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ANGLUOS RINKIMUOSE 
LAIMĖJO ATŽAGAREI

VIAI.

LIETUVOS DVARININ
KAI ORGANIZUOJA 
LENKŲ KARIUME- 

NĘ PRIEŠ JUOS.

Lenkų armija jau nori trau
kti ant Vilniaus, bet vokie

čiai neduoda geležinkelių.
Iš Londono atėjo šitokių 

žinių:
Laikraščiui "Mail” iš Var- 

šavos telegrafuojama, kad 
ant Lietuvos sostinės Vil
niaus traukianti bolševikų 
armija. Lenkų kariumenės 
viršininkas reikalavęs vo
kiečių generolų Hoffmano 
ir Falkenhayno praleisti į 
Vilnių traukinius su lenkų 
kariumene geležinkeliais, 
kurie tarp Vilniaus ir Len
kijos rubežių dabar randasi 
vokiečių rankose. Lenkai 
reikalauja, kad geležinke
liai tarp Lenkijos ir Lietu
vos, kuriuos vokiečiai buvo 
perkirtę, butų vėl sujungti.

Jei vokiečiai atsakysią 
neprielankiai, lenkai trauk
siu pėsti ant Lietuvos, nes 
jiee^ą būtinai pasiryžę už
imti Vilnių, kad nedavus te
nai bolševikams įsiviešpa
tauti. Lenkai taipgi tele
grafavę sąjungininkams, 
prašydami jų atsiųsti ofi
cierių lenkų kariumenei va
dovauti.
Pasiuntė vokiečiams ultima

tumą.
Žinios iš Varsa vos sako, 

kad lenkų valdžia jau pa
siuntusi vokiečių valdžiai ul
timatumą, reikalaudama 
praleisti lenkų kariumenę 
geležinkeliu į Vilnių, kurį 
bolševikai iau užėmę.

Varšavoj lenkų valdžia a- 
reštavusi 30 bolševikų pa
siuntinių. Paaiškėję, kad jie 
tenai pienavę šaukti visą 
eilę mitingų. Iš atrastų pas 
juos raštų išėję taipgi į aikš
te, kaip jie rengiasi užimti 
Kauną ir Vilnių. Visuose 
Lietuvos miestuose, kuriuos 
tik bolševikai užėmę, esą lei
džiami laikraščiai, kurie a- 
gituoją už prisidėjimą Lie
tuvos ir Lenkijos prie lais
vos Rusijos respublikos. 
.sįKad šitą atsiekus, tarp 
Vitovsko (turbut Vitebsko) 
ir Orčos, kitaip sakant, tarp 
Dauguvos ir Dniepro upių, 
lapkričio pabaigoj bolševi
kai sutraukę tris divizijas 
kareivių. (Šitas informaci
jas paduoda lenkų generalio 
štabo viršininkas.) Šitoms 
bolševikų spėkoms vadova
vęs tūlas Dinaburgo gyven
tojas.

Užėmimui Kauno ir Vil
niaus bolševikai pienavę su? 
rinkti 25,000 kareivių. Len
kai tam priešingi, nes pusė 
Kauno ir Vilniaus gyvento
jų esą lenkai. Kitas Lietuvos 
vietas bolševikai tikisi ga
lėsią užimti su pagalba liku
sių savo spėkų, nes prie jų 
prisideda rusai belaisviai, 
kurie grįžta iš Vokietijos.
Lietuvos dvarininkai remia 

lenkų armiją.
Lenkai daro 

kad
pastangas,

užkirtus bolševikams•vikams motu.

kelią ir organizuoja tuo tiks
lu liuosnorių kariumenę, bet 
tas darbas esąs labai sunkus. 
Liuosnorių esą surinkta jau 
6,000, bet ienkų valdžia ne
turinti kuo apginkluoti juos. 
Daugiau kaip pusei jų ji ne
turinti nei batų, nei plosčių, 
nei karabinų. Tie 15,000 len
kų, kurie buvo pirma apgin
kluoti, likos pasiųsti Lemj 
bergo (Lvovo) frontan prieš 
rusinu "bolševikus,” kurie 
esą jauni vaikinai, nuo 18 iki 
24 metų amžiaus. Likusiai 
lenkų kariumenei nieko ne
lieką, todėl Lietuvos dvari
ninkai užstatą visus savo 
turtus, kad lenkų armiją ap
ginklavus. Bet karinių daik
tų esą taip sūnku gauti, kad 
vieno kareivio aprūpinimas 
atsieinąs į $200.

Lenkų kariumenė turinti 
14 .senų orlaivių, ant kurių 
esą labai sunku pastatyti 
kulkasvaidžius ir kitokias 
karines prietaisas. Daugiau 
orlaivių jie nori nusipirkti 
Vienoj, nežiūrint kiek jie 
kainuotu. Kas dėl artileri
jos, tai lenkų generalis šta
bas turis apie 70 arnotui 
Vienos jų esančios rusų, ki
tos vokiečių, trečios austrų 
konstrukcijos. Veik visas 
tas kanuoles jie turėjo išsių- 
sti Galicijos frontan prieš 
rusinus.

LENKAI PRAŠO VOKIE
ČIŲ AMUNICIJOS.

Iš Bazelio (Šveicarijoj) 
pranešama, kad lenkų mini
sterija kreipėsi į vokiečių 
valdžią prašydama amunici
jos karei su bolševikais. Te
čiaus sakoma, kad vokiečių 
valdžia lenkams amunicijos 
neduosianti, nes tai butų 
priešinga neutralybės prin
cipui, kurį vokiečių valdžia 
priėmė linkui Rusijos bolše
vikų.

GEN. LUDENDORFAS 
VADOVAUSIĄS SOVIE

TŲ KARIUMENĘ.
Iš Kopenhagos atėjo ži

nių, kad buvęs vokiečių ar
mijos galva generolas • Lu
dendorfas pabėgęs Rusijon, 
kur jisai vadovausiąs Sovie
tų (bolševikų) kariumenei. 
Sakoma, kad Ludendorfas 
turėjęs tuo tikslu jau ir su
sinėsimų su I^eninu.

PER KALĖDAS BERLY
NE UŽMUŠTA 76 

ŽMONĖS.
Vokiečių žinių biuras pra

neša, kad Kalėdų išvaka- 
riuose Berlyno riaušėse bu
vo užmušta 76 žmonės. Iš 
dariusiųjų užpuolimą karei
vių užmušta 56, o iš kitos 
pusės krito 5 policmanai ir 
6 jurininkai.

Biuras priduria, kad bu
vusio kaizerio rūmai, ku
riuos buvo užgriebę ir užsi
darę spartakai jurininkai, 
labai esą pagriauti. Į tuos 
rumus buvę paleista dau
giau kaip 100 šūvių iš ar-

kad

reivių 
uoja

ton, Mass.. under the act of March 3, 1879.

Ai rijoj viską nušlavė revo
liucionierių partija.

Pereitoj sąvaitėj Anglijoj 
buvo rinkimai į naują par- 
liamentą. Rinkimus laimėjo 
atžagareiviška Lloyd Geor- 
ge’o koalicija. Tik vienoj 
Arijoj revoliucionierių (sinn 
feinerių) partija sušlavė 
veik visus balsus. Naujas 
parliamentas susidės iš se
kančių frakcijų atstovų:

Koalicijos unijistų 
Koalicijos liberalų 
Koalicijos darbiečių 
Unijistų 
Asųuitho liberalų 
Darbiečių 
Tautinės partijos 
Nepriklausomųjų 
Socialistų 
Sinn feinerių 
Airių tautiniftkų 
Visus ”koalicinmkus, 

taipgi unijistus ir tautinę' 
partiją, galima pavadinti' 
premjero Lloyd George’o 
politikos šalininkais, taigi 
dabartinės valdžios palaiky-! 
tojais. Prie valdžios opozi
cijos priguli Asųuitho libe
ralai, darbiečiai, socialistai, 
nepriklausomieji ir airių 
tautininkai Airijos revo
liucionieriai arba sinn f eme
riai Anglijos parliamentan 
turbut nevažiuos. Londono 
”Express” praneša, kad cen
tralė sinn feinerių taryba 
pati tuojaus apsiskelbsianti 
Airijos parliamentu ir lai
kysianti savo posėdžius Ai
rijos sostinėj Dubline. Jei 
Anglijos valdžia tą parlia- 
mentą čia išvaikytų, tais jis 
susirinksiąs kitoj vietoj.

ŠEŠIŲ ŠALIŲ UŽMUŠTA 
5,936,504 KAREIVIAI. .

London. — Paskelbus 
Francuzijai oficialį surašą 
savo nuostolių, galima jau 
paskelbti tikrų žinių kiek 
šešių didžiausių valstybių 
buvo užmušta šioj karėj 
žmonių. Išviso tų valstybių 
krito 5,936,504 žmonės. Sky
rium tie nuostoliai dalijasi 
šiaip:

Anglų puolė 
Amerikonų 
Austrų 
Prancūzų 
Rusų 
Vokiečių
Kaip Berlyno _ M|

waerts” sako, vokiečių nuos-i Centralė Vokietijos Karei- 
toliai užmuštais, sužeistais vių ir Darbininkų Taryba 
ir paimtais nelaimėn išviso paskyrė Kielio gubernatorių 
siekia 6,330,000 vyrų, o aus-'Noskę, Breslavo "Volks- 
trų apie 4,000,000. Serbija j wacht” redaktorių Loebę ir 
užmuštais, sužeistais ir be-;Rechstago narį Wisselį. 
laisviais neteko 320,000 ka- Pirmutinį posėdį naujas 
reivių.

ITALIJA NETEKO 
2,800,000 KAREIVIŲ.

Italų pulkininkas l’go Pi- 
zzarello, kuris atvyko aną
dien New Yorkan su savo 
valdžios reikalais, pasakė, 
kad Italijos nuostoliai už
muštais, sužeistais, miru
siais nuo ligų ir paimtais ne
laisvėn, siekia 2,800,000 ka
reivių. Vien tik nuo ligų mirė 
300,000 italų kareivių. Už
mušta buvo 500,000, o sužei-

334
127

10
40
37
65
2
5
i

73
7
o

Pereitoj sąvaitėj Berlyne 
buvo didelių riaušių, per kp-; 
rias buvo užmušta apie šim
tas žmonių. Dabar atėjo 

,šės kilo. Buvo taip. Karinis 
Berlyno komendantas Wels 
.paskelbė, kad jis paliuosuo- 
ja daug jurininkų, kurie nuo 
revoliucijos pradžios saugo
jo revoliucines įstaigas.

Sakoma, kad šitai jurinin-į 
kų sargybai priešinosi grįž-i 
tantieji iš karės lauko karei
viai. Todėl iš 2,000 apmoka
mų jurininkų Wels nutaręs1 
palikti tiktai 600, o kitus at
leido.

Jurininkų delegacija nuė
jo ant Unter den Linden pas 
Welso ofisą ir pradėjo pro
testuoti. Wels pašaukė Res
publikos Gvardiją, kuri pri
buvus tuojaus pradėjo į ju
rininkus šaudyt iš kulka- 
kasvaidžių.

Tuo pačiu laiku kitas bū
rys jurininkų įsiveržė į 
kanclerio rumus, kad parei- 

rijos paaiškinimo. Ministe
rija buvo kamantinėjama 
per dvi valandas. 
. Premjeras Ebert, manyda
mas, kad jurininkai nori nu
versti ministeriją, pašaukė 
Potsdamo Gvardiją. Tuo
jaus pribuvo trįs kompani
jos pėstininkų, batarėja ar
tilerijos ir atsistojo ties rū
mais, kur už geležnių vartų 
buvo 80 jurininkų su kulka- 
svaidžiais.

Kariumenė pareikalavo, 
kad jurininkai paliktų gink
lus ir išsiskirstytų. Išrodė, 
kad susirėmimas bus neiš
vengiamas, bet Ebert užlipo 
ant troko ir pranešė, vicad 
valdžia reikalauja, idant a- 
bidvi ginkluotos pusės nuo 
rūmų pasitrauktų. Prasidė
jo ilgi ginčai, kurie turi pra
dėt trauktis pirma.Galų gale 
abidvi pusės pasitraukė sy
kiu, tik į priešingas puses.

Pereitą panedėlį 800 juri
ninkų užėmė Raudonąją Pi
li, vieną buvusio kaizerio pa- 
locių.

Jie užtvėrė didžiąją gatvę, 
užėmė visuomenės įstaigas 
ir areštavo Welsą, kuris yra 
didelis kairiųjų socialistų 
priešas. Jo adjutantas Fi- 
scher ir Bongard taipgi li
kos suimti.

Respublikos gvardija pra
dėjo bombarduoti Raudoną
ją PiK. iš kulkasvaidžių ir 
kanuolių. Sienose ir balko
nuose pridaryta daug sky
lių, langai likos išdaužyti. 
Balkonas, nuo kurio kaize
ris buvo pasakęs ”aš nežinau 
jokių partijų,” likos sunai
kintas. ' -f

Visas piečius apie pilį li
kos užklotas skeveldromis 
ir plytomis.

Daug kareivių perėjo juri
ninkų pusėn. Ginkluoti ci
viliai žmonės taipgi pradėjo 
eiti jurininkams i pagalbą. 
Jurininkai, kurie remia 
Spartako grupės socialistus, 
buvo jau užėmę visą Koe- Jąxmijoj, Sendai apielin- 
nigstrassę (Karaliaus gat- kė^ sušalo septyni studen- 
vę). Jie reikalavo, kad pjrsJum ’ 
mjeras Ebert ir Hasse te-lišė^ .— 
zignuotų, o jų vietą užihtų’pasiklydo.

Ledebour ir Liebknecht Vi- 
paaiškinimų, kaip tos riau- sa tai dėjosi per Kalėdas.

™ • • Galų gale jurininkai te
čiaus pamatė, kad jie neat
silaikys ir iškėlė ant Raudo
nos Pilies baltą vėliavą. 
Jiems buvo leista iš tenai 
pasitraukti.

Iš Berlyno 
Darbininkų ir'Ka 
tras pa ref 
nisterių v 
juos i 

i priešino 
į todėl pei 
■ rą visi k 
; ministerių 
įtraukė. Jų buvo tenai trįs: 
užsienio ministeris Haase, 
visuomenės reikalų ministe
ris Barth ir demobilizacijos 
ministeris Dittmann.

Valdžia pasiliko trijų de
šiniųjų socialistų rankose. 
Jais yra kabineto pirminin
kas Ebert, finansų ministe-|kalavus iš Eberto ministe
ris Scheidemann į spaudos 
ministeris Landsberg.

Ministerių egzaminavimas 
■buvo darbininkų ir kareivių 
tarybų konferencijoj, kuri 
tęsėsi visą pereitos pėtny- 
čios popietį. Jiems čia buvo 
statoma įvarių. klausimų ką 
jie yra iki šiol veikę ir ką 
nuveikę. Išklausinėjus visų 
ministerių, konferencija ati
darė pildomąjį posėdį, kuris 
tęsėsi iki vidurnakčio. Šitas 
posėdis ir išsireiškė prieš 
kairiųjų taktiką.

Taigi šitas pranešimas pa
rodo, kad neteisinga buvo 
ta žinia, kuri buvo pasiro
džius spaudoj pereitoj suba- 
toj ir sakė, kad Eberto mi
nisterija rezignavusi, ir 
kad naują kabinetą sudary
sią kairieji socialistai, Lieb- 
knecht ir Ledebour. Nors 
kaip dabar dalykai Vokieti
joj stovi, aiškių žinių nėra, . • ■ - w“- . bet vis. 
kad ko 
viršus.

žinia parodo, 
ai dešiniųjų

706,726 i PAS-
58,478 iTERI 

800,000!
1,071,300! '
1,700,000! Haases, Barthoir Dittman-

1,600,000.1 no, kurie pereitoj subatoj iš- 
”Vor- Į stojo iš Eberto kabineto, 

i Centralė Vokietijos Karei-

kabinetas turėjo nedėlioj po 
pietų. Nutarta, kad Shei- 
demannas užimtų užsienio 
ministerio vietą, kurią pir
ma laikė kairysis socialistas 
Haase. Noske busiąs karės 
departamente galva, o Wis- 

’ ’’’ *|s visuomenės reika- 
i.

BESARABIJA IR BUKO
VINA DEDASI PRIE 

RUMUNIJOS.
Washingtone gauta žinių, 

kad Besarabijos gubernijos 
(Rusijoj) seimas, kuris kovo 
mėnesyje buvo nutaręs pri
sidėti prie Rumunijos, pasi
liekant sau plačią autonomi
ją, dabar nubalsavęs prisi
dėti prie jos be jokių išlygų. 
Bukovinos rumunų suvažia
vimas taipgi nutaręs dėtis 
prie Rumunijos, bet tame su
važiavime nedalyvavę rusi
nai, kurie sudaro Bukovinos 
gyventojų didžiumą.

PAĖMĖ 8,000 BOLŠEVIKŲ 
NELAISVĖN.

Washingtone gauta iš Pa
ryžiaus žinių, kad Sibiro ka
riumenė, generolui Pepelia- 
jevui vadovaujant, paėmusi 
Permės miestą, nors prie
miesčiuose mušis dar tebei
nąs. Omsko valdžios armi
ja paėmusi nelaisvėn 8,000 
bolševikų ir daug grobio.

Atsivežė dideli ir 
tag Rublių.

"Keleivis” buvo jau spau
doj, kaip atėjo per Stokolma 
žinia, kad Kapsukas atvyko 
iš Rusijos į Vilnių su dideliu 
štabu savo pagelbininkų ir 
atsivežė gerai rubliais aprū
pintą iždą. Jis pranešė per 
spaudą, kad Lietuva bus 
apskelbta kaipo savistovi 
dalis Sovietų Respublikos. 
Sovietų valdžia duos Lietu
vos administracijos reika
lams pinigų, o Lietuva turės 
duoti Rusijai pro vizijos. So
vieto telegrama iš Carskoje 
Selo sako, kad Rusijos 
vietų valdžia 25 gruodžio 
formaliai pripažino Lietu
vos Sovietų neprigulmybę ir 
pažadėjo duoti Lietuvai 
kiekvieną pagalbą, kad už
tikrinus 
Centro 
tas Pet
s 
JEs

~Hm 
juos 
svetimo 
giai ir 
mo. 
jiems. 
nimą

Parliamente did 
mas.

Pereitoj suba 
zų pariiamente 
triukšmas, kuon 
reikalų ministe 
pradėjo aiškint, 
euzijos valdžia 
taikos derybose, 
tams reikalauja 
ris pranešė, jog 
pilnai sutinkant 
konferencijos l 
skelbiamos vieš 
jisai užreiškė, k 
rija Rusijoj ess 
giama. Apie ši 
riją Pichon da/ 
paaiškinimų. J 
tė premjero 
duotus koma 
generolui nuro 
sakoma, kad tu< 
intervencija n< 
mas, bet apsigy 
tikslas esąs nei 
kams įsiveržti 
Kaukazan ir pi 
Jis pridūrė, joj 
bus padaryta ir 
tervencija, ka 
bolševizmą. B< 
turėsianti atlik 
kariumenė, kur 
esą 100,000 Ode 

Skaitant Picl 
ro Clemenceau 
iš socialistų sėi 
^protestas.

”Tai reiškia, 
dedama išnauj 
baisai.

Posėdžio pir 
schanel prad 
karščiausia 
čiam socialistu 
is salės. Bet ni 
Tik gražiuoju 
šant šturmas

Pichon grie; 
pasakyti, ar \ 
dabar paskelbt 
nes ji skyria s 
į taikos konfer 
sakė, kad atsto 
išreikšti valdž 

1 tikėjimą.
Salėje vėl kii 

f socialistų prisi

EKSPLIOZIJ
Lebanon mii 

Jersey valstije 
pereitos nedėli 
spliodavo gaz; 
buvo taip sma 
nešė nuo name 
sugriovė siena 
se 12 žmonių 1 
o

jo* laisvę. Sovieto 
Pildomasis Komite- 

rade pasiuntė lai- 
vos, Latvijos ir 

os žmonėms broliškų 
pasveikindamas 
iduosavimu nuo 

imo, kaip ly- 
I tironiško cariz- 
ėdamas pagelbėt 

rganizuoti apsigy- 
nuo kitų svetimų 
ėjų.

Si ŠALO 7 ŽMONĖS.

SINN FEIN 
GRIOVĖ t 

PA MII
Iš Korko C 

nešama, kad 
tos naktį, kai 
nių, kad Sinn 
tija laimėjo rii 
lininkai tuojai 
paminklą, kur 
tytas Korko n 
kareiviams, 
pietų Afrikos

BR

sel liksią 
lų miniiteriu,

"KAIRIEJI” . 
NA GINKLUS.

Sulyg Šveicarijos žinių, 
Koelm laikraštis praneša, 

_____________ _ _ kad BArrenfe kairieji socia- 
stų ir paimtų nelaisvėn skai-!li<tąj|^fal:ną tavo pasekė
jus siekė 2,000,000.

i ir mokytojai, kurie buvo 
išėję i kalnus ir pūgai užėjus



M APŽVALGA 0
APIE GINČUS IR KRITI

KĄ.
Šituo kausimu "Naujie

nos" pagamino gana platų 
ir rimtą straipsnį. Ginčai: 
yra savitarpinė kritika. Jie 
gali būt naudingi, bet gali ir 
blėdies nemaža atnešti; gali 
susilpninti jiegas, kurios rei
kalingos kovai su priešais. 
Todėl, sako "Naujienos,” so
cialistai vesdami tarp savęs 
ginčus turi žiūrėti, kad ne- 
išeikvot perdaug energijos, 
nes —

"Jeigu visa socialistų ener
gija bus suvartota jų pačių 
tarpe, tai jos nebeliks ’išlauki- 
nei’ kovai — kovai su buržua
zinių klesų atstovais.

"Kinčai neprivalo būt to
kie, kad ardytų socialistų vie
nybę. Nes kada nebus vieny
bės tarp socialistų, tai jie bus 
silpni. Tada naudosis priešai. 
Jie sustiprins savo pozicijas ir 
išmuš socialistus iš jų pozici
jų-

"Ganaus yra nusileisti sa
vo draugui, kadir nevisai su
tinkant su jo nuomone, negu 
duot įsigalėti priešui. Nes kuo
met priešas įsigalės, tai bus 
sunkiau visiems socialistams, 
kokių jie nebūtų nuomonių.

"Reikia visuomet atsimint, 
kad jokia nuomonė nėra abso
liučiai teisinga arba absoliu
čiai klaidinga. Absoliutės (ne- 
užginčinamos, amžinos) tie
sos gyvenime nėra; prie jos 
galima tiktai daugiaus ar ma
žiaus prisiartinti. Taigi ir 
ginčai nėra kova tarpe abso
liutės tiesos ir absoliutės klai
dos.

"Kiekviena dalyvaujanti 
ginčuose pusė turi dalį tiesos. 
Vienoje pusėje gali jos būti 
daugiaus, antroje — mažiaus; 
bet nė viena pusė neprivalo 
skaityt save visiškai teisinga 
ir smerkt priešingą pusę, kaipo 
visiškai klaidingą. Besiginči
jantis todėl privalo turėt tole
rancijos (pakantos > linkui sa
vo oponentų."

Kritika yra tam tikras bū
das tiesai ginti. Tuo tarpu 
pas mus kritika vartojama 
daugiausia dėlto, kad apjuo
dinus ir "sumušus” kitaip 
mananti žmogų. Taip yra 
daugiausia dėlto, kad didžiu
ma žmonių, kurie dalyvau- 

coj. neturi pakanka- 
nimo. Nuosek- 
r kritikuoti tą 

ar kita socializmo srovę gali 
tiktai tas, kas gerai supran
ta socializmo pamatus, sako 
"Naujienos.” O kelias prie 
supratimo yra tiktai moks
le, taigi daugiau reikia mo
kytis, o nekritikuoti.

KAS JIEMS "IŠSIAIŠ
KINO."

So. Bostono klerikalų la
pas rašo:

"Išsiaiškino, kad Lietuvos 
Valstybinė Taryba ir Lietuvos 
veikėjai nei ištolo nepakrypę 
prie monarchizmo; kad J. M. 
vyskupas Karevičius ne ’kon- 
servativiškai krikščioniškos 
monarchijos,’ surištos su Vo
kietija važiavo j ieškoti pas Vo
kietijos valdžią, o važiavo gry 
nai bažnytiniais reikalais; kad 
Seinų vyskupas Karosas ne
važiavo į Varšavą prisidėti 
prie lenkų Tarybos, bet kvie
čiamas griežtai atsisakė; kad 
jokių lenkų vyskupų nebuvo 
skirta Lietuvai.”
Tai ve, kas klerikalams 

"išsiaiškino!” Lietuvos Ta
ryba ir Karevičius "nei iš 
tolo nepakrypę prie monar
chizmo.” O tik keli nume
riai atgal tas pats ”Darbi- 
ninkas” išspausdino kun. 
Dobužinskio laišką iš Euro
pos ir džiaugėsi, kad tos Ta
rybos pakviestasai į Lietu
vos karalius princas von U- 
rach busiąs labai geras ka
ralius, nes išmokęs jau "Tė

ję musų" lietuviškai.
greitai viskas maino-

ja
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si! Kelios sąvaitės atgal tie 
atžagareiviai dėjo visas sa
vo jiegas, kad pavertus Lie
tuvą monarchija, o dabar 
jau "išsiaiškino,” kad jie 
"nei ištolo nepakrypę prie 
monarchizmo.” Praeis kiek 
laiko ir turbūt "išsiaiškins,”
kad Lietuvos Taryba nebuvo ■ 
von Uracho nei pakvietus.' 
Galų-gale rasit "išsiaiškins,” 
kad ir tokios Tarybos visai 
nebuvo.

Ech, jus veidmainiai, veid
mainiai !

■prikelti iš numirusių. Bet: 
ar kunigui žmogžudį "pate
pus” toji auka prisikelia iš 
numirusių? Visi žino, kad 
ne. Taigi šituo argumentui 
kunigų laikraštis sumuša 
pats save, nes norėdamas 
prirodvt, kad išpažintis ir 
"paskutinis patepimas” yra 
labai svarbus dalykai, jis 
prirodo, kad jie neturi jo
kios vertės.
==============

I

PA VEIKSLŲ PARODA.
New Yorke po numeriu 

108 W. 55-th st. atsidarė pa
veikslu paroda, kuri tęsis iki 
29 gruodžio. Parodoj išsta
tyta arti 200 įvairių artistų 
piešinių, tarp kurių randasi 
ir dr-go I. Leitnerio paveiks
lų grupė.

