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Rusai vėl pradėjo ofensyvą; Brusilovas laužiasi prie Lvovo iš pietų ir šiauriės.
Graikija eina su sąjungininkais. Rumunai perejo per Dunojų ir pradėjo vieržties jau Bulgarijon. Somos fronte sąjungininkai 
eina vis pirmyn; pereitoj sąvaitėj jie paėmė Combles ir Tipvalį, kur buvo didžiausios vokiečių tvirtovė; be to dar paimta daug 
ginklų ir 5,000 vokiečių nelaisvėn. Nuostoliai baisus iš abiejų pusių; per rugsėjo mėnesį anglai neteko 119,539 vyrų. Rusijos 

pabėgėliai Anglijoj turi stoti anglų kariumenėn, arba juos gražina atgal Rusijon.

Baisus mušys dėl
Combles ir Tipvalio

Pereitoj sąvaitėj franeu
zai su anglais paėmė Tip
valį ir Combles (ištark: 
Kombl). Kariški kritikai 
Londone ir Paryžiuje tvirti
na, kad čia buvo užduotas 
vokiečiams didžiausis smū
gis po Mamos mūšio.

Franeuzai sako, kad vo-J 
kiečiai čia buvo taip sutriu
škinti, taip sudemoralizuoti, i 
kad per 12 valandų net kon
tratakų nebandė daryti. 
Tuo tarpu gi franeuzai su
stiprino užimtas pozicijas 
ir uždavė dar vieną smūgį 
vokiečiams, paimdami drū
čiai fortifikuotą mišką Ver-' 
mandvilio rytuose, į pietus 
nuo Somos.

Per dvi dienas mūšio pa
imta apie 5,000 vokiečių ne
laisvėn. Franeuzai su ang
lais ant syk paslinko dvi my
lias pirmyn. Pats mušys 
neapsakomai baisus, stačiai 
žvėriškas. Vokiečiai apsu
pti iš visų pusių, užberti šo
viniais kaip kruša, nepasi
davė, bet laikėsi, iki juos vi
sai išmušė. Kruvini susirė- 
mimafi ėjo net po žeme, at
sargos apkasuose, todėl mū
šiui pasibaigus jie buvo pil
ni lavonų ir mirštančių su
žeistų. Sužeistieji mirė po 
žeme, negalėdami išsigauti 
iš po suardytų apkasų vir
šun. "Tai buvo ne kaimas, 
kurį sąjungininkai turėjo 
paimti, bet didžiausia tvir
tovė," sako vienas francu
zų korespondentas, aprašy
damas muši ties Combles 
"Katrie liko iš dviejų bata- 
ljonų vokiečių, tie kovojo 
kaip pašėlę. Nė sprindis že
mės nebuvo atiduotas, kiek
vieną pėdą reikėjo imti per 
kovą," priduria jisai. Kiek
vienas skiepas po namu, 
kiekvienas grovis buvo pil
nas lavonų. Dėlto tik ir be
laisvių sąjungininkai paėmė 
taip nedaug, kad didžiuma 
vokiečių buvo išmušta.

Paėmę Combles ir Tipvali, 
sąjungininkai dabar rengia
si užimti du centraliniu pun
ktu vokiečių linijoj, būtent 
Bapaumą ir Peroną.

Sąjungininkai praneša, 
kad per 12 sąvaičių savo 
ofensyvo šitam fronte jie 
atsiėmė iš vokiečių 70 ke
turkampių mylių žemės, pa
ėmė 30,000 sveikų vokiečių 
nelaisvėn ir 4,500 sužeistų, 
paėmė 500 kulkasvaidžiu ir 
144 kanuoles.
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Žinios iš Lietuvos

I JIS ESĄS PASIRYŽĘS 
"PASITRAUKTI Iš BEL

GIJOS IR FRANCU- 
ZIJOS.

SU TAIKA NESIKIŠKITE, 
PASAKĖ ANGLIJOS GALVA.

VĖL ATAKAVO VERDU
NĄ.

Rugsėjo 28 naktį vokie
čiai vėl buvo padarę užpuoli
mą ant Verduno, bet buvo 
atremti su didžiausiais nuo
stoliais.

Londone yra 300,000 pa
bėgėlių iš Rusijos. Visi jie 

Bet Rusija turi būt sutriuš- yra rusų valdžiai šiokiu 
kinta.

%

Petrograde dabar tik ir 
kalbama apie Hinderburgo 
planus. Mat iš karininkų 
tarpo pasklydo paskalai, 
kad Hindenburgas esąs pa
siryžęs trauktis iš visos Bel
gijos ir Francuzijos, trauk
tis net iki Reino upės, o ^vi
sas spėkas statyti prieš ru
sus. Mat pasirodė, kad 
francuzų ir anglų nesumu- 
ši, o rusus sumušti galima 
ir reikia Vistiek, kiek tas 
nekainuotų, bet Rusija Hin
derburgo manymu turi būt 
sutriuškinta. Tuo tikslu 
Hindenburgas pradėjęs da
bar iš visų frontų traukti 
kareivius rusų frontam Sa
koma, kad pastaruoju laiku 
jisai parsitraukė tenai 20 
divizijų arba apie 400,000 
kareivių, kurie išskirstyti į 
svarbiausias strategiškas 
vietas. Keliose gi vietose 
vokiečiai skubiai drutina 
savo pozicijas, veža ginklų 
ir valgomųjų daiktų. Pe
trograde manoma, kad ne
užilgo vokiečiai ketina pra
dėti milžinišką ofensyvą, su
mušti rusus ir užimti Ru
muniją.

Ministeris Lloyd George, 
kuris yra dabar kariaujan
čios Anglijos galva, jos var
du pasakė Amerikos korės- 

Londone kaip P°"denta.m? su.?,sklu tlksiu- 
‘ ' Rpt d a kad tas butų žinoma visam 

laikraštis Pasauliui, jog Anglija da- 
nranpša bar nepriims jokių pasiuly- 

- - mų, kurie vestų pne taikos.
Ir da daugiau — į visus to
kius pasiūlymus Anglija 
žiūrės kaipo į užuojautą Vo
kietijai.

"Didžioji Britanija tik da
bar pradeda kovą,” užreiš
kė Anglijos ministeris. 
"Britanijos imperija tik da
bar pasiryžo paaukauti tūk
stančius gyvasčių, kad išgel
bėjus pasaulio civilizaciją

iI

ATMUŠĖ VOKIEČIŲ 
KONTRATAKĄ 
PRIE SOMOS.

Somos fronte vokiečiai 
bandė išmušti francuzus iš 
naujai užimtų pozicijų. Tuo 
tikslu jie smarkiai apšaudė 
tas pozicijas iš artilerijos, o 
paskui dideliais pulkais me
tėsi pėstininkai. Bet fran
euzai juos pasitiko pusiau
kelėj ir nuvarė atgal pil
niausioj betvarkėj. Sugrį
žę franeuzai atsivedė su sa
vim 250 belaisvių, tų tarpe

i ar i 
tokiu budu prasikaltę ir iki 
šiol gyveno F 
kokioj prieglaudoj. Bet da
bar norvegų 
”Verden«gang" 
kad Anglijos valdžia surado, 
jog 25,000 tų pabėgėlių tin
ka kariumenėn ir davė jiems 
pasirinkti vieną iš dviejų: 
arba stoti anglų kariumenėn 
ir važiuoti Francuzijon 
prieš vokiečius, arba tuojau 
juos deportuoja Rusijon at
gal.

Šitie 25,000 politikos pa
bėgėlių iš Rusijos pavesti 
policijos priežiūrai ir išva- ,
žiuoti arba pasislėpti niekur mes dabar mėtom ant svar- 
negali. Kai-kurie jų jau at-istyklių tokią pajiegą. kurią 
sisakė stoti kariumenėn ir nulaikyti jau nebegalima... 
likos deportuoti. I Visas pasaulis, neišskvriant

Tokiu budu su Anglijos :čia ir neutralių valstybių ir 
pagalba į Rusijos caro vai- humanistų, kurie vaduojasi 
džios nagus pateko keli tu- gražiausiais tikslais,turi da- 
kstančiai studentų ir kito- 
kių politikos prasikaltėlių, 
kurių iki šiol caro nagai pa
siekti negalėjo.

”Sugrąžinti iš Anglijos 
tie žmonės bus tuojaus iš
tremti Sibiran, arba pasiųs
ti ant kartuvių, arba paimti 
kariumenėn ir išsiųsti į prie
šakį pavojingiausiose vieto
se karės lauke,” 
vegų laikraštis.

Tie nelaimingi žmonės esą kiems i 
i kemšami ant laivų Anglijoj Wilsonas, Bryanas 
kaip kokie gyvuliai ir trans- • taikos apaštalai.

: portuojami į Archangelską. ! stipriai ir aiškiai: 
Pabėgėliai išleido prieš tai kit savo nosies, kur jus nie- 
protestą, kame jie sako, kad kas neprašo.” 
jie galėtų tikėtis tokio elgi-; 
mosi su jais iš caro valdžios,; 
bet niekados to nesitikėjo 
susilaukti iš Anglijos val
džios, kuri sakosi kariaujam i tus nuo Brodv-Lemberg gel- 

į žkelio rusai likosi atmesti 
Užpakalin, teutonai atsiėmė 
j iš jų rusų 30 d. rūgs, paim- 
tą poziciją šiauriu pusėj. 
Graberka kaimo. Teutonai 

■paėmė čia 2,300 rusų nelai
svėn.

bar žinoti, kad ant kovos 
lauko negali būti jokių tar
pininkų. Anglija neprašė 
tarpininkavimo, kuomet ji 
buvo neprisirengus, o dabar 
jau tarpininkai jai visai ne
reikalingi. Ji kariaus patol, 
pakol prūsiškas militariz- 

! mas nebus taip sutriuškin- 
i tas, kad daugiau atsigauti 

sako nor-|jisai J*au nebegalėtų."
i Tas pasakyta visiems to- 

pacifistams, kaip 
i ir kiti 
Pasakvta 

"Nekiš-

KAS GIRDĖTI VILNIUJE.
"Gazeta Polska” rašo, 

kad valgomųjų ir šiaip kitų 
daiktų kainos Vilniuje esan- i 
čios labai didelės. Pav., bul-1 
bių pudui mokama apie 4 r.,!
cukraus nebegalima esą 
gauti.

Pasak to paties laikraščio, 
kai-kurie vokiečių valdžios 
išleistieji paskelbimai-įsa- 
kymai labai erzina žmones, 
pav., įsakymas vėliau 9 vai. 
ir t.t. Grovo 
name (prie Vilijos) esąs X 
armijos štabas. Apskritai 
Vilniuje esą labai daug vo
kiečių karininkų.

Kainos birželio mėnesį, 
kaip pasakoja ten buvę, bu
vo šios: muilo svaras — 1 
rublis, cukraus — 50 fenigų, 
druskos svaras — 30 fen., 
žvakių svaras — 2 marki, 
žibalo visai nėra. Viduti
niam arkliui kaina 500-700 
markių, karvei — 600-800 
markių.

"R. Garsas” išspausdino 
tokią žinelę: "Iš Berlyno 
praneša Stocholman, kad 
vokečių valdžia Kaune ati
darė lietuviškų pinigų eks
pediciją. Pakol kas jau išė
jo tokios vertės pinigai: 50 
kap., 1, 3, 10, 25 ir 100 rub
lių. Tais pinigais bus moka
ma tik Lietuvoje (Lietuvos 
general-gubernatorvbėj, t.y. 
Suvalkų, Gardino, Vilniaus, 
Kauno ir Kuršo gubemijo- 

' se.”
Javų kainos. Pasak "Da

barties” šių metu derlius ne- 
i bebus rekvizuojamas (ati
mamas). bet už viską val
džia mokės gyvais pinigais. 
Kainos nustatytos tokios: 
rugiams, avižoms, miežiams 

i po 7 markes centneriui (3 
’ pūdai), kviečiams — 8 mar
kės centr.

KAS DARYTI GYVULIUI 
APSIRGUS?

Vokiečių valdžia įsakė, 
kad, gyvuliams susirgus, sa
vininkas per 24 vai. turi 
pranešti apie tai vyresny
bei: mieste— burmistrui, o 
kaime 
kui ar vaitui, kad suskubtų 

j gyvulių gydytojas atvažiuo- 
ti. Kas to įsakymo nepil
dys, bus baudžiamas kalėji
mu net iki 5 metų. Už gy
vulius, kuriuos ligos delei 
policija užmuša arba kurie 
nudvesia gydytojo apžiurę-

apskrities viršinin-

NAUJI PAŠTAI.
Laiškai Lietuvoje galima 

siųsti tiktai paštu. Prasi
žengusiems prieš šį paliepi
mą gresia pinigų bausmė iki 
3,000 markių ir laisvės baus
mė — kalėjimais lig 6 mėne
sių. Išleistame vokiečių 169
paliepime buvo pranešta, • 
kad balandžio 20 d. įtaiso 
vokiečių paštus šitose vie-i 
tose: Dambravoje, Kalvari-, 
joje, Knišne, Marijampolė- ,. v- - - ~ ‘

Tiškevičiaus je, Seinuose, Semetyčiuose, į’S 
Naumiestyje ir Vilkavišky, j 

i "Dabartis” 53 num., liepos’ . . - , , -.
12 d., praneša, kad nuo lie- i vert« įkainuoja gydytojas.

I ~ 1 J ------■------------- i— i
I 
I 
|

jtingoje ir Telšiuose. Šitie, 
paštai bus atviri šiaip žmo
nėms susižinoti laiškais su i 
kitais šio krašto paštais, su 
Varšavos gener.-guber. ir 
su Vokietija.

i
j iki 500 markių, o už galvijus 

iki 300 markių. Gyvulių

pos 1 d. veikia vokiečių paš- Į --------------------
ta šitose vietose: Jonavoje, ■/ •
Lydoje, Raseiniuose, Kre- Kaip lietuvių klerikalai

Šelpia pabėgėlius.

ti už demokratybę ir žmo
niškumą.

vim 250 belaisvių, tų tarpe Visame vakarų fronte 
6 vokiečių oficierius. Beto nieko ypatingo nenuveikta, 
da jie atmė germanams 8 Vokiečiai šiek-tiek atsiėmė 
kulkasvaidžius. iš jų paveržtų pozicijų.

PASKUTINĖS ŽINIOS.
Pietinėj Galicijoj, į pie-

NEGALIMA LIUOBAI 
VAŽINĖTI.

Lietuva yra padalinta j 
nedideles apskritis. Va
žiuojant iš vienos apskrities 
kiton, reik turėti vyresny
bės leidimą. O ji gauti ne- 
taip jau lengva. Kad vyres
nybė galėtų geriau kontro
liuoti žmones, ar jie tikrai 
važinėja savo apskrity, įsa
kyta kiekvienam turėti prie 
savo ratų lentukę su para
šu. kokios jis apskrities. Mi
nėjome anksčiau, kad Įvesta 
privalomi pašnortai su foto
grafijomis. Tuos pašportus 
reik mainyti kas 3 mėnesiai.

I

Vienas pabėgėlis rašo 
"Naujoj Lietuvoj” iš Jaros- 
lavlio:

Čia lietuvių pabėgėlių bus 
daugiau negu 1,000 žmonių. 
Juos šelpia Lietuvių ir Mies
tų Komitetai. Pastarasis 
duoda žmogui per mėnesį 6 
rubl. pajako, 1 rub. malkoms 
ir 1 rub. kambariui. Bet pa
skutiniu metu iš daugumos 
pabėgėlių, kurie tik šiek- 
tiek pakruta, atimama ir ta 
menka pašalpa. Seniau, 
kuomet nebuvo čia Lietuvių 
Komiteto, Miesto Komite
tas sąžiningai dalyvavo pa
bėgėliams ir rūbų. Dabar 
rubus duoda Liet. Komite
tas, bet pabėgėliai turi dau
giau vargo kęsti. Kiekvie
ną skarmalėlį reik ašaromis 
aplaisyti, prisiklausyti viso
kių pamokslų ir t. t.

Lietuvių skyrius duoda 
pabėgėliams veltui ir kam
barius. Bet kadangi žmo
nių daug, o kambariu trūks
ta, tat žmonėms tenka gy
venti suvis ankštai: kamba
ry, kame vietos 2—3 asme
nims, gyvena 6—7 ir dau
giau. Tokios sąlygos privei
sia nemaža ir ligų. Komite
tas turi 2 feldšeriu, bet šie 
medicinos nedaug tenuvo
kia. todėl daugybė žmonių, 

j ypač vaikų, nuėjo i kanus... 
Apskritai čia pabėgėliams 
didis vargas ir nepasitenki
nimas globėjais. Net mote
rėlės kalba: "Kai sugrįšim 
i Lietuvą, tai mes su jais 
(kunigais) atsilyginsim, — 
ten nesulauks jie iš musų 
žąsų, viščiukų ir paršiukų, 
ir jie galės krimsti juodą 
duoną.”

Mat. čia pirmininkas (ku
nigas Gustaitisjdaugiau rū
pinasi progimnazijų steigi
mu, kad parvežus į Lietuvą, 
kaip rašo "L. B.." lauktuvių, 
o pabėgėlių reikalus užmirš
ta. Taip darvti "globėjams” 
nepriderėtų!

(Iš "Naujos Lietuvos.”)

VARGDIENIŲ APRŪPI
NIMAS VILNIUJE.

Elgetų skaičius Vilniuje 
pasiekė tokio didumo, kad 
miesto vyresnybė nuspren
dė elgetų reikalus geriau su
tvarkyti Vokietijoje varto
jamu budu. Tuo tikslu da
bar pradėjo taisyti karei- 
viabutį Antakalnyje ir pa
skui ketina čia suleisti luo
šuosius varguolius, vyrus ir 
moteris. Tuose namuose 
bus vietos 300 žmonių, ku
riuos padalys i dvi rusi. Vie
name skyriuje bus tie, kurie 
dar kiek pajiegia, antrame 
skyriuje gyvens sergą ir la
bai seni žmonės.

LIAUDIES MOKYKLOS.
Mokyklose mokytojams 

mokama pradedant nuo 20 
markių iki 50 per mėnesi. 
Ūkininkai, matydami, jog 
šia alga negalima išgyventi, 
patįs moka po 1 markę 50 
fenigu per mėnesi nuo vai
ko. Visose mokyklose vo
kiečių kalbos reikia moky
ti vaikus pusę mokomo lai
ko.
GRIŽUSIUJŲ PABĖGĖ

LIŲ APŽIŪRĖJIMAS.
Suprantama, kad pabėgė

liai, gyvendami labai blogo
se sąlygose, gali Įvairiomis 
ligomis užsikrėsti ir paskui 
kitus užkrėsti. Tą pavojų 
suprato ir Kauno miesto 
valdyba. Todėl ji nutarė 
apžiūrėti visus grįžusius pa
bėgėlius. Šiuo tikslu buvo 
siuntinėjami tam tyčia pa
mokinti žmonės, kurie ir 
žiurėjo grįžusiųjų pabėgėlių 
sveikatos, švarumo ir t. t.

Birželio 30 d. Vilniuje Di
džiosios gatvės 43 namuose 
atidaryta rankų darbo pa-

. Parodoj esą lietuvių,
* j ir gudų dirbi

nių. Taip rašo "Dabartis.”

ŠIENO KAINOS.
Vilniaus vyresnybės virši

ninkas paskelbė pašaro kai
nas: 3 pūdams šieno nuo 2 
iki 3 markių, o tiek pat do
bilu — nuo 3 iki 3% markiu. ___
Pašarą, pasak ”Dab.,” gali- rodą, 
ma parduoti tik kariumenei lenkų, žydų 
ir nustatytomis kainomis, nių. r"
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ŠLIUPAS BAUGINA SO
CIALISTUS POLICIJA.

< b t e i ▼ t s

AR SUSIVIENYSIM „UE
TUVIŲ DIENOJ „

Šitas klausimas šiandien 
suka galvas visiems Ameri
kos lietuviams.

Sąjunga sutinka dalyvau
ti „Lietuvių Dienoje’’ išvien 
su kitomis srovėmis tik tuo
met, jei centraliniam ko
mitete socialistams bus duo
ta trečia dalis vietų ir tre
čia dalis surinktų aukų bus 
pasiųsta toms šelpimo Įstai
goms, kuriomis socialistai 
geriau pasitiki.

Sąjungai atsakyta, kad su! 
tokiomis išlygomis centrali- 
linis komitetas negalįs suti
kti. nes Wilsono proklama-

I

Turbut niekas netikėjo, 
kad d-ras Šliupas prieitų 
prie to, prie ko jisai dabar 
priėjo. Paskutiniam „Vie
nybės Lietuvninkų” nume
ryje jisai rašo buvęs su Ži- 
vatkausku Washingtone pas 
Raudonąjį Kryžių ir pasa
kęs, jog lietuvių socialistai 
netik nenori padėt rinkti 
aukų „Lietuvių Dienoje," 
bet —

”dar kenkti ketina auką
rinkimui karėje nukentėju- kti, nes \Vilsono proĖiama- 
siems, o kada pasakėme sočia- ei joj esą pasakyta "Contri- 
listų statomas išlygas, ypa
čiai jų troškimą gauti trečią 
dalį aukų, tai R. Kryžiaus at
stovai nenorėjo tikėti, kad 
kur-nors ant svieto toki žmo
nės atsirasti galėtų.” 
Ar galėjo kas tikėtis, kad 

d-ras Šliupas ant senatvės 
galėtų virsti tokiu begėdiš
ku melagium? Kuomet so
cialistai net kuokarščiausia 
protestuoja dėl atstūmimo 
jų nuo "Lietuvių Dienos" 
rengimo ir kategoriškai rei
kalauja sau lygios vietos 
centraliniame komitete, tai 
Šliupas nuvažiavęs Washin- 
gtonan meluoja Raudonojo 
Kryžiaus viršininkams, kad 
lietuviai socialistai "Lietu
vių Dienai" griežtai prie
šingi ir ketina daryti aukų 
rinkimui kliūčių. Aukų rin
kimui ketina kenkti ir tuo 
pačiu laiku nori gauti tre
čią dalį aukų! Nedyvai, kad 
šitokį melą išgirdę Raudo
nojo Kryžiaus atstovai ir 
nusistebėjo, šliupas, žino
ma, nepaaiškino, kad socia- 

. listai reikalauja, idant ta 
trecia dalis aukų butų nu
siųsta toms įstaigoms, ku
rios veikia Lietuvoje ir šel
pia tenai -pasilikusius žmo
nes. Jis matomai pasakė, 
kad socialistai nori gauti 
trečią dalį aukų savo parti
jos reikalams, o gal da ir 
bomboms. Nes kitaip kogi 
čia Raudonojo Kryžiaus at
stovai galėtų taip stebėtis?

