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Baisus mūšai siaučia Francuzijoj; į tris dienas vokiečiai neteko 40,000 kareivių
Anglai su franeuzais sulaužė vokiečių frontą per šešias mylias, paėmė kelis miestelius, daug belaisvių ir kanuolių. Šitam ant
puolyje anglai pirmusyk pavartojo geležinius vežimus. Makedanijoj serbai pradėjo mušti bulgarus; paėmė pirmą ir antrą jų 
apsiginimo liniją ir daug belaisvių; franeuzai tuotarpu paėmė Floriną ir visas dešinysis bulgarų sparnas traukiasi atgal. Italai 

pradėjo antpuolį ant Triesto. Galicijoj rusai gula ant Haličo; jie paėmė tenai 3,000 vokiečių. Prie Verduno mūšiai aptilo

Baisus mūšiai
siaučia Francuzijoj

. .Anglai sulaužė vokiečių 
frontą.

Pereitos sąvaitės pabaigo
je, būtent pėtnyčios rytą an
glai padarė didelį užpuoli
mą ant vokiečių Somos fron
te Francuzijoj. Per pėtny- 
čią ir subatą jie sulaužė vo
kiečių frontą šešių mylių 
platumoj, paėmė tris stip
riai fortifikuotus kaimus, 
du mišku, 50 kulkasvaidžių. 
6 kanuoles ir daug kitokių 
karės dalykų. Be to da į tas 
dvi dienas anglai paėmė 
'daugiau kaip 4,000 sveikų 
vokiečių nelaisvėn.

Kartų su mušiu ant žemės, 
dideli mūšiai ėjo padangėse 
tarp orlaivių. Pėtnyčioj li- 
kos sunaikinta 15 vokiečių 
orlaivių.

Visos žinios iš karės lau
ko sako, kad anglai galėjo 
taip daug laimėti ačiū gele- 
žiniems savo vežimams, ku
riuos jie da pirmu kartu ant 
karės lauko atvežė ir perei
tos pėtnyčios užpuolime pa
vartojo. Šitie vežimai esą 
tokie baisus, kad jiems pasi
rodžius, vokiečių tarpe kila 
sumišimas. Esą tai dideli 
vagonai ir tai? stipriai šar
vuoti, kad karabinų ir kul
kasvaidžių ugnis jiems nie
ko nekenkia. Motorais va
romi jie ritasi pirmyn su to
kia spėka, kad per storiausi i 
muro namą gali prasilaužti į 
kiaurai. Ant viršaus tokių 
vežimų pritaisytos plieno daug bulgarų nelaisvėn, pa 
kepurės su skylėmis, o per 
•tas skyles iškišti kulkasvai- 
džiai. Viduryje yra užtekti
nai vietos žmonėms ir amu
nicijai didžiausiai ir ilgiau
siai atakai. Kiekvienas ve
žimas turįs po 8 poras ratų

ITALAI PRADĖJO NAU
JĄ ANTPUOLI.

Isonzo fronte italai pra
dėjo naują antpuolį,kurio ti
kslas yra paimti Triestą. 
Antpuolis prasidėjo 12 rug
sėjo ir eina visu frontu nuo vokiečius, kurie šiomis die- 
Goricijos iki Adrijos jūrių, nomis ”pavoge ’ sąjunginin- 
Kol-kas dar austrai laikosi kams iš panosės visą graikų 
gerai, bet italai tikisi Tries- kariumenės, korpusą — 40 
to uostą paimti.

Ypatingos domos vertos 
naujos italų kanuolės, ku
rias jie pirmu kartu panau
dojo šitam antpuolyje. Esą 
tai 305-kių milimetrų milži
nai, kurių ugnis naikina vi
ską. Ir tos kanuolės yra 
tuo baisesnės, kad italai turi 
išradę naują būdą nustatyti 
toli. Dabartiniam antpuoly
je italai turį 100 tokių ka
nuolių.

Pereitoj pėtnyčioj italai 
paėmė daug austrų pozicijų, 
2,117 belaisvių, tų tarpe 70 
oficierių, keliolika kulka
svaidžių ir apkasuose varto
jamų armotų. Italijos mie
stuose didelis džiaugsmas.

Vokieti i “pavogė”
40,000 graikų kareivių

Visa anglų spauda spjau
do ugnia iš apmaudo prieš

Goricijos iki Adrijos jūrių.

SERBAI MUŠA BULGA
RUS.

Serbų karės vyriausybė 
'oficialiai praneša, kad Ma- 
! kedonijoj serbams sekasi. 
! Po dviejų dienų mūšio bul
garai buvo priversti trauk
tis Manastirio linkui pilnoj 

j betvarkėj. Serbai paėmė jų 
pozicijas ties Malkavidžiais 
ir Malarieka ir vejasi bė
gančius bulgarus.

Oficialis serbų praneši
mas sako: ”Mes paėmėm

tūkstančių kareivių.
Šitas korpusas buvo Ka- 

valos tvirtovėj. Jo viršinin
kai buvo matyt vokiečių ša
lininkai ir nujausdami, kad 
Graikija gali stoti sąjungi
ninkų pusėje, pasiskubino 
pasiduoti vokiečiams su ta 
išlyga, kad vokiečiai išvež
tų juos Vokietijon ir laiky
tų tenai iki karė pasibaigs. 
Vokiečiai su mielu noru ant 
to sutiko'ir minėtas graikų 
korpusas, kuris sudarydavo 
visą ketvirtąją graikų armi
ją, iškeliavo Vokietijon. Ka- 
valos tvirtovę gi užėmė bul
garų ir vokiečių kariume
nė, kuomet sąjungininkai ti- 

. kėjosL-kad ją bus galima 
panaudot prieš vokiečius ir 
bulgarus.

Taigi, jei Graikija ir pri
sidės prie sąjungininkų, jos: 
armija bus jau 40,000 karei
vių mažesnė.

FRANCUZAI PAĖMĖ DI
DELI VOKIEČIŲ 

FORTĄ.
Deniecourtas, didelis vo

kiečių fortas Somos fronte, 
jau franeuzų rankose. Bu
vo tai paskutinė vokiečių 
nozicija fortifikuotu sodžių 
eilėje Somos paupiu. Vo
kiečių karės vyriausybė, 
permatydama šitos vietos 
puolimą, išleido panedėli 
pranešimą, kad vokiečiai 
Deniecourtą apleido. Ištie- 
sų gi tuo laiku, kada Berly
nas darė savo pranešimą, 
tas kaimas buvo iš visų pu
sių apsuptas franeuzų ir vo
kiečiai, kurie ii gynė, visi li
kos paimti nelaisvėn dar ke
liom valandom vėliau.

VOKIEČIAI PASITRAU
KĖ Iš BERNY IR 
DENIECOURTO.

Berlynas jau pats paskel
bė, kad Somos pietuose vo
kiečiai pasitraukė iš Berny 
ir Deniecourto sodžių, palik
dami kartu savo stipriai 
fortifikuotas pozicijas tarp 
Barleaux ir Vermandovil- 
lers, nes franeuzai juos bu
vo jau apsupę. Iš Paryžiaus 
tuo tarpu pranešama, kad 
vokiečiai čia kelis kartu? 
ėjo kontratakomis, bet kiek
vieną syki buvo atremti su 
didžiausiais jiems nuosto
liais.

Fr/ncuzai užpuolė 
vokiečius iš oro.

I

NEW YORKO GATVINIŲ 
GELEŽINKELIŲ DARBI

NINKŲ STREIKAS. 
PLEČIASI.

Nevv Yorko tramvajų ir 
požeminių gelžkelių darbi
ninkams streikuojant kom
panijos nenori nei klausyt 
apie išpildymą darbininkų 

! - Išėjus strei-
Yorko streik-

ėmėm 32 kanuoles, tų tarpe 
keliatą sunkaus kalibro, 
daugybę amunicijos, 50 at
skirų artilerijos dalių ir ga
lybę karabinų. Keliolika pa
imtų kanuolių dabar atkrei- 

_____  pta prieš pačius bulgarus, 
po savim ir taip pritaisytas^ i kurių nuostoliai nepaprastai 
<ad važiuodamas pirmyn i dideli. Visas mūšio laukas 
pats sau tiesia po ratais 3-jų1 yra užklotas priešo karei- 
)ėdų pločio plieno bėgius ar-1 viais. Suimti belaisviai 
)a reles, kurios sukasi apie 
•atus plataus ir storo diržo 
javidale.

Važiuodamas palei priešo 
ipkasus ir būdamas nepa
leidžiamu toks vežimas iš- 
audo apkasuose priešo ka- 
eivius ir nušluoja spygliuo- 
ų vielų tvoras, kurioms 

’-rašalint iki šiol kitokio bu- 
įo nebuvo, kaip tik šaudyt 
s kanuolių per kelias dienas, 
tad šoviniais jas nukapojus, 
[as baisiai brangiai kaštuo- 
avo. Išrasti anglų vežimai, 
uriuos jie vadina ”geleži-j 
iais kubilais,” atlieka daug ! 
ireičiau ir pigiau.

Tai esą išradimas, apie.
1 • J • T • •okj dar 

>jo.

i sa
ko, kad vienas jų pulkas ne-

■ teko 1500 nėr musų bombar-
■ davimą. Musų kariumenė 
pasiekė jau Florinos ir įsi
veržė jau 6 mylias.”

DIDELIS MUSYS RUMU
NIJOJ.

Dabrudžoj, Rumunijos 
pietuose, eina didelė kova. 
Tenai įsiveržė bulgarai su 
turkais ir vokiečiais ir ver
žiasi vis gilyn. Jiems prie
šinasi rumunai, kuriems Į 
pagalbą pribuvo ir rusų. 
Berlynas praneša, kad vo
kiečiai su bulgarais ir tur
kais generolui Mackensenui 

• ir vokiečiai nesva- vadovaujant rusus su ru- 
imunais visiškai sumušė. Bu- 

Anglijoj neišpasakytas j karestas taipgi prisipažįsta, 
žiaugsmas. Karalius nu- kad rusai su rumunais trau- 
untė savo karvedžiui karš- kiasi atgal, bet sako, kad 
I pasveikinimą. mušys da neišrištas.

CARO VALDŽIA BIJO 
REVOLIUCIJOS.

Telegramos praneša, kad 
mokyklų atidarymas Petro
grade atidėta vienam mėne
siui. Valdžia bi josi, kad su
važiavus i mokyklas jaunuo
menei nekiltų revoliucija. 
Bet argi tas atidėiimas ne
daugiau sujudins jaunuome
nę?

RUMUNAI PAĖMĖ 900 
BELAISVIŲ.

Iš Rumunijos sostinės Bu
karešto pranešama, kad 
šiaurėje rumunams sekasi. 
Po mūšio jie paėmė 16 rug
sėjo Homorovą, Almasą, 
Koehaloną ir Fogorasą; 
prie to da jie paėmė 900 be
laisvių ir daug karinės me- 
degos. Pietuose, kur įsiver
žė jungtinė bulgarų, vokie
čių ir turkų armija, eina 
smarkus mušys. Prie Lomo 
upės intakos rumunai pas
kandino dvi priešininko val
tis su amunicija.

RUSIJOJ STINGA MAIS
TO.

Berlyne gauta žinių, kad 
Rusijoj visur stinga maisto 
ir iš to°. priežasties viskas 
labai pabrango. Mėsa par
duodama tik tris dienas sa
vaitėj. Utarninke, seredoj, 
ketverge ir pėtnyčioj mėsos 
negalima gauti už jokius pi
nigus. Daugelis krautuvių 
jau užsidarė, nes negalėjo 
pardavinėti daiktų tokiomis 
kainomis, kokias nustatė 
valdžia. Net daržovės pa
brango 100 procentų.

J TRIS DIENAS VOKIE
ČIAI NETEKO 40,000 

KAREIVIŲ.
Anglai apskaito, kad Į 3 

dienas nuo pereitos pėtny
čios Somos fronte vokiečiai 
neteko užmuštais, sužeis- 
t ais ir paimtais nelaisvėn 
40,000 kareivių.

Sunkiausi vokiečių nuos- , . ,
toliai būna, kada jie grįžta 
kontratakomis atsiimti pra
laimėtų savo pozicijų. Pe
reito nedėldieno naktį, pa
vyzdžiui, jie padarė prieš 
prieš franeuzus kelias at- 
kalias kontratakas ir visos 
buvo atremtos. Franeuzai 
paėmė da 1,200 belaisvių ir 
10 kulkasvaidžių. Paimti 
nelaisviai pasakojo, kad du 
vokiečių batalionai likos be
veik visiškai franeuzų arti
lerijos sunaikinti. Franeu
zai netik išlaikė užimtas po
zicijas, bet nuėjo dar toliau.

—

Kruvini susirė
mimai Petrograde

Iš Berlyno atėjo žinių, 
kad šiomis dienomis Petro
grade buvo kruvinų riaušių. 
Darbininkai sužinoję, kad 
policija nukankino vieną 
darbininkai, pradėję kelti | 
prieš valdžią protestus. Sa
koma, kad susirinkusi dide
lė minia ir įtaisyta prieš val
džią demonstracija. Polici
ja pradėjusi į žmones šau
dyt. Žmonės svaidę į polici-' t 
ją akmenais. Sužeista ke- į sterių pirmininku. Venize- 
liatas policijantų ir daug los yra didelis sąjungininkų 
žmonių. i šalininkas ir jo sugrįžimas į

valdžios styrą reiškia Grai
kijos prisidėjimą prie są
jungininkų.

Zaimiso ministerija rezi- 
! gnavo.

i
I 

Į

RUSAI PAĖMĖ 3,000 VO
KIEČIŲ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Galicijoj rusai jau pra- 

j dėjo gulti ant Haličo miesto, 
kuris stovi prie Dniestro 
upės, į pietus nuo Lvovo 

j (Lembergo). Haličo šiaur
ryčiuose, prie Zlotą Lipa u- 
pės rusai išmušė priešinin
ką iš pozicijų ir paėmė 3174 
belaisvių. Be to jie paėmė 
20 kulkasvaidžių ir 2 apka
sų kanuoles.

Į

GRAIKIJA EIS SU SĄ
JUNGININKAIS.

Dabar Graikijoj suirutė. 
Sena valdžia nupuolė. Iš 
Paryžiaus pranešama, kad 
valdžion grįžta Venizelos, 
buvęs pirma Graikijos mini-

FLORINĄ JAU PUOLĖ.
Florinos miestas Makedo

nijoj jau puolė. Po dienos 
mūšio franeuzai paėmė jį 
šturmu. Bulgarai, kurie iš 
tenai likos išvaryti, dabar 
bėga linkui Monastyro. Bet 
sąjungininkai apsupa jau ir 
Monastirą.

$4.00 SVARUI JAUTIE
NOS.

Sulvg žinių, gautų Londo
ne iš Ženevos, austrų sosti
nėje Vienoje dabar buvo di
delių riaušių dėl nesvietiško 
pabrangimo valgomųjų dai
ktų. Šitos žinios sako, kad 
svarui jautienos Vienoje da
bar makama $4.00, svarui 
ryžių $2.00 ir da negalima 
gauti užtektinai. Supran
tama, tokias kainas tegali 
mokėti tik turčiai. Darbi
ninkų gi tarpe, kurie neturi 
pinigų, esąs baisus skurdas, 
žmonės gerai suprasdami, 
kad šito jų vargo priežasti
mi yra dabartinė karė, ke
lia riaušes prieš valdžią, rei- 
kadauja maisto ir baigimo 
karės.

ITALAI PRASILAUŽĖ 
TREČIĄ AUSTRŲ 

LINIJĄ.
Paskutinės žinios iš Ro

mos sako, kad italai prasi- 
laužė jau per trečią austrų 
liniją ir priešakinės jų eilės 
randasi tik 13 mylių nuo 
Triesto uosto.

KARPATUOSE ŽIEMA.
Petrogradas praneša, kad 

miškuotoje Karpatų dalyje 
prisnigo daug sniego ir pra
dėjo šalti vanduo.

Pirmu syk pasaulio isto
rijoje 18 rugsėjo franeuzai 
pavartojo oro laivyną už
puolimui, kuris buvo veda
mas ant vokiečių Buchaves- 
nės sodžiuje, Somos fronte, reikalavimų.

Dvidešimts greitų, šar- kan ir Nevv 
vuotų aeroplanų, kiekvienas laužiams, kurie buvo užėmę 
apginkluotas trim kulka- streikierių vietas, kompani- 
svaidžiais, vienas nustaty- ja parsitraukė iš kitų di- 
tas į priešakį, du žemyn, už- 
atakavo vokiečių linijas pir
ma, negu franeuzų pėstinin
kai išlipo iš savo apkasų.

Augštai viršum šito oro 
laivyno skrido atskiruose 
orlaiviuose franeuzų oficie- mą ”skebų karaliumi” J. T. 
riai, kurie vadovavo šitam Vvaiddell’į, kuris iš C’hica- 
užpuolimui, beveik taip pat gos Nevv Yorkan išvažiavo 
kaip daroma ant žemės.

Lakūnai viršum vokiečių mokėtu traukiniu.
apkasų smarkiai bombarda- traukinio turėjo būt sulai- 
vo juos iš kulkasvaidžių. kvti visi kiti pasažieriniai

Paimti nelaisvėn vokiečiai traukiniai, kad duoti liusą 
kad šios kelią skebų karaliui. Ir bu- 

rųšies užpuolimas daro labai vo manoma, kad streikierių 
didelį įspūdį ant kareivių galybė bus sutrinta, 
apkasuose, kurie da išliko Yorko 
artilerijos nesunaikinti. Di- ėmėsi už darbo, kad sutai- 
džiausios baimės apimti vo-jkius darbininkus su kompa- 
kiečiai pradėjo bėgti komu- nijomis, bet veltui. Laivų 
nikacijos apkasais toliaus į darbininkai ir daugelis kitų 
užpakalį. Daugelis jų ap
leido net savo vietas prie 
kulkasvaidžių ir bėgo.

Kada franuzų pėstininkai 
atėjo urmu į vokiečių apka
sus, oro užpuolikai pradėjo 
bombarduoti sekančią vo
kiečių liniją.

Šitas naujas orlaivių bū
das pasirodė taip pasekmin
gas, kad tikimasi, jog atei
tyje bus nuolatiniu papro
čiu. Manoma, kad ir anglų _ 
lakūnai vartojo tą patį bu- visus darbininkus, kurie tik 
dą dideliam savo užpuolime turi kokius ryšius su gatvi- 
pereitoj pėtnyčioj ir suba- niais geležinkeliais, kaipo 
toj. mašinistai, plumberiai, an-

----------- glies pristatytojai ir t. t. 
VOKIEČIAI PRISIPAžfS- Darbininkų klesinė kova 

TA PRIE NUOSTOLIŲ, taip aštrėja, ’ kad nesimato 
Berlynas prisipažįsta, kad vįjties, jog jie nusileis, o ka

po dviejų dienų atkakliausio Pltahst.ai ded% paskutines 
mūšio vokiečiai turėjo prieš sa\o jiegas, kad pei galėjus 
anglus trauktis, palikdami darbininkus, 
savo pozicijas ir kelis kai- 
mus. Bet sako, kad nežiū
rint pašėlusių anglų atakų, 
prie Combles vokiečiai atsi
laikė.

—
GRAIKAI NORI KARĖS.

Karės dvasia Graikijoj kį- vokiečius ir kurių darbas 
Kareiviai maršuodami: pasirodė stačiai pragariš-

džiujų miestų streiklaužių. 
Iš Bostono šiomis dienomis 
išvažiavo streiklaužiaut 
New Yorkan 300 darbinin
kų. Iš Chicagos pasikvietė 
streiklaužių vadovą, vadina-

specialiu, kompanijos ap-
Delei to

New
majoras Mitchellis

unijų apreiškė jau, kad jei
gu iki ateinančio ketvergo 
karų kompanija nėišpildys 
savo darbininkų reikalavi
mo, tai pačiame Nevv Yorke 
sustreikuosi 700,000 darbi
ninkų, kad parėmus karų 
streiką. Sustreikuosią Cen
trai Federated Unija, Cent
rai Labor Uunija, Westches- 
'ter ir Yonkers unijos, Uni- 
ted Hebrevv Trades unija ir 
daug kitų. Streikas apimtų

la.
Atėnų gatvėmis 
”Šalin bulgarai!”

GELEŽINIAI VEŽIMAI 
DARO STEBUKLUS.

Dabar pilni laikraščiai 
aprašymų apie geležinius 
vežimus, kuriuos jie dabar 
pavartojo pirmu syk prieš 

> ir kurių darbas

šaukia: kas:. Londono ’Times” ko- 
. . . Žmonės respondentas Phillip Gibbs

taipgi įtūžę ant bulgarų ir rašo, kad jam vienas oficie- 
nori karės. C ’* ’ \ 1 ’ 
neužilgo Graikija jau ka
riaus.

Gali būt, kad rius sakė, kad sustabdyt tu 
vežimų beveik niekas nega
li. Jie griauja namus, taip 
kaip sudėtas iš degtukų kle- 
tkas, ir ritasi per griuvė
sius pirmyn. Jie nuskina 
kiekvieną medį ant kelio, 
išeina kiaurai per tankiau
sią girią, palikdami paskui 
savęs atvirą kelią.

ANGLIJOS PREMIERO
SŪNŪS UŽMUŠTAS.
Lieutenantas Reymondas 

Asųuith, Anglijos premiero 
Asouitho sūnūs, likos už
muštas karės lauke.
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AMERIKA ARTI REVO- 
CIJOS.

"International Socialist 
Review” magazine tūlas Mi- 
litant nurodo, jog šią vasa
rą Suvienytos Valstijos sto
vėjo jau nebetoli nuo revo
liucijos.

Jei revoliucija yra viduri
nis susirėmimas tų klasių, 
kurios stengiasi paimti į sa
vo rankas ekonominį šalies 
valdymą, tai masinė tų spė
kų kova šią vasarą buvo 
prie pat krašto, sako tasai 
Militantas. Ir štai kuomi 
jis tatai pamatuoja:

"Pavyzdžiui: daleiskime, 
kad geležinkelių brolijos išėjo 
streikam kaip jos grasino. 
Ir daleiskime, kad kuomet vi
sos šalies geležinkeliu trans- 
portacija likos pertraukta, 
tuo pačiu laiku New \orko 
ir Philadelp’nijos karų darbi
ninkai sustabdė vietinę tran- 
sportaciją. Pridėkime prie 
to da organizuotus jurinin
kus pajūrio miestuose ir di
džiuose ežeruose, kurie sakė 
prisidėsią prie geležinkelio 
streiko, jeigu tas įvyktų. 
Daleiskime, kad United Mine 
VVorkers unijos pavasario su
tartis užsivilko ir angliaka
siai taip-pat apskelbė streiką. 
Įsivaizdinkime, kad Masaba 
Range geležies kasėju strei
kas apima kitus metalo ka
syklų apskričius. Įsivaizdin
kime, kad 8,000 ar daugiau I. 
W.W. piovėjų irgi prisideda. 
Persistatykim ištisus šimtus 
nedidelių vietos streikų išsi- 
plėtojant ir virstant vietos 
generaliais streikais.”
Žinoma, sako Militantas, 

visa tai remiama ant ”dalei- 
skim” ir "įsivaizdinkim.” 
Bet visgi faktas lieka faktu, 
kad revoliucijos kįla iš dau
gelio smulkių vietinių judė
jimų, vienkart susiliejusių 
į kelis didelius visos šalies 
judėjimus.

Sukelkit užtektinai strei
kų komunikacijos, kuro ir 
maisto pristatymo industri
jose, o dugnas iš tautos gy
venimo bematant išpuls. 
Prasideda chaosas. Susida
ro aplinkybės, prie kurių vi
sa valdžios mašinerija, kaų 
antai teismai, policija, laik
raštija, kareiviai, detektivai, 
mušeikos ir streiklaužiai — 
žodžiu, riša ta mašinerija, 
su kurios pagalba kapitalis
tai valdo darbininkų klasę 
ir verčia pildyt jų įstaty
mus, sutrupa į šmotelius.

Nuo šitokių aplinkybių 
Suvienytos Amerikos Vals
tijos šią vasarą, Militanto 
nuomone, buvo visai netoli.

JEI PAVALGO, NEGALI 
APSIRENGT; JEI AP

SIRENGIA, NEGA
LI PAVALGYT.

Skaitytojai jau žino, kad 
Minnesotoj, Mesaba Range 
apielinkėse streikuoja gele
žies kasėjai. "International 
Socialist Review” paduoda, 
ką vienas streikeris pasako
jo apielinkės miestelių virši
ninkų konferencijoj. To 
streikierio vardas — Puivio 
Pettinello. Jis sakė:

”Du metu atgal aš apsive
džiau ir gavau amerikietę. 
Aš manau, jog tamstos pri- 
pažinsite, kad ji tur1 teisę 
šioj šalyje gyventi. Mano gi 
nuomone — ir aš turiu teisę 
gyventi. Bet ką aš turiu jai 
pasakyt, kuomet aš gaunu 
tik $1.97 į dieną? Aš turiu 
jai sakyt, 
mėsos, nes 
užmokėti, 
dirbau ant 
galėjom pavalgyt sočiai, 
dirbau Alpenoj už $2.17 die
nai. Ką jus manot apie tai? 
Gaunu $45 ar $50 ant mėne
sio. Aš turiu užmokėt $12 
rendos. Aš turiu užmokėt 
$5 ar $6 uz mėsa; krautuvi
ninkui $30. Kas man lieka? 
Nieko. Jei mes pavalgom, 
mes negalim apsirengti. Jei 
mes apsirengiam, mes nega
lim pavalgyt.”
Kitas streikieris, Joe Tho- 

mas vardu, papasakojo šito
kį dalyką:

"Pažiūrėkit į mane. Aš tu- 
Tiu užlaikyti penkis vaikus. 
Aš turiu leisti juos mokyk-

Kada jie nueina apdris- SLA. RŪPINASI GIMINIŲlon. ] 
kę, mokytoja varo juos 
mo. Sako, tegul tėvas 
perka naujas drabnas, 
da musą moteris nueina 
nyčion, kunigas sako, 
jos smirda bažnyčioj. Žmo
nės negali šalia jų sėdėt, nes 
jos nenusiperka tokiu drapa
nų, kaip jie.”

na-
nu-
Ka- 
baž-i maitis rašo "Tėvynėje” apie 
kad stoką pas lietuvius tokios

SUJIEŠKOJIMU.
SLA. sekretorius p. Stri-

organizacijos, kuri rūpintų
si sujieškojimu pasilikusių 
Lietuvoje giminių. Jis nu-

Musų tautininkai ii* kleri-'1*?^0’.^3^ žydai, tokią* orga- 
kalai, kurie visuomet yra 
priešingi socializmui, turėtų 
pasakyti, kokiu budu šitokį 
dalykų stovį pataisyti be so
cializmo?