Drg. L. Leitner yra sociali
stas, priguli prie Socialist 
Party, ir jo paveikslai griež
tai skiriasi-rfiuo kitų artistų 
darbų. Kuomet kiti artistai 
atvaizdina tiktai paviršuti- 

. , , - gyvenimo pusę, perstato
tiktai tą, kas daugiau akį 
patraukia, tai draugo Leit
nerio piešiniuose matai visą 
gyvenimo paslaptį, matai 
kovą už būvį.

Drg. Leitner yra gimęs

KEBLUS TAUTININKŲ 
PADĖJIMAS.

Tautininkų padėjimas 
prie klerikalų nepavidetinas. 
"Lietuva” nusiskundžia, 
kad —

” 'kuniginiai’ elementai,nors 
dirba išvien su tautininkais dė
lei išgavimo Lietuvai politiš
kos laisvės, i 
bet rinkime aukų tam tikslui 
ne tik boikotuoja tautininkų 
fondą ir tos sriovės rinkikus, 
bet viešai — iš sakyklų ir nuo 
estradų — ragina žmones, kad 
jie neduotu aukų jų rinkikams. __ _ _ _

"Iš to yra aišku, kad tie ele- Suvienytose Valstijose, mo
mentai (jais vadovauja dau- kinosi New Yorke ir tenai 
šiaušia kunigai) yra pasiryžę gvvena. Piešimo jis mokino- 
ir šiuo laiku užvesti partijinę si Pratt’o Instituto dailės 
kovą tarp tautininkų ir kleri- departamente, Adelphi kole- 
kalų srioviu. Jie meta tauti-{gijoj ir kitur. Įkvėpimo sa- 
ninkams savo pirštinę ir sau- vo paveikslams jis semia 
kiaVos dvikovių. ‘ daugiausia iš darbininkų

"Ką tautininkai privalo da- gyvenimo, nors piešia ir 
ryti šiuo momentu? gamtos vaizdus. Kai ku-

* "Ar jie privalo pakelti mestą riuos jo paveikslus galima 
jiems pirštinę ir stoti partiji- matyt ir Bostone, Golden 
nėn kovon, kaip kad pirmiaus Rooster kliube.
stodavo, ar ne? Dabar drg. Leitner ruošia

"Jeigu jie tes mestos jiems x-įsa seriją paveikslų apie 
Į akis pirštinės nepakels ir nes- i civilizaciją, šitoj serijoj ji- 
tos kovon už savo partiją, jų ?aj ketina" atvaizdinti visą 
partija nuo te nukentės, — 
nes tuomet jie leis savo poli
tiškiems priešams joti, žmones 
klaidinti ir ne vieną lietuvį nuo 
tautininkn sriovės jie galės at
grasinti.”

Tečiaus "Lietuva” atran
da, kad tą "pirštinę pakelti” 
ir Stoti su klerikalais Į kovą 
taip pat butų pavojinga, nes 
galėtų užkenkti Lietuvos 
"laisvei.” Todėl Chicago? 
tautininkų dienraštis pata
ria savo partijai "'diploma
tiškų santikių” su klerika; 
lais nepertraukti,- o dirbti 
Lietuvos "laisvei.”

kovos už būvi istoriją, pra
dedant nuo pat primityvio 
žmogaus, kurio vieninteliu 
įrankiu ir ginklu buvo buo
žė ir akmuo, ir baigiant šių 
dienu technikos stebuklais.

R. R.
X

VISŲ ŽINIAI.

| Darbininkų Taryba veikia ■ "g— ■' Į - ■■■ f---------

True tranalation filed with the poet- 
master.at Boston, Mass., on December 
26, 1918, as reąuired bv the Act of 
October 6, 1917.

II.
Rezoliucija Mooney reikafe.

Nutarta, kad mes reika
laujame naujo ir teisingo 
teismo Tarnui Mooney ir 
Warren Billingsui, arba do
vanojimo jiems be jokitį są
lygų;

Nutarta, kad mes prita
riame Tarptautinės Darbi
ninkų Apsigynimo Lygos 
pienui sušaukti Darbo kon
venciją Chicagoje, sausio 14, 
1919, ir apsvarstyti ten bu
dus, kaip išgauti laisvę To
mui J. Mooney ir AVarren K. 
Biilingsui.

Tas pats angliškam verti
me:
Resolution for Mooney case.

Resoved tliat we demand 
a new and fair trial for Tho? 
Mooney and AVarren Bil- 
lings, or their unconditionai 
liberty through a pardon: 

Resolved that we endorse 
the plan of the Intematio- 
nal AVorkers’ Defense Lea- 
gue to call a Labor Conven- 
tion in Chicago on January, 
14,1919, to devise a nationa' 
campaign to win freedom 
for Thomas J. Mooney; and 
AVarren K. Billings.

A. Petraitis, Chairman

True translation filed with tha post- 
jnaster at Boston, .uass.. on December 
26, 1918, as rerjuired by the Act of 
October 6. 1917.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DARBININKU TARYBOS 

REZOLIUCIJOS.

Priimtos konferencijoj, įvy
kusioj gruodžio 15, 1918 m.,

Chicago, III.

• . I- 
laisvę ir visuotiną

Rezoliucija apie politinę 
amnestiją.

KADANGI pasaulinė ka
rė pasibaigė ir taika greit 
bus įvykinta;

KADANGI nebelieka jo
kio pateisinimo varžymams 
asmeniškos laisvės, susirin
kimų laisvės, žodžio ir spau
dos laisvės, ir

KADANGI visame civili
zuotame pasaulyje Įvairios 
valdžios, sutikdamos naujos 
demokratijos aušrinę, yra 
dabar priverstos paleisti iš 
kalėjimų politiškuosius pra
sikaltėlius,

. Todėl tebūnie
• NUTARTA, kad mes rei

kalaujame, idant visi kon
greso aktai, varžantis asme
nišką laisvę ir žodžio ir 
spaudos laisvę butų tuojaus 
panaikinti; o ypač kad butų 
tuojaus atšauktas špionizmo 
aktas ir sekcija 19 akto apie 
susižinojimus su priešu, kaį- 
po aktai nepateisinami ir pa
vojingi šios šalies laisvei; ir 
.tebūnie toliau

NUTARTA, kad mes rei
kalaujame, idant visi politiš
kieji prasikaltėliai, kaip tie, 
kurie nuteisti kalėjiman, 
taip tie, kurie yra dabar tei
siami už savo politiškus Įsi
tikinimus, butų tuojaus pa
leisti ar paliuosuoti nuo kal
tinimų apskelbiant visuoti
ną amnestiją.

Russia . m akės the insuffe- 
rable conditions th^re štili 
more chaotic and more des- 
perate than ever,

BE IT RESOLVED that 
we petition the President 
ant the Congress of the Uni- 
ted Statės that the Ameri- 
can troops be recalled from 
Russia, and the Russian pe- 
ople, as įveli as the people 
of any country in Europe, 
be left alone to decide their 
own destinv according to 
the majority will;

BE IT FURTHER RB- 
SOLVED that we demand 
that contentious conflicts 
between various socialist 
fractions in Russia be adjus- 
ted by the Socialist Intema- 
tionaie.

A. Petraitis, Chairman.

Tas 'pats angliškame verti
me:
RESOLUTION OF THE 

LITHUANIAN AVORKERS 
COUNCIL OF 

CHICAGO.

prašalinta, ir valdžia Lietu
voje patekusi Į darbo žmonių 
rankas *

| TAI TEBŪNIE NUTAR
TA, kad šis draugijų delega
tų susirinkimas, išreikšda
mas savo dideli pasitenkini
mą ir džiaugsmą įvyku
siomis Lietuvoje permaino
mis, pažymi, jogei kovoje 
prieš atžagareivių pastan
gas pavergti Lietuvą, prieš 
jų reikalavimus Lietuvai vo
kiško karaliaus ir prieš Lie-* 

ituvos Tarybos sutartis su 
kaizerio valdžia * susipratu- 

i šieji Amerikos lietuviai dar
bininkai ėjo išvien su Lietu
vos darbininkais, ir todėl tas 
Lietuvos darbininkų laimė
jimas yra kartu ir musų lai
mėjimas ;

IR TEBŪNIE NUTAR
TA, kad šis susirinkimas 
kviečia Amerikos lietuvių 
darbininkų organizacijas ir 
kiekvieną atskirą lietuvį 
darbininką visomis spėko
mis padėti savo draugams 
Lietuvoje apginti iškovotas 
pozicijas, atsispirti prieš sa
vo naminius laisvės priešus 
ir padaryti tą šalį tikrai lai
sva ir Įsteigti joje nevaržo
mo progreso ir 'darbo žmo
nių gerovės salvgas;

TOLIAUS TEBŪNIE 
NUTARTA, kad šis susirin
kimas ypatingai ragina A- 
merikos lietuvius darbinin
kus ir jų draugijas bei kuo
pas dėti aukų Į Lietuvos Lai
svės Fondą, idant suteikus 
oagelbos Lietuvos darbinin
kams, kuriems dabar reikia 
palaikyti ryšius su kitų ša
lių darbininkais, sustiprint 
savo organizacijas, įsigyt 
gerą spaudą ir paskleist ap- 
švietą tarpe tamsesnių savo 
brolių.

IV.
Rezoliucija apie Darbininkų 

Suvažiavimą.
Kadangi Amerikos Lietu

vių Darbininkų Tarybos 
Laikinasai Komitetas pa
kvietė didžiausias darbinin
kiškas organizacijas ir dar- 
binihkiškus laikraščius at
siųsti savo atstovus i konfe
renciją apsvarstymūi tinka
miausių būdų sušaukti vi
suotiną ‘Amerikos lietuvių 
darbininkų suvažiavimą ir 
kitų visuomenės klausimų;

Kadangi Amerikos lietu
viams darbininkams dabar 
reikia būtinai išdirbti veiki
mo pieną ir suvienyt savo 
jiegas, idant galėtume tin
kamai pastatyt savo reika
lų gynimą šioje šalyje ir su
teikt pagalbos Lietuvos dar
bininkams jų pastangose už
tikrinti sau kuodatigiausia 
teisių ir laisvės;

Kadangi priešingosios 
darbininkams srovės visa 
savo energija stengiasi pa
naudoti dabartinę situaciją 
atžagareivių Įtekmės sustip- 
•inimui Amerikoje ir Lietu
voje, varydamos savo agita
ciją po masinančiais žmones 
^balsiais, rinkdamos aukas 
i savo fondus ir siuntinėda- 
moS savo "diplomatus” Į di
džiųjų valstybių sostines,— 

TAI TEBŪNIE NUTAR
TA. kad šis draugijų delega
tų susirinkimas karštai už
gina ALDT. Laikinojo Ko
miteto sumanymą šaukti 
augščiaus minėtąją konfe
renciją, ir apgailestauja, 
kad dalis Ketūnų spaudos 
ir kaikurie musų organiza-__ _
cijų viršininkai, kurių parei- kalno turim pakalnę, 
ga yra tarnauti darbininkų pakalni, 
judėjimui, priešinasi jai; žinant šitą taisyklę, rodos,

TOLIAUS, TEBŪNIE febai lengva galima nustaty- 
NUTARTA, kad šis susirin- ti iškeičiamų daiktvardžių 
rimas atranda, jogei Ameri- gimti.
kos lietuvių darbininkų su- Tečiaus geriau prisižiu- 
važiavimas, kurio sumany- rėję mes atrandam, kad šita 
mą iškėlė Darbininkų Tary- taisyklė ne visur išlaikoma, 
bos Laikinasai Komitetas^ štai iš "vyro” mes darom 
butų’ geriausis būdas išrišti "didvyri,” o ne ”didvyrę,” iš 
svarbius šio momento klau- miesto mes nukalam žodį 
simus ir sustiprinti Amen- ”p-—» - _ »—? 
kos lietuvių darbininkų vie- tę 

mybės jiems pasekmingai yfetoj — ne.

ir viso pasaulio darbininkų 
klesos labui;

PAGALIOS, TEBŪNIE 
NUTARTA, kad šis susirin- {į ? 
Irimas ragina ALDT. Laiki- 
nąjį Komitetą vykinti darbi
ninkų suvažiavimo sumany
mą, neatsižvelgiant į darbi
ninkų vienybės trukdytojus, 
ir ragina visas darbininkas 
organizacijas paremti Jį. Manchesteryje, N. H., ki-

A. Petraitis, Pirmininkas, fe didelis skandalas, kuomet 
y nežinomi žmonės aną dien

Rezoliucija apie Uetuv,. P^-o?Pne.dirbtuvfe jaun.

Kadangi Lietuva, kartu su bilių norėjo pabėgti. Mergi- 
visu pasauliu, šiandie pergy- no likos žmonių išgelbėta, 
vena tokį laiką, kuomet yra bet užpuolikai pabėgo. Pra
dedami nauji pamatai josios dėjus tyrinėti, pasirodo, kad 
ateičiai; r tenai pavogta jau apie 50

Kadangi žinios iš Europos iaunų merginų. Sakoma, 
praneša, jogei buvusioji vo- kad jos parduotos Bostone, 
kiškojo imperializmo globo- Lawrence ię Lowellyje į pa- 
je Lietuvos Taryba tapusi leistuvystės namus.

I

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Decembei 
26, 1918, as reąuired bv the Act o 
October 6. 1917.

. m*
Rezoliucija apie kariumeiaės 
•atšaukimą iš Rusijos ir Ru

sijos frakcijų teismo.
KADANGI Amerikos ka

riumenė, kartu su Japoni
jos ir Anglijos l^ariumene 
veda faktišką karę Rusijo. 
Drieš Sovietų valdžią be ka
rės paskelbimo ar sankcijom 
iš pusės Suv. Valstijų kon

*
= KADANGI menamoje 
reikalo Amerikos kariume
nės vartojimui Rusijoj, bū
tent, reikalo at^teigti rvtim 
frontą prieš Centrales Im
perijas, daugiaus nebėra pr 
to, kąip tapo priimta mušiu 
pertrauka, ir

KADANGI buvimas prie
šingos svetimos kariumenės 
Rusijoj padaro ir taip nepa
kenčiamas sąlygas ten dar 
chaotiškesnėmis ir despera- 
tiškesnėmis; todėl tebūnie

NUTARTA, kad mes pra
šytume Suvienytų V aisti ji 
prezidento ir Kongreso, 1- 
dant jie atšauktų Amerikos 
kariumenę iš Rusijos, ir pa
liktu Rusijos žmonėms, taip 
kaip ir kitų Europos salių 
žmonėms, nuspręsti savo li
kimą pagal didžiumos gy 
ventojų valios; ir tebūnie 
taipgi

NUTARTA, kad mes rei
kalaujame, idant nesusipra
timai ir susirėmimai tarp į- 
vairių social^tiškų frakcijų 
Rusijoj butų sutaikyti Soci
alistų Internacionalo.

MŪSŲ KALBOS METAI 
SYKUNGUMAS.

Lietuvių kalba turi tą ypa
tybę, kad tveriant vieną 
daiktvardį iš kito, mainosi 
gimtis (rod, gender). Pa
vyzdžiui, žodis "jura” yra 
moteriškos gimties. bet ka
da iš to daiktvardžio išve- 
dam žodi "užjūris” arba 

‘"pajūris," tai turim jau vy
riškos gimties daiktvar- 
džius.

Ir taip, prie upės turim pk- 
upį, prie gatvės—šalygatvį, 
bet ne paupę, ne šaligatvę. 
Iš kitos vėl pusės vyriškos 
gimties dąiktvardžiai perei
ną Į- moteriškąją gimti. 
Taip ve, po stogu turim pa
stogę, ne nepastogį; prie 

. o ne

Kiekvieną dieną gauna
me laiškų su klausimais : ko
kiu budu galima pajieškoti 
giminių pasilikusių Lietuvo
je : kaip nusiųsti laišką: kur 
galima pirkt laivakortę Į 
Lietuvą ir daugeli tam pana
šių klausimų.

Visiems tiems, kurie pa
našių dalykų pas mus klau
sė, šiuomi paaiškiname: 

Nesenai Chicago.ie tapo j) Sujieškoti giminių kol 
B°pp- kas negalima, nes su Lietu-

priėmė ra Nors per neutrališkas —- • • _ * «•
šiaip-taip susinešti, bet pa- 

žmogžu- įar tais keliais jieškot neuž
simoka. Galima tikė
tis, kad už pusės metų prasi; 
2;___LLL j susinešimai

ir tada lengvai bus galima 
visiems susižinoti. Nors ir 
gana sunku, bet kol kas tu
rime laukt!

2) Kaip tik prasidės susi
nešimai, laiškus siunčiant Į 
Lietuvą bus galima adre
suoti taip kaip ir pirmiau, 
tik ardeso nereikės rašyt ru
siškai, bet lietuviškai.

3) Parvažiuot i Lietuvą
‘ ‘ *. No
rint išvažiuoti, reikia gaut ♦ r'i t r t j • •

| ----------
į KUNIGAS PRIE PAKO

RIMO.
Vienas kunigų laikraštis 

rašo:

pakartas žmogžudys 1
Prieš mirsiant jis šaukėsi ku- va parankių susinešimų nė- 
nigo, atliko išpažintį, priėmė ra> Nors per neutrališkas 
Komuniją ir Paskutini Patepi- valstybes ir buvo galima

"Dabar socialistai piktinasi, sėkmės iš to menkos ir da- 
kam, girdi, kunigas 
džlui davė išrišimą?

"Kam?
"O-gi, tam, kad ir žmoyžu- dės SU Lietuva 

dys yra žmogus!
"žudydamas policijantą, 

Bopp’as, beabejonės, padarė 
didelę nuodėmę. Jo dūšia ta
da buvo nedorybės apimta. Tos 
nedorybės sugalvojimas ir iš
pildymas netruko ilgiau kaip 
keletą dienų, žmogaus dūšia il
giau patenka.

"Yra nedorėlių, niekšystėje 
gyvenančių kelias dešimtis me
tų. Tat ilgas laikas. Ret dū
šios amžis yra ilgesnis. Ji ne- dabar taipgi sunku, 
miršta. r * ’v ..................

"Kaip asmuo gyvatės Įgiltas iš Suv. Valstijų pasportą, O 
Į nugarą negali pats iščiulpti tas nėra lengva; šiuo laiku 
nuodų iš žaizdos, taip nei žmo- pasportus išduoda tik to- 
gžudys nedorybę padaręs ne- Irioms vpatoms, kurios turi 
gali pats atitaisyti jos pasek- labai svarbius reikalus. Be- 
mių. Jis negali nušautos au- to, laivų dabar mažai ir už- 
kos prikelti iš numirusių.” imti. Galima dabar paran- 
Ką-gi kunigu organas nori 5!?u8j“ ti.k "“važiuoti Į Šye: 

[,tuo pasakyti? Ji? nori pri-'?*.«’ bet.li ten P“™*?“** ! 
rodyti, kad prie mirties bu- Uetuv’ bus «an8 sunku- 
.tinai reikalingas kunigas. Kaip tik prasidės sirLietu- 
Ir kad šitą prirodžiuš, jis re- vą susinešimai, tada mes a- 
miasi tuo faktu, kad žmog- pie vis' 
žudys negali nušautos aukos'

%

v

Kaip tik prasidės sir Lietu

ką pranešime. 
^Keleivio” Adm.

Adopted at Conference held 
in Chicago. IR, Dec. 15,1918.

J

Resolution for political 
freedom and general 

amnestv.
AVHEEEAS, the world 

ivar is over and permanent 
oeace is soon to be estab- 
lished;

WHEREAS. justifications 
for restrictions upon perso
nai libertv, freedom of as- 
semblv, freedom of speech 
and of the press have now 
disappeared, and

AVHEREAS, various go- 
vemments of the entire ci- 
vilized world, facing the 
dawn of the new democracy, 
are now compelled to deli- 
ver their political offenders 
from the goals;

Therefore be it
RESOLVED that we de

mand that all the acts of 
Congress restricting perso
nai liberty, freedom of 
speech and of the press, be 
abolished forthvith; and 
that partjcularly the Espio- 
nage Act and the Section 19 
of the Trading with the ene- 
my Act be immediately re- 
pealed as oppressive, un- 
justifiable, and dangerous 
to the liberty of this coun
try; and be it further

RESOLVED that we de
mand that all political offen
ders, those ivho were sen- 
tenced to serve their terms 
in prison, as well as those 
who are now being tried, 
for their poitical cohvic- 
tions, be forthwith released 
or discharged through a ge
neral amnesty.

A. Petraitis, Chairman. of hostile foreign troops in

I

Tas pats angliškam verti
me:
Resolution for the recale of 

troops from Russia.
WHEREAS, American 

troops, together with the 
Japanese and English, are 
waging actual ivarfare in 
Russia against the Soviet’s 
government without decla- 
ration of war or any sanc- 
tion on the part of the Con
gress of the United Statės;

WHEREAS, the necessity 
alleged for the ūse of Ame
rican troops in Russia, na
mely, that of reestablishing 
the eastem front against 
the Centrai Empires. has di- 
sappeared through the ac- 
ceptance of the armistice; 
and

WHEREAS, the presence

priemiestį,” o ne "priemies- 
..—-------, . _ . ve.” Kaip matote, vienoj

nybę, be kurios nėra gali; vietoj gimtis mainosi, kitoj 
mybės jiems . pasekmingai v|eto j — ne.
veikti ^o^ikaty gjnnmin Todėl darant naują žodį 

musų rašytojui visuomet 
prisieina susidurti su klau
simu, kokią duoti jam gim- 

Ne filologą^.
■■ ■■ - ■ -J

Pavogė SO jaunų 
merginų.
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PHILADELPHIA, PA. 
Klerikalai apgaudinėja dar

bininkus.
Gruodžio 15 d. klebonas 

užsipemplinęs ambonan pa
mokslo sakyti pasakė: "Tuo
jaus po sumos bėgkit svetai
nėn, nes atvažiavo iš Brook- 
lvno garsus kalbėtojas Tau
tos Fondo sekretorius Šimu
tis... Aukų duokite kuodau- 
giausiai; delegatai važiuos 
taikos konfereneijon, jie iš 
dievo apveizdos ir dvasia 
šventa negali gyventi, reikia 
pinigu.” Po to kunigas vėl 
sako, kad šiandien praside
da 40 valandų atlaidai. Visi 
katalkai būtinai turį ateiti 
šį vakarą bažnyčion ir aukų 
atsinešti.

Kunigas taip aiškiai pasa
ko, kad dievai ir dvasios 
šventos nieko žmogui duoti 
negali, bet tie vargšai musų 
katalikai visgi ir šito su
prasti negali. Mulkintojams 
atiduoda paskutinius savo 
skatikus, tikėdamiesi iš to 
sau gerovių.

Į užsakytas prakalbas su
sirinko žmonių labai daug. 
Susirinkimo vedėjas atida
rydamas susirinkimą prane
šė, kad bažnytinis choras 
sudainuos Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Publika lau
kia. Po kiek laiko pirmi
ninkas išbėgęs ant estrados 
praneša, kad "davatkos baž
nyčioj poteriauja” ir choras 
negalįs dainuoti, perstato 
koki ten "poną Šliką.” Šli- - , v. x , .
kas pasirodė tikru ponu. Sa- i penkiasdešimta dolerių, 
ko: ”Jųs žinote, kas yra tai- ?a.us diplomą,
kos konferencija. Tik gal ne- sa* „ diplomas 
žinote, kad reikia duot daug ^.ie^. j/u:
pinigų Lietuvos labui, kad M^kun.^ul^jciui^siandiffl! 
auciniM “UV painu r , . . .
Sako, jis žinąs, kad "duosit daliai, kuriuos senai gal jai 
daug pinigu Lietuvos laisvei 
atgauti,” dėlto baigia savo 
"prakalbą,” nes Šimulis 
daugiau pasakysiąs.

čia tie priešai iš Lenkijos; bininkai, "skebais” vadina
mi. Nežiūrint to, kad šito
kios šapos daug pakenkia 
organizuotų darbininkų 
streikui, sustreikavusieji 
visgi tikisi savo sunkią kovą 
laimėti.

Materialis streikuojančių 
darbininkų padėjimas labai 
sunkus. Unija šelpia, bet, 
žinoma, ta pašalpa šitokjpj 
brangenybėj — lašas juroj. 
Per pirmas dvi sąvaites iš 
unijos nieks nieko negavo. 
Kas turėjo kiek susitaupi- 
nęs — jau pravalgė ar. bai
gia pra valgyt. Neturintį? 
iš ko gyventi gauna iš uni
jos po 7 dol. sąvaitei. 'Turin
tiems šeimynas darbinin
kams tų 7 dol. neužtenka nei 
2 dienom. Vadinasi, vargau 
ir badas visgi į akis žiuri. 
Tatai darbininkams perga- 
ėt vra sunkiausia.

J. A. stręikieris.

pusės? Tiesa, lenkų ponai 
tautininkai ir klerikalai, bū
dami šovinistais kaip ir mū
siškiai atžagareiviai, gal ir 
yra Lietuvos liaudies, lygiai 
kaip ir savo liaudies prie
šai, bet su tokiais kaip tik 
mūsiškiams reakcionieriams 
ir nėra reikalo peštis; jų 
vienų ir kitų interesai tie pa
tįs, jų siekiai vienodi. Jie 
kaip vieni, taip ir kiti likosi 
nustumti šalin nuo valdymo 
liaudžia. Visų tautų buržu
azija eina išvien prieš proie; 
tariatą, paėmusį ir imantį 
viso pasaulio valdžią Į save 
rankas. Taigi reakcininkai, 
pasakykit atvirai, kad ne 
Lenkijos ponai,bet Lenkijos. 
Lietuvos ir kitų šalių darbo 
žmonės yra jūsų nepermal
daujamais priešais ir kad iš 
darbo žmonių jus užsipelnei 
ne paramą, bet mirtiną smū
gi. Darbininkai neturi rei
kalo vergti kitos tautos 
darbininkus.

