligomes, kuremes už- 
sikretete ar kokemes paveldojetomes 
ligomes, kaip nevalu ir blogu krauju, 
užnodijimu kraujo, skaudulcis, senais 
žaizdais, spuogais, odos ligomes, slinkimu 
plauku, variu taškais gerklei ir ant kuria, 
chroniško skaudėjimo gerkles, sutinu- 
semes bei uždegusemes, skaudingum-s ir 
iaustames dalemes kimo; nusilpnėtu, 
nervišku, išnaikintu stovioje,—tai tas 
reiškia kad ne esate sveiku. Turite gauti 
vieną iš tų knygų ir persitikrinti apie 
musų gydymo name tokiu ligų ir riinoto- . 
mu ir persitikrinti kokiu budu galite 
būti sveiku, stipru, linksmu vyru ar 
moterę. Ta dykai siustą knyga yra 
krautuve žinios ir yra pilna geru patarimu 
ir informacijų, kūrės kožnas turi žinoti 
ir pagal juju sekti. Zitsisicsk tuojaus 
ir parašyk sava varda ir pavarde ir pilno 
adreso visai aiškiei ant tuo poperio, kuris 
randase žemiaus, iškirpk ir siusk mums 
šiandien.

<

DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.-801 .—9 So. Clinton St., ChicagoMeldžiu pasiųsti man visai dykai jusu bran-GERBIAMIEJI:
gią. medikališką knygą.

(Išrašyk sava varda ir pavardė ir pilna adresa visai ai’kiei.)

Vardas, pavarde ir adresas

■■I __ __ __ ____ ■■■



KELEIVIS

Lietuvių “Globos” pranešimas 
apie Maž. Lietuvos belaisvius.

X.
Be to, patekusių iš Vokie

čių armijos Rusijos belais- 
vėn Maž. Lietuvos belaisvių 
kariškus lagerius apvažiuoti 
ir registracijai padaryti iš 
kart reikėtų 2,500 rub.

XI.
Centro "Globai” visą, darbą 
organizuoti, delegatus siun
tinėti ir kitais belaisvių rei
kalais užsiimti reikėtų 800r.

Tuo budu "Globos” mėne
sinė sąmata turėtų siekti 
22,500 rublių.

Iškarto gi reikėtų ll,600r 
Baigdami turime paste

lei, kad ligšiol, dėl vargin
go belaisvių padėjimo, yra 
jų išmirę apie 30' <.

Vaikai, ką rodo ir čia pri
vesta statistika, didžiumoje 
liekasi suvis be mokslo ii 
auklėjimo, o kadangi belais
vė tęsiasi jau treti metai ir 
galo dar neužmatyti, tai jau
najai M. Lietuvos kartai 
gręsia didelis pavojus.

Tikimėsi. kad Amerikos 
Lietuvių Fondai ir visuome
nė, kuriai šis trumpas "Glo
bos" sąmatos projektas yra 
pateikiamas, atkreips ganė
tinai domos ir į šitą Mažo
sios Lietuvos ištremtųjų 
žmonių reikalą.

"Lietuviu Globos"
Pirm. F. Bortkevičienė, 
Sekr. Zigmas Valaitis. 

Pet ra pilė
Liepos 20 d. 1917 m.

Trumpos statistikos žinios 
apie Mažosios Lietuvos 

belaisvius Rusijoje.
1. Simbirsko miestas:

viso lietuvių belaisvių užre
gistruota ...................... 1,281
Vyrų ............................... 311
Moterų ........................... 537
Berniukų.........................214
Mergaičių....................... 219
Vaikų iki 6 m. amž.........129
Vaikii 6-15m. amž. ...338 
Žmonių i6-45m. amž. . .32-” 
Nuo 45-55m. amž..............173
Nuo 55-70m. amžiaus . .251 
Virš 70 m. amžiaus..........6-"
Ligonių............................23?
Mirusių ........................... 15-’
Vaikų "Globos" priegl. .. 3C 
"Globos” mokykloj .........
Senelių "Globos" priegl....5( 
Tų Įstaigų užlaikymas atsei- 
na Į mėnesį .............. 2,000r.

Reikėtų Į mėnesį .. 6,800r. 
PASTABA: Šitos žinios d: 
nepilnos. Belaisvių išvisc 
yra apie 3,000, kurių tarpe 
lietuvių apie 1,500. Šita sta
tistika daryta 1916 metu 
pradžioje, todėl ligonių ii 
mirusių skaičius dabar bu< 
jau kur-kas didesnis. Šime' 
Simbirsko gubernijoj buve 
sausmetis, todėl žmonėm: 
gręsia didelis badas.

2. Saratovo miestas ir gu
bernija : Čia lietuvių belais
vių surašyta ........
Vyrų .....................
Moterų .................
Berniukų................
Mergaičių...............
Vaikų iki 6 m. amž. 
Nuo 6 iki 15m. amž.
Žmonių 16-45 m amž. . .275 
Nuo ^5 iki 55 metų .... 12-5 
Nuo 55 iki 70 metų........202
Virš 70 metų...................75
Ligonių ..............nesužinota
Mirusių ..............nesužinota
Vaikų "Globos” mokykloj 50 
Prieglaudoj ...........
Senelių "Globos” priegl. 100 
Išleidžiama į mėnesį 1,200r. 
Reikėtų į mėnesį .... 5,000r.