KAS PAVADINO ŠIMKŲ 
"SNARGLIUM?” 

“Naujienose” išspausdin
ta p. Bulotos laiškas "Tėvy
nės” redakcijai, kur rašo
ma:

"Gerbiamoji Redakcijai 
"Meldžiu artimiausiame jū

sų laikraščio numeryje duo
ti vietos šiam mano laiškui.

"'Tėvynės’ 23-me numery
je šių metų Tamstų ’specia- 
lis korespondentas* Fr. B. ap-j 
rašydamas mano su St. šim-‘ 
kum debatus \Vaterburyje, 
tarp kitko rašo, buk aš laike 
tų debatų išvadinęs p. Šimkų 
'snargliu.’ šiuomi paskelbiu ’ 
'Tėvynės' skaitytojams, kad 
iš mano pusės tai padaryta 
nebuvo, ir tokiu budu p. Šim
kų rado reikalingu išsnarg.j 
liuoti dar gi spaudoje tiktai 
pats 'Tėvynės' specialis ko
respondentas.

"Atitaisinėti eiles kitų iš
kraipymų, padarytų to ‘spe
cialisto’ skaitau bergždžių 
darbu. Tiktai leidžiu sau pa
stebėti. kad nuo ‘Tėvynės,’ 
kaipo bepartyvio S. L. A. or
gano, galima buvo laukti bent 
kiek teisingesnio aprašymo, i 

"Su pagarba.
”A. Bulota." 

Šitas laiškas buvęs pasių
stas "Tėvynės” redakcijai 
"special delivery” dar 5 rug
piučio. bet ”T.” redakcija 
iki šiol jo nespausdinusi ir 
jokio atsakymo p. Bulotai 
nedavusi.

Taigi dabar pasirodo, kad j 
"snarglium” p. Šimkų 
šaukė patįs jo prieteliai.

nizaciją turi, tai yra Jevvish 
Tmmigrant Aid Society, 
iškaitanti 100,000 narių su 
viršum. Metai atgal šita 
draugija buvo nusiuntus į 
užimtas vokiečių vietas sa
vo atstovą, kuris aplankęs 
ir Lietuvą. Jisai sutvarkė 
pajieškojimo reikalą taip, 
kad —

"įsteigė kiekvienoje viešoje 
vietoje komunikacijos biuro 
skyrius. Lietuvoje visur ga
lima gauti tam tikros spaus
dintos kortelės, ant kurių įra
šomi atsakymai; tos korte
lės su atsakymais į klausimus 
(pvzd., pavardė, ko paj ieš
kai. ar sveikas, ar reikia pa
šalpos ir t.t.) prisiunčiama 
tiesiai į New Yorką viršminr- 
tai žydų įstaigai, 229 East 
Broadvay. New York. N. Y., 
ir iš čion išsiuntinėjama A- 
merikoje gyvenantiems gimi
nėms. Ant tų kortelių duo
damos yra informacijos, kas 
rašo, iš kur. kur dabar Lie
tuvoje randasi, kokios pašal
pos reikalauja ir antrašas. 
Gavus šitokius pranešimus 
nuo giminių iš Lietuvos, gali
ma rašyti atsakymus pagal 
tam tikru nurodymu. Kurie 
gi nori pajieškoti giminių 
Lietuvoje, gali rašyti laiškus 
klausdami informacijų. Ra
šant. visuomet turi priduoti 
savo pilną vardą ir pavardę ir 
aiškų adresą. Visa komuni
kacija reikia vest per tą patį 
paminėtą biurą. Ten yra 
musų žmogus, kuris užsiim- 
dinėja lietuvių susirašinėji
mų reikalais. Siunčiant laiš
kus reikja adresuoti šiaip: 
Hehrew Sheltering an Immig- 
rant Aid Society oi' America. 
229 East Broadway, New 
lork, N. Y. (Litnuanian).” 
Toliaus p. Strimaitis sa- 

aP" kosi padaręs SLA. pildomai 
| tarybai įnešimą, kad aptar- 
tų, ar nebūtų galima užlai
kyti bent vieną žmogų prie 

draugijos iš tautiškų

gijoms, kurios rūpinasi dau- čiuose. Gi jei kas žino apie 
giau klerikalų įtekmės stip- tai kokių užrašų, geistina 
rinimu, negu nukentėjusių butų, kad juos nurodytų.

Manau, kad šis klausimas 
yra įdomus netik man, bet 
ir plačiai visuomenei.

žmonių šelpimu. Todėl la
bai gali būt, kad socialistai 
"Lietuvių Dienoj” nedaly
vaus. A. B

gų, savo aštria ir gilia kri- privatinių rankų visuome- 
tika išparodydami blogu- nes nuosavybėn. Darbas 
mus 1 ‘...............
vijoje, tuomi prašalindami lingas pervedimui vandens, 
iš visuomenės ‘
kenksmingumus.

_ • Darbas
visuomenės organiza- dėl iškasimo grabės, reika-

► 
gyvenimo , yra visuomenei lygiai nau- 

Vadinas, dingas kaip ir tas darbas 
visos reformos, visi pageri- įdėtas grabės kasimui, kad 
nimai, kokie būva visuome- į auksą suradus. Tų darbi
nėje, daromi ar tai šalies; ninku darbo vertė yra tokia, 
valdžios ar stambiųjų kapi- kiek jie savo triūso įdėjo dėl 
talistiškųjų korporacijų, atlikimo visuomenei 
Brisbanas pripažįsta, kad lingo darbo, 
tatai įvyksta tik dėka socia
listų aštrios ir gilios kriti-

KAS BUVO TASAI VIš- 
TAVAGIS.

Kaip begėdiškai lietuviški 
kunigužiai meluoja, tai pa- 

įrodo nesenai įvykęs šalia 
Chicagos atsitikimas. Bu
vo taip: vienas katalikas 
(lietuvis) nuėjo ant farmos 
vištų vogti. Farmeris jį 
nutvėrė ir padavė policijai. 
Policijos teismas nuteisė jį 
tūlam laikui kalėjiman.

Tokių atsitikimų yra tuk- 
' stančiai ir musų spauda nie- 
1 kados nebūtų atkreipus į tai 
ypatingos domos. Bet štai 
leidžiamas kunigų organas 
"Draugas” 
visa savo 

(vagis buvo... 
cialistų vadas.
ja tasai klerikalų, atsipra
šant, laikraštis per kelis sa
vo numerius, kad "socialis
tų vadas už vištų vogimą 
nuteistas kalėjiman.”

Mes skaitom ir stebimės: 
"socialistų vadas?” 
ras? Mes žinom visus 

i cialistų vadus.
ma suskaityt 
rankos pirštų. Katras gi iš 

j jų galėtų taip pasielgti?
"Draugas” jo vardą kažin 
kodėl užtyli, tik rėkia, kad 
tai "didžiausis socialistu va
das!”

Galų-gale pasisekė suži
noti to rištavagio pavardė. 
Pasirodė, kad tas žmogelis 
nėra netik socialistų vadas, 
bet nieko nei bendra su so
cialistais neturi. Pasirodė, 
kad* tai yra tamsus žmoge
lis, kuris prie jokių pirmei
viškų organizacijų neprigu
lėjo ir pirmeiviškų laikraš
čių visai neskaitė. Jis vaik
ščiodavo bažnyčion, klausy
davo pamokslų, mėgdavo 
gerai išsigerti, o prie pro
gos ir vištą kam-nors pa
vogti, nes kunigų išmokytas 
tikėjo, kad nuo visų nuodė
mių galima per išpažintį nu
siplauti.

Kunigų organas gi prisi
spyręs tvirtina, kad tai "di
džiausis socialistų vadas.” 
Jeigu mes kartais pa vadi
nam savo kunigužius begė
diškais melagiais, tai musų 
priešai šaukia, kad mes ko- 
liojamės. Bet, meldžiamie
ji, pasakykit, kaip-gi pava
dinti tokį kunigų pasielgi
mą su minėtuoju vištava- 
giu? Jeigu tai nėra begė
diškas melas, tai pasakykit, 
kaipgi kitaip tatai pava
dinti?

TRUPUTĮ NEAIŠKU.
"Vienybės Lietuvninkų” tos d

37-tam numeryje skaitom centų, 
šitokį pranešimą:

"Pastaruoju laiku (rugsė- i
jo 2 d.) tapo pasiųsta iš Lie
tuvos Gelbėjimo ir Aųtono- 
miios Fondo 5,000 Markių Lapkričio 1 bus "Lietuvių 
......................— i Lietuvą į Diena.” “

"LIETUVIŲ DIENA” 
ARTINASI.

I

kad ji nepirktų 
aš neturiu iš ko 
Vieną mėnesį aš 
kontrakto ir mes 

Aš

(901.00 dolarų) į 
(Vilniun). Pasiųsta tapo 
penkių ypatų’ vardu, kiekvie
nos po lygią dalį, t. y. po 
J,000 Markiu, kaip ve: Dr. 
J. Basanavičiui. M. Biržiškai.
A. Smetonai, J. šauliui, J. Vi
leišiui. Tas padaryta, t. y. 
pasiųsta išdalinus ant ypatų, 
delei atsargumo nuo vokiečių 
valdžios, kaip jau musų pul> 
lika žino, ir čionai jau nerei
kalinga apie tai atkartoti.” 
Sulyg 2 rugsėjo kursas 

ant vokiečių pinigų buvo 
17.74 centų už 1 markę. Tai- išrištas. Socialistų suvažia- 
gi už 5,000 markių išeina vimas Chicagoje 
S887. Nusiuntimas pinigų į kad socialistai galėtų prisi- 
Lietuvą lėšuoja 25c. "Vie- įdėti tik tuomet, kada Cent- 
bė Lietuvninkų” sako, kad raliam Komitete socialis- 
pinigai išsiųsti penkių ypa- tams bus duota tiek pat vie
tų vardais. Išsiuntimas tuo- tų, po kiek turi kitos sroves, 
met pareina $1.25. Tokiu ir prie to da su ta išlyga, 
budu pasiuntimas Lietuvon kad 3-čia dalis surinktų tą 
5,000 markių penkiais atski- dieną pinigų bus pasiųsta 
rais adresais 2 rugsėjo rei- toms šelpimo įstaigoms Lie- 
kalavo viso $888.25 ((887 už.tuvoj ar Rusijoj, kurias nu- 
5,000 markių ir $1.25 už nu- J rodys socialistai, 
siuntimą). Musų tautinin- Taigi ar socialistai "Lie- 1 • ** w — • I - - —~ - --- - —kai i 
$901.00.

Truputį neaišku.
Bet tai jau ne pirmiena. 

Sausio mėnesyje buvo pa
skelbta, kad L. G. ir L. A. 
fondai pasiuntė Maskvon P. 
Leono vardu 10,000 rublių, 
už kuriuos Amerikos pini
gais užmokėta $3,235. Mums socianstų reiKaiavimas yra 
gi žinoma, kad augščiausis teisingas, bet su antruoju ji 
kursas ant Rusijos pinigų • nesutinka. Ji mano, kad 

i jeigu visos srovės turėtų ko
mitete po lygų skaičių at
stovų, tai jau visos turėtų 
ir sutikti siųsti pinigus ten. 
kur nutars komitetas. Bet 
"Lietuva” užmiršta, kad ši
tam klausime tautininkai 
visados eis su klerikalais ir 
socialistus visados perbal- 
suos.' Taigi socialistai turė
tu dirbti, ir gal daugiau da 
dirbti už kitus, o surinktos 
aukos nueitų klerikalų drau-

Taip nustatė pre
zidentas Wilsonas. Tą die
ną po visą Ameriką lietuviai 
galės rinkti gatvėse aukas 
nukentėjusiems nuo karės 
šelpti. Pinigų rinkimą 
tvarkys Centralis Amerikos 
Lietuvių Komitetas, kuris 
buvo sudarytas sriovių su
važiavime Wilkesbarrėje. 
Bet ar socialistai oficialiai 
"Lietuvių Dienoj” dalyvaus, 
tai kol-kas da klausimas ne

nutarė,

ffi skelbia užmokėję tuvių Dienoj” dalyvaus, ar

sausio mėnesyje buvo 31.93 
cento už rublį. Taigi skai
tant sulyg augščiausio kur
so už 10,000 rublių išeina 
$3,193, bet ne $3,235; o juk 
buvo ir daug žemesnio kur
so tą mėnesį. Kiek tuomet 
uždirbo siuntėjai?
. Mes klausėm p. Sirvydo, 
kaipo L. G. ir L. A. fondų 
sekretoriaus, informadju 
sulyg šito neaiškumo, bet jis 
atsakė tylėjimu.

SOCIAUSTŲ OBALSIAI
reika- 

Ir jų darbas 
nei kiek ne menkesnės ver
tės už darbą to žmogaus, 

į rankas kos, t. y. tik socialistų spau- kuris pasakė, ”kask čia gra- 1 _ J _ 1 _ 1 w • • — 1 • • 1 M Y’ •

Vienas Hearsto dienraš
čių Chicagos "The Evening 
American” užpereitą sąvai
tę patekęs man į 
nustebino tuomi, kad redak- dimas verčia 
cijos straipsnių skyriuje iš- gyvenimo

pradeda rėkti 
gerkle, kad tas 

"didžiausis so- 
” Ir gerklau-

Kat- 
so- 

Juos gali
ant vienos

vvdau Amerikos socialistų 
partijos į šalies prezidentus 
kandidatų paveikslus ir 
Brisbano — vieno gabiau
siųjų amerikonų redaktorių 
— editorialą pašvęstą iš- 
garbinimui tų socialistišku- 
jų kandidatų: Allan Benso- 
no ir Kirpatriko.

Ir juo toliaus skaitau, juo 
labiau stebiuosi, tik jau ne 
tuomi buržuazinės spaudos 
nepaprastu atsinešimu link 
socialistų, bet paties to ame
rikoniško didelio filosofo 
Brisbano paikumu, kuris 

minimame jo straipsnyje iš
sireiškė pilname savo nuo
gume.

Išgiriama 
kandidatų -

I

Kada buvo Lietuvoje 
badmetis?

nedalyvaus, tai dabar pri
guli nuo to, ar šitas teisin
gas jų išlygas klerikalai su 
tautininkais priims, ar at
mes. ,

Chicagos '’Lietuva” mano, 
kad jos nebus priimtos. Ji 
pripažįsta, kad pirmutinis 
socialistų reikalavimas yra

Seni žmonės labai daug 
pasakoja apie badmetį Lie
tuvoje. Yra visokių pada
vimų, kurių daugelis gal ir 
prasimanyta, bet visgi turi 
būt koks-nors ir pamatas. 
Pasakojama, kad žmonės 
lupdavo nuo stogų samanas, 
sudžiovindavę jas, sugrus- 
davę ir pridėję truputį mil
tų, kepdavę duoną. Plėšda- 

Ivę stogus ir iš jų panašiu 
budu kepdavę duoną. Rink
davę nuo medžių žirgučius 
ir jais maitindavęsi.

Tečiaus kiek tuose pasa
kojimuose yra tiesos, nėra 
žinių. Net nežinia tikrai, 
kokiais metais tie sunkus 
laikai buvo ir kaip plačiai 
jie siekė. Užrašų apie tai 
man neteko jokių matyt. 
Neteko net girdėt, kad tokių 
užrašų kur-nors butų. Kiek 
man žinoma, Lietuvos isto
rikai anie tai visai nemini. 
O žinoti apie tai butų gana 
Įdomu.

Taigi butų geistina, jeigu 
kas turi apie Lietuvos sunk
meti kokių žinių, kad pa
skelbtų jas musų laikraS-

socialistiškujų 
ne tatai kuo 

jie vaduojasi ir remiasi sa
vo kovoje prieš buržuazijos 
kandidatus, bet jų "gražus 
veidai,” jų pilnos rimtumo 
akis, jų pilnos išminties ka
ktos. Lyginai išgiriama ir 
Europos socialistai už jų 
'■istorijos darymą.” Ir visa 
tai filosofo Brisbano nuo
mone labai gera, tik kam tie 
socialistai pasistatė sau to
kius obalsius, kurių sureali- 
zavimą Brisbanas randa jo
kiu budu negalimu.

Norėtume tam mokslin
čiui pasakyti, kad jei pasi
klaustų paprasto socialisto, 
tai ir tas jam išrištų tuos 
klausimus, ant kurių Bris
banas tiek daug sau galvos 
pridžiovino ir ant galo pa
sakė — "negaliu.”

Nematytume reikalo apie 
tąjį Brisbano "difficultą” su 
socialistų obalsiais nei rašy
ti, jeigu ne tatai, kad pačioj 
Chicagoj man tuoj teko su
sidurti su lietuviais darbi
ninkais, kurie ar skaitę ar 
painformuoti kitų sako, 
kad socialistai butų "all- 
right,” tik visgi jų siekiai 
nėra įvykdomi, nes tatai 
priparodo ir vienas gabiau
siųjų Amerikos publici^ų: 
Brisbanas.

Brisbaną, kuris įvairiau
sius gyvenimo klausimus sa
vo editorialuose paprastai 
riša ir "išrišinėja," socialis
tų obalsis: "darbininkai turi 
gauti visą vaisių savo triū
so” pastatė tokin keblu- 
man, kad Brisbanas kitokio 
išėjimo iš jo nerado, kaip tik 
patardamas socialistams 
atmest neįvykdomus obal
sius ir pasitenkint reika
lavimu darbininkams 8 va
landų darbo dienos, 8 valan
dų pasilsio ir 8 valandų pa- 
sismagavimams.

Perskaičius visą Brisba
no straipsnį ir biskį pamąs
čius lengva padaryt išvedi
mas, kad tasai senas vilkas, 
kaip ir paprastai savo skai
tytojus tik įveda į miglas ir 
palieka klaidžioti tamsoje, 
kad nustumus juos nuo jų 
klesinio susipratimo, ir kad 
slopinus darbininkiškąjį ju
dėjimą.

Tiek tai galima paaiškinti 
straipsnio prasmę tiems, ku
rie jį yra skaitę. Tiems gi, 
kurie neskaitė visgi reikia 
ir paties straipsnio turinį 
paduoti.

Ir taip. Išgyręs Amerikos 
socialistu partijos kandida
tų ”face’us” Brisbanas pri
pažįsta, kad Amerikos ir 
Europos socialistai atlieka 
labai naudingą darbą visuo
menėje, priversdami visuo
menės valdonus prie nuola
tinio ir neapsistojančio ge
rinimo darbo ir būvio sąly- tų reikalavimu tur pereiti iš

visuomenės
• valdonus refor

mas ir palengvinimus dary
ti-

Ir kuomet jis net tatai su- menės mokyklų, iš visuome- 
pranta, štai užsimiršta, kad nes pagamintų knygų, su 
socialistai taip sakant "dėl , pagalba visuomenės jam 
šiandien” senai jau reika-įduotų įrankių. Tų trijų ru- 
lauja netik 8 valandų darbo' 
dienos, bet sutrumpinimo 
darbo dienos iki 6 valandų.

Brisbanas pripažįsta, kad 
Europoje baisioji katastro
fa (karė) neįstengė visiškai 
išnaikinti ekonominį gyve
nimą tik ačiū Europos so
cialistams. Jis net tvirtina, 
kad šiandien Europos socia
listai "valdo" valstybes ne
turėdami valdžios savo ran
kose. Socialistų valdymas 
apsireiškia tuomi, kad jie 
yra gerai organizuoti ir sa
vo intakai paremti turi gi
liausius mokslinius argu
mentus, didelį patirimą ir 
aiškų supratimą visuome
nės plėtojimosi kelių.

Ir kuomet Brisbanas tatai nuoti 'išradėjo, 
pripažįsta socialistams, tai poetos ar kito kokio daili 
kaip juokingu ir paiku jis ninko darbą? 
pasirodo stojęs prieš sočia- .

bę ir rasi auksą.” Nes apie 
to aukso gulėjimo vietą jam 
nieks iš dangaus nepasakė, 
tik turėjo patirti iš visuo-

šiu darbininkų darbo vertę 
apdainuoti gali ir bemoks
lis darbininkas.

Kas daryt su tais minėtų 
laikraščių darbininkais, ku
rių vieni gauna po 5 dol. į 
dieną, o kitas neįstengia mo
kėt nei po $1.50 į dieną?

Laikraštis yra visuome
nės įstaiga. Jei viena jų re
miama, kita-gi ne, aišku, 
kad ta kita yra nereikalinJ 
ga. Ji turi būt uždaryta, d 
darbininkams patiektas vi-l 
suomenei reikalingas dar-l 
bas, už kurio atlikimą turi 
gauti pilną atlyginimą jd 
triūso vaisiaus. I

Bet Brisbanas da sako a J 
gali pasakyti kaip apkai 

teplioriaus

Visupirma turime pašte 
listus, lyg taTvaikiščias-mo-įbėti, kad paikyste butų tvir] 
kinys prieš mokytoją su 
artimetišku uždaviniu, besi- 
guosdamas negalįs išrišt to
kio klausimo, kaip atlygint 
darbininkui jo darbo vertę. 
Pavyzdžiams Brisbanas sta
to tokius klausimus: kaip 
socialistai teisingai apkai- 
nuos darbo vertę, kad ir šio
kiame atsitikime: ar lygi . 
darbo vertė to darbininko, | rastas išradimas 
kuris kasa grabę ir nieko 1 ' 
kasdamas neranda, ir to, 
kurs kasa grabę ir iškasa 
auksą? Ar galima lygiai 
apkainuot darbą grabės ka
siko ir to žmogaus, kurs lie
pė kast grabę, kad iškasus 
auksą? Ar išradėjo darbas 
tik tiek tevertas kiek ir ma
šinos aptarnautojo? Ir to- 
lesniai — ką daryt su šito
kiu atsitikimu: pavyzdžiui, 
leidžiami du laikraščiai, vie
nam jų sekasi, kitam ne; 
vienas turi milijonines paja
mas, kitas kasmet turi pri
dėt ir į skolas brenda. Abie
jų laikraščių darbininkai 
atlieka vienodą darbą, bet 
kada vieno jų darbininkai 
gauna po 5 dolerius į dieną, 
kito gi nieku budu negalima 
po tiek pat mokėti. — Šie 
klausimai p. Brisbaną įveda 
į tokį labirintą, į tokį min
čių chaosą, kad nabagas ki
tokio išėjimo neranda, kaip 
tik paskirdamas po 8 darbo 
valandas darbininkams ir 
viskas atlikta, visai nekal
bėdamas apie tai, kad dir
bant po 8 vai. į dieną ir gau
nant už valandą 18 centų 
darbininkui paliktos 8 va
landos smagarimams prisi
eis suvartot plėšimams, kad 
palaikius savo gyvastį.

Šitaip tai norėtų refor
muoti visuomenės gyveni
mą buržujus. Tokiais ke
liais socialistai nėjo ir nei
na. Jeigu reikalauja su
trumpinimo darbo valandų, 
tai tik kaipo pridėčko, rei
kalingo darbininko sveika
tos žvilgsniu. Sutrumpini
mu darbo valandų be užti
krinimo pilno atlyginimo už 
darbo vertę visuomenės ge
rovės klausimas neišriša-

į tinti, kad išradėjo darba 
į yra vertingesnis už grabės 
kasiko. Išradėjas savo daii 
bu neatneša visuomenei nai 
dos jeigu jo išradimas nebu 
na nupirktas kokio-nors ka 
pitalisto, kuris su pagalb 
išradimo gali pavaryt nu 
darbo daug algos reikalau 
jančių darbininkų; jeigu ia 

i nerandi 
tūkstančius ir milijonus kl 
tų žmonių, kurie tą išradi 
mą perdirba į tūkstančių 
ir milijonus tokių pat ”naJ 
dą” nešančių įrankių. NI 
butų artojaus, daržininkl 
gyvulių piemenio, malunirl 
ko, duonos kepiko, murini! 
ko, dailydės, mašinisto, ru I 
šiurio, rašytojaus, ir visi 
kitų visuomenės gyvenini 
tveriančių darbininkų —nl 
galėtų būti ir išradėjo. Al 
šku, kad išradias yra vai 
siumi visos visuomenės tri I 
so, dėlto išradimas visuomj 
nei priguli, o už įdėtą dal 
bą išradimui pagaminti si 
cialistų reikalavimu turi JI 
lyginti ne kapitalistas, kJH 
išradimas leistų jam atinl 
duoną iš tūkstančių dari 
ninku, bet visuomenė, kuri 
išradimas palengvina pa| I 
minti reikalingas gyvei I 
mui reikmenas. Vienu I 
džiu nei išradėjas, nei K I 
ir genijališkiausias artis I 
naudingo nuveikt negalė I 
jei aplink juos nebus kg 
žmonių, kurių darbo vais I 
mi jie naudojasi iki savo I 
radimą pagamina. I

Dėlto ^ocialistai ir st I 
savo programan princl I 
darbas reikia kainuoti mtl 
daug vienodai, nes kiekį! 
nas darbas visuomenei ii 
kalingas, net ir dailininl 
bei poetos, dėlto kiekvien I 
visuomenės nariui reikai I 
ga užtikrinti teisę lyg j 
naudojimosi visų visuo I 
nes narių pagaminta ma |

J. B. I |

i

mas.
Visupirma link pastatytų 

mums Brisbano klausimų 
turime pasakyti, kad auksas 
ir visa tai, kas tik yra žemė
je ir ant žemės kaipo gamti
nio turto šaltiniai, socialis-

Valandos būna, kad žm 
rytojų pamatęs,

Išgąstyj pastiręs gyvent 
rą meta

Bei puolasi ginti tai, ką 
pastatė,

O laikas naikina kaip g; 
bės lemta.