Šitokiems farizėjams ir 
darbo žmonių priešams tam
sius musų katalikus visgi nė 
ra sunku išnaudoti ir už 
liaudies pinigus tai pačiai 
liaudžiai vergijos pančius 
kaiti. Šitas jų pasisekimas 
tečiaus tik didesnę liaudies 
pagiežą jiems neša. Netru
kus biaurius musų reakci
ninkų melus liaudis pama
tys ir supras.

Šimutis, kad išviliojus iš 
; žmonių daugiau pinigų, pa- 
fsakė, kad kas duos šimtą ai 

, tai 
Ta- 

netruku;

apgynus nuo įvairių priešų.’> reiškia ^caro jiems duoti me- 

numetė, kad revoliucionie
riai nepažintų judošių... Da- 

i;™,,.-jg vatkos tečiaus pasigodėjo tų 
’ "diplomų” ir pradėjo klot 
‘ šimtines. Graborius Užu- 

Pasirodo ir davatkos —tai meckis taipgi davė šimtinę 
yra bažnytinis choras. Da- klebonas 2 šimtu, kiti biznie 
vatkos sunkiais overkečiais rįai taip-pat. Tik darbinin- 
ir skrybėlėm ant galvų išei- kai sukilę pradėjo eit iš sve 
na ant pagrindu prieš publi- tainės lauk. Šimutis užbė 
ką. Tikros pelėdos. Tartum 
karunką sukarkia "Lie
tuva tėvynė” ir Amerikos 
himną.

Išeina "ponas” Šimutis. 
Užreiškia, kad jam linksma 
matyt tiek daug žmonių, ku
rių kiekvienas duosiąs ma
žiausiai po 25 dolerius. Tai 
busią pinigučių! Girdi, jei 
nesudekite pinigų, tai kitą
syk galima ir prakišti... Dip
lomatas. Kalba dvilinklie- 
žuvaudamas. Tamsiems 
žmonelėms sunku diplomą- aukavo kovai prieš darbinin 
tus suprasti. Pasakojo viso- kus 5 tūkstančius dolerių, 
kiu nesąmonių ir melu, kaip Prakalbose buvęs

tainės lauk. Šimutis užbė 
ges už akių užstojo duris i’ 
pradėjo reikalaut dolerių 
paskui nusileido ant dešim
tuko, vėliaus ant penktuko 
Bet visgi iš mąstančių darbi
ninkų nieko nepešė. Taip 
ir turi būt. Prieš darbinin
kus. paėmusius Lietuvos val
džia i savo rankas, kovoja 
tik išnaudotojai "biznieriai,” 
tegul jie ir aukauja tai savo 
kovai, darbininkai savo 
priešus neprivalo remti.

Davatkos ir biznieriai su-

KOKOMA, IND. 
Mašinistų streikas.

Gruodžio 12 dieną čionai 
sustreikavo Hainės^ auto- 
nobiliu fabrikos mašinistai, 
.kaitliuje 167 vyrų. Jų pa
galbon išėjo streikan ir iš ki- 
ų fabrikų mašinistai. Viso, 
dabar streikuoja virš 1,000 
mašinistų. Rrie šito strei
ko taipgi prisidėjo ir molde- 
riai ir sudarė streikuojančių 
skaitlių apie 2.000.

Mašinistai sustreikavo dė
lei darbo valandų irggokes- 
:ies; jie prieš 2 menami pa
darė su Hainy’s Automobi 
o Co. firma sutartį, kuri 
jripažista darbininkams o-l 
valandas darbo sąvaitei 
Dirbant virš šito laiko už 
□ridedamasias valandas sir 
lyg tos sutarties turi bu 
nokama pusantro karte 
daugiau. Tas pats ir su 
šventadienių darbu. Abi 
nusės ant tų išlygų sutiko 
ir pasirašė, bet firma tuo- 
iaus pradėjo kontraktą lau
žytu Mašinistams neliko 
nieko kito, kaip stoti 
griežton kovon.

Šitas streikas šitokiame 
nedideliame miestelyje pa
letė visą gyvenimą. Visa
me miestelyje apnykimas. 
Daugelis krautuvninkų pri
eraše prie Darbo f ederaci- 
ios. Darbininkų žvilgsniu 
visas dalykas stori gerai. 
Streiką tikima =i greit laimė
ki, kadangi streikininkai turi 
daug simpatijos iš kitų dar
bo žmonių pusės ir streik- 
aužių kol-kas nėra.

Kokomos žiurkė

kių nesąmonių ir melų, kaip: 
klerikai kovoję prieš carą ir v ■ • ■» • • U_•

ikaizeri, kaip juos nuvertė 
nuo Lietuvos sprando. Rei
kia būti didžiausiu begėdžiu, 
kad šitokius melus prieš 
publika skelbus, kuomet, ro
dos, kiekvienam jau žino
ma, kas caro budeliams gel
bėjo žudyti kovotojus už 
Lietuvos laisve, kas malšino, 
tariant kun. Laukaičio žody 
žiais, Lietuvos ”kramolą:"i 
kas maldavo kaizerį, kad pa-Į 
imtų savo globon Lietuvą, 
kada liaudies revoliucija nu
vertė carą nuo Lietuvos 
skrando. Juk riša tai kaip 
tik darė kunigai su atžaga
reiviais tautininkais ir da
bar visgi tasai ”ponas” Ši-- 
mutis nesigėdija pliaukšti, 
kad kunigai su tautininkais 
kovojo ir kovoja už Lietuvos 
laisvę. O begėdžiai!

Didžiausi, girdi, Lietuvos savaitę 5 šapos pradėjo vėl 
priešai dabar esą lenkai, dirbti/ Mat tūlos vėrauzės 
Kad ir tame yra melas, na- susitaikė. Tfcbestreikuoja 
rodo tas, kad lenkų socialis- anie 1.200 kriaučių. Lietu- 
tams paėmus Lenkiją savo'vių šitų streikieriu eilėse 
rankosna, I^enkija oficialiai randasi tik apie 10 asmenų, 
pakvietusi Lietuvos ir Uk- Mat čianvkščiai lietuviai 
rainos atstovus dalyvauti kriaučiai daugiausiai dirba 
Lenkijos steigiamam SUS]- j’or' t’orlinnniaoa 

rinkime ir užmegsti draugiš
kus santikius. Tai kame gi

NEWARK N. J. 
Darbininkų streikas.

Lapkričio 12 dieną čionai 
išėjo Į streiką priklausantis 
Amalgamated Clothing 
Workers unijai kriaučiai- 
darbininkai. Tos unijos Ne
tvarko skyrius turi apie 1,- 
500 narių. Streikas tęsiasi 
jau 6 savaitė, o apie tą sun
kią darbininkų kovą musų 
spaudoje jokios žinutės ne
simato. Net ir ”New York 
Call,” kuris kasdien dau- 

i giausia vietos pašvenčia 
streiko bėgiui, plačiai apra
šinėdamas New Yorko ir 
Brooklyno kriaučių kovą, 
apie tos pačios unijos strei
kuojančius Nevvarke kriau- 
Čius nei neužsimena.

Newarke išsyk išėjo į 
streiką 18 šapų, bet Į antrą

I

ST. LOUIS, MO.
Vietos ir apielinkės lietu

viams yra žinoma, kad dak
tarą R. Gzell buvo pašaukę 
i S. V. kariumenę už gydy
toją. Pasibaigus karei, Dr 
Gzell jau sugrįžo ir vėl pra
dėjo praktiką savo senoje 
vietoje. Daugelis vietos lie
tuvių džiaugiasi susilaukę 
atgal savo gerą gydytoją 
kuris buvo nevien tik ge
riausia pagalba ligoje, bet 
kartu ir žymus veikėjas pa
žangiame lietuvių judėjime.

Liet. Sūnūs.

tap vadinamose ”open-shop 
dirbtuvėse, kur dirba prie 
unijos nepriklausantis dar-

%

MONTELLO. MASS.
Pranešima*.

LDLD. 6-tos kuopos susi
rinkimas įvyks 22 dieną 
gruodžio kaip 10 vai. iš ry
to, Liet Tautiškam Name. 
Visi nariai būtinai malonė
kit pribūti, nes turėsime rin
kti Centro ir; vielinę valdy
bas, ir šiatyk yra keletas 
svarbių dalykų. Be to atsi
imsite š. m., knygas "Socia
lizmo Istoria Suvienytose 
Valstiiose.” Kurie da nepa- 
.simokėję, malonėkite tai pa
daryti, knygas gausite vė
liau. Taipgi norintįs prisi
rašyti prie LDLD. kviečiami 
ateiti.

J. A. Turan, pirm.

BRADDOCK, PA.
LSS. 93 kuopos vakaras.
Lapkričio 30 d. čionai bu

vo LSS. 93 kuopos dramatiš
ko ratelio surengtas vaka- 

' ras. Atvaidinta du veika
lėliu: "Dėdė Atvažiavo" ir 
Nenori duonos, graužk ply- 
as.” Veikalėliai tvaidin- 

<a gana gerai. Publika tu
rėjo smagaus juoko ir buvo 

pilnai patenkinta.
Be to prieš komedijų vai

dinimą J. Sadauskas ir A. 
Urbonienė įspūdingai sulošė 
dialogą "Gamta ir Vargdie
nis.” Puikiai sudeklamavo 
?iles "Musų Gadynė" ir 
"Audra’’ jauna V. L'rboniu- 
kė, gausiai apdovanota pub
likos aplodismentais. Taip
gi deklamavo eiles ‘ Kare" 
A. Maleckiutė, V. Urboniu- 
kė — ”Po dienos darbui,” O. 
Pikčiuniukė — "Ten audra 
siaučia,’’ A. Augiukas — 
"Drąsiai” ir O. Augiukė — 
"Man Liūdna.” Monologą 
senovės Rusijos kareivio 
puikiai sulošė A. Ulevičia. 
Dvi paskutinės V. Urboniu- 
kės deklainacijos "Laisve 
šventoji” ir ’’Graži žemė, pil
na puikybės” iki ašarų su
judino publiką. Vienu žo
džiu, vakaras buvo savo pro
gramų turtingas ir Įspūdin
gas, kokio Rraddocko lietu
kai iki šiol da nebuvo turėję. 
Publikos buvo daugiau, ne
gu tikėtasi ir visi išsinešė 
gražiausių Įspūdžių.

Klerikalą juodas darbas.
Šis gražus vakaras turėjo 

Įvykti 24 lapkričio. 11 lap
kričio nuėjau policijos ofi- 
an paklausti ar leistina ne- 

■•ėldienyje surengti vakarą. 
Policija atsakė, kad leistina 
lik neleistina prie svetainės 
durti par davinėti Įžangos ti- 
kietų. Dėlto išpardavėm 
.ikietus iškalno. Vakaras 
buvo jau išgarsintas ir ti
ksėtai išparduoti, kada 22 
’apkričio gaunu iš policijos 
lakvietimą, kad ateičiau o- 

•’isan. Nueinu. Man aprei
škia, kad nedėlioję jokių te
atru vaidinti neleistina. Nu
stebęs klausiu, kodėl pirma 
mums to nepasakyta; kode! 
.tiktai dabar; kuomet vis

as surengta ir tikietai žmo
nėms išparduoti, atmainoma' 
•odis. Taip gi klausiu ar 
teito neleidžiama, kad vaka
rą rengia socialistai ? Virši
ninkas patylėjęs atsako: 
"niekam neleistina.” Galu
stale patyriau, kad esame i- 
/kųsti. Kas skundė, polici
ja neįvardino. Pasirodo 
.ad tai musų klerikalų — 
amsiu.ių vyčių juodas dar

bas. Vienas tų vyčių einan- 
Į K. Z, teatran sulaikė, atė
nė tikietą, suplėšė ir nume
tė. Matomai, šitie gaivalai ir 
valdžiai Įskundė rengėjus. 
Jie niekc^ nepešė. Vakaras 
visgi įvyko ir žmonės pama
tė prieš ką musų tamso* 
apuokai* kovoja.

Mesgi rengėjai iš savo pu
sės atsiprašome tų žmonių, 
kurie pirko tikietus 24 lap
kričio dienai ir buvo apvilti. 
Kaip matote, gerbiamieji, 
tai ne musų kaltė, bet tų, 
kurie stabdo žmonių šrieti- 
mąsį.

. Lietuviai darbininkai 
susipranta.

Gruodžio 8 d. A. P? L. 
14 kuopa savo susirinkime 
perskaičius iš "Keleivio" 
žinią apie pasiliuosarimą 
Lietuvos iš po kaizeriškos 
klerikalų valdžios ir perser
gėjimą, kad Amerikos lietu
viai darbininkai neaukautų 
klerikalams pinigu, kuriuos 
jie renka, kad už t.uos pini
gus rengti Lietuvos darbi
ninkams skerdynę. kuopa iš
rinko komisiją rinkimui au
kų kovai už Lietuvos laisvę. 
Iš savo iždo APLA. *14 kuo
pa paskyrė Lietuvos Lais
vės Fondan $2’>.00. Tai ge-

V

— **

A.

ras musų liaudies žingsnis, žinia. Visi minėti lietuviai 
Te būna jis pavizdžiu kitom*.vra katalikai. Petraitis gi 
darbininkiškom organizaci- buvęs dagi parapijos komi

teto nariu. Teisme paaiškės 
ir priežastis šito užpuolimo. 
Veikiausiai bus koks-nors 
karčeminis ginčas.

J. Akmenėlis.

jom. Be atkyvės kovos Lie
tuvos laisvės neapginsime. 
Turime subrusti ir kuo gail
ine remti Lietuvos proleta
riatą jo sunkioj kovoj už 
liaudies išliuosavimą.

Baisus atsitikimas.
Gruodžio 8 d. Balčikoniui 

su žmona išėjus iš namų pa
liktas jų 14 mėnesių am
žiaus numylėtas sūnelis, ku
ri palikta bemiegant, mato
mai nubudęs ir prišliaužęs 
nrie gazinio pečiuko, nuo 
kurio užsidegė kūdikio dra
bužiai. Parėjęs namo tėvas 
rado kūdikį apdegusį negy
vą. Vis tai neatsargumas.

LSS. 93 kuopos aktoriai 
pakviesti Donoron.

Buvusieji iš Donoros sve
čiai LSS. 93 kuopos drama
tiško ratelio surengtame va
kare taip pasitenkino, kad 
sugrįžę namo pakvietė musų 
artistus Kalėdų dienai į Do
norą. kad ten atvaidintų sa
vo išmoktus veikalus. Taigi 
tie, kuriems neteko outi 
Braddocke ir matyt tą gra
žų teatrą, turės progos ma
tyt Donoroj. Viską patyręs.

STOUGHTON, MASS. 
LMPS. 52 kuopos koncertas.

lapkričio 30 dieną buvo 
LMPS. 52 kuopos surengtas 
vakaras. Programas susi-

LAW11ENCE, MASS. 
Lietuviai subruzdo.

Musų miesto lietuviai su
kruto veikti. Gruodžio 8 d. 
Tautos Bažnyčios salėj bu
vo susirinkimas, kur buvo 
svarstoma antrojo Sinodo 
šaukimas, kad geriau su
tvarkius parapijas. Mano
ma Įvesti tokią tvarką, kad 
be žmonių sutikimo ir žinios 
kunigai negalėtų nieko veik
ti. Dabar Tautos Bažnyčio
je nėra tvarkos.

Ta patį vakarą buvo tau
tininku nepriguimybės fon
do prakalbos. Kalbėjo p. Z. 
Jar\}causkas, Dr. Mikolaitis, 
kun. šleinis ir p. išartus. Vi
si prašė duoti tautininkų
fondui pinigų diplomatijos 
reikalams. Aukų surinkta 
$237.

Gruodžio 11 dieną buvo 
parengtos socialistų prakal
bos. Kalbėjo "Keleivio” re
daktorius d. Michelsonas. 
Pirmoj kalboj jis apibrieže 
Lietuvos praeitį, nurodyda
mas, kad katalikų dvasiški- 
ja mokino Lietuvos žmones 
per 50C metų ir numokino 
juos taip, kad lietuviai šian
dien yra bene tamsiausia irdėjo iš dainų, deklainacijipr'dįuį-a7siratsHTk7sr“tauta 

.muzikos Geriausiai atsizy-, Europoj. Pertraukoj LSS. 
mejo Z. įakaviciutė, A. ua- 64-tos kuopos choras g. J. 
vienutė ir Ona Paceviciutė. Navadomskui vadovau

to koncerto buvo oajius. jant sudainavo •"Atsisakom 
vakaras kuopai gerai nu- nuo senojo svieto,” o paskui 

sisekė; pelno davė $15.14. kalbėtojas aiškino dabarti- 
rusė to pelno skinama su- 
šelpimui našlaitės L. Viežai- siškių atžagareivių pastan- 
^‘.-^1°’ P1*16 ^U_°P°S P1**" gas pagriebti Lietuvos val

džią. Jis nurodė, kad tie ju- 
došiai pirma/ūuvo pasikvie
tę svetimą princą Į Lietuvos 
karalius, o kada revoliucija 
jų pienus suardė ir Lietuvos 

i darbininkai, 
tai jie dabar daro pienus pa
sikviesti Į Lietuvą svetimą 
kariumenę ir sumušti darbi
ninkus, taip kaip padarė 
Finliandijos buržuazija.

Prakalbos padarė i žmo
nes gilų Įspūdį, o žmonių bu
vo prisirinkus kupina salė.

J. C.

nį Lietuvos padėjimą ir nni-

įrašė 9 naujos narės.* ♦
Gruodžio 12 dieną buvo L. 

M. P. S. 52 kuopos susirinki
mas, kuriame tarp kitako 
nutarta paaukaut iš kuopos valdžia^paėmė 
iždo LSS. Apsigynimo fon- t ‘ ’
dan $5.00. Draugės suauka- 's 
vo da $2.40.., viso pasiųsta 
$7.40.

52 kp. korespondentė.

v

N. S. PITTSBURGH, PA. 
žmogžudystė.

Gruodžio 7 dienos nakčia 
apie 12 valandą 3 lietuviai, 
būtent Benediktas Petraitis, 
Antanas Vainauskis ir Vla
dislovas Karbošius ėjo Bei- 
mcnt gatve namo iš smuklės, 
kaip jiems pastojo kelią du 
rusai — Michailas Kavaliu- 
kas ir Michailas Lillian. Ru
sai pirmiausiai puolėsi ant 
Petraičio. Parsimušė ji ir 
peiliu apie alkūnę perpjovė 
ranką taip, kad perkirto 
vyriausias rankos gįslas. 
Petraitis nugabentas ligon- 
butin ten netrukus mirė. 
Vainauskas gelbėdamas 
Petraiti taipgi pakliuvo Į 
mušeikų nagus. Likosi 
skaudžiai sužeistas peiliu į 
kaklą ir ausi. Karbošius, 
matydamas, kad jo draugai 
guli paskersti kraujuose, lei
dosi bėgti. Galvažudos pa
sivijo ir jį, smūgiu galvon 
parmušė ant žemės, subadė, 
suraižė peiliu, paliko visus 
tris gatvėj, patįs pabėgo. 
Sužeistuosius radę policma- 
nai, pašaukė ambulansą ir 
visus nugabeno ligonbutin. 
Kaip sakiau, Petraitis tuoj 
mirė. Vainauskas ir Kar
bošius, nors ir sunkiai su
žeistu rodosi, pagis.

Galvažudos likosi areštuo
ti. Jiedu po savo piktada
riško darbo, mat, parėję na
mo kaip nekalčiausi sumigo. 
Juodu policija paėmė iš na
mų ir nugabeno kalėjiman. 
Laikomi iki teismo be kau
cijos.

Kokia buvo šito užpuoli
mo priežastis — kol-kas nė

lincoln; n. h.
Čia nieko daugiaus nesi

mato kaip tik girios ir augš- 
ti kalnai. Vasaros laiku tdse 
giriose galima praleisti liuo- 
są laiką renkant uogas. Bet 
žiemos laiku labai liūdna. 
Čia kur kas šalčiau, negu 
mieste, o vėjas kaukia ir gie
da kokią tai nesuprantamą 
liūdną giesmę vietos darbi
ninkams.

Čia randasi ir lietuvių 
būrelis: visi lietuviai nori, 
kad Lietuvoj butų socialis- 
tiška darbininkų valdžia. 
Mat, darbininkai lietuviai 
supranta, kodėl kapitalistiš
kame surėdyme vieni bad- 
miriauja, skursta, nuolat 
sunkiai dirba, o kiti amžinai 
lėbauja, turtuose skęsta.

Jei Lietuvą kontroliuotų 
kunigai su atžagareiviais, 
tai darbininkams butų už
čiauptos burnos ir atimta 
laisvė. Kunigai ir atžaga
reiviai lyg vienas žmogus, 
eina prieš savo bendrą prie
šininką — nrieš darbininkų 
klesą! Mes lietuviai darbi
ninkai. nenorime vilkti Lie
tuvos nelemtą gyvenimą, ne
vertą žmogaus, ir tokios val
džios, kokią kunigai lietu
viams beturčiams prirengia. 
Kunigai apgavimo budu 
plėšia iš lietuvių darbininkų 
dolerius savo politikai, ne ta
vo reikalams, broli darbinin
ke. jie tau rengia vergiją ir 
kilpą ant kaklo!

Pranas kilaitis.

BOSTON, MASS.

Prakalbos ir bostoniečių 
apsileidimas.

Gruodžio 8 dieną buvo L 
D. K. Gedemino Piliečių 
Kliubo surengtos Shapiro 
svetainėj prakalbos. Kalbė
jo neprigulingos So. Bosto
no lietuvių bažnyčios kuni
gas ir "Keleivio” redakto
rius J. B. Smelstorius. šio 
pastarojo prakalba buvo in- 
domi ir aiškiai nušviečianti 
musų padėjimą, uždavinius 
ir reikalus. Tik gaila, kad 
bostoniečiai miega ir į pra
kalbas nedaug susirinko. 
Prie kliubo prisirašė 6 nauji 
nariai. .<

Gruodžio 15 dieną buvo 
LSS. 162 kuopos sutengtos 
svetainėje po num. 193 Ha- 
nover st. prakalbos. Išgar
sinta, kad kalbės J. B. Smel
storius, tik nežinia, kodėl 
neatvyko, nes ir pirmininkas 
nepaaiškino. (Kadangi kvie
čiant kalbėtojus įvyko tūlas 
apsirikimas, tai Smelsto
rius užleido vietą pirma ap
siėmusiai p-lei Z. M. Puišiu- 
tei. Red.) Vietoje Sme’sto- 
riaus kalbėjo jurisprudenci
jos studentė p-lė Z. M. Pui- 
šiutė.

Jauna kalbėtoja savo už
davinį atliko pagirtinai. 
Kalbėtoja nurodinėjo ką bu
vusi karė padarė ir kokias 
pasekmes ji palieka. Plačiai 
kalbėjo apie darbininkų pra
eitį, dabartį ir ateitį. Ji savo 
išvedžiojimuose pasakė mu
sų broliams bostoniečiams 
gana daug karčios teisybės, 
būtent, kad bravorams užsi
darius bus sunkus gyveni
mas tiems, kurių visas gyve
nimo tikslas—saliunas bei 
bačkutė.

Ir ištikrųjų bostoniečiams 
svaigalas ir girtuokliavimas 
vra svarbiausi gyvenimo rei
kalai. Tamsumas musu dzū
kų yra begalo da didelis. 
Štai čia privesiu faktą iš 
mano pažįstamųjų gyveni
mo. Tūla moteris, da mažai 
apsipažinusi su Bostonu, 
paprašė savo kaimynės, kad 
ta nuvestų ją pas gydytoją, 
su kuriuo galėtų lietuviškai 
bei lenkiškai susikalbėti. 
Prašomoji išsikalbinėia ne
turėjimu laiko, nes reikia iš
sigerti. Ji pataria ir ligo
nei gerti. Girdi, iai pačiai 
visuomet galvą skaudanti, 
bet kaip išsigerianti, tai ir 
galvos skaidėjimas pereinąs.

Pažinodamas moterį, ku
ri jau pusė metų kojų liga 
serga ir girdėdamas kaip jos 
kaiminka dėl girtuokliavi
mo atsisako nelaimingai pa
tarnauti, pasisiūliau ligonei 
nuvesti ją pas Dr. Matulaitį.

Pasižiurėjus į tų tamsių 
musų žmonių gyvenimą tie
siog reikia rausti iš gėdos. 
Girtuokliauja vyrai, nepras
čiau už vyrus girtuokliauja 
ir moteris. Vyrai išeina | 
darbą, kūmutės susirenka į 
talką ir per dieną maudosi 
raugele. Vyras pereina iš 
darbo, randa susivėlusią 
"sergančią’’ pačią ir namuo
se betvarkę didžiausią; taigi 
kad ištrukus iš to pragaro, 
bėga smuklėn ir ten alkoho- 
Jvje savo susikrimtimą skan
dina.

Užeik nedėldienvje į bile 
vieną tokių musų žmonių 
grįčią, o matysi pa parastą 
girtuokliavimo vaizdą. To
kiems žmonėms apie prakal
bas, apie susirinkimą, apie 
visuomenės reikalus nei ne
kalbėk. Jie apie tokius da
lykus neturi supratimo, 
jiems visa tai nerupi.

Tame ir yra priežastis, 
kad į surengtas Bostone 
prakalbas visuomet mažai 
žmonių atsilanko.

Kaip tuos musų tamsius 
žmones išjudinti, sunku ir 
žinoti. Gal tik vargas ir 
badas, kuris ateis užėjus be
darbei, šiek-tiek iuos išblai- 
vys. W. Cheffas.



I Kristaus nebuvo. Aš tik sa
kau, kad jo buvimas labai 
neaiškus. Kas dėl jo moks
lo, tai tas mokslas irgi ne
labai aiškus. Tu turi žinot, 
tėve, kad visą tą mokslą ap
rašė kiti žmonės" Pats Kris
tus nepaliko nei vieno žodžio 
parašęs. Todėl ir kila abe
jonė apie jo buvimą. Tie 
žmonės, kurie vadinosi Kris
taus mokiniais, aprašė jį la
bai nevienodai; vienas ki
tam prieštarauja. Šitas 
prieštaravimas sukelia da 
daugiau abejonių apie Kris
taus buvimą.