PASTA B A: Statistikos
žinios nepilnos. Belaisvių 
iš viso yra apie 2,000; lietu
vių apie 1,000. Ligonių ir 
mirusių skaičius bus dides
nis negu Simbirske, nes čia 
didžiuma belaisvių išmėtyta 
po kaimus, kur medicinos ir 
kitokia pagalba veik nepa
siekiama. Praėjusią vasarą 
čia taipgi buvo sausmetis ir 

, žmonėms gręsia badas.
3. Samaros gubernija: čia 

beaisvių užregistruota 2,138

Iš
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DARBO ŽMONES! PLATINKITE "KELEIVIr 
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 

šventai gins Jūsų reikalus. 
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TE.MYK1T! Vyrus ir 
merginas niukina m Bar- 
beriu amalu. Išmokus X 
parupinam vietą. Rei
kalaukit informacijų, 
šmaikštis. (56)

I GLOBĖ BARBĖK SCHOOL.
, 439—3 rd ave.. I’i ITSBl RGH, PA.
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ŠLIUPO SAPNAS
Tilps Kalėdiniam "Dilgėlių” numery.

KAIP REDAKTORIUS SUTA1KYT?
Šis puikus feljetonėlis patalpintas 

"Dilgelių” No. 3, kuris jau išėjo.
Užrašykit "Dilgeles” savo drau

gams, draugė- is ir pažįstamiems, ka.i- 
1M) iaJj

Vyrų ................................499
.Moterų ............................934
Berniukų ........................ 359
Mergaičių ....................... 346
Vaikų iki 6m. amžiaus .. 193 
Vaikų 6-15m. amž.......... 512
Žmonių 16-45 metų ....669 
Nuo 45iki 55 metų....... 338
Nuo 55 iki 70 metų ... .296 
Virš 70 metų :................ 130
Ligonių ir mirusių nesužin. 
Prieglaudos nėra.
Mokyklos nėra.
Reikėtų i mėnesi ... .6,000r. 

PASTABA: ‘ Statistikos 
žinios nepilnos. Iš viso be- 
aisvių yra apie 3,000; lietu-į 
zių apie 2,000. 'Lietuvių. 
ilobos” nėra. Kadangi’ 
žmonės čia išskirstyti po vi
sus gubernijos kaimus, tai J 
:ie visais žvilgsniais daugiau; 
tenčia, negu Simbirsko iri 
Saratovo belaisviai Šįmet 
gubernijoj buvo didelis sau 
•mėtis ir žmonėms gresia 
zisiškas badas.

4. Aiatyrius (Simbirskc 
?ub.): Išviso čia surašyta 
belaisvių ..........................142
Vyrų ................................. 23
Moterų ..............................59
Berniukų............... *.......... 22
Mergaičių ..........................38

i Vaikų iki 6 m. amžiaus .. 12 
Vaikų 6-15m. amž............48

i įmonių 16-45 metų.........26
Nuo 45 iki 55 metų......... 17

; Nuo 55 iki 70 metų.........26
Į Virš 70 metų.................. 13
ligonių.............. nesužinota
Mirusių............................. 40
Vaikų prieglaudos nėra 
Vaikų mokykloj ............. 4€
Senelių prieglaudos nėra 
šleidžiama Į mėnesį .. 150r. 
Reikėtų į mėnesį ... .l,000r. 

PASTABA: Statistikos
iinios nepilnos. Išviso be- 
aisvių čia yra apie 175; lie
žuvių apie 150. Yra dvi mo- 
cyklėli pačių belaisvių tvar
komos. Būtinai reikalinga 
seneliams prieglauda.

Sutrauka.
Išviso "Lietuvių Globos" 

sužinota ir užrašyta belais
vių ..................................4,557
Vyrų..........•........... .....1,052
Moterų..........................1,989
Berniukų ........................ 741
Mergaičių ....................... 775
Vaikų iki 6 m. amžiaus ...428 
Vaikų 6-15 m. amž. ... .1,122 
Žmonių 16-45 metų .. .1,296 
Nuo 45 iki 55 metų........ 653
Nuo 55 iki 70 metų ... .975 
Virš 70 metų..................283
Ligonių................. 238
Mirusiu ..........................19-5
Vaikų "Globos” 
prieglaudose .................... 55
"Globos” mokyklose .... 15C 
Senelių ”Globos” 
orieglaudose .................. 150
Visų tų įstaigų palaikymui 
"Globa” išleidžia į mėnesį 
pinigų ......................3,350r.
Reikėtų į mėnesį ... 18,800r. 

"Globos” pirmininkė
F. Bortkevičienė, 

Sekretorius J. Z. Valaitis.

I

.. .998 

. ...21f 

...459

...14C 

...172

....94

.. .224
ŽODIS CHICAGOS "TEI
SYBĖS J IEŠKOTOJAMS.”’ 

"Keleivio” No. 48 patilpo 
"Teisybės Jieškotojų” kon-j 
ferencijos protokolas.

Nors man tas nemalonu ir 
/.25 tai ne mano užduotis vest 

* * polemiką ar gančytis, te
čiaus ėsmi priverstas atsi
liepti, nes ten bereikalingai 
mano vardas yra reklamuo
jamas dėl kokių tai neveik
lumų.