Tūli mus socialistai reik 
darni taikos pradeda karę s 
vo draugais socialistais u? 
kad anie ne taip kaip jie į I 
ką žiuri. ’

’i



Už pagarsinimus nei redakci-' kalaujame, kad "sąjungie- 
£ čiai” liautųsi kompromitavę
skaitytojai patįs turite save ^innrair ta dar
ia boti ir jokiems daug žadan- ^ocianstų sąjungą ir tą uai 
tiems uz maža pinigu apgarsini- bininky judėjimu, kuris ve- 
mus netikėti ir pinigų nesiųsti da žmoniją prie išsiliuosavi- 
nepersitikrinus jųjų žadamais mo iš po ekonominės ir reli- 
la ik tais. Dažniausia tokie skel- voronins

TORONTO, ONT., CANA-
'kaitytojai patįs turite save 
'luboti ir jokiems daug žadan*

bimai esti tik pijfi apgavystė ir 
negudrių žmonių pinigų vi- Jtingo.

'toiimas.

gijinių prietarų vergijos

ORESPONDENCIJOS
Jeigu LSS. centras turi 

kokius klausimus, kuo vieti
niai musų "socialistai” pa
teisina savo šmeižtus, mes 
reikalaujame, kad tuos 
klausimus paduotų žemiau 
nurodytu antrašu, o mes į 
juos atsakysime, nes mes 
negeidžiame tos kovos, ku
rią pradėjo mūsiškiai "so
cialistai” visai bereikalin
gai, darydami L. S. S-gai ne 
naudą, bet didelę skriaudą, 
atstumdami tuos žmones, 
kurie žino faktus ir mato, 
kaip su faktais nesiskaito 
keli vietiniai vyrukai, kal
banti sąjungos vardu.

C. Shilling,
Box 92, E. D. Sta.

Balčiūnu imt šliubą. Pagie
ža ir pastūmėjo patrakėlį 
prie tos baisios piktadarys
tės. S. M.

MONTELLO, MASS. 
Moterįs mokinasi valgių 

gaminimo.
Kadangi čia yra susitvė

rusi iš pažangesnių moterų 
ir merginų progresyviška 
pašelpinė "Birutės" Draugi
ja, tai tos draugijos moterįs 
šį-bei-tą veikia.

Taip va, praeitų 1915 me
tų pabaigoje sumanė pasi
mokinti valgių pagaminimo. 
Kadangi iš lietuvių nėra to
kio žmogaus, kuris galė
tų atsakančiai pamokyt, tai 
birutietės nutarė kreipties į 
Plymouth Trust Co. (ten 
"Birutės” dr-jos pinigai su
dėti), kad ši pagelbėtų joms 
šitam reikale. Ir dabar kas 
pėtnyčia būva lekcijos apie 
gaminimą valgių. Tautiško 
Namo draugija kelis sykius 
davė ruimą dykai, bet dabar 
mokama kas-syk po 1 dol.

Pasimokinti valgių gami
nimo yra naudingas daiktas 
netik moterims, bet ir mer
ginoms, nes mokėti gerai 
pagaminti valgyt, tai yra di
džiausis moteriškės turtas 
ir podraug būtina jos parei
ga, nes nuo valgio priguli 
visos šeimynos sveikata, o 

, nesveikas žmogus negali 
> būt laimingas. Taigi mergi
nos, kurios tikisi turėt šei
myną, būtinai turėtų moky

kis valgių gamint, nes ište
kėjus už vyro tas jau netaip 
paranku.

I Dabargi iš patirimo yra 
žinoma, kad daugelis musų

Akron, Ohio.— ' Keleivio” 
No. 32-mė Akronietis rašo: 
”Vyččiai mokinasi tarptau- 
tiškos skerdynės,” paėmęs 
laikraštį rankon net nuste
bau: pamaniau, nejaugi tar
pe tokio mažo vyčių būrelio 
butų kas nors panašaus at
sitikę?

Pasiteiravęs patyriau, 
kad tas akronietis ant tiek 
aklas, kad drįsta rašyti ir 
šmeižti vyčius, priskaityda- 
mas prie jų Joną Rr., kuris 
nė kojos nebuvo įkėlęs į vy
čių tarpą. Statau tūkstanti 
dolerių ,tegul Akronietis 
prirodo, kad Jonas R. pri
gulėjo kada-nors prie vyčių 
31-os kuopos. Reikalauja
me viešo atšaukimo, ne s ki
taip užmigdins tuos šviesos 
manome, kad Akronietis ati
taisys savo klaidą.

K. Staupas.

vienbalsiai nutarta, kad ap
skričio komitetas rūpintųsi 
gauti iš Centro knygiaus sa
vo kuopoms reikalaujamų 
knygų pardavinėjimui, ne
reikalaujant iš angsto ap
mokėjimo. Žinoma, tame, 
jei kuri kuopa vėliau neap
simokėtų, tad apskritys turi 
prieš knygių atsakyti, turė
damas reikalą su tokiomis 
neatsiteisiusiomis kuopomis.

Įnešta ir vienbalsiai nu
tarta, kad tuojau rudenį 
Nauj. Angį. T.M.D. apskri
tys parengtų maršrutą su 
prakalbomis, ir pakviestų 
pirmiausia M. Šalčių, o jei
gu jis atsakytų, tai kitą kal
bėtoją.

Nashua’os delegatas Za- 
vadskas įnešė klausimą, kad 
butų daug naudingiau, jei 
T.M.D. įvestų visuotinąjį 
balsavimą, nes nariai to rei
kalauja ir iš patyrimo — sa
ko — yra žinoma, kad T.M. 
D. tuomet daug daugiau bu
tų žmonių prijaučiančių.

Dauguma balsų prieš vie
ną nutarta tą užrašyti pro- 
tokolan ir palikti apsvarsty
mui sekančiam suvažiavi
mui.

DA. 
Prakalbos.

Čionai nuo senesnio laiko 
gyvuoja "Lietuvos Sūnų” 
draugija. Ikišiol, išskyrus 
susirinkimus ir pašalpos rei
kalais besirupinimus, drau
gija nieko kito ir neveikė. 
Bet šiomis dienomis suren
gė prakalbas, pasikviesda- 
ma iš Rochetesr, N. Y., kal
bėtoją K. Vaivadą.

Prakalbos pavyko. Kal
bėtojas pirmoj temoj išrodė 
draugysčių, ypač nevaržan
čių savo narių sąžinės, nau
dingumą, atvaizdindamas 
tatai tam tikrais palygini
mais.

Pertraukoje buvo visa eilė 
deklamacijų, kurias atliko 
vietinės mergaitės, būtent 
V. Vilkaičiutė ir S. Klimai- 
čiutė, taipgi iš Rochesterio 
kartu su kalbėtojumi atvy
kęs tūlas draugas.

Draugystės teisingumą a- 
pibudino jos narys Jusaitis, 
trumpai nurodęs, kad drau
gija netik savus narius, bet 
ir pašalinius asmenis nelai
mėje sušelpia.

Antru atveju kalbėtojas 
K. Vaivada kalbėjo apie Eu
ropos karę ir nuo jos nuken
tėjusius, išparodydamas kas 
kares surengia ir delko jas 
rengia, o kas nuo karių nu
kenčia ir keno naudai ken
čia baisiausias kančias.

Faktais išparodė, kad dva-

1)ES MO1NES, I0WA. 
Pasimirė St. Kučinskas.
Rugsėjo 1 d. po ilgai ligai 

čionai pasimirė Steponas 
Kučinskas, 33 metų amžiaus 
vyras, paėjęs iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Užlaikio kai
mo. Šioj šalyj išgyveno 9 
metus. Lietuvoj paliko dvi 
dukteri, o čionai moterį ir 
brolį.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų žmogus, atsikratęs re- 
iigijinių prietarų, priklausęs 
L. U. Dr-jai, kuri ir šelpė jį 
per 7 mėnesius ligoje. Po
mirtinės iš draugijos dėlto 
negavo, bet velionis buvo 
nariu angliakasių unijos, tai 
unija išmokėjo $200.

Velionio moteris būdama 
karšta katalikė tuojau su 
kunigu susiderėjo palaidot 
kūną su bažnytinėmis apei- žiavime dalyvavo taipgi So. 
gomis, bet katalikai apie tai Bostono “Gabijos" choras, 
patyrę nusprendė neįleisti Abu chorai suvienytais 
velionio kūną į bažnyčią, balsais sudainavo keliatą 
Kunigas fanatikų spiriamas dainelių diriguojant pačiam 
Irgi atsisakė nuo to* biznio, , chorų vedėjui p. M. Petrau- 
tai velionis tapo palaidotas skui. _
miesto kapinėse be bažnvti- Kadangi p. M. Petraus- baisias žonių skerdynes, per 
mų ceremonijų. j kas yra bepartyviškas meno l amžius mokindama žmones
Bereikalinga socialistų kova. | srityj . veikėjas, tai ir čia nuolankumo ir paklusnumo

Nuo liepos 23 d. šių metų l?rP kitų dainelių suvieny-, visokiai valdžiai. Temdin- 
čionai °wuoia Teisvbė- Jie- tiems chorams padavė su- Į dama žmonija kunigija pa- 
škotojų&2-ra kuopa suritvė- dainuoti taipgi ir "Marsalie-,]aiko ši kapitalizmo surėdyti iš 15 nariu i t*:” Suskambus Marsalie-! mą, kuris negal toliau ženį-

Vietinė LSS. ex 160 kuopa i !ei. sandariečiai pradėjo ti be baisių žmonių skei’dy- 
tuojaus pradėjo atkaklią ko- saiPyiįesir murmėti: Žiu-

MONTELLO, MASS. 
Sandariečiai atžagareiviais 

virsta.
Rugsėjo 10 d. vietinis tau

tiškas choras turėjo savo iš
važiavimą į miškus. Išva-

isiški ’a dideliai atsako už tas

I

I

Spring Valley, III.— Šiuo- 
mi tarpu darbai čionai labai 
gerai eina. Darbas nesun
ku gauti, nes daug žmonių 
iš kasyklų išvažiavo į viršu
tines fabrikas.

Lietuvių judėjimas šiemet 
gana apsnūdęs, tik kunigas 
socialistams ir laisvama
niams snaudžiant, darbuoja
si savo dirvoj išsijuosęs. 
Prašalino savo seną gaspa- 
dinę, pasiėmė jauną, girdisi, 
kad parapijai keliatą tūks
tančių dolerių skolos pada
rė, ir varo savo biznį ranko
ves užsiraitojęs.

Berods, sena gaspadinė 
nors, sako, gavo gerą krai
tį, daug visokių niekų pri
pasakoja apie tėvelį. Bet 
musų žmonelės snaudžia.

Kunigėliui diegliais šo
nuose stovi "Keleivis,” "Lai
svė,” "Naujienos” ir "Kar
das,” — keikia juos susiries
damas, turbut mano, kad 
užmigdins tuos šviesos neši
kus, kaip ir mūsiškius so
cialistus su laisvamaniais.

Šilakojo Kvietkas.

Stoughton, Mass.— Rug
sėjo 3 d. buvo čia pas tūlą 
kataliką ant Perrv avė. kri
kštynos. Žinoma, kaip ka
talikams tokių šeimyniškų 
švenčių be svaigalų praleis
ti negalima. Taigi girtuok-

moterėliu net kotletų nežino i liauti sukviesta daug katali- 
kaip padaryt, paprasto bul-|kų — 

i.iono nemoka išvirt. Apielioku.

rėk, Petrauskas socialistu 
virsta...”

Pastaruoju laiku Montel-

va prieš Teisybės Jieškoto- 
jus. Savo kovą neturėdami 
kuo nunamatuoti, musų "so
cialistai” stveriasi nepagir- i 
tinų, stačiai nešvarių ir pa- įJa pradėjo bičiuliuoties su

Žinoma, atsirado keliatas, 
kuriuos teisybės žodis gėdos 
ugnimi degino, keli jų neiš-

Phillipsburg, N. J.— Šio
mis dienomis čionai mirė tū
las italas, kuris pagarsėjo 
tarpe vietinių gyventojų 
tuomi, kad labai mušdavo 
savo pačią. Susirgus jam ir 
kad jautėsi nepasveiksiąs, 
liepė sušaukt artimuosius, 
kad atsisveikinus juos. At
sisveikinęs išsiuntė iš stubos 
visus susirinkusius, apreikš- 

j damas, kad turįs daug svar- 
jbių slaptų dalykų perduoti 
į savo moteriai. Išėjus žmo
nėms iš stubos tuoj pasigir
do moteries kliksmas ir šau- 

: ksmas. Subėgus žmonėms, 
moteris gulėjo sumušta ant 

; žemės, o ligonis lovoj. Už 
poros minučių ligonis mirė.

Mat ir mirdamas da vy
riškai atsisveikino su savo 
verge. V. J. Stankus. 

~ r -r • -t .

ĮSOOO.Lietuvių bus išvaryti 
iš Petrogrado.

"Keleivyje" buvom jau ra
šę, kad rusų valdžia nori iš- 

I vyti iš Petrogrado visus pa
bėgėlius. Dabar-gi atėjo ži
nių, kad tas jau nutarta. 
"Naujoji Lietuva" rašo:

"...ministerių taryba pri- - 
pažino reikalinga valstybės 
reikaluose ištremti iš Petra- 
pilės miesto į Rusijos gilu
mą visus tuos pabėgėlius, 
kurie naudojasi per visokius 
komitetus valstybės pašalpa. 
Atskirai komisijai prie vi
daus dalykų ministerijos 
tam tikros dėl pabėgėlių ta
rybos, senatoriui Liubimo- 
vui pirmininkaujant, paves
ta iki rugsėjo 1 d. smulkiai 
išdirtbi viso to trėmimo pla
ną.

(Cenzūros išbraukta.)
Mat, petrapiliui trūksta 

maisto produktų, o žiemą

dzūkelių, rusų ir pa-
Staugimo įvairiau- 

kepsnis neturi mažiausio • siais balsais buvo užtektinai, 
numanymo. Jos paprastai 
teisinasi, kad laiko nėra. 
Bet tas ne tiesa. Ne laiko 
stoka čia kalta (daug laiko 
tam nereikia), bet jos netu
rėjo progos išmokti. Taigi 
dabar, kada yra proga, vi
sos Montellos moteris ir 
merginos turėtų ja naudotis.

A. Liutkus.

I

l los Lietuvių Mokslo Draugi- turėdami tos ugnies karščio 
I • 1— • 1*^*1*J* ____ w

smerktinų įrankių, būtent i sandariečiais, o kartu pra-1 tų visi kiti susirinkusieji 
šmeižimo. dėjo nustoti pirmynžangą, prakalbos išsinešė sau

Draugai! tokius įrankius remiančios publikos šimpa- daug dvasinės naudos, 
palikime teisybės ir socializ-i FU°S- Atžagareiviams kaip - ...................................
mo priešams, auginantiems Įr PaPFasFai, užsiimant tik 
melą ir vergiją, bet sociahs-Uf 
tui tokie kovos įrankiai ne
tik turi būt pasibiaurėtini, 
bet stačiai nedaleistini. Mo- i 
kslo ir teisybės apgynėjams 
turi užtekti teisybės faktų 
kovai prieš prispaudėjus ir 
tamsybę. Jeigu neturime 
faktų, tai, draugučiai, liau
kimės šokinėję ir šmeiži
mais vadavęsi, nes tas socia
listams labai ir labai nepri
tinka.

Pasakojimai, kad Teisy
bės Jieškotojai LSS. 160 kp. 
sugriovė, yra tokia pat tei
sybė, kaip ir tai, kad pasau
lį iš nieko Dievas sutvėrė. 
LSS. kuopa pakriko pirma 
negu tarpe Dės Moines lie
tuvių teisybės jieškotojų 
kuopa atsirado.

Lygiai bjauriu šmeižimu 
yra ir tatai, kad Teisybės 
Jieškotojai pasisavino sau 
LSS. pakrikusios 160 kuo
pos turtą, nes juk tą turtą 
turėjo ir turi 160 kuopos ka- 
sierius, kuris niekad nebuvo 
ir nėra T. J. kuopos nariu. 
Argi jis kam kuopos turtą 
atiduotų? Jeigu atidavė, 
tai tik iš jo galite tereika
lauti, o ne iš T. J. kuopos, 
kuri nieko bendra su tuo 
jūsų kasieriu neturėjo ir 
neturi. Iš buvusios 160 kp. 
narių tik 3 priguli prie Tei
sybės Jiešk. kuopos, bet juk 
jie negalėjo turėt sąjungos 
kuopos turto.

Draugai, ar ne sarmata 
jums skelbti tokius šmeiž
tus?

Kaslink knygyno, tai per
skaitykite savo padarytus 
įstatymus, kad LSS. 160 kp. 
pakrikus, knygynas turi pa
silikti . bile katrai laisvai ;ciai tiek laimėjo, kai Zablac-1Nevedėliams labai vargas vau f

draugijai. Nesą knygos su-,kas.ant muilo. Pasidarė sau po svetimtaučius bastyties. Buvo susitarę legališkai ap-Į

bažnyčia ir bačkutėmis, mu- 
įsiškė "Mokslo” Draugija 
I vis labiau nusitolina nuo sa- 

^jvo tikslų ir savo darbais 
i darko savo gražų vardą.
I

smuko per duris laukan, bet■

Pagal lietuvių torontiečių 
skaičiaus tai publikos susi
rinko gana daug.

Po prakalbų buvo rinki
mas aukų nukentėjusiems 
nuo karės. Surinkta S16.10, 
kuriuos nutarta pasiųsti tie-

Kas nrms rašoma

Rugsėio 10 dienos vakare sjOg Lietuvon per kokia be- 
Į jinai parengė prakalbas už- psrtvviška ištaiga, 
jsikvietusi kalbėt ”Ateities” * Linkėtina* damri
redaktorių p. A. 
Bet publikos nesant, 
kalbos neįvyko.

Reikia pridurti, kad 
nebuvo čia atsiradusi 
”tautininkų sandara.” i

Rimką, prakalbų.
Linkėtina daugiau tokių

žemaitukas.
pra-1

| 
l kol j 

toji j 
musų į

Nusamdvta net svetainė,•z '

I kad daugiau prisilinksmi- 
nus. Linksmintasi net per 
dvi dieni. Ir koks tas tam- 

! šiųjų pasigėrusiujų žmonių 
I pasilinksminimas, tai ne 
i sunku suprasti. Akis kaista 
iš gėdos žiūrint į tuos sutvė
rimus ir į pasigėrusiujų or
gijas. Buvęs ir matęs.

Cleveland, Ohio.— Sanda
riečiai sukruto darbuoties.

Rugsėjo 4 d. kaipo pirmą 
ataką taikomą vietiniam 
■tearališkam rateliui, jie pa
statė scenoj "Amerika Pir
tyj.” Jeigu butų paėmę ko- 

įkį menką veikalėlį, gal jų 
i siekis ir butų pavykęs, bet 
i dabar su "Amerika Pirtyj” 
madare tik sau pirtį. Gaila, 
kad žmonės imasi tokių dar- 

|bų, apie kuriuos neturi nei 
j supratimo.

Apart vaidinimo buvo ir 
prakalbos. Kalbėjo SLA. 8

! TMD. Massachusetts kuopų 
suvažiavimas.

Rugsėjo 4 d. So. Bostone 
įvyko pirmutinis TMD. Mas- 
«achusetts ir apielinkės kuo
pų suvažiavimas. Svarbiau
si klausimas buvo, ar rei
kalingas šioj valstijoj TMD. i 
kuopų apskritys. Apskritys 
atrasta pageidaujamas ir 
nutarta tverti ne vien tik 
Massachusetts valstijos, bet bus sunku su kuru,— taigi, 
visos Naujos Anglijos aps- valdžios sumanymu, reikia 
kiltys. Kaip prisiųstame 44 ”
mums protokole pasakyta, 
apskričio užduotis yra to
kia. kad rengti prakalbas, 
paskaitas, stiprinti silpnas 
kuopas, o kur jų visai nėra,

BAR APIE BALČIŪNO 
ŠAUDYMĄ.

Pereitam "Keleivio” nu
mery7 je buvo perspausdinta 
iš Wilkes-Barre anglų laik
raščio žinia apie tai, kaip 
Petras Balčiūnas peršovė 
moterį ir pats nusišovė, bet 
tenai nebuvo pasakyta, kur 
tai atsitiko ir peršautos mo
teriškės pavardė buvo iš
kraipyta. Dabar mes ga-

ištremti iš miesto pabėgė- 
i liūs (o jų policija priskaitė 
jiki 100 tukst.), ir maisto bei 
i kuro klausimas išrištas. 
Valdžia papratus yra rišti 

' svarbius valstybės klausi
mus labai paprastai.

(Cenzūros išbraukta.)
Kadangi Petrapiliui trūk

sta reikalingų dalykų, nu
tarta naujų gyventojų ne- 
beįsileisti. Moksleiviai ne-

!

į

tenai tverti naujas.
iMUSKEGAN, MICH. 

Trūksta lietuvių.
Gyvenimui sąlygos čionai 

; darbai beveik 
niekuomet neapsistoja, nes 

!jų yra įvairiausiose išdirby- 
j stėse visuomet užtektinai. 
Uždarbiai, sulyginus su ki
tų miestų, irgi ne menki; 
mokama po 22 ir 25c. už va
landą darbo. Daugiausiai 
darbininkų dirba automobi
lių išdirbystėje, bet yra ge
ležies liejyklos, mašinų dirb
tuvės ir kitokių darbų. Ne
trūksta čia ir moterimis tin
kamo darbo. Merginos už
dirba irgi gana augštas al
gas.

Miestas randasi ant kran
to didelio Michigan ežero. 
Gyventojų turi apie 35,000, 
tarpe tų lietuvių randasi 14

Mokslo draugija turėjo di- .prastos; 
dėlę vietinių progresyvių 
žmonių simpatiją, veikė su- 
Ivg savo uždavinių nešdama 
žmonėms šviesą ir tiesą, bet 
sandariečiai netik patįs vir
sta atžagareiviais, pradėję 
kovą prieš progresą, bet ir 
Mokslo Draugiją niekais pa
vertė taip, kad publika nu
moja ranka ir net į pareng
tas prakalbas neina.
šv. Roko draugija gavo gerą 

lekciją.
Patriotiškų jausmų ap

kvaišinti tūli šv. Roko drau
gijos šulai užsimanė pasta
tyt scenoje istorišką patrio
tišką veikalą. Nieko tame 
blogo nebūtų, jeigu musų 
rokiečiai butų patįs išsimo- 
kinę ir statę scenoje, ucluvjoau umugij^ v±<* ne
parodžius vaizdus iš lietuvių ra išskyrus LSS. 246 kuopą 
žilos praeities. Bet jie nu-.ir dabar besiorganizuojan- 
sprendė pasikviesti iš So. čią SLA. kuopą. Visuome- 
Bostono "Gabijos” artistus, ■ niškų darbų tarpe lietuvių 
kad suloštu jiems veikalą nesimato, nes ir LSS. 246 
"Keistutis.” kuopa da jaučiasi vis per-

Nieko ypatingo, išskyrus ! silpna, kad pradėt platesnį 
tai, kad šv. Roko draugiją veikimą dėlei 
suvarė skylėn: artistams už musų brolių, 
atlošimą ir kelionę 80 dol.;’; Labai geistina, kad čia

\om nuo savo koresponden- apskrjčio organizatorius J. 
to aiškesnių žinių. Pasiro- Žilinskas, kurį pirmininkas: 

tragedija buvoįnutempg nuo pagrįndų ir vi-i 
Philadelphijoj ir kad per-iS0 į.jk mokyfojs M. §ai_ ■ 
šauta moteris vadinasi Elz-!^us apįe Lietuvą papasako-, 
bieta Gedviliene, o ne Annieįį0 kajp žmonės kenčia, j 
G°dweh, kaip buvo rašyta tarsi to nieks čia nežino 
anglų laikraštyje j Tadas

Musų korespondentas ra
šo taip:

Pakelta klausimas ar ver
ta TMD. apskričiui bendrai 
veikti su kitomis draugijo
mis ir organizacijomis. Po 
diskusijų vienbalsiai priimta

I
I

Painesdale, Mich.— Rug
piučio 13 d. buvo čia vietinių

Philadelphia, Pa.—- Rug- ka.talikų parengtas pikni- 
sejo 6 d. Petras Balčiūnas kas Dvasiškam tėveliui ra- 
atėjęs į kambarą Elzbietos gįnant gerPa tikrai kataliki- 
Gedvilienės, gyvenusios pas §kaj
M. Seilių po nr.J.243 Philips i p0 piknikui grįžtant nak-

komisijos pateikta sekanti • begali pasirinkti sau tinka- 
rezoliucija- imos mokyklos ir priversti

"Kultūros ir švietimo dar-1 į€!\kame
bo amkritvs 2-ali bendrai F maist° ir kitokių reika- 

y & • ai i lingu daiktų. Bet to dar neveikti su visomis o rgamzaci-';? y • i j •iomis kurios tik tam hend-!Fan£L SugalvoJ°, kad rajomis, Kurios tik tam bend k žti miest j kai-ku. 
ram darbui pritaria ir išvien ,
veikti nori’’ lnuos gyv^tojus ten, kamev eikti nori. produktu vra.