Prieš šitą biaurų melą, 
prieš šitą juodašimtišką 
šmeižimą Lietuvių Socialis
tų Sąjunga turi tuojaus už
protestuoti. Tatai turi at
likti pildantysis komitetas.

Bet to da negana. Nega
na, kad Šliupas atliko tokią 
melagystę. Jis dar grasina 
policija ir teismu tiems lie
tuviams, katrie rinks aukas 
be centralinio komiteto lei
dimo ir priduria:

"Tikiu, kad dabar bus lie
tuviams 
rinkimų 
kunigas 
kitas tą 
galės, o jeigu darys, tai bus 
atsakomybėn patraukti ir pi
nigus vistiek turės perduoti 
Raudonajam Kryžiui.” 
Štai prie ko priėjo Šliu

pas! Atsakomybėn trauks 
socialistus, jeigu jie rinks 
alkaniems Lietuvos žmo
nėms aukas. O čia ką-tik 
skundė juos Raudonajam 
Kryžiui, kad jie atsisako 
nuo aukų rinkimo.Latrai so
cialistai, jeigu jie nenori pa
dėti aukų rinkti. Bet jeigu 
jie užsimanys rinkti, tai 
tuomet juos i teismą!

Lietuvos Šelpimo Fondas 
prie centralinio komiteto 
įsteigimo nebuvo nė pakvie
stas. Klerikalai su tauti
ninkais jį ignoravo, todėl ir 
jis turi juos ignoruoti. Jis 
neprašys jų leidimo aukoms 
rinkti, nes tai butų didžiau- 
sis pažangiosios visuomenės 
įstaigai pažeminimas. Atė
jus „Lietuvių Dienai,’’ jisai 
rinks aukas klerikalų ir 
tautininkų visai nesikalusęs. 
Tai o-i Lietuvos šelpimo Fon
dą Šliupas irgi turės traukti 
atsakomybėn. „Lietuvių 
Dieną’’ prezidentas paskyrė 
ne visiems lietuviams, bet 
klerikalams ir tautinin-, 
kams. Taip išeina sulyg, 
d-ro Šliupo.

Daktare, daktare, tamstos 
galvoj negerai! ,

aišku, jog atskirų 
nei socialistai, nei 
Milukas, nei kas 
dieną daryti ne-

i

■ butions mav be addresed to 
; the American Red Cross,” 
i todėl negalima esą pinigų 
. siųsti kur nors kitur. Taip

rašo centralinio komiteto 
vardu M. šalčius. Ištiesu gi 
šitie žodžiai proklamacijoj 
yra tik tai patarimas, kad 
aukos gali būt siunčiamos 
Raudonam Kryžiui. Reiš
kia. galima jų tenai ir nesių
sti.

Sąjungos gi sekretorius, 
atsakydamas į Šalčiaus laiš-į 
ką, rašo, kad suvažiavimo 
nutarimo prisilaikydama, 
Sąjunga negali sutikt pave
sti Raudonam Kryžiui, kad 
jis skirstytų aukas Lietuvo
je kaip jam patinka, nes jis 
tos Lietuvos nepažįsta ir ne
žino.

Taigi išrodo, kad socialis
tų Sąjunga oficialiai „Lietu
vių Dienoj” su klerikalais ir 
tautininkais nesidės.

Lietuvos Šelpimo Fondas 
rengiasi prie „Lietuvių Die
nos’’ skyrium nuo klerikalų 
ir tautininkų. Socialistai ir 
visa pažangioji lietuvių vi

suomenės dalis, žinoma, 
rems Lietuvos Šelpimo Fon- 

idą.
Tuo tarpu žmonės, nepai

sydami ką daro centralinis 
komitetas ir kitos Įstaigos, į 
pradeda kaikuriose kolioni- 
jose rengti "Lietuvių Die-j 
ną’’ visų srovių išvien. Taip 
nutarė padaryti jau Montel- 
los ir Pittsburgo lietuviai, o 
gal ir kitur.

i P. S. Šitas straipsnelis
■ buvo jau parašytas, kaip 

kad Chicagoj
susivienijo, 
pažangiųjų

! atėjo žinių, j 
lietuviai jau 

i Massachusetts 
draugijų konferencija taip
gi nutarė vienytis su deši
niųjų srovėmis, jeigu pas
tarieji tokios vienybės no
tres ir pažangiųjų draugijų 
i išlygas priims. (Žiur. kon
ferencijos protokolą kitoj 
vietoj.)

ką sužinoti, bet reikia ste
bėtis iš klerikališko proto 
bukumo, kad taip baisiai sau 
prieštarauti, taip beširdžiai 
save mušti ir visai to nejau
sti!

Reikia da pastebėti, kad 
tasai klerikalų pasiuntinys 
ir vardo vokiško nemoka 
teisingai parašyti. Jis tur
but matė, kad šnipščiantį 
garsą š vokiečiai rašo su sch, 
todėl ir Birsteiną jis rašo: 
Birschtein. Tuo tarpu gi 
prieš raides t ir p vokiečiai 
sch niekados nerašo, nes sp 
ir st pas juos išsitaria šp 
ir št. Todėl ir Biršteiną jie 
rašo ne Birschtein, bet Bir- 

!stein.
Klerikalų vadas nei to ne

žino.

LIETUVIŲ JUODAšlM- po karės pirktų už pusdykį KURGI TIE „PATRIO
TAI”?

„Socialistai kosmopolitai,” 
„socialistai išsigimėliai,’’ 
„tautos reikalai socialistams 
nerupi.”

Taip ir tam panašiai rė
kia ant socialistų tautinin- 
kai-patriotai.

Tuo tarpu Lietuvos Šelpi
mo Fondas, kurį jie vadina 
socialistų Įstaiga, baigia va
ryti jau iki $30,000 Lietuvai 
šelpti, o „patriotai,” kurie 
taip „myli” savo tėvynę, nė 
trečios dalies to nesudėjo.

Bet štai da geresnis pa- 
vyzdis, kaip tie „patriotai' 
myli savo šalį, 
sumanė surasti 1,000 žmo
nių, kurie apsiimtų duoti 
Autonomijos Fondui po $10. 
Sumanymą „patriotai” pa
rėmė karštai, bet kaip rei
kėjo duot po $10, jie kaž-kur 
prapuolė.

Kur gi jie?
AUSTRALIJOS DARBI

NINKAI PRIEŠ KON- 
SKRIPCIJĄ.

I Vienas „Keleivio” skaity
bas prisiuntė mums iš Aus- 
tralijos dideli anglu dienraš
ti „The Sydney Herald,” ka- 1 • 1 1 Vi • .

ČIAI.
M. Punis „Naujienose” P^kuĮ su geru 'pelnu jas 

, rašo apie lietuvių juoadšim- 
čius. Jis sako:

"Esama jau ir lietuvių juo
dašimčiu ir juodašimčių orga
nų. Chicagoj išeina toks la
pelis, kur ant viršaus padėtas 
kryžius su užrašu, 'lietuvių 
katalikų dienraštis.’ Tasai 
lapelis, kryžiumi prisidengęs, 
skleidžia ne tiktai biauriau- 
sių melų apie nepatinkamus 
jam žmones ir draugijas, bet 

niekingiausių 
Indomiausia gi 

kad tą melų ir šmei
žimų lapelį leidžia ir redaguo
ja kunigai. O kad jie reda
guoja jį tikrųjų rusų juoda
šimčių dvasioje, tai primin
siu čia vieną-kitą pavyzdį.

"Kada tasai kunigų lapelis. 
'Draugu' vadinamas. — pra
dėjo eiti kasdien, jis ant pir
mojo puslapio didelėmis rai
dėmis paskelbė, buk 'Naujie
nų’ išnešiotojai sumušę 
'Draugo’ išnešiotojus. Kada 
dalykas buvo ištirtas ir pasi- ■ 
rodė, kad nieko panašaus ne
buvo. kad visa tai Draugo’ 
gizelis prasimanė, tai reika
laujamas savo melus atšauk
ti 'Draugas’ netik neatšaukė, 
bet dar antru kartu pakarto
jo. ... , i.”'Draugui' pradėjus skeio- 
ti, jog Lietuvos šelpimo Fon
das mokąs p. Bulotai po 25 
dolerius dienai, to fondo pre
zidentas K. Gugis pranešei 
'Draugui.' kad tai netiesa , ir 
paprašė tą neteisingą skelbi, 
mą atšaukti. Betgi kunigu , 
'Draugas' ne tik neatšauk?. aiškinimo, 
bet dar pasityčiojo ir toliausi----
tas savo melagystes skelbia.

"Kažinkoks girtuoklis T- . 
selande bandė vištų pasivogti.I 
Kunigu 'Draugas' tuojau pa-; 
skelbė.' kad tai buvęs 'garsus I 

.. socialistų vadas.’ Betgi pa- ■ 
sirodė, kad tai butą ne tik ne 
socialisto ir ne socialistų va
do. bet prasigėrusią tikinčio 
ir bažnyčią lankančio žmoge
lio. Vietos socialistų kuopa 
užprotestavo ir reikalavo tą 
šmeižta ant socialistų atšauk
ti, bet kunigu 'Draugas’ ne 
tik neatšaukė, bet ir toliaus 
tą šmeižtą kartojo.

"Keivanee. 111., po Račkaus 
prakalbų, tą naktį kažinkas Į 
išdaužęs bažnyčios ir kleboni- i 
jos langus. Tuojau Drauge i 
buvo paskelbta, kad tai pada-. 
rę socialistai. Be jokių daly- 
ko ištyrimų, be jokių rankoj j 
faktų ’ primesti socialistams ; 
tokią kriminališką kaltę tai I 
gali tik arba visai be proto' 
žmonės, arba didžiausi niek-. 
šai. Kad ten buvo ne socialis- j 
tu darbas, bet greičiau kleba-; 
nijos davatkinų ir vyčių su- 
plenuota provokacija, tai ga
lima spėti ir iš to. kad patsai 
Račkus, savo 'prakalboj’ be- 
šmeiždamas ir T

išardytoj Lietuvoj žemes, o

pavartoj a 
šmeižimų, 
čia tai,

pardavinėtų. Po karės, ži
noma, žmonių ūkis bus iš
griautas iš pamatų. Dauge
lis neturės nė triobų, nė gy
vulių, nė pinigų, negalės 
pradėt gyvenimo ir bus pri
verstas pigiai savo žemę 
parduoti. Bus labai gera 
proga pasipelnyti. Kiti vėl 
ūkininkai, kurių gyvenimas 
bus nevisai sunaikintas, no
rės pasiskolinti pinigų ir bus 
priversti mokėti didelius 
procentus. Ir vėl gera pro
ga pasipelnyti. Musų kleri
kalai su tautininkais tatai 
užuodžia ir tveria bendro
vę... „Lietuvos atstatymui.” 
Ištikrujų gi tai yra bendro
vė ne Lietuvos atstatymui, 

; bet bendrovė pasipelnymui 
’ iš Lietuvos nelaimės.

Patriotiškai!

i

V

„Tėvynė”

PAS JUOS VISKAS ’BE-
PARTYVIŠKA.”

„Kova” dailiai ironizuoja 
musu klerikalų ir tautinin
kų ”bepartyviŠkumą,” kurie 
vis šaukia: „Nejaugi mes vis 
lošime Į partijas ir sroves, 
kuomet musų Lietuva žūva 

lis bado!” Ir jie vis rėkia, 
kad tik socialistai tokie par- 

Ityviški žmonės, su kuriais 
■negalima bendrai veikti.

Bet —
"Kuomet klerikalai su tau

tininkais patįs vieni, susirin-, 
kę prieš Wilkes-Barre konfe
renciją. pasiskirstė sau vietas 
ir tautininkams davė Centra- 
liam Komitete dukart dau
giau vietų, negu socialistams, 
o klerikalams net triskart 
daugiau, tai. žinoma, nebuvo 
partijomis 
mas! 
Barre beveik pasityčiodami 
sutiko 
mus. kad visos 
atstovybę ten 
žinoma, taip-pat jokio party- 
vumo nebuvo! Kaip-gi tauti
ninkams reikia dukart dau
giau vietų duot, nors jie du
kart mažiau už Liet. Šelpimo 
Fondą surinko aukų. nes... jie 
naujai iškeptieji klerikalų 
klapčiukai. Dešimti vietų tu
rės klerikalai su tautininkais, 
avi — socialistai, tai koks čia 
party vumas!

"Kemėšio ’Dar-kas’ rašo, 
kad katalikai visur pradžią 
padarytų ir kviestų prie dar
bo savo nuožiūra kitas orga
nizacijas. Taip ir daro musų 
klerikalai, ir išeina panašus 
pakvietimai, kaip buvo Wil- 
kes-Barre: daugelį pažangių
jų draugijų visai nekviečia 
(adresų nežiną!), užtat neap
leidžia jokios davatkų draugi
jos. Paskui tuo budu su
kviestieji "atstovai” be jokių 
įgaliojimų ir ne atstovai ren
ka jiems tinkamą vietos ko
mitetą. Kemėšis sako. kad. 
jei tuose komitetuose klerika
lų bus 6, tai kita srovė galinti 
turėt tik 3... Bet tai anaiptol 
ne partyvumas. nes... tai kle
rikalų naudai išeina.

"Surinktieji pinigai, Wil- 
kes-Barre nutarimu, eis tik 
klerikalų draugijoms, norint 
ten-pat buvo pripažinta, jog 
yra ir kitų draugijų,— ir čia, 
žinoma, ne partyvumas.”

PEŠASI, KAIP ŠEŠKAI.
„Kova” sako:

"Kas rašo prieš kunigus, 
tas griauja tikėjimą, tas yra 
bedievis, paleistuvis! Nežiū
rėk, ką kunigas daro, o klau
syk, ką jie sako! Taip šaukt 
ilgą laiką musų kunigai, kol 
patįs tarp savęs nesusipešė. 
Susipešė 'metodologijos dak
taro’ 'Draugas’ su Kemėšio 
’Dar-ku’ ir vaišina vieni kitus 
beveik panašiai, kaip vaišina 
socialistus. Kun. Milukas ne
nori pripažinti ’grinoriaus’ 
Kemėšio vadovavimo ir dargi 
'Lietuvių Dieną’ nori skyrium 
taisyt, skyrium įsikūrė fondą 
nukentėjusiems dėl karės šel
pti. O dabar pasiklausykite, 
ką kun. Bartuška kalba apie 
Vilniaus vyskupijos adminis
tratorių kun. Michalkevičių. 
Tai esąs išgama, lenkų ber
nas. Kuomet kun. Bartuška 
pas jį apsilankė su savo pa
triotine misija ir pradėjo kal
bėt, 'administratorius’ už tai 
baisiai an manęs supyko ir 
pradėjo šokinėti ant kėdės, 
liepdamas man jo nemokinti... I ką toji konferencija nu- 
Jis neteko lygsvaros ir drįso tarė, rašydami Šiuos žodžius

i CHICAGIEČIAI SUSI
TAIKĖ.

„Lietuviu Dienoje” chica- 
giečiai dirbs visi išvieno. 
Atvykę dabar kun. J. Žilin
skas su Yču paaiškino, kad 
Agronomijos ir Teisių Dr-ja 
Lietuvoje, kuriai socialistai 
nori siųsti trečią dalį su-, , . - w .
rinktu per „Lietuviu Diena” rP kit-ko aprašyta mil- 

■ aukų, yra pilnai remtina ir 
žmonės prie jos ištikimi vi
sais žvilgsniais. Po to pa-

, klerikalams ir 
! tautininkams neliko pras- 

Ro-: mės priešinties socialistų 
reikalavimams ir jie sutiko 
juos išpildyt. Padaryta ši
toks nutarimas:

"Chicagos Centralinis Ko
mitetas Lietuvių Dienai reng
ti nutaria:

/ ”1) Susivienyt su Lietuvių
Dienos Komitetu, kurį išrin
ko socialistai ir progresistai. 
lygiais pamatais sulig srovė
mis, t. y. priimti Į Centr. Ko
mitetą prie astuonių esamų 
sąnarių nuo katalikų ir tauti
ninkų dar 4 sąnraius nuo so
cialistų (Lietuvių Dienos Ko-J 
miteto) ;

”2) Chicagoje surinktus 
Lietuvių Dienoje pinigus pa
siųsti Lietuvon sulig nurody
mų svečių iš Lietuvos, gerb. 
M. Yčo ir kun. J. Žilinsko;

”3) Priimti gerb. M. Yčo 
nurodymą sulig išsiuntimo 
pinigų Lietuvon, 
dalis Chicagoje 
nigų butų pasiųsta Lietuvon 
vardu šių žmonių: M. Biržiš
kos, J. šaulio, J. Vileišio ir S. 
Kairio.”
„Naujienos,” kurios visa

J

KAIP KUN. BARTUŠKA 
MUŠA PATS SAVE.

„Laisvė” pastebi, kaip 
kun. Bartuška, tas klerikalų 
pasiuntinys Lietuvon, sugrį
žęs dabar Amerikon nori 
daug kalbėti ir rašyti, bet 
ant kiekvieno žingsnio pats 
sau prieštarauja, kiekvienoj 
vietoj muša save Į skutus. 
Ji rašo:

"Kunigas Bartuška virto 
pas klerikalus ’minutos kar
žygiu.’ Jisai nemokėdamas 
kalbėti, statosi dideliu kais
toj u. būdamas labai prastu li- 
teratoriumi rašo sieksninius 
straipsnius, menkiausiai te
nusimanydamas apie lietuvių 
politiką, stengiasi eiti Vytau
to keliais...

"Nei šis. nei tas iš palies 
žiūrint. Ištiesu, kokių menkų 
pajiegų esama pas klerikalus,
kad net paprastas grybas ba- Į 
ravyku skaitomas.” 
Ir ištiesu taip yra. Pavy

zdžiui, kun. Bartuška rašo j 
„Darbininke,” kad „sulen
kėję vokiečiai” visą Lietuvą 
tempia ant lenkų kurpalio, 
ir tam pačiam straipsnyje 
vėl tvirtina, kad Lenkija 
nuo Lietuvos visai atskirta, 
o lenkai Lietuvoje taip su
varžyti. kad net ir jų kalba 
mokyklose uždrausta. Štai
jo žodžiai: i

"Kauno ir Kuršo civilės 
valdžios galva yra kunigaikš- | 
tis Izenburgas von Birschtein. ‘ 
Jam priduota apie 15 oficie- 
rių į talką, tuo tarpu jų yra 
daug lenkų iš Poznaniaus, ar
ba net sulenkėjusių vokiečių. 

Kunigaikštis Izenburgas moka 
sau pasirinkti pagelbininkų. 
Kn. Izenburgas buvo ir yra 
didžiausias lietuviu priešas, o. 
lenkų bernas. Dalykas, mat,, 
tame. Jisai yra susigiminia
vęs su Austrijos Pranciškų 
Juozapu. Tasai gi yra iš da-1 
lies lenkų rankose, na. žino
mas daiktas, lenkai per jį ir 
varo savo lenkinimo darbą j 
Lietuvoje. Lenkai su Izen- | 
burgu dalina Lietuvą ir rašo 
^Vilhelmui paslaptinius me
morialus : Pasidrąsinę sulen
kėjusiu Izenburgu, lenkai 
steigia Lietuvoje lenkų moky
klas ir lenkina musų kraštą. 
Tas pats Vilniuje. Dabar tie 
poznaniečiai, susiuostė su vie
tiniais endekais, padrąsinti 
galingu Izenburgu varo musų 
krašte stačiai pragaištingą 
darbą. Ta visa susitelkusi 
Kaune ir Vilniuj gauja lenkų 
sustabdė lietuvių laikraščius, Į 
uždraudė švietimo draugijas 
(žiburio. Saulės). Lenkams’ 
Lenkijoje pavelyta turėti Ma-' 
ciež Polska, Universitetą, etc. 
Kaune ir Vilniuje pasirodė vi
sokių iš Varšavos atkeliavu- j 
siu agitatorių, kurie važinė- t 
darni po kaimus, kursto žmo
nes, kad dėtųsi su lenkais. 
Lietuviai negali iš valsčiaus į 
valsčių iškeliauti, o paslaptin
gi agitatoriai lenkai, valdžios 
neva nesuvaikomi, skrajoja 
po plačią guberniją.”
Matot, kaip tie nevidonai; 

lenkai siaučia po Lietuvą, ; 
kokią jie valią tenai turi! f 
Taip rašo „tėvas” Bartuška 
150-tam „Darbininko” nu- 
meryje.

Bet pasiklausykit, ką jis į 
kalba to paties straipsnio ki
toj skiltyje:

"Vilniaus obergubemato- 
rius yra Phol. Miesto durnos 
galybė, kuri ligišiol buvo maž 
daug lenkų rankose, atvykus 
grafui Jorkui ir Pohl’ui Vil
niun. stipriai sumažėjo, arba 
galima sakyti, visai išnyko, i 
Vokiečiai Lietuvoje paskuti
niu metu smarkiai pasuko po
litikos laivą kiton pusėn. Lie
tuva norima 
nuo Lenkijos, 
lenkų fondai konfiskuojami. 
Valdžios padavadinimai rašo
ma daugiausiai vokiečių ir lie
tuvių kalbose. Tarpu Lietu- ; 
vos ir Lenkijos, miestelyje 
Lapuose yra intaisvta tamož- 
nė, dėl visų įvežamų daiktų iš 
Lenkijos Lietuvon. Vaizbos 
santikiai tarp tų dviejų šalių 
galima sakyti, visai pranyko, 
nes uždėta labai didelė mo
kestis — tarifas ant įvežamų 
Lietuvon iš Lenkijos daiktų. 
Tuom budu vokiečiai atidali
no Lenk, nuo Lietuvos ir už
kirto kelią lenkų ekspansijai.” 
Iš to matyt, kad kun. Bar

tuška nori parodyt, jog ne- 
uždvką jį klerikalai siuntė 
Lietuvos apžiūrėti; jis nori 
daug jiems anie Lietuvą pri
rašyti, bet nieko apie ją ne
žino. Kad nežino, tai da 
nieko nebūtų tame stebėti
na, nes vien tik pervažiavus 
per Lietuvą ir negalima vis-

I

*

ir srovėmis loši- 
Kuomet jie Wilkes-

socialistų reikalavi-
srovės lygią 
turėtų, tame.

j 
!

tas prieš pienuojamą kon- 
skripciją arba priverstiną 
kariumenėj tarnavimą. Vie
ną nedėldienį Sydney mieste 
darbininkai Įtaisė demonst
raciją. kurioje dalyvavo 100 
tūkstančių žmonių. Demon
stracija perėjo didesnėmis 
miesto gatvėmis ir sustojo 
ties parliamento rūmais, 
kur kalbėtojai aštriai kriti
kavo valdžios pasiryžimą 
imti žmones prievarta i ka- 
riumenę.