Man rodosi, kad sunku 
bus surast žmogų, kurs ty
čią norėtų būt neveiklus. 
Bet jeigu butų taip jau gam
tos skirta, tai tegul bus ir 
taip. Tečiaus reikia atsi
minti, kad karės padėjimas 
daugumui veiklių žmonių 
bumas uždarė, kitus jau net 
ir į cypęs suvarė.

Veiklus laisvesnių draugi-

SU ILKI V PASIG ARS1N1MŲ
KAINA 'KELEIVYJE.”

Kalėdų Dovaną,
"Dilgėlių" kaina metams 1 dol. Pa

vienis numeris 10c. Adresuok šitaip:

“DILGELES”
VVorcester. Mass.149 Miilbury st.,

įų viršininkai gyvendami, 
"hieagoj gali dešimts sykii 
daugiau numanyti ir nuvei 
kt, negu kad gyventų Dėt 

■’oite. Iš Detroito ir galim; 
butų keliaut po kitas lit. ko 
ionijas, jei kas norėtų ap 
mokėti kelionės lėšas.

Mano nuomonė link jūsų 
nutarimų:

1. Centro sutvarkymas— 
tas gerai.

2. Permainymas organi 
zacijos vardo—čia tai jat 
bereikalingas darbas. Var 
das gali būt kad ir popule 
'iškiausis, bet, anot jūsų pa 
čių pasąkymo, jeigu drau 
gijos nariai ir viršinin 
kai nieko neveiks, tai var
das draugijos nepakels ii 
nesuorganizuos.

3. Atgaivinimas senų ii 
tvėrimas naujų kuopų—tai 
gerai.

4. Organo klausimas—ge 
”p.s daiktas, tik nereikia 
manyt apie jo įkūnijimą pa
tiems šiais sunkiais laikais; 
geriau pasirinkt už organą 
kokį sąvaitinį laikraštį.

5. Įgijimas paveikslams 
rodyt mašinos—gerai, jei

I tik tų paveikslų rodymu bus 
■ platinama apšvieta.

6. Kadangi nutarta, kad 
organizacijos vardas turės 
būt perkeistas į Lietuvių 
Laisvamanių Susivienijimą 

Amerikoje, tas jau nėra rei
kalo tuomet glaustis po ra
cionalistų draugijos čarte- 
riu. Lietuvių Laisvamanių 
Susivienijimas yra sena or
ganizacija ir turi savo čar- 
terį, tik reikėtų su buvusiais 
jos organizatoriais susižino-

! ti. Nes man rodos, kad nie
kam nieko nesakius pasisa- 

j vint čarteriuotos draugijos 
: vardą, tai kartais gali kilt 
nesmagumų.

Bet jeigu jau yra noras 
: būt globoje Laisvamanių 
Racionalistų šiaurinės Ame
rikos, tai reikia būtinai tai-i 

■kytis su jų platforma, prin-i 
cipais ir reikalavimais, d 
ne svajot apie kokius ten 
pildomuosius komitetus i» 
referendumus, kas laisvaf 

' maniams vra nereikalinga.
(? Red.)

7. Veikiamieji, pildomieji 
komitetai ir referendumai

i randasi tik tarpe politiškų
jų partijų, bet ne tarpe tei
sybės ir apšvietos skelbėju. 
(? Red.)

8. Už atlaikytą konferen
ciją vardan "Teisybės Jieš- 
kotojų" ir išrinkimą centra- 
liškų viršininkų siunčiu ju
mis širdingiausią ačiū! Pasi
likdamas amžinu laisvama
niu, nors ir neveikliu, ma
nau, kad "Teisybės Jieško- 
tojų" draugijos 1-moji kuo
pa irgi turės išnešt dėl Chi- 
cagiečių gabaus darbavimo
si kokią nors rezoliuciją.

K. Rutkus. 
"T. J.” 1-mos kp. org.

nerio Amerikoniškas Kar-' 
iojo Vyno Elixeris yra vie-J 
įinteliu neapgaulingu, išpil-' 
lančiu visus tavo lūkesčius 
žaistu. Jis prašalina žalin
gas substancijas iš virškini- 
no organų ir užlaiko skilvį 
švarume,^sustiprina gamtiš
ką spėką ir pastato sveika- 
,os normalin padėjiman. 
Nevirškinimą, užkietėjimą, I 
galvos skaudėjimą, bemie
gę, nevirškinimą ir abelną 
nusilpnėjimą, paeinanti nuo' 
skilvio blogo stovio tikriau
siai ir greičiausiai prašali
na Trinerio Amerikoniškas 
<arčiojo Vyno Elixeris. 
kaunamas visose aptiekose. ■ 
?rinerio Linimentas ir Tri
lerio Kosulio Sudėtinis pri
valo visuomet rastis jūsų 
šeimyniškų vaistų sandėlv- 
e. Pirmasai tų vaistų yra 
įesulvginamu nuo reuma- 
izmo, . neuralgijos, strėnų 

gėlimo, dieglių nikstelėjimų 
ir tt., o antras veik atneša 
pagelbą nuo kosulio, slogų, 
dusulio užkietėjimo ir tt. 
Gaunamas visose aptiekose. 
Jos. Triner, Mfg. Chemist, 
1333—1343 So. Ashland ave. 
Chicago, III. (apgarsinimas)

Norint kų nors pirkt, parduot, pa- 
į ieškot prasišalinusių ypatų, pa j ieš
kot giminių, draugų, arba kų nors 
šiaip pagarsint, už tokius pagarsi
nimus skaitoma po 2c. už žodį.