Kadangi per praeitą T.M.
D. seimą yra išrinkta Apš- | (Cenzūros išbraukta.) 
vietos Komisija, kurios už-| "Lietuvių pabėgėlių skai- 
duotim yra surengti visą ei- čius Petrapily, kaip praneša 
lę paskaitų, surasti prele-! Petrapilio Lietuvių Komite- 
gentus ir Lt. ir kadangi tam! tas, bus apie 15 tukst.; vals- 
tikslui Seimas asignavo 5OO.tybės gi pašalpa per tą Ko- 
dol., todėl šiame susirinkime ’ mitetą naudojasi tik menka 
IX) diskusijų išnešta sekan- ' jųjų dalis. Taigi, naujo tre
čioji rezoliucija: Imimo smūgis tektų ir musų

"Šis suvažiavimas išreiš- tautiečiams. Nors jie ir čio- 
kia pageidavimą, kad C. naj ne "raskažius" mato ”sa- 
Valdyba ateinančią žiemą' viskių’’ Komiteto globoje, 
pasistengtų parengti marš- bet kėlimasis į naujas vie- 
rutą geram kalbėtojui su tas var£3 dar padidintų, 
agit. prakalbomis, taipgi pa-1 „Taigi, sumanymas pabė-

st, susibarė su Gedviliene ir ^įa namo penki lietuviai ir 
issitraukęs revolveri prade- vienas lenkas Adams gatvė. 
io šaudyt. Moteriškė puo- je susitiko su kitais ir pra- 

: lesi bėgti laiptais žemyn, bet, sidėjo karė. M. Maslauskas 
užpuolikas pataikė ją suyiu įikosi mirtinai sužeistas — 
pirma negii jysuspėjo Jaip- ! weįiįu perdurtas krūtinėn, 

jį ligonbutin.

io šaudyt. Moteriškė puo- je susitiko su kitais ir pra- 
i. M. Maslauskas

; varpe vų lietuvių ranaasi 14 pirma negu ji su&pejo taip- , neįlįu perdurtas krūtinėn, 
šeimynų ir apie 70 pavienių, tais nubėgti. Šovikas da pa- Nugabenta jį ligonbutin. 

x_i.__i.-x. ’ - leido šūvį ir į išbėgusią is .Lengviau supjaustyta ir ki-
savo kambario M. Seihuvie- įUS Vadinas, griekų užtek- 
nę, bet nepataike, o paskui (tjnaj• kunigėliui bus biznio, 
paskutinį šūvį suvarė pats j Darbininkas,
sau krūtinėn. •

Gedvilienė mirštanti Ii-j Akron, Ohio.— Rugp. 13 
kos nugabenta į ligonbutį, o d. buvo čia LSS. 244 kuopos 
Balčiūnas mirė ant vietos. | surengtos prakalbos. Kal- 

Kiek ištirta, tai tragedi-, bėtojais buvo drg. J. Dunda 
i jos priežastis buvo tame, j ir V. Andrulevičius. J. Dun- 
kad Gedvilienė atsisakė už da savo kalboj nuosekliai 
Balčiūno tekėti. Gedvilie- | nurodinėjo socializmo vertę 
nė buvo našlė ir nuo tūlo lai- į ir kapitalizmo nelemtumus. 
ko gyvenusi su Balčiūnu. V. Andrulevičius kalbėjo a- 
Jau buvo susilaukę ir sūnų, pie Europos karę.

Aukų nuo karės nukentė- 
sivesti, bet Gedvilienė paty- iusiems surinkta $15.90. 
rusi, kad Balčiūnas yra ve- Vienbalsiai publikos nutarta 
dęs ir turi Lietuvoj moterį pasiųst L. Š. Fondan. 
su vaikais atsisakiusi su A. Misiūnas.

Delei stokos lietuvių, jokių 
kad lietuviškų draugijų čia nė-

išbudinimo

duosimą ir Kelionę ou aoi.; i>aoai geistina, Kaa čia; 
į kitų išlaidų suma buvo irgi daugiau lietuvių atvyktų ir' 
inemenkutė, tai musų rokie- apsigyventų, ypač šeimynų. ■
čiai tiek laimėjo, kai Zablac-1 Nevedėliams labai vargas

aukautos pavienių ypatų, ir deficito keliatą desėtkų do- Patartina lietuviams netu- 
pinigiškai rių. rintiems gerų darbų vykti

gelbėjo kitos draugijos. , Gal tas pasiliks gera lėk- Muskeganan. V. Vasys, 
Akyvaizdoje šių faktų rei- cija. Papilinietis. 312 Southem avė.

agi t. prakalbomis, taipgi pa-. Taigi, sumanymas pabė- 
rūpintų eilę paskaitų ir jei 'gelius tremti stačiai nežmo- 
galima, pakviestų keliaujan- niškas, nes jisai skaudžia ir 
tį prelegentą.” į*””' ......

Įnešta ir vienbalsiai nu- ’ . 
tarta, kad šio apskričio kiek- 
viena kuopa pasiimtų sau už 
privalumą per susirinkimus, nes Rusijos suirusiame gy- 
prakalbas ir šiaip savo va- nesa dar daugiau
karus platinti raštus, o taip- 
gi išrinktų iš savo tarpo 
agentus, ir platintų gerą li
teratūrą, suteikiant pirme
nybę T.M.D. leidiniams.

Įnešta ir po diskusijų

.taip jau sunkiai nukentėjusi 
dėl karės gyventojų sluogs- 

’. Tasai sumanymas labai 
sunku įvykdinti gyveniman,

painiavos.
i "Pagalios, tasai sumany
mas statomam klausimui 
nieko nepadės, nes visai ne
siekia jo mamatų.

(Cenzūros išbraukta.)”



Lietuvos stovis karės metu
(Pabaiga.)

statyti Vilniaus mieste, ka
me ruginių miltų pudui mo
ka 5-7 rub., kvietinių gi—15 

■ rub., duono:
(dabar-
ir 20 kap. sv.

— Maike, tu anąsyk gin
čijaisi su manim, kad ant 
svieto nėra stebuklų, o da
bar aš pats stebuklą mačiau.

— Kokį?
— Pereitą 

man pasirodė 
čiausia.

— Turbut 
jai.

— Nausa. 
sai nedaug buvau gėręs ir 
vos tik atsiguliau, tuojaus 
prisisapnavo motina Dievo.

— Tai tu, tėve, sapną va
dini stebuklu?

— Žinoma, vaike, toks sa
pnas tai stebuklas.

— Aš čia jokio stebuklo 
nematau, tėve.

— Kaipgi tai ne. Argi tas, 
vaike, mums neparodo, kad 
musų viera yra geriausia.

— Tas nieko neparodo. 
Sapnas, tėve, nieko nereiš
kia. Aš pereitą naktį sap
navau, kad aš oru laksčiau. 
Sulyg tavo nuomonės, tas 
irgi butų stebuklas.

— Olrait, Maike, jeigu tu 
nenori tikėti į mano sapną, 
tai aš tau geresnį faktą ga
liu parodyt. Aną subatva- 
karį aš parėjau namo iš 
blaivininkų mitingo truputį 
išsigėręs ir parsinešiau dar 
pantę viskės ant rytojaus. 
Ant trepu žiburys buvo jau 
užgesintas ir aš nužengiau 
pro šalį. Ir ar tu tikėsi, ar 
ne, nuo dviejų fliorų nudar
dėjau trepais stačia galva 
žemyn ir nesusižeidžiau.

— Tai kas iš to?
— Ar gi tu, Maike, nesu

pranti, kad čia buvo stebuk
las?

— Stebuklas, kad girtas 
nuo laiptu nuvirtai? Aš sa
kyčiau, didesnis stebuklas 
butų, jei nebūtum nuvirtęs.

— Vaike, tu mane vis už 
durną laikai. Ale aš tau 
pasakysiu, kad tu pats dur
nas, jeigu tu nenori į mano 
stebuklus tikėti.

— Nenoriu tikėti, nes ste
buklų visai nėra.

— Tu sakai nėra, o aš be
einu iš čielos bačkutės, kad 
jeigu aš nebūčiau išsigėręs, 
tai puldamas bučiau nusisu
kęs sau sprandą. Aš, vaike, 
atsimenu da ir iš Lietuvos 
atsitikimą, kada mano teta 
amžiną jai atilsį, nupuolė 
nuo pečiaus ir išsilaužė ko
ją, o mano dėdė girtas nuo 
stogo nupuolė ir išliko svei
kas. Argi tai ne stebuklai, 
vaike, argi tas neparodo, 
kad girtą žmogų panelė 
švenčiausia kėravoja ?

— Tokiu budu, panelei 
švenčiausiai geriau patinka 
girtuokliai, negu blaivus 
žmonės? Argi tai pritin-

naktį, vaike, 
panelė šven-

bačkutę turė-

Tą vakarą vi-

•
Įka geram katalikui ir dagi 
j vyčių generolui apie panelę
i

I

metu, jie dabar maža berei-1 Atvažiavusiems paran- 'turi kęsti, nužemintai prašyti 
kalingi, bet ir toliau ukinin- klausia apsistot šiose vieto- Suvienytų Valstijų prezidento, - - - - - r kad paskirtų dieną, kurioje šitos

šalies gyventojai galėtų išreikš
ti savo sanjausmą, prisidėdami 
su aukomis j fondą, į kurį dabar 
yra renkama pinigai nukentėju
siems lietuviams šioje karėje.** 

O kadangi aš jaučiuos įsitiki
nęs, kad Suvienytų Valstijų gy
ventojai ateis į pagalbą nuken
tėjusiems žmonėms nuo karės, 
bado ir ligų;

Todėl aš, Woodrow Wilson, 
Suvienytų Walstijų prezidentas, 
sulyg Atstovų Buto prašymo, 
dabar paskiriu ir apskelbiu Se- 
redą, 1 d. lapkričio, 1916, kaipo 
dieną, kurioje Suvienytų Valsti
jų gyventojai galės prisidėti su 
tokiomis aukomis, kokiomis jie 
jausis galį prisidėti prie galbėji- 
mo nelaimingųjų Lietuvos žmo
nių.

Aukas galima siųsti Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, \Vashing- 
ton. D. C., kurs rūpinsis, kad 
aukos priderančiai butų išdalin
tos.

Akyvaizdoje šito, aš prie to 
pridėjau ir užreiš- 
šis prašymas butų 

Valstijų žyme už-

kai, stigdami duonos ir ar- se: 
kliu, visur mažina darbinin- 
kų skaičių,
apie dvarų, kurių ūkis visai nuo $1.00 iki $3.00). 
išardytas, patįs gi savinin-

Park avė. Hotel, ant 4th 
nekalbant jau avė. ir32ndstr., (Kambariai

Tuo javų derlium tečiaus 
žmonės ne visur galėjo pa
sinaudoti. Karės žygiai iš
siplėtė Lietuvoje kaip tik ja
vų valymo metu. Bežygiuo- 
damos kariuomenės, ypač „ -v 
raitelių ir abazų dalys, daug 60 k.-2 r. sv., bulvių pur.—2 
išmynę, išganė ir nupjovė rub. 50 kap. 
javų pašarui, kitur iškraikė 
suvežtąjį derlių, statydami 
ant jo arklius.

(Cenzūros išbraukta.)
Arčiau pozicijų ypač nu

kentėjo dobilai, pievos, avi
žos, miežiai, neretai gi ir 
rugiai, kurie buvo klojami 
arkliams ar sunešami apka- 
suosna.

Pav., kai-kurie Skapiškio 
apylinkės gyventojai (Kun- 
drėnėliai. Bajorai) vietoje 
60—80 vežimų iš lauko par- galima sakyti, 
sivežė 3-6 vežimus javų; 
Daukšių apyl. (Suv. gub.) 
vasarojaus telikę trečia da
lis, Trakų gi—dar mažiau.

Sistematinio naikinimo 
pėdsakai palikę apylinkėse: 
Gruzdžių, Kuršėnų. Skapiš
kio, Kavarsko. Kurklių, A- 
nykščių, Leliūnų, Skemonių, 
Debeikių; Suvalkų gi gub.— 
apie Punską, Kalvariją. Ig
liauką. Krosną, Leipalingį 
ir kitur, bet daug kame ne
spėta sunaikinti.

(Cenzūros išbraukta.)
Daug javų niekais nuėjo 

ir dėl žmonių evakuacijos, 
padarytos pačiu darbymetės 
laiku. Kitur, kaip, pav., 
Suvalkų gub. rytų pusėje 
nuo Ilguvos — Gaisrių — 
Kelmynų — Igliškėlių ir to
liau, _______

(Cenzūros išbraukta.) 
vokiečių suorganizuota 

buvo laukų valymas, bet, 
pristačius neprityrusius 
miestiečius darbininkus, jo 
vaisiai buvo nelabai vykę.

Iš bendrų kaupiu paskui 
besidalijant tuos javus, ūki
ninkui nuo 1 karčio (3 pū
dų) sėjos teko ne daugiau 
kaip po 2—2U> kapos (kapa 
—60 pėdu), kuomet ir iš sil
pnoko derliaus gaunama 
buvo po 3—5 kapas. Ne 
nuostabu tad, kad nuterio- 
tujų vietų žmonės visaip 
manosi sau maisto; pav., 
Trakų apylinkėje vartoja
ma duona, padaryta iš bul- 

,vių, grikių ir miežių.
Nežiūrint tečiaus ir tų di

džiausių derliaus nuostolių 
ir jų nenormalaus nuvaly
mo, Lietuvoj duonos užtek
tų, jei įvyktų normalinės 
maino ir javų prekybos są
lygos. Javų prekybos mo
nopolija priklauso tuo tar
pu administracijai, kuri 
juos suima paskirtomis kai
nomis, būtent: rugių cent
neriui (3 pud.)— 6 markės, 

; kviečių — 7 markės. Dėl to 
nevienodos ir nepastovios 
yra ūkio produktų kainos, ir 
kuomet jų vietomis yra per
teklius, kitur didelis truku
mas ir nepaprastas brangu
mas. Taip, spalių mėnesyje 
Šiaulių apskr. rugiams, avi
žoms mokama buvo 1 r. 05 

;kap., avienai — 15 kap. sv., 
kiaulienai—40 k., lašiniams
— Ir. sv., sviestui—75—80 
kap., žąsiai—2 r. 50 kap., 
Alsėdžiuose (Telšių apskr.) 

! kviečių pudui—3 rub., ru
gių—1 r. 20 kap., Ukm. aps. 
Kurkliuose rugiai—1 r. 50

, kap.—2 r., Suvalkų gub. 
t derlingose vietose rugiams
— 1 rub. pud., Vilkaviškio

Metropolitan Ilotel, ant 
kai didžiuma išbėgę; dėl to Broadtvay ir 36th st. (kam- 
jų pabėgimo daugelis kūme- bariai nuo $1.00). 
čių negavo prideramos jiem Grand Hotel, Broadway 
algos ir ordinarijos, vokie- ir Slst st. (kambariai nuo 
čių gi tvarkomuose dvaruo- S1.00).
se jų atlyginimas dar nėra 
visai nusistatęs ir, galima 
sakyti, sporadingas.

Neturtėlių tarpe skiriasi 
savo kritingu padėjimu ka
reivių šeimynos, ypač su 
vaikais ir be darbininkų vy
rų. Jų kiekvienoje parapi
joje yra po kelius šimtus 
(pav., Joniškyje jų skaito
ma ligi 600). Pirmiau joms 
pašalpos buvo vyriausybės 
duodamos per valsčius, da
bar gi, tų pinigų nebesant, 
jos visai liko be organizuo
tos pašalpos.

Pagaliaus, netrukus, po 
mėnesio-kito pradės stigti 
maisto ir tie ūkininkai, ku
rie gyvena buvusiųjų karės 
frontų ruožu. Daugelis jų, 
kaip matėme, visai maža be- 
gavo paimti javų. Buvo 
vietų (pav., Marijampolės— 
Kalvarijos frontu), kame 
nebuvo net pasėtas vasaro
jus ir pasodintos bulvės. Tas of whom are destitute of food, 
pat buvo ir SU žiemkenčiu shelter and clothing; and 
e *■ ’T”L. — 'H*   _ £•

javų apsėjimu. Sodiečiai 
juos šiaip-taip apsėjo su kai 
kuriomis išimtimis, nors ir 
blogiau, nes tekdavo nakti
mis sėti, neįdirbtoje žemėje 
ir be gero įtrešimo; dvarai 
gi didžiuma tik pusiau išėjo, 
vietomis gi ir mažiau. Ne
apsėtų valsčių laukų yra 
apie Skapiškį, Salas: per
pus nesėta apie Maišiogalą, 
Paberžę, Ukmergę, Vievi, 
Trakus, Garliavą, Paeže
rius, Veiverius, Mariampo- 
lę, trečia dalis nesėta Ketur
valakiuose ir t. t.

Daug plačiau ir daugiau, 
žinoma, stigs ateinantiems 
metams sekios vasarojui ap
sėti, lygiai kaip ir arklių, 
galvijų, mėšlo, padargų ir 
t. t., nes ir likusiųjų gyvulių 
žmonės be pašaro negalės 
per žiemą išlaikyti.

Šių dienų maisto reika
lams sutvarkyti, kame yra 

kumečiais, padieniais civilė valdžia, Suvalkiečiuo
se ir už Dubysos ir Ventos, 
taip-pat ir miestuose, įve
damos „duonos kortelės” ir 
nustatomas jos vartojimas 
(pusė svaro žmogui). Tik 
reikia pasakyti, kad ta duo
nos norma Lietuvos krašto 
žmonėms toli nesutinka su 
jų maitinimosi sąlygomis ir 
neužtenkama jų alkiui pa
sotinti, nes jie, nevaratoda- 

džiosios pramonės darbinin- mi prie valgio konservų, 
kų Kauno gub. skaitoma daržovių, minta daugiausia 
5,764 žm., Vilniaus—10,410, duona, suvartodami jos vi- 
Suvalkų—1,115. Dvigubai dūriniai ne i
gi tiek, jei nedaugiau, dar svarų per dieną. 
dirbo jų smulkiajai pramo
nei, kuri, pav., j 
priskaito 2,014 dirbtuvių su 
4,593 darbininkais ir dar a- 
pie 30 tukst. įvairiu amat- 
ninkų.

Dar didesnis skaičius bus 
žmonių, kurie užsiima pre- J t • • • • *
tojų, raštininkų, kantorų 
valdininkų, kurių taip-pat 
maža kas beturi savo papra
stojo darbo. Jų visų padėji
mas dar tuo pasunkėjęs, 
kad miesto buitis daugiau, 
kaip dvigubai pabrangus.

Tas pats nedarbas lygiai 
skaudžiai atsiliepia ir so
džiaus bežemiams ir maža
žemiams (turintiems ma
žiau kaip 3 deš. žemės), ku
rių Lietuvoje skaitoma apie 
40 su viršum nuošimčių; pa
vyzdžiui, paėmę smulkiau 
ištirtąją Joniškio parapiją 
(Šiaulių ap.), kuri ekonomi
jos žvilgsniu užima vieną 
pirmųjų vietų, rasime iš viso 
9.500 žmonių skaičiaus be
žemių 4,555, mažiau kaip 4 
deš. turinčių 1.253, kumečių 

Ii- Nežmoniškai augštai paki- 617,— taigi, anie 60 nuošim- 
lusios kainos dėl produktų čių nenariturinčių žmonių, 
stokos ir negalėjimo jų pri- Ūkio darbams, ypač žiemos

švenčiausią taip kalbėti?
— Maike, aš ant panelės 

švenčiausios nebliuzniju. 
Aš tik norėjau tau prirodyt, 
kad ji daro stebuklus.

— Netikėk, tėve, stebuk
lų nėra.

— Ką tu man 
nėra. Aš žinau, 
Ar aš nebuvau Sasnavoj? 
Ar aš nebuvau Šidlavoj, Pa
nemunėj? Nuo kelių metų 
nešiojau guzą, bet nusiplo
viau vandeniu iš stebuklin
go šaltinio, tuojaus sumažė
jo. O tu man sakai, kad nė
ra stebuklų! Jei stebuklu 
nebūtų, tai žmonės neitų į 
stebuklingas vietas po 30 
varstu ir toliau.

— Tamsus žmonės, tėve, 
daug kvailysčių pridaro. 
Juk ir Čenstakavon jie trau
kė iš visų kraštų. Paskuti
nius skatikus sunešę atiduo
davo „stebuklingai” panelei 
švenčiausiai, o kunigas Ma- 
cochas tuos pinigus prager
davo. Kada aukų neužteko, 
jis nuplėšė visą auksą nuo 
jos paveikslo, deimanto akis 
išlupo ir pardavė žydams. 
Bet ta „stebuklinga” pane
lė švenčiausia neparodė jo
kio stebuklo. Ji visai nepa
sipriešino, kada kunigas plė
šė nuo jos suaukautus kvai
lų žmonių brangumynus. Ji 
nei nemiktelėjo, kada lupo 
jai iš kaktos akis. O žmo
nės tikėjo, kad Čenstakavos 
panelė švenčiausia tikrai 
vra stebuklinga. Taip yra, 
tėve, ir su kitomis „stebuk
lingomis” vietomis. Kuni
gas pastato kur nors prie 
šaltinio budelę, įdeda pavei
kslą, aplinkui prikala skry
nelių pinigams dėti — ir ste
buklai gatavi, žmonės eina 
keliais, kiša pinigus į skry
neles ir laužiasi prie šaltinio 
kaip prie kokio išganymo. 
Vieni niauja jame žaizdas, 
kojas, kiti tepa purvais akis, 
da kiti srebia dumblą saujo
mis. Ir jeigu čia galima ką 
nors stebuklu pavadinti, tai 
tik tą begalinį žmonių kvai
lumą ir tamsumą.

— Maike, tu bedieviškai .............................. .....
kaibi Tas užgauna mano aps?_f r. 30 kap.-l*r? 60 kp~ 
katalikiškus jausmus. Aš * * “* —
turiu eiti dabar išsigert.

čia kalbi, 
kad yra.
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•s svar.—15-30 k.
11 k.), mėsos—23 

sviesto—1 rb.

Visur lygiai jaučiama sto
ka ir kitų pirmosios reikme- 
nės daiktu, kurių pristaty
mas ligi šiol visai nėra ap
rūpintas. Taigi, cukraus, 
druskos svarui moka 50-60 
kap., žvakės—11 5-2 r. svar., 
muilo svar.—1 rub., žibalo— 
70 kap., kaliošams 10-12 rb., 
batams—25 rub., pusbačiai 
pamušti—6 rub., bet ir tų 
daiktų, ypač žibalo, odos, 
žvakių, druskos, visai stin- 
gama. Tų dalykų kainos, 

nusistovėju
sios, visur vienodos, kadan
gi jų vienodai ir stinga. 
Skirtumas tik toks, kad kai- 
kurių daiktų, kaip druskos, 
cukraus vietomis suteikia 
administracija gana priei
namomis kainomis (druska 
—10 kap. sv., cukrus— 19 
kap.), bet tokių vietų kol 
kas labai maža yra, ir į jas 
žmonės traukia iš tolimiau
sių kraštų, 10-15 su viršum 
mylių tolumo, pav., druskos 
Į Vilnių ateina nuo Švenčio
nių, Vidžių, Ašmenos, į 
Šiaulius —nuo Žagarės, Ku
piškio, Panevėžio; dėl to ir 
atvežamųjų prekių negali 
užtekti tiekai žmonių, ii 
jiems tenka po 7-8 dienas 
laukti, kad išgautu kokių 10 
svarų druskos. Vilniuje gi. 
ligi įvestos buvo “duonos 
korteles.” žmonės stovėda
vo prie kepyklų nuo 12 vai. 
nakties ligi 8 v. ryto, kad 
nusipirkus viena-kita duo- 
nos svarą.

Maisto klausimas, tokiu 
budu. opiausis yra miesto 
žmonėms, ypač neturtingie
siems jų sluoksniams, kaip 
antai: darbininkams, amat- 
ninkams, padieniams, toliau 
— tiems sodžiaus gyvento
jams, kurie neturi savo že
mės sklypo ir kitokiu budu 
duoną pelno, eidami ber

iliais, I
ir šiaip prie visokio darbo 

i ir, pagaliaus — nukentėju
siems dėl karės ūkininkams 
pabėgėliams, kurių gyveni
mo vietoje stovėjo pozicijos.

Sustojus pramonei ir pre
kybai, didžiuma jų veikėjų 
ir tarnauntojų liko be darbo 
ir ištisi beveik metai, kaip 
nebeturi pastovaus, kiti gi 
ir jokio darbo. Tokių di-

Nuo tų hotelių, kad dava- 
žiotu į Brooklyną, reikia im
ti karus 4th and Madison. 
kurie daveža iki Bridge Pla- 
za. Iš čia jau netoli daeiti.

Su pagarba,
Kun. N. Petkus, 
M. J. Vinikaitis, 
K. Krušinskas, 
J. O. Sirvydas, 
A. Aleksandravičia, 
P. Villmontas,
Kun. J. Dabužinskas, 
J. Staknevičia.

- - -
savo ranką 
kiau, kad 
Suvienytų 
tvirtintas.

Atlikta \Vashingtono mieste 
šitą trisdešimts pirmą 
rugpiučio, tūkstantis devyni 
šimtai šešioliktuose musų Vieš
paties metuose ir šimtas ketu- 
riosdešimtįs pirmuose metuose 
nuo Suvienytų Valstijų nepri- 
gulmybės.

Pasirašo —
Woodrow Wilson.