Susipratęs proletariatas 
niekur nesutinka su patrio
tais.

Skatytojų Pastabos.

O KAS GI ČIA KALTAS?
Chicagos „Lietuva” pra

našauja, kad lietuviai iš 
i „Lietuvių Dienos” gali turėt 
'tiek naudos, kiek turėjo len
kai iš savo „dienos.” Ji ra 
so:

"Jie (lenkai) taipgi turėjo 
savo dieną — 'Lenkų Dieną.’ 
Jų yra apie septynis syk dau- 

| giau negu lietuvių. Ir surin- 
i ko jie visoj Amerikoj vos apie 

S17.000.00... Visi jie turėjo 
gerus norus, bet nesusitvarkė, 
— nes pešėsi tarp savęs, au
komis negalėjo pasidalinti. 
Pasekmės buvo liūdnos.

"Iki šiolei mes einame len
kų keliu. Visi, turbut, turi
me gerus norus, bet už tuščią 

! maišą, už partijų prestižą pe
šamės. Galime, todėl, susi
laukti to paties, ką lenkai su
silaukė: išnešim savo vaidus 
tarp svetimtaučių ir aukų ma
žai surinksime.”
Bet kas-gi čia kaltas ? Kas 

už tą tuščią maišą pešasi? 
i Kas nori sunaudoti „Lietu
vių Dieną’’ savo partijos rei
kalams? Juk niekas dau- 

' giau. kain tik tautininkai su 
klerikalais. Jie izoliavo Lie
tuvos Šelpimo Fondą nuo 
Wilkes-Barrės konferenci
jos ir da nori su policij’os pa
galba uždrausti socialistams 
rinkti aukas. Jeigu visi ši
tie tautininkų ir klerikalų 
juodi pienai nusisektų, tai 
pas mus galės da blogiau iš
eiti, negu pas lenkus.

visai atdalyti
Agitacijiniai

Laikraščiai plačiai rašo, 
kad tėvas Alšauskas likos 
pavarytas nuo pabėgėlių 

Iglobojimo už makaronų vo
gimą.

Musų tautininkams su 
klerikalais laikas butų jau 

■ užprotestuoti prie tokį šmei
žimą užsitarnavusio tautos 

i vyro.
» * *

Vienas musų laikraštis ra
išo, kad prie Verduno buvo 
didelių mūšių dėl Combles 
ir Perronų. Tai beveik taip 
pat, kaip Suvalkų gubernija 
ant Kaukazo.

e ♦ ♦
I

„Kovoj” rašoma, kad teo- 
__ rijos rezoliucija LSS. suva- 

Dalvkas, žiavime „priimta vienu bal-

j Tur-but tik pats autorius 
už ją balsavo, kad ji tik vie
ną balsą gavo.

* ♦ ♦

Pajieškau „metodologijos 
daktaro” Maliausko (jis ir 
ontologas). Jau gana ilgas 
laikas kaip šitas mokslo vy-

kad trečia 
surinktų pi-

_______ bekeikdamas . tai aprašo, nuo savęs pridu- 
socialistus ir jų .spaudą, paša-. .
kė, jog dabar socialistai ims 
mėtyt 'bombas!’ Reiškia, jis 
jau išanksto žinojo, kas įvyks. 
Reiškia, provokacija buvo iš
anksto račkinių fanatikų su
galvota taip, kaip tatai kad 
daro rusų juodašimčiai: pa
starieji, rengdamies intaisyti 
žydų pogromus arba revoliu
cionierių skerdynes, pirma 
patis tyčia padaro kokią niek- I 
šystę, o paskui kaltina žydus ■ 
arba revoliucionierius, na ir i 
valiai 'kaltininkus’ skersti. I 
Ta-pat, matyt, pavartoja ir 
musų 'katalikiškieji’ juoda-1 
šimčiai.”
Ištiesu tie begėdžiai labai! 

‘ '-------- 7“ į
į gaištingą savo darbą^ nieko
I ’j 
rūpinti, kad tuos tamsių 
žmonių tvirkintojus būtinai 
pažabojus, nes kitaip prieis 
prie to, kad juodašimčių su
kurstyti tamsus gaivalai 
pradės rengti pogromus.

i jau Įsidrąsino ir varo pra-' 
‘ gaisringą savo darbą^ nieko 
neatsižvelgdami. Pažangio- • 
gioji visuomenė turėtų pasi-;

!
I

NE LIETUVOS ATSTA
TYMAS, BET PASI
PELNYMAS Iš JOS.

Šiomis dienomis New 
Yorke buvo klerikalų ir tau
tininkų sušaukta konferen
cija „Lietuvos atstatymo 
reikalais.” i

"Mes galime tiktai pasi
džiaugti, kad ta sutartis įvy
ko. Chicagiečiams tuo budu 
bent Lietuvių Dienos rengi
me nereikės tąsyties ir parti
nius kivirčus nešti į tą sritį, 
kur jiems ne vieta — į karės 
nukeintėjusių šelpimo darbą.

"Butų gera, kad Chicagos 
pavyzdžiu pasektų ir kitų ko
lonijų lietuviai. F . 
kaip visi mato, priklauso nuo gu. 
to, ar bus sukalbami dešinieji 
— klerikalai su tautininkais, 
t. y. ar norės jie priimti tei
singas socialistų ir apskritai. 
progresy vės visuomenės saly- i 
gas. Tegul jie pasvarsto ir 
pagalvoja, kokias pasekmes 
gali atnešt ta užsispyrimo po
litika, kurią jie varė nuo Wii- 
kes-Barre's seimo iki šiol.

"Jeigu Chicaga susitaikė, ras prapuolė, O jo vietoj tik 
tai kadėl negalėtų susitaikyti kaž-koks Poška pyška po 
ir kitos kolonijos?" ,,T^-------- ’’
Mums irgi smagu, kad 

chicagiečiai susitaikė. Mums 
rodos, kad Bostonas bus an
tra didžiųjų lietuvių koloni- fo'm šl^dr^T.M.D/kny- 
jų, kuri susitaikys. Dešines gas< 0 dabar turim Alšauską 
srovės minties reiškėjas jr makaronus.

„Draugą.”
* * *

Lietuvių tautos turtai, 
ačiū dievams, auga. Turė-

„Darbininkas” kad ir neti
ki, jog vienybė galėtų įvyk
ti, bet visgi nuo jos nesipur- 
to ir paskutiniuose nume
riuose kalbėdamas apie so
cialistus išsireiškia švelniai 
ir žmoniškai. Taip kalbant, 
susikalbėti galima.

1 —.—z------ ~
jis netcKo lygsvaros ir urjso uuc, yYSliaS veiai
prieš vokiečių armijos narį mes da neturim žinių, bet saVe nustebo 
parodyti savo širdies negrą- !----- ............................................................ ................... ’
zumą.’ Ir kun. B. neranda 
žodžių, kaip išgarbinus tą 
’sutvėrimėlj,’ kuriam ragai 
užaugę...” _ - - • . .
Taip, musų klerikalai pe- vos atstatymą”) kerikalai jų daromi Įstatymai skriau/ 

šasi už vadovavimą, kaip še- r"f"'1 ""j" 1
škai, bet kaip socialistus kada norėta sutverti „srovių printi jų manymą, kaip be 
šmeižti, tai visi vienu balsu koaliciją." jų ------------ - —-ų"'"
loja. nutarė tverti bendrovę, kuri tuoti.

Asilas veidrodyj pamatęs 
kad žmonės, 

mes žinom, kokie žmonės ją vadindami jj ilgaausiu visai 
šaukė, ir žinom, kas jiems nemelavo, 
rupi. , | -----------

Šitą sumanymą („Lietu- j Intikinti kapitalistus, kad

I

„Laisvė”-stebisi, kodėl tū
li musų poetai jau liovėsi ei- 

I les rašę. Man rodos, čia 
nėra nieko nepaprasto. Pa
seno vvrai ir surimtėjo.

♦ * ♦ 
I • • • x

Šiomis dienomis papuolė 
man į rankas Miluko „žvai
gždė.” Jokiu budu negalė
jau suprasti, kam šita ”ga- 
zieta” ant svieto reikalinga. 

Prof. Gnaiba.

Visi protavimai, kad kiek- 
viens darbininkas privalo 

sugalvojo dar anais laikais, džia visuomenę, reiškia sti-'stoti po socializmo vėliava, 
i._j------ „zrcvių prir.ti jų manymų, kaip eina niekais atsimušę į tai,

Tuomet jau jie jų visuomenė negali egzis- kad darbininkai nenori ar- 
ba nepajiegia protaut.
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Už pagarsinimus nei redakci- 
m. nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųsti 
nepersitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 

negudrių žmonių pinigų vi- 
'lojimas.

KORESPONDENCIJOS

RUMFORD, ME. 
„Pasiuntinių” prakalbos.
Rugsėjo 21 d. čionai įvy-, 

ko prakalbos, surengtos „pa
siuntiniam,” aplankiusiems 
Lietuvą. Ranka rašytais 
plakatais apgarsinta, kad 
pribus garsus kalbėtojai ir 
turės prakalbas šv. Roko; 
svetainėj. Kadangi butą 
šiokios dienos, tai žmonės iš 
darbo parėję tuoj susirinko 
ir laukia prie svetainės du
rų. Mat pagarsinta, kad 
kalbės „kunigas-daktaras,” 
tai daugelis matyt žingeida- 
vo tik tą kunigą-daktarą pa
matyti, ar kartais jis ne su 
barzda.

Nors mano sveikatos bu
tą nepergeriausios, bet nu
sprendžiau ir aš eiti; mat 
pamaniau, ten bus ir kuni
gas ir daktaras, tai jei viens 
nepagelbės kunui, tai kits 
bent dūšią nusiųs į dangų.

Po ilgo laukimo galų-gale 
pasirodo mūsiškis kriaučius 
su savo svečiais. Turiu pa
stebėt, kad tai ne bile kriau
čius, bet ’general-leitenant” 
vyčių divizijos. Taigi jis 
atvedė musų „pasiuntinius” 
ant pagrindų. Ilgai laukti 
garsus kalbėtojai mažai ką 

i pasakė, ko nežinotų žmonės, 
o indomaus nieko, nes tie 

1 dalykai, ką ir tie garsus kal
bėtojai čia pasakė, senai a- 
merikiečiam iš laikraščių 
žinomi, todėl ir pas dauge
lį klausytojų kilo mintis, ko
kių knipelių jie Lietuvon va
žinėjo ir kokia nauda iš to 
jų važiavimo! O žmonių 
sunkiai uždirbtų ir suaukau 
tų pinigų toms jų kelionėms 
nemaža praleista.

Renkant aukas nuo karės 
nukentėjusiems, surinkta 30 
dolerių.

Dvasiškas tėvelis labai už
pyko ir smarkiai išbarė pu
bliką. kad neaukauja. Sako, 
jus, girdi, nežinote kaip pi
nigai reikalingi; jie buvę 
Vilniuje ir matę, kad jei su
griebia kokį tūkstantėlį ar 
kelius, tai negal nei po to- 
rielkutę zupės padalinti. Bet 
tuo tarpu musų pasiuntiniai 
važiudami iš Europos, kaip 
jie patįs giriasi, centrali- 
niam Berlyno hotelvje pie
tus valgė, pasmerkdami vo
kiečius. kad už jokius pini
gus daugiau kaip pusę sva
ro duonos neduoda. Musų 
pasiuntiniai turbut nečėdijo 
pinigų.

Tai ir po visų tų garsių 
prakalbų. Tik vyčių gene
rolas tuoj pradėjo savo biz
nį: rožančius ir škaplierius! 
žmonėms piršti ir pardavi
nėti, mat "nuo švento tėvo 
atvežti.” Buvo neišmanėlių 
ką ir tuos niekniekius pirko.

Po prakalbų tūlas rum- 
fordietis drąsuolis užklausė

CHICAGO, ILL. 
Prakalbos ir musų bruzdėji

mas.
Vasaros karščiam praė

jus, ypač mes organizuoti 
darbo žmonės vėl sukruto- 
me, subruzdome veikti savo 
neatlaidų darbą žmonijos 
ateičiai. Atidarant žiemos 
sezoną, 6 d. rugsėjo, ipr- 
miausia pastayta scenoj au
torės Žemaitės pagerbimui 
jos veikalas „Musų Gerasis.” 
Pavyko puikiai visais žvilg
sniais.

Vakarą atidarant p. Kl. 
Jurgelionis pasakė prakal
bą, atvaizdindamas žmoni
jos judėjimą nuo Francuzi- 
jos didžiosios revoliucijos 
laikų iki šių dienų. Nurodė 
kaip tas judėjimas pagimdė 
rašytoją Žemaitę ir lietuvių 
literatūrą. Prakalba pada
rė gerą įspūdį. Muzikalę 
programo dalį išpildė p-ni 
Gugienė su p-ne Bulotiene. 
Taipgi broliai Sarpaliai ir J. 
J. Zolp savo užduotis pui
kiai atliko.

Pasinaudodama iš suva
žiavusių sąjungos suvažiavi- 
man kalbėtojų LSS. 37 kuo
pa parengė J. B. Smelsto- 
riui prakalbas. Pirmą sykį 
teko chicagiečiams išgirsti 
cįrg. Smelstoriaus prakalbą 
ir tikrinu, ji ilgai užsiliks 
atmintyj tų, kas ją girdėjo. 
Tik nežinau, kodėl ji tylėji
mu praleista musų spaudoj. 
Prakalbos buvo netoli „Nau
jienų” redakcijos, o „Nau
jienos” apie tas prakalbas 
nei mur-mur. Taipgi nei są
jungos organas, nors suvirs 
desėtką naujų narių sąjun
gai atnešė.

Negaliu palikti nepasakęs 
keliatą žodžių apie patį kal
bėtoją ir jo prakalbą. Vai
kinas išrodo menkutis, i 
smulkus, žiūrint jokiu budu 
nesitikėtum iš jo tokios pra
kalbos. Visų pirma manda
giai pasiprašęs publikos ra
miai užsilaikyti ir neįsižeis
ti jo vienu-kitu sakiniu, tik 
laukt, kol pabaigs prakalbą, 
jis pradeda, tiesa, negriaus- 
mingu, galima sakyt visai 
silpnu balsu, rodos, dėl 
sukoncetravimo visos klau
sytojų atidos, o paskui ener
gingai pradeda argumentus 
ir faktus statyt taip vieną 
po kito, taip surištus vieną daktarą Bielski, kas juos 
su kitu, kad tik spėk imties siuntė Lietuvon, kas įgaliojo 
pataikavimų, jokių slaptim aukas rinkti. Bielskis atsa- 
gų. neaiškių sakinių, jokio 
veidmainiavimo!

Gaila, kad nežinia dėl ko
kiu priežasčių jis taip greit 
apleido Chicagą. Čia yra 
daug kuopų ir draugijų ir 
norėta jam surengt visą ei
lę prakalbų.

Prakalbos čia labai yra 
reikalingos. Daugelis mu
sų organizacijų norėtų dar
buotis, tik nežino kaip. Dau
giausiai laiko ir energijos 
suaikvoja savitarpinei ko
vai.

Davatkų organui „Drau
gui” einasi prastai. Didžiau- vinskas. 
sius pundus vaikai dykai iš
dalina, tik mažai kas ima, kol-kas neištirta, 
kad ir už dyką. Gi „Naujie- ruoju laiku velionis mažai 
nos” vis tvirtėja. 
nų” šėrininkai nepasitenki- sidavęs girtuokliavimui, 
na vien bendrovės direkto
rių nutarimais, T 
daro savo distriktinius susi- degus jo mergaitei, o paskui dien surinkti

j

atėjęs į tėvų namą, kur pir
ma nusišovimo da gerai iš- 
sigėrė.

Kaslink velionio pažiūrų į 
gyvenimą, tai nieko tikro 
pasakyt negalima. Jo pa
žiūros buvo nenusistovėju
sios. Jis buvo ir laisvama
nis ir katalikas, paprastai 
save augščiau statė, negu 
galėjo būti. Velionio būdas 
iš prigimimo buvo netikęs. 
Gyvendamas nieko svarbes
nio ir neveikė, kaip tik pa
juokdamas kitus.

Nusižudėlis paliko sekan
čio turinio laišką:

„In sekretor.
„Skaityk po valiai.

„Minersville, Pa., 
„sept, 20 1916.

„Draugystė ’Spindulys 
Šviesos.’

„Malonus draugai*
„Atleiskit, ką aš šitą 

darbą nuveikiau, aš mėgi
nau nunaikint (nežinia ką, 
gal būt norėta parašyt: nu- 
veikt. J. R.). Draugai, ži
not mano padėjimą, man 
sunku atsiskirt ir sunku, 
bet----------

"Palaidokit mane draugy
stės kaipnėse
nau gyvent---------------bet

— Aš mėgi-

„A. K Stravinskas” 
”Graborius mano turi bū

ti Bargoin iš Pottsvillės.
”Gvvenau pirma laimin

gai, bet dabar---------- man
pasaulis tamsus išdalies ir 
juodas. A. K. S.

”P. S. Tik tiek, draugai, 
aš iums galiu pasakyti, man 
nieko ant pasaulio negaila, 

'tik vien tu nekaltu kūdikiu.
”A. K. S.” ‘

Iš laiško matyt, kad ve
lionis net tris kartus tą laiš
ką rašė, ką rodo tris jo pa
sirašymai.

Laidotuvės atsibuvo 24 
į rugsėjo, t. y. nedėlioj po oie- 
itų. Palaidotas Metodistų 
i kapinėse. Į katalikiškas lie
tuvių kapines velionio kūną 
[nepriėmė, nors giminės ir 
norėjo. J. Ramanauskas.

MONTELLO, MASS, 
Tautininkų-klerikalų planai 

niekais nuėjo.
Klerikalai su tautininkais, 

kad pakenkus L. š. Fondui, 
kurį, kaip žinoma, remia so
cialistai ir musų progresy- 
vė visuomenės dalis, ir iš
skyrus jį nuo rinkimo aukų 
Lietuvių Dienoj, išsirinko 
iš savo tarpo 5 ypatas, kad 
išdirbtų planą aukoms rink
ti. Toji komisija tečiaus 
besvarstant tautininkų-kle
rikalų paduotą sumanymą, 
įsitikino, kad jeigu nepa
kvies socialistų ir L. Š. F. 
rėmėjų, kils skandalas.

Nutarta kviest, tad komi
sijos susirinkiman pa
siuntė ir socialistai su pro- 
gresistais 5 atstovus. Tų 
atstovų posėdyje klerikalai 
su tautininkais sutiko pri
imti Wilkes-Barres konfe
rencijos nutarimus. Ka
dangi socialistai nebuvo 
įgalioti priimti tokius nuta
rimus, tai LSS. 17 kp. atsto
vai atsisakė. Klerikalai su 
tautininkais „davė” socia
listams vieną sąvaitę apmis- 
lijimui.

Klerikalai su tautininkais 
sušaukė konferenciją 24 d. 
rugsėjo. Kadangi tą dieną 
turėjo būti LSS. 17 kp. mė
nesinis susirinkimas, tai so
cialistai užprotestavo prieš 
toki tautininkų ir klerikalų 
izoliavimą socialistų.

Šie pastarieji priėmė 
kančią rezoliuciją:

„Mes socialistai mielai
tinkame dalyvauti ir dirbti 

| su jumis išvien, jeigu jus su
tiksite pripažint mums pil
ną lygybę: — trečią atsto
vybės dali ir trečia dalį su-

se-

su-

Apgailestavo, kad žmonės 
taip apsipratę su baiseny
bėmis, kad į užmuštą žmogų 
žiuri kaip į žvirblį. Girdi, 
o da nesenai tie patįs žmo
nės tikėjo į visokius besivai- 
dinimus. Hm, tur-but kuni
gėliams tas yra skaudžiau
siu smūgių, kad žmonės pra
deda netikėti į gerų ir pik
tų dvasių esybę. Tai jau 
blogai.

Dr. Bielskis biskelį rim
čiau kalbėjo, bet ir tas nie
ko naujo mums amerikie
čiams nepasakė.

Aukų nukentėjusiems nuo 
karės surinkta $146.17c.

Tūli, girdėjau, pasakoja, 
kad kaip makaronai į kuni
go Alšausko krautuvę, taip 
ir šios aukos į kunigų kiše- 
nius, o ne nukentėjusiems 
nueis. /

Vienu indomiausiu ir rei- 
škiausiu iš kunigo Bartuš
kos prakalbų yra tai, kad jis 
užreiškia, girdi, nei revo
liucija, nei kitokiu keliu Lie
tuvą laiminga nepadarysi
me, vien tik aukomis. Lie
tuva po karei bus gražesnė... 
(turbut kunigai už aukas 
daugiau bažnyčių prista
tys). Jis šaukia:... „neduo
kite aukų kokiems šaval- 
koms, kurie atvažiuoja rink
ti.” Aš taip ir manau, kad 
žmonelės susiprastų ir liau
tųsi kunigus makaronais 
šėrę. Geriau papenėti alka
nus žmonelius, kuriuos ku
nigai palieka Dievo apveiz- 
dai ir bado mirčiai. Kaipgi 
kunigai nešauks, kad žmo
nes neaukautu "šavalkoms,” 
jeigu Bulotai su Žemaite at
važiavus ir Montellos lietu
viai suaukavo L. Š. F. 400 
dolerių ir 60 dol. „Žiburė- 

.” gi dabar Bartuškai su

i

Kas mums rašoma.
West Frankfort, III.— Jau 

bus apie pusė metų kaip P. 
Česna pametęs savo moterį 
su penketu mažu vaikų pali
ko juos didžiausiame varge. 
Šiomis dienomis pralėkda
mas garnys paliko da ir šeš
tą. Toji nelaimingoji vargšė 
dabar gyvena pastogėje be 
durų ir langų, tarsi kokia 
pustelninkė visų užmiršta.