Jeigu tokius pasigarsinimus nori
ma patalpyt kelis kartus, tad už se
kančius .sykius, .skaitoma .tiktai 
l>o l*/2c. už žodi, už kiekvienų sykį.

Už visus tokius paskelbimus ir 
apsivertimų pajieškojimus turi ap
mokėt ir "Keleivio” skaitytojai.

Pajieškojimus giminių arba drau
gų, ’’Keleivio” skaitytojams, vienų 
kaitų per metus patalpiname dykai, 
tik tokie pajieškojimai neturi būt 
ilgesni kaip 30 žodžių priskaitant ir 
adresų. Bet jei skaitytojas nor pa- 
talpint pajieškojimų daugiau kaip 
vienų sykį, tad turi primokėt po lc. 
už žodį, už kiekvienų sykį.

Geriausiai yra garsintis "Kelei
vyje”, nes "Keleivis” plačiausiai 
skaitomas lietuvių laikraštis, o pa
garsinimų kaina labai pigi.

Siunčiant mokestį už pagarsini
mus ar už kitką,popierinius pinigus 
galima prisiųst prastame laiške, tik 
reik užrašyt aiškiai adresų to kas 
siunčia ir Redakcijos. Su bile rei
kalu kreipianties į "Keleivį" para
šykite adresų taip::

"K ELEIVIS”
255 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS.

i

Materįjahstiškas
Istorijos 
Supratimas

TRUMPI IR AIAKŲS STRAIPSNELIAI 
PROLfcTARISKOSIOS F1LO2OF1JOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA j AŠTUONIS SI YRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS 

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasia Istorijon Suprati
mas ir Darbininkų Klesos Išsiliuosavimas.

T* KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pla

čiau ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdymų
KAINA KNYGOS 25c.

I. (vairus Istorijos sopralintot
II. Materijolukasas Istorijos supratimas.
III. livedimą patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir

Gsnnama "Keleivio” Kaygyne. Rašant laiškų arba 
siaučiant pinigus, adresuokit taip:

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

Draugijų reikalai
LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 

VALDYBA. 
Pittsburgh, Pa.

Pirm Povilas Kavaliackas,
2218 Tustin Street, 

Vice-Pirm. Juozas Maskeliūnas,
2025 Colvvall Street, 

Prot. Sekr Juozas Virbickas,
140 Moultrie Street, 

Fin. Sekr. Jonas Urlakis,
2034 Sali šiaury Street S. S. 

Kasierius Karalius Varašius.
Ali Nation Deri. Bank S. S. 

Casos globėjai: Jonas Katkus,
2204 For bes Stieet 

’.r Aleks Vestertas, 135 Moultri* Si.

GRAND RAPIDS. MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirm. J. Besasuaris,

1026 Quarrv Ave 
Vice-Pirm. J. žegunas,

1311 Scribr.er Ave.
Prot. rast. D. V. Graišutis,

1309 Broad'.vay ave 
Fin. rast. K. S. Jakimavičius,

1520 Quarrv Ave. 
Iždininkas M. Žiūra,

1253 Davis Ave
Organo prižiūrėtojas: K. S 

mavičius, 1520 Quarry ave. Su viso
kiais Dr-jos reikalais kreipkitės prie 
.•aldybos virš nurodytais adresais.

.LIET. DARB. BR. PAš. DR-STĖ 
Courtney. Pa.

Valdybos adresai:
D. Lekavičius—pirm.

BOX 138. Courtney,
I. Bagaila—pirm pag..

Courtney, 
Ant Bročinskis—Fin. rast.,

P. 0. BOX 327. Courtney, 
Jonas Stanislovaitis, prot. rast,

P. O. BOX 176 Courtney, 
St Bernotovičia—kas i e r..

P. O. BOX 28. Courtney.
Visi nariai.kurie gyvena 

malonėkite prisiųst visas 
mokestis, kad nenustoti t: 
šalpos.

N. W.

N. W.

N. W.

N. W.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

I

VAISTAS, KURIO 
ILGIESI.

Kaikurie vaistai suteikia 
laikiną pagelbą, kaikurie la
bai palengvėle neša pagel
bą, bet vaistas, kurio tik pa
vilgsti, yra vaistu, teikian
čiu pagelbą tuojaus ir tik
rai. Skilvio negerovėse Tri-

f

MOTERŲ IR MERGINŲ 
ŽINIAI.

Atidariau naujų vietų Bostone. 
SIUVU VISOKIUS RUBUS 

pagal vėliausių madų— 
GRAŽIAI IR PIGIAI 

Taipgi galima gaut ir gatavų.
M. 'M. ANDREWS

(Andriušiutė)
Boylston Street, BOSTON.

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

44
(tarpe VVashington ir Tremont sts.)

Telephone: Greenpoint 2372

MACYS BROS- 
FORNITURE CO.

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

AA tik ant 
savaitės

Pristatėm j namus visokius 
daiktus į visą apielinkę Jersey, j 
NewYork, South ir Centrai 4 
Brooklyną, Maspeih ir kitur. X 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai | 
užsimokėsu (?) J

198-200 tranu Street
tarpe Driggs ir Bedford ave. *
BROOKLYN, N. Y. I

< > 
b

ll1

u

Pa. 
l toliau, 
užvilktas 

iesų ir pa-

i

|

ST. CHARLES. ILL.
D.L.K. Vytauto Dr-stės Valdyba. 