I
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.kviečiams—1 r. 70 k.-2 r. 30 
kap., bulvių purui—1 r.-l r. 
40 kap. Tolyn gi nuo der
lingųjų vietų ir arčiau mie
stų kainos dar augščiau kj- 
la. Rumšiškėje, Janavoje 
rugių pudui—2 r. žiežma- 

 ,, ____ 2___ Izj rub., kviečių 
pereitos nėtnvčios naktį bu-' pud.— 5^2 rub., avižų—4 r., v | 1_________ \ 1 X * * J • A V

600 VIELOS KAREIVIŲ 
KRITO MŪŠYJE.

Meksikos karės ministe- 
ris Obregonas praneša, kad —L------
1,000 Vilios kareivių, kurie riuose—3V_>

vo užpuolę Chihuahua inies- Alytuje rugių pudui—4 rub. 
stą, anksti subatos rytą 
kos atremti. Iš 1,000 apie
600 villistų krito mūšyje.

Prezidento proklamacija dėlei 
“Lietuvių Dienos”

Whereas, I have received 
from the House of Representa- 
tives of the United Statės a re- 
solution, passed July 21, 1916, 
regarding as follovvs:

"VVhereas in the various 
countries now engaged in war 
there are four millions of Lith
uanians, the greater majoritv

> Į
iter and cioining; and , .. ,,T7- > • • „ .-»z.

"VVhereas millions of them Į Perskaitęs Keleivio 06 
have been driven from their! numeryje, kad Juozas Smi- 
homes without vvarning, de-itas, I.W.W. organizatorius, 
prived of an opportunity to j '
make provision for their most ■ 
elementary wants, causing star- i 
vation, desease and untold suf-: 
fering; and 1

"Whereas the people of the 
United Statės of Aemrica have 
leamed with sorrow of this 
plight of millions of human be
ings and have most generously 
responded to the cry for help 
whenever such an opportunity 
has reached them;

"Therefore be it
"Resolved, that in view of the! 

misery, wretchedness, and hard- 
ships which these 4 millions of 
Lithuanians are suffering the 
President of the United Statės 
be respectfully asked to de- 
signate a day on which the citi- 
zens of this country may give 
expression to their sympathy 
by contributing to the funds 
now being raised for the relief 
of the Lithuanians in the war 
zone.”

And whereas, I feel confi- 
dent that the people of the Uni
ted Statės will be moved to aid a 
people stricken by war, famine 
and disease;

Now, therefore, I, Woodrow 
IVilson, President of the United 
Statės, in compliance with the 
reųuest of the House of Repre- 
sentatives thereof, do appoint 
and proclaim Wednesday, Nov- 
ember 1, 1916, as a day upon 
which the people of the United 
Statės may make such eutribu- 
tions as they feel disposed for 
the aid of the stricken Lithua- 
nian people.

Contributions may be ad- 
dressed to the American Red 
Cross, VVashington, D. C., which 
will care for their proper distri- 
bution.

In witness vvhereof, I have 
hereunto sėt my hand and cause 
the seal of the United Statės to 
be affixed.

Done at the City of Washing- 
ton this thirty-first day of Au
gusi, in the year of our Lord 
one thousand nine hudred and 
sixteen, and of the Indepen- 
dence of the United Statės the 
one hundred and forty-first.

Signed —
Woodrow Wilson.

dieną

Neduok me jam pražūti.

I

I
mažiau dvieju

Gk/i

Kauno gub., Suvažiavimas deki Lietuvos 
atbudavojimo.

(Prisiųsta.)

Lietuvos atbudavojimo 
______ _ _ susivažiavimas atsibus 28 ir 

kvba, įvairių miesto tarnau- 29 rugsėjo, tai yra ket-
* • • * - verge ir petnyčioje Apreiš

kimo panelės šv. parap. sa
lėje (kampas Havemeyer ir 
N. 5 gatvių), Brooklyne.

Suvažiavimo tikslas: Ap
kalbėti ir išrasti pasekmin- 
gesnį būdą Lietuvos ekono
miškojo atgaivinimo ir paė
mimo pramonės į pačių lie
tuvių rankas.

Suvažiavime neatbūtinai 
turi dalyvauti visi veikėjai,! 
taipgi nuo įvairių organiza-' 
rijų atstovai be skirtumo 
pažiūrų.

Kiekviena draugija ar 
kuopa neturinti šimto narių 
gali siųsti po du atstovu, o 
tutinti virš šimto narių — 
tris atstovus.

Posėdžiai bus dvejopi: 
dieniniai oficialiai, ir vaka
riniai pasikalbėjimai, kur 
galės dalyvauti visi. Ten tos nelaimės, skurdo ir vargo, 
bus išreiškiamos nuomonės, kurį tie keturi milionai lietuvių

I

i

Tas pats lietuvių vertime:
Kadangi aš apturėjau nuo Su- 

Ivienytų Valstijų Atstovų Buto 
rezoliuciją, perleistą 21 d. lie
pos, 1916, skaitomą sekančiai:

"Kadangi įvairiose šalyse, da
bar įsipainiojusiose į karę, lie
tuvių randasi keturi milionai, 
kurių didesnė dalis neturi mais
to, pastogės ir drapanų; ir 

j "Kadangi milionai jų likosi 
išvyti iš namų be persergėjimo, 
netekdami progos apsirūpinti 
gyvenimo reikmenomis, ken
čia badą, ligas ir neapsakomas 
kančias • ir

"Kadangi Suvienytų Valstijų 
gyventojai su gailesčiu dasiži- 
nojo apie milionų žmonių padė
jimą ir gausiai atsiliepdavo į 
pagalbos šauksmą, kuomet jiem 
tokia proga pasitaikydavo;

"Todėl lai bus
i "Nutarta, kad akyvaizdoje ši
tos nelaimės, skurdo ir

I

yra apkaltintas streiko lau
žikų pirmo laipsnio žmogžu
dystėje, kurios jisai nėra 
papildęs, 
draugus darbininkus: 
duokime jam pražūt!“

Mes žinom kapitalistų šu
nybes gana gerai. Prisi- 
samdo razbaininkų ir kada 
tie užmuša kokį streikierį, 
jie kaltina žmogžudystėje 
streiko vadus. Taip buvo ir 
Lowrence 1912 metų strei
ko laiku. Kapitalistų tar
nas nušovė moterį, o streiko 
vadus, Ettorą ir Giovanni- 
tti, kapitalistai buvo apkal
tinę užmušėjystėje. Ir jei
gu ne darbininkų vienybė, 
jeigu ne jų protestai, kapi
talistų teismas butų tuodu 
vyru pasiuntęs elektros kė
dėn.

Lawrence’o audėjų strei
ke veikė ir Juozas Šmitas, 
Jis daug energijos ir svei
katos padėjo sakydamas 
prakalbas ir vaikščiodamas 
ant pikietų linijos per 12 są- 
vaičių. Iš pereitų laikų mes 
jį pažįstam kaipo nenuils
tantį agitatorių, kuris dar
bininkų reikalams yra atsi
davęs su kunu ir dvasia. 
Jis prigulėjo ir prie LSS. 
64-tos kuopos, 
tuvis ir laike 
giausia tarp 
buojasi.

Dabar jisai 
Mesaba Range, Minn.,. kur 
streikuoja apie 20,000 gele
žies kasėjų. Geležies trus- 
tas, norėdamas darbininkų 
streiką sulaužyti, nutarė at
imti jiems vadovus. Tuo ti
kslu apkaltino juos užmušė
jystėje, kurią atliko paties 
trusto razbaininkai, ir su
kimšo kalėjiman. Apkalti
no ir Šmitą. Ir jei mes dar
bininkai prieš šitą kapitalis
tų suokalbį neužprotestuosi
me, musų Šmitui, kaip ir 
kitiems streiko vadams, gre
sia mirtis.

Taigi neduokime jam ir 
kitiems pražūti. Protestuo
kime! A. J. Remeikis.

norisi sušukti i 
”Ne-

Jis yra lie- 
streikų dau- 
lietuvių dar-

išvažiavo į

VISAS I.W.W. MITINGAS 
SUVARYTAS KALĖJI

MAN.
Anglų laikraščiai iš Scran- 

tono praneša, kad šerifas su 
Pennsylvanijos kazokais te
nai areštavo visą I.W.W. 
mitingą, daugiau kaip 400 
žmonių. Areštavo užtai, 
kad šerifas Phillips buvo už
draudęs I.W.W. žmonėms 
šitą mitingą laikyti, bet jie 
to uždraudimo ne^ai-ė. Mi
tingas buvo sušaukta^ ant 
Old Forge, netoli Scrantono.
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1$ AMERIKOS. PRANEŠIMAS
(Prisiųsta.)

Keistas gamtos išsišokimas
Pas lietuvius gimė kūdikis 

su dviem veidais.
Waterbury rūgs. 10 pas J. 

Chesnauską, kuris metai lai
ko kaip apsivedė, susilaukta 
pirmojo kūdikio. Gamtos 
kaprvzas vietoje džiaugsmo 
suteikė tėvams dideliausį su
sikrimtimą ir išgąstį, taipgi 
daug nemalonumų iš įvai
riausių žmonių šnektų. Gi
mė mergaitė dvilypiu ^eidu. 
Kadangi šeimyna > ra kibai 
katalikiška, tai toks gamtos 
išsišokimas ant jos padarė 
baisiausį įspūdį. Išsigimė
lis kūdikis tečiaus labai 
trumpai gyveno, po krikštui 
sekančią dieną pasimirė.

Gamtos išsišokimas šiame 
atsitikime yra vienas keis
čiausių, kokie tik kada šioj 
šalies dalvj buvo. Kūdikio 
visas kūnas normaliai išsi
vystęs, turi vieną galvą, bet 
pilnai aiškiu ir išvystytu du 
veidu — tai yra ant vieno 
kaklo galva su keturiomis 
akimis, dviems nosimis, 
dviems atskirais smakrais. 
Tie du veidai tokiame padė
jime, kad rodos dviejų atski
rų kūdikių suglausti, bet 
kaukolė viena ir vienos sme
genis. Liūnas.

9 ŽMONĖS UŽMUŠTI, o 40 
SUŽEISTA.

Netoli Pittsburgo ir Oak- 
dale miestelio Eatna Chemi- 
c-al Co. dirbtuvėj 15 rugsėjo 
ištiko smarki ekspliozija, 
kuri buvo jaučiama 15 mylių 
anielinkėj. Du žmonės likos 
užmušti, o keliolika sužeis
ta.

Į du Pont de Nemours pa
rako dirbtuvę Pompton 
Lakęs, N. J., pereitoj sąvai
tėj spyrė perkūnas, kuris 
uždegė triobą ir pagimdė 
eksolioziją. Vienas darbi
ninkas likos užmuštas, o as
tuoni sužeisti.

Neužilgo Du Pont parako 
fabriko j 
nliozija, 
žmonių.

Išviso 
pliozi jos 
mušti, o 40 sužeista.

ištiko ir kita eks-
kurioj apdegė 19

per tris šitas eks-
9 žmonės likos už-

DETROITAS SMARKIAI 
AUGA.

Detroit miesto statistikos 
biuras paskelbė savo surink
tą statistiką apie miesto au
gimą. Iš tos statistikos pa
sirodo. kad Detroitas dabar 
turi 820, 778 gyventojų, tai
gi užėmė 5-ta vietą tarne 
Amerikos didžiamiesčių. Di
desniais negu Detroitas 
miestais dabar yra tik New 
Yorkas, Chicago, Philadel
phia ir St. Louis. 1910 me
tais Detroitas buvo devin
tuoju miestu iš tarpo di
džiausiųjų Amerikos mies
tų. Vadinas, per šešis me
tus pralenkė net keturis did
miesčius savo augimu.

Augimo priežasčia, kaip 
žinoma, yra Fordo fabrikos, 
kurios savo ”5-dolerine die
nos alga” sutraukė į čia iš 
visų šalies kampų daugybę 
darbininkų.

Lietuvių kolonija formuo
jasi dabar toj vietoj, kur ne
senai buvo pelkė ir sąšlavy
nas. Statoma pelkyne lie
tuvių bažnyčia sutraukė 
daugybę lietuvių į tą pelky
ną, kur prisistatę sau name
lių aplink tą bažnyčią. Ga
tvės tarpe tų namelių tur
but da prastesnės negu že
miausiu Lietuvos vietų kai
muose kad buvo.

Pats miestas be galo pla
tus, nes namai daugiausiai 
2-3 augštais, paskendę me
džiuose. Sveikatos žvilgs
niu miestas geras gyveni
mui. Gatvės daugiausiai ci- 
mentuotos ir švarios, daug 
bulvarų su vandenčiriikiais 
ir gėlynais. Už gatvekarius 
mokama tik po 3 centus.

bllVO Susidėję SU gražiomis Pajieškau Jono Aukštolio, Vilniaus' Pajieškau Jono Mykilo, Petro ir E-
• 6 gub., Trakų pav., Valkininkų parap., milijos Anlruliunų, visi Druseikių so-merginomis ir tos mergos Dargužiu sodžiaus. Gyveno Lowell, dos ir Antano Radzevičiaus iš Biržų

Kauno gub., Panevėžio pa- 
", " Tu- 

svarbų reikalą, malinėkit atsišau-
Kas iš buvusiųjų Lietuv“ j įvedė Juos! žulikV žabangas.

je mokytojų ir šiaip vaikinų' 
ir merginų, čia gimusių ar
ba atvažiavusių iš Lietuvos 
ir gerai mokančiu lietuviš
kai, tuojau norėtų grižti 
Lietuvon mokytojauti, kuo-| 
greičiausiai prašoma pra- ■ 
nešti savo adresus — M r. M. i 
Šalčius, % J. S. Lopatto, Esq. 
47 Benne Bldg., Wilkes-Bar- 
re, Pa.

Su tikra pagarba Mok. M. 
Šalčius.

Detroito Fordas patrau
kė teisman Chicagos dien- 

iraštį "Tribūne” reikalauda
mas milijono dolerių atlygi
nimo už pavadinimą jo an
archistu.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

Mass. Kas jį žino arba jis pats teik- miestelio.
sis pranešti. (38) vieto ;gyveno Syracuse, N. Y.

Ch. Aukštalis, - — -
117 Ames str.

riu i------,____
Montello, Mass. kti šiuo adresu:

---- ~ I 
Pajieškau savo pažįstamų Pranciš- 71 

kaus ir Juozapo Sultių, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Veiksnių par., Žibikų 

[sodžiaus; gyveno Bostone; turiu svar
bų reikalą, todėl jie patįs ar kas ki
tas juos žinotų, meldžiu pranešti.

Antanas Lizdėnis, (38)
53 Hudson avė., Brooklyn, N.Y.

Valeras Ausėjus,
Hillis st.. Worcester, Mass.

Pajieškau dėdės Vincente Pirmino, 
Kauno gub., Telšių pav.. Sėdos vals., 
Rubikų sodos, gyveno Bostone. Jo 
paties atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Zigmantas Perminąs,
612 Blen st., Schenectady, N. Y.

PARSIDUODA Pulruimis, 4 stalai Į 
I su visais forničiai. Gera vieta ir bar- i 
bernę uždėt, vietos užtenka. Geriau- 

tuviais ir lenkais. Priežastis parda
vimo, einu į kitą biznį. Atsišaukit. 

PETER M1LLER (37)
82 River st., Haverhill, Mass. '

DIDELIS BARGANAS.
150 akrų derlingos žemės, Stuba,

. -. , „ ------ zr- Banė ir kitos triobos, netoli nuo di-sm vietą Hayerhdly apgyventa lie- delio miesto _ parsiduo<1B ui ,3,500.
60 akrų žemes, dalis dirbamos, di

delė banė ir vištininkai dėl 1,000 vii- 
tų — parsiduoda tik už $1,500.

115 akrų žemės, didelė dalis dirba
mos, likusioji — ganyklos ir miškai, 
banė, stuba ir kitos triobos, visai da 
naujos — parsiduoda už $2,600.

Naudokitės proga ir platesnių žinių 
kreipkitės šiuo adresu:

A. ŽVINGILAS,
26 Broadway, So. Boston, Mass.

DUONA PABRANGO.
Maisto trustas pakėlė ant 

miltų kainą, iš tos priežas
ties daugelyje miestų turė
jo pabrangti duona. Vietoj
5 ir 10 centų dabar mokama
6 ir 12 centų už kepalus. 
New Yorke susidariusi tam 
tikra komisija atsišaukė Į 
Washingtoną, kad federalė 
valdžia ištirtų priežastį, ko- 
dėl pabrango miltai. Chica
goj toks tyrinėjimas buvo 
jau pradėtas, bet teisių de
partamentas iš Washingto- 
no tą tyrinėjimą sustabdė. 
Turbut nenori, kad išeitų 
aikštę trusto šunybės.

1

STREIKAS POPIEROS 
FABRIKOJ.

Westbrook, Me.— S. D. 
Warreno popieros fabrikoj 
čia sustreikavo apie 1,000 
darbininkų. Apie dirbtuvę 

! pastatyta ginkluoti sargybi- 
Įniai. Streikieriai buvo įtai- 
' sę demonstraciją. Darbi
ninkai reikalauja pripažini
mo unijos ir panaikinimo 
darbo nedėldieniais.

I

AKRON, OHIO.
Rugpiučio 13 d. prakalbose LSS 241 

kuopos prakalbose surinkta aukų L.Š. 
Fondan $15.90. Aukavo:

^..P. Davidenas $2.00; B. Uščiunas, 
M. Bulevičia, A. Zablackas, V. Vasi
liauskas, V. Kulikauskas, A. Tyške- 
vicz. B. Jakštas, J. Salasavičius — 
po $1.00; B. Surblis, S. Praspaaus- 
kas. R. Grigaliūnas, A. Zablackienė, 
A. Balčiūnas. J. tVebras, J. Chevis, J. 
Stelmokas — po 50c. A. Sidarienė, 
P. Sideris, V. Andrulevičia, V. Savic
kas, A. Thumas, M. Mockus — po 25c. 

Smulkiais surinkta 40c. Viso 15 
dolerių ir 90c.

Vardan LSS. 244 kuopos aukavu
siems tariu širdingą ačiū.

A. Misiūnas.

itSKop mas
Pajieškau giminaičių Jono, Adomo 

Iuovalke Simanaičių, Vilniaus gub., 
Trakų pav., Stakliškių parap., jų pa
čių ar kas juos žino meldžiu atsi
šaukti.

Martinas Šimanskas, 
BOX 91 No. Amherst, Mass.

Pajieškau Juozapo Glodzejos ir Po
vilo Ažos, Kauno gub., Kupiškio vai., 
gyveno apie Chicagą. Meldžiu atsi
šaukti.

P. Janušis,
BOK 621 , Hastings avė., 

Hudson, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Augustino Po- 
letikaus, Vilniaus gub., Trakų pavieto, 
Valkninkų valsčiaus, Kukiškių vien
sėdijos, taipgi draugo Aleksandro Už
davinio, Urkunų kaimo. Meldžiu 
sišaukti.

K. Politika,
724 Centrai avė., Kansas City, Kans.

SUSTREIKAVO 500 ANG
LIAKASIŲ.

Virden, III., apygardoj, j 
Royal Colliery Co. kasykloj j 
uereitą sąvaitę sustreikavo 
500 angliakasių, kadangi 
kompanija su pagalba netei
singu svarstyklių apsuko 
darbininkus ant 6,000 dole
rių. Darbininkai pareika
lavo, kad jiems prigulinti 
pinigai butų atmokėti, kom
panija po ilgų ginčų sutiko 
atmokėti 4 tūkstančius, bet 
darbininkai nesutiko ir pa
metė darbą.

Pajieškau savo vyro, Mikolo Rut
kausko. Jis mane apleido Liepos mė
nesyje, šių metų., išvažiavo ir dingo 
nežinia kur. paeina iš Suvalkų gub., 
Degučių sodos., 5 pėdų ir 6 colių aug
ščio. Juodų plaukų, 27 metai kaip 
vedę, paliko 6 vaikus. Jis pats ar 
kas jį žino, meldžiu pranešti. (38) 

Mrs. Marijona Rutkauskienė, 
BOK 301. Auburn, III.

Aš Magdalena Stadalnikiutė su sa
vo dviem broliais ir seserimis, pajieš- 

' kome savo tėvo, kuris mus apleido 
įjau trįs metai be jokios priegiaudosj 
I mes esame visi maži ir negalime už
sidirbt sau duonos. Kas apie jį žino, 
meldžiame visa širdžia mums pra
nešti. (39)

Miss Maggie Stadaininkiutė, 
13 Shepherds Loon.

Dundee, England.

PARSIDUODA Keptuvė. Reikalas 
eina labai gerai, kiekvieną dieną iš
kepama 600 duonų ir nereikia laikyt 
arklio. Parsiduoda dėl senatvės sa
vininko. Klauskite šiuo adresu po 
6-šių vakarais: (37)

M. MADEYSKI,
Glover Court, So. Boston, Mass. 

Prie Andrew Sųuare.
1

I

Pajieškau savo vyro Adomo Andru- 
levičiaus. 35 metų amžiaus, 6 pėdų 1 
col. augščio, veidas mainų angliniais 
inkirtimais sudėmiuotas, viena akis 
stiklinė, 21 d. gegužės paliko mane 
su 3 kūdikiais dideliame varge, paim
damas iš bankos visus sutaupytus pi
nigus. Kas jį žino malonės pranešti.

Mrs. Teresė Andrulevičiutė. (37) 
203 Broad st., Hazleton, Pa.

PARSIDUODA Duonos Keptuvė tix 
už 550 dol. Biznis išdirbtas per de
šimts metų. J dieną išeina suvirs 600 
duonų. Duona iš šios keptuvės ima 
18 krautuvių ir isvažiojania po stu
bas. Sykiu parsiduoda vežimas ir 
arklys. (39)

A. ČEBATORIUS,
17 Tyler st., So. Lawrence, Mass.

CIG ARĖTŲ KUPONAI 
Išmainomi ant vertingą dovaną.
Mes turime sandėlyje virš 700 skir

tingų daiktų ir priimame visokias 
kuponus. Atsilankykit ir pamatykite 
musų daiktus. Neimkite patįs 
mų premijų, mos esame vietos 
tais visų didžiųjų kompanijų.

BERNSTEIN & SON, 
40 Beach st., Boston,

siulo- 
agen-

(?)

Pajieškau savo moteries Anelės Va
reikienės, ji pametė mane 30 d. Rug- 
oiučio, pesiėmė su savim viena vai
ką 5 metų ir mergaitę 2 metų; ji ma
žo ūgio, 30 met. .amž., po tėvais Jan- 
keliunaitė, Kauno gub., Pušalotu par., 

; Dagienų sodž. Ji pati arba kas ią 
I žinotų, meldžiu pranešti, už ką busiu 
labai dėkingas. (38)

Ign. Vareika.
11 Brown st., Binghamton, N. Y.

Pai'eškau pusbrolių Vlado ir Jur
gio Kaminsku Beržinių kaimo. Plu
tiškių par., Mariamoolės pav.. Suval
kų gub. ’r pusbrolio Pijušo Baltru
šaičio. Gulioniškių kaimo. Mariamp. 
pav., Suv. gub., ir Pijušo Višakio Ru
dos parap. (37)

Meldžiu atsišaukti.
Liudvika Siliauskienė,

5 Adams st., Holyoke, Mass.

Prasišalino mano moteris Ona Sin
kevičienė, po tėvais Petkevičiūtė. Ji 
kalba tik lietuviškai ir lenkiškai: yra 
apie puspenktos pėdos augščio, sve
ria 149 svarus, balto veido, tamsiai 
geltonų plaukų, kurius myli susigar- 
biniuoti; akys tamsiai rudos, myli 
vartoti maliavą ant burnos; 22 m.

Pajieškau draugo Frano Gudaičio, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Ta- 
masbudžio valsč.. šedvvgų kaimo, 4 
metai kai Amerikoj. Meldžiu atsi
šaukti.

Antanas Endzulis,
3256 Wallace st., Chicago, Iii.

amž. Nežinia, ar ji viena, ar su vy
ru išvažiavo. Jei kas patėmytų ją 
arba ji pati tegul atsišaukia. Kas 
pirmas praneš, gaus $10 dovanų.

Mike Sinkevičius, v38)
160 Washington st., Peabody, Mass.

MEKSIKA APVAIKŠČIO
JO SAVO NEPRIGUL- 

MYBĖS SUKAKTU
VES.

Rugsėjo 16 d. visoj Mek
sikos respublikoj apvaikš
čiota Meksikos neprigulmy- 
bės sukatuvės. Tą dieną su
kako 106 metai nuo apskel
bimo Meksikos neprigulmin- 
ga republika.

Pajieškau brolių: Jono, Domininko 
ir Felikso Kisielių, gyveno Brandfor- 
te, visi Vilniaus gub., Trakų pav., 
Merkynės parap., Puločių kaimo, 6 
metai kai Amerikoj. Meldžiu atsi
šaukti. (39)

Motiejus Kisielius
23 Shawnee st, Plymouth, Pa.

Pajieškau pusseserių Barboros ir 
Marijonos Aluniukių; girdėjau, kad 
ženotos, bet pravardžių nežinau, taip
gi pusbrolių Mykolo ir Jono Alūnų; 
Kauno gub., Panevėžio pav., Kreki- 
navos parap., Sislesių kaimo. Mel
džiu atsišaukti arba kas žino praneš
kite. (37)

Elzbieta Gabuliukė,
18 Statė st., Fort Plain, N. Y.

Pajieškau savo pažįstamų Jono 
Navickio, Ver. Abromavičienės ir 
Krist. Mačytės, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Triškių parap. Meldžiu atisi- 
šauktL

Uršulė Butailė-Grauslienė,
5 School st., Portland, Me.

Pajieškau Jono Petraucko, jis gy
veno pirmiau Providence, R. I.. Ju
raičių sodos, Šilalės parap., taipgi pa
jieškau mano draugų ir pažįstamų, aš 
paeinu iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Šilalės parap., Girininkų sodos.

Antanas Vidmontas, (41) 
BOX 93, Štili River, Conn.