Pasirūpinus F. Daunorai 
ir A. Gelgaudai tos nelai
mingos šeimynos gelbėjimui 
surinkta 10 dol. su centais.

Nepaimamas Verdunas.

Quincy, Mass.— Rugsėjo 
17 d. susirinkus keliatui 
draugų pas drg. J. Vaškį. 
apkalbant nukentėjusių nuo 
karės šelpimo reikalą, su- 
aukauta L. Š. Fondan $7.25.

Lietuvių čia gyvena 5 šei
mynos ir 3 pavieniai. Du 
lietuviai laiko valgomų dai
ktų krautuves.

Quincy yra Bostono prie
miestis. Darbų čia yra vi
sokių, bet daugiausiai prie 
laivų.

Daugiausiai čia gyvena 
baltgudžių iš Volyniaus. 
Jie turi socialistų kuopelę ir 
I.W.W. unijos skyrių.

Finai užima antrą vietą. 
Turi savo viešą namą su 
puikia svetaine. J. V.

Haverhill’io vargonininkas, 
nei namo negavo sugrįžti

Visi jie katalikai, nariai 
Lawrence’o senos lietuvių 
parapijos. Tai mat kokiais 
darbais musų katalikai pa
garsėja. Stonis.

West Lynn, Mass.— Rug
sėjo 24, vietinis Lietuvių U- 
kėsų Kliubas turėjo prakal
bas. Kalbėjo F. J. Bagočius. 
Kalbėtojui ant paskirto lai
ko nepribuvus, S. Zaleskas 
laikė paskaitą: „Ką kiekvie
nas lietuvis turi žinoti apie 
Ameriką?” Paskaitos tu
rinys, kaip Amerika buvo 
atrasta, kaip kolonizuojama 
ir iki šių dienų.

Protarpiuose grajino Po- 
lish American Orchestra. O. 
ir P. Žvingiliutės puikiai su
dainavo „Raudona Vėliava.” 
M. Bieška deklamavo.

F. J. Bagočius kaip ir vi
suomet susirinkusius labai 
užinteresavo savo iškalba ir 
dalykų žinojimu.

Tai pirmos šį sezoną pra
kalbos, kurios atnešė nau
dą netik Liet. U. Kliubui, 
bet ir susirinkusiems. Prie 
kliubo prisirašė 23 nauji na
riai.

Geistina, kad daugiau to
kių prakalbų butų.

Lipčius.

rinktų pinigų leisite mums .j— t ovl
siųsti ton šelpimo įstaigon, j tik 146J Kun. Bar-
kn.ną mes pripažįstame tei-rarnjna kunigėlius 
smgesne, ir kad visi Pim£ai j tuomi, kad jis patyręs nuo 
butu sunaudoti yen tik nu- gvcju rabino, kaip aukas rei- 
kentejusių nuo kares šelpi- į kia rinkti Gi^di> kunigai 

įmui- . ■ privalo ant savo parapijonu
| Atidarius visuotiną susi-įuždėti mokesčius! Tik at
rinkimą tautininkai su kle-■ sargiai> kunigėliai. Avelės 

jrikalais jautėsi pilnais sei-,gaiį pradėt spardytis, kad 
mininkas. Po prakalbų, Jie; vilną su kailiu pradėsit lupt.

ANDREW, III.— šiame 
kaimelyje išviso gyventojų 
randasi tik 50, tų tarpe yra 
viena lietuvių šeimyna ir 6 
pavieniai.

Darbas anglių kasyklose 
Šiuo laiku dirbama tik po 4 

[dienas sąvaitėje. Daugelis 
j lietuvių čia dirba iŠ Spring- 
fieldo, kuris nuo čia guli 7 
mylių atstumoj.

Darbas čia nesunku gau
bti, tik labai trūksta gyveni
mui namų.

V. P. Jurkėnas.
I
!

i

i

Cambridge, Mass.— Tariu 
širdingą ačiū gerb. „Kelei
viui” už patarnavimą man 
su j ieškoti gyvenimui drau
gę, t. y. per "Keleivio” pa- 
jieškojimą suradau sau 
draugę M. Kalinauskaitę iš 
New Haven’o, Conn., su ku
ria 18 d. rugsėjo civiliškai 
apsivedžiau.

Abudu esam dėkingi ir lin
kime „Keleiviui” pasekmin
gai gyvuoti ir skleisti ap- 
švietą tarp minių darbinin
kų.

Leonas ir Magdalena 
Studentai.

Akron, Ohio.— Rugsėjo
18 d. katalikų šeimynoj bu- 

ivo krikštynos. Žinoma, kaip 
dievobaimingų žmonių ka
talikų tos krikštynos nega
lėjo būti be „linksmybių.” 
Alus ir degtinė sriovėmis te
kėjo. Muzikantas užsimer
kęs armoniką grumdė, sve
čiai apsikabinę girti karkė, 
kiti strapaliojo — vadinas, 
šoko.

i Civilizuotam žmogui išti- 
;kro šlykštu darosi žiūrint į 
i tuos gvvunus, žmonių vardą 
i nešiojančius. Suprantama, 
'kad po „pasimylėjimų” ne'

Brooklyn, N. Y.— Jau 6 
sąvaites streikuoja "Rain- 
kotų” dirbtuvės, iš viso buvo 
išėję apie 30 dirbtuvių dar
bininkai, kitos dirbtuvės 
tuojaus susitaikė su savo 
darbininkais, bet dvi neno
ri susitaikyt. 25 rugsėjo 
nakčia ant 37-tos gatvės ir 
First avė. pradėjo eit dirbt 
skebai, o policmonai apsto
jo ir neprileido „pikietnin- 
kus,” todėl prasidėjo jau su
sirėmimai. Kuom baigsis, 
nežinia. Bosai siūlo po 2c. 
nuo ploščiaus daugiau, dar
bininkai reikalauja po 10c. 
daugiau. , A. T.

mininkas. Po prakalbų, 
j visgi perskaitė paduotą virš 
minėtą socialistų rezoliuci
ja. bet jokios domos jon ne
dėjo. Socialistams susi
rinkimo pirmininkas neduo
da nei balso: balsas yra tik 

■ tautininkams ir klerika-

Papilinietis.DORRISVILLE, ILL. 
Nubaustas už vagystę.

Adomas T—tis dirbo ang
lių kasyklose sykiu su John 
Mitchell (amerikonu). 12 d. 
rugsėjo J. M. apsižiūrėjo, 
kad jam užrašyta mažiau 
karų, nesu kad iis buvo iš
leidęs. Klausinėjant anglies 
svėriko, paaiškėjo, kad A. T. 
prikasė vieną karą daugiau 

' negu J. M. Šis patraukė sa
vo bendrą unijos teisman, ir 
susekta, kad A. T. pavogė 
nuo J. M. visa karą anglių. 
A. T. pavogė da ir nuo kito, 
t. y. nuo George Mitchell’io, 
bet šis dovanojo, o John Mit- 
chelliui A. T. turėjo užmo
kėti penkis dolerius.

A. T. yra labai karštas ka
talikas. Kasdien poteriau
ja ir kartoja „septintas ne- 
vogk.” Kas nedėldienis 
klausosi „myšių šventų” ir

N.S. PITTSBURGH, PA. 
Juodašimtiškos prakal

bos.
Rugsėjo 20 d. š. m. atvv-

lams. Galų-gale socialistai j ko j čia koks tai A. Sutkus,
• V 1 • VI •   _ _ j c 7iškovojo sau balsą — vienas 
kita^ paaiškina dalvkų sto
vi. Po diskusijų 149 balsais

pasivadinęs save kuniginio 
„Draugo” redaktoriumi ar 
agentu,, ir susitaręs su vie-

pataisymas prie Wilkes- 
. Barres konf. nutarimo, kad 
surinktos aukos eitų per 
Raudonąjį Kryžių, bet tre
čia dalis tų surinktų pinigų, 
kad butu pasiųsta socialistų 
ir L. Š. F. nurodytais antra
šais, ir kad C. Komitete bu
tų pripažinta lygi atstovybė 
tautininkams, katalikams ir 
socialistams.

Šitokiam socialistų patai
symui perėjus didžiuma bal
sų, tautininkai su klerika- 

. , . - . - . Jais pasijuto žemę pardavę,pasninkauja visus pasnin- k £ į ka(J 
ta ir petnycias. Keleivio, tėjusieji nuo karės musų 
Kovos bei Laisves bijo-.b/oliaiJjiems 0 vien

i J ran'cas ..P3??1?1’ Pe.rel‘i politikos reikalai. Visuome- 
: tais metais čia klebonaujant j;- namačius kame
riška^tė^ehs^ikė^A31'^-^ d^kas’. pataik? teisin?ai 
sisKas tevens įauce a. i ų, nuspręstl jr taip tautinm- 

lpirma savo ranka; kas tik , į, *J, , nlanai niekais atnešdavo kūdikį krikštyt,' į’ pianai niekais 
kunigas kumus pavarydavo,! J ’ 
o jų vieton A. T. su savo se-' Pasiuntinių prakalbos, 
sere statydavo. Žmonės Rugsėjo 19 d. vakare Tau- 
delto praminė A. T. „randa- tiško Namo svetainėje įvyko 
vu kurnu.” Katalikai pa- taip vadinamų „Europos de- 
prastai socialistus vadina legatų” (kun. Bartuškos ir 
svetimo turto plėšikais, nors d-ro Bielskio) prakalbos.

Naujie- dirbdavo, daugiau buvo at- jokiu savo šmeižtam parem- Žmonių susirinko daug, kad 
‘ ’ ....................... , ti faktų jie neturi. Tuo tar- išgirdus ką tie musų pasiun-
Jo gyvenimas jau nuo me- pu iš katalikų gyvenimo tu- tiniai, net Ryme buvę ir po- 

bet dažnai tų laiko buvo suardytas. Su- kstančius faktų galima kas- piežių matę, papasakos. Bet 
______________ -..z* _ J_____JI________________ ir prirodyti, tuščia viltis: nieko- indo 
rinkimus ir kontroliuoja ad- ir moteriai, nors apsivedė ko išmokina katalikiškos do- maus, nieko naudingo tie 
ministraciją ir redakciją antru kartu, bet nesutiko ir ros mokslas. Mat jiems pik- pasiuntiniai neatvežė mums, 
taip, kad laikraštis liekasi nuolat abudu prieš kits kitą tadariaut daleistina, nes tik Papasakojimas kiek bažny- 
vis labiau ir labiau visuome- kariavo taip, kad reikėjo į reik kunigui duot ant mišių čių išgriauta, kad klebonijo- 
nės valdoma įstaiga. Aišku, teismus kreipties pagalbos, ir pasakyt savo piktus dar- ■ se žvakių neliko — tokios ži- 
kad mes subręstam ir spė- Be to velionis bylinėjosi da bus jam į ausį, kad likties iš- nios maža F~ —:— — J______ ____  _ __ • _•! • 1 I • • •
pnėja.

kė, kad priklausąs Centrali- 
niam Komitetui, kad įgalio
jo rinkti aukas „šelpimo” 
fondas, (turbut kunigų tau
tos fondas), bet pareikala
vus raštiško paliudijimo, 
svečiai smuko iš svetainės 
viešbutin, kad nepradėtų jų 
čia šokint kazoką.

Pažvelsio sūnūs.

Į

I

MINERSVILLE, PA. . 
Savžudystė.

Rugsėjo 21 d. apie 1 vai. 
' ' -----1—guviupo pietų revolverio 

atėmė sau gyvastį A. Stra-

Priežastis savžudystės
Pasta-

I

prieš 110 priimta socialistų ^os vyčiais surengė sau pra-l
i kalbas. Susirinko gana 
i daug žmonių, tarp tų nema- 
iža socialistų ir laisvamanių, 
žingeidaujančių išgirsti, ką 
gi tas „Draugo” „redakto
rius” agentas pasakys. Su
prantama, kad tai buvo 
juodašimtiška prakalba, su
sidedanti vien iš tokių per
lų, kaip ve: „socialistai — 
kvailiai, tamsuoliai, išga
mos” ir t. p. Visą tą pieme
nišką pravardžiavimą butų 
gėda ir kartoti. Civilizuo
tas žmogus sarmatytųsi ir 
karčemoj su panašia pliauš- 
kyne pasirodyt, gi tas su
tvėrimas, kuris statosi save 
taip mokytu, kad negalįs 
kalbėtis su ypata, kuri ne
turi paliudijimo, kad nors 
pradinę mokyklą yra baigu
si,— viešoj vietoj prieš įvai
rių pažiūrų žmones drįsta 
taip begėdiškai pliaukšti, 
kad ausys turi iš gėdos rau
sti. Tokiam hotentotui ge
riausia tiktų su Afrikos bež
džionėmis šnekėtis, o ne 
žmoniją mokinti. Vieną tei
sybę tasai spykeris pasakė, 
tai tatai, kad jis „nesąs ver
tas užrašinėti ’Draugą’...” 
Jeigu nei tokio darbo never
tas, tai ištikro atsakančiau- 
sia vieta jam butų Afrikos 
raistai. Kibirkštis.

apsieita ir be kraujo pralie-
jimo. Vienas svečias išsi
nešė taip suardytą galvą, 
kad daktaras prisidirbo ne
maža pakol sulopė. Varg
šas keliatą sąvaičių negalės 
dirbti. Tai mat katalikiška 
dora ir meilė.

”Kel.” skaitytojas.

Atsišaukimas į visas Drau
gystes ir Kuopas 
Minersville, Pa.

Vietinis Lietuvos šelpimo 
Fondo Komitetas atsišaukia 
į visas pažangiąsias Drau
gijas ir Kuopas, kad rengtų
si prie Lietuvių Dienos. Lai
kas jau trumpas, o darbo 
daug, tad reikia skubintis.

Visur žmonės kruta, visur 
darbuojasi rinkimui aukų 
nuo karės nukentėjusiai 
Lietuvai, pas mus tas dar
bas dar nepradėtas.

| Todėl vietinis LŠK. komi
tetas nutarė sušaukti konfe
renciją iš visų Draugijų ir 
Kuopų atstovų, kad geriau 
sutvarkyti aukų rinkimą.

Konferencija atsibus 22 d. 
spalio (Oct.), 2 valandą po 
pietų, J. Žuraucko svetainė
je.
I

Dėlto kiekviena Draugys
tė ir kuopa Minnersvillėj 
privalo išrinkti savo atsto
vus į šią konferenciją. Su- 

i sirinkusieji atstovai sutvar
kys kaip geriausia prisiren
gti prie Lietuvių Dienos.

Kapitalizmas yra geisti- 
___  _______  niausiu kalėjimų užveiz-

i ką apeina, nes doms ir teisėjams; socializ- 
kos musų auga, o priešai sil- ir su giminėmis. Po susitai- j teisintu, ir paskui vėl išnau- viena jos jau senai žinomos, mo tvarkoj vieni jų netektų 

antra žvakių supirkimu Lie- vietos, kitiems prisieitų mo- 
Mainierys. tuvai naudos da nepadarysi, kinties amato.

kymo su moteria, pagyveno' jo piktadariaut.
Ad. Morkūnas, porą sąvaičių ir nusižudė,

Lawrence, Mass.— Kaip 
laikraštis ”The Evening 
Tribūne” paskelbė, tai pe
reitą sąvaitę (rugsėjo 25) 
likosi areštuota ir nubausta 
11 lietuvių už svaigalus. Su
lyg to laikraščio Feliksas 
Andriuliunas, čeverykų tai
symo dirbtuvės ir šveitimo j 
parlioro savininkas po nr. 
150 Lawrence st. Distrikto 
teismo likosi nubaustas 50 
dolerių už pardavinėjimą 
svaiginančių gėrimų nedėl- 
dieniais. Antanas Žilinskas, 
Ramualdas Ainorius, Bronis 
Nagialė, Jokūbas Supetris,; 
Longinas Kilkus, Jonas' 
Maikšnoras (turbut Vaiš
noras), Kazimieras Turti- 
las, Boleslovas ir Juozapas 
Kentrai nuštropuoti 5 dol. 
kiekvienas už kaziravimą, 
Adomas Stravinskas apkal- - 
tintas už neatėjimą teisman.1 „ ^ne darbo visi, nes visų

Policijos užpuolimas ant šventa užduotis, dėlto neati- 
namo buvo padarytas anksti dėliokime.
nedėlios rytą. Policija vi- Liet. šelp. Fondo vietinis 
sus sučiupo lošiant iš pini- komitetas: 
gų ir geriant svaigalus.

R. Ainoris Rymo-katali
kiškos lietuvių parapijos iš

Liet. Šelp. Fondo vietinis

Pirm.— A. Arbasauskas, 
Sekr.— J. čiudinis, 
Iždin.—J. Ramanauskas.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Re v oliucija—žmonių mokykla

— Eik šen, Maike, eik ar* kad ant kito stryto užsidegė 
čiau.

— O kas bus?
— Duosiu velnių!
— Meluoji, seni.
— Kaip tai meluoju?
— Žinoma, kad meluoji. 

Žadi duot man velnių, o aš vvnerių užpilto, 
žinau, kad to padary ti tu tokio daikto 
niekados negali, nes velnių 
tu visai neturi.

— Nevermai, vaike, jeigu 
velnio su ragais aš ir netu
riu, tai aš tau galiu duot ki
tokių velnių. Paveizdan. 
jeigu aš tave gerai iškolio- 
siu, paršu tave pavadinsiu, 
o da porą sykių per ausi už
važiuosiu, tai kaipgi tu tą 
viską vienu žodžiu pavadin
si?

— Aš pavadinsiu tai už
puolimu.

— Matai, vaike, kaip tu 
nežinai, 
kytu!... 
gražioj musų tautiškoj kal
boj tas vadinasi — velnių 
duoti.

— Tai kitokių ”velnių” tu 
nori man duoti?

— Jesa.
— Už ką?
— Užtai, kad tu sporinai 

su manim, buk iš tikėjimo 
darbininkai neturi jokios 
naudos.

—O ar tu, tėve, gali priro- 
dyt, kad jie turi kokią nors 
naudą iš to?

— Šiur, Maike! Aš tau 
prirodysiu ir moksliškais 
faktais paremsiu, kad iš ti
kėjimo yra beveik didesnė 
nauda, negu iš saliuno.

— „Beveik,” tai reiška, da 
netikrai didesnė.

— Jes, Maike, aš tą gerai 
žinau valuk savęs. Saliune 
žmogus gali nusispakajyt 
savo sumenę ir gerai fvlyti 
tik ant tos valandos, ale kaip 
išsimiegi ir išsipagirioji, tai 
ir vėl tave visokie klanatai 
pradeda ėsti, lyg tie kirmi
nai skilandi. Ale kaip žmo
gus nueini spaviednin ir pa
daręs gerą rokundą sume- 
nės ščyrai išsispaviedoji, tai 
visas sunkumas nuo tavo 
dūšios nueina kaip lupyna 
nuo bananos ir vėl tu gali 
daryt ką nori, ba inai, kad 
paskui vėl išsispaviedosi ir 
vėl busi čvstas kain ridikas.

— Ar tai viskas!
— Dar ne, vaike. Aš tau 

pasakysiu, kaip buvo su ma
nim. Aš gyvenau šįmet pas 
kurną Šnapsaucką, kur bu
vo penki vyrai ant burdo. 
Visi buvo dar grinoriai ir 
nematę, kaip faiermonai ge
sina Amerikoj fajerą. Vie
ną vakarą parėjus jiems iš 
darbo ir atsirakinus savo 
baksus, gaspadinė sušuko,

O stataisi da mo- 
Aš tau pasakysiu:

auza ir atvažiavo fajermo- 
nai. Viską pametę jie išbė
go laukan, o aš tuo tarpu 
davai daryti jų baksuose 
kratą. Sukolektavau porą 
galionų šnapso ant trijų de- 

Žinoma, 
negi paliksi.

Viską sukonfiskavau ir nu
nešęs į skiepą pakavojau. 
Bet kad tu žinotum, kaip tik 
šitą šnapsą išgėriau, tuo
jaus man pradėjo graužti 
po krutinę, tai yra akurat 
toj vietoj, kur randasi žmo
gaus sumenė. Gydžiausi vi- 

. šokiais budais, geriausių lie- 
karstų ėmiau: ir briedžio 
rago sudeginęs gėriau, ir kodėl gi jie negali
barsuko taukais tepjausi, va]g^-į pyragų. Nuimta gal- 
bet kaip nemacijo, taip ne- r.- . »
mačijo. Ale kaip nuėjau 
spaviednin kaip pasakiau ; laiko ]ė a
kunigui kokią kaulystę pa: k j 5 ooo Kraujas
dariau, kaip uždavė pakutai - H - - - ........ J -
per mėnesį kas vakaras po 
tris Sveika Marija sukalbėt, 
tai kaip su ranka atėmė.
Matai, kokius stebuklus da
ro spaviednis, o tu, vaike, 
sakai, kad darbininkams nė
ra iš to jokios naudos.

— Aš, tėve, jokios naudos 
iš to nematau. Taip-pat ne
matau tame ir stebuklo. Kad 
prisigėręs nuo kažkokių ša
knų degtinės tu apsirgai, tai 
labai paprastas atsitikimas, 
tėve; o kad paskui po kiek 
laiko vėl pasveikai, tai irgi 
ne stebuklas. Butum pa
sveikęs ir be išpažinties.

—Maike, tu man nepasa
kok. Aš žinau, kad spavied
nis yra geras daiktas. Aną
syk sociailstai turėjo pra
kalbas ir kada jų kalbėtojas 
pradėjo garsiai šūkauti ir 
peikti šitą surėdymą, aš pa
leidau per langą plytą; bet 
taip pasitaikė, kad plyta 
tropijo ne kalbėtojui, bet 
vienam vyčiui pramušė pa
kauši. Ir ką tu sakysi apie 
tai? Sumenė graužė mane 
per kelis mėnesius, kad tokį 
grieką pasidariai. Ale kaip 
nuėjau spaviednin, tuojaus 
nusispakajino.

— Tas, tėve, parodo, kad 
tu negeras žmogus esi.