Pirmininkas—A. Šilkaitis,
P. 0. BOX 48. St. Charles, III. 

Pagelbininkas—A. Urpulis,
58—2nd St., St. Charles, III. 

Prot. Rast.—K. Tamašiunas.
73 W Illinois St., Su Charles, III. 

Turto Rašt.—P. Valentas,
579 W. 6th St., St. Charles, III 

Kasierius—T. Eidrugeviėia,

LIETUVIŲ NEPR1GI LMINGAS 
KLIUBAS CHICAGO. ILL. 
VALDYBOS ADRESAI: 

L Kriščiokas—pirmininkas.
1900 So. Union ave.. Chicago. III. 

Petras Keniutis—prot. raštininkas, 
3238 So. Halsted st.. Chicago, III. 

Jonas Vainauskas _ Vice pirmininkas
2918 Union ave., Chicago. III. 

Antanas Staniulis ‘—Finan. rast 
3220 ~Wallace str.. Chicago, III. 

Jonas Staniulis —Iždininkas, 
5237 Princeton ave.. Chicago, III 

Jonas Jaugminaa —Ka-os globėjas. 
930—. 35 str.. * hieago, III. 

Kaz. Miicolaitif*—organ. priž.
3347 Emerald ave, chi rago, III.t

Kaz. .Mikolaitin—oriran. t*___ .7

Lietuviai Kliaučiai
Visokias Vyrama Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išprusi 

šame senus.
VisnintUė Kriaučių kompanija 

So. Bostono, kur visame duoda 
gerų ir gražų darbų už pririša
mą kainų.
PASIŪDINK PA8 MU9 SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR Dtl AUGSlEBi 
Todėl, kurie norit pasiriudfai 
gerų stata, išvalyt arba suproatl 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUBTOM 

TAILORING CO.

Siutus, Overkotus \ 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinam, kad Jųa sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materijų iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IAVALOM IR IAPROSINAM 

VYąŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darban geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
222 W. BR0AI)WAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21015

IUSILPIEJI, IEMIŠII, IEUŽTHTIMI KRAUJO TOKIU HU! IR MOTERS 

įgauna Stipruma, Tvir 
tuma, ir Sveikata.tuma, — _

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

Nuga-Tone_________  y
Padara Tirštą. Rauduoną Kraują, Stiprus, Nuolatinius 

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Motercs.
Tie svarbus gyduolei. Nuga-Tone. įšmeta nuodas iš kūno ir padara 

jįjį stiprų ir sveikų. ’ Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svarbam stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketerimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiprina šinly. priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuosą ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvargis. silpnas, nervuotis ir išt^jįcmtam stoviuie. ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negalė atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarys tą. jog 
jaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nuga-Tone yra AbsoliutiNcai Gvarantuotl 
kad sugražu sveikata ir busite užaaneomti. arba m* *u<ražisma pinigus. Gvarantiya 
yra įdėta I kožna punduli- Pilnas vien* mincM gydymas tik S1.M. ar ant !e5ių ru. n<- ::ų 
už Siuskiete sava pasteliavimo šrndena ir atjaukite savą pirmutini sveikatą.
Stipruma ir spiekas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dčl vyrų kaip ir dėl moterių.

SIUSKIT TĄ KUTONA
National Lahorat. 123 W.Madison st., Chicago, III.

Tdėdu bintui $ ...........  fr pdslaitl ......................m#ne,lr> Byrtyma,
gyduolių Nuga-Tone.

VARDAS IR PAVARDE

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT ”KELEIVJ.”



SOCIALISTAS ADVOKA
TAS NUTEISTAS 

KALĖJIMAN.

K ELEI VIS.

«

*

Morris Sugar, žymus Det
roito advokatas ir socialis
tas, likos nuteistas dviem 
metams kalėjiman už nesi- 
registravimą ir $500 už tai, 
kad kariumenės ėmimui da
rė Įvairių kliūčių.

AMERIKONAI PER MU
ŠI PATEKO NELAISVĖN.

Iš Londono pranešama, 
kad 26 lapkričio anglų ran
kose buvo 180,951 priešo be
laisvių. Tarp jų buvo 127,- 
102 vokiečių, 43,105 turkų, 
2,092 austrų ir bulgarų, o li
kusieji ”savi kareiviai.”

Dabar čia gauta žinių, kad 
mūšyje apie Cambrai vokie
čiai paėmė ir amerikonų ne
laisvėn.

SUMANYMAS IMT KA
RIUMENĖN MOTERIS.
New Yorko kongresma- 

nas Hulburt Įnešė atstovų 
butan bilių, kad kariume
nėn butų imamos ir moteris. 
Sulyg jo biliaus, moterįs gali 
būt imamos kiekvienai ka
riumenės tarnystei, kokia- 
tik karės sekretorius pas
kirs; jos gali būt net orlai- 
vijos oficierėmis.

KAPITALISTAI NEPRI
IMA ŽMONIŲ IŠRINKTO 

SOCIALISTO.
Clevelando gyventojai ši 

met išrinko miesto tarybon 
kelis socialistus. Kapitalis- 
tams tas baisiai nepatiko ii 
štai jie sugalvojo ”skymą,’ 
kad darbininkų atstovi 
miesto valdybon neisileidus 
Rinkimų tvarkymo komisi 
ja atsisako duoti socialistu' 
Mandelkornui paliudymą 
sakydama, kad jis yra ”ne 
ištikimas” šios šalies vald
žiai. Dabar eina tyrinėji
mas.