KEEEĮVU.
—Bet Kristus, vaike, da

rė stebuklus.
—Tai labai paprastas da

lykas, tėve. Kiekvienas Die
vas, kokį tik žmonės yra ka
da garbinę, darė stebuklus. 
Tik tu paskaityk, tėve, ko
kių stebuklus yra pridarę se
novės lietuvių dievai Perkū
nas, Duongis, Žemaitė ir ki
ti! O ar tu, tėve, tiki, kad 
tai teisybė?

—Palauk, vaike, aš turiu 
apie tai gerai pamislyti. 
Tu eik sau namo, o aš už
sirūkysiu pypkę ir pagalvo
siu.

KAIP FRANCUZAI NUDĖJO 
SAVO KARALIŲ.

Taigi tuo. į ką žmonės tiki, 
negalima remtis. Kad teisy
bę susekus, reikia tyrinėti ir 
jieškoti tikrų faktų. O tyri
nėjant Kristaus gyvenimą 
nesurasta jokių faktų, kurie 
aiškiai paliudytų, kad jis bu
tų kada nors buvęs. Tuo lai
ku. kuomet jis sulyg švent
raščio turėjo gyventi, iapie 
jį niekas nežinojo. Istorijoj 
nėra jokių žinių apie jį už
silikusių. Tik po keliasde- 
šimts metų pradėta skelbti, 
kad tūlas laikas atgal buvęs 
toks ir toks žmogus, kuris 
pakėlęs prieš valdžią ir ku
nigiją maištą, už ką kunigija 
jį nukankinusi.

—Veidiminut, 
noriu balso. 

! —Gerai, tėve.
—Tu, vaike, 

Kristų maištininku. Tas ne
teisybė, Kristus nebuvo joks 
maištininkas. Jis buvo prie
šingas maištams. Už tai, 
vaike, ir mes katalikai prie
šingi esam visokioms revo
liucijoms.

—Aš tau sakiau, tėve, kad 
tu savo tikėjimo nepažįsti. 
Kristus, taip kaip aprašo jį 
biblija, buvo tikras revoliu
cionierius. Jis skelbė kovą 
visiems turčiams, kunigams, 
valdonams ir kitokiems žmo
nių skriaudėjams. Biblija 
sako, kad sykį jis botagą pa
ėmęs išvijo visus kunigus 

į iš bažnyčios, kada užtiko 
i juos tenai biznį darant. O 
i turčiams jis pasakė, kad 
greičiau kupranagarius iš- 

jlįs nėr adatos skylutę, negu 
jie įneis dangaus karalys
tėn. Karaliams gi ir karių 

i vedėjams jis pasakė, kad kas 
i kardu kariaus, tas turės ir 
ipats nuo kardo žūti. Jis bu
vo. tėve, netik revoliucionie
rius, bet, galima sakyt, savo 

i rūšies bolševikas.
’ —Tai kodėl, vaike, 
kunigai dabar sako, 
Kristaus mokslas yra 
šingas rivaliucijai?

Matai, nnj J , _ , ..___

—Sveikinu tave su Kalė
dom, Maike, ir linkiu tau 
laimingų Naujų Metų. Te
gul Dievas ir panelė šven
čiausia saugoja tave nuo vi
sokio pikto, o dvasia šven
ta tegul apšviečia tavo razu- 
mą ir keravoja ant gero ke
lio.

—Aš, tėve, ne davatka, ir 
tokių maldų tu man nepasa
kok.

—Bet pasveikint, vaike, 
reikia.

—Kad aš nesergu, tėve.
—Tai kibą tu. Maike, ne- 

mislini man jokio prezento
• duot, kad tu taip kalbi?

—Ne, tėve, į tokius daly
kus aš netikiu.

—Tai tu netiki, kad dabar 
yra Kalėdos?

—Aš žinau, tėve, kad da
bar yra Kalėdos, bet aš ne
žinau, kodėl aš turėčiau duot 
tau prezentų.

—.Jeigu tu, vaike, žinai, 
kad dabar yra Kalėdos, tai 
tu turi žinot, kad ir Kristus 
buvo, ba Kalėdos reiškia jo 
užgimimą. Jeigu nebūtų bu
vę Kristaus, tai juk negalė
tų būti ir Kalėdų.

—Jei tu, tėve, butum dau
giau skaitęs, tu taip nekal
bėtum. Pašvęsta kokiam 
nors Dievui diena da nereiš
kia, kad toks Dievas yra ari 
buvo. Pas stabmeldžius ir-J 
gi kiekvienam Dievui buvo] 
paskirta tam tikra šventė, 
kada žmonės ji garbindavo 
ir aukų duodavo: tėčius 
mes netikim, kad tokie die
vai gyveno. Taip pat yra ir 
su Kalėdomis. Kalėdos bu
vo švenčiamos daug anks
čiau, negu menamas Kris
tus gimė. Senovės romėnai 
tikėjo, kad 25 gruodžio buvo 
gimęs saulės dievas ir jie 
švęsdavo tą dieną jo garbei. 
Ji buvo švenčiama tokioj nat 
prasmėj, kaip mūsiškės Ka
lėdos. Paskui ta švente pri
ėmė ir krikščionįs. Taigi 
Kalėdos paeina visai ne nuo 5 
Kristaus gimimo. , ..
tėve, tu vadini mane bedie-L. Todėl, kad jie patįs pne- 
viu, o tikėjimą aš daug ge-,8111^1 revoliucijoms.

• ”* ■ - ■ ___ ■ * ■

esi toks: —Apie tai,

Maike, aš

kai bėk.
pavadinai

musų 
kad 

plie

•O kodėl jie priešingi?
____ ‘ tėve, galima 

kvtras, Maike, tai išvirozyk butų labai daug pripasakot, 
tu man. ar Kristus buvo, ar bet kad negaiši nūs L
ne? p-- -- . --o ’

—Apie tai sunku pasaky-' prasti, 
ti, tėve, t ’ ’ i z .. .
neaiškus. Tikintieji žmo- revoliucijai todėl, kad revo- 
nės, žinoma, tiki, kad Kris- liuci.ia reiškia puolimą tos 
tus buvo. Bet tikėti, tai ne- tvarkos, prie kurios kunigė- 
reiškia da žinoti. Tamsus liai turi ponišką gyvenimą, 
žmonės Lietuvoje, pavys-j —Gerai. Maike, aš noriu 
džiui, tiki, kad yra aitvaras, tavęs paklausti da vieno dai- 
kuris kaip kam prineša vi-jkto apie Kristų. Jeigu tu 
šokių gerybių. Bet ištikrų- sakai, kad jo nebuvo, tai kas 
jų tokio sutvėrimo niekad jo mokslą sustatė? 
nebuvo, nėra ir negali būti. —Aš, tėve, netikrinu, kad

riau nažįstu už tave. 
—Na, jeigu tu c

; laiko ir 
kad tau butų lengviau su- 

ag tau pasakysiu 
Jo buvimas labai trumpai: kunigai priešingi 

Tikintieji žmo- revoliucijai todėl, kad revo-

Papasakojimas iš francuzų 1 Savanoriai traukė būriais, 
revoliucijos istorijos.

Kįius Francuzijoj revoliu
cijai, 30 spaliu 1791 m. Fran
cuzijoj buvo išrinktas Įsta- 
tymda vystės Seimas. Jam 
buvo paskirta galutinai iš
dirbti ir priimti konstituci
ją. Karštų karaliaus šalinin
kų nedaug bebuvo jame, 
pats karalius nustojo jų per 
savo pabėgimą. Nuo pat 
pradžios prasidėjo susikirti
mai tarp karaliaus ir naujo 
Seimo. Prasidėjo jie dėl 
niekniekių. Aišku buvo, jog 
karalius nenori jį pripažinti. 
Turėjo žūti vienas iš dviejų 
— karalius ar seimas; žino
ma, dabar jau karalius tega
lėjo kristi. Taip ir pasibai
gė. Karaliaus atkaklumas 
ir nedorumas pražudė jį.

Bajorai (pabėgėliai), radę 
Dritarimą pas kitus kara
lius, susirinkę prie pat sie- 

nių, apskelbė savo manifes
tą, kuriame pasakė, jog visi 
revoliucijos darbai neturį 
vertės. Seimas gavęs žinią 
apie tokį bajorų darbą, pri
sakė jiems visiems grįžti, 
kitaip atims jiems visus jų 
dvarus. Karalius ėmė užtar
ti juos ir priešinos dvarų a- 
tėmimui; jisai galėjo tai pa
daryti, nes turėjo veto teisę, 
t. y. galėjo atmesti seimo nu
tarimą. Prie visų jisai kvie
tė grįžti savo brolius, o už 
akių, slaptai siundė juos 
prieš esančiają tvarką, 
prieš esančiają tvarką. Jis 
taipgi nesutiko bausti" kuni
gus, nenorėjusius prisiekti 
konstitucijai, o tik kėlusius 
visur maišatis.

Karalius matydamas ne
ramumą keitė ministerius, 
bet nuo to permainų daug 
neįvyko.

Prusai ir Austrija, perkal
bėti emigrantų bajorų ir ka
raliaus, pradėjo karę. Pru
sai atėjo kuo pirmiaus.... 
Jiems lengva buvo įkalbėti, 
nes bijojos revoliucijos pas 
save, todėl užmanė užgesin
ti patį jos židinį — Prancū
ziją. Jiems rodėsi lengva 
bus tat padaryti, nes tikėjo
si, kad prancūzų karvedžiai 
duosis tyčia pamušti. Augš- 
to kilimo prūsų ponios reika
lavo parvežti iš Prancūzijos 
dovanų atminimui; viena 
prašė garsaus revoliucionie
riaus piršto, kita — kokios 
kitos dovanos. Prusai neap
siriko. Karaliaus pastaty
tieji generolai tyčia davė 
Žudyti savo žmones. Išdavi
mas matyti buvo visur. O 
tuom tarpu karalius tyčia 
trukdydavo seimo darbus. 
Reikėjo atimti karaliui įtek
mę į seimo darbus. Bet sei
mo dalis sviravo, bijojosi 
kibti prie šventųjų karaliaus 
teisių.

Liaudis, matydama pavo
jų, iš visų pusių ėmė bruzdė
ti, sviruojantieji seimo* de
putatai buvo prispirti eiti 
prieš karalių. Galutinai bu
vo nutartas karaliaus liki
mas, kaip prusai apskelbė, 
jog eina ginti karaliaus.

Žmonės, bijodami pagrįži- 
mo baudžiavų ir senosios 
tvarkos su jos nedorybėmis,

[Ypač revoliucijinės dvasios 
pilni buvo Bertanės ir Mar
selio savanoriai. Tais lai
kais atsirado ir garsioji 
marselietės giesmė. Sudėjo 
ją, teisybę sakant, Rouget 
de Lisie ("sk.: Ružė de Lil) 
iš Štrasburgo (Alzacijoj). 
Marsėliečiai ėmė dainuoti ir 
iš jų ji gavo tą vardą. Ji ta
po revoliucionierių daina...

Akylesnieji žmonės matė, 
ką daro karalius. Nutarė 
numesti nuo sosto ir panai
kinti karaliaus valdžią. Sei
mas sviravo, galvojo apie tai 
nuo 3 rugp. 1792 m. Tai įvai
rių miestu revoliucionieriai, 
atvykę į Paryžių, ir Pary
žiaus darbininkai nelaukda
mi kol seimo ponai išdrįs 
ką padaryti su išdaviku, 
naktį 10 rugp. užėmė po ne
didelio mūšio karaliaus pa- 
locių (Tuillerv). Karalius 

nos, išviso apie 60,000 žmo-1 Mušdamasis tai pasiskubino
• -- t j seimą, kur .tam apreiškė

tautos valią. Jisai pats nus
tojo sosto, patubdytas su vi
sa šeimyna į kalėjimą. Kele
tui jo šalininkų nukapota 
galvos.

Reikėjo dabar kaip nors 
pasirūpinti > apie naujos 
tvarkos palaikymą namie ir 
apginimą jos nuo svetimų 
priešų. Turėjo būti nauja, 
revoliucijinė valdžia. Tai 
buvo Apsaugojimo Virbe, 
oalaikoma rėvoliucijinių pa
ryžiečių, kuri visus uždegė 
Drie kovos už laisvę. Vokie
čių ir austrų kariumenės ta
po atmuštos. Seimas sena
sis, lėtas, nerangus, turėjo 
pranykti, jo vietą užėmė re- 
voliucijinis Konventas, ku
ris turėjo įvesti demokratiš
ką tvarką. Buvo įvestas 
dabar visuotinas balsavi
mas.

■s''? •

gaiš ir svetimų kraštų kara
liais, idant pražydyti tėvynę 
— buvo aišku. Daugiaus 
nurodymų jo kaltybės atras
ta buvo suturėjus jį bebė
gantį iš Paryžiaus. Tuomet 
atrasta jo laiškas pas kokį 
ten vyskupą, kuriam rašo, 
jog nori sugrąžinti seną 
tvarką: ten pat atrasta raš
teliai, iš kurių buvo matyti, 
jog Liudvikas papirkimui 
žirondinių Konvento- narių 
išleidęs yra apie I1/^ miliono 
frankų (apie 600,000 rub.). 
Žirondiniai turėdami ne
gryną sąžinę trukdė visą lai
ką apgarsinimą tų doku
mentų su jų pavardėmis. Pa- 

1 galiaus, patirta dar dau
giaus karaliaus nusidėjimų 
iš vieno šaltinio, apie kurį 
nežinota visai — pavyko su
rasti ir atidaryti karaliaus 
”geležinę skrynutę,” kur bu
vo sudėti slaptieji jo raštai. 
O tas pavyko padaryti tokiu 
budu. Karaliui tą skrynutę 
buvo padėjęs padaryti šalt
kalvis Gamin; kad niekas 
pasaulyje apie tai nežinotų, 
karalienė bandė tą kalvį nu
dėti, padavus užnuodytą pi- 
ragaitį. Jisai nujausdamas 
ką negero, nepriėmė. Dabar 
šaltkalvis pranešė vyriausy
bei apie tą skrynutę. Ir iš
ties rado ją. Ministeris ati
darė, išėmė daugybę svarbių 
raštų: padarė tatai pats 
vienas, todėl paskui buvo sa
koma, kad jisai nusukęs, iš
vogęs ir sunaikinęs tuos do
kumentus, kuriuose buvo 
paminėti karaliaus šalinin
kai iš žirodinių tarpo, nes ir 
tasai ministeris priklausė 
prie žirodinių.

Bet ir to, ką ministeris bu
vo parodęs, užteko pilnai 
apkaltinimui karaliaus. Bu
vo atrasta aiškus prirody
mai, kad karalius norėjo su
kelti maištą, papirkti tam 
tinkamus žmones..

Tie karaliaus raštai neiš
pasakytai sujudino žmones 
ar pakėlė juose neapykantą 
karaliaus. Liaudis pamatė, 
jog daugelyje žmonių ji ap
sivylė: tarp karaliaus talki
ninkų rado tokius, kuriuos 

nežinojimą iki šiol laikė 
savo žmones, kaip Lafa-

Viskas yra Galima
—Ne, negalima visko pa- skunerių ištuštinus; ypač 

daug laiko jis padeda lavi-

kius ir kiekvienu šuviu bent 
dvi-tris krepšin įritus, žino
ma, ir ”drinksą” nepralošus. 
Jis laikraščių, knygų neskaiN 
to. Betgi kada skurdas jį 
prie sienos prispaudžia, ka
da jam pasakai, kad jis už

daryti! — sako žmonės.
—Negalima, ve, nulėkti ni minsi. kaip į ”bolę” patai- 

orlaiviu Europon. Negali- ’ ’ 
ma pasiekti Marso. O ką 
jau čia besakyti apie gamtą! 
Kiek mes apie ją žinome! 
Labai maža; stebėtinai ma
ža. Bet žinome nors vardus 
tūlų dalykų. Štai ve, beveik 
nieko nežinome, kas yra e- tai skursta, jog tamsus kaip 
lektra; bet visgi tiek jau nu- naktis, tai jis tuoj pradeda 
simanome, kad tą muruš keikti kapitalizmą. Jis tuo- 
mažai suprantamą spėką pa- jaus kaltina kitus. Jis pats 
vadinti „elektra.” Tai vis, visuomet teisus. Kapitaliz- 
matote, yra progresas. Tai mas, anot jo supratimo, iš- 
žingsnis primvn. Juk seno- nyks jam karčiamoj ar boli- 
vės žmonės nesuprantamus ’ *------ x
daiktus vadino dievais* Mes 
jau taip nedarome. Mes, ar1 Apgailėtinas dalykas! Juk 
suprantame daiktą ar ne, buvo žmonių, kurie naudo- 
bet jau dievu jį nevadiname, josi kitų tamsumu ir, be abe- 
Surandame jam tinkamesnį jo. bus. Ne tie žmonės taip 
vardą. Mes, todėl, esame kalti, ką išnaudoja tamsu- 
protingesni už musų pra-nūs, kaip tie patįs tamsunai, 
bočius. Mes padarome tai, kurie nesilavina, nesimoki- 
ko anie negalėjo padaryti, na. nebando nieko suprasti

Reiškia, viskas galima, ir leidžia save kytresniems 
Musų prabočiai negalėjo su- išnaudoti.
naudoti spėkos, kurią mes Aplinkybės, regis, nėra di- 
vadiname elektra, tik todėl, džiausią priežastimi, sulai- 
kad jie nežinojo kaip. Bet ir kančia kiekvieną proletarą 
mes da negalime daug nau- nuo apšvetos. Juk buvo ap- 
dingų dalykų atlikti, kad linky bes daug sunkesnės, o 
nežinome kain. O nežino- visgi norintieji apšvietos į- 
dami kaip padaryti, mislija- gijo ją. Augščiaus įdėtas 
me. kad to ir negalima pada- pavyzfiis parodo, kad jeigu 
ryti. Bet kaip tik žmonės tik nori kuris apšvietos, tai 
tatai sužinos — padarys, apšvieta nesislepia nuo jo. 
Jiems, vadinasi, bus galima Laikraščiai, knygos, mo- 
padaryti tas, kas mums ne- kyklos visiems darbinin- 
galima. jkams yra lygiai prieinama,

Taigi išeina, kad nieko tai .Yra — DIRBK IR MO-

visuomet teisus. Kapitaliz-
1 • • v
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nei beriogsant. Koks ab
surdas !

bočius. Mes padarome tai, kurie nesilavina, nesimoki-

Aplinkybės, regis, nėra di-

£ <= ♦

Karalius su visa savo šei
myna sėdėjo kalėjime. Skun
dėsi jisai ir jo šalininkai, 
kad taip biauriai pasielgė su 
vainikuota ypata. O juk gy
veno jisai neblogai. -Jani ir 
jo šeimynai buvo pavesta 3 
gyvenimai po keletą kamba
riu. galėjo susieiti dieną, 
vaikščioti po sodą, turėjo 
knygas ir rašymo dalykus. 
Gaudavo gerą valgį, kasdien 
virdavo 13 virėjų. Per pus
antro mėnesio miestas buvo 
išleidęs 4,500 rublių, o smul
kiems išleidimams gavo 900 
rubl. Tik paskui matant, jog 
karaliaus šalininkai nori jį 
išvogti, sustiprinta sargy
ba ir nebeduota pinigų, kad 
nepapirktų sargų.

Liudvikas XVI Kapetas 
sėdėdamas kalėjime vis dar 
manė esąs karalium ir ne
mesdavo savo tuštybės. De
javo, kad vadina jį pavarde 
(Kapetu), kad sargai rūkė, 
ir kiemsargiai buvę neper- 
daug švelnus.

Pasižinoję apie tai. kas de
das su Liudviku XVI, su
bruzdo visi Europos kara
liai, nes bijojos kiekvienas 
panašaus likimo.

Dėlto tai labidus ir gar- 
siaus kilo balsai tarpe žmo
nių, kad reikia nugalabinti 
karalius.

Kad Liudvikas Kapetas 
skubinosi gintis nuo priešų, susidėjo šu ponais, kuni-

« •
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yette, Mirabeau (sk.: Mira- 
bo) ir kitus.

Jau dabar karalius nega
lėjo išsisukti nuo teismo, iš 
visų pusių žmonės šaukė, 
reikalaudami bausmės nusi
dėjėliams. Konventas vis 
svyravo, mat buvo jame 
daug slaptų karaliaus talki
ninkų. Idant prispirti kon
ventą tai padaryti, Pary
žiaus gyventojai padarė de
monstraciją, atvežė drauge 
ir tos nakties sužeistuosius, 
kuomet buvo paimtas kara
liaus palocius. Konventus 
pabūgęs, pradėjo mainyti 
savo nuomonę. Dabar kon
vente kilo vaidai, ginčai dė
lei Liudviko Kapeto. Vieni 
norėjo jį išgelbėti, kiti — 
nubausti, treti — sviravo. 
O revoliucinė Paryžiaus 
liaudis su savo reikalavimais 
per demonstracijas spyrė 
daryli taip, kaip ji norėjo, 
kaip norėjo konvento revo
liucionieriai.

Kad karalius norėjo pra
žudyti tėvynę, panaikinti 
konštitueiją, niekas nebeuž- 
ginčijo. Tik žirondiniai kė
lė klausimus po klausimų, iš
rasdavo visokiass pinkles jo 
išgelbėjimui. Iš pradžių sa
kė, jog 
nas, n 
vus ”

ralius nėra bausti- 
nstitucija jam da- 

comybę.” Leng- 
• • • . • • vva buvoN painioti iš tų 

spąstų: karalius yra nebaus- 
tinas ten, kur pasielgė sulyg 
konstitucijos, o ne prieš ją, 
o karalius buvo peržengęs

(Toliaus bus.)

Bostono apskričio lietuvių 
socialistų konferencija fak
tais prirodė, kad pas mus 
kairiaisiais tituluojasi tam
siausi musų eilėse elementai.

_ &......... ______ . ra — DIRBK IR MO-
nėra negalima. Bet — oi-oi- KINAIS. Nei vienam nėra 
oi! — kaip daug yra nežino- specialių sąlygų.
mo. Ir kaip maža energijos' Pagalios, nemislvkite, jog 
ir pasišventimo nas žmones^ noriu pasakyti čia, kad 
tėra, idant sužinojus nežiįtfsi turi būti daktarais, ad- 
nomus dalvkus. ■pkatais, studijuoti augštes-

Bet padėkime šiuos kku^lus Aštiknoriu
simus i šąli. Nemislvkime Parvyri, ^a’P dviejų be- 
tiek daug apie kelionę ant tur,c:’r vyrŲ- Y?nas.tai.P dau< 
Marso, apie perlėkima At- .™0^s lo pasieki a, gi kitas nei 
lantiko. apie tai, kaš vra skaityti, nei rašyti dorai ne- 
elektra. Juk ir ant žemės wanioKsta. Asnonū paro- 
yra pakaktinai vietos. Kam-1 d-tį- ^ad jeigu žmogus non, 
gi reikia mums to Marso? j tai ir?aK.° jeigu nenori, tai 
Gi elektra suka mašinas, nic-meko ir negai. Tokiam 
sutaupina daug musu pra-!Jmo^! labai tinka kartoti: 
kaito, na, ir užtenka." Pa-! Pe^.ahma;„ Prakeiktas Iš
šnekėkime apie paprastus pitahzmas; Tai. genausis 
dalykėlius — tokius, su ku- pasiteisinimas, tai brangiau- 
riais kasdien susiduriame? S1S. žodis kiekvienam įdijo- 
Pašnekėkime apie apšvieta. tUh Reikia žinoti, kad ant 
Juk tai begalo Įdomus daly-. ta!Psll2 darbininkų tas kapi- 
kas. Kas gali būti branges-jl]zmas drūčiausia ir re
nio pasaulyje už apš vietą ?

O vienok kaip daug yra 
žmonių, kurie kratosi nuo 
apšvietos, kurie tikrina, kad 
girdi, neturį progos apsi
žmonių, kurie sakė man, kad ^as tau atr°do, kad negah- 
negalima apsišviesti! Ka-i17?; , ,pitalfenas, girdi, nedalei-1,.,)aug sau naudingų daly- 
džia. Yra, girdi j r kitokiu Padarytume jeigu
dalyku, kurie užstoja keliallda?‘T’e- - 0 nelauktume, 
nrie apšvietos. Taip, aš tt kad susimy>et,l ant mu' 
kiu, kad yra tu "kitokiu” da-s"\ ,• i u- • i„v,. j— i snekejimas ir kaltinimas

1VVCI1V UVUCUŲ IVAAdlO VtCfcVt- 1 ’i _ • _ 1• - - “ kitų nepagerins musų bu-
.io.

Tamsybė, nežinojimas, ne
supratimas nepaleis mus 
pats savaimi. Net ir kapi
talizmui sugriuvus — viena

miasi.
Nori Įeiti Į apšvietos rū

mą, tai klabink, jieškok, — 
duris bus atidarytos tau; 

i apšvieta nesislėps nuo tavęs. 
Ir bus galima padaryti tai,

Ivkų, kurie nedaleidžia dau- . 
gybei žmonių apsišviesti. A- 
pie tuos "kitokius” dalykus 
aš čia biskį ir noriu pašne
kėti.
pavvzdflykitG lnan 1>aimtipaiizmui sugriuvus — viena

AtvnViiiAio j;;™ • j • [sekunda — nepasidarys iš 
kinu sakvsimn ^T \aijtamsunų šviesunai. Reikės AbudiiI nr‘Xde’j- E1-etUvV?s’! mokintis ir varginti galvą, 
gius nirncni^ a UZf y: ^ad ka gero sužinojus. Mok- 
lvgia^žinnmn '^U(?U tuPjSlas neužvaldys smegenis 
anšvi’eta ^aza.taip lengvai, kaip kad užval-
lanko vnkarJnDaS juos arielkos stiklas. O,
lanko vakarinę mokyklą' t Kanitalizmui jrriuviU 
skaito fferus laikraščiu*; P11 j/T/- &nuvUaknvrrno J?- -• , . , i irgi reikes dirbti.i lančra’š/i^in^Vk-iek ga ’’ Tai kam v’s laukti? kodėl 
I laikrascius, žodžiu - vej-„^0^^ šiandien? K<(.
kia kad apsišvietus. 
vaikinas, po keliu metu, žiu- , ... * _ 7
simokinęs, bet tankiai Pasi
gauna iki kolegijos ar uni
versiteto ir studijuoja augš- 
tesnius mokslus. Yra daug 
atsitikimu, kad pabaigia me- • • • *
sitr mokslą.