— Šarap, kada aš kalbu.
— Aš maniau, kad tu jau 

pabaigei.
— Nausa! Aš tau pasa

kysiu da kitą atsitikimą. 
Ana sykį vienas bedievis pa
rašė į laikraščius korespon
denciją apie mano vaisko 
manevrus ir apjuokė mus, 
kad mes šaudom ne iš armo- 
tų. ale iš bačkučių. Už toki 
apibroznijimą vajauno mu
su stono aš nutariau tą be
dievi užmušti. Vieną vaka
rą išgalandau šoblę, išsigė mislyt.

I

Sakoma, kad kuomet Vii- Bet kada perėjo žmonių ru- 
lai pirmu syk pasakyta, jog stybė, i“ 
Amerikos 
giasi siųsti Meksikon kariu- 
menę, kad įvedus tenai ra
mybę, jis atsakęs:

"Ramybę? Mes nenorim 
ramybės. Meksikos žmonės 
buvo ramus vergai per il
gus, ilgus metus. Jie kentė
jo didžiausių barbariškumų. 
Net žemės iš jų atimta ir 
atiduota Amerikos tur
čiams. kurie yra tiek turtin
gi. kad galėjo Meksikos dik
tatorių papirkti. Per visą 
laiką musų žmonės naudo
josi iš ramybės ir visuomet 
puldavo ant kelių, kada tik dis. 
to didžiojo plėšiko ’ 
buvo minima. Dabar mums 
reikia revoliucijos. Ji išmo
kins musų žmones, kad tur
tingas žmogus nėra dides
nis už beturtį. Ji parodys 
jiems, kad ir turtingą žmo
gų galima suvaldyti. Ji iš
mokins juos kovoti už savo 
teises.”

Francuzų revoliucijos me
tu Anglijos, Prūsijos ir Au
strijos didžiūnai taipgi bu- 
vo nusigandę. Jie bijijosi, 
kad Liudviko XVI puolimas 
su visu sostu nepadrasintų 
ir jų žmonių prie panašios 
revoliucijos. Todėl bendro
mis spėkomis jie pradėjo 
remti Francuzijos karalių, 
kad padėjus jam pasmaugti 
Francuzijos žmonių sukili
mą. Bet Francuzijos žmo
nės susipratę ir daug ko per 
revoliuciją pasimokinę, nu
vertė biauraus savo kara
liaus jungą ir padėjo pama
tą republikai.

Dievo pateptasai Liudvi
kas Kapetas likos nužudy
tas. Nužudyta ir karalienė 
Marie Antoinette, kuri taip 
mažai žinojo apie žmonių 
gyvenimą, kad kuomet jie 
pradėjo šaukti duonos, ji už-

1 gi jie negali

kapitalistai ren- nauja francuzų tauta — 
tauta švaresne, doresne ir 
visais atžvilgiais pavizdin- 
gesnė. Iki revoliucijos fran
cuzų tauta susidėjo iš šlykš
čių didžiūnų ir plėšrių pirk
lių iš vienos pusės, ir pusiau 
užbadėjusių žemės darbi
ninkų — iš kitos. Po revo
liucijos francuzų tauta su
sidėjo iš stiprių, protaujan
čių vyrų ir moterų. Per re
voliuciją žmonės pažino sa
vo reikalus ir išmoko už juos 
kovoti.

Amerika yra kitas pavyz- 
. Kada čia kilo naminė 

vardas karė dėl panaikinimo vergi
jos, Europos aristokratai ir 
pirkliai sakė tą patį apie 
Ameriką, ką dabar Ameri
kos kapitalistai sako apie 
Meksikos revoliuciją. Jie 
rėkė, kad amerikiečių karė 
negali būt niekuo išteisinta, 
ir kad kraujo praliejimas 
turi būt sustabdytas. Bet 
ištikrujų jiems ne amerikie
čių kraujo buvo gaila, bet 
gaila savo biznio, kuris nuo 
tos karės Amerikoj gana 
daug kentėjo. Jie sakyda- 

i vo: „Amerikiečiai mušasi 
’ tarp savęs. Jie yra žmogžu
džiai, barbarai, nori juodus 
vergus sulyginti su baltvei- 

• džiais. Jie plėšia ir žudo 
viens kitą, jie virto anarchi
stų ir banditų tauta ir Euro
pos pareiga yra įsikišti ir 
padaryti tenai tvarką.” 

j Tiesa, kraujas buvo lieja- 
: mas ir kova buvo žiauri, bet 
i per tą kovą likos panaikinta 
Amerikoj juodveidžių ver
gija.

Taip rašo vienam anglų 
socialistų laikraštyje Tho- 
mas. Prie šito reikia da 
pridurti, kad revoliucija bu
vo didelė mokykla ir Lietu
vos žmonėms.

vos ir kitiems karališkosios 
šeimynos nariams. Į mene-

bėgo upeliais, pakol šalis li
kos apvalyta nuo nenaudė
lių ir žmonių skriaudikų.

riau ant drąsos ir jau buvau 
beeinąs. Sakau, nukirsiu 
galvą prakeiktam, o paskui 
išsispaviedosiu ir grieko ne
bus.

— Ir nukirtai?
— Bučiau nukirtęs, ale 

pabijojau policijos. Sakau, 
pagaus ir už bedievį gali da 
vyčių generolui gyvastį at
imti arba į džėlą pasodinti. 
Žinoma, jeigu valdžia butų 
katalikų, ji manęs už tai ne
baustų, ale protestonai ga
li už bedievį užsistoti.

— Tai kokį tu iš to išve- 
mą darai, tėve?

— O kokio čia išvedimo 
reikia! Aš tau tik pasakiau, ' 

j kaip buvo ir dac oi.
— Ne. tėve, iš to išeina 

toks išvedimas, kuris sumu
ša visus tavo tvirtinimus.

— Nausa!
— Taip, tėve! Tu visą lai

ką tvirtini, kad išnažintis
yra labai geras daiktas, o. 
dabar tu prirodei, kad ji 
drąsina tave prie blogu dar
bų. Tu jau ir žmogų buvai 
pasiryžęs užmušti su tuo iš-, 
rokavimu, kad išsispavie-' 
dosi ir nuo tos nuodėmės bu-' 
si paliuosuotas. Su ta min-1 
čia tu į socialistų susirinki-1 
mą paleidai per langą plytą 
ir pramušei žmogui galvą. 
Su ta minčia tu iškraustei 
svetimus baksus ir išgėrei 
degtinę. Ir pridaręs tiek 
nedorybių tu jautiesi visai 
nekaltas, nes pasakei apie! 
visa tai kunigui. Argi tai 
gerai ?

— Palauk, vaike, dabar 
aš turiu apie tai gerai pa-

I

Nuo Progresyvisko Mote- simas rinkimo rezoliucijų 
rų Susiv. iš So. Bostono: K. komisijos. J. B. Smelstorius 

• Maironiutė, V. Norbutaitė pasiūlo rezoliucijos projek- 
, ir F. Ramanauskienė. tą, po trumpų diskusijų pro-

_ _ . _ . _ Nuo Liet. Šelp. Fondo sky-'jektą palikta rezoliucijų ko-
iš revoliucijos išėjo riaus iš Middleboro: Z. Ka-'misijai galutinai apdirbti. 
e---------- tilis, Jurg. švedas (pastoro- Rezoliucijų komisijon iš-

jo nebuvo). i rinkta J. B. Smelstorius, St
Nuo Liet. šelp. Fondo iš Michelsonas ir J. A. Babi- 

Bostono: F. J. Bagočius, dr. las.
F. Matulaitis, St. Michelso
nas, J. B. Smelstorius ir P. korespondentas J. J .Žeman- 
Ketvirtis.

Nuo LSS. 133 kuopos iš 
Norwoodo: J. Dundulis, K. 
Žiurinskas.

Nuo L.Š.F. skyriaus iš 
Nortvoodo: A. Šatas, J. Pa- 
karklis.

Nuo L. š. Fondo skyriaus 
iš Cambridge: J. Kairaitis 
ir M. Silkiutė.

t

Užsiregistravo ”Ateities”

I taitis ir nuo ”Darbininko” 
Karosas.

' Pakviesta K. Šidlauskas, 
L. š. F. iždininkas paaiškin
ti, ką jis mano apie Lietuvių 
Dienoj aukų rinkimą. Šid
lauskas išreiškia norą tai- 
kyties su tautininkų ir kata
likų srovėmis ir rinkti au
kas išvien, jeigu anos sutiks 

Nuo Liet. Sūnų ir Duktė- Paimti paduotas L. Š. Fon- 
rų draugijos iš Cambridge: do išlygas.
J. Valeika ir J. Bertulis. Kai-kurie draugai nuro-

Nuo Liet. Kooperacijos dinėja, kad Dr. J. šliupo lai-
Bendrovės iš Cambridge: V.
Baltušis.

Nuo LSS. 71 kuopos: L. 
Baronas ir J. Beliauskas.

Nuo LSS. 17 kp. iš Mon- 
tellos: J. Vireliunas.

Nuo Vienybės Moterų ir 
Vyrų draugijos iš Montello: 
H. Stankus ir J. Zubienė.

Nuo Liet. Šelp. Fondo sky
riaus iš Montellos: V. Du- 
bendris, D. Kireilis, M. Moc- 
kaitis ir S. Čiaupa.

Nuo Liet.
draugijos iš Norvoodo: 
Čiapas, Jul. Misevičienė
K. Galgaudas. j Komisijon įnėjo D. Klin-

Nuo Moterų ir Vyrų Dr- ga, A. Kupstys ir N. Januš-

Rezoliucijų komisija pa
duoda sekančią rezoliuciją:

"Bostono ir apielinkės pažan* 
i- 

i šaukta Lietuvos šelpimo Fondo 
So. Bostone 1 spalių, pripažįsta, 
kad L. S. Sąjungos ir L. š. Fon
do pastatytos Centraliniam Ko
mitetui išlygos: (1. kad Centra
liniam Komitete butų lygi sro
viu atstovybė ir, 2. kad trečia 
dalis surinktų Lietuvių Dienoj 
aukų butų pasiųsta toms šelpi
mo įstaigoms Lietuvoje, kurias 
nurodys LSS. ir L.Š.F.) yra tei
singos ;

"Bet kadangi Centralinis Ko
mitetas šitas 
atstumdamas 
bendro darbo 

j visuomenę.
"Ši konferencija išreiškia di- 

' džiausį savo nepasitenkinimą, 
j "Konferencija tečiaus išreiškia 
karščiausį savo pageidavimą 
veikti Lietuviu Dienoje su kito
mis srovėmis išvien ir pasiryžu
si padaryti tatai tuojaus, kaip 
Centralinis Komitetas išpildys
L. š. F. ir LSS. paduotas jam iš
lygas."

Po trumpų diskusijų re
zoliucija vienbalsiai priim
ta.

Įnešimas, kad pertraukus 
posėdį ir eiti pietų didžiuma 
balsų atmesta.

Dienotvarkio komisija pa
duoda sustatytą dienotvar- 
ki. Priimta ir eina svarsty- 
mas iš dienotvarkio punktų.

1) Išrinkti komitetas iš 
12 narių, kuris turės išdirb
ti planus, kaip prisieis veik
ti, jeigu susitaikymas neį
vyks. Išrinkto komiteto už
duotimi yra tarties su kata
likų ir tautininkų komitetu 
apie susitaikymą. Komite
tas turi informuoti L.Š.F. 
kolonijų skyrius.

Nutarta 41 balsu prie 6 
tokį komitetą rinkti. Pa
taisymas, kad rinkti tokin 
komitetan tik 3 asmenis, nu
puola.

Išrinkta komitetan šie- 
asmenįs:

F. J. Bagočius, K. Šidlau
skas, J. P. Raulinaitis, St. 
Michelsonas, N. Januška,
M. Selkiutė, A. Kupstys, T. 
Petkunaitė, A. Lakačiaus- 
kas, F. N. Ramanauskas, V. 
Norbutaitė ir M. Dusevičia.

Įvykus sriovių susitaiky
mui išrinktasai komitetas iš 
savo tarpo išrinks 6, kurie 
liks bendrame srovių Lietu
vių Dienos Komitete, kaipo 
progresyvės srovės atsto
vai, sudarant lygią trečią to 
bendro komiteto dalį.

Rezoliucijų Komisija pa
duoda antrą rezoliuciją vie- 

užėmus vietą, pakelta klau- tos santikių nustatymui.

škas, tilpęs ”V. L.” neturi 
i jokios vertės ir prasmės.

Kįla diskusijos delei die
notvarkio. Žurinskas pake
lia klausimą ir leidžiama iš- 
diskusuoti ar galime eiti į 
bloką su katalikais ir tauti
ninkais aukų rinkimo dėlei. 
Klausimas palieka be pasek
mių.

Išrinkta komisija dėlei iš- 
dirbimo dienotvarkio, kurio 

i dėl laiko trumpumo suva- 
Labdarystės žiavimą šaukianti Mass. val- 

P. :stijos L. Š. F. skyrių valdy- 
ir banesuspėjo apdirbti.i

jos "Vienybė” iš Brightono: ka;
V. K. Rimkus ir S. Taušu- ( . ’ 
naitė.

Nuo LSS. VI Rajono iš ' ________________ i____
Mass. P. Brazaitis, T. Gre- giujų draugijų konferencija, su 

fviškis, Apol. Matulis.
Nuo švento Roko draugi

jos, 2. Moterų Birutės, 3. 
Liet. Mokslo Draug.. 4. Liet. 
Tautiško Namo, 5. Vienybės 
Draug., 6. Lietuvių Moterų 
Progr. Susiv. iš Montellos: 
J. Masteika.

Nuo LSS. 67 kp. iš Brigh
tono: Lakačiauskas, J. Ka
ralius.

Nuo D. L. K. Keistučio iš 
Norwoodo: J. A. Babilas. S. 
Vaikazas (nebuvo) ir J. Vė
tą.

Nuo L.D.L.D. 9 kp. iš Nor- 
woodo: T. Skaisgiris, J. Vai- 
tkunas.

Nuo Liet. Moterų Progr. 
Susiv. 22 kp. iš Montellos: 
B. Bubliauskienė, O. Mar- 
tingienė.

Nuo Birutės Pašelp. drau
gijos iš Montellos: M. Vaik- 
šnaitienė ir M. Masteikienė.

Nuo Apšv. Ratelio iš So. 
Bostono: A. Wadpol.

Nuo Liet. Evangelikų Re
formatu dr-jos iš So. Bosto
no : A. Davidonis ir J. Likas.

Nuo LSS. 134 kp. iš Fitch- 
burgo: J. A. Samulionis.

Nuo L.D.L.D. 2 kp. iš So. 
Bostono: F. N. Ramanaus
kas, M. Kazlauskas, J. Au
dickas.

Nuo L. Š. Fondo skyriaus 
iš Stoughtono: J. Stočkus.

Nuo Šv. Kazimiero drau
gijos iš W. Lynno: pirm. J. 
Neviadomskis.

Nuo L. Š. Fondo skvriau*

I

Protokolas
Massachusetts valst. prog

resyvių draugijų kon
ferencijos. 

Laikytos 1 d. spalio, 1916 m. 
So. Bostone, Mass.

Konferenciją atidarė 11 v. 
30 min. ryte Mass. valst. L. 

i Š.F. skyriaus pirm. N. Ja- 
' nuška, paaiškindamas del- 
ko konferencija sušaukta, • 
ir pakviesdamas suvažiavu- 

j sius delegatus priduoti man* j 
I datus.

Iki mandatai bus priimti 
: ir peržvelgti, pakvietė F. J. 
Bagočių plačiau paaiškinti 
delegatams tikslą ir užduo
tis, kokiems šis progresyvių 
draugijų suvažiavimas su
šauktas.

Bagočius karštai ragina 
suvažiavimą stengties jieš- 
koti būdų susitaikymui su 
tautininkų ir katalikų srovė
mis Lietuvių Dienoj aukų 
rinkimo dėlei.

Peršaukta priduoti man
datai. Iš priduotų mandatų _____
pasirodo, kad suvažiavo nuo iš Hyde Park: L. Žavistana- 

vičius.
Nepribuvo delegatai nuo 

L.Š.F. sk. Middleboro, Mass 
— J. Šviadas; nuo L.Š.F. sk. 
— J. Šviadas: Keistučio dr- 
jos, Norvvood, — S. Vaika- 
zas.

Renkant suvažiavimui 
prezidiumą iš viešai nomi
nuotų ir slaptu balsavimu 

; renkamų kandidatų K. Žu
rinskas gavo 21 balsą; M. 
Dusevičia — 38 ir A. Kups
tys — 14 balsų; pirmininku 
liko M. Dusevičia, jo padėjė

I

; 38 draugijų 78 atstovai.
Nuo Mass. valst. Lietuvos 

Šelpimo Fondo skyriaus ko- 
mitet. N. Januška, J. G. Ja
niūnas, M. A. Balčiūnas.

Nuo Birutės Kanklių cho
ro iš So. Bostono: Ona Ja- 
nuškiutė. T. Petkunaitė, M. 
Dusevičia.

Nuo LSS. 60 kuopos iš So. 
Bostono: D. Klinga, A. Ku
pstys ir T. Sarapas.

Nuo D.L.K. Vytauto iš S. 
Bostono: J. Mickevičia, J.P. 
Raulinaitis, J. Strėmikis ir 
B. Stašvs. --------------------

Nuo Lietuvių Rubsiuvių .iu K. Žurinskas. 
Unijos 149 skyriaus iš So.Unijos 149 skyriaus iš So. i J sekretorius J. Vireliunas 
Bostono: J. šarkus, J. Matu- gauna 31 balsą, T. Sarapas 
laitis. K. Savickas, K. Vaši- 24 balsus ]r V. Rimkus—17 
liauskas ir A. Sinkevičia.

Nuo Lietuvos Dukt. ir Su-1 sekretorium, Sarapas jo pa
nų draugijos iš So. Bostono: dėjėju.
K. Šidlauskas, A. Turčius ir Išrinktajam prezidiumui 
F. Tiknis.

, balsų. Vireliunas liekasi

I

?

I
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išlygas atmetė, 
tokiu budu nuo 
visą progresvvę

Antroji rezoliucija.
"Pradėj us Bostono katali

kams su tautininkais rengties 
prie Lietuvių Dienos, visai ne- 
kviečiant prie to darbo vietos 
Lietuvos šelpimo Fondo Sky
riaus, Massachusetts L. Š. F. 
skyrius matė reikalingu sušau
kti suvažiavimą tų draugijų, ku
rios visuomet jį rėmė, kad ap
tarus, kaip mes, L. Š. F. ir jo 
rėmėjai, turim rengtis prie Lie
tuvių Dienos.

"Ir įvykęs suvažiavimas, ku- 
rin pribuvo 78 delegatai nuo 38 
draugijų, užreiškia:

"Mes norime veikti Lietuvių 
Dienoje išvien su kitomis sro
vėmis, nes esame giliai įsitikinę, 
kad veikiant bendrai galima bus 
surinkti daugiau nukentėjusių
jų pašalpai aukų.

"Todėl mes išreiškiame norą, 
kad vietų komitetuose butų duo
ta lygi visoms srovėms atstovy
bė.

"Mes taipgi reikalaujame už
tikrinimo, kad trečia dalis aukų, 
surinktų Lietuvių Dienoje, butų 
pasiųsta Agronomijos ir Teisių 
Draugijai Lietuvoje, kurią už
gina dabar atvykęs iš Europos 

i ir kun. J. Žilinskas su p. Yču.
"Bet jeigu musų propozicijos 

katalikai su tautininkais nepri
imtų, tada mes, Lietuvos šelpi
mo Fondo skyriai, rinksime au-

, kas atskirai."
Rezoliucija vienbalsiai 

Į priimta.
Apkalbant aukų rinkimo 

i budus, V. Dubendris paduo
da sumanymą, kad išleidus 
anglų kalba agitatyviškų la
pelių. St. Michelsonas da
ro pataisymą, kad vietoj la
pelių išleidus L. Š. F. istori
ją. Pataisymas vienbalsiai 
priimta.

Nutarta, kad L. Š. F. is
torijos panfletų išleist 5,000 
egzempliorių.

j Pagaminimui jų išrinkta 
komisija, kurion įnėjo: St. 
Michelsonas, J. B. Smelsto
rius ir K. Šidlauskas.

Nutarta, kad vietų L.Š.F. 
skyriai savo vietos anglų 
spaudoj stengtųsi paskelbti 
tų išleistų lapelių turinį.

St Michelsono įnešimas, 
kad atspausdinti 2,000 prez. 
Wilsono proklamacijų link 
Lietuvių Dienos, pereina 
vienbalsiai. Tą darbą palik
ta tai pačiai L.Š.F. istorijos 

Japelių komisijai.
Įnešimas, kad butų išrink

ta komisija vietinių valdžių 
leidimams išimti, pereina ir 
komisijon išrinkta F. J. Ba
gočius, K. Šidlauskas ir dr. 
F. Matulaitis.

Klausimas kokiais keliais 
siųsti surinktas aukas. Po 
diskusijų vienbalsiai priim
ta sekanti rezoliucija:

Trečioji rezoliucija.
"Kiekvienoj vietoj Lietuvos 

Šelpimo Fondo skyriai siunčia 
trečią dalį auku Lietuvos šelpi
mo Fondui, o šis stačiai Lietu
von. Bet jeigu jau būtinai rei
kėtų pinigus siųsti per Raudo
nai} Kryžių, tai Lietuvos Šelpi
mo Fondas pasiųs juos per Rau
donąjį Kryžių, su nurodymu, 
kokioms šelpimo įstaigoms tie 
pinigai turi būt atiduoti."

Svečias J. Baniulis kalba, 
kad L Š. F. negalės rinkti 
aukų negavęs leidimo iš 
Wilkes-Barres konferen. įs
teigto Centr. Komiteto.

K. Šidlauskas jam atsako, 
kad prezidento Wilsono Lie
tuvių Diena paskirta vi
siems Amerikos lietuviams 
ir L. Š. F. nesiklaus nei ne
prašys D r. Šliupo su Lopeta 
kad leistų L. Š. F. rinkti au
kas.

Kįla diskusija, ar rinkti 
aukas gatvėse, jeigu pasi
rodytų kliutįs ir katalikai 
su tautininkais norėtų pa
kenkti. Nurodoma, kad dėl 
šventos ramybės nesimušti 
prie to rinkimo gatvėse, o už 
katalikų ir tautininkų elgi
mosi blogas pasekmes palik
ti nuspręsti laikui. Tečiaus 
po diskusijų nutarta, nieko 
nepaisant rinkti aukas gat
vėse.