MOTERŲ RIAUŠĖS 
BROOKLYNE.

Pereitoj sąvaitėj Brook- 
nyne buvo jau riaušės de 
stokos anglies. Prie Rūbe 
Brothers kiemo, kur buvc 
parduodama tik po 2 svari 
anglies ypatai, susirinko a 
pie 2,000 moterų ir kada iš 
stovėjus joms eilėj gana ii 
gą laiką ant galo pranešta 
kad anglių daugiau nėra, jos 
pakėlė triukšmą ir išdaužė 
ofiso langus.

ELEKTROS VIELA UŽ
MUŠĖ 9 ŽMONES.

St. Louise New Bevo bra
vore pereitoj sąvaitėj nu 
truko elektrizuota viela ir 
užgavo 11 darbininkų. Devy
ni žmonės likos užmušti.

SUSTREIKAVO 2,000 
VIRĖJŲ.

New Yorke sustreikavo 
visų Childs restoranų virtu
vių darbininkai, kurių yri 
apie 2,000. Jie pareikalavc 
trumpesnių valandų, bet są- 
vininkas reikalavimą atme
tė, todėl pereitoj pėtnyčioj, 
kuomet reikėjo duot valgius . . a .. 1 1ant stalų, jie metė darbą 
apskelbė streiką.

NELEIDŽIA SKUSTI 
KAIZERIŠKŲ ŪSŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
Detroite vokiečiai kasdiena 
laiko apgulę Suvienytų Val
stijų maršalo ofisą, prašy
dami leidimo nusiskusti rie
stus savo usus ir permainy
ti pavardes, taip kad jie ne- 
išrodytų ant vokiečių, nes 
dabar jie niekur negali gau
ti darbo. Tečiaus šito leidi
mo maršalas jiems neduo
da, nes tuomet reikėtų dary
ti jiems naujus pasportus ir 
imti naujas fotografijas, 
kurios prie tų pasportų turi 
būt pridėtos.

v ; Patronas užmušė vaiką.
ViofllIM 7ininc Už vaikišką savo žingei- YlvLlllvu tdlUUvidurna italo Lunettos sūnūs 

______ ĮEast Bostone pereitoj są- 
1» Ua™—. DuU+ri* vaitėj užmokėjo gyvastimi. lClCgTAIIID HUO DUlOl^S* Išėmęs iš revolverio patro- 

Lietuvos šelpimo Fondo Lunett.a ""*1®
iždininko p. K. Šidlausko an- ?uzlno.t.1- kas F 
trasu atėjo nuo Bulotos iš ^kalTp^n^fe 
Petrogrado šitokia telegra-{» « ka 
ma:

Kazimierui Šidlauskui,
226 Broadwa.v,
So. Boston, Mass.
"Grūdo” išteklius išsibai

gė. Iš rusiškų įstaigų pinigų 
nebegaunam. Padėjimas 
kritiškas. Skurdas neaprašo
mas, o labiausia vaikams, 
šeimynoms gręsia pavojus— 
jas ketina mesti iš namų. 
’Grudo” administracijos 
veikimas sustojo. Laukiam 
greitos pašalpos iš Ameri
kos. Siųskit pinigų kiek ga
lit. Smulkesnių žinių siun
čiam per pačtą. Duokit atsa
kymą.

Petrograd,
Suvorovskaja 29,

”G rudas.”
Bulota.

Šita telegrama parodo 
kad Rusijoj blogai. Skur
das tenai toks baisus, kad ir 
aprašyt jo negalima. Šei
mynos pavojuje—jas ketina 
.nesti iš namų, nes, matomai, 
jos neturi kuo užsimokėti 
randos. Padėjimas kritiš
kas.

Tokiam padėjime šiandien 
'.tsidurė nukentėję nuo ka- 
?ės lietuviai Rusijoj. Tuo- 
tarpu Amerikos lietuviai lai
ko $100,000 su viršum Rau
donojo Kryžiaus skryniose 
r nei cento nesiunčia. i

Lietuvos Šelpimo Komite- KALĖDŲ VAKARIENĖ 
.as savo pinigus senai jau [ ‘ 7 ~ '_
išsiuntė; dabar jo ižde yra kuopa rengia puikią ___
tik keli doleriai, taigi daug riene, kuri ivvks gruodžio 
lagelbėt mirštantiems Rusi- 25 d? (Kalėd'u dienoj) po nu- 
joj lietuviams jis negali. meriu 376 Broadvvav. Salė

Centralis Komitetas pri- atsidarys 4 vai. po pietų, va
balo kuogreičiausia pasiųsti karienė prasidės lvgiafkaip 
?etrogradan pinigų iš Lietu- 5 vai. Įžanga porai $1.00 ar- 
rtų Dienos aukų. . iba vienam vyrui-vienai mb-

Beto da yra daug tokių teriai arba merginai 50 cen- 
lraugijų, kurios turi surin
kusios arba iš savo išdų pa
birusios nukentėjusiems 
iuo karės aukų, bet laiko 
uos pinigus savo kasose. 
Ciekviena tokia draugija

Sužinoti, kas via jo viduje 
ir pasiėmęs plaktuką prade- 
• • • > i i • i ■ v • •------------ ~ * į 

kulipka pataikė vaikui i gal
vą. Tėvas pagriebęs sūnų Į 
glėbį nubėgo ligonbutin, bet 
vaikas buvo jau negyvas.