Gerai, dabar eikime i, 
kito vaikino. Šitas, žino:

J*k1,9 neliuosuoti iš tamsybės
™ , - 7’ r’v retežių smegenų? Juk be

gerokai pra- inoj<sio jr socialistiškos tvar-
retežių smegenų? Juk be

kos neįvvkinsi.
Margeris.

o____  Pagerbimas.
dicinos, inžinerystės ar tei- Pagerbimas padaro daug 

blogo ir gero: 
pagerina, paikšui pui
kybę įvaro;

FHe.Gerą

'uinuiv, Ulia.3, z-lllOmU, | "J ''t

”sportukas” — nesimokina Piktą padaro piktesnį, o 
mokykloj nei savo kambary-! stiprų stipresnį.
• i VI « • • 1 •ie. Kur tau! Jis mokinasi Na, o i| durniaus tik durnių 
karčemoj: kaip daugiausl padaro didesnį.
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Žiemos Rytas

Pajieškau Juozapo Gricevičiaus, 
melsdamas atsiteisti su manim. 
Grąžink man pinigus ir gyvenk sau 
sveikas, kitaip priverstas busiu kreip
tis prie aidžios, -kuriai pakliuvęs tu
rėsi būt skaudžiai nubaustas. Mel
džiu rašyk man tuojaus.

John Bayorinas.
27 Tillmar. avė., Detroit, Mich.

'tirti, kame slepiąsis Milius.1 
: Žandarai,pasiėmę keletą ka
reivių, žydą dėl pasikalbėji- 

Įmo ir mergaitę, nešiojančią 
Miliui valgį, nuėjo į kapus ir, 
pastatę sargybą daboti kop

lyčią, patys su mergaite ir 
žydu pasitraukę už krūmo 

.teiravosi — siekdino mer
gaitę, kame yra M i liūs. Tuo 
tarpi# buvo pareikalautas 
koplyčios raktas ir zakristi
jonas, paėmęs raktą iš baž-

VACĮ rlDFCTT ?y?,os’ neduodamas kame |\ Ao lllrtlJlLl 1 dalykas, nuėjo drauge su 
kareiviais į kapus. Priėjęs 
prie žandaro padavė raktą, 
bet vos tik žandaras pažen
gė porą žingsnių koplyčios 
linkui, iš už krūmo pasigir- 

!do nežinia iš kur suvis, ir 
! vienas žandaras, pašokęs 
augštvn, parkrito nušautas. 
Antrasis žandaras ir kiti vi
si sukrito už to krūmo ant 
žemės ir gulėjo taip keletą 
valandų. Piktadarys šaudė 
daug sykių į tą vietą, bet 
pataikyti negalėjo, nes kliu
dė krūmas. Tik mergaitei 
sužeidė koją ir nušovė poli
cijos šunį.

. . . „ Atvyko į pagalbą daugiau
pasitaisyti. jr apstojo kapus.

Užėmus vokiečiams Flun- Kai tik kas nors iš vokiečių 
gę, Milius pradėjo , rodras, norėjo įneiti i kapus, tuo
kus esąs. Visų pirmą >/pa- jaus iš koplyčios pasigirsda- 
čios altarijos antroj: Įnamė vo šūviai. Taip šaudymas 
rado savo skrynią išpieštą tęsėsi keletą valandų, nuo 3 
ir išvogtą. Žmonės matę, iki 8 vai. po pietų. Subėgo 
kad Milius lindęs iš jos kam- viso miestelio žmonės, visi 
bario per langą. Milius už- manė, kad koplyčioje esama 
sigynė, supyko ir, negaiėda- nevieno plėšiko. Kareiviai Į 
mas atsikratyti • įpykusią koplyčia nešovė nei vieno sy- 
mergaitę, šovė Į ją, bet ne- kio. Varomi komendanto 
pataikė. Mergaitė naši- kaikurie kareiviai iš antros 
skundė vokiečių valdžiai, koplyčios pusės prisiartino 
Valdžia, padariusi kratą, prie durų ir pradėjo jas kirs- 
nerado ginklų, bet rado ki- ti. Piktadarys tada ėmė i 
tų vogtų daiktų ir suėmė juos šaudyt, bet pataikyti 
motiną ir sūnų. Motina už negalėjo. Iškirtus duris, 
kelių savaičių paleista buvo, ■ zakristijonas turėjo eiti pir
šimus gi nuteistas kuriam mas į koplyčią ir žiūrėti a- 
laikui kalėjiman. 1915 me-'pie altorius. Kareiviai su 
tais Milienė buvo pašalinta šautuvais stovėjo tarpu du- 
iš altarijos ir apsigyveno rų. Tuo laiku dar pasigirdo 
valsčiaus bute. Sūnūs, su- keletas šūvių ir paskui kaž- 
grįžes iš kalėjimo, kuri laiką , kas baisiai sukriokęs ir vėl 
gyveno prie motinos. Poli-aptilo. Kareiviai, užlipę ant 
cija betgi greitai vėl prade- lubu. rado piktadarį nusišo- 
jo io jieškoti, bet surast ne- ,vusį. Kojos pirštu paspau- 
galėjo. Labiau pradėjo jo dęs šautuvo gaidį, pats misi- 
jieškoti policija nuo to laiko, • šovė. Kulipka, pataikius Į 

. kai 1917 m. vasario mėnesį krutinę, išėjo per petį. Pik- 
karės teismas sušaudė Mi-Madario gyventa koplyčioje 
liau<? draugą — Balsi. Bal- kuri laiką ant lubų, palei, 
svs teisme išdavė Milių, kad bokštą, pne lango. Rado Į 
jis esąs vagių ir plėšikų tė-1 pavogtų daiktų, du rusų 
vas, kad ir ji jis iš ke'i > išve- j šautuvu, keliolika patronų, 
dęs, kad jis turis gir lų ir daug tuščių butelių, keletą 

laiškų ir fotografijų, kurių 
galvos buvo nuplėšytos. Pa-i 

įsako ja, buk Milius vedęs 
dienyną. Žmonės, išvydę 
piktadarį negyvą, .tiesiog 
apsidžiaugė, kad jau galės 
liucsiau kvėpuoti.

Banditų užpuolimas.
RADVILIŠKIS (Kauno 

gub.). Rugsėjo 21 d. pava
kare. lyjant, atėjo į JuKniš- 
kių kaimą pas Jurą pakelei
vė ir pasiprašė nakvynės. 
'Jurienė maloniai sutiko. 
”Eikš, sako, vidun. Tuojaus 
bus vakarienė — galėsi su 
mumis ir pavalgyti.” Vieš
nia panorėjo eiti nuskalauti 
savo skarą. Kaipgi šeimi
ninkus nustebino, kada, grį
ždama atsivedė da du vyru. 
Vienas iš jų dūrė tuoj Jurui 
peiliu Į šoną sakydamas: 

į "Atiduok pinigus.” Pasiro
dė, kad plėšikai apsiginkla
vę tik peiliais ir kirviu. Kol 
galėjo Juras — priešinosi. 
Jam pavyko net ištraukti 
plėšikui kinų ir jį natį kak
ton sužeisti. Tąsyk pasida
rė dar didesnis sumišimas.

LIETUVOJE.
ŽINIOS Iš LIETI VOS 

LAIKRAŠČIŲ

•>uvo 
unari-

Koplyčioj plėšiko l zdas.
PLUNGĖ (Telšių j>kr.) 

Plungėje prieš kar< 
nusisamdžiusi butą 
jos nameMilienė, ku us vy
ras buvo Amerikoje. Prie 
savęs ji laikė du sąru, tre
tysis buvo kariumenėju. Ka- į 
rei užėjus vienas Milius bu- \ 
vo paimtas Į. karę, bet greit 
buvo paleistas 6 rhėr.esiams •i _ • rf f

i

Žiemos pirmas naujas rytas 
Su žibučiais deimantiniais 
Lyg žemčiūgais sidabriniais 
Visas laukas apdraikvtas!

Pajieškau pusbrolių Igno Petriko- 
nies, Antąno Žilionies ir Petro 2ilio- 
nies, visi iš Serijų parapijos, Suval
kų gub. Taipgi Juozapo PI ūkio iš 
Veisėju parapijos. Jų pačių atsi
šaukti ar kas žino meldžiu pranešti.

Petras Markevičius, (1)
864 Carpenter Way, N. S.

N S Pittsburgh, Pa.

Sveiki sulaikė 
KALĖDŲ ŠVENTES 

IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE

: tel6MOI040K*X*#OIOtO»OMOIOIOMO^^

Lietuviu Organizuojama
Baisi audra jau aprimo 
Jau pailso smarkus vėjas — 
Ir perkūnas piktadėjas 
Jau suvaldė pasiutimą!

Ten paniuręs šilas gludi, 
Kai svajoja užsimąstęs, 
Baltu puku apsitaškęs 
Lyg pailsęs tykiai liūdi...
Minkštas sniegas kelią ruošia, 
Slepia žemęs purvą margą

- lauko sargą 
as jįjį puošia...

M. Mokinys.

Pajieškau tetos Digrienės ir jos sū
naus Jurgio, taipgi pusbrolių Juozo 
ir Antano Pažėrų, iš Padrėčiu kaimo. 
Paežerių parap., Suvalkų gub. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Tarnas Bernotaitis
186 East Crosier str., Akron, Ohio

Pajieškau draugo Vikto Guntorio. 
iš_ Keturvalkių parapijos. Geisteriš- 
kės kaimo, Suvalkų gub. Taipgi Bar
boros Braziutčs iš Bartninkų mies
telio meldižiu atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Vincas Gelgota,
65 Keller st., Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Petro Karinsko, 
iš Kermelių sodžiaus, Raguvos vais
iaus, Vilkmergės pav.. Kauno gub. 
Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas 
jį žino malonės pranešti už ką busiu 
iėkingas.

Geo, Kazinskas,
88 Chapman str., Greenfield, Mass.

THE PROGRESS SHOE
MANUFACTURING CO

MONTELLO, MASS.
Inkorporuojama ant $100,000.00.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
veda organizavimo darbą:

a) Prižiūri tvarką,
b) kontroliuoja ir
c) sudėtus pinigus prižiūri.
DIRBTUVĖ BUS TUOJAUS STEIGIAMA

H
< >

< r

h

dęs, kad iis turis gir lų 
gyvas žadąs valdžiai asi- 
duoti.

Sušaudžius Balsi, 
mai aptyko ir iki šių 
pavasario buvo visai 
Anie Milių ėjo visokiu pas
kalų: buk esąs siuntas, 
buk slapstasis po mišk js. tai 
vėl kad gyvenąs prie Loti
nos ir tt.

Ši pavasarį jiaranijbi atsi
kartojo keli ginkluot: 
puolimai. Gondingos 
džiuje nušovė ir apip 
iių. Padarė užpuoli.. __
n. Vaitkevičienės dva ), bet 
buvęs ten tuo metu v< Kiečiu 
kareivis apgvnė. Arii^ėšė. 
Kaušėnų sodžiuj Grikstienę, 
kuriai ir pavyko susekTi kal
tininkų pradžią. Grikštie- 
nė, nuėjus i Plungę, vieno 
lietuvio krautuvėje pi adėjo 
pasakoti savo ne aimę. 
Krautuvės savininkė pasa
kė šįryt mačiusi vieną žmo
gų nešantis lašinius. Grikš- 
tienė davė žinią žandarai, 
kuriems pavyko surasti kal
tininkai ir keletas jų s. imti. 
Pasilikusieji sumanė ; tker- 
švti Grikštienei ir viena nak
tį padegė tvartus iri šovė Į i Tame tarne Jurienė išmušė 
jnc mietramąii kanibai no-'langą ir išbėgo prie kaimy- 
rėdami ją nušauti, bet ne >a-J no. Banditai, pajutę, kad 
taikė: kulipka viršum lovos Jurienė pabėgo, pasiskubino 
pralėkė. I išsinešdinti. Užmiršo net ir

Sugautiems piktadariams. krepšiuką. Juras sunkiai 
jų pasilikusieji draugai nešė sužeistas peiliu i vidurius iv 
i kalėjimą valgyti ir drauge'nugara, o kirviu i galvą. Jo 
su vairiu laiškus. Keletas‘ sūnui irgi perdurta nugara, 
tokiu laiškų pavyko kalėji-. Tėvas vargiai besugis. Jis 
mo sargui sugauti,ku- buvo labai ramus, darbštus 
riu viename buvo rašyta ir kaimynams labai geras 
išduoti Miliaus..--Žandarai 1 (patsai turėdamas tik-41/. 
pradėjo stipriau teirautis ir.dešimtinės daug kam reiki ‘ 
pagalios jiems parsekė pa- be atlyginimo padėdavo>.

plėši- 
metų 

ramu.

vUZ- 
so- 

iip!ė-ė žy
mią ant

Alove (Alytaus <apskr). 
Viename kaime susirgo kru
vinąja visa šeimyna. Už ke
lių dienų toji grintelė nete
ko savo šeimininko ir kelių 
jo paaugusių vaikų. Kiti 
taip-pat serga gana sunkiai 
ir vargiai beišgys. Baisi li
ga! Reikia jos didžiai sau
gotis, ypačiai kur jau ji at
siranda. Labai blpgai žmo
nės daro, kad mirusį tąja li
ga numirėlį ilgai nelaidoja, 
o kas blogiausia, kad laido
jant grabą atidaro.

Lazdijai. Pačiuose Lazdi
juose turime mokyklą su 
dviem mokytojom ir per 50 
vaikų: Burbiškiuose — apie 
14 vaikų; Vieštartuose — 
nežinau kiek vaikų. Drau
gijų dabar pas mus nėra jo
kių. Reikėtų Čia daug dar
bo užleistai šio Dzūkijos 
kampelio dirvai pakedenti. 
Jaunimas tik ”zbitkonns” 
užsiiminėja. Ir nėra kam 
ruo gyvuoju reikalu užsiim
ti.

pos mėn. 2 dieną atidaryta 
pradedamoji vienaklasė lie
tuvių mokykla. Mokytoja 
p-lė Lėkaitytė.

Matyti, kad raseiniečiai 
buvo labai išsiilgę mokyklos, 
ir pirmose pamokų dienose 
prisirinko apie 100 vaikų. 
Bet gaila, kad dėl vietos tru
kumo priimta tiktai apie 50 
vaikų.

l 
l

Pajieškojimai
Pajieškau brol'O Mikolo ir jo sū

naus Vladislavo Stanų, iš Telšių pav., 
Kauno gub. Girdėjau, kad iš Liepo- 
jaus atvažiavo Chicagon. Jų pačių ar 
kas apie juos žinc meldžiu atsišauk
ti Jerolim Stonis,

BOK 183, (Mexico) Rumford, Me.

Pajieškau Tado Giedros, iš Naikių 
sodos, Viekšnių parapijos, Šiaulių pa
vieto, Kauno gub. Aš esu iš Kra
kių sodos. Turiu reikalą ir meldžiu 
atsišaukti.

J VI f* lc 54 s

; 2190 Russell" str., Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Frano Čypo, iš 
i žvliu kaimo.. Zarasų pav.. Kauno gub. 
' Taipgi ir kitu savo pažįstamų mel
džiu atsišaukti, nes turiu svarba rei
kalą. (2)

Išdeginti kaimai.
Petras čypas.

2 Carter avė.. Scrantcn, Pa.
i

Pajieškau Zosės Vinckaitčs, iš Siau- 
ROGTTPTAT ritaumipsčio s*''1os- Šilalės parap., Raseiniųta Kj U n Al <j>au’liesciupav Kauno gub., gyveno New- 

nav.). Per karę išdeginu čia yorke. Jos pačios atsišaukti ar kas 
qiiviqqi t\qoriynoįę cįp IcilimJll * ^ino meldžiu pranerti.&u\ įsai pagiriais sie Kdiniai. Jonas Sungaila (t >
Samuolynė (Plkcilmgiai), i BOX 101, Wash. Co. Daisytovvn, Pa

GepUUO- Pajieškau pusseserės Ag 
Ii ai, Zirkinė. Suopiai, btalio-‘ k'utės bei Alzės Miskiutės. 
riai. Rugieniai,L šiaudiniai 
VadusiKs, BlusVnė, Stran- 
kauskai. Gerdžiai, Akmeny
nė, Spuktiškė ir Kerai, o 
Marčiukų tikta^ 2 ^įdegin
tu. Soduose išgirsti visi me
džiai ir tt ir riimia žmone- 
liai čia varginčiau gyveno 
už kitus "laukininkus.” Bet, 
ntątyT. žmoneliai vėl statosi, 
Išnaši šiokias' tokias trobe
les. veisia sodelius ir tt Baž
nyčia. kuri buvo apgriauta

Pajieškau pusseserės Agoras Mis- 
........... . iš Pado-

Meldžiu 'atsi
šaukti ar kas žino malonės pranešti.

Andrius Karalius
BOX 113 Castle Sehannan. Pa.

i ---------------------------------------L___________________________________

Pajieškau savo vyro Kaulo Laukai
čio, kuris prieš 5 metus palikęs mane 
sn 3 vaikučiais išvažiavo ir jokios ži
nios apie jį neturu. Jis yra 5 pėdu 
augi'afz tamsiav- plaukais, dešinė 
ranka suranduota. Kas praneš man 
apie jį tikras žinias, gaus atlygini
mo 25 dolerius. <1)

Marė Laukaitienė.
643 North Rivorsidc str., 

Matcrbury. Conn.

. . . ._ . J _____
apdeginta, žmogeliai baigia Kauno gub. . ... \ .a ... • * v.__ žino meldžiutaisyti ir tikimi prieš žiemą 
įeisią. |

Pajieškau brolio Petro Albriko, A- 
dolfo Vitkevičiaus ir Jono Swany, vi
si Juodsodžių sodos, Telšių pav..

. Ju pačių ar kas juos 
žino meldžiu atsišaukti.

Antanas Alhrikas, < 1)
46 River str.. Rumtord, Me.

Pajieškau Katarinos Černauskaitės,
! . .. . - l’š Siečių kaimo. Klovainių parapijos,

Is Ukmergės tipielinkes. Panevėžin pavieto, Kauno gub. Turiu 
__ _ . , . . 'svarbų reikalą ir meldžiu jos pačios
Ukmergės apskrityje VOKie- | atsiliepti ar kas žino malonės praneš- 
cių valdžia leido Įsteigti lie-1tL An(,nas Lstonis

230« Peoria Rd.. Springfield. III.

Pajieškau Marijonos Kučinskaitės 
no vyru Dapšienės, pirmiau gyveno 
South Bostone, malonėkit atsišaukti, 
arba inanėių meldžiu pranešti 

Kostanciia Kočinskaitė-Malčienė. 
BOX L 62. Shirley, Mass.

tuvių katalikų jaunimo 
draugiją „Pavasaris.” Su
sibūrus nepatogioms aplin-? 
kybėms draugijos įsteigėjai 
priversti būro aprinkti lai
kinuoju difcugijos centru 
Šėtą. Cenzras turi teisę į 

savo skyrius visame 
apskrityje.

■ ----- ----------------------- ■

Kapčiamiestis (Seinų a|>- 
skričio). Nuo ]>ereitujų Ka
lėdų čia gyvuoja lietuvių 
mokykla, oet nedaugelis ją 
telanko, nes čia tėvai dar 
nesupranti mokslo naudin
gumo. Jaunimas, be jokios 
naudos ladžia laiką vaka
ruškose. Prieš karę čia vei
kė „Žiburio” Draugija.

Pajieškau brolio Kazimiero Ben- 
doraičio. pasidavusio vardu Brown, iš 
PovflaičųĮ kaimo, Gruzdžių parap4 
Šiaulių pav., Kauno gub., gyveno 
New Yorke. Turiu svarbu reikalą 
ir meldžiu jo paties ar kas jį žino pra
nešti. (1)

Jonas Sandorius,
228 William st... Detroit. Mich.

Pajieškau brolio Jono Naujoko, iš 
Nesviediškės kaimo, Tamasbudžio val
sčiaus, Naumiesčio pav., Suvalkų 
gub., gyveno Baltimorėj. Jo paties 
meldžiu atsišaukti ar kas žino malo
nės pranešti.

Agota Naujokiutė-Anskaitienė,
136 30-th st, Detroit, Mich.

Pajieškau Petronės Janutaitės, iš 
Retavos miesto, Kauno gub. Turiu 
labai svarbų reikalą ir meldžiu jos pa
čios atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti.

Magdalenė Sandargaitė,
25.5 Broad^ąy So. Boston, Mass.
Pajieškau draugo Boleslavo S tapo- 

lanio, iš Neconių kamo. Saločių para
pijos Panevėžio pav.. Kauno. Jo pa
ties atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Jonas Gustavičia
BOK 125 Black Liek, Penna.

Pajieškau Jurgio Savicko, iš Taru- 
čoniu kaimo. Merkinės valsčiaus. Tra
kų., Vilniaus gub. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu jo paties atsišaukti ar 
kas žino malonės pranešti..

Julius Raugelis,
5 So. Walnut str.. Pana, III.

Pajieškau broliu • Aleksandro ir 
Antano Navickų, iš žvirgždų sodos, 
Varnių valsčiaus, Telšių pav., Kau
no gub.. gyveno Rossin, Wash. Jų 
pačių ar kas juos žino meldžiu at
sišaukti. (52)
. Jonas Navickas

114 Sigel st--., Philadelphia. Pa.

Aš Marijona Rupšiukė — Kupstis 
iš Vaugiškių sodžiaus. Viekšnių pa
rap., Kauno gub. pajieškau savo vyro 
Juozapo Kusčio. Reikalas yra per
siskyrimo, dėlto prašau atsiliepti, 
taipgi prašau žinančiųju jį pranešti 
jo adresą, už ką busiu dėkinga.

M. Kupstm. (1)
•179 North Mains str..

VVaterbury, Conn.

Pajieškau Jono dšopio. Kauno gu
bernijos. Šiaulių pav., Viekšnų par., 
Daubiškiu sodos. Pastaruoju laiku 
gyveno Chicagoje. Yra labai svarbus 
reikalas, nes mirė 
-as Šonvs. Todėl 
jį pažįsta, tegul 
<iuo adresu:

Stanislovas
54 Arthur str.,

jo pusbrolis. Jo- 
ar iis pats, ar kas 
tuojaus atsišaukia

Barvitis. (52)
Montello, Mass.

Pajieškau savo vyro JONO KILI- 
KEVIČIAUS, jis prasišalino 3 gruo- 
’’io palikdamas mane su mažu kūdi
kiu dideliam varge. 35 metų senu
mo, 5 pėdu 6 coliu augščio. apskritos 
burnos, čvsto veido, tamsiai geltonų 
niauku, plikas, vienos rankos nykš- 
tis vra sužeistas. Iš Lietuvos paei
na: Tarn«vos kaimo. Panevėžio pav., 
Kauno gub. 3 metai atgal gyveno 
Baltimore, Md., vėliau Bostone. Kas 
patėmytų tokį vyrą, malonėkit man 
nran^šti. Girdėjau kad Marylando 
valstijoj b”vo ženotas su kita. Gimi
nės ar pažįstami malonėkit pranešti, 
už ką tariu ačiū. (1)

MARY KIUKEVIčIA.
.303 Ponlar st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau brolio Augusto Žigo, pa- 
••ina iš Kauno gub.. Vilgmergės pav.. 
Sėsiku vals.. Mekenu sodžiaus, apie 
12 metu atgal gyveno Baltimore, Md. 

svarbųdabar nežinau kur. Turiu 
reikalą ir "leidžiu atsišaukti.

Barbora Z’aras U)
14 ITunting str.. Somervillc. Mass.

>

Paiieškau pusbrolių Juozapo ir 
Mikolo Janonių. taipgi Jokūbo Ge- 
lumbicko, iš Kaspariškių kaimo, Tra
ku pav., Vilniaus gub. Ju pečių mel
džiu atsišaukti ar kas apie juos žino 
malonės pranešti. Aš esmi Stanislo
vas Purickis, tarnauju kariumenėj, 
dėlto meldžiu rašvt šiuo adresu:

A. Barkauskis. (i)
BOX 414, Hamburg, N J.

Pajieškau savo pusseseru: Mercės 
ir Vmcusės Martušaičių, iš Dusmeniu 
sodžiaus. Nemunaičių nar.ip., Trakų 
pav., Vilniaus gub. Turiu svarbu 
reikalą ir meldžiu jų pačiu atsišaukti 
ar kas žino malonės pranešti.

Aleksandra Sabonis. (52)
1015 Garfield str., Kenosha. Wis.