Kolektoriams dėžutes pa
rūpins išrinktasai Liet. Die
nai komitetas.

Perskaitytas protokolas 
su tūlais pataisymais priim
ta.

Suvažiavimas uždaryta 
5:15 po pietų.

M. Dusevičia, pirm. 
J. Vireliunas, sekr.
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1$ AMERIKOS. Ignotas Kiselis, Kauno gub., Vilk
mergės pav.. Vidiškių parap., Kvitiš- 
kių sodžiaus, pabėgęs nuo karės jieš- 

■ ko savo pažįstamų Amerikoj. Mel
džia atsišaukti šiuo adresu:

Selo Bogorodskoje,
1-ja Mesnikovskaja ulica, 

dom 16, kv. 4.
Moskva. Russia.

Pajieškau tėvo Selvestro Beliausko 
ir brolio Petro ir pusseserės Anelės 
Šauliciukės po vyro Kvetkauskienės. 
Jie visi Vilniaus gub, Trakų pav, 
Jezno valsčiaus, Slabados kaimo. Tu-1 
riu svarbų reikalą, malonėkit atsi- , 
ašukti, arba kas apie juos žino 
neškite.

Anelė Beliauckaitė, 
2812 Alter st, Phiiadelphia,

' GENERALIS STREIKAS 
NEĮVYKO.

New Yorke streikuojant 
‘ j darbininkams 

laukta, kad juos pa-Į 
rems kitos darbininkų uni-

I

Chicigiečią vieny be igtotoŽ
• 1 ’ *■

jau pairo. jos. Tiktasi, kad 27 d. rug- 
Rengiant "Keleivį” į spau- išeis streikai} apie 800 

dą gavome iš Chicagos nuo tūkstančių darbininkų. Lu- 
__ kestis streikienus apgavo. 

Kelios unijos sustreikavo, 
bet pamačius, kad kitos ne- 

‘ , sugrįžo ir jos 
darban. Generalis streikas 

i pasibaigė pilnu fiasco, ir tik 
lačiu tam, kad tai ne viena 
■ darbininkiška organizacija, 
'bet tūkstančiai jų ir kiek- 
, viena gal elgtis kaip jai pa- 
; tinka.

Streikas tęsiasi. Streik-

Naujienų” telegramų, kad strednenus^yo.
vienybė, kokia buvo užsime
zgus tarp klerikalų ir 
žangiosios visuomenės 
Lietuvių Dienos, paįro. 
legrama skamba taip: 
"Keleiviui,”

So. Boston, Mass.
Chicagojc vienybė «uiro. 

Centralinis komitetas išsi
žadėjo savo priimtų nutari
mų, pasiremdamas nurody
mais iš Wilkes-Barre cent
ro. Progresyvė visuomenė 
rengs Lietuvių Dieną sky
rium.

dėl streikuoja,
Te-

"Naujienos.”
Išvedimą kol-kas da neda

rysim. Palaukims ir pažiū
rėsim, kaip nusiseks planuo
jama Bostone vienybė.

LIETUVIŲ DIENOS REI
KALAIS.

Kai kur jau visos lietuvių 
srovės išrinko savo komite
tus ir šiokiu ar tokiu budu 
prie Lietuvių Dienos jau 
ruošiasi.

Bet daugelyje vietų, ypač 
mažesnėse kolonijose, žmo
nės nežino kaip tą darbą 
pradėti ir nežino kur gauti 
informacijų. Todėl šiuomi 
pranešam, kad Lietuvos Šel
pimo Fondo ir "Lietuvių 
Dienos” reikalais reikia 
kreipties pas Lietuvos Šel
pimo Fondo pirmininką, se
kančiu adresu:

Mr. K. Gugis, 
3323 So. Halsted st,

Chicago, III.

CARO LAIŠKAS PAS 
PREZIDENTĄ.

Kaip žinoma, nuo senai 
Amerikos valdžia stengiasi 
išgauti iš Europos kariau
jančių valstybių leidimą 
siųsti Lenkijon maisto. Vo
kietijos valdžia mielai su
tinka pristatyt siunčiamą 
maistą badaujantiems Len
kijos ir Lietuvos gyvento
jams. Anglija nesutinka 
leisti todėl, kad prie tų Len
kijos gyventojų vokiečiai 
priskaito ir savo kariume
nės garnizinus. Kaizerio 
valdžia vėliaus atsakė, kad 
maisto reikalinga Lenkijoje 
ir Lietuvoje tik iki spalių 
mėnesio, o no to užtektinai 
bus, nes derlius buvo puikus 
ir maisto liks da ir pardavi
mui.

Rusins caras tik šiomis 
dienomis nat5 atsakė nrez 
Wilsonui. kad taip nat, kaio 
Anglija ir Francuzija. taip 
ir Rusija nesutiks leisti ga
benti maista Lenkijon ir 
Lietuvon, kad juomi serus 
vokiečius.

v *

APSISAUGOKIT NUO 
GUDRIŲ APGAVIKŲ.
Pora mėnesių atgal "Ke

leivyje” pajieškijo Kazimie
ras Muraška iš McLeary, 
Wash., savo sunaus. Tuo
jaus atsišaukė iš Chester, 
Pa., tūlas Charles Muraška 
ir pridavė savo adresą 10 E. 
Front st. pasirašydamas, 
kad jis yra jo sūnūs ir guli 
ligonbutije ir prašo gailiais 
žodžiais, kad prisiųstų pini
gų. Kada Muraška supra
to, kad tai apgavikas, jis pa
rašė tuo adresu laišką klau
sdamas kokiam ligonbutyje 
jis yra. Tada vėl tas netik
ras sūnūs atrašė jam laišką, 
kad jau iš ligonbučio jį išlei
do ir turi tik vieną dolerį 
pinigų ir nežino, kur dėtis, 
jeigu iam neatsiųs pinigų. 
Muraškai atsakius, kad jis 
nėra joks jo sūnūs, jis vis 
rašinėja jam laiškus ir pra
šo ninimi. Todėl apsisaugo- 
kit ir kiti "Keleivio” skaity- 
toiai, kad neišviliotų kartais 
koks nors gudruolis nerei
kalingai pinigu.

”Kel.” Adm.

Utis Lietuvoje.
Vokiečiai neleidžia blogai; 

ūkininkauti. Vokiečių vai- ‘ 
džia išleido įsakymą, kuriuo 
baudžiama iki 3 tukst. mar
kių arba kalėjimu iki 6 mė
nesių tie, kurie blogai ūki
ninkaus, nepildys valdžios 
paliepimų, kaip žemę dirbti, 
javus sėti ir t. t. Taip-pat 
bus baudžiami ir tie, kurie,

j pakviesti už pinigus darban, 
atsisakys dėl tinginio ar 

į šiaip menkos priežasties.
i — ---------- —’.

pra- 
(40)

Pa.

PARSIDUODA Duonos Keptuvė tik 
už 550 dol. Biznis išdirbtas per de
šimts metų. I dieną išeina suvirš 600 
duonų. Duona iš šios keptuvės ima 
18 krautuvių ir išvažiojama po stu- 
bas. Sykiu parsiduoda vežimas ir
arklys. (39)

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

DIDELIS BARGANAS
150 akrų derlingos žemės, Stuba. 

Banė ir kitos triobos, netoli nuo di
delio miesto — parsiduoda už $3,500.

60 akrų žemės, 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, Maaa.

PARSIDUODA STORAS, 
kuriame vedamas biznis nuo 5c. iki 
$1.00. Biznis eina gerai, vieta apgy
venta lietuviais ir lenkais; priežastis 

moteris.
(39) 

PRANCIŠKUS GERULSKIS 
40 Market st, Brighton, Mass.

Domicėlė Mikolo Jakubėnaitė Su
valkų gub., pabėgusi nuo karės Ru
sijon meldžia savo brolio Juozapo 
Mikolaiėiuko ir kūmo Kazimiero Ga- 
leckio, gyvenančių Amerikoj atsišau
kti šiuo adresu:

Domicėlė Jakubėnas 
Bogorodskoje, 
B. Bogorodskaja ulica, 
dom No. 23, kv. 17.

Moskva, Russia.

Aš Magdalena Stadalnikiutė su sa
vo dviem broliais ir seserimis, pajieš- 
kome savo tėvo, kuris mus apleido I 
jau trįs metai be jokios prieglaudos; pardavimo — prasisalino 
mes esame visi maži ir negalime už- Platesnių žinių klauskite.

Selo

Pajieškojimai
SKAITYTOJŲ ŽINIAI

"Keleivio” skaitytojai kada siun-: 
laužiai aptarnauja karus, čia pajieškojimą į Redakciją

.... , U . f .. . .. tunte prisiųsti ir tą juostelę, kuripolicija daboja geležinkelius užlipinto ant laikraščio, neprisiuntus 
’ ’’ * i juostelės, pajieškojimai nebus talpi-'

narni.
Pajieškojimai merginų, pirkimai, 

pardavimai ir kitokie pasiskelbimai, 
nors ir "Keleivio” skaitytojams dy
kai netalpiname. Už tokius pasigar- 

į sinimus skaitome po 2c. už žodį 
kiekvieną sykį, arba po 50c. už sykį. 

; Siunčiant pagarsinimus ir kartu 
' kitokius reikalus į Redakciją visados 
i rašykit kiekvieną reikalą ant atski- 
' ros popieros, tad visados gausit grei
tesnį patarnavimą.

Mainant adresą būtinai reikia pri
siųst SENĄ ir NAUJĄ adresą, kitaip 
laikraštį permainyt negalime.

"Keleivio” Administracija.

i ir komunikacija eina pa* 
' prastai. Tiesa, nelaimių 
; daug atsitinka. Susirėmi
mų tai čia, tai ten taipgi at
sitinka, bet tasai visai ne
duoda streikieriams vilties 
savo sunkią kovą laimėti.

Musų patarimas jiems, jei
gu nori, kad jų kovos neitų 
veltui, turi savo mirtinam 
priešui kapitalui užduot 
mirtiną smūgį rinkimų die
noj.

I
I
I

i

I

MESABOS STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ.

Iš Hibbing, Minn., prane
šama, kad Mesaba Range 
kasyklų darbininkai, r 7*" 
kurių sunkią kovą "Kel." 
skaitytojams jau gerai ~ 
noma, 
nančios 
grįžti darban, kad gelbėjus 
save ir šeimynas nuo suša
limo ir mirties iš bado.Strei- 
kieriai nutarė dėti per žie
mą savo skatikus bendron 
kason, kad galima butų va
sarai atėjus pradėt vėl savo 
kovą ir galutinai iškovoti 
pastatytus savo reikalavi
mus. Proklamacijoj, kokią 
streikieriai išleido, tečiaus 
jie užsako generalį streiką, 
jeigu sukimšti streiko vado
vai nebus iš kalėjimo paleis
ti.

Pajieškau tėvo Petro Markūno, pir
ma 4 metų gyveno Westville, III., aš 
jo sūnūs sugrįžau iš kariumenės ir 
norėčiau jį sužinoti, kur randas, todėl 
kurie jį žinote malonėkit pranešti.

Petras Markūnas, (40)
P. O. BOX 29, Westvilie, III.

apie I Aš Marė Rupšienė pajieškau savo 
r~l ” ' vyro Jono Rupšio, jis mane apleido 

Į 25 spalio, 1914 m. su mažais kūdikiais 
Zl- dideliame varge. Jis paeina iš Kau- 

verčiami prisiarti- J no gub., Raseinių pav., Kyedaimų pa- 
~r , i rap, Alkupiu sodos. Šviesiai gelto-ŽiemOS nubalsavo ni plaukai, akys šviesiai rudos, palei 

• I kaktą nosis perkirsta, apie 5 pėdų, 8 
colių augščio. įsigėręs mėgsta dai
nuot ir trankytis, bando kalbėt lenki
škai ir ruskai, bet nemoka, angliškai 
kalba vidutiniškai. Aš Marė Rupšie
nė, po tėvais Vaicikuniutė Krokialau
kio miestelio, Mariampolės pav, Su
valkų gub. Kas apie jį žino malonė
kit pranešti arba lai pats atsišaukia.

Marijona Rupšiene. (39)
BOX 47, Maiden, W. Va.

NELAIMĖ ANT GELŽKE
LIO.

Detroite. 1 d. spalių nak
čia East side miesto dalyje 
kertėje Deąuinder ir Forest 
gatvių gatvekaris daugiau 
kaip su 90 pasažierių, grįž
tančių iš teatro einant per 
geležinkelio kryžkelį likos 
užgautas traukinio ir nu
verstas nuo bėgių. Ant vie
tos užmušta 13 ypatų, 53 y- 
natas sužeistas nugabenta 
■igonbutin.

LSS. VI RAJONO KUO
POMS.

So. Bostonan ant vakaci- 
jų yra atvažiavęs drg. Jonas 
K. Danta iš Detroit, Mich.

Rajono organizatorius pa
kvietė drg. J. K. Dantą pa
sakyti keliatą prakalbų.

Prakalbos bus šiose vieto
se spalio mėnesyje:

4 d. spal., 7 vai. vakare, 
Lawrence, Mass.

6 d., 7 vai. vakare, Lowell.
7 spalio, 7 vai. vak., Nor- 

woode.
8 d., 7 v. vak. Cambridge.
8 d., 2 vai. po pietų Mon- 

telloje.
9 d., 7 v. vakare, Worcete* 

ryje.
10 d., 7 v. vak. Fitchburge
11 d., 7 v. vak. Gardneryj.
12 d., 7 v. vak, Haverhilly. 
Šiuom tarpu tik tiek pa

skelbiu, nes dar nuo kuopų 
atsakymo negavau, bet ti
kiuosi. kad kuopos surengs 
paskirtose dienose prakal
bas. Jeigu dar kas norėtų 
surengti prakalbų, turi 
kreiptis pas mane laišku ar
ba per telefoną So. Boston- 
1871 W.

Visos kuopos, kurios ga
vote pranešimus, turite kuo- 
greičiausiai atsakyti.

Visi prie darbo!
M. M. Plepis,

Thomas Park,
So. Boston, Mass.

o

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų, aš esu 29 metų, 
mylinčios švarų ir dorą poroje sugy
venimą, malonėkit atsišaukti ir mel
džiu su pirmu laišku prisiųst fotogra
fiją. Atsakysiu plačiau laišku.

M. Arnis, (39)
217 E. 26 st., Tacoma, Wash.

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

Motiejus Kisielius
23 Shaivnee st, Plymouth, Pa.

Pajieškau brolio Juozapo Jurgučio, 
Kauno gub, Raseinių pav, Kvėdanių 
par, Gagučių sodž, gyveno New Yor- 
ke. Taipgi pajieškau pusbrolio, Juo
zapo Kazlausko, Kauno g, Raseinių 
pav, Peninių par, Nosvitonių sodž, 
6 metai atgal gyveno New Yorke. 
Meldžiu jų pačių ar juos žinančiujų 
prenšti. (39)

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

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., Phiiadelphia, Pa.

Pajieškau Jono Petraucko, jisPajieškau 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, 
jis mane apleido 14 d. Augusto, pa
likdamas dideliam nubudime. Vidu
tinio ūgio, šviesaus veido, geltonų 
plauku, biskj pilkas. Vilniaus gub., 
Subačių sodžiaus. Meldžiu sugrįžti 
arba atrašyt laiškų. 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»
452 Kane st., Aurora, III.

Elzbieta Višniauckaitė, Suvalkų gu
bernijos, Mariampolės pav. Meškučių 
kaimo, lai atsišaukia, arba kas apie 
ją žino, meldžiu pranešti, nes turiu 
labai svarbų reikalą. (40)

Joe Sukaverckis.
P. O. B0X 308, Haileyville. Okla.

Pajieškau brolių Ignaco ir Simano 
Griebliunų, Žagrių kaimo. Serijų 
valsčiaus. Seinų pav., Suvalkų g. Tu
riu svarbų reikalų, malonėkit atsi
šaukti. (39)

Uršulė Giebliuniutė-Stankuvienė 
1204 Lloyd st., Scranton, Pa.

Pajieškau pusbrolių Stasio Plie- 
niaus ir Juozo Gečo, ir Marijonos Ge
čaitės, Kauno gub.. Telšių pav., ir 
parap. Taipgi pajieškau Stasio Lu- 
kauskio Siebunų sodos, Marcelės Žiu- 
kaitės ir Veronikos Servaitės Jienapo- 
lio naran. Jie patįs lai atsišaukia ar
ba kas juos žino, meldžiu pranešti.

Antanas Balsis, (39)
115 Brron avė., Detroit, Mich.

Pajieškau savo tėvo Antano Kui
sio, Kauno gub, Raseinių pav, Tau
ragės valsčiaus, Norkaičių kaimo: 
16 metų kaip Amerikoj. Meldžiu at
sišaukti.

Marta Kuišikė,
1030 9th st, East St Louis, III.

Stasiukas Staršiniokas Kopačis pa
jieškau savo kaimyno Antano Balže- 
ko ir kitų mano pažįstamų. Aš esu 
nuo karės pabėgusis. Meldžiu jų 
sų atsišaukti šiuo adresu:

Kuršy Znania, 
Miliutinskij per. dom. 6,

Moskva, Russia. 
Stanislavu Kopačisu.

vi-

sidirbt sau duonos. Kas apie jj žino, 
meldžiame visa širdžia mums pra
nešti. (39)

Miss Maggie Stadalninkiutė,
13 Shepherds Loon, 

Dundee, England.

Pajieškau pusbrolių Jurgio Kamiu-

DVYLIKA LEKCIJŲ AN
GLIŠKOS KALBOS

Lengvai ir parankiai sutaisytos, 
kurias išmokus turėsit gerą pradžių 
išmokt KALBĖT Ir RAŠYT ANGLIŠ
KAI. Jeigu netikit tam išradimui, 
perskaitykit pirmą lekciją ir persi- 
tikrinsit ar teisybė. Prisiųskit 5c. 
štampą, tuojaus gausit probą. (41) 

MONTELLO CORRESPONDENCE
SCHOOL, 

MONTELLO. MASS.

CIGARETŲ KUPONAI
Išmainomi ant vertingų dovanų.
Mes turime sandėlyje virš 700 skir

tingų daiktų ir priimame visokius 
kuponus. Atsilankykit ir pamatykite 
musų daiktus. Neimkite patįs siūlo
mų premijų, mes esame vietos agen
tais visų didžiųjų kompanijų. (?) 

BERNSTEIN & SON,
40 Beach st., Boston, Mana.

KOSTIUMŲ BALIUS.
LSS. 67 kuopos, Brighton, Mass, 

bus Subatoj, 14 Spalių- October. 1916 
RODDY SALĖJE 58 MARKET ST.

Todėl 
nepamirs-

sko Beržinių kaimo, Plutiškių parap., Pradžia 7 30 vai vakare ir Pimtn Rultručainm GulioniŠkiU I * . ,. . _ X. *
m i-o į visos apielinkes lietuviai nepainirs-
\ . P?.e |kit tsilankyti, nes minėtas balius bus

ir Pijušo Baltrušaičio, 
kaimo, Rudos parap., 
pav., Suvalkų gub. Kas apie juos žino 
malonėkit pranešti. (40)

Liudvika Siliauskienė,
5 Adams st., Holyoke, Mass.

Pajieškau savo vyro, Viktoro Ru- 
biko, kurio ir paveikslų čionai pa
duodu. Kelios sųvaitės atgal jis iš-

Pajieškau draugų: Vinco Ditkevi- 
čiaus, Vinco Andrulevičiaus ir Jono 
Germanavičio; iš Stakliškių (kiti <i _ __ _
Stakliškių parap.), Trakų pav. Vii- , važiavo iš So. Bostono darbo jieško- 
niaus gub. Taipgi ir kitų stakliškė- j ti ir iki šiol neturiu nuo jo jokių ži- 
nų meldžiu atsišaukti. Aš esu pabė-■ ’' 
gęs nuo karės Rusijon. Su manim ir ' 
daugiau stakliškėnų gyvena.

Adresuokit taip:
2. Armavir, Kuv. obl.

d. D-pa Kygriavceva, Russia.
Ivanu Samsanoviču.

Pajieškau sesers Viktorijos Čižiu- 
tės, po vyro Kuliešienės, pirmiau gy
veno Chicagoj. Vilniaus gub, Alytaus 
parap, Domantonių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą jai pranešti, todėl kas 

Į ją žino malonėkite pranešti.
Juozapas Čižius,

i 88 Concord avė, Nortvood, Mass.

I
I

Pajieškau .Jokūbo Palšio, Medeikių 
sodžiaus, Kauno gub., Panevėžio pa
vieto. Biržų parapijos. Turiu svarbų 
reikalų. Jis pats ar kas jį žino teik
sis atsišaukti.

Petras Ješinskas,
% Kelsey Ranch,

Lexington, Mass.

Pajieškau Krisiaus Klibo, Kriščių 
sodžiaus, ir Jono Mažeikos, Galentiš- 
kių sodžiaus, abudu Kauno 

; Novoaleksandrovos pav. Kas 
juos žino, tegul praneša.

Ag. Dubraitė, 
203 Upham st, Melrose,

gub., 
apie

Mass.

Pajieškau Prano Januso, gyvena 
Phiiadelphijoj. Aš pamečiau jo ad
resą. turiu labai svarbų reikalą, pra
nešti. Malonėkit kas apie jį žino pri- 
auot jo adresą. (40)

K. Januša,
196 7th avė, New York, N. Y.

Pajieškau Vladislovo Dubrindžio ir 
; Jono Delbogo, abu Kauno gub, Ši- 
I monių par, Juotpenų sodos. Aš ne
senai atvažiavau į Ameriką ir labai 
norėčia su jais susirašinėti.

Jurgis Kanišauskas,
823 Clifford avė, Rochester, N.Y.

Pajieškau dėdės Kazimiero Šiau- 
čiukėno. Navikų sodos, pirm 4 metų 
gyveno Kackensake, N. Y. ir pusbro
lio Kazimiero Butvilavičiaus. Deltu
vos sodos, Kauno gub., Vilkmergės 
pav. Turiu svarbų reikalų iš Lietu
vos, kas apie juos žino, malonėkite 
pranešti.

Kazimieras Kreivys,
545 Medford st., Charlestovvn. Mass.