Ekvatorius su 7 žmonėmis, 
nukrito nuo penktų lubų.
Alen Foster and Brideo 

ceverykų fabrikoj, Lvnne> 1 
pereitą panedėli po pietų 
elevatoriui kilant augštyn su 
7 darbininkais, kada pasiekė 
penktą augštą staiga krito 
žemyn. Visi likos sužeistais.

Liet. Dukterų ir Sūnų 
D-stės susirinkimas Įvyks 
19 d. Gruodžio 8 vai. vakare 
Lietuvių Salėje. Visi nariai 
privalo ateiti.

Komitetas.Apiplėšė aptiekę.
Anksti pereito ketvergo 

rytą i Goldbergo aptiekę, 
kuri randasi po No. 11 Mi- 
not st., Įnėjo jaunas vaiki
nas ir paprašė stiklo sodės. 
Išgėręs sode, šitas svečias 
išsitraukė revolveri ir paki
šęs ji aptiekoriui po nosia 
pareikalavo visų pinigų, 
kiek lik jis turi aptiekoj. 
Nusigandęs aptiekorius išė
mė iš kasos $6.00 ir atidavė, 

i Paėmęs pinigus, plėšikas 
liepė aptiekoriui nešaukt ir 
prasišalino.

—
' Gazu užtroško du žmonės.

’l Dorchesteryie, po No. į 
691 Columbia Road pereitoj | 
sąvaitėj tūlas H iii su savo, 
načia užtroško gazu. Kada1 
jų sūnūs, nesulaukdamas jų 
atsikeliant, nuėjo pažiūrėt 
išryto jų kambarin, kamba- 
barys buvo pilnas gazo, o 
seniai gulėjo lovoj abudu 
negyvi. Atsuktas gazinis 
pečius, kuris išvakaro bu
vo užkurtas, bet nakčia ma
tomai dėl kokios nors prie
žasties užgeso, liudijo visą 
paslaptį.

privalo tuojaus sušaukt ne
įprastą susirinkimą ir Įsa- 
<vt savo komitetui, kad nei 
•alandos negaišindamas ji- 
ai išsiųstų tuos pinigus Lie

tuvos Šelpimo Fondo iždi
ninkui, o tas tuoj nužaibuos 
uos bevieliu telegrafu Pet- 

rogradan.
Draugijos ir pavieniai, su- 

kruskit visi. Perskaitykit 
Bulotos telegramą viešuose 
susirinkimuose, perskaity
kit ją paprastuose draugijų 
r kuopų mitinguose ir visur 
/eikalaukit aukų. Ir kiek 
ik surinksite, tuojaus siųs

kite Lietuvos Šelpimo Fon
do iždininkui. Jo adresas 
paduotas augščiau, Bulotos 
:elegramoj.

NĖRA CUKRAUS?—TAI 
DžIAUGKITĖS.!

’The Boston Traveler,” 
atžagareiviškas buržujų 
dienraštis, aiškina savo 
skaitytojams, kodėl dabar 
pristigo Amerikoj cukraus. 
Jis nurodo, kad Amerika 
prisidėjo prie karės, todėl 
jai svarbu, kad šita karė bu
tų laimėta. O kad karę lai
mėjus, reikia kad sąjungi
ninkų kareiviai ir žmonės 
butų pavalgę. Todėl, girdi, 
jeigu jūsų cukrinė tuščia, 
jeigu jūsų kava karti—ne
nusiminkit. Nenusiminkit, 
nes jeigu jus cukraus ne- 
gaunat, tai reiškia, kad tas 
cukrus nusiųstas musų ir 
musų sąjungininkų karei
viams Europoj. Ir dėlto 
žmonės turi džiaugtis.

Bet kitaip kalbėtų tie po
nai, jeigu jiems patiems 
reikėtų gerti kavą be cuk
raus. Bepiga kitus raminti, 
kada pats satus.

Liet. Soc. Sąjungos 60-ta
i vaka-

Sportiškas Vakarėlis.
Rengia Liet. Jaunų Vyrų 

Kliubas, Savo Ruimuose, 
318 Broadwav, So. Boston, 
Mass. Seredos vakare, Gruo- 
džio-Dec. 12, 7:30 vai. vaka
re. Kalbės majoras Curley, 
ir kiti Įtekmingi kalbėtojai. 
Bus rūkymo ir refreshmen- 
tai. Bus dvi poros kumščiuo- 
tojų (boxing). Draugiškas 
vakarukas, kuriame buvę il
gai neužmiršite. Ateikite 
visi piliečiai, ne jaunesni 
kaip 18 metų.

Įžanga dykai. Nuoširdžiai 
kviečiami visi.

Liet. Jaunų Vyrų Kliubas.
L STONE

Šiuomi noriu pranešti ger
biamiems mano prieteliams, 
kurie pirma mane remdavo, 
kad aš vėl atidariau krau
tuvę, po žemiau nurodytu 
antrašu. Krautuvėje dabar 
bus didelis pasirinkimas vy
riškų papuošalų. taipgi 
skrybėlių, kepurių, marški
nių, pančiakų, overolsių, ku- 
farų, krepšių ir tt. Visiškai 
pilna nauja eilė prekių pri
einamiausią kaina. Meldžiu 
atsilankyti ir persitikrinti.