Pajieškau savo vyro Petro Subačio, 
iis mane apleido 14 d. Augusto, pa
likdamas dideliam nuliudime. Vidu
tinio ūgio, šviesaus veido, geltonų 
plauku, biskį pilkas. 
Subačių sodžiaus. Meldžiu sugrįžti 
arba atrašvt laiška. Jei nenori su
grįžti. tai aš pareikalausiu persisky
rimo. Jeigu kas apie jį žinote, mel
džiu man pranešti, už busiu dėkinga.

Mrs. K. Subačienė, (39>
i 452 Kane st., Aurora, III.

PARSIDUODA 
KRIAUČIŲ DIRBTUVĖ.

Delei priežastes nesveikatos parduodu 
kostumerišką kriaučernę, per ilgą lai
ką gerai išdirbtoj vietoj, lietuvių ap- 
gyventoj didelėj kolonijoj. Gera 

' proga norinčiam įgyti savo kriaučer- 
I nę. Parduodu visai pigiai—už tiek, 
už kiek pirkėjas sutiks. Atsišaukite 

Ituojaus!
A. LIUTKUS,

670 N. Main st., Montello, Mass.I

I
PARSIDUODA STORAS, 

kuriame vedamas biznis nuo 5c. iki 
$1.00. Biznis eina gerai, vieta apgy
venta lietuviais ir lenkais; priežastis 
pardavimo — prasišalino moteris. 
Platesnių žinių klauskite. (39)

PRANCIŠKUS GERULSKIS 
40 Market st., Brighton, Mass.

PARSIDUODA 
Lietuviška ir Lenkiška Pekarnė, 

Vilniaus gub., Į biznis geras, parsiduoda dėl sumažė-
jimo sveikatos. Platesnių žinių klau
skite per laišką. (37)

FR. WISNIESKI,
22 Laurel st.. Bristo!, Conn.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
turinčios kiek pinigų, as esu vaikinas, 
turiu namą ir laikau kriaučių dirb
tuvę. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti ir paveiksią. (37)

Thomas Kassalis,
4008 E. lst str., Los Angeles, Cal.

PARSIDUODA Forničiai dėl ketu
rių ruimų. Forničiai visi geri. Par
siduoda iš prežasties, kad moteris 
serga ir išvažiuoja į ligonbutį. At- 
sišaukit: (37)

Zigmont USavičius,
35 Messer st., So. Boston, Mass.

i

1
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GERA PROGA!
Kiekvienas gali išmokti 

barzdaskutystės amato, plau
kų rėdymo, manikiurijos ir 
t. t. į gana trumpą laiką;
iškaščiais. Mes mokinama 

Rašykit informa- 
(?)

mažais
moteris ir vyrus, 
cijų. . _

Nossokoffs Barber School,
1202 Penn avė., Pittsburgh, Pa.

Mokinkis sint Czebatas
IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS. 

Mes išmokiname minėtą amatą nuo 
pradžios iki galui. Kreipkitės ypatii- 
kai arba rašykite. (39)

GOODYEAR SHOE SCHOOL, 
146 Court st., Brockton, Maaa.

Apsivedimai.
Pajieškau apsivedimui amerikietės- 

lietuvaitės nuo 19 iki 27 metų am
žiaus. Platesnių žinių kreipkitės per 
laišką prisiunčiant savo paveikslą.

W. Šamas. (38)
BOX 110, Brookville, Mass.

PARSIDUODA NAMAS
su dviem bizniais, štoras, poolrui- 

mis ir 4 šeimynoms gyvenimai, 
nis geroj vietoj ant kryžkelio, i 
nėra metai kaip pastatytas. 1 
laujam $6,000 už narna.

M AR. MATIKONIS,
173 Ames st., Montello,

Biz- 
namas 
Reika-

(37)

Mokinkis Amato!
REIKALINGI VYRAI. Ar uždirbi 

gerai? Jei ne, mokykis siut čevery- 
kus. Mes išmokiname vyrus ir mo
teriškės amato per vieną iki šešių 
sąvaičių laiko. Sekančias darbo rųšis 
išmokiname už sekančią užmokestį:

”Inition Cutting” uz $25.00; "Up
per Stitching” už $5.00, $10.00 ir 
$15.00; "Vamping Course” už $25.00; 
"McKay stitching” už $35.00; "Hand 
lasting and Pulling” už $15.00; 
"Edere Trimming” už $25.00; "Edgo 
Setting” už $20,00. (38)

(Rašykit angliškai.)
Lynn Shoemaking School.

Washington st., Lynn, Mass.702

REIKALAVIMAI

REIKALINGI 
DARBININKAI

$19.50 už 56 valandas darbo, strei
ko nėra. Kreipkitės šiuo adresu:

83 SUDBURY STREET, (37)
BOSTON, MASS.

REIKALINGAS Kriaučius, galin
tis atsakančiai dirbti visą kostume- 
rišką kriaučių darbą. Darbas ant vi
sados, mokestis gera. Atsišaukite 
tuojaus.

F. PHILLIPS,
203 Broad st., W. Hazleton, Pa.

GROSERNĖ
Kuri per 12 metų buvo vienose ran

kose, dabar parsiduoda dėl priežas
ties, kad savininkas nepajiegia -val
dyt. Kiekvienas gali apie tai persi- 
tikrint. Apie sąlygas, išskyrus pa- 
r.edėlį ir utarninką, klauskite bile 
dieną po šiuo adresu: (38)

M. MADEYSKI,
1 Glover Court. So. Boston, Mass. 

Prie Andrew Sųuare.

*

Lynn. Mass., rugsėjo 6, 1916.
Šiuomi liudiju, kad aš lankiau Lyn- 

no čeverykų mokyklą, 702 Washing- 
ton st, Lynn, Mass., per 14 dienų ir 
mokinausi dirbti ant McKay siuva
mos mašinos. Tuomet man buvo duo
ta vieta pas čeverykų fabrikantą Be- 
verly, Mass., ir aš dirbtu. Aš galiu 
teisingai rekomenduoti šitą mokyklą 
visiems, kas tik nori gerai išmokti 
amato. D. Benkus,
6 Swan st., Haverhill, Mass.

SOCIALISTŲ KANDIDA
TAS KALBĖS PHILA- 

DELPHIJOJ.
Rugsėjo 28 d. vakare Phi- 

ladelphijoj Lu-Lu Temple 
svetainėj po nr. 1337 Spring 
Garden st. kalbės Socialistų 
Partijos Į šalies prezidentus 
kandidatas drg. Allan L. 
Benson. Philadelphijos dar
bininkai labai sujudę ir su 
nepaprastu žingeidumu lau
kia dienos, kada galės matyt 
savo partijos kandidatą į 
prezidentus.

SUSEKĖ VILIOTOJŲ 
DRAUGIJĄ.

Chicagos policija netikė
tai užklupo Tysono rūmuo
se centrą viliotojų sindika
to, kuris visokiais budais vi
liodavo iš turtingų žmonių 
pinigus. Septyni žmonės li
kos areštuoti ir, policija sa
ko, prisipažino prigulį prie 
to sindikato ir išdavė kitus 
savo sėbrus. Tardymą ve
da federalė valdžia. Sako-

Pajieškau Juozo ir Andriaus Pra- 
jierukų Suvalkų gub., Mariampolės 
Mariampolės pav., Kvietkiškio valsč., 
Pavasarių kaimo, gyveno Chicagoj. 
Jų tėvas Povilas iš Lietuvos šaukiasi 
per mane savo sūnų pagalbos. Kreip
tis šiuo adresu. (40)

V*. Ripl
603 Bushivick avė., B^iklyn, N. Y. —

Veronika Maculionytė,
Pajieškau Brolio Juozapo Svigučio, ' 311 North 2nd st~, Harrison, N. J. 

Kauno gub., Raseinių pav., Kvėdanių 
par., Gagučių sodž., gyveno New Yor
ke. "
zapo Kazlausko, Kauno g. 
pav., Peninių par., Nosvitonių sodž., 
6 metai atgal gyveno New Yorke. 
Meldžiu jų pačių ar juos žinančiujų 
pranešt. (38)

Petras Svigutis,
907 Oak st., De Kalb, III.

Pajieškau brolio Petro Maculionio, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Nedzingės 
parap., Pakarsų sodžiaus, gyveno Chi
cagoj. Meldžiu jo paties atsišaukti

REIKALINGI Agentai pardavinė
jimui musų speciališkų produktų. 
Mokslas nereikalingas. Rašyktie ko
kie daiktai tamstoms parankiau par
davinėti.

I. K. MATCHULIS,
P. O. Gen. Dėl. Detroit, Mich.

AR REIKALAUJI KOJOMS
VAISTŲ?

Jeigu kojos prakaituoja ir dvokia, 
kreipkitės prie manęs. Aš suteiksiu 
jums tikrus vaistus nuo tos nemalo
nios ligos. Jeigu vaistai nemačytų, 
sugrąžinsiu pinigus. Nelauk kol 
kojos tau visai supus, rašyk tuojaus, 
prisiųsdamas $1.00, o aš užtikrinu, 
kad pagydysi savo kojas labai trum
pu laiku.

J. S. KUZEVIČIA,
38 Madison st., New Haven, Conn.

I

Aš Alena Kostovska, pasiit- 
visai publikai akyse.

„ _ ._  Pajieškau Vilemo Žeminsko ir Vik-
Taipgi pajieškau pusbrolio, Juo- [torijos Žeminskaitės, Čižunų sodžiaus. 

Raseinių | Taipgi Jono Petružio, Daugų miesto, 
: Miko Dikso Pavartėnų sodžiaus, visi

Pajieškau švogerio Macelino Sim
no, Kauno gub., Raseinių pav., Tita- 
vėnų parap. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu greit atsišaukti. (39)

Jonas Baranauskas,
1748 So. Water st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Vincento, Gremb- 
lio, Suv. gub., Vilkaviškio pv., Alvito 
vai., Vaiciaukio kaimo, gyveno 
wark, N. J. Meldžiu atsiašukti.

Mikolas Bradauskas, 
2261 Russell st., Detroit, Mich.

Ne-

Pajieškau draugų: Motiejaus Kas
pučio ir Antano Milašiaus, gyveno 
Chicagoje. Jų pačių atsišaukti ar ži
nančiujų apie juos meldžiu pranešti.

Martinas Gudliauskas (37) 
4920 Barring avė., E. Chicago, Ind.

Pajieškau švogerio Antano Kleizos, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., Gar- 
levos parap., Tvarkiškių kaimo. Mel
džiu atsišaukti.

Andrius Kavasaitis,
BOK 204, Buckner, III.

Pajieškau brolio Prano Vaitkaus, 
sesers Kazimieros Vaitkaitės-Kasnau- 
skienės ir tetos M. Jonaišienės, visi 
Kauno gub., Triškių parap., Deksnių 
kaimo, gyvena bene Chicagoj. Mel- 
džu atsišaukti.

Mrs Emile Vaitkaitė-Sutkienė, 
6% Arthur st., Mintello, Mass.

ma, kad šita draugija ture- , Pajieškau brolio Juozapo Šveičio, gy- 
jusi $1,000,000 pelno. Te
čiaus valdininkas Cleabough 
sako, kad apgautų žmonių 
pavardžių jisai neskelbs, 
nes aplinkybės, kurios įvedė 
iuos į tas pinkles, yra to
kios, kurios padarytų jiems 
didelę gėdą. Veik visi jie

veno Centrai Falls, R. I. Kas apie jį 
žino malinęs pranešti arba jis pats 
te atsišaukia.

Antanas Šveistis,
782 N. Madison st., Roekford, III.

i

Pajieškau brolio Adomo Kazlaus
ko. Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Ru
daminos valsč., Resurso dvaro, gyve
na bene West Mills, Mass.

Petras Kazlauskas,
256 Vallace st., New Haven, Conn.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperacijai, Norwood, 

Mass.
Visi, kurie skolingi Lietuvių Koo

peracijai ir jau daugiau neperka, ne
žiūrint, ar kurie turite šėrą arba ne, 
malonėkite atlygint iki 7 Spalių-Oc- 
tober, 1916, nes kitaip reikalausime 
per advokatą.

Su pagarba,
Kooperacijos Valdyba.

vargi nan-
Ai

Kas 
čių ligų?

mane išgelbėjo nuo 
Salutaras Bitteris. 

per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas^ 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnos*. 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega 
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptiekose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: (V)

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokių blogumų. 

1709 S. Halsted St., Tel. Canal 641?.
P. J. BALTRĖNAS, Prof.

• Chicago. III.
Šita apgarsinimą turėtų perskai

tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt

REIKALINGI Darbininkai, Sidab
ro, vario ir rudos kasyklose, kasyklos 
yra šlapios, reikia dėvėti guminiai 
batai ir apvalkalai. Paprastam dar
bininkui mokestis $3.50 į dieną, ma
šinoms dirbantiems $3.75 į dieną, dir
bama 8 vai. dienoje. Maineriai apsi- 
pažinę su tokiais darbais lai kreipia- 

’ . ’ . ‘ : (37)
WILLIAM MOZETOVICTZ, 

BOX 849, Park City, Utah.

į Vilniaus gub., Trakų pav., Daugų pa- si platesnių žinių šiuo adresu: 
____ •• -r r- -r oT r n-TTTTA\< Mn7FTOVT/'”rapijos.

Vaclavas Jonis,
41 Highland Terrace,

Newton Upper Falls, Mass. REIKALINGAS Duonkepis, mo
kantis atsakančiai kepti duoną, kei
kus, pajus ir donacus. Darbas ant 
visados, užmokestis gera. Atsišau- 
kiantįs turi būt negeriantis svaigi
nančių gėrimų.

F. LAWRECKIS, 
BOX 195, Rumford Falls, Me.

Mes, Alena, Vytautas ir Keistutis, 
maži vaikučiai, pajieškome savo tė
vo Juozapo Viskoškos, kuris mus pa
liko be duonos ir globos. Kadangi 

j mes esame maži, mama negali mus 
' palikus eiti darban, kad uždirbus 
; duonos sau ir mums. Mums visiems------------
bado mirtis žiuri į akis, todėi šau- i REIKALINGAS Duonkepis 
kiamės prie tavęs, tėve musų, gelbėk mokantis darbą, .
mus, ar jus geri žmonės, kurie turite tame darbe, atsišaukite, darbas 
jautresnę negu musų tėvas širdį, bu
kite malonus pranešti apie jį, jeigu

• kas kur sutiksite. Rašykit šiuo ad- 
jresu: (37)

Mrs. Beatriče Viskočka.
,33 Fillmore str., Trenton, N. J.

S. BIANSKAITĖ
Baigusi Kirpimo ir siuvimo kursas 

Vilniuje.
Dirbusi taip-pat ir geriausiose New 

Yorko dirbtuvėse. Taigi praneša 
gerbiamoms tautietėms, kad 

dabar apsigyveno po No.
72 V ine St„ Montello, Mass.

Darbą atlieka gerai ir už kiekvieną 
rūbą gvarantuoja. Todėl malonėkit 
reikale atsikreipt.

Į
i
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gerai 
blaivas ir patyręs 

ant 
visados ir gera mokestis. (38)

LITHUANIAIN BAKING CO.
33 High str., Nashua, N. H.

Paješkau savo tėvo Petro Morkūno, 
4 metai atgal gyveno IVestville, III. 
Aš apleidęs kariumenę, noriu savo 

i tėvą surasti, taigi jis pats ar kas jį ži- 
'no malonėkite atsiašukti. (37)

Petras Morkūnas, 
BOX 29. Westville, III.

I

Pajieškau Antaninos Visackiutės- 
Juraitienės, kuri 18 d. liepos išva
žiavo kartu su Antanu Meškausku, 
paimdama ir trijų metų mergaitę 
Juliją. Meškauskas paeina iš Kau
no gub., nuo Kėdainių, mažo ūgio 

......................... i ant 
Kas apie juos greit

'išblyškęs. Jinai 23 metų, turi
: kaktos randą.
I praneš, gaus 5 dol. atlyginimo. 

Petras Nevedomskas, 
2607 Westmoreland st., 

Philadelphia, Pa.

Pranešu visiems lietuviams, ypatin
gai štorninkams, jei pribūtų kur 
Adolis Aleknis ir jo moteris, idant 
apsisaugotumėt nuo tos porelės. Jie 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių valst., 
Meškucų par., Jurgaičių sodos. Gir
dėjau kad jie išvažiavo į VVaukegan, 
III., taigi pranešu Waukeganiečiams, 
kad apsisaugotų nuo virš-minėtos po
relės. (37)

F. T. Martin.
1209 S. 3rd st., Cedar Rapids, Iowa.

I

REIKALINGA Duonkepis. Pirma- 
rankis, geras duonkepis, mokantis 

įkepti visokias duonas, lai atsišaukia 
įtuojaus. (37)

O. ZARANKUS, 
299'/z Oak st., Lavrence. Mass.

Reikalingas Kriaučius, ge
rai mokantis siut. Darbas 
ant visados, mokestis gera 
pagal darbą, nuo 15 iki 20 
dol. Kas norėtų būt pusi
ninku taipgi malonės atsi
šaukti. (38)

Anthony Werkutis,
3 Intervale st.,

Montello, Mass.

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA Farma. 60 akrų 
žemės su visomis triobomis, gyvu
liais ir mašinomis. 40 akrų dirba
mos žemės, likusioji — ganyklos ir 
miškai. Arba jei kas turi mieste na
mą ir nori išmainyt ant farmos gali 
atsišaukti.

V. RUMCHAKS.
B0X 52, R. 7. Stcvens Point, Wis.

i

VISŲ ŽINIAI! 
Puiki Užeiga dėl Lietuvių 

— pas —
J. PRANIS

708 South Fourth Street, 
ST. LOUIS, MO.

Tik-ką išėjo iš po spaudos Puikus Teatrališkas Veikalas

U DUGNO”
šis veikalas tinkamas perstatinėti bile sriovei be skirtumo

Taipgi labai naudingas ir šiaip kiekvienam perskaityt, nes 
labai vaizdingai aprašo skurdų biedną Rusijos miestų žmo
nių gyvenimą, ir kokios būva to skurdo ir vargo pasekmės.

Sulošimui šio veikalo reikia 17 ypatų.
Dabar užstojus lošimų eszonui, kiekviena Kuopa, Draugija bei 
grupa renkasi ir mokinasi geresnius veikalus, kad sukišus šiek- 
tiek pasipelnyti ir pastūmėti musų kultūrą pirmyn. O šisas 
naujas 4-rių aktų veikas kaip tik ir atsakantis tokiam reikalui.

knygutė susideda iš 96 puslapių. Kaina 40c. Reikalaukit šiuo adresu:

P. M. ŠOLOMSKAS,
255 Broadway, So. Boston, Mass.

1
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isaliuną, kad paskui už savo 
nikelį galėtų gauti tokio sai
zo stiklą alaus, kokis kam 
patinka.

Tai tokios pas mus navi- 
nos.

Yours truly,
Saliuninkų Prezidentas.

I

MR. DŽIAN BAMBAI 
GROMATA.

Mes, Amsterdamo saliun- 
čikai, šaukiamės priek ta
vęs, Mr. Džian Bamba, ži
nodami, jog tu niaacisakysi 
mum duoti rodą. Mes ži
nom, kad ir tu esi saliunkv- 
peris ir gerai žinai apie tą 
Jemerikos lo ir kitus trik- 
sus. Taigi buk toks geras, 
išklausyk musų prašymą. 
Musų malda tokia: Tegul 
bus pabarbintas Jėzus Kris
tus, su tavo acakimu: ant 
amžių amžinųjų amen.

O dabar sveikinam tave, 
ponas Džian Bamba, tavo 
pačią ir vaikelius, susiedus 
ir gimines, visus vienu žo
džiu ir prašom nog viešpa
ties Dievo, panelės švenčiau-i . 
sios ir visų šventų užtarimo, ip n
sveikatos ir dūšios išgany-į 
mo.

O dabar mes apsakysim 
apie savo vargus. Mes visi 
saliunkyperei padarėm uni
ją ir sutarėm neduoti dide
lio bušelio alaus už nikelį, j 
Bušelį pamažinom per pusę, Į 
o viskę padarėm po dešimtu-j 
ką, o ing pelę už penkiolika j 
centų, bo kitaip ir nemožna. 
Mes matom kaip kitų tautų 
saliunčikai važinėja arma- 
biliais, o mes pėsti einam, tai 
sumislijom ir mes lietuvių 
tautą pakelti. Kaip turė
sim armabilius, tai ir su ku
nigu galėsim frentaut, o da
bar tai jie mus nevisus lai
kina. Antra, ir kostume
riams geriau, nes netaip pa-, 
sigers ir policmanas netaip 
greit paims. Pagal seną 
konstituciją buvo ir kitokių 
trobelių nemaža. Kostume
riai gaudami didelę mierą 
greit pasigeria ir pradeda 
faituotis arba parėję namo I 
su burdingieriais baderį ke
lia. Taip va pas mus ponas; 
Štikas prigėręs daug alaus 
ir viskės, parėjęs namo pra-! 
dėjo pjauti .savo burdingie-' 
rius. Vieną tik ką nepapjo
vė visai; dabar jis guli ošpi-

i

K 18 L B I V l K

lai, suomai, parašė M. Šal
čius, išleido SLA. "Tėvynės ’ 
spaustuvėj.”

Kas iš kur pareina, trum
pi pasakojimai apie kasdie
ninius žmonių vartojamus 
daiktus. Parašė M. Šalčius, 
išleido SLA.

i
I

Nuo Džian Bambos:
Džian Bamba šiandien y- 

ra labai bizi, ba prisiartina , 
elekšin day, tai dimokratų 
ir rapuglikonų agentai per
ka nuo musų parapijonų 
votus, o Džian Bamba turi 
baryšius statyti, tai duos sa
vo žodį apie jūsų vargus ki
tą nedėlią.

Džian Bambos 
Bartenderys.

LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJI 
D&AUGUA.

Waukegan, 111.
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirm. — Kaz. Vaitekūnas, 
822 8th st., Waukegan, III. 

Pirm. pag. — M. Ambraziunas, 
803 8th sL, Waukegan, III 

Prot. sekr. — A. F. Sabecki, 
802 8th st., Waukegan, I1L 

Fin. sekr. — J. Buksia,
502 Utica str., Waukegan, III. 

Kasierius — A. Kripas,
776 Marion st., Waukegan, Iii 

Kasos globėjai — K. Dimša,
812 8th st., Waukegan, III.

M. Valentikonis, 
1346 S. Park, av Waukegan. Iii

919 Sth st, Waukegan, 111.
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne 

dėldienį kiekvieno mėnesio, l-mą va 
landą po pietų, "Liberty Hali” sve 
tainėje, 803 8th and Sheridan Rd 
Waukegan, III.

- —- j <

P. Smailiui.— Mes negali- , Maršalka — F. Norkius,
. ptn O*L ----- 1-------

Neužsimoka.
— Kam tu mėtei į tą vai

ką akmenais? Taip negra
žu!— bara motina savo sū
nų.

— Mečiau, nes jis į mane 
metė,— teisinasi vaikas.

— Jeigu jis tave metė, tai 
reikėjo man pasakyt.

— Tau pasakyt? Tu Į 
tvartą nepataikytum — at
sakė vaikas. ,

Nekaltas čigonas.
Viena labdaringa poni 

nuėjo ligonbutin ligonių pa
žiūrėti. Pamačius apraišio
tą čigoną ji paklausė, kas ji 

j taip sumušė.
— Sumušė negeri žmonės, 

i, — sako čigonas.
— O už ką?
— Visai už nieką, paniu- 

te! Visai bereikalo.
— Kaipgi? Visai be prie

žasties?
— Priežastis tokia, kad 

; radęs ant jomarko virvagalį 
norėjau parsinešti namo.

— Ir už vieną virvagalį 
i taip sumušė?

— Prie vieno galo rirvės 
;buvo da arklys pririštas, i *____

Per plauką išliko gyvas.
Jis:— Kad tamsta žino

tum, aną naktį pabudau ir 
žiuriu, kad gale mano lovos 

i stovi plėšikas. Nieko ne
laukdamas pagriebiau re
volverį ir šoviau. Paskui 
apsižiūrėjau, kad tai nebu
vo plėšikas, bet juodas 
no švarkas, štai da ir 
lipką jame radau.

Ji:— Vaje, koks tai 
sus atsitikimas! Tai 
laimė, kad tamsta nebuvai 
tuo švarku tada apsivilkęs...

me tokių dalykų skelbti ir 
(tamsta nesigarsink, nes pa- 
: pulsi.

Kun. Razokui.— Tamstos 
l prisiųstąjį laišką įdėsime 
'prie pirmos progos, kaip tik 
1 turėsime daugiau vietos.

Senam Singeliui.— Ačiū, 
i kad parašėt, bet dėl stokos 
vietos negalėjome jūsų ko
respondencijos įdėti.

Mažai Varguolei.— Tams-1 
tos papeikimų gembleriams 
nespausdinsime, nes tokie 
žmonės paprastai laikraščių 
neskaito ir jų tuomi nepa
mokinsime, 
žinučių iš lietuvių gyveni-į tautiskas paselpinis susi. 
mo. 1 --------------------------------- --------------------- -

žuvytei.— Šį sykį tamstos 
korespondencijos ("darbi- ; 
ninku mulkintojai") nedėsi
me, nes joje kalbama apie 
tokius dalykus, kurie kores- 
pondencij’ai netinka. Tokie 
klausimai, kurie paliečia ly
giai visus, turi būt apkalba
mi tam tikruose straips
niuose.

ma- 
ku-

bai- 
dar

Rasinėkit šiaip 
lietuvių gyveni-

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS, 

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendersonaa,
2112 137th st., Ind. Harbor, Ind 

Prot. rast. — Vin. čiparis,
3604 Deodor st., Ind. Harbor, Ind

i Kasierius — Antanas Mikalocz,
2112 137th st., Ind. Harbor, Ind 

Finansų rast. — Pranas Vaitkus, 
3619 Deodor st., Ind. Harbor, Ind 

Maršalka — Motiejus Drunginas, 
3730 Elm st., Indiana Harbor, Ind 
Susirinkimai atsibuna nedaliomis 

po 15 dienai kiekvieno mėnesio, l-mą 
valandą po pietų, Ant. Mikalocz sve
tainėj, 2112 137th st. Ind. Harbor, Ind

i

VIENIJIMAS LIETUVIŲ CONN. 
VALSTIJOS. 