Pajieškau brolio .Jono Sabeckio, 
Kauno gub., Raseinių pavieto, La- 
bardžin vals.. Gudvinu sodos. Kas 
apie jį žino malonėkit pranešti, arba 
pats lai atsišaukia, nes yra svarbus 

' reikalas.
Juozas Sabeckis,

916 So. 12-th str.. Kansas City, Kana.

Pajieškau draugo Jono Vainausko, 
iš Augučių dvaro, Šiaulių pav.. K«u- 
no gub.. gyveno Baltimore Md. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu jo n'- 
ties ar kas žino ats;liepti. (52)

Kazimieras Petrila.
2235 Forbes str., Pittsburgh. Pa.

inių aps
čių mieste lie-

Pajieškau Ka’imiem Baltos paeina 
iš Kauno gub, Šiaulių pav., Skaisgi- 
riu parap.. pirma gyveno Chicagoi. 
daba’- nežinau kur. Meldžiu atsi
šaukti. .■

K. Parezinskv.
BOX 47, Montello, Mass

KAS NORITE
galite įstoti į

THE PROGRESS SHOE MANUFACTURING CO.
Vieno šėro kaina $100.00;
Apsauga pinigu užtikrinta;
Pelnas didelis ir tikras; -
Avalų (shoe) krautuvių biznieriams, 

puikiausias investmentas.
NELAUKITE SU ĮSTOJIMU, NES GALI 

NETEKTI ŠĖKŲ!
KLAUSKITE INFORMACIJŲ 
ir PINIGUS SIŲSKITE

tuojau pas: —

The Progress Shoe Manufacturing Co.
58 Ames St., Montello, Mass.

arba:
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION 

New York, N. Y.

n

»

P
: bicoooaoioioioioijioiaoioK^^
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320 Filth Avė.,

Pajieškau apsivedimui merginos, 
aš esu 38 metų. 5 pėdų 10 colių aug
ščio. šviesiai geltonais plaukais, turiu 
80 akrų žemės, taipgi gerai uždirbu. 
Platesnių žinių meldžiu kreiptis laiš
ku. (52)

J Dumchis,
511 3-rd avė., Seattle, Wash

Pajieškau merginos apsivesti nuo 
18 iki 21 metu, turi būt laisva, ne 
fanatikė: padori, sveika, šviesaus 
gymio ir neperdaug tinginė, turi mo
kėt anglišką kalbą ir nors kiek pa
žint rašyba, taipgi ir lietuviškai; gi
mus šioj šalyje, mylinti švaru gyve
nimą ir savo vyrą, lygiai ir savo šei
myną. Man jau baigias 25 metai. 
Meldžiu rašyti ir prisiųsti savo foto
grafiją.

Pa... Galiuns,
444 No. Franklin str.,

Philadelphia. Pa.

(2)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės 20 ir nesenesnės 27 me
tų amžiaus, geistina, kad butu laisvų 
pažiurti, mokanti engiu kalbą ir raš
tą. Aš esu 28 metų, 5 pėdų S colių 
augščio, iš amato kalvis. (52)

William Chepanskas.
1531 N Wood str., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 25 metų. Aš esu 25 me
tų, iš amato kalvis, lietuvaičių čionai 
nėra, o svetimtautės imt sau už 
draugę nenoriu. Dėlto meldyiu lietu
vaičių atsišaukti su pirmu laišku pri
siunčiant savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

J. A. S. (1 >
BOK 1, Peeksviile, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos be 
skirtumo pažiūrų ir tikėjimo, kad tik 
sutinka imti civilišką šliuba. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųst savo pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvie
nai'. A A DIX (1)

637 Bank st., New I ondon, Conn.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA DIDELIS 

PULRULMIS.
Dėska shoukeisis ir daug visokių 

forničių. Parsiduoda visai pigiai.
Savininkas nusipirko didelį plot# 

žemės ir statosi GARAGE jam reikia 
pinigų. Kuris atsikreips ir duos tin
kamą pasiūlymą, paims tą gerai iš
dirbtą biznį.

Kreipkitės tuojaus šiuo adresu: 
A. J. KUPSTIS.

343 Broadvay, So. Boston. Mass.
Tel.: So. Boston, 4«1-M.

PARSIDUODA farma, stuba 11-kos 
kambarių, kluonas su grendimu, tvar
tai ir kitos reikalingos triobos, visi 
padarai, 4 galvijai, 34 akeriaf žemės, 
netoli fabrikas, kaina $4,200. Pla
tesnių žinių kreipkitės. (52)

K. Salokas.
R F D 3, Southbury, Conn.

Paiieškau ansivedimui merginos, i 
ar nešies, nuo 23 iki 33 melų amžiaus, i 
Aš esu 33 metų. Meldžiu mylinčių ' 
dorą gyvenimą atsišaukti, atsakymą j 
duosiu kiekvienai. (52) |

J. G.,
Barton, Md.BOX 101,

PRANEŠIMAI
APSIIMA BŪTI TĖVAIS 

DVIEM NAŠLAITĖM.
Apsiimamc išauginti ir duoti mok

slą dviem lietuvių tėvų našlaitėm, ku
rių abu tėvai vra mirę. Mergaitės 
gali būti nuo F iki 15 metu amžiaus. 
l»et ne vienų tėvų (ne seseris), 
lonėkite atsišaukti tuojaus ant 
antrašo:

P. ir 4. .M. Kailis.
238 — 52-nd str.. Moline, III.

M a- 
šio 

(52>

LIETUVOS VĖLIAVA DYKAI
Vėliava padaryta iš šilko, tokiame 

savybės pavyzdije ir spalvos, kadai
se Lietuva buvo r.eprigulminga, žin
geidi. Sampelius 4-rių gatunkų tik
ro Rusiško tabako vertės $2.00 pri
siusiu kožnam, kuris prisius 20 centų 
markėmis ir 25 centus sidabru dėi pri- 
siuntimo iškaščių. Registravot nerei
kalinga. Norime tabaką išplatinti 

— reikalingi agentai. (2)
j. H. RIChVICH.

V. O. BOX 401. AUBURN. WASH

PAGELBA SLENKANT 
PLAUKAMS.

Kam tiktai slenka plaukai ar pleis
kanų yra galvoje, atsišaukite greitai 
pas mus, prisiunčiant už 3c. štampą 
atsakymui, o apturėsit greitą ir gerą 
pagalba. (2)

CLASSICAL BARBĖK SHOP,
102 Miliburv str..

WORCESTER, MASS.

REIKALINGAS PARTNERIS prie 
svarbaus pelningo intereso. Aš esu 
išradęs mašiną duonai piaustyt. Ma
šina begalo pageidaujama hoteliuose 
ir visose valgyklose, kur tik reik daug 
duonos riekti. U. S. Patent Office 
\Vashingtone pripažino mano išradi-

i mą ypatingu iki šiol da nebuvusiu. 
Mano gyvenimo sąlygos neleidžia 
man vienam šitą išradymą paleisti 
gvveniman. todėl pajieškau partne
rio su nedidele pinigu suma. Mel
džiu susižinoti su manim sekančiu ad
resu: (2)

Jonas M. Stasevicius.
252 Bach str.. LA PORTE. 1ND.

PRANEŠIMAS.
Siuomi pranešu visiems giminėms, 

kad mirus Antanui Diliui as esu pas
kirtas administratorium ant jo tur
to. Jis paliko 8500 00 ir Automobi-1 

Girdėjau, kad turis se- 
Aš esu meilaus budo, blaivas ir m’’’in-i s®ri New Y orke: Platesnių žinių mel- 

. Meldžiu platesnių žinių džiu klausti per laišką pas Admini
stratorių. (52)

bastant Palionis,
BOK 372 Hartsh'.rne, Okla.

APSIVEDIMAI
Paiieškau apsivedimui mergino.-, 

mylinčios ramų ir gra-žu gyvenimą, 
laisvų pažiuro ir mylinčios apšvietą. , ”u Ųord$ ••

tis mokslą. Meldžiu platesnių žinių
I kreiptis šiuo adresu:

S Woorpp
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

FARMOS.
Gerbiami tautiečiai, kurie manote 

pirkti sau farmą ateinantį pavasarį, 
tai dabar yra laikas, kada viskas 
brangiai parsiduoda ką tik Ukinin- 

1 tas užaugina. Pasiuskit k rasos žen- 
1 kleli į Redakciją laikraščio išeinan
čio iš Lietuviško kaimo, o gausit tei- 

i singiausias informacijas, taipgi pri
sius Įeiki aštį. kuris labai naudingas 
ūkininkams ir katalioga fermų, ku
rias surinko ant pardavimo. Yra vi
sokio didumo taip kad kožnam gali 
pritaikyt palei išgalės. Adresuokit vi
sados tnin: (2)

AMERIKOS ŪKININKAS. 
BOX 96. H ART. MICH.

M. YValenėius.



BŪKORISTIKA. Z
isdamas kad šalta, Sir Isaac 
lNewton, garsusis atstrono- 
mas, instinktyviškai prisi-

gi

Pirk šiam Bargans store
WOLF COHEN £ CO.

2073 — WASHINGTON ST„ — 2073 
Proga visam

i
Š
!:• 

traukė kėdę prie šviežiai už- J 
kurto kakalio. Mažu-pama- 
žu kakalys taip Įsiplieskė-Į- $ ‘ 
raudo,kad karštis Newtonui 
tiesiog buvo nepakenčiamas 
ir jis, su įnirtimu ėmė irau- § 
kioti varpą, kad pavadinus 
tarną. Bet tasai kaip ir ty-]§ 
čia, buvo kur išsivilkęs. Kuo- JĮ 
—4. atėjo — Sirjj

taip sakant, i * t 
į 

ii

I § c K

0, JĖZAU!...
(žodžiai iš kun. S. B. M. pamokslo).

met, ant galo, 
Isaacas buvo, 
pusiau iškeptas.
x "Patrauk šalin tą praga
rišką kakalį, tu tinginių 
maiše!" sušuko atstrono- 
mas piktu balsu, kuris to
kiam rimtam galvočiui bu
vo retenybė. "Atitrauk ji 
nuo manęs kaip bematant, 
ar nematai, kad baigiu kep- 

nedavė ■! Negalėjai ji kitur pasta- 

gauti šmotą mėsos. Gerai; į Siirimildamas, juslJ Ti
beto kaip dabar tą mėsą pa-^V^e- ar neankanuau jutu 
sidalinti? Davai jiedu bartis patraukti jūsų kėdę _c>a.in 
ir vaidytis! Ūkininkas,maty ^o kakalio?^ ‘ar’

damas, kad gražumu nesusi- °
TkiSm:S «»>• Kesonas nusišypso- 

to nedasiprotėiau.
užpakalyje; esą, kuris iš ju
dviejų galėsite greičiaus ės-

v

šunes ir kaulas.
Prūsas ir žemaitis keliavo 

drauge vienu keliu ir abu 
neturėjo nei puses skatiko. 
Jau kelinta valanda kaip 
jiems pilvai skambino dvyli
ktą, bet kur nėjo, ką nedarė, 
nieko niekas jiems __ _ „
valgyt. Galų-gale pasisekė

nas. truputi nustebintas. 
”Del Viešpaties malonės!”

; "aš to nedasiprotėiau.
Gyvulių mylėtoja55. 

Vieną kartą Landseer.
ti tai tam ir mėsos daugiaus ; artistai gyvulių pie- 

,, Kjas atsiją^ Škotijoje.
, .... . . viename kaime jižsiĮnteresa-
kas sunso jiems rankas ir š imis h kur koki pa- 
prisakęs gerai įsikąsti me- ..........
są, paklausė: _

—Na, ar jau prisirengę Į^ena, eidami’ta" pat 
’yį1 • ... . , _ , , .. iyieta, nusistebėjo pamatęs

žemaitis, vieton atsakyti,. ; nledžiais prikarety-
tik per nosį sumurkė : Hm L šuęis arba prigirdytus 

_ Oprusas.Tkaipvar- .upėjė Pamatęs žmogų, 
lr. bėganti su šunyčiu po skver- 

nu, sulaikęs paklausė, delko 
jie taip elgiasi. Sužinojo, 

- - •• val
džios inspektorių, užrašine- 
janti šunis, kad paskui

teksią. Žemaitis ir prūsas 
ant to mielai sutiko. Ukinin- __ ____ _ ?

viename kaime pžsiįnteresa-

matės, ėmė braižyti jų pa
veikslus — ėmė škicuoti. An-

ryti?

—mm.”
na, išsižiojo: ”Jaa’’ 
mėsa teko žemaičiui.

Kvaila pasaka.

— • /

iivniki 1 -į -i,- •; ,,X

Mano brolis, besiskusda- kad jie palaike jį
mas barzdą, išnetyčių nusi- 
pjovė nosį; metė britvą Į že- .1 
mę, ta pataikė i koją ir nu- t— 
kirto#k«jo$ didįjĮ pirštą. Jis kesčių uz sunis. 
buvo taip persigandęs, kad1 Kitą kartą Landseer nu- 
ant greitųjų nepatėmijo, važiavo į Portūgaliją, kur jį 
kaip nosĮ prisidėjo prie ko- karalius uzsikvietė pas save 
jos. vieton piršto, o 1 
pirštą prie nosies. r 
ir prigijo. Paskui, kada tik 
jam reikėdavo nusišnipšti 
nosi, turėdavo nusiauti ba
tą ir nusitraukti pančiaką. 
Vieną dieną jis taip smar
kiai nusičiaudėjo, kad batas 
nulėkė nuo koios ir pataikė 
moteriai Į veidą.

i nu-
baudus už nemokėjimą mo-

78
• kojos 1 svečius, kaipo garsų artis-’ 
Taip jie

■ ’ 1 "Ak, pone Edwin," kalbė
jo didybė: "man labai links
ma tave sutikus: aš taip la
bai myliu gyvulius."

Karve.
Profesorius Hamilton, 

Aberdeen. Anglijoje, vieną 
dieną labai skubėjo su nepa- 
inrastais reikalais ir ant ke
lio atsimušė Į karvę, kuri, 
neatbodama Į profesorių, 
skersai kelią ramiai sau ėjo. 
Kadangi profesorius buvo 
užsimisliies, tai jis greitai 
nusiėmė kepurę ir linkterė
jęs. tarė:

"Meldžiu ponios man at
leisti!"

Eidamas gatve kelioms 
dienoms vėliaus atsimušė Į 
apysenę ponią, skersai gat
vės einančią. Jis, urnai su
sigriebdamas savo pirmesni 
apsirikimą, sušuko:

"Ar vėl tu čia, tu sena pa- 
gaišėle?"

j Vyras dvi linksmas dienas 
_ 'gyvendamas datyrė: kada

Ištikimybe. pačia vedė ir kada jinai mi-
Vienas vyrukas, regėda- rė.

Kas do žinovai.
—Ką tai šnekėti! — kal

bėjo vienas žinovas; — kur „ 
aš nebuvęs ir ką nematęs? 
Sykį keliavau taip šaltoje 
vienoj šalyje, kad net žo
džiai burnoje sušaldavo. 
Mus kalbos ir ginčai taip ri
mai sušaldavo Į ledą, kad 
reikėdavo juos, surankiojus, 
parnešti namon ir atšildyti, 
kad dažinojus apie ką kalbė
jome.

—Tai tas nieko, — Įsikišo 
antras žinovas, — bet aš bu
vau taip karštame krašte, 
kad-vištas reikėdavo lesvti 
šmotais ledo, kad nepadėtų 
virintų kiaušinių.

mas jog jam reikės mirti, 
sako savo pačiai: "Pačiute, 
turiu atsiskirti... Trumpos 
jau dienos; apleidžiu gyveni
mą brangu; aiškiai jaučiu.

iš

VOKIETIJOJ STREIKUO
JA 50,000 MAINERIŲ.

„m via.tgu, Vokietijoj gali prieiti prie
jog jau mirsiu ir eisiu Į dan- visuotino angliakasių strei- 

............... ’ ” * ko. Gruodžio 12 Thysseno 
kasykloj sustreikavo 5.000 
mainerių. Prie ju prisidėjo 
dar kelioliką kasyklų ir 
šiandien streikuoia jau 
50,000 žmonių. Jie reika
lauja 7 valandų darbo die
nos. 20 markių dienai algos 
ir 1,000 markių atlvginimo 
kiekvienam angliakasiui, 
kuris yra išdirbės po žeme 4 
metus. * Vietomis streikie-

gų. Ak, kaip tave aš myliu! 
Ak ir tu prižadėkie mane 
mvlėti... už kito daugiaus 
netekėkie”. "Na, tai kodėl gi 
nuo tavęs to pirmiaus negir
dėjau? šiandien vėlu, nes 
senai jau kitam prižadėjau.”

pa. 
loc- 
Pa- 
ak- 
ko-

gyve-nimui pasimokinti. 
50,000 krovi

nys drapanos vy
rams ir jaunuo
liams, vyriškų 
papuošalų, avali
nės, kufarėlių, 
valyzą ir tašų 
bus išparduota 
30 nuošimčiu pi
giau, kadangi 
mes atmirkome 
GAISRO bei 
BANKRUTO ta- 
vorus, todėl ga
lime parduoti 
jums pigiau, ne
gu kokia nors ki
ta krautuvė. Jus 
galite gauti tik
rą tavorą šia
me store. Išpar
davimas prasidė
ta šiandien ir tę
sis per 15 dienų. 

ŠITIE TAVO- 
RAI YRA VER- 

J? TESNI 4-5 KARTUS DAUGIAU NE- 
3 GU JU KAINOS. ŠTAI YRA T1K- 
% RA! TEISINGA JŲ VERTĖ: 
X kš Vyrams Rankoms daryti Overko- 
pjai ir Siutai. Verti nuo $15 iki $15, 
j# dabar parduodami po: $4.95, $S.5O,

$9.75, $10.95. $12.00, $15.00. $18.00. 
Kelinės vyriškos $3. ir $6. dabar nuo 
95 iki $2.98. Vyriški VGoodwelt” $7 
čeverykai dabar $1.59 ir $2.98. Vy
riški ir moteriški $20 Rainkotai da
bar po $2.95. Rcberiai 49c. Vaikams 
siutai ir overkotai po $1.79 iki $4.98. 
Vyriškos $5 kietos ir minkštos skry- 
•vclės po Gt'c. iki $2.39. Kepurės po 
48c., pirštinės 15c. iki 9Sc. Overė- 
liai po 59 ir 79e. Vyriški $5 flane
liniai marškiniai po 7Se. ir $1.9S Sve
teliai $5 ir 16 dol. vertės — po 98c. 
i • S3.9S. Vyriški apatiniai drabu
žiai atskiri po 39 ir 79c. Vaikų $3 50 
čeverykai po $1.19. Visų rusių žie
miniai apatiniai drabužiai, pirštinės, 
keparėa. sveteriai, reinkotai, darbi
niai ir šventai dienai čeverykai, viso- 

f . Kie roberiai, So.OO'tašas (bags> ir va- 
lvzcs — po 79c., $2.98, $10 ir $20. 
Katarai įtrunks) po $1.98 ir $7.95. 

I Ir daug du kitako. Atsilankykit pas 
_  ______ mus pasižiūrėti pirma, negu nueisit 
BALTOJI VERGIJA. ,kur kitur pirkti. Musu yra vienati- 

j nė didžiausia pigumo sąkrova.
drua Keletas žingsnių toliaus, bet tas

tokis moterų pavergimas, apsimoka.
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis. i _ ,,

x*x i. v <3 minutes ėjimo nuo Dudley L.Šita Knyga mylinčiam Stationo kaimp. SteTling str. Atidary- 
skaitymą yra geriausia: my- nuo s ryto iki 12 naktį, 
linčiam mokslą — naudin
giausia; mylinčiam diskusi
jas — parankiausia prisirin- 

fkti faktų: norinčiam žinoti 
• paleistuvybės pradžią ir vi- 
Į sas jos baisybes — atsakan- 
čiausia; norinčiam pažinti 
lytiškas ligas — reikalin
giausia, nes nurodo tų ligų

Jėzau Kristaiu, tu pasaulyj
, Tamsius žmones mokinai, 

Ir nei vieno vargdienėlio 
Varguose neskandinai!..

Bet pažvelgk. kas dabar ded 
Kokie tavo kunigai!
Juk tai jųjų araugais turčiai, 
O ne biedni ubagai.

Tu bažnyčią pavadinai 
"Vargšų Motina" tiktai, 
O dabar mus kunigėliai 
Neįleidžia suvisai...

Tu vaikščioji apiplyšęs, 
Nenorėjai sau auksų, 
O jie tarp šilkų paskendę, 
Mus vedžioja už ausų...

Tu būdavai ir nevalgęs — 
Bil tik vargšus aplankyt, 
O jie vištienos priėdę 
Dar vyne nor piaukyt...

•Tu merginos neturėjai, 
Nenorėjai nei matyt, 
O jie bent kelias pasamdę 
Be šliubo nori gyvent!

Todėl ateik vėl ant žemės, 
Kunigėliu nors pabart, 
O jei žodžio neklausytų, 
Tai botagu juos išpert.

Lakštingalos Vaikas.

'! 
b 
i! 
i!

Pittsburgho Lietuviu 
Draugiją Pakvietimas i 

Į 
I 
i

Gerbiamieji: —
Kaip žinoma, 25 dieną; 

Rugpjūčio š. m. buvo su-Į 
šauktas susirinkimas Į Lie-i 
tuvių Mokslo Draugystės 
svetainę, reikale Įsteigimo 
Lietuviškų Kapinių. Susi
rinkusieji atrado, kad tokios 
kapinės yra būtinai reika
lingos; dėlto išrinko laikini 
r\VHLlWU,j cuil.v.kvjv 
pinigus ir nutarė sušaukti 
antrą susirinkimą.

Antrasis Susirinkimas Į- šundaktarių ir kaip, tik pas 
vyks 29 d. Gruodžio, š. m., f 
vai. po pietų, Lietuvių Mok 
lo Dr-stės Svetainėje, po nu
meriu 142 Orr st., Pittsbu’.-

laikinis Lietuviškų Kaul- 
nių Komitetas, pasiremda
mas viršminėtu nutarimu, i 
nuoširdžiai kviečia visas 
draugystes, kliubus ir kito-, 
kias organizaįjas, kaip ly
giai pavienes ypatas, gyvus-i 
jančias Pittsburge ir apie- 
linkėse, idant malonėtų su
sirinkti minėtą dieną ir ap
svarstyti tą svarbiausią š ų 
dienu reikalą, Įsteigimą Lie
tuviškų Kapinių.

Šitas susirinkimas išrinks; 
tam tikrą valdybą vedimui 
tolesnio darbo.

Atsiminkime, Broliai Lie
tuviai, kad musų vardas, ku
ri stengėsi marinti mus ne-; 
prieteliai per daugeli metų,* 
dar nenuėjo Į kapus. Musų, 
vardas nebuvo žinomas šioje i 
šalyje iki šiam laikui. Šian
dien gi jau musų vardas 
skamba po Įvairių tautų' 
laikraščius, o ypatingai tar
pe amerikonų. Taigi, ar ne 
laikas butų mums turėti vie
tą laidojimui musų brolių ir] 
seserų kūnų, kurioje tai vie
toj skambėtų parašas:

naudin

lUlįjVOj “ .. * w § i <1 Violetą 11V£ Irttl Vklv VU

komitetą, sumokėjo Įstojimo symptomus; turinčiam lytiš-
kų ligų — neišvengtina, nes 
nurodo, kaip reikia saugotis

2 gerus daktarus einant, gali
ma nuo šių ligų pasilmosuo
ti.

KNYGOS KAINA 50c. 
reikalaukite pas: 
Al. MARGERIS, 

2023 St. Paul Avė 
Chicago, III. 

arba "KELEIVIO” knygy
ne, So. Boston, Mass.

» 

Įdomi Knyga.—

toj skambėtų parašas:
"ČIA ILSISI MIRUSIŲ 
LIETUVIŲ KŪNAI."

Tam panašus parašas bus, 
pavyzdžiu kiekvienam pra
eiviui, kad lietuviai miršta 
taip pat, kaip ir kitų tautui 
žmonės. . _

Tauta gi Lietuvių nemire 
ir nemirs.

Prigimtas Jurgis.
Jurgis nuėjo Į krasą su ke

liais laiškais. Pasaugojęs, 
.kada pačtorius užsisuko Į 
kitą šoną, jis — brūkšt, tuos 
laiškus Į laiškų skrynelę ir 
eina, džiaugdamasis, kad ...
nors svkj prigavęs pačtorių reivių taryba saugoja ka-1 
ir išsiuntęs be markių laiš-'syklas, bet ji simpatizuoja Po šimts pypkių! Tai ką gi, 
fcus> Įdiarbininkams. po galų, mylėti?

Extra! Matyk karę tikruose gyvuose paveiksluose Extra
Vartok musų Ste- 

bčtiuą Krutančių 
veikslų mašiną 
nuošė namuose, 
matyk pradines 
tkales karinės
vos scenas Francuzi- 
joj, Italijoj ir kitur 
Europoj, Chariie 
Chaplin paskutiniuo
se jo juokų lošimuo
se. Šita 
gi toms, 
mokama 
dolerių, 
paprastos ____

taip, lengvas, taip paprastas, kad gali ji. .
Tik pamislyk, 

Tuksiančiai užganėdintų 
, ne-

įnatina ly- 
už kurias 

tūkstančiai 
Vartojasi 

filmos;
kaip ir didelėse. Operavimas _ ___ __r _____ ____ _
atlikti bile vienas. Nereikalinga elektra, galima naudoti paprastą namą 
gesą. Visiškai saugi. Paveikslai yra 2.pėdų augščio. ’ - - -
kiek smagumo grali padaryt savo draugams. _______ _ _____
musų kostumerią rekomenduoja tatai. \ is viena, vasara ar žiema, ne
reikia eiti į teatrus, kad matyti krutančius paveikslus, nes gali juos ma
tyti su visa savo šeimyna pas save namuose. Visi nurodymai kaslink 
mašinos vartojimo duodami sykiu su mašina. >0 metų šitame biznyje yra 
prirodymų musų pasiūlymo vertės. Kam gi pirkti kitur ir mokėti dide
lius pinigus. Mes pasidaliname pelnu. Šitoji mašina taipgi parodo pa
didinančio] formoj kemeros nutrauktų paveik ių filmas. SPECIALIA 
PASIŪLYMAS — prisiųsk $3.95c. su savo adresu ir mes tuojaus pa

siųsime. Arba prisiųsk $1.00 ir mes pasiusime per C. O. D. 500 paveiks
lų gali būt lengvai parodyta į labai trumpą laiką.

FISHLE1GH A CO._______ (Dept. M. 431) CHICAGO. ILL.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

tik pamėginkit 
reumatizr.iQ ir

UŽMUŠK SAVO

7MATIZMĄ.
Ir praskinli sau kelia sveikaton
Jei šitos reumatizmas padaro jūsų 

gyvenimą apgailėtinu, jei turite perei
ti baisias kankynes — pasistengkite 
gaut bonką OPA. Tas yra užtikrinta, 
kad užmuša skausmą ir jau išgelbėjo 
tuksiančius kenčiančių.

«

WOLF. COHEN & CO.,
2«73 — WASHINGTON ST., — 2073

1

KARE IR LIGOS!