Pajieškau brolio Frano Šimalckio, 
Kauno gub„ Dubėnų valse., Gendenų 
kaimo, 1908 išvažiavo iš Nakomis. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti.

Juozapas Karpus,
Nakomis. Illinois.

Pajieškau Jono ir Antano Uokšų, 
Kauno gub, Panevėžio pav, Ramy
galos parap. Paringų viensėdijos. 
Meldžiu atsišaukti ar kas juos žino 
pranešti.

Mikas Kabelis,
5315 Duncan st, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau sunaus Kazimiero Šala- 
vėjaus, Kauno gub., Šiaulių pav.. Pa- 
pilės parap., Kazokiškių sodos, gy
veno Nashua. N. H. Taipgi pusbro
lio Juozo Vaičiulio ir kaimynų Frano 
ir antano Parečių meldžiu atsišaukti. 

Franas Šalavėjus, 
BOX 307, Ansonia, Conn.

Pajieškau brolio St. Mockaus, Kau
no gub., Šiaulių pav., Raudienų pa
rap., Vašbučių sodos. Jo paties ar 
kas jį žino meldžiu atsišaukti.

F. Mockus.
906 Silver avė., San Francisco, Cal.

I

Pajieškau A. Sabaliausko, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., gyveno Bronz- 
ville. N. Y. Turiu svarbų reikalų ir 
meldžiu atsišaukti. (41)

T. Šeibok.
152 Rauber st..

toks įvairus, kad iki šiol panašaus 
da nebuvo. Galite pasirėdyt kuoįvai- 
riausiai kaip tik kas sumano. Kurie 
bus pasirėdę keistesniai už kitus, ne
žiūrint ar vyras ar moteris, gaus 
brangias dovanas. Atsilankykite kas 
tik gyvas, nes visas pelnas skiriamas 
isteigimui Lietuvių Name scenerijos.

KOMITETAS. (40)
nių. Aš palikau viena su 1 metų PUIKUS ŠOKIAI

T. M. D. 81 kp. rengia puikų pasi
linksminimo vakarą-šokius, naudai 
įsteigimui Lietuvių Knygyno So. Bos
tone. Bus Subatoj, 7 d. Spalio-Oct, 
Prasidės 7 vai. vakare ir tęsis iki vė
lai, LIETUVIŲ SALĖJ, kamp. E ir 

: Silver sts., So. Bostone.
Griežš puiki orchestra. Taipgi bus 

skrajojanti krasa, ir daugiausiai ga
vusiems atviručių yra skiriamos do
vanos. Todėl malonėkite atsilankyti 
visi kuoskaitlingiausiai, nes tuomi 
paremsite knygyno įsteigimą.

įžanga pigi: Vyrams 35c.. 
moterims ir merginoms 25c.

Visus širdingai užprašo 
KOMITETAS.

P.L. HOLLANDER & CO.
REIKALINGI RANKOMIS MEZGĖ

JAI ir KAROLIUKŲ VARSTY- 
TOJAL

Atsišaukit pas. (?)
MISS SCOTT, 
Penktos Lubos, 

4g PARK SQUARE, BOSTON.

nn nnnn nnn naaaaaaaaaa aaa attttku 
kūdikiu ir kenčiu didelį vargą.

Mariona Rubikienė, (42)
41 Gatės st, So. Boston, Mass.

BALIUS! BALIUS!
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugy

stės, Chelsea, Mass, bus Subatoje, 
7 Spalių-October, 1916. Svetainėje 
108 Park st. Pradžia 6:30 vai. vak.

Bus alaus ir kitokių gėrimų, todėl 
meldžiame visus atsilankyti ir gra
žiai pasilinksminti. Muzika bus ge
ra. Atvažiuojant karu reikia išlipt 
ant Chelsea Sq. įžanga 75c.

KOMITETAS.

APSIVEDIMAI

Pajieškau. apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės kaip 35 m. 
amžiaus, butų gerai, kad mokėtų ra
šyti. Aš esu 28 metų ir turiu gerų 
užsiėmimų ant visados. Platesnias 
informacijas suteiksiu per laiškų.

Ant Kavaleski,
532 W. 39th st., New York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, mylin
čios dorų gyvenimų. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųsti savo paveikslų, 
atsakymų duosiu kiekvienai.

I. August.
713 Andover st., So. Seattle, Wash.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
22 metų, norėčiau, kad turėtų pini
gų. Su pirmu laišku meldžiu prisiųst 
paveikslų.

BOX 299.

(40)
c p K

De Kalb, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųst savo pa
veikslą. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. (40)

Paul Smith,
934 Portland st, Flint, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri gerai suprastų restorano biznį 
ir mokėtų angliškai rašyt Mergina 
turi būti nuo 20 iki 28 metų, sutin
kanti imti civilišką šliubą. Aš esu 
25 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst paveikslą.

A. A. Bei,
Gen. Dėl, Ayer, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
darbininkės, laisvų pažiūrų, mylinčios 
dorą gyvenimą, paj’ieškau todėl, kad 
čionai nėra lietuvaičių. Meldžiu at
sišaukti ir prisiųsti paveikslą. (39) 

W. Bagdonas, 
Knightville, Utah.

i
Rochester, N. Y. Į

Pajieškau dėdės Vlado Mačiulio, 
Kauno gub, Aleksandravo pav. Pa- | 
nemunėlio parap.. Bimbų sodžiaus. 
Meldžiu greit atsišaukti.

Adelė Marcijonaitė,
150 W. Fort st, Detroit, Mich.

Pajieškau lietuvaitės apsivedimui, 
nuo 17 iki 20 metų, mokančios skai
tyt ir rašyt. Aš esu 20 metų. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųst foto
grafiją. Plačiau pasiaiškinsiu per 
laiškus. (39)

A. L. Ogent, 
15 Dorrance st, Box 3,

Worcester, Mass.

REIKALAVIMAI

Pajieškau pusbrolio Antano Mali
nausko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Smilgių parap., Atėnų kaimo, gyve
no Waukegan, III. 
ti šiuo adresu:

Kazimieras
193 Marrimack st..

Meldžiu atsišauk-

E ringes, 
Manchester, N.H.
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Šokių lekcijos.

Kiekvieno Ketvergo vakarų šokių 
lekcijos dykai ,nuo 7 vai. iki 8 vai. 
vakaro. O’Connells Hali svetainėje, 
184 Dudley st, Roxbury, Mass.

Moterį laikraštis! Moterį laikraštis!
iw“MOTERŲ BALSAS

Pirmas numeris jau išėjo.
Išleido L, M. P. S. A. Eis sykį 

mėnesyje. Tai bus dar pirmas lie
tuvių moterų laikraštis, kaip Ameri
ka atrasta.

”M0TERŲ BALSAS” yra leidžia
mas, kad paliuosuoti iš tamsos nuo 
amžių prietarų pavergtą musų mo
terį.

"MOTERŲ BALSAS" rašys apie 
moterų darbininkių reikalus, vaikų 
auklėjimą, turės speciali sveikatos 
skyrių, vaikų skyrių, suteiks žinių iš 
moterų darbininkių judėjimo, aiškins 
moterims politikos teises, paduos 
daug naudingų patarimų apie maisto 
gaminimą ir tt.

"MOTERŲ BALSAS” bus mote
rims tikruoju jų gyvenimo veidro
džiu.

Agentai, sukruskite užrašinėti "Mo
terų Balsą.” Duodame labai didelį 
nuošimtį.

Lai nei viena susipratus moteris ir 
žmonijos teisių lygybę mylintis, vy
ras nepalieka neprisidėję prie "Mo
terų Balso” leidimo.

Balsas”
229 N. 6th SU PHILADELPHIA, PA.

REIKALINGAS Pusininkas į Dra
panų Krautuvę arba pigiai galima 
pirkt labai puikioj vietoj, tarp lietu
vių ir lenkų. Lietuvių yra apie 6,000 

i ir tiek pat lenkų. Dabartinis savi- 
i ninkas turi kitą biznį, todėl norint 
eiti ant pusės į ta biznį arba norin
tieji atpirkt nuo manęs, kreipkitės 
šiuo adresu: (39)

S. TATARONIS,
88b Lawrence st_, Lawrence, Mass.

REIKALINGAS Duonkepis, pirma- 
rankis, mokantis gerai darbą. Mo
kestis gera. Kreipkitės šiuo adresu: 

S. BAKANO VSKAS. (40) 
Jewett City, Conn.
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Pajieškau savo pačios Anelės Če- 
činskienės, Kauno gub.. Šiaulių pav., 
Triškių parap., Meckiškės sodžiaus, 
taipgi tikro sunaus ir brolio Martino.

■ Meldžiu atsišaukti, ar kas žino pra-
* nešti.
1 John Cečinskas,
52 Sheldon st., Hartford, Conn.

REIKALINGAS Choro Vedėjas.
Choras gyvuoja antri metai. Moky
tojui pragyvenimui užsiėmimų yra 
įvairių. Galintis mokyti dainų ir 
chorų vesti malonės greit susižinoti 
šiuo adresu: (41)

J. T. Jankus.
_ _ _______ i avė., Binghamton, N.Y.

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA Groceršloris su gy
venimu užpakalyje; biznis eina gerai 

‘ ir galima padaryt gerą gyvenimą. 
| Kreipkitės šiuo adresu: (39)
128 C str., So. Boston, Mass.

Turėk Savo Namą!
Kam mokėt brangias randas narni 

savininkams, kada už tuos pinigu- 
gali nusipirkt savo namą. PER PA 
SKUTIMUS DU METU MES PAR 
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAM' 
apie už pusę milijono dolerių verte- 
ir jie visi užganėdinti

Dabar mes turime daug} hę ger» 
■ami) ir lotų ant lengvų išmokėjimų 
i ik biskj įmokėk ir turi savo namą

Mes parupinam taipgi pirmą ir 
mtrą paskolą, duodame statymam, 
construetion) paskolą ant lengvų i« 
v>ru ir žemo nuošimčio

BOSTON. MASS
Musų patarimas d'kai Kalbam 

•et miškai.

JOHN A. SMITU X CO
(Kcal Estate Evchangei

8 TREMOM -I. Ko.ni. iL.i

V! - V
Jeigu l.u "i 

laikraštį, ta; 
mane.
urinio knygų.

F. GUDINĄS. 
3J Kendal st, Detroit, Mich.

r.o.• užsirašyt gerą 
galite . atsikreipt pa> 

Taipgi galite gaut geriau.-io 
(40)

GERA PROGA!
Kiekvienas gali išmokt 

barzdaskutystės amato, plau 
kų rėdymo, manikiurijos ir 
t. t.- i gana trumpų laikų;
iškaščiais. Mes mokiname 

Rašykit informa- 
(?)

mažais 
moteris ir vyrus, 
ei jų.

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

Mokinkis sint Czebatus
IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS. 

Mes išmokiname minėtų amatų nuc 
pradžios iki galui. Kreipkitės ypatis 
kai arba rašykite. (39)

GOODYEAR SHOE SCIIOOL,
146 Court st., Brockton, Mass

Vaikinai, moteris 
ir merginos!

Išbandykite mus 
toaletines preparaci
jas. Geriausi aaiku.1 
dėl panaikinimo sau- 
lerudžių spuogų ir vi
sokių plėmų ant vei
do. Geriausi išdirbi
niai dėl padailinimo išveizdoa.

Naudingi pamokinimai kaip užlai. 
kvti švaria, dailia išveizda dvkai.

Atsišaukite pas
TOILET LABORATORY, 

Cer. Wirren st. & Lincoln m. Utica, N.Y.

Aš sakau 
nebūkite 
panašus 

i šitą!

AR PRALEIDI PINIGUS 
ant bandymų? Jeigu jus norite 
išbandyt ant jūsų plaukų, tai yra 
daug vaistų, su kuriais galima 
daryt ekspirimentus. Bet jei jus 
norite, tai kas yra patvirtinta 
per kelioliką metų kaipo geras 
vaistas, tai pabandyk DERMA- 
FUGA. Jis sustabdys slinkimų 
plaukų galutinai, sustabdys nie
žėjimą, išgydys pleiskanas ir už
augs plaukai. Jei netiesa, pi
nigus graži nam. Yra tikėtina,
kad trumpame laike Dermafuga 
viena iš geriausių gyduolių negu 
kokios kitos tos rūšies. Prisiųsk 
10c. stampomis arba sidabrinį 
dešimtuką, mes prisiųsim probą 
ir paaiškinimą jūsų kalboje. Ad
resuok: (40)

ARGIL SPECTALTIES Co.
BOX 37, (Dept. 12)

PHILADELPHIA, PA.

Aš Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Ai 
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 strėnose. 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada as pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyt? 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 saliunuoso 
ir aptiekose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: (?)

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolė* nuo visokiu blogumų. 

1709 S. HaUted St.. Tel. Canal 6417.
P. J. BALTRĖNAS. Prof.

_ Chicago. III.
Šita aptrarsinima turėtų pers kai 

tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt



Juozas Zupkauskas.
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Pasikalbėjimas kunigo su
laukiniu.

Vienas katalikų kunigas 
misijonierius pasakojo Au
stralijos laukiniui apie ka
talikų tikėjimo prakilnumą. 
Laukiniui tas pasakojimas 
pasirodė nesuprantamas ir 
tarp judviejų užsimezgė ši
tokios temos diskusijos:

Laukinis:— 
apie savo Dievą. Pasakyk, 
kur jis gyvena!

Kunigas:— Danguje, ant 
žemės ir kožnoje vietoje.

Laukinis:— Ir kožnoje 
vietoje?

Kunigas.— Taip.
Laukinis:— Tai kodėl aš 

jo niekur nematau?
Kunigas:— Dievo negali 

matyt, nes tai yra dvasia.
Laukinis:— Jeigu negali-' 

ma jo matyt, tai kaip tu gali 
žinot, kad jis yra?

Kunigas:— Tą galima
matyt iš Dievo darbų.

Laukinis:— O ką jis yra 
padaręs?

Kunigas:— Jis yra sutvė
ręs dangų, žemę ir visus dai
ktus.

Laukinis:— O ką tu žinai, 
kad tuos daiktus Dievas su
tvėrė? Gal būt juos kas ki
tas padarė? Arba gal jie 
patįs savaimi atsirado?

Kunigas:— Suprask, žmo
gau, jog pasaulyje niekas 
per save pasidaryt negali. 
Kiekvienas daiktas, ar jis 
gyvas ar negyvas, vis turi 
būt keno nors sutvertas ir 
tuo sutvertojumi yra didis 
ir teisingas katalikų Dievas. 

Laukinis:— O kur jus, ka
talikai, tokį Dievą gavot?

Kunigas:— Mes jį ga
vom... mes... bet tu perdaug 
jau nori žinot.

Laukinis:— Na, gerai, o 
ką tu man duosi, jei aš gar
binsiu tavo Dievą?

Kunigas: — Pastatysiu 
bažnyčią, prikalbinsiu prie 
jos daugiau tavo brolių, aš 
sakysiu jums pamokslus a- 
pie dangaus karalystę, o jus 
nešite man vuogas, riešutus, 
paukščius.

Laukinis:—' O kam tau 
riešutai ir paukščiai?

Kunigas
Laukinis:— Bet tu pirma 

sakei, kad tavo Dievas toks 
geras, kad reikia tik jo pra
šyt, o jis visko duos.

Kunigas:— Taip, jis vis
ko duoda, tik reikia prašyt. 

Laukinis:— Tai kodėl tu 
negali jo paprašyt, kad jis 
tau duotų riešutų?

Kunigas:— Riešutų... m... 
riešutų, matai, Dievas nega
li duot.

Laukinis:— Na, daleiski- ___ ___ , ________
me, kad tu mums pastatysi g-us jr Dievas yra teisingas. 

Laukinis:— Klausyk, 
man rodos, kad tu meluoji. 
Nelabai senai pas mane bu
vo kitas misijonierius ir jis 
man kalbėjo visai kitaip. Jis 
man sakė, kad tik jo Dievas 
yra tikras Dievas.

Kunigas:— Koks misijo
nierius?

Laukinis:— Toks pat kaip 
ir tu, tik ne katalikų. _

Kunigas:— O kur jis da
bar?

Laukinis:— Jo jau nebė
ra. As jį iškepiau ir suval
giau.

Kunigas:— Lik sveikas, 
važiuoju.

Tu _pasakoji g
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Valgyt.
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Pakvietimas
šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo tautiečius 

ir draugus ateiti pamatyti mane, kuomet jums reikės 
Siuto, Overkoto, Papuošalų ar Ceverykų. Aš pats jums 

visuomet patarnausiu kuoatsakančiausiai. Aš širdingai 
dėkavoju Jums už Jūsų paramą praeityje, kartu tikėda
mas paramos ir ateityje.

Musų Rudeniniai ir Žieminiai“ Naujos 
Mados Siutai; ir Overkotai 

jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir madų, 
kuriuos galima pirkti stebėtinai žemomis kainomis. Ne
laukite iki praeis pusė dėvėj imo sezono, bet ateikite dabar 
ir išsirinkite sau Siutą ar Overkotą, nes dideliam įvai
rume yra iš ko pasirinkti, ir dėvėkite juos, jų dėvėjimo 
sezone.
SIUTŲ IR OVERKOTŲ KAINOS NUO $9.75 IKI $30.00

Mes taipgi užlaikome visą eilę Vyrų Papuošalų.
SKRYBĖLIŲ IR CEVERYKŲ. 

CEVERYKŲ KAINOS NUO $3.00 IKI $7.00.
•Mes gvarantuojame. jeigu kuomi nors busite neužganė
dinti. tai mes apmainysime arba sugrąžinsime pinigus.

H. S. HARRISON CO.
662-672 U'ASHINCTON ST., BOSTON, MASS_L
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LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJI
DRAUGIJA.

VVaukegan, 11L
Valdybos vardai ir adresai:

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

Pirm. pag. — M. Ambraziunas,
803 8th st., Waukegan, 111 

Prot. sekr. — A. F. Sabecki,
802 8th st., H’aukegan, III. 

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

Kasierius — A. Kripas,
776 Marion st., VVaukegan, Ui 

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

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

Maršalka — F. Norkius,
919 Sth st., Waukegan, 111.

Susirinkimai ataibuna paskutinį ne 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1-mų va 
landų po pietų, "Liberty Hali” sve 
tai nėję, 803 8th and Sheridan Rd. 
Waukegan, III.
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į t Seniausiai* rusiškai-amerikoniškas 
Gydytojas Bostone

i Dr. B. L. BERNARO
v
t 
t

.>į l; 195 Dorcheater at.. So. Boston.
; Musų specijališkumas yra pi i- 
j vatiškos moterų ir vyrų ligos.
J l! Priėmimo valandos: nuo 1 iki 3-. 

ir nuo 6 iki 7 vakare.
Telefonas So. Boston 864.

i r
- t

Tel. Richmond 311.

Dr. Wm, A. Green
259 HANOVEK STREET, 

BOSTON. MASS.
Gydo visokia* moterų ir vyrų liga*
Mano specijališkumas, tai gydy

mas užsisenėjusių ligų. 
Visokis patarimas dykai.

DENT1STAS
Dr. I. Ganzburg
Labai gerai at
lieka darbų su
rištų su danti
mis ir jų ligo
mis, už žemes
nę kainų, kaip 
bent kas kitas Brocktone. 
nas užganėdinimas gvarantuoju- 
mas. Mokslas ir patyrimas Ru
sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- 
1 i ūdytoju to. Ateikite patįs per
sitikrinti.

Kalba rusiškai ir lenkiškai.
64 W. Elm street 
Brockton, Mass.

Laukinis:— Ar ru tenai 
buvai?

Kunigas:— Ne.
Laukinis:— Tai ką tu ži

nai, kad tenai taip gražu?
Kunigas:— Taip mokina 

musų krikščioniškas moks
las, 
sutvėrimas, tas mokslas?

Kunigas:— Tai ne sutvė
rimas, bet raštai, knygos.

Laukinis:— O kas jas pa
rašė, tas knygas ?

Kunigas:— Pranašai, a-
. paštalai.

Laukinis:— O ar jie buvo 
danguje?

Kunigas
Laukinis:— Tai kas tenai 

buvo?
Kunigas:— Tokio žmo

gaus nėra, katras butų bu
vęs danguje.

Laukinis:— Tai kaip jus, 
katalikai, galit žinoti, kad 
yra dangus, jei niekas iš jū
sų nėra tenai buvęs? Kaip 
jus galit žinot, kad tenai 
taip gražu? Gal būt tokios 
vietos visai nėra.

Kunigas:— Tikėk man, 
žmogau, tikėk, kad yra dan-

Ne.

I

bažnyčią ir sakysi pamoks
lus, o mes tau nešime riešu
tų, vuogų, paukštienos, 
kiaušinių ir kitokių daiktų, 
tai kas gi iš to išeis? Mes 
dirbsime, o tu valgysi! Ko
kia gi mums iš to nauda?

Kunigas:— Nauda jums 
iš to bus neapsakomai dide
lė. Jus pažinsite tikrąjį 
Dievą ir dažinosite, kaip pa
siekti jo karalystę.

Laukinis:— Tu tik ką sa
kei, kad tavo Dievas gyvena 
kožnoj vietoj, reiškia, ir ši
tose mano pelkėse, ar ne 
taip?

Kunigas:— Taip.
Laukinis:— Taigi jo ka

ralystėj aš ir dabar gyvenu.' 
Kam dar man mokintis, kaip 
ją pasiekti?

Kunigas:— Bet yra da ki
tas gyvenimas, gyvenimas 
po mirties. Tas gyvenimas 
bus kitoj karalystėj, ne šito
se pelkėse, bet tenai, augš- 
tai, danguje. Tenai neišpa
sakytos grožybės, neišpasa-, 
kyta laimė. Ir tenai gali 
patekti tik tas, kas pažį
sta tikrąjį Dievą.

Laukinis:— Argi ištikru- 
jų tenai taip gražu?