17 Broadway.
So. Boston, Mass.

I

KLAIDOS PATAISYMAS.
Korespondencijoj iš Stou- 

ghton, Mass.' (”Kel.” No. 49) 
pasakyta: kuopai liko pelno 
12.40, turi būti i7.40c.

S. Yaskunas.
tų. Tikietus galima nusipirk- D. L. K. VYTAUTO BENO 
ti iš kalno pas M. M. Plepi,
V. Gegužį, R. Pernicką, N.
Junušką. J. Grybą, L. Žilai-i 
ti ir pas kitus kuopos narius.

M? M. Plepis.

Muzikališka Mokykla.
Mokiname grajit ant visokių ins- 

tumentų, kurie norite pasimokyti 
kreipkitės. (48)

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

Paskutinis “Novobrancų

BALIUS!
Rengia L. S. S. 60 kp.

Subatoje, IS Graodžio-Deceinber, 1917
Lietuvių Svetinėje,

Kampas E ir Silver St., South Bostan, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kadangi šis Balius yra rengiamas dėl atsisveikini
mo su “novobrar.cais”, todėl kiekvieno lietuvio bei lie
tuvaitės pareiga atsilankyt.

Visus širdingai kviečia, KOMITETAS.

J GYDUOLES NUO KOSULIO
4^ Reikalaudamas gyduolių nuo kosulio, 

kiekvienas geidžia įgyti tik geras gy- 
dnoies. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin- 
gų. o žinomų vardu

’s 
Balsam 
for Lungs

P. W. Kolo- 
dztcj iš Chester 
W Va., praneša 
mums rašydama 
“Patariu kiekvie
nam, kad pirktu 
tiktai Severos Gy
duoles, nes jos 
yra geros, o y- 
pat ingai Severos 
Rilsania> P I a u- 
Hams, už kurį 
K’ -esnio nėra. 
Mano vaikai tu
re o kosulį, rnėgi- 
n< ne daugelį vi- 
s*»kh; gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pi kome Severos 
B?, šamo PI au
ti- ns. tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų.

(Severos Baisamas Plaučiams). Neužtenka ptiekoje rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio”. Papraiias pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra la ai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo Imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Baisamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavimus. 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškim i. pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties influenzos. uždegimo pleuros, trau- 
kučiuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
Šita gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

Revera’a Cold and 
Crip Tablet*
(Srveros Plotkelį. nno 
Pergalimo ir Gripo) yr» 
žinomos tuomi. kad per. 
gali peršalima labai 
trumpu laiku. centai.

KainztSe Ir M eaootM -'.-bot? aptirtose
Severo* šeimyniškos Gyd- U s pardundamo', 

visur aptiekose. Visuomet •ikalaukite “Se- 
veros” ir pasakykit pilną gytuolės vardą. 
Teigti arti negalima gauti. rąj užsisakius, i.š- 

tiesiog

W. F. SCVKRA CO.
Cadar Rapida, lowa

U. S. Protection
Suteikia daug smagumo ir patarnavimo.

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

U. S. Guminiai Apautuvai.
yra pavyzdžiu visų ”U. S. Protection" šidirbysčiu, nes užlaiko kojas 
sausomis ir jos gerai jaučiasi, kad ypatai reikia lauke dirbti. Dubelta- 
vai sudrutinti ten kur daugiausiai nešiojasi, šie apautuvai niekados 
greit nenuplyšta. Jus sutaupysite pinigus jei reguliariškai nešiosite 
”U. S.” išdirbinius.

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

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

United Statės Rubber Company
New York

SAUGIAUSIA BAN K A

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.

DIVIDENTUS

2 procento

Už padėtus musų Rankoje pinigos nuo 
5 Lapkričio, siy mėty, bus mokama po

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

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

JOSEPH A. MAYNARx.—PREZIDENTAS

I

>

*

* zenKieų as patarsi t

1 **

I

SO. BOSTON, MASS. )į;

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną. 

Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON. M A 88.

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

l

j DAKTARAS 

lA.L. KAPOČIUS
LIETU VYS DENTISTAS. )jj 

'•!VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.))) 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖL1OM1S -į 

iki 1 v. po pietų. .T 
J! Ofisas "Keleivio” name.

231 Broadway, tarpe C ir D Sts.jį) 
$

**ooicio»ooo>o»oookm^

APTIEKA
, Sutaisom Receptus su di- 
j ■ džiausią atyda, nežiūrint ar iš 
’ ■ Lietuvos atvežti ar amerikoniš- 
i ki. Gyduolių galite gauti, ko- 
ikias tik pasaulyje vartoja, taip

gi visados randasi lietuvis ap
tiekorius.

IEDVARO DALY, Savhiiikttl 
18 Briadwai, So. Boston. 
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite .tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

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

BOSTON, MASS.

Ofisas

Teisingiausia ir Geriausia

KALĖDŲ

DOVANOS!
Jeigu dar nepirkai mergi

nai arba vaikinui
..................................................................i

SDcvancs
tad pirmiau negu pirksi, už
eik pas manę pasiklaust ko
kią dovaną kam geriausiai 
tinka; aš Jums pasakysiu. 
Jeigu negali ateit tad para
šyk, Įdėdamas už 3c. krasos 
ženkleli aš patarsiu dovanai.

K. Šidlauskas
Aptiekorius

226 BROADVAY, SO. BOSTON, MASS.