NAUGATUCK, CONN.
! Prezidentas — J. A. Shunskis,

183 Hillside avė. Naugatuck, 
Vice-Prezid.— W. Marcinkevičia, 

4 Curtis st., Naugatuck 
Finansų Rašt — M. Povilaičiutė,

10 Hotchkiss st., Naugatuck. 
Prot Rašt. — J. J. Y’namaitis,

168 N. Main st, Naugatuck. 
Kasierius — J. Tankunas,

166 N. Main st, Naugatuck. 
Visi, kurie nori platesnių žinių 

apie minėtą Susivienijimą, kreipkitės 
prie valdybos.

Į

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI

KELEIVĮ” Už ORGANĄ

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas — K. Gugis,
1840 S. Halsted st., Chicago, III 

Vice-prezidentas 2) S. Slankus.
Cor. 12th and Vine sts., Phila., Pa 

Susir.eš. Sekr. 11 M.M. Rice-Herman 
140 E. 19th st. New York, N. Y 

Susinėsimų sekr. 2) J. Neviackas.
1S3 Roebling st.. Brooklyn, N.Y 

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis
P. O. Bcx 511. Westville, Iii 

Finansų sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
229 N. 6th st.. Philadelphia, Pa 

Iždininkas — K. Šidlauskas.
226 W. Broadwav. S. Bosron, Mass 

Kasos Globėjai: M. Cėsna,
56 Market st, Brighton, Mass 

Gegužis,
28 Broadway, So. Boston. Mass 
Gerdauskas,
New Britain. tonn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo 
r.ey Orderiais, reikia išrašyt vardu 
Lithuanian National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką 
T. L. Dunduli. P. O. Box 511, West 
ville, III., kuris po kaucija S1.000

J.

J.

I

PA.
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Geriausias būdas dėl itrinimo
Necuri stokuot nei viename name

D-ro RicMcr'toPAM-tXPELLER
Jau r. :o 50 metų yra vienu iš numylėtų 

1..minių būdų pas letuvmkus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visom aptiekite -rba 
«t»Aiai nno 

F. AP. 1’tClTLg & CO.
74-80 Waatuugioa biract. Ncw York. N.

DENTISTAS
|[)r. I. Ganzburgįįį
(į; Labai gerai at-

lieka darbą šu
nį rištą su danti- 

< mis ir jų ligo
nį mis, už žemes- 
)>■ nę kainą, kaip 
S!į bent kas kitas Brocktone. Pil- 
Į'j nas užganėdinimas gvarantuo.ia- 
į'.į mas. Mokslas ir patyrimas Ru- (((j 
(« s.b°i ir Amerikoj yra geriausiu- ffi I 
((< liudytoju to. Ateikite patįs per- " 
[jį sitikrinti.
;• Kalba rusiškai ir lenkiškai.

W. Elm street 
Brockton, Mass.

LIET. DARBININKŲ KLIUBAS 
Piyinouth, Pa.

Valdyba:
Prezid. — Krištofas Čekanauskas,

137 Plymouth st., Breslaw, Pa. 
Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,

259 Vine st., Plymouth, Pa. 
Prot. sekr. — Jonas Balita,

215 Villow st., Plymouth, Pa. 
Fir.an. sekr.— Stasys Antanavičius, 

18 E. Railroad st., Plymouth, Pa. 
Kasierius — Vincas Turauckas,

575 E. Main st., Larksville, Pa. 
Maršalka — Mikas Raudonis.

24 Elm st., Plymouth. Pa. 
Organo užžiurėtojas J. Stoskevičius, 

Mitingai atsibuna kožną mėnesį 
trečią nedėldienį popiet, antra valan
dą, Auusto Stravincko svetainėje, 
40 Ferry st., Plymouth, Pa.

LIET. DARB. BROL. PAŠELPINĖ 
DRAUGYSTĖ, COURTNEY. 
Valdyba:

D. Lekavičia — pirmininkas.
P. O. Box i38, Courtney, 

A. Poteliunas — finan. sekr.
Box 155, Courtney, Pa 

Mikas Nagutis — Kasierius.
Box 410, Courtney, Pa. 

Antanas Latvis — protok. sekr..
POX 15, Courtney, Pa. 

Draugystes adresas:
Ros 64, Courtney, Pa.

L. S. ir D. DRAUGYSTĖS 
Dės Moines, lova.

Valdyba: 
Prezidentas — P. Dagilis,

1822 E. Elm st.. Dės Moines, Ta. 
Vice-prez. — V7 Kasakaitis,

1341 E. 25th st., Dės Moines, Iowa. 
Furtų Rast, ir organo užžiurėtojas:

J. P. Shepetis, 1935 E. Walnut st. 
Dės Moines, lova.

Prot. Rašt. — V. Baranauskas,
510 S.E. Allen st. 

Dės Moines, lova. 
Kasierius — J. P. Snilaika.

21 < S.E. 9th st. Dės Moines ,1a. 
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dėldienį kiekveno mėnesio 1:30 vai. 
po p_ietų, K. of P. svetainėje, po No. 
504-506 E. Locust st. Dės Moines, 
lova.

Matenjahstiškas
Istorijos
Supratimas

f 
į

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOSIOS F1LOZOFIJOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

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

I. {vairus Istorijos supratimai.
II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių k&rės.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir

PR O VINCO KUDIRKOS DR-STĖ, 
STEGER. ILL.

Valdybos adresai:
Pirmininkas — V Stoškus, 

BOX 435, Steger, III. 
Vice-pirm. — K. Medelinskas.

BOX 381. Steger, Ui. 
Nutarimų sekert. — A. Urbonas,

BOX 475, Steger, III. 
Finansų Sekr. — F. Schukauskac-.

BOX 148. Steger, III.
BOX 377, Steger,’ III.

Iždo Globėjai:
J. Vaitkus, Bo:< 374, Steger, III.
B. Povilauskas, Box 407, Šteger, III.

■ A. Salaseviče, 
BOX 141, Steger. III. 

Knygyno sekr. ir iždin. J. Damidaviče, 
BOX 407, Steger, III.

Knygius — A. Salaseviče,
BOX 141, Steger, III. 

Organo užžiurėtojas — A. Urbonas, 
BOX 475, Steger, Iii.

Susirinkimai būna pirmą nedėldie
nį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po pietų 
P^s p. A. Salasevičių. Knygos taip
gi sudėtos pas p. A. Salasevičių, kny
gas gali gaut skaityt ir neprigulintie- 
ji į Draugystę, bet reikia turėt palių-1 
dymą nuo pilno nario Dr. V. Kudir
kos Draugystės.

I 
I 
i Į

Chicago, III. !

Sceniška klaida.
— Na, kaip gi tau patiko

perstatymas?— klausia vy- _ _ _____
ras savo Žmonos išėjus iš te-. Iždininkas — J. Skrandais, 
atro.

— Viskas butų gerai, tik
tolėj, o pjovikas sėdi džėloj. tai toj dramoj yra įspraus- Maršalka —s
-R r . t - J_______ ____• 4^^. ________J T'.z-S’i-Mes pamatėm, kad mes grie- 
šijam prieš Dievą ir prieš; 
bažnyčią šventą, duodami 
savo kostumeriams didelio , 
saizo stiklus.

Bet kada sutvėrėm uniją 
ir pagal naują konstituciją; 
ivedėm mažesnę mierą, tai 
žiūrim, kad nė vieno muži
ko nėra pas mus. Laukiam 
vieną vakarą, kitą trečią, ir 
vis tas pac. Na, tai kurgi 
jie yra? Mažu sustojo ger
ti? Ale kas tau! Pasamdėm 
spešel agentą arba detekti- 
vą ir tas surado,kad visi mu
sų kostumeriai pas italjoną 
ant Wašington stryto pri
stoję net per septynes eiles. 
Dar to negana. Žada suor
ganizuoti armiją ir padary
ti tikrą lietuvišką-katalikiš- 
ką pyvnią. Kunigėlis per 
pamokslą liepė jau susi
rinkti ant pirmo flioro baž
nyčioj ir apkalbėti šitą rei
kalą gerai. Sakoma, kad 
tėvelis^nori pivnią užrašyti 
ant savo vardo, ale parapi- 
jonai nesutinka, jie nori ant 
savo. Ant pradžios jau ke
li parapijonai sudėjo ir pi
nigų ; blaivininkų susaidė ir
gi pasižadėjo iš savo kasos 
afieravoti kokią dešimtinę, 
kad tik greičiau padarius 
parapijinį kooperatyvišką

tas vienas negalimas daik
tas: antras aktas įvyksta 
dviem metais vėliau, o toj 
šeimynoj tebėra vis dar ta 
pati tarnaitė.

Jeigu nori pralobti greit, 
tai pirma gerai "insišiuryk," 
o paskui numirk, ir busi 
turtingas ir laimingas.

Agentas.

Nauji Raštai.
—

"Naujoji Gadynė” No 3. ' 
šiame numeryje telpa strai
psniai : "Socialistų laimėji
mas Suomijoj," "Šių dienų 
socialistai" (P. Grigaičio), 
"Pirmieji LSD. žingsniai” i 
(V. Kapsuko), "Militariz- 
mas, Imperializmas ir prisi
rengimas” (C. A. Herma-' 
no); vaizdeliai: "Prasikal-; 
tėlis” (Žemaitės), "Karžy-! 
giai” (Pabraižos) ir daug 
kitų.

”Tiesa” No. 2. Šiame nu
meryje telpa "Tikėjimas ir- 
karė” (studija prie visuo
meniškų mokslų, parašė X. 
X—v), ”Karė priešais kūdi
kių paralyžių” (d-ro H. T. 
Trice) ir "Saugokitės balto-' 
sios vergijos agentų.”

Kaip gyvena latviai, ang-

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, III.

Prezidentas — Juoz. Kriščiokas, 
2027 Union avė.

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskas. 
923 W. 33rd pi.. Chicago, III.

Prot. rast, ir organo užžiurėtojas —
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st., Chicago, III 
Finansų rast-— Ant

3220 So. Wallace st., Chicago, III 
Kasierius — Kaz. Šilas,

3342 So. Halsted st., Chicago
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3001 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spa 
,:n mėn. Pusmetiniai Liepos mėn

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausį

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

362*366 2nd stM So. BostM.

Staniulis,

!

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

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

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

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

MUSU PASIŪLYMAS JUMS NAUDINGAS.

III.

DIDŽIO LIET. KUNIG. VYTAUTO 
DRAUGYSTĖ,

St. Charles, III.
Pirmininkas — R. Griciunas,

579 W. 6th st., St Charles, 
Pirm. Pagelb. — A. Urpolis,

58 2nd st, St. Charles, III. 
Turtų rast — W. Eidrugevič, 

121 Ben st, Geneva, III. 
Kasierius — S. Vogulis.

47 W. 7th st, St Charles, III.
D. L. K. Vytauto Draugystės mi

tingai laikomi paskutinį nedėldienį 
kiekvieno mėnesio. Metiniai susirin
kimai būna Spalių mėn., pusmetiniai 
Balandžio mėnesyje.

S. Baracevičius /
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Didelį palaidoju už 45 dolerius, 
maža už 15 dol.

Parduodu Paminklus ir Kviet 
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu' greičiau, negu vieti
niai graboriai; nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Broadway. So. Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

Rainkoty ir Siūty Dirbtuvė j
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR

GERIAUSIA. J
Mes dirbame RAIKOTUS ir j 

SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir < 
Vaikams. Dirbame dėl KRAU-) 
TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE
NIAMS iš geriausios materijos į 
ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė M 

Materijas mes imame iš dide- «( 
lių firmų ir daug ant karto, to- į,, 
dėl mes gaunam kur-kas pigiau (t; 
ir geresnę materiją, todėl galime •); 
ir pigiau padaryt. /

Lietuviai, kurie norite tik turėt 1 
STIPRIUS IR GERUS RUBUS ’ 
PIGIAI, visados kreipkitės pas 
mus. Tolimesnieji per laišką; o 
vietiniai ypatiškai.
Kriaučiams, Agentams ir Krau

tuvininkams sampelius pa- 
siunčiame dykaL

Traveiers Rilnccat Company,
G. A. Romanas, savininkas, j

3 Harrison Avė., i
kampas Eaaez St. j

BOSTON, MASS. (

TOILET UBARATORY

I
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ARĖS NUOTAKOS.™, PLATFORMOS. !tis federalękomercijos ko- T ..................  “
_______  * į misiją, kurios rūpesčiui pa- te republikonų ir demokratų 

DEMOKRATAI. (sidėkojant atpigo gazoliną, platformas, įsigilinkite į jų 
Viena vaikiškiausiu isto-' Be to nereikia užmiršti įsta- turinį, jeigu manote tie tu-

__  * j • 1 1 • _ _ VO i*  _ __ A • 1 1 • >

i kreditą, kas neša mos, pagalvokite kiek ir ką 
kiekvieno ūkininko kieman jums žada tie juokdariai, o 
palaimą. Tolesniai įvykdin- jeigu nurausite iš gėdos šu
tą įstatymai dėlei gerų ke- pratę kaip paikai jus ap- 
lių, kas yra labai svarbu pre- juokia ir kokiais neišmanė- 
kybai kiaulėmis; įstatymas liais jus skaito ponai repub- 
apie vaikų darbą (jeigu tas likonai ir demokratai, tai 
įstatymas galima bus palai- bent šiemet šalies valdinin- 
kyti); Schiealo įstatymas kus renkant parodykite, kad 
apie naudojimąsi iš kariškos-----------------------------------------
spėkos, kuri išvysto vande-, /^HS££S£~~ys-=-=~=~~=^s=~ss —£=:=:= =g~a»=-===—=-=T-------- 1
nynų galybę, ir "daug kitų! H REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE- 
įstatymų, kurie priparodo JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS, 
kaip demokratai sugabiaij, Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai 

rašykite žemjau padėtu adresu, prisiunčiant 35 
tuojaus apturėsite.

Darbininkai! Perskaityki- jau esate ne tie vaikai, už 
kokius jus laiko, ir pasitei
raukite, ko reikalauja junta 
soialistų partija ir kaip vi
suomenės reikalus ir gyve
nimo klausimus riša aarto 
žmonių partija, stovinti ant 
soializmo mokslo pamatų.

Bloga, kad daugelis musų 
draugu šnekėdami apie tarptau
tinio socializmo uždavinius už
simiršta užgirtus tarptautinių 
socialistų kongresų principus.

. Tai yra tatai, ką aš norėjau pa
sakyti, tai dėlto susirišau klumšelį —

(Priėjus paima klumšelį nuo stalo.)
Aš noriu da šiandien iškeliauti. Aš 

galiu ilgiau išlaukti.
MOTINA.— Ir nori mane taipgi palikti?
AMILĖ.— Aš noriu būti kartu su Franu, 

su Emilium ir su Adu karės fronte, kad ap
žiurėjus juos, kad besirūpinus jais, kada jie 
bus sužeisti — ir visais kitais. Aš taipgi 
privalau patarnaut musų kraštui. Šienas 
sukrautas, laukas apdirbtas. Kviečius nu
valys Jedvvga. Negalite mane laikyt nuo 
to, ko trokštu.

MOTINA.—
(Apleidusi rankas ir atsitiesdama.)

Ne, Amile!
AMILĖ.— Mama! kodėl?
MOTINA— Tu privalai man pagelbėti 

žydinčios jurginės ir kitos merge- prižiūrėt Jedvygą. Aš viena ją suvaldvt 
erindu šalia kakalio virtuvės ra-

šaukštais, neįstengsiu.
AMILĖ.— Jedvygą?!
MOTINA.— Jinai nepaprasta. Jinai ne 

Jinai pamačius mergelę (Ami- V1C113. Al RCpHStCOCjai •
AMILĖ.— Taip, ji nepaprasta. Bet aš 

manau, jinai liūdi delei Frano. Jinai jį my
li, ir aliai dieną gali išgirsti apie jo žuvimą. 
Toji nežinė ir lūkestis

MOTINA— Bet su Jedvygą daugiau ne
gu lūkestis. Taip yra, Amile; tu daug dau
giau pagelbėsi Franui, pasilikdama namie 
ir besirūpindama jo žmona, ypatingai da
bar.

AMILĖ.— Dabar?
MOTINA.— .

(Nuėjus kitan kambarin ir išeidama su gur-j 
beliu siuviniams.)

Jedvvga tau nieko nesakė?
AMILĖ.— Ne.
MOTINA.— O ji nepaprasta. Jinai pra-

VIENO AKTO DRAMA.
• parašė 

MARION CRAIG WENTWORTH.
Sulietuvino

J. B. SMELSTOR1US.

Veikiančios ypatos.
MOTINA — apie penkiosdešimties metų ūkininkė našlė. 
AMILĖ — duktė, jauna geltonplaukė kaimo mergelė. 
JONAS — atsarginis kareivis-leitenantas.
MINĖ — kaimo mergelė apie 20 metų.
JEDVYGĄ — jauna žmona.
HERTZ — atsarginis kapitonas apie 50 metų. 
ARNAS — jaunikaitis.

ne-i

SCENERIJA.
grįčios krsmbaris. Ųo dešinei didelis
Po kairei ilgas sunkus ąžuolinis stalas, 

uslanas. Gilyn scenos už stalo durys į 
Po dešinei pro kakalį durys prie- 

Ties viduriu scenos užpakalinėj dekoracijoj lan- 
Už lango matosi ;

lių darželio gėlės. Ant grindų šalia kakalio virtuvės 
kandai. Ant sienos šaukštdėtis su bliudais ir :------------

Uždangai pasikėlus scenoje pasirodo besirausianti 
skrynioj truputį sutaršytais plaukais 19 metų mergelė, 
dėstant drabužius klumšelin. Iš priemenės įneina malkų : 
glėbį nešina sena moteris. < . _ - . -
lę) besirausiant skrynioj sustoja ir valandėlę žiuri pas
kui užklausia:

MOTINA.— Ką-gi tu darai, mergaite?
(Amilė pažiūri į motiną ir padeda rišamą 
klumšelį į šalį.)

Kas kur važiuoja? Arno jie da nešaukė?
AMILĖ.— Ne.
MOTINA.—

(Atsidusta ir numeta atneštas malkas ant
priežados.)

Ar visą šieną sukrovėt?
AMILĖ.— Taip. Paskutinę kupetą aš 

pati užbaigiau. Musų didžiausias darbas 
jau atliktas ir todėl —

(Nutraukia kalbą ir svarstančiai žiuri moti
nai akysna. Motina rengiasi kapot malkas.)

Leisk man, mama. Aš sukaposiu.
MOTINA— Tegu, vaikeli. Darbas ati- šė manęs, kad užlaikyčiau paslaptyj — aš 

traukia mane nuo liūdėjimo. Eik užsikąsk nežinau kodėl—bet dabar, aš manau, tu tu- 
ką-nors. Bet kam tau tas klumšelis? Kam 
tu jį parengei ?

AMILĖ.— Pati sau.
MOTINA.—

(Atsitiesus žingeidžiai žiūrėdama.)
Kaip tai?
AMILĖ.—

(Paima motiną už pečių lig norėdama išvengti
jos žvilgsnio ir sodina ant kėdės.)

Sėsk, mama, ir tylėk pakol aš viską tau
pasakysiu.

MOTINA— Ar gavai kokią-nors žinią?
Sakyk, greičiau!

AMILĖ.— Nuo vakar jokios žinios nėra.
Jie sakė, kad Franas karės fronte, 
kur yra Emilius ir Adas. Buvo 
bet —

MOTINA.—
(Atviradama ir užmerkusi akis.)

Vaikai, mano vaikai!
AMILĖ.— Nusiramink, mama!

grįžš.

Švarus kaimo 
molinis kakalys. 
Šalia stalo ilgas 
miegamajj kambarį, 
menėn.
Kas.

tai baisenybė.

t

Nežinia 
mūšiai;

Jie su-

(Pasigirsta linksmi šauksmai.)
MOTINA.— Kas ten?
AMILĖ.—

(Pribėgus prie lango ir žiūrėdama lauk.)
Sveikina karės nuotakas, tai ir viskas. 
MOTINA.— Aha. Tai vėl vestuvės. 
AMILĖ.— Taip.
MOTINA— Kiek-gi šiandien bus karės 

nuotakų?
AMILĖ.— Sako, dešimts.
MOTINA.— Aha, tai gerai. O tavęs ar 

nieks nepakalbino?
(Amilė užneraminta dairosi.)

Koks-nors vaikinas juk turėjo tavęs klau
sti. Tu esi gana daili mergaitė.

AMILĖ.—
(Nuleidusi balsą.)

Jonas Hofmanas pereitą naktį mane kal
bino.

MOTINA.— O, tasai jaunas ir puikus lei
tenantas! Tu esi laiminga! Atsakei jam 
taip, ar ne?

AMILĖ.—
(Išlengvo sukindama galva.)

Ne.
MOTINA— Vaje, kodėl?
AMILĖ.— Nes aš jį labai mažai pažįstu. 

Vos tik kelissyk teko su iuo šnekėtu O ma
ma! aš visai ką kitą turiu sau pasiskyrus.

MOTINA.— Na ir ką jam pasakei? 
AMILĖ.—

(Bailiai drebančiu balsu.)
Kad aš pasiryžau keliauti karės laukan ir 

prisijungti prie Raudonojo Kryžiaus.
MOTINA— Amile!
AMILĖ.— Jis nenorėjo tikėti, pagriebė 

mane ir pabučiavo, ir aš. nuo jo pabėgau.
MOTINA— Raudonas Kryžius! 
AMILĖ.—

(Patvirtinančiai.)
Taip; apie tatai aš dienomis ir naktimis

ri žinoti. Matai?—
(Iškelia rankose paimtą iš gurbelio mažą mez
gamą kūdikio rūbelį.)

AMILĖ.—
(Abejojančiai žiuri į mažus rūbelius.)

Tai Franas ir Jedvvga —
MOTINA.—

(Lėtai.)
Delei jų kūdikio. Už šešių mėnesių... Ma

no pirmasai anūkas, Amile. Frano vaiks. 
Aš trokštu šioj grintelėj da sykį išgirsti ma
žučio balselį.

AMILĖ.—
(Apimta nekantrumo.)

Visgi aš noriu keliaut.
MOTINA.—

(Tvirtai, įsakančiai.)
Amile, mes juk privalom rupinties Jed- 

vyga! Jinai liks motina. Tai musų pirmu- 
čiausioji priedermė. Joje vienintelė musų 
įpėdinystės viltis, jeigu tu nemanai greit 
ištekėti — ir jeigu — jeigu vaikinai nesu
grįžk

AMILĖ.— Arnas da lieka.
MOTINA.— Ah, bet jį pašauks taipgi. 

Šiandien kaip tik jo gimimo diena ir jis pra
deda naujus metus, bėdinas vaikinas. Ma
tau kaip ir jis išeina. Dievas žino, gal jų 
nei vieno daugiau nebematysiu. Aš sėdžiu 
čia vakarais ilgas valandas ir mąstau, kaip 
mirtis išplėšia man mano vaikučius. Ir gal 
šioj valandoj jie jau iškvepia paskutinį sa
vo kvapą — dėlto mezgu šiuos rūbelius nau
jai gyvybei, kuri ateis. Tai vienintelis ma
no susiraminimas, Amile. Nieks tat da
bar neprivalo atsitikti.

AMILĖ.—
(Įvesta į galvosūkį.)

Kas-gi tai Jedvygai daros?
MOTINA.— Aš pati nežinau, kas jai yra. 

Jinai elgiasi taip, kaip kad nenorėtų savo 
kūdikiui leisti išvyst pasaulį. Jinai baisiai 
kalba. Aš sakau tau, aš turiu turėt tą kū
dikį, Amile. Kitaip aš negyvensiu. Jedvy- 
ga mane baugina. Aną naktį radau ją be
sėdint ant krašto lovos žibančiomis akimis, 
— nors reikėjo miegot,— ir tarsi į ką tai 
įsižiūrėjus šnabžda: "Duosiu aš žinią cie
soriui.” Aš papurčiau ją klausdama: ko
kią tu žinią duosi ciesoriui? Jinai tik davė 
suprasti, jog nepaiso apie savo kūdikį, sa
kydama: "Palaukite iki aš patirsiu, ką jie 
padarė su Franu.” Tas keista.

AMILĖ.— Aš ją negaliu suprasti. Aš 
niekad negalėsiu. Aš visuomet manau, kad 
tai dėlto, jog ji yra fabrikos mergina.

MOTINA— Jeigu kas-nors su Franu at
sitiktų dabar, kada ji tokiame padėjime, 
jinai kai bematant netektų proto. Dėlto 
pasilikk prie jos, Amile. Mes turime laikyt 
ją nešinėję.

(Toliaus bus.)

rijų darant politiškas plat- tymo, įvykdinančio farme- riniai verti kokios-nors do- 
formas yra tatai, kad dary- riams kreditą, kas neša mos, pagalvokite kiek ir ką 
tojai deda savo triūsą, pra
kaitą, geriausius savo argu
mentus, ginčijasi, o kartais 
ir mušasi už smulkmenas, 
kurios norima dėti ton plat- 
formon, o kuomet ant galo 
platforma sustatyta, nieks 
apart korektoriaus jos ne
skaito. Pagalios ir tas spau
stuvės korektorius skaity
damas mąsto, kad permaža 
jam mokama už jo darbą, 
kad tą darbą kuogeriausiai 
atlikus. Po šešių mėnesių 
po platformos sustatymo 
net ir jos sustatytojai var
gu galėtų pasakyti, ką jie 
svarstė ir nutarė platfor- 
mon indėti.