Prisiųsk $1.00 pinigais
Orderį. U

MAX I>UWE &
2524 Webeter arei

—

Mes nžtikrinam. kad Jus sočėdynt pinigų • 1 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi J 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- j 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musą : į 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo- : į 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER- i 
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAL • !
TAIPGI 1SVALOM IR IŠPROSINAM 1 

VYRU IR MOTERŲ RUBUS
Darinu geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
TftrsaUosą brolis lietuvi*

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

Telefonas: So. Boston—21014

• OPA
Yra stebėtinas europinis vaistas.

Jis likosi išrastas garsaus Danų 
gydytojaus Dr. Akkerooom, plačiai ži
nomo visoj Europoj.

Jei daugelis kitų vaistų nepagelbė
jo. nenusiminkite, 
OPA, kuris užmuš
suteiks naujas gyvenimui spėkas.

ar Money 
(2)

CO. Ine. Dept. 56
„ New York, N. Y

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
telpa laikiaštyje įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

ji 
šiol "T
nei |

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos knyga vardu:

Kokius Dievus žmones 
garbino senoveje?

Panašaus veikalo iki 
da nebuvo nei lietuvių,
kitose kalbose. Jo parašy
mui padėta daug laiko ir 
triūso. Surinkimui reika
lingų faktų perkratyta di
džiausi knygynai ir perskai
tyta daugybė Įvairių kalbų 
knygų. Ir surinkta medega 
taip aiškiai sutvarkyta, taip 
lengva ir gyva kalba viskas 
aprašyta, kad pradėjęs skai
tyti, nepabaigęs nepadėsi. 
Knyga turi arti 300 pusla
pių ir joje aprašyta apie 
150 Įvairių dievų. Kaina jos 
$1.00, o gražiais apdarais — 
$1.25. Gaunama - Keleivio"

*

‘KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ 
DOKAI.

GERB. "K E L.” SKAITYTOJAI!
Jąs žinot, kad visokie spaudos 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl risi, .kurie ga-

malonėkit 
atnaujit,

meldžiame 
ižsira- 

drąaiai gina 
nepaisyta- 
audrą.

LEIDEJAL

dalykai pabrango bėgate, J«k- 

lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, .kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaidė, 
kaip galima greičiau . .
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Pod 
ir savo draugus 
šyti "Keleivi,” kuri 
darbininką reikal 
mas *isų gyveni

Su pagarba, 
"KELEIVIO”

60 DIENŲ IŠBAN
DYMUI DYKAI.

!
I

I

Meskite netikusias gyduole;! Jeigu turite 
dusulį, reumatizmą, neurafriją, paraližių. 
nerviškumą, slogos, bronchto, silpnumą 
pečių, silpnumą, užkietėjimą ir daugybę ki
tų ligų, arba skausmą bile kir. Prisiųski- 
te 20c. dėl vyriško diržo ari 
teriško diržo, idant pagelbė
siuntimo kaštus. J keliatą 
stebuklingas diržas rasis ju 
mokėkite rankpinigių $3.98. 
tuojaus ir nešiokite kožną d 
rodymų per du mėnesius, 
dienų ’jeigu nebusite užgan 
kitę diržą atgal o aš sugrąžintu jūsų $3.9g 
Nereikia laukti, pilnas užga 
resuokite:

152 W. 14-th et.

Sako, nekibink svetimą mer- 
£aj.tę:

riai grasiną sunaikinti ka- Kito pačią; — nejudink na- 
syklas, jei Įų reikalavimai | šlaitę;
nebūtų išpildyti. Vietos ka- Klioštorinių nevalia nei da- 
reivių taryba saugoja ka-1 silytėti.

Prisiųsk 20c. dabar.
a. . l /£>F 1

* J- 1 
’ “"J

k i
A.P. OWENS, Dept 54 E.

30c. dėl mo- 
ižmokčti pri- 

andų mano 
pačte. Už- 
Užsidėkite 
pagal nu- 
bėgyje 60 

i, sugrąžin-

po galų, mylėti? New Y

nirnas. Ad-

N. Y.

KARS, 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 reguHariškam 

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 issivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunaros Trejankoe 

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, EROOKLYN, N. Y.

LIETLJVISKAS 
IŠRADĖJAS.

naują 
yra 20 
visokių 
aprašy-

Tokiu vardu išleidome 
knygutę dėl išradėjų, joj 
paveikslų ir iliustracijų, 
išradėjų ir išradimų, su
mals ir paveikslais miesto Ncw- 
Yorko ir Washingtono.

Tą brangią knygutę, mes išsiun
čiame kiekvienam ant pareikalavi
mo.

DYKAI.
Jeigu Jus norite žinot, kiek tur

to žmonės prasigyeno ir kiek dar 
galima prasigyventi su pagalba 
naudingų išradimų, tai rašykite 
tuojaus reikalaudami tos naudin
gos knygutės. Kaipo žinovai (eks
pertai) patentų. — bandome išra
dimus DYKAI. Rašykite: (1)

AMERTCAN EUROPEAN
PATEKT OFF1CES. Ine.

256 BROADWAY, (KS),
NEW YORK, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVJ.”

I SUMAŽINK BRANGŲ 
PRAGYVENIMĄ!

; Nebūk be cukraus. Mes prisiusime 
| tris sv;. us chemiško ruki aus, su ku- 
! riuom pasaldysite daugiau kavos, 
Į kaip kad su 75 svarais paprasto cuk
raus, kurj perkate krautuvėse. Che
miškas cukrus yra 25 kartus saldes- 

1 nis kaip kad bent koks nors cukrus 
i pasaulyje, jis yra išdirbtas chemiš- 
į kai iš tikro maisto su paslaptingu 
I procesu. Prisiųsk vieną popierinį 
| dolerį už tris svarus. Atmink, kad 
I trįs svarai yra lygus 75 svarams pa
prasto cukraus, tas nėra apgavystė.

■ Jeigu neužsiganėdinsite mes grąžin
sim pinigus. (?)

J()H.\ H. RICKVICH,
P. O. BOX 401. Aubura, Wash.

I

į JUS GALITE SULAIKYTI 
Į PLAUKU SLINKIMĄ.
į Drrmahm sniaika plauku slinki- 
1; m a. prašalina pleiskanas, niežėjimą 

odos ualvos, auuina plaukus priduoda 
ma j< ms reikalinca maista.

IH-rmatuea padarys kad Jusū plau
kai i>us tankus Švelnus ir skaistus. •

Oda Jusu Kalvoje bus tyra, pleis
kanos išnyks ant visados ir plaukai 
neslinka dangaus?

Reikalaujant prisiusime Jum paė- 
ta suvis dykai išbandymui sampala.

Prisluskitc M c. štampomis peėsiun 
timo Įeitu, gausi išbandymui dežiute 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGIL SPECIALT1ES CO.
ROX 37. PMILAOKLPMIA. FA.

N
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KAIP JIE GYVENO 

ANTMĘNULIO.
(Rankraštis parašytas ant mėnulio ir 

nušautas] žemėn.) 
JERZY ž([lAWSKI.
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GANA, JAU GANA.
ŠALIN SKAUSMAS!

orą Islandų, tartum per- 
bąząlinėa tuštumos ir 

.ės^prie musų sudėto-

Morta prieš porą 
irata prijautimu tos b( 
nykumo, staiga me.ė^ 
mis rankomis, šaukdama: Ant žemės! ant 
žemės! — ir pradėjo verkti. O paskui vėl 
šaukė:

—Kodėl netelegrafuoji.t ant žemės! Ko
dėl neduodat tenai žynes? 
mas serga! f

Vargšė mergina! 4- ką mesdurėjom jai 
atsakyti?

Žino taip pat geržjj^aip ir mes, kad da 
už dvidešimt su viršurq milionų metrų nuo 
mėnulio musų aparata^nustojo veikęs... Pa
galios ir Petras jai tatai priminė, o ji, lyg 
kad žinios pranešimas galėtų ligonius iš
gelbėti, būtinai pradėję reikalauti, kad nu
statyti konuolę, kurią ir.es buvom pasiėmę 
atsitikimui, jei’telegrafo aparatas mums 
susigadintų.

Tas suvis, tai jau buvo vienintelis ir pa
skutinis būdas susinešiį-nui su tais, ką tenai 
paliko. į

Pasidavėm abu su jVaradoliu ir pasiry
žom išeiti iš savo namelio-kulipkos.

Prisipažįstu, jog prieš tokį žingsnį ma
ne ėmė baimė: Ten, u£ slepiančių mus sie
nų, beveik visiška tuštuma... Nes baro
metras rodo, kad atmosfera čia 300 kartu 
skystesnė, negu ant že?nės. Bet visgi buvi
mas čionai oro, nors ir labai skystas, mums 
yra labai svarbus, nes Juoda-viltį, kad kitoj 
pusėj rasime .jo gana tiršto kvėpavimui. 
Ak, kaip drebėjo munų širdis, kuomet pir
mu kartu bandėm iškili laukan barometre ’ 
Iškarto gyvsidabris taip staiga nupuolė 
kad rodėsi, jog visai Susilygins su pavir
šiumi. Baisi, šalta išgąstis suspaudė mums 
už gerklės’; tas reikštų*— visišką tuštumą 
o su ja ir neišvengtiną įnirtį. Bet po valan
dėlės, sugrįžęs prie lygsvaros, gyvsidabris 
pakilo ant 2.3 mm. Atsikvėpėm lengviau 
nors žinojom, kad tokib oru gyvent da ne
galima.

Žiūrėkit, Ta-

Ir turėjom išeiti ton tuštumom nustaty
ti kanuolę. Apsitaisę narų aprėdalais ir 
pritvirtinę ant pečių magazinus su suspaus
tu oru, atsistojom pasit »ngę esančioj sienoj 
užuolankoj. Morta uždarė j 
kad sykiu su mumis neįšei 
brangus mums oras, c tį® 
išlauko skvetą...

Atsistojom koj 
vos ir tuojaus *mus 
einu per stiklinę kaukėj tat® Petras judina 
lupomis, supratau, kad jL kalba, bet ką — 
negirdėjau nė žodžo. P< 
kad galėtų perduoti į

Pakėliau akmens slevekirą ir nume
čiau po kojų. Nupuolė >o valiai, be jokio 
bildesio. Patsgi nusvyru lyg girtas; rodė 
si, kad ištiesi] esu

Turėjau kalbėti ženklais, žemė, 
mus maitino, dabar rnhns šviesdama padėję 
viens kitą suprasti.

Išėmėm kanuolę, kuri buvo išlauko už
daryta musų namelio sferoj, ir dėžę su 
sprogstamąja medega. Tas. darbas mums 
pavyko lengvai. Mat kįnuolė čionai svėrė 

'žemės.

vidaus duris, 
iš tenai taip 
mes atidarėm

t mėnulio dir- 
jpisi tyla. Ma-

Jwdaug skystas oras 
žfi'bgaus balsą.

usvyriu iyg girtas; rodė 
jau draski pasaulyje.
... - " . ., kur:

pavyko lengvai. Mat lįnui 
šešis kartus mažiau, nefu a

Dabar reikėjo tik mitai., ti kanuo’ę sta
čią ir, Įdėjus išgręžton įulinkon laišką, už
taisyti ją. Ačiū meduos lengvumui ant 
mėnulio, sprogimo jiegoj užteks pilnai, kad 
tiesia linija nunešus kulįką tat žemės. Te- 
čiaius to padaryti mes gali neįstengėm. 
Baisus, žiaurus šaltis suįpauCė savo nagais 
mums už krūtinių. Juk nuoįSOO suviršum 
valandų čia jau nešvietė^auĄ o nėra gana 
tirštos atmosferos, kad Salėtų taip ilgai pa
laikyti Įkaitintų akmenų kai įi...

Sugrįžom nameliu, Lurisjdabar mums 
pasirodė jau į 
kad taip taupėm kurą.
, Pakol neužtekės sau?, 
sušildys, nėra kas ne baidy..____
saulės kaip nėra, taip nėja ! Į

Kada gi ji ant galo palrodys 
mums atneš?

namelin, Kuris! dabar mums 
puikiu, šilti rojum, nežiūrint,

k iri šį pasvieti 
rii išeiti. O tos

ir ką

KELEIVIS.
__ ĮJUIjĮĮĮgSggJ -I_____l_l_. ------------  

Už valandos vėliau.
O’Tamor-mirė!
Pirmą mėnulio dieną, 3 vaL saulei 

užtekėjus.
Mus tėra jau tik ketvertas. Už valandos i

Lidžiamės kelionėn. Viskas surengta: Mu
sų namelis, pritaisius ratus ir motorą, vir
to vežimu, kuris vežš mus per tuos tyrus Į 
šalį, kur galima bus gyventi— O’Tamor čia 
pasiliks...

Pabėgom nuo žemės, bet mirtis, didžioji 
ižemės gyventojų valdonė, pribuvo ponai 
su mumis per erdves ir tuojaus parodė pik- 
tadarė, kad yra su mumis — galinga, bešir
dė, kaip visuomet. Pajutom čia jos buvimą 
taip gyvai, kaip nekuomet nejausdavoir 
ant žemės. Nejučiomis dairėmės viens Į 
kitą: kurion jgi pusėn dabar eiti?...

Buvo da naktis, kuomet Seleną staiga 
pašoko iš kertės, kur nuo poros valandų gu 
Įėjo Į kamuolį susisukus, ir išsitiesus prieš 
šviečiančią per langą žemę, pradėjo liūdnai 
staugti. Visi pašokome, įtartum pakelti ko
kia tai vidujine jiega.

—Mirtis ateina !—sušuko Morta.
0 Wood’bell, kuris jautėsi sveikesniu iš 

mūs, stovėdamas prie O’Tamoro lovos, at
sisuko į mus ir pridūrė:

—Jau atėjo!
Išnešėm lavoną laukan. Uolingoj dir

voj duobės iškasti negalima. — Mėnulis ne
nori priimt musų mirusių, kaipgi jis priims 
mus gyvus?

Liekanas padėjome ant kietos mėnulio 
uolos, atkreipę veidu Į dangų ir šviečiančią 
žemę, ir pradėjome rankioti retai išmėtytus
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Gana jau vargdieni, gana tau miegoti, 
Gana tamsybėj per dienas klajoti, 
—Gana jau gerybes kitų delei tverti, 
Gana jau tas gaujas nenaudėlių šerti... 
Per metus ilgiausius vergijoj kentėjai, 
Gaujas storpilvių prakaitu penėjai: 
Laikas susiprasti, teisybę ištirti, 
Laikas storpilviams į užpakalį spirti. 
Tegul jie sau patįs duoną ein pelnyti, 
Nors vietoje vaiko, ein karvių ganyti; 
Pažvelgk, vargdieni, kiek sviete grožybių, 
Kiek yr’ pagaminta visokių gėrybių!
Tuje savo rankom tuos turtus sukrauni, 
O pats tik vargo ir skurdo ragauni...
Gana jau, vargdieni, pagalbos mums laukti, 
Laikas tamsybės pančiai jau sutraukti! 
Laikas tau pažinti, kas tavo skriaudėjas:— 
Kad kunigėlis netavo geradėjas...

Lakštingalos Vaikas.
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B«4a mas sveiks, darbe rasi smagamą, 
uepaisant kaip sunkus tas darbas betą.

Kiekvieno priederme yr* <u»npit »»ve nno lign. Tnrint ie’ti !r nebr.n.iaat 
ji prnfaūiat. imli i4.ivy.lyt i pavojinga lig*. M*-nkian.ix nik«t«re’ln>as 
gali vvliatu būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiurti**.

P AIN - EiPEIZLER
t&i užtikrinanti numinė gyduole, kuri turi rasti* kiekvieno na
muose. Išgydymui Aalčio krutinėjo, skausmu ir n :g.a-
roje. rumatizmą ir ueuralsiją. trumpai sakant vi«»kin* skaus
mas raumenyse ar sąnariai** Pain-£x|tellrr Ira į'eriaus*-^. 
Nespsigank pirkdamas pigius vaistus didelėse laukose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-KxD*!b*r. i^rui- 
tikrink ar yra Ik AKA. vaisbaženklis aut buksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 65 rentai už le ukntę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laborav-rijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
74—80 Vashiagtos SU,

New York.

Draugijų Reikalai.
LIET. DARB. BR. PAS. DR-STt 

Courtney, Pa.
. Valdybos adresai: 
Mikas Nakutis, —pirm.

BOX 410, Courtney, 
D. Lakavičius,—pirm, pagelb,

BOX 138, Courtney, 
Ant. Bresenskis—Fin. rašt,

P. O. BOX 64, Courtney, 
VI. Gamulis Prot. rašt.,

* BOX 400, Courtney,
St Bernotovičia—kasier,

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

visas i

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai ’ 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 sie
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso ai 15.95 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. (?)

EYCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL

Pa.

. . v . --------- Pa.
nariai,kūne gyvena toliau, 

malonėkite prisiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ar pa
šalpos.

tarp kitako pasakė, kad vis
kas priguli nuo samdytojų 
duosnumo. Post sako, kad 

i jeigu samdytojai į šalies rei- 
-------L._j su .tuo pačiu 

! patriotizmu ramybės laiku, 
kaip kad buvo karės metais,- - - - ; ki_ 
taip gi, Posto nuomone, tu
rės ateit bolševizmas ar kil

ikas.
Postas ypatingai ragino 

klausytojus remti reikalavi
mus, kad valdžia savo kont- 
rolėn paimtų geležinkehus, 
kasyklas ir visus kitus gam
tos turtų šaltinius. Taipgi 
reikalavo, kad valdžios kont
rolėj pasiliktų lai^ staty
mo dirbtuvės ir kad darbas 

įeitų pagal padarytą progra
ma, idant subudavojus di-| 
džiausį prekybinį laivyną.

Aiškindamas 
nes nuosavybės reikalingu
mą Post’as nurodė, kad vieš
keliai pilnybei priguli visuo
menei kaip lygiai ir visi ša
lies uostai, dėlto turi būti 
federaiės ar valstijinės val
džios kontrolėj.

Jis užreiškė, kad darbinin
kai, kurie sudaro mažiau
siai pusę Suvienytų Valstijų 
sryventojų, turi- gauti di
džiausia progą pasaulio isto
rijoje ir niekad jau nebe- 
grįžš į prieškarini savo pa
dėjimą.

CAMDEN, N. J. 
Prakalbos.

Gruodžio 6 diena čionai 
buvo LSS. Il-ro rajono 
rengtos prakalbos. Kalbėjo; - atsines 
d. J. Jukelis iš New Yorko. Į

Kalbėtojas aiškino Lietu-į dalykai klosis švelniai, 
vos klausimą. Nurodė kleri-' 
kalų ir tautininkų murziną 
nolitiką, vedamą tuo tikslu, 
kad darbininkus apgavus ir

jX) lygumą akmenis, kad sudėjus iš jų kapą užsisėdus ant jų sprando. 
Aptvėrėm kūną neaugšta siena, tečiaus ne- Taipgi paaiškino, ką Teiš
galėjome rasti gana didelės plytos, kad jį 
uždengti. Tuomet Petras per jungiančią 
ausų galvas vamzdį tarė:

—Palikim jį taip... Ar ne matai, kad žiu
ri Į žemę?

Dirstelėjau į lavoną. Gulėjo avgštie- 
ninkas ir ištiesų rodėsi, kad stiklinėmis, at
vertomis savo akimis žiurėjo į žemę, kuri 
kas kai tas vis temo ir temo prieš šviesa 
mums da matomos saulės, kuri neužilgo tu
rėjo užtekėti.

Tepalieka taip...
Iš dviejų geležinių virbalų, kokiais buvo 

apsaugota musų kulipka, kad nukrikdama 
nesidaužvtų, padarėme kryžių ir Įstatėni 
nukrautoj iš akmenų sienoj, prie O’Tamoro 
galvos.

Tuotarpu, kada užbaigėm tą liūdną dar
bą ir rengėmės grįžti kulipkon, atsitiko 
<as tai nuostabaus. Kalnų, viršūnės, glū
dinčios prieš mus maršlioj žemės šviesoje, 
staiga, be jokio perėjimo, viėnu aįies mirk
snyje pasidarė kruvinai raudoftoSj o paskui, 
ant vis da juodo dangaus dugmį, nušvito 
balta šviesa. Pakalnės gi nuo takio švie
sos kontrasto taip pajuodo, kad (įabar buve 
beveik visai nematomos ir tik augščiausi 
čiukuriai, kaip ligi baltumo Įkaitintas ug
nyje plienas, kabojo virš musų galvų, nuo- 
at, bet po valiai eidami vis didyn. Dėl sto
kos oro perspektivos, prie kurios i.nt žemės 
galima nuspręsti daiktų atstumą, čia šitie i 
šviesus čiukuriai, rodėsi, kabojo užkabinti 
m t juodo dangaus dugno tarpe žvaigždžių 
Atitraukti nuo uolinio savo pamato, kuris 
amsoje visai išnyko. Rankos nedrįsom iš

tiesti, bijodamiesi, kad pirštais ne dasilytė- 
ti prie tų gyvos šviesos gabalų.

O jie vis augo ir augo prieš musų akis, 
kas darė tokį Įspūdį, kaip kad jie aitintusi 
prie mus lėtu, bet nesulaikomu žingsniu; 
turėjom jų pilnas akis — rodėsi, jau. jau bu
vo čia pat prieš mumis... Nejučiomis pasi- 
traukėm atgal, užmiršdami, jog tie čiuku
riai randasi nuo mus už šimtų, o gal ir tuk- 
tančių metrų.

Tuo tarpu Petras apsidairė ir suriko. 
Atsigrįžau Į tą pusę ir — nustebau, užgau
tas nauju ir negirdėtu apsireiškimu Rytuo
se:

Ant juodos kalnų nuganos retežio žėrė
jo blankus, sidabringas stulpas Zodijako 
šviesos. Žiūrėjom Į tai užmiršę net ir apie 
mirusi savo draugą, kaip štai vėl staiga po 
tuo stulpu prie pat horizojito pradėjo blis- 
kėti smulkios, šokinėjančias raudonos lieps
nelės, vainiko pavidale sudėstytos.

Tai saulė tekėjo! su 
moji, gyvybę nešanti šaulį kurios O’Tamor 
čionai jau nebematys!

Apsiverkėm abudu, l|g vaikai
Toliau bu|

kia revoliucija ir kokių lai
mėjimų darbininkams ji ne- 
sa.

Prakalba buvo gera ir; 
klausytojams patiko. Tik i 
gaila, kad publikos buvo vos 
apie 40 ypatų..

Aukų agitacijos reikalams, 
surinkta $16.85. Aukavu
siems reik tarti ačiū. Prie 
socialistų kuopos prisirašė 4 
nauji nariai. Literatūros 
išparduota už $4.00.

Šen Raito.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STtS 
VALDYBA. 

Pittsburgh, Pa.
Pirm. Juozas Maskeliūnas, —

2025 Colwall Street.
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas 
„ 2131 Forbes st.,
Prot. Sekr Juozas Virbickas,

, 149 Moultrie Street,
Fin. Sekr. Pranas Urlakis,
.. . . „ 1525 Penn. avė,
Kasierius Karalius Varašius,

Ali Nation Dep. Bank S. S.
Kasos globėjai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai
tis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado
mas Kardonas Jonas Pųčiunas ir Pov 
Stanišauskas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.

GRAND RAPIDS. MICH.
Lietuvių Šunų Draugijos Valdytos 

adresai:
Jonas Bielskas — pirmininkas
T Quarry avė

Arm nas, Vice-pirmininkas 
450 Leonard str.

1114 Hamilton avė. 
Greičaitis, 

1534 Quarry avė.
-------

1030 Muskegan avė.

131q Elizabeth avė.

visuomeni- Protokolų raštininkas J. Štaras,

snigimu laukia-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on Deeember 
26, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

VOKIEČIŲ MINISTERIJA 
NUSIGANDUS.

Londone gauta žinių, kad 
pereitą ketvergą Vokietijos 
ministerija turėjo Berlyne 
susirinkimą ir svarstė, kas 
daryti, jeigu sąjungininkai 
užimtų Berlyną. Amsterda
mo žinios sako, kad sąjungi
ninkai gali tai padaryti, nes 
vokiečiai nepajiegia išpildy
ti visų karės pertraukos iš
lygų.

ANGLAI SUNAIKINO 
3,062 ORLAIVIU.

Anglijos karės ministeri
ja paskelbė, kad per visą ka
rės laiką anglu oro laivynas 
sunaikino 3,062 skraidomas 
.vokiečių mašinas. Beto da 
1,174 vokiečių mašinos buvo 
sugadintos ir numuštos že
mėn. Anglai išviso netekę 
1,318 orlaivių.

SĄJUNGININKAI GALI 
UŽIMTI BERLYNĄ.

Berlyno „Deutsch? Allge- 
meine Zeitung” sako, kad 
sąjungininkų ir amerikonų 
kariumenė gali užimti laiki
nai Berlyną palaikymui te
nai tvarkos. Laikraštis pri
duria, kad Mannheim gali 
būt užimtas taip pat. Prie
žastis šitokiam žingsniui e- 
santi tame, kad vienoj belai
svių stovykloj įvykęs susirė
mimas, laike kurio vokietis 
sargas peršovęs tris francu- 
zus.

Sako, negal taip būti, kaip 
buvo.

Šalies darbo departamento 
sekretoriaus asistantas 
Louis F. Post, pereitą nedėl- 
dienį sakydamas Old Soutli 
Meeting House svetainėj 
prakalbą temoje "Darbinin
kų Lūkestis Amerikoje,’’

Turtų rašt. D.

Iždininkas V K I.iumas, 
1030 Muskegan avė.

Trečiųjų Teism rast. J. žigunas, 
r \ -___.it____

Organo prižiūrėtojas A. B. Telyčėnas, 
505 Crosby street. 

Su Draugijos reikalais malonėkite 
1 kreiptis virš nurodytu adresu.

505 Crosby street.

kreiptis virš nurodytu adresu. 
Pirmininkas P. Rausius, 

Susinėsimų rašt. J. Štaras.

A.

A.