Nemažiau juokingu yra 
ir tatai, kad platforma, ku- 

, rią tveria, kuria remiasi 
‘partija savo politiškoj ko- 
voj; kuria giriasi ir savo 
gerumus išparodo rinki
kams, jeigu tik kovą laimė
jo ir paėmė valdžią savo 
rankosna, apie tą savo plat
formą visiškai užsimiršta.

Juokdariais buvo, kaip 
matėme, republikonai sta
tydami savo platformą, bet 
ne tinginiai ir demokratai 
juokų daryme. Jie šiandien 
labai dailiai atsivaizdina sau 
savo pažadėjimus, duotus 
šalies piliečiams.

Pastaba. Man Washing- 
tone pasakota, kad didžiau- 

. šia dalis demokratų partijos 
• platformos pašvęsta stebu

klingai, nesulyginamai ir 
yisais žvilgsniais puikiai da
bartinei administracijai.

Užsieninė politika. Tarp 
pasibaisėtinų susirėmimų, 
supurtančių kuone visą pa
sauli, prezidentas Wilsonas 
nustebinančiai išmintingai 
ir sugabiai, tvirtai ir akylai 
apsaugojo šalį nuo baisios 
karinės audros, o be to ap
saugojo visas amerikiečių 
teises tarptautiniuose santi- 
kiuose, užtikrino Amerikos 
piliečiams nepaliečiamybę ir 
išgelbėjo tautos garbę. Sa
vo išmintinga ir aiškia po
litika jis privertė kariaujan
čias šalis pripažinti žmoniš
kumo principus ir svarbiau
sias tarptautines taisykles. 
(Žinoma, tatai vokiečiams 
įkalbėti bus biskį persunku, 
bet tas nedaug ką kenks). 
Šalis tapo pastatyta ant čiu
kuro didybės ir intekmingu- 
mo prieš visą pasaulį. 0 vi
sa tai atsiekta ačiū tik de
mokratų prezidentui.

Tarifai Išmintinga nami
nė politika padarė šalyj ne- 
girdėtiną gerbūvį. Demo
kratinis muitų sutvarkymas 
atgaivino "business’ą.” Pra
žydo pramonija taip, kaip 
niekad pirma. Darbininkų 
algos visur pakilo. Ramybė 
ir gerovė likosi palaima vi
siems.

Sugabumas! Bet ramybė 
ir naujos tarifos palaima da 
neišsemia viso to, kas nute
ka ant šalies ačiū demokra
tų administracijos išmintin
gumui. Šalies reikalai buvo 
vedami išmintingai, taupiai 

I ir švariai. Tik pasižiurėki- 
|te kiek prašalinta valdinin
kų, kurie visai bereikalingai 
lėmę algas.

Darbštumas! Demokratų 
administracija įvykdino 
daugiau progresyvių ir rei
kalingų įstatymų, negu ko- 
kia-nors kita administraci
ja. Šiuo žvilgsniu demokra
tų administracija sumušė vi
sus rekordus.

Didžiausiuoju iš visų kitų 
yra galingas aktas įkūrimo 
atsargos fondo, ką rinkimų 
kampanijoj reikalinga la
biausiai girti, bet visa tai 
yra da tik pradžia. Ypatin
gą domą reikia atkreipti į 
prieštrustinį įstatymą, ku
ris panaikino monopolį mu
sų laimingame krašte; taip
gi ir nemažesnės domos yra 
vertas įstatymas,įvykdinan-

I

i
i
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jstatymų, kurie priparodo ’;

moka valdyt visuomenės ir ’ 
šalies reikalus. ‘

Darbas. Demokratų par-j; 
tija visuomet ištikimai gynė 
darbininkų reikalus; įvykdė 
įstatymą, kuris draudžia 
persekioti darbininkų uni- 

• jas, ir neleidžia teismams iš- 
i davinėti "injunctionus,” ten, 
kur darbininkai užintere- 
suoti. Be to įvykdė įstaty- 

Įmą, kuris pirmu kartu iš- 
liuosuoja jurininkus ir pa
stato juos jiems pritinkan- 
čioj vietoj, apgindamas jų 
gerovę.

Prisirengimas. Pilnai at
sidavusi šalies gerovei de
mokratų administracija at
sakančiai apgynė šalį. Nuo
saikiai ir išmintingai padidi
no kariumenę ir priėmė pro
gramą laivyno išvystymui, 
kas už aštuonių metų pasta
tys mus eilėse galingųjų jū
rės spėkomis. Vien vai tvir
tai ir nesvyruojančiai pa-‘ 
smerkiame militarizmą ir 
lygiai tvirtai apginame tai
ką.

Kiti platformos paragra
fai kalba apie regulevimą 
korporacijų, apie apsaugo
jimą nuo eikvojimo gamtos 
turtų (tik šie klausimai lie
čiami labai atsargiai) ir ki
tus reikalus, bet apie visa 
tai kalbama nepriduodant 
daug svarbos.

Tai maž-daug tikio turinio 
yra demokr. partijos plat
formos. Apie republikonų 
platformos turinį jau kalbė
jome pirma. Tos jų platfor
mos ir parodo jų vienų ir 
kitų kompetentiškumą val
dyti šalies ir visuomenės rei
kalus. Tečiaus Amerikos 
visuomenės milžiniška di
džiuma taip naivė ir vaikiš
ka, kad pasitenkina tokiais 
pamatais ir paveda savo li
kimą į rankas žmonių, ku
rie greičiau tiktų cirkuose 
klaunais būti, o ne šalies rei
kalus tvarkyti.

1
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DUOKIT PASIŪT MUMS

Siutus ir kitokius 
Rubus

Užtikrinam. kad Jus suėėdyait pinigų ir 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Man inui 
materijų iš gerųjų firmų ir primierupjam 
rūbų pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPRO8INAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21011

v) N °

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 
TREJANKA 

Susideda ii £? įvatrtiį gydančiu aolių ir šakn*.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu dėl skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemen;, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vier.j pakelį šitų gydančių 

augmenų užmerkti i viena kvorta čysto .pirato 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu
229 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.

Kampas North .-tos gatvčs.

Sveikata
L pa jiegos 

ir 
energija

PristysMt Šitą Dykai Duodamos Knygos Knponą Šianta
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.501 Madhoa 4 CUnton St... ChioMo, B, <

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti Tysai dykai, apmoksta 
paėta, jūsų brangių medlkallšką knygų.

Vardas ir pavardė............................................. .................................. ...........................

Gatvė ir Noė....................................................................................................................

DYKAI
ŠITAS BRANGUS’
VADAS 1 SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos Ugo^ 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas sUpna- 
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, Inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kinkius

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tanristos 
■amuose už labai mažų atlyginimą.

Šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingų gy
dymų tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudoniji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nno galvos aks*- 
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas^ 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje f Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas; draugijos! Ar 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą f Tie symptomai nurodo, kad jūsų knnaa 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir pats rimta

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių j jų senų laikų sveikatų, spėkų ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyr^. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kuria* 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — jpač svarbi tiems, kuria 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalė* 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadų | sveikatų ir paainaudokit* 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Valstija.

I
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Vietinės Žinios
BIDELĖ SOCIALISTŲ 
TARPTAUTINĖ DE

MONSTRACIJA.
Dalyvaus kandidatas į Ame

rikos vice-prezidentus.
Ateinančią subatą, rugsė

jo 23 d. prasidedant nuo G 
vai. vakare susiformavus į 
eiles po nr. 142 Barkley str., 
pereis didžiausias Bostono 
gatves. Demonstracija susi
nėsianti iš armėnų, kinų, es
tų, finų, italų, žydų, turkų, 
rusinu, lenkų, vokiečių, liey 
tuvių, latvių, skandinavų iri 
anglų socialistų skyrių pa
sveikinimui atvykusio Bos
tonan Socialistų Partijos į 
Amerikos vice-prezidentus 
kandidato drg. G. R. Kir- 
patricko. Demonstrantai su
sirinks ties Tremont Temple 
svetaine, kurioj minėtas so
cialistų vadovas kalbės. Jo 
prakalbą verta išgirsti kiek
vienam darbininkui. Jo pra
kalbos taip pilnos teisybės 
ir galingų argumentų, kad 
socialistų priešai atiduoda 
priderančią pagarbą tam 
mokslo vyrui, kurio argu
mentai kapitalizmo apgynė
jus muša tarsi tvirčiausios 
kanuolės.

Lietuviai socialistai ir so
cialistams ! ‘ 
lietuviai darbininkai suba- 
tos vakare ant 6 vai. privalo 
susirinkti Berkley gatvėj 
ties Youth’s Companion na
mu, po n r. 142.

’ i
Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugija auga.
Praėjusį nedėldienį So. 

Bostono lietuvių socialistų 
salėj buvo Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos prakalbos. Kalbėjo d. S. 
Michelsonas ir d. Smelsto- 
rius. Jie nurodė, ko lietu
viai susilaukė, kada iki šiol 
juos „švietė” dvasiškija. 
Lietuviai šiandien beveik 
tamsiausia tauta Europoj. 
Bet ilgiau taip negali būt. 
Lietuviai darbininkai turi 
pasiimti apšvietos darbą į 
savo rankas. Tuo tikslu ir 
yra sutverta Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gija. Jos uždaviniu yra leis
ti tokias knygas, kurias 
skaitydami žmonės galėtų 
šviestis. Dabar ši Draugija 
leidžia didelį veikalą „Kodėl 
reikalinga karė?” Knyga 
verta $1.50, bet ją gaus visi 
nariai, kurie tik prisirašė ir 
užsimokėjo ant metų 75c. 
Kitokių mokesčių nėra. Iš
leidus šitą knygą, Draugija 
leis daugiau. Ir kiek knygų 
per metus bus išleista, 
draugijos nariai gaus visų.

Prisirašė 18 naujų narių. 
Žmonė~ dar sumetė $2.90 šių 
prakalbų lėšoms padengti.

Vienas sumušė du policma- 
nu.

Praėjusio nedėldienio va
karą ant Hollis st. likos su
mušti du policmanai, kurie 
norėjo suimti vieną vyrą, 
kuris buvo didelio ūgio ir 
stipraus sudėjimo ir mušė 

I tūlą Robertą Conroną. Ka
da minėti policmanai atbėgo 
mušamam į pagalbą, mušei
ka pirmutinę savo auką pa
leido, o atsisuko prieš polic- 
manus. Ir akies mirksnyje 
abu jie buvo sumušti. Vie
nas gavęs į akį puolė ant ša
ligatvio, o kitas buvo par- 
muštas ant gatvės su tokiu 
smarkumu, kad kuomet jis 
paskui kruvinas atsikėlė, 
abu jo keliai buvo išlindę iš 
kelinių. Vienam jų tečiaus 
pasisekė pasiekti baksą ir 
suskambinti lermą. Iš nuo
vados tuojaus atpiškėjo au- 
tomobiliuje dar šeši polic
manai ir smarkuolis likos 
suimtas. Jis pasivadino 
Nathan Thistle.

I
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Valgyk kiek nori ir mokėk 
kiek nori.

Pereitoj _ sąvaitėj 
Court st. 
taip vadinamas 
restoranas. Ką jus valgysit 
ir kiek už tai mokėsite, tai 
priguli nuo jūsų nuožiūros 

__________ __ ir sąžinės. Čekių tenai nie- 
simpatizuojanti kas neduoda ir niekas neuž

rašinėja, ką ir kiek žmogus 
valgo, f 
savo svečiais, kad šie neno
rės jų skriausti 
ke esą tokių "sąžinės" resto
ranų net 25 ir visiems gerai, 
klojasi. Žinoma, tokie res- Į 
toranai visuomet dedami 
tokiose vietose, kur driskiai 
nevaikščioja.

ant
Bostone atsidarė 

sąžines

Ant 21 
akmens 

G eižkelio la'k 
rudis šrubelit 
užsukams® »v 
riško didumo, 
rašytais duuc. 
tavais viršau- 
ant 20 metų aą 
ksuotas su iš 
Labai teisingas 

ypatingai gelžkeliu vaziuojantivr- 
žmonėms, kuriems reikia visuome 
tkras laikas žinoti. Gvarantu«><a> 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulv) 
maru Mes išsiųsime šj laikrodėli an 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. i< 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
skų peržiūrėt. Jei busi neužganėdin 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit* 
;ųs užmokėtumėt už tokį pat laikro 
lėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir k* 
būtis dvkai su kiekvienu laikrodėli* 

(?)
EXCELSIOR WATCH CO

906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. II I

Uituvttzkas M* Žiauna
I Parmeni*? št
Bastos. Vaši 

7'aokias Ilgas zy 
įau uaseKm.ngus 
?sia'.. Ate.k'.t tie 
cok pas mane 1 
-repais 1 virš <4 cik 
neikit Į aptieks, 
mano durys bal
tos arba telefoną 
’ uok oalatesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
* vakar*. Tei*ph.

DANTŲ DAKTARA.;
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laikų gvarantuoju 
Ištraukiu dantis be jokio skausm* 
176 H ARR1SON A VE.. BOSTON ||

Valandų*:
Nuo 1 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

419 BOYLSTON STR
siute 419, 42V ir 421,

i i Netoli didžiojo nuėsto knygyne
BOSTON, MASS.

4

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., WhstM-SaleB,N.C»

r.

i I

/

D-RIS ST. 1HDRZEJEWSKI
Vienatini* lenkiška*

’w4Tr’

ŠITAS TABAKAS 
NEGNYBA

Jūsų liežuvio, nei šutina jūsų burnos. Jis 
sutaisytas sulyg užpatentuoto budo, kuris 
prašalina tuos nemalonius blogumus.

Jus paniėgsite Prince Albert taipgi dėl
to. kad šis tabakas turi puikų skanumą; 
tkko. kad jis kvapus ir šalti durnai, ilgai 
dega ir duoda pypkei gerą smoką.

Richmond t’Tl

lelephone: Back Bay 4Zu* 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINUS

ALBERT
th» nationaL joy 9moh»

Tai pasirinkimas visų vyrų visame pa
saulyje. Nežiūrint kaip daug jus rūkote 
Prince Albert tabakas negnybs jums lie
žuvio ir jums nepakars burnoj.

Jeigu jus vyniojate cigaretus, mėginki
te Prince Albert tabaką. Tas patieks 
jums naują smagumą.
Pirk Prince Albert visur: raudoni krepšiukui ‘ •; 
raudonos skardinės JOe.; svaras ir pusė apvali j 
blešinėj; svaras atskirame inde su dangčiu

Ar nori būti gražus?
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, 

kurią išdirba Menthoiatum Co. ir visi 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
riausia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes įplėtmus) sau
lės r.uedegimus ir lašus. Kaina de- 

‘ 50c. ir $1.00. (39)
J. RIMKUS.

BOX 36, Holbrook. Mass.
New Yor-;------------------------------------

Turėk Savo Namą!
Kam mokėt brangias randas namu 

I savininkams, kada už tuos pinigu> 
gali nusipirkt savo narna. PER PA 
SKUTIMUS DU METU MES PAK 
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAM- 

; apie už pusę milijono dolerių vertėm 
ir jie visi užganėdinti

Dabar mes turime daugybę geru 
namų ir lotų ant lengvų išmukėjimv 
lik biskį įmokėk ir turi savo natn4

Mes parūpinant taipgi pirma ii 
antrą paskolą, duodame statymamf 
i construction) paskolą ant lengvų iš 
Ivgų ir žemu nuošimčio.

BOSTON. .MASj, 
Musų patarimas dykai. Kalbam* 

lietuviškai.
JOHN A. SMITH & CO.

(Real Estate Eschange)
18 TREMONT ST„ Room 323.

__________ _ 
į LIETUVĖ KRIAUČKA.į

Savininkai pasitiki,zutes '

Ncspiaudykit ant šaligatvių.
Bostone yra įstatymas, 

kuris draudžia spiaudyt ant 
šaligatvių ir Lloyd E. Ebe- 
ris. keliaujantis selesmanas. 
kuris pirmu syk atvažiavo 
Bostonan, išlipęs iš trauki
nio prie North Štationo tuo
jaus likos areštuotas už nu- 
; spjovimą ant šaligatvio. Po
licijos teisme jisai teisinosi, 
kad jis iš kitur atvažiavęs ir 
apie draudžiantį spiaudyt 
Įstatymą nieko nežinojo, bet 
ivistiek likos nubaustas pen
kiais doleriais.

1 _____

Moteris eina kalėjiman už 
įsilaužimą.

Brookline’o apskričio teis
mas nuteisė kalėjiman ne- 
aprubežiuotam laikui juod- 
veidę Simpson, kuri taipgi 
.vadinasi Clemonts, Miner ir 
: Delmore, už įsilaužimą į 
svetimus namus. Tai gana 
nepaprastas moteriškei "a- 

(matas."
I

I

i

M. ANDRIUŠIUTĖ.
(Andrevvs)

moterišku ribų siuvėja.

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau.

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbą į- 24 valandas. To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.

i324 E street. kampas Broadway 
SO. BOSTON. MASS

c £

7 = 2

L D Telefonas. Dickinaon 3995 M

^Dr, Ignotas Stankus,
P1210 S. Broad St. Philadelphia,Pa.
Tu Nuo 9iki 11 rito

OFISO V ALAN DOS „ 2 .. 4 po piet.
.. 7.. 8 vakaro

NEDELIOMIS - ________ 1.. 4 popiet.

Geriausias Lietuvio
SALONAS IR RESTAURACIJA. į!!'

Sveiki geriausios rųšies gėrimai S) į 
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- ? i 

arsnkiausia Lietuviška užeiga.
J. MATHLfe

iį .14 2 Broaduay. Su. Boston. Mass.

:ę

i J
<F>
:c

Ona Cepullonis |
Siuvu visokias moteriškas
DRAPANAS

Vasarines ir žiemines, pagal -j- 
naujausias madas ir už priei- T 

namą kainą. Ą
Visokį darbą gvarantuoju J 

Už gerumą ir gražumą mano <T 
darbo gvarantuoja mano 

pažįstami. (9 H) S
ONA ČEPULIONIS,

252 4th St.. So. Boston. Mass J

Fgeras
l|! LINIMENTAS

JI 
p!

į
1

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
ra tos dieno, kad ueprisieina vienam iš šeimynos 
narių tokį vaistą vartoti.

SEVERA S GOTHARD OIL
(Severos Gothardiškas Aliejus^ yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap
turėti palengvinimą nuo

I 
iI

i

i

x T 
T

reumatizmo, neuralgijos, niksterejimų, užsiga 
vimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo 

sąnarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.
Kaštuoja 25 ir 50 centai.

N

Mirė prof. Royce.
Pereitoj sąvaitėj mirė 

Harvardo universiteto filo- 
zefijos profesorius Josiah 
Royce, kuris buvo skaitomas 
didžiausiu mislinčium visoj 

------------- - -, Amerikoj. Prie jo palaido- 
vaikščioja ant sargybos (pi- jimo dvasiškijos visai nebti- 
kiety), kad neįleidus streik- vo. šermenų ceremonijas 
laužų. Kad apsaugojus atliko prof. Ropes. Į kapus 
skebus, dirbtuvės valdyba jį lydėjo daug žymiu mokslo 
pradėjo vežti juos auto- vyrų.
mobiliais. Pereitoj sąvaitėj i ' _______
streikininkai pasigavo ketu-'Neuždengė žuvies, užmokė- 
ris automobilius su skebais' ’--------
ir pradėjo pilt jiems į kailį.! 
Pasidarė didžiausis triukš-Į 
mas. Skebai ėmė gintis, 
prie to da subėgo daug pa
šalinių, o ypač vaikų, kurie 
tuojau pradėjo svaidyt ske
bus akmenais. Tuojaus at- 
pyškėjo ir policija. Keturi 
streikieriai likos areštuoti, 
bet skebai gavo perti.

Riaušes.
Chelseaje Waltono čeve- 

rvkų dirbtuvėje streikuoja 
darbininkai. Streikininkai 
vaikščioja ant sargybos (pi-

I

Ei, Vyrai, Visi l‘a»

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauraciją 
visokios rųšies Alaus, Degtinė* 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausi* 

vieta lietuviams.

3 C4 B;oi,|rif ir 259 D Streeti 
SO bUMCN, MASS.

rr
S
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REIKALINGI VISIEMS. TODĖL KURIE JŲ TURITE. 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADU 

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS Į VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartini jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS. KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriausia gaut pas no. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Skaitykite šj laišką: ‘ Severos Gothardiškas Aliejus pasirodė labai veiklus. 
Alano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti 
Severos Got kardišką Aliejų skausmas pradėjo mažintis ir kol suvarto- 

h'r.’-’-.s : v usniai visiškai i rnko.*’
Jobu Mikulastik. R. F. D. 1, Box 96, Iron Mountain. Mich.

H
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APTIEKA ||

Teisingiausia ir Geriausia < į 
Sutaisom Receptus su di <:

> .-<

j
t,

Gaukite Severos Preparitns nno savo a^tiekariaus. Negalint gauti, tiž
iai nuo mus. kitokių vaistų bei užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iov/a. n
——JĮ

....-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

į Geriausiai garsintis "Keleivyje,” nes nėra Amerikoje 
X miesto, kur "Keleivio" nebūtų.

jo bausmę.
Ant North End’o likos nu

bausti pinigine bausme de- 
■ vvni žuvies pardavinėtojai 
už tai, kad savo vežimuose 
;arba languose laikė neuž- 
i dengtą žuvį.

--džiausią atvda. nežiūrint ar i* 
- Į T J et u vos atvežti ar amerikoniški, 
i c Gyduolių galite gauti, kokias tik
* pasaulije vartoja, taipgi visados
• ' randasi lietuvis aptiekorius.

J EDVARD DALY, Savininkas
18 Broadmay, So. Boston.

Į f Galite reikalaut ir per laiškus, 
ifo mes per ekspresų gyduoles at- 
< ■ siusime.

Lietuviai Kliaučiai
Vi.okiu* Vyramu Drabužiu* 

Siuvame ant Užsakyme 
Tžvalome. sutaisome ir iiprosl- 

name senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duods 
gerų ir gražų darbų už prieina 
mų kainų
PASIŪDINK PAS MUS SHTa 
O NEŠIOSI IR D2IAI7GS<ESI 
Todėl, kurie norit pasiniudin* 
gera siutų, išvalyt arba suprasit 

kreipkitės pas mt»-
SOUTH BOSTON 

TAILORING CO.
278 BmadvvRV. So. Rn-tm»

I

Užmuštas prie darbo.
Mead-Morrison Co. dirb

tuvėj Roxburyje prie darbo 
likos užmuštas D. O’Leary, 
18 metų vaikinas. Jis dirbo 
ant tekilo, kuris kaž-kokiu 
budu likos užtaisytas elekt
ros srove ir kada darbinin
kas prie jo dasilytjo, likos 

■ nutrenktas ant vietos.

P. KETVIRTIS
Atidariau auksų skyrių 

po No. 233 Broadway, So. 
Boston, Urbono ir Pilvinio 
krautuvėj. Parduodu viso-J 
kius auksinius, auksuotus ir 
sidabrinius daiktus, taipgi 
visokius muzikališkus inst- i 
rumentus. Kreipkitės per 
laišką, o aš ar mano agentai 
atvažiuosim pas jus į namus. 
Parduodam ir ant išmokėji
mo, taisome laikrodžius ir 
kitus daiktus. /

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o u 
rėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių AKMu.Vh- 
SKR1PKU. HRIUBU, ir daugvbę kitokių MUZ1KALIŠKŲ INSTRl 
MENIU. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi liet-iviš 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais 
Kainos labai prieinamos. Naujausia*, l.ietuviskas sapnininkas, dyaz; 
5x6^i su 31o paveikslėlių. Kaina 5**e. Reikalaukite visokio tavoro pa
tikrų lietuvį, o gausite teisingu- c*v<.rus. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tokį adresų:

WC VVflfrfpIk 112 GRAND st.,.D. vvaiueilb BROOKLYN, N. Y

i

i
ii

VAŽIUOK KUR TIK NORI III

AUTOMOBILIAIS DYKAI!
Papirkau dar du nauju automobilius su minkštomis sėdynėmis ir su 

”Shock Absorders;” labai gerai veža. Galima važiuoti pažiūrėti 

Farmų, Namų, Lotų Dykai.
Lietuviai seninus tiktai pirko namus prasčiausiose vietose South 

Bostone, o dabar tiktai pradeda pirkti apie City Point, vėliaus pradės 
pirkti Dorchesteryje ir kitose aplinkinėse geresnėse vietose.

Taigi, kodėl negalima ant syk padaryti didesnį žingsnį: pava
žiuoti toliaus ir pažiūrėti NAUJŲ, PIGIŲ ir su daug žemės 

NAMŲ FARMŲ IR IX)TŲ.
Mes vežam visus dykai su visom šeimynomis Nedėliotais arba Papras
tomis dienomis, tiktai duokite žinių į musų ofisų patįs, arba per savo 
draugus, o mes atvažiuosim prie tamistų durų išvežti ir aprodyti 
gražių naujų namų ir Vistų Farmų arti Bostono.

Antanas Ivaškevičia 
315 Broadway, So. Boston, Mass, 

Tel. So. Boston 605.

ll
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Geriausia
Lietuviška Aptieka

•So. Bostone 
ir apielinkej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
J priimtos ir yra 
-3 vartojamos.

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

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

skanų .............................. 75c
Kraujo Valytojas.............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo ..........  $1.0o

25e
50c
25c
50c 
20c 
25c 
1.00 
1.00
50c

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

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

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

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

Pert u mos visokių gėlių, 25c.. 50c., 75c.. $1.00, $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

) 
j

l} I

i
1’1,')•

J1 1

226 Broadwiy, KMĮBgaCst So. Boston, Mass. ^