SVEIKATA PADARO 
LINKSMAS KALĖDAS.
Tikras Kalėdų linksmu

mas priguli nuo sveikatos 
stovio visoj šeimynoj. Na
mai, kur Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixe- 
ris bus maloniai priimtas, 
•kambės linksmomis Kalė
dų giesmėmis. Trinerio 
vaistai išvaro iš namų ne
sveikatą ir palaiko šeimynoj 
puikų ūpą. Jis išvalo vidu
rius, pagelbsti virškinimą ir 
prašalina vidurių užkietėji
mą, pagamindamas puikų 
apetitą. Visose aptiekose 
kaina $1.10. Jeigu jus var
gina reumatizmas, neuralgi
ja, strėnų gėlimas ir tt. Tri
nerio Linimentas apsaugoja 
ius nuo tu nemalonumų. 
Kaina aptiekose 35 ir 65c. 
Išsirašant — 45 ir 75c. Jeigu 
reikalaujate vaistų nuo už
kimimo ir gerklės, Trinerio 
Antinutrinas yra pasek- 
mingiausiu. Aptiekose kai-, 
na 50c. ir $1.00. išsirašant —j 
60c. ir $1.15 Josep’n Triner 
Co., 1333 - 1343 So. Ash- 
land avė., Chicago, III.

ST CHARLES. ILLINOIS.
D. L. K. VYTAUTO D-ST£S 

Valdybos antrašai: 
tdor.tvilas, pirmininkas

R. F. 1, BOX 3, St. Charies, III. 
Urpolis — pageibininkas,

58 —- 2-n<l str, St Charies. 111.
K. Tamašiunas, Protokolų Rast.,

73 W. Illinois str., St Charies, III. 
Turto Raštininkas, F. Siliunas,

44 W. 6-th st., St. Charles, III. 
Lukas Kasierius, —

560 4-th str., St Charles, III.
M.

V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA STEGER. ILL.

Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa- 
•zelbininkas Ant. Salasevičius, Prot. 
Raštininkas Ant. Urbonas, Finansų 
Rast. Izid. Tetreikis, Iždininkas Vin
cas Stosi:us. Susirinkimai atsibuna 
Jono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius, 
ROX 475. STEGER, ILL.

DR.

TERRE RAUTE, IND.
Draugystės "Sietynas” mėnesiniai 

susirinkimai būna kožnų pirmą mėne
sio sej-edą, 7 valandą vakare. Socia
listų svetainėje, po num. 1120 6-th st., 
Terre Ilaute, Ir.d. Norintieji įstoti 
į draugystę meldžiami atsilankyti ; 
susirinkimą. Mėnesinė mokestis 60c 
Pašalpos ligoje — $1.0y į dieną.

F. Urbonas, fin. sekrt.
Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 

Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
telpa laikraštyje įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

MOTERIMS PLAUTIS 
čIRKšLe $1.75.

sušitą čirkšlę tūkstančiai moterų 
ns-itenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai j šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISHLEIGH & CO., Dept. 924. 
CHICAGO. ILL.

Už Suv. Valst rubežių kaina $2, pi 
nigai turi būt prisiųsti iškalno.

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

Chicago, m.
Miesto offisas: 
1558 W. Madison Street,
Suite 600—612 
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563.

West Side offisas: 
1225 So. Leavitt st. 
Valandos: 6-8 vakare.. 
Phone Canal 4626.

NedSIdieniais priima tik iškalno 
susitarus. 1

Rendenciios Teleph. Alhany 5546.

DRAUGAI. SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVĮ.”

JUS GALETE IŠAUGIH

PLAUKUS
Pasekmingas, moks- 

\ liškas gydymas dykai
A A dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau-

Ar pražilę jusu plau- 
ąJįZZįj kai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti

p'.aiskotes, 
niežas odos

plinki. bei pra- 
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų. tai stenkitės apsau- 
gucti jos. Užsakykete iluostrota 'kny
gute jusu prigemtą kalba:

"TEISYDE APIE PLAUKUS.” 
ParaSita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku.—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau-, 
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketrtrtoje savaite.

GYDYMAS DYKAL
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACL’RA 
sū’aiko slinkimą plau
ku pr:.šalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kas V2 10 centu arba 
krases markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
ir.c kiekvienam doler
ine dėžutė Catvacure— 
os N. 1 ir knygute 
‘•Teisybe Apie Plau
kus.” išplaukėte še- 

ieštoie savaite ,niau atspaustą kuponą Ses.oje savaite. Jr sSuskete štmden.
T’NION LABORATORY, Box 638, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY; 

Box 138. Union. N. Y.
SinCiu i dedamas 10 centu d®l apmo

kėjimo kaštu p-rsiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute —Į" 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Ap»© e 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.)

i
Aš, Alena Kostavska, pasiro

dau visai publikai akyse.

Kas mana išgelbėjo nno varginan
čią ligą ? Salutaras Bitteria. Al 
per praeitus 4 metus buvau voa tik 
gy^u Ą1 kentėjau nuo nevirinitno 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gargimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuooe. 
Niekur aš negavau pageltos dėl savu 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulstria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu paimt ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina 31.25. 
Galima gauti geresnėse aptieko.e, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL IN«T. 
žolės nuo visokią blogumą.

J. BALTRĖNAS, Praf.
1717 S. Halsted SU Tel. Canal 5417.

Chieagn, RL
Mtą apgarsinimą turėtą ponkaityt 

<t4ikvi«naa. iškimt ir pasilikt

SKAITYKIT TR PLAT1N- 
KTT "KELEIVI.”

\



ATYDA1 TAUTIEČIŲ

Miko Petrausko

KONCERTAS
\

pra

kom-

i

DrJ

ienus, bus 
iuoti bus apru-

OFFICE:
332 Broadway,

So. Boston, Mass.
Tel.: So. Boston 481-NĮ- k- . -.

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

teistniškus reikalus visur.

BUS NEDELIOJE,

29 Gruodžio -December, 1918
Prasidės 8 vai. vakare.

Steinert Hali Salėje,
162 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

(TIES SODU)
Koncerte dalyvaus kom p. Miku Petrauskas, p-lė Veronika Put- 

vinakaitė (dainuos) ir anglai profesoriai.
tari Webster, solistas; Carl Langes, pianistas, akomptnuotojąs.

Kviečia visus atsilankyti RENG. KOMISIJA.

Atlieka vusus
OFFICE: 
735-736 Old South Bldg. 
294 Washington st, 

Boston. Mass. 
Tel.:- Fort Kili 3424-1972.

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

KlilAMII MEIDELSOHN
ADVOKATAS

Atlieka visokius teismiskus reika
lus šioj šalyj ir Europoj. Suteikia 
sąžiningus patarimus.

931-932 Slater Bldg.
390 Main SL, Tel. Park 709

Worcester, Mass.

Vietinės Žinios

I Kuorpet gyventojai taip ‘ l

kompanija bus priversta sa- Į 
vo patvarkymą atšaukti ir 
už važiavimą sumažint kai-j 
ną bent iki 6c.

Moterįs stoja kovon prieš 
elevatorių kompaniją.

Daugiau kaip 25,000 mote- 
---------- irų atstovaujančių 63 orga- 

DRĄSUS UŽPUOLIMAS, .nizacijas pradėjo griežtą ko- 
PHšikai pašovė kasierių ir j vą. prieš elevatorių kompa- 

atėmė $12,600. ’nįjų už sugrąžinimą 5-centi- 
Pereitos pėtnyčios rytą nio fėro- Moteris renka pa- 

Everett’o miestelyje, netoli ^sus P? peticija, kurią pa- 
Bostono, buvo padarytas įduos valstijos legislaturai, 
nepaprastai drąsus užpuoli- į .r.oikalaujant iš jos. kad tapi
mas. Ant gatvės buvo už-1, ru įstatymu aprubežiuotų 
pultas ir apiplėštas General kompanijos sauvalę arba 
Electric kompanijos kasie-' Parvestų elevatonus visuo- 
rius Brown, kuris vežėsi iš monės nuosavybėn ir kont- 
bankos $12,600 darbininkų . Peticijoje mote-

MOTERŲ ŠOKIAI
» 

Cambridge’aus progresyvią motorą 27-ta kuopa rengia 

28 Gruodžio, 7:30 vaL vakare, 
šokią vakarą, kur bus lakiojanti pačta su dovanomis ir kitokią pa- 

marginimą.
ANT CYPRUS SALES,

40 Prospect Street, Cambridge, Mass
Ar.t rytojaus bus moterą konferencija. Delegatės gali atvažiuoti iš 

vakaro. Nakvynė bus parūpinta.
Bus gražią merginą ir vaikiną. Ateikite vist

Kviečia MOTERIS.

KARE 8AI8IASI. APIE 500,000 LIETUVIU TROKŽTA 6R|l 11 TĖVYNĘ.
Užtad kiekvienas, kuris nori apleisti šią šalį ir kuris nori, kad mes parū

pintume atsakančią rietą ant laivo, privalo tuoj paduot save vardą, pavar
dę, antrašą ir kada mano važiuoti, nes laivų, kurie vežš pįsažierius, bus 
nepėrdaug ir skaitlius vietų per didelę daugybę norinčių važiuoti bus apru- 
bežiuotas. '

PIRKIT RUBLIUS^ NES KAINA JŲ BEVEIK KASDIEN4 KĮLA.
Perkame ir parduodame Suvienytų Valstijų Laisvės Bondsus (Liberty 

Bonds) ir Karės Taupymo Markes (War-Sawings Stapmsl.
Skoliname pinigus ant nejudinamo turto. Su visais dalykais kreipki

tės pas mus ir persitikrinkite, jog mes patarnaujame savo tautiečiams 
kuomandagiausiai. i

CENTRAUS BENDRAS LIETUVIŲ BAMKAS
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS.

32-34 CRO8S STREET, BOSTON, MASS.

algoms išmokėti. Jisai va- rJs isparodo, kad jokiame 
žiavo automobilium Tileston! Amerikos didmiesčių uz va- 
gatve, kaip staiga prieš jo zlavimą elevatoriais neima- 
automobilių užbėgo skersai'mį^centai. . .
kelio kitas didelis automobi-' 
liūs. Brown turėjo sustoti. 
Tuo tarpu iš kito aut.omobi- 
Jiiaus iššoko su revolveriais 
keli vyrai ir Browno vežimą 
apsupo. Su Brownu buvo 
dar du vyru, bet visi jie bu' 
vo be ginklų. Plėšikų gi iš
viso buvo šeši ir risi- apsi
ginklavę. Jie tuojaus parei
kalavo pinigų. Brown pra
dėjo gintis. Vienas banditu ■

virto. Razbaininkai pagrie- i ti apgailėtinai menką atlygi- 
bė krepšį su pinigais, ir su- nimą už savo darbą, kad de- 
sėdę į savo automobilių pa-;lei karės darbininkų truks- 
bėgo. j tą, reikėjo pakelti darbinin-

Plėšikų automobiliaus nu- kams algas ir už pataisymus 
meris buvo G3,737. Tas nu- bei materialą dusyk bran- 
meris bu$o išduotas tūlam: giau, negu pirma, mokėti; 
Fredui Consoli iš Lavvrence, dėlto besiu penkių mėnesių, 
bet jo automobilius senai jau kompanija turėjusi neaa- 
stori daržinėj pagadintas ir teklius 8-3,241.966. Akyvaiz- 
tas numeris nuo jo pavogtas. 4doje to jinai buvusi priver- 
Taigi kas jį dabar vartoja,'sta pakelti kainą už važia- 
negalima susekti. Policija v imą.
---- -  — — Tečiaus, kad žmonės nepa- 

bet dabar jų tikėjo visiems tiems aiškini- 
atėjo į Bostoną.'mams ir sujudo, kompanija 

Piktadarių jieško visa Ma-; bijodama, kad iš jos to? 
ssachusetts policija ir de-1 melžiamos karvtuės visuo- 
tektivai. General E’ectrie menė neatimtų ir nepavestų 
kompanija nuo savęs pasky- miesto kontrolėm atstatyai
rė $1,000 dovanų tam, kas 
suseks ar nurodys banditus.

Peršautas kasierius dabar 
guli digonbūtyje ir turbut 

m įnirš. ■
■

k DoFchesteris sujudo prieš

I 
I

!sujudo, galima tikėtis,, kad Į 
'kompanija bus priversta sa-: l
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Elevatorių kompanija 
deda skaitytis.

Bostono elevatorių
nanija varydama augštvn 
kainą už važiavimą garsiai 

šovė jam j krutinę ir jis at- šaukė, kad jos valdyba imair 
virto. Razbaininkai pagrie- i ti apgailėtinai menką atlygi- 
bė krepšį su pinigais, ir su- nimą už savo darbą, kad de-

tą, reikėjo pakelti darbinin-

negalima susekti. ] 
manė, kad plėšikai yra iš 
Lawrcnce’o, I 
pėdomis

į
k

iĮ
i 
I

-. - -Dorchesterio pramonės

no nuo „darbo” du savo vir
šininku ir sumažino „algas" 
dviems kitiems. Vienas tų 
vršininku ėmės algos me
tams 810,000.00, antras 83,- 
000.00. Sumažinta algos 
trustisui D. L. Prender- 
^astui’ant 86.000 metams ir 
vice-prezidentui. C. S. Ser- 

. Vienas
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Rengia Lietuvos Dukterų ir Sūnų Dr-ste

I SAUSIO - J ANUARY,' 1919 M.
Prasidės 2 hI. p pistą ir truksi: iki vidunakčio.

LIETUVIŲ SALfiJE,
Kertėj E ir Silver Sts. So. Bos^n, Mass.

Bus daug svečių iš kitų miestų. r .
Kviečia KOMITETAS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 609S.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptą ligą.
VALANDOS: .(10)

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

L. J. Podder
iš Petrogrado. u

GYpO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

Tai|>K> Kraujo ir Odos Liga*. 
VALANDOS: Nuo 9 ii ryto 

iki 9 vaL vakare.
Kalba Raškai ir Lenkiškai. (42)

$9 CHAMBER ST, BOSTON
TeIfPh°ne: Haymarket 3390.
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Į Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
Į reikalauja ligonbučio gydymo ir 
Į priežiūros, užtikrinam, kad gaus 

geriausią priežiūrą, gerą valgį ir 
kambari. ir gerus patyrusius 
daktarus visą laiką. Mano pri- 
vatiška Hospitalč yra aprūpinta 
su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopišką ir che- 
mikališku analizaci.iu Kraujo, 
šlapumą ir Pilvo ligą. Įsteigta 
23 metai!

DAKTARAS

A. F. Chrisiiau J

401 Mirlboruojh Street
(Netoli Massachusetts avė.)

BOSTON, MASS.

'el.; lichmond 2957-M.

į Telephone:
! Richmond 1224-R

! Dr. J. MARCUS
i — - - —
III
I nuo 9 iš ryto iki 9 vak
Į 11 PARMENTER STR^ 
i ■ “

{VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9 

vakare.
(šventadieniais ir nedėliomis 

tos pačios valandos.)

Gydo chroniškas ir slaptas 
vyru ir moterų ligas.

VALANDOS:
nuo 9 ra ryto iki 9 vakare.

netoli nuo Hanover at, 
BOSTON, MASS.elevatorių kompaniją.

Dorchesterio į
Lordui vadovaujant, South aeant’ui ant $2.000.
Bostono piliečiai pereito jtT gaudavo 810.000, antras 

i 86.000. Čia visai nekalbama 
apie dividendus, kokius ima 
kompanijos nariai. Vadina
mi. bėdini vargšai tie ponai 

! akcionieriai! Jie labai 
mažai gauna, nes viską su
ryja darbininkų algos.

Sumažina darbą arsenaluose
Kad urmu daug darbinin

kų nepaleidus, valdžia nuta
rė Watertowno arsenale su
trumpinti daro laiką, taip 
kad visi galėtų po biski 
dirbti. Sulyg minėto 
naujojo pieno, darbininkai 
pasiliks prie darbo. Sulyg 
to naujo pieno darbininkai 
nebedirbs pėtnyčiomis, su- 
batomis ir nedėldieniais. 
Dirbančiųjų arsenale darbi
ninkų skaitlius laipsniškai 
bus mažinamas.

>’>• ketvergo vakare sušaukė 
t viešą susirinkimą Dorches- 
- ‘ ter High School salėje ir 

pateikalavo iš elevatoriaus 
kompanijos sugrąžinimo se
nos mokesties ant karų. 
Kaip žinoma, važiuojant po
žeminiu ar viršutiniu gele
žinkeliu buvo mokama 5c. 
Kompanija šiemet jau du 
kartu kėlė mokestį ir da ža
da kelti augščiau. Dabar 
mokama po 8 centus.

Kalbėtojai išparodinėjo, 
kaip kompanija išnaudoja 
žmones. Susirinkimo pir
mininkas R. P. Delano tarp 
kita ko pasakė, kad „Eleva
torius yra piefiu bankie- 
riams.” Išparodant suma
nytos ”zonu sistemos” reiš
kimą, kalbėtojai aiškino 
kompanijos ekspansiją. Su
sirinkimas priėmė sekančio 
turiniu rezoliuciją:

1} Mes priešingi 8-nių cen
tų fėrur 2) Mes priešina
mės zonų sistemai. 3) Mes

K

X, 
<v;

k

' . • -Tpriešinamės paliuosavimui
2 elevatorių ir West-Endo nuo 

y taksų. 4) Priešinamės neap-

’a
mokamam požeminių tune
lių vartojimui. 5) Reika
laujame 5-eentinio fėro. 6) 
Reikalaujame pusės fėro 
mokyklas lankantiems vai
kams. 7) Reikalaujame 
kuoveikiausio Shawmut ša
kos irMidlando divizijos ge
ležinkelių sujungimo. 8) 
Reikalaujame virš-kapitali- 
zacijos sumažinimo, 9) Rei
kalaujame teisingo biznio 
vedimo. 10) Delei nedatek- 
lių padengimo patariame 
parduot Cambridge’aus tu
nelį ir elevatoriaus struktu-

Ateinantį nedėldienį (29 
gruodžio) po piet Burleigh 
st svetainėje, Cambridge’uj 
bus viešos diskusijos delei 
Am. Lietuvių Darb. Suva
žiavimo. Diskusijas rengia 
LSS. 71 kuopa. Kviečiama ir 
pašalinė publika.

Tik neužsimirškite Miko 
Petrausko koncenrto, kuris 
bus 29 gruodžio, ateinančio 

ynedėldienio vakare. Žvilgte- 
i rėkite į apgarsinimą.

LMPSA. II RAJONO 
KONFERENCIJA.

LMPS. Massachusetts val
stijos Rajono 3-čia konfe
rencija įvyks 29d.. gruodžio, 
1918, po num. 7 Burleigh stų 
Cambridge, Mass, 10 vai. iš- v » •. v • •

Puikus koncertas ir teatras*
Gruodžio 28 d. Dudley st 

Opera House teatre Įvyks L. 
S. S. 162 kuopos surengtas 
koncertas ir teatras.

Koncertą duos pagarsėjęs 
Amerikos lietuvių daininin
kas baritonas Jonas Butė
nas, kuris dainuoja didžiau
sios New Yorko Metropoli
tan Operos chore. Tarp lie
tuvių jis pagarsėjo vos ke
liais savo pasirodymais mu
sų scenoj. Be šito didžiojo 
musų dainininko .taipgi dai
nuos da ir antras skardžiu ir 
žavėjančiu tenoro balsu ap
dovanotas dainininkas Povi
las Dobužinskis,. pagarsėjęs 
New Yorko apielinkėje ir 
pirmu kartu pasirodantis 
bostoniečiams. tikimasi 
skaitlingos publikos.

Be to koncerto bus taipgi 
atvaidinta pilna gražaus 
humoro B r. Vargšo drama 
”Milionai Vandenyje.’’

Rengėjai deda pastangas, 
kad publiką pilnai paten
kinus. Nereikės nuobo- 
džiaut nei valandėlės, nes 
prieš atidarymą scenos grą- 
jįs orkestrą, tarpe aktų dai
nuos minėti daininkai. Tai 
bene bus smagiausias vaka
ras.

JIEŠKO, BET NEŽINO KO
„Darbininkas” būtinai no

ri įkalbėti saviškiams, buk 
mano „biznis nešvarus,” ir 
tik dėlto, kad aš aukavau tuo 
pačiu sykiu nukentėjusiems 
nuo karės lenkams ir lietu
viams. Paaukavus man len
kams, „Darihininkas” ap
šmeižė mane, sakydamas, 
buk aš aukavęs „lietuvių 
priešams.” Eet aukaudams 
lenkams, aš jiems aukavau 
ne kaipo lietuvių priešams,’ 
bet kaipo žmonėms, kuriems 
karės šmėkla išdraskė pa
stogę, atėmė paskutinį ką
snį duonos ir paliko priešais 
juos badą ir rtiirtį.

„Darbininkas” savo num. 
132, nedorai mane apšmei
žęs užreiškė, kad aš vedąs 
„nešvarų biznį”.

Atsakius man per „Kelei
vį” ir „Sandarą,” kad tokio 
vardo pas švarius žmones aš 
da neužsipelniau, „Darbinin
ko” redak. vėl bando atkar
tot savo pasaką.

Ant to „Darbininkui” aš 
turiu štai ką atsakyti: Pur
vinas žmogus, niekados ne
gali atskirt švarumo nuo 
purvo. Jam viskas išrodo 
nešvaru. Nors aš vedu sa- 
liuno biznį, bet niekados ne- 
apšmeižiau nękaltų ypatų, o 
„Darbininkaą’ savo raštuo
se jau kelintą sykį mėgina 
mane apdrafcstyt savo ne
švarumais. Aš palieku mi
nėtam „Darbininkui” tą, ką 
jis užsipelnė, ir kartu papra
šau, kad jis paliktų man ra
mybę ir daugiau neburnuo- 
tų savo raštuose.

K. Blinstrub.

GERIAUSIĄ LIETUVIS S1AUČIUS

301 E str,
(šalia Lietuvių Salės)

Taisau visokius čeverykus ir čeba- 
tus. Storas atdaras dienomis ir va
karais. T)ar>ą padarau gerai, stip
riai ir pigia:. Kobo kurkos po 50 
centą. j • - (52)

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZIJOS.

Jau ir vėl girdisi naujų 
susirgimų "a. baisia ja epide
mija. Todtl patartina kiek
vienam apsisaugoti nuo tos 
ligos pirmiau negu ji apsi
reiškia. Nelaukit pakol ap
sirgsi! e, bet paimkite vartot 
tuojaus Plotkeles dėl apsi
saugojimo. Prekiuoja $5.00.

Taipgi turime visokių vais
tų, kokie tik vartojami pa
saulyje. Klausdami * 
siųskite krasos ženklelį 
sakymui.

‘ K. ŠIDLAUSKAS, 
Provizorius, 

226 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

A. ABAZORIUS,
So. Boston, Mass.

pri- 
at-

p v p • o < G \ d u o1 e \ 11 z I. h k o 

sę rrynos Sveikata.

I

David W. Rose*
ii

k
K,ih. Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYD > CHRONIŠKAS IR SLAP-

Rusiškai.

' TAS LIGAS. 
VALANDOS: 

Nuo 8 iki lo ryto. 
Nuo 2 iki.3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

3|1 HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

9

1

i

DAKTARAS

A.L KAPOČIUS
LIETUVY8 DENTI8TAS. j 

VALANDOS: Nuo 9 Ari 19 dusą.
IMI nk.

WEDR3 NKDtUOldS J

1 v. po pMą.:
Ofisas "Katote-io" name.

251 Broadway, tarpe C ir D 8ta. 
8a BOSTON, MA88.

N<m 1 0d S dieną, 
į Noo 7 iki 9 vai vakare. 

41b BOYLSTON STR.
8«ite 419, 429 ir 421,

toli didžiojo miesto knygyno, 
BOSTON, MA8R

DAKTARAS

F *. Matulaitis 
t YDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

•i wI
B

II3I 
t

401 Marlbsrough Street
• (Netoli Massachusetts avė.)

BOSTON, NASS.

Aldą
Spedjal'stas.

So. Bostone.

399 Broadway
. BOSTON, MASS.

N<

Kosulys
yra kasdieniniu »/efiu daugelyje i 
namu. Tarytam nekas jo nemyli, 
bet ps ateina nop-ašytas ir būva 1 
ilgą laiką. Išvaryk jį su geru vaistu, i 
pirma negu jis apaited*. Gauk ga
rai žinomo vaisto nuo kosulio: 1

Lietuvių Labd. susirinkimas
Įvyks 27 gruodžio, 1918, 

todėl visi nariai susirinkit 
nes bus išduodamos atskai
tos iš nominavimo viršinin
kų 1919 metams.

R. Pernickas.

<

▼ar-
tojam** nuo kosulio.

--įtrūkimo dėl vyrą ir mo-

daKtarus per telefoną už- 
lučėdyt pinigus, tad 

U)!

i Lietuviškai - Lenkėk® Aptieka

f*.

i r i r o

H.

ras. 11) Jei šitos priemonės ryto. Iš Bostono važiuojant 
neduotų geistinu rezultatų, 1 reikia imti ”Subway” ir iš
mes reikalaujame, kad tei- lipti Cambridge’uj ant Ken- 
singu atlyginimu elevatorių ’ dali skvero, kur bile ko pasi- 
geležinkelis pereitų visuo- klausus rasite svetainę, 
menės (miesto) nūosavy- Org. M. Michelsonienč.

BALIUS.
Kalėdų dienoj, 25 gruodžio, 

nuo 4 po pietų, Lietuvių sa
lėjs, So. Bostone, bus balius 
Lietuvių Balso dr-stės. Ba
lius iš visų atžvilgių bus gra
žus ir grajins gera muzika. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Komitetas.

26 gruodžio LSS. 60 kp.tu- 
rės žingeidžias diskusijas. 
Prasidės nuo 8 vakare. Vi
sus darbininkus kviečiame 
ateiti ir diskusuoti.

Komisija.

j.iru noriu Uiring, SS* „'“‘ti
ant 100 Salėm str., kur rasite visokią 
šokią ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjinr* ,no® užsisenejusio reu-. 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, knujo^*11™^ P,a“'
čią, nuo kosulio ir kitą ligą. Taipgi tur^ '
gą ir geriausius patarimus suteikiame. nP 'torą. Dielią iš Lietuvos ir įvairią šakną f žf1”?- Me* jums patarnau- ( 
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriamu' 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus va tus ir 81 
ateikite į APTIEKA po numąriu 
- 100 SALĖM ST, POSTON, MASS.