Kunigas:— Begalo gražu! 
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; nori, kad merginos 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk Prie išsinarinimo ir jsipjovimm
LIET. NEPRIGULM. KLIL’BAS

Chicago, III.
Prezidentas — Juoz. Kriščiokas, 

2027 Union avė., Chicago, III.
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskas, 

923 W. 33rd pi., Chicago, III.
Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 

Petras Keniutis,
3238 So. Halsted st, Chicago, III 

Finansų rašt.— Ant Staniulis,
3220 So. Wallace st., Chicago, III 

Kasierius — Kaz. šilas,
3342 So. Halsted st, Chicago 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatų kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandų vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3001 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spa 
’hi mėn. Pusmetiniai Liepos mėn

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLUBAS, 

Indiana Harbor. Ind.
' Valdyba: 
Prezidentas — Pranas Hendersonas, 

2112 137th st., Ind. Harbor, Indi
i
T?.

O. —........— —
po 15 dienai k>ekvi 
valanda do Dietų. J 
tainė■rl:--- -

Prot rašt — Vin. Čiparis, 
3604 Deodor st.. Ind. Harbor,

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

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

Maršalka — Motiejus Drunginas.
■ 3730 Elm st.. Indiana Harbor. Ind

Susirinkimai atsibuna nedaliomis 
vieno mėnesio, 1-ms 

valandą po pietų, Ant. Mikalocz sve 
'•j, 2112 137th st. Ind. Harbor, Ind

KREST KENDŽIŲ.
o Ji niekad nepamirš jus. 
kendžių gardumas priverčia jų 1 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 1 
•. sados Lowney*a Crest Ken- (i 
d ti. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o .j' 
gausi vieną svarų geriausių [j 
A nerikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostone.

ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY. 

t SOUTH BOSTON, MASS.

Tuojau įtrink IHa Ricbter’ie

PA1R-EKPELLER
Nuo JO metų nesuvadžiojantis ir letuv 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ix tac. tutebukM riioc« aptlckoM arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER * CO.

74-80 Waahinctoa Stroet. Ncw York. N. V

Kalba Lietuviškai, Lenkiška. 
Rusiškai ir Vokiškai. 

GYDO VISOKIAS LIGAS.
Valandos:

Nuo 8 iki 10 ryte. Nu
2 iki 3 diena nuo 7
8 vakare.

HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

hainkctę ir Sirty DtrtJtErt *
« lietuviška didžiausi \ ir <•'

GERIAUSIA.
Mes dirbame RAIKOTUS ir '

SIl TUS. Vyriškus, Moteriškus ir (( 
•(('Vaikams. Dirbame dėl KRAU-;

TUVIŲ, AGENTAMS ir P AVIE- (Į
' NIAMS iš geriausios materijos i 
ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė ;•■( 

Materijas mes imame iš aide- U , 
, lių firmų ir daug ant karto, to- j!! i

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Preziį  ̂

UU Telefonas, Dickmson 3995 Ji- įyy Vico-Prp-zid |or.^Nls Stankus,^
1210 S. Broad Si. Philadelphia,Pz.jf,Prot- Ra^-S“į
OFISO VALANDOS

i
'Ii*Abi

Nuo 9 iki 11 rito
•? to p it t. |
8 vakaro H J 

NLDFL1OMIS - 9. • ! * KtO- .
,. ■ . 4 popiet

•>

TAUTIŠKAS PAŠELPINIS SUSI
VIENIJIMAS LIETUVIU CONN. 

VALSTIJOS. 
NAUGATUCK. CONN.

- J. A. Shunskis.
183 Hillside avė. Naugatuck,

■ W. Marcinkevičia,
4 Curtis st.. Naugatuck 

Finansų Rašt. — M. Povilaičiutė,
10 Hotchkiss st-, Naugatuck. 

- J. J. Ynamaitis,
168 N. Main st., Naugatuck. 

I Kasierius — J. Tankunas,
166 N. Main st.. Naugatuck. 

Visi, kurie nori platesnių žinįų 
apie minėtą Susivienijimą, kreipkitės 
prie valdybos.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI

KELEIVĮ” Už ORGANĄ

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

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

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

Susinės. Sekr. 1) M.M. Rice-Herman
140 E. 19th st.. New York, N. Y 

Susinėsimų sekr. 2) J. Neviackas.
183 Roebling st., Brookiyn. N.Y 

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis
P. O. Bos 511, Westville, III 

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

Iždininkas — K. Šidlauskas,
226 W. Broadvcay, S. Boston, Mass 

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

J. Gegužis.
28 Broadway. So. Boston, Mass 

J. Gerdauskas,
New Britain, vor.n.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo 
nev Orderiais, reikia išrašvt vardu 
Lithuanian National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus nėr Finansų Raštininką 
T. L. Dundulį. P. O. Box 511, West 
ville, III., kuris po kaucija $1,000.

LIET. DARBININKŲ KL1UBAS 
Plymouth, 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. 
Finan. 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 kcžną mėnesį 
trečių nedėldienį popiet, antra valan
da, A uosto Stravincko svetainėje, 
40 Ferry st. Plymouth. Pa.

LIET. DARB. BROL. PAšELPINĖ 
DRAUGYSTĖ. COURTNEY.
Valdyba:

D. Lekavičia — pirmininkas.
P. O. Box 138. Courtney,

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

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

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

Draugystės adresas:
Box 64. Courtney, Pa.

; dėl mes gaunam kur-kas pigiau 
ir geresnę materiją, todėl galime g 

.((ir pigiau padaryt.
Lietuviai, kurie norite tik turėt ((( ■ 

v STIPRIUS IR GERUS RUBU 
; PIGIAI, visados kreipkitės pa 
' mus. Tolimesnieji per laišką ;
vietiniai ypatiškai.
Kriaučiams. Agentams ir Krau

tuvininkams sampelius pa- 
siunčiame dykai.

Travelers Rainccat Ccmparyj.
G. A. Romanas, savininkas. įj'

L;.? Harrison Avė.,
kampas Essex St. "

BOSTON. MASS.

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausį

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimų.

362-366 2no st., Se. Bosttn.

5. Baracevicius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Didelį palaidoju už 45 dolerius, 
maža už 15 dol.

Nelengvas ištyrimas.
Pati savo vyrui: —- Toji 

tarnaitė, kurią parsivedei iš 
pa j ieškojimų ofiso, butų ge
ra, tik nežinia, ar kartais ji 
neturi ilgų rankų. Aš ma
nau, reiktų ją išbandyt. Pa
dėk auksinę dešimtinę ant 
stalo ir paliksim...

Vyras:— Hm, matai, kas i 
žin, kad ir pinigas dingtų 
nuo stalo, kaip tai priro- 
džius, kad tai tarnaitė paė- 
mė?

I — Kvailas! Juk rasi jos

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

Valdybos adresai:
Pirmininkas — V. Stoškus, 

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

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

BOX 475, Steger, III.
Finansų Sekr. — F. Schukauska“, 

BOX 148. Steger, III.
Iždininkas — J. Skrandelis, 

BOX 377, Steger, III.
Iždo Globėjai:

J. Vaitkus, Box 374, Steger, III.
B. Povilauskas, Box 407, Steger, III. 

Maršalka — 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 
pas p. A. Salasevičių. Knygos taip- 

i gi sudėtos pas p. A. Salasevičių, kny
gas gali gaut skaityt ir neprigulintie- 

iji į Draugystę, bet reikia turėt paliu- 
laymą nuo pilno nario Dr. V. Kudir
kos Draugystės.

L. S. ir D. DRAUGYSTĖS 
Dės Moines. Iowa.

Valdyba:
Prezidentas^ — P. Dagilis,

Vice-prez. — V. Kasakaitis,

Turtų Rast, ir organo užžiurėtojas:

1822 E. Elm st, Dės Moines, Ia. 
Vice-prez. — V. Kasakaitis,

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

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

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

Dės Moines, Iowa. 
Kasierius — J. P. Shilaika,

217 S.E. 9th st., Dės Moines ,1a. 
Susirinkimai atsibuna kas antrų ne- 

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

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.

t aeiaisier-}-

kišeniuje.

A

DIDŽIO LIET. KUNIG. VYTAUTO 
DRAUGYSTĖ,

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

579 W. 6th st, St Charles, 111. 
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.

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITE, 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ. 

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresa;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS. KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČITJS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Ma ter ij alis t iškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOSIOS F1LOZOFIJOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

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

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų KJesos Tšsiliuosavimas.

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 laiškų arba 
siunčiant pinigus, adresuoki! taip:

KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.



KARES NUOTAKOS.
VIENO AKTO DRAMA, 

parašė
MARION CRAIG WENTWORTH.

Sulietuvino
J. B. SMELSTOR1US. ____

riai! Jus mindžiojate visa tai, kas motery- Į »jžLgi Rpduknifli 
stei yra šventenybei bUSRU HvBdRvlJal*

(Pereina per kambarį. Agituodama.)

MINĖ.—
(Visai pabūgus besižvalgydama.)

Ne. Leisk mane.
JEDVYGA.— Taip! Ir kaip senai mes 

— aš ir Franas — susižiedavom? Pasakyk 
ir tai.

MINĖ.—
(Mikčiojančiai.)

Prieš du metu. 
I JEDVYGA.—

(Atstumdama Minę šalin nuo savęs.)
Taip. Tatai visi žino. Visas kaimas šia

pus upės žinojo, kad mudu šią vasarą apsi- 
vesiva. Mudu apie nieką daugiau ir nesva- 
jojova. Mudviejų meilė su kare nieko ben
dra neturi, kaip lygiai ir musų apsivedimas. 
Taigi matai, aš nesu karės nuotaka.

(Visi tylėdami tėmija į Jedvygą, kuri žengia 
kelis žingsnius šalin, lyg kad norėdama išeit, 
bet urnai sustoja Hofmanui atsiliepus.)

HOFMANAS.—
(Išdidžiai išsitiesęs.)

Nežinau, kodėl tamista niekini musų ka- 
rėš nuotakas ir taip kalbi?

(Jedvyga atsisėda truktelėjus pečiais ir iro
niškai nusišypsojus, žiūrėdama į Hofmaną.)

Jos bus išgelbėtojomis musų tautos. < 
gelbsti šalį; kitaip gręsia pragaištis.

JEDVYGA.—
(Karčiai nusišypsodama.)

Aha.
HOFMANAS.—

(Karštai.)
Jos yra išganytojomis musų ateities.
JEDVYGA.—

I (Liūdnai linguodama galva.)
Ateities!
MOTINA.—

| (Maloniai padėdama ranką ant Jedvygos
i ties.)

Jedvyga! turėk daugiau pagarbos. Po
pas Hofmanas yra leitenantas. 
| HOFMANAS.— Mums išėjus, geriausi iš 
[musų nebesugrįžš, kuo liktų šalis, jeigu ne- 
putų vaikų?

JEDVYGA.— Ar jus apie tai niekad ne- 
pamastėt pirma, negu pradėjote tą niekintą karę? Į HOFMANAS.— Aš tamistai sakau, tai 
garbė būti karės nuotaka. Taigi —

JEDVYGA.—
I (Truktelėjus paniekinančiai pečiais.)Į Vaisinančia mašina!
I (Visi išgąstingai atšoka įbedę akis Jedvvgon.)

Ir ko čia stebėties? Kodėl nevaaint tik
ru vardu? Nors kartą pradėkite kalbėt 
teisybę!
I HOFMANAS.— Tamista atšauksi savo 
[jodžius rytoj, kuomet tamistos svainė stos 
Į u manim prieš altorių.
I JEDVYGA.—
| (Pašokusi nuo vietos smaliai žiūrėdama į
| AmHę i
I Amilė? Su tavim? Ne! Amile, ar' tas 
Įeisybė?
Į AMILĖ.—I (Susimaišiusi.)
I Jie sako man aš privalau — dėl labo tė- 
rynės.
I JEDVYGA.— Likti žmona to žmogaus, 
lurį nepažįsti, kurį tikrai mylėt negali? 
kodėl taip išniekinat moterystę? Nejaugi 
jave prie to gundo geismas gaut našlių pen- 
Įiją? Tai mažmožis lygus niekui. Taip, 
Įuomi savo žygį neišteisinsi.
Į AMILĖ.— ‘I (Sugėdinta, besiteisindama.)
I Aš norėjau likt gailestinga sesere, bet
I unigai ir generolai — jie įsako mums ište-
I ėti dėl labo tėsvnės.
I HOFMANAS.—1 (Išsitiesdamas įsakančiu balsu.)
I Aš įsakau tamstai tylėti!
I JEDVYGA.— Ne dabar, kada 
prs laimė ant prapulties krašto, 
lai sugrįžši, jinai bus priversta 
lisą savo amžių gyventi.
I HOFMANAS.— Dalykas ne vietoj. Mes 
I įeiname karėn — geriausi iš musų bus gal- 
lut užmušti. Manai, kad mes sugrąžinsi- 
jie ateičiai tūlas savo dalis patįs netekę gy- 
lasties? Tai aišku.
I JEDVYGA.—

(Lėtai linguodama galva.)
Aišku; reikalaujate, kad priveist valsty- 

ei naujų kareivių, kad vėl užveisti žemę?
'(Karštai.) _____ H_________ ____

Ir kam visa tai? Ar busiančios gentkar- prieš ciesoriaus ir tėvynės labą, 
h kanuolėms? O, ar tas yra įžeidimu mote- (Toliaus bus.)

Jos

IDa yra 3 kasyklos, iš tų 2 
visai mažai dirba; kas ne
nori darbo pirkties, privers
ti jose dirbti Jie niekur ne- 

_ : juos išjuo
kia. West Frankforte pas 
ką nepaklausi apie darbus, 
kiekvienas atsakys: "neži
nau, man davė už dyką.” 
Mat unija už darbų pirki- 
mąsi labai persekioja ir jau 
kelis pagavo. Todėl vis per
ka tiktai slaptomis.

Lietuviai čia pasidalinę į 
dvi dalis: vienus vadina ”sa- 
laveišiais,” o kitus "orienti- 
škiais.” Tarpe šitų dviejų 
partijų tankiai būna susirė
mimai, nes vieni kitiems ne
pasiduoda.

i
) ___________ __ . „
! Ji* užlaiko gerą Restauraciją, 
( visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.

!
į Pirmiausia ir parankiausia

vieta lietuviams.

» 304 B;i£iway ir 259 D Strsets 
i SO BOSTON, MASS.

I
. Gerb. ”Kel.” Redakcija! _ _ _

Nejaugi mes, moteris, niekad nepakilsi-; Tikiuosi vardan teisybės gan pasirodyt: 
me iš tų purvų? Jus niekad nesiklausiate leisite man atsiliepti per ‘ 
musų, ar mes norime karės, bet liepiate gerbiamo "Keleivio” skiltis, 
mums nuvalyt laukus, kapot malkas, sukti kad apvalius savo vardą nuo 
pasaulio gyvenimo ratą kai vergėms be pa- 
ilsio, be sumurmėjimo, laukt ir kentėt, žu
dyt save ir eiti gamint daugiau žmonių, tulas^LieL ŠunuTrašo,’ kad 
kad jų daugiau butų sušaudymui. Jeigu 
mes gaminame jums tuos žmones, kodėl ne- korespondencija 
leidžiate mums pasakyt, kuomi jie turi bū
ti. Argi mes norime, kad juos žudyt, jeigu 
jie yra žiedas musų gyvybės?

HOFMANAS.— Delei tėvynės labo.
JEDVYGA.— Jus naudojatės mumis kai

po lėlėmis, kaipo vaisinančiais gyvūnais ir 
manote amžinai laikyt mus bebalsėmis; bet 
aš nenoriu! Aš šauksiu patol, pakol mirtis 
neužčiaups man burną. O jus ir dabar gar
siai mums šaukiat — "Eik ir gimdyk žmo
nes tėvynei.”

HOFMANAS.— Aš niekad nei nepamas- 
čiau panašiai Amilei kalbėti. Jinai yra 
maloniausia mergelė, kokias aš tik savo 
gyvenime esu matęs.

JEDVYGA.— Ir kas atsitiks su ja? Ar 
kada-nors apie tai pamąstei ? Ne! Tėmyk! 
kelių bučkių, kelių saldžių žodžių, ceremoni
jos sujudinimų, besužinių minios šauksmų 
ir vilties, kad kada kartu gyvensi va mums 
su Franu neužteko. Esmi viena tų, kurie 
tikrai žino, ką reiškia apsivedimas, kas yra 
šeimyniškas gyvenimas ir moterystės šven- kad aš esu koks darbų par-

- • _ . . davinėjimo. agentas, skiriu
10 dolerių!

Taipgi skiriu ir vietos gy- ■ 
ventojams frankfortiečiams j 
tokią pat sumą, tegu kas jų j 
žino apie mano darbų par
davinėjime agentavimą ta- 

Kokio^ta* Prir°do ir pasiima ski
riamą dovaną.

Griežtai reikalauju iš 
korespondento L. 

Sunaus prirodymo man da
romo užmetimo, arba kuo- 
veikiausio šmeižto atšauki
mo, priešingam atsitikime 
busiu priverstas per šalies 
teismą apginti save.

P. S. Siunčiau "Kovai” 
tuos savo reikalavimus, bet 
”Kova” netalpina, neduoda 
nei atsakymo.

Tarnas Pangonis.
Box 17, West Frankfort, III.

biaurių šmeižtų.
"Kovos” No. 3 korespon

dencijoj iš Harrisburg, Pa.

nesenai "Keleivyje” buvo
‘ i iš West 

Frankforto, Ilk, buk fanati
kai norėję sumušt "Kelei
vio” ir "Kovos” korespon
dentą Tarną Pan—nį, arba, 
arba, kaip "Kel.” No. 16 š. 
m. buvo Tarną Pangonį. 
"Kovos” korespondentas iš 
Harrisburgo rašo, kad tai 
netiesa, jog Pan—nį norėję 
sumušt už korespondencijų 
rašymą, jis tvirtina, kad T. 
Pan—nį (suprask T. Pango
nį) norėję sumušt už darbų 
pardavinėjimą (mano pa
braukta T. P.) Tolesniai: 

Į "T. P. būdamas Dorrisvillėj 
nesykį kumsčia grąsino 

Į Harrisburgo koresponden
tams.”

Kad nekurie West Frank- 
! forto karžygiai mane nesy
kį norėjo sumušt, tas tiesa, 
bet jei "Kovos” korespon
dentas L. Sūnūs prirodys, 
jog jie kėsinosi sumušt už 
darbų pardavinėjimą, arba

t ūmas. Tau pirm, negu suspėsi visa ui ap
galvoti, įsako iškeliauti karėn. Pasiliks 
Amilė, kad laukti kūdikio. Nebus vyro, kad 
kartu su ja lauktų ir rūpintųsi ja. Jeigu ji
nai tave pamylėjo, pagalvok apie jos lūkestį 
ir deginantį žingeidumą. Koks kūdikis iš i 

: to tur gimti? Pažiūrėk įmanė. L____ .
rūšies kūdikį galiu duot pasauliui? Baimė, j 
rūpestis ir nežinė apie Franą man kvapą | ?’j^Vos”

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ta
rėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 
SKR1PKŲ, HR1UBŲ, ir daugybe kitokių MUZIKALIfiKŲ INSTRU
MENTU, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6 ** su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio ta voro paa 
tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tokį adresų:

W. s. Waidelis 112 grKyn, n. y.

I “
fl
\ 

i
I

VV. Laukaitis, i

Ei. Vyrai, Visi Pas 
rJDt i s O’

I

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

kurią išdirba Mentholatum 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 (plėtmus) sau
lės nuedegimus ir lašus. Kaina dė
žutės 50c. ir $1.00. (39)

J. RIMKUS.
BOX 36. Holbrook. Mass.

Ant 21 
akmens

Gelžkebo 1**6 
rodis srubeliu 
užsukamas, vy 
riško didumo 
rašytais dubei 
tavais viršais 
ant 20 metų au 
Ūsuotas su iš 
Labai teisingas 
važiuojantiems 

reikia visuomet 
laikas žinoti. Gvarantuota* 

__ Ypatingas pasiulyji 
Mes išsiųsime šį laikrodėlį an*

stabdo krūtinėj. Valanda iš valandos, die
na iš dienos, naktis iš nakties be jokios ži
nios laukiu ir laukiu. Jaučiu ir įsitikinu, 
kad mano kūdikis pašėlusiu tur gimti. li
tą mintis stumia da į baisesnę sielvartą. 
Tas pat butų ir su Amile, tas pačias pasibai
sėtinas kančias turėtų kentėti. Nebus vy
ro. kuris paguostų ir padėtų jai pergyvent 
baisią valandą. Koki suraminimą, kokią 
paguodą bei pagalbą čia gali suteikt šalis? 
Ir po to viso, jei nesugrįžši, kas uždirbs duo
ną tavo ir jos kūdikiui? Jai lieka kova ir 
tik kova už savo ir kūdikio gyvasties palai
kymą. Dabar jus viliojate mus gražiai 
skambančiais vardais — karės nuotakos! 
Hm. Visa tai greit bus užmiršta. Vienų- 
vienas dalykas liekasi amžinu, ir ar tu žinai 
kas ? Meilė! Per ugnį ir vandenį mes mu- 
šamės prie jos. negaudamos jos. —

HOFMANAS.—
(Atitraukdamas Amilę šalin.)

Neklausvk jos, Amile.
AMILĖ.—

(Atstumdama Hofmanų šalin nuo savęs ir bėg
dama iš kambario.)

Ne, ne! Aš negaliu likt taVo žmona. Aš 
nenoriu, nenoriu!

(Užtrenkia duris paskui save prieš pat Hof
mano nosį.)

JEDVYGA.—
(Pasididžiuodama.)

Jinai nebus tavo, Jonai Hofmanai, nuota
ka. •

HOFMANAS.—
(įniršęs.)

Po šimts perkūnų! Aha, dabar aš jau ži
nau, kas ta moteris, aš žinau, kas ta mote
ris!

JEDVYGA.
HOFMANAS.— Vakar buvo dvidešimts 

karės nuotakų. Užvakar jų buvo apie tris
dešimts, gi šiandien jau tik dešimts. Eina 
kalbos —

(Pertraukia neužbaigęs, susijudinęs pereina 
per kambarj, nervuodamasis paskui grumon- 
jančiai apreiškia.)

Aš pranešiu apie tamistą! Valdžia nu
baus tave. Aš pats busiu liudininku.

JEDVYGA.— Tai kas?
HOFMANAS.— Aš girdėjau žmones šne

kant, kad tūla moteris atkalbinėja mergi
nas nuo tekėjimo. Tik jie nežino, kas ta 

i moteris yra; sako, kad jei pagaus ką-nors 
itaip kalbant prieš ciesoriaus, jo generolų 
ir prieš bažnyčios padavadijimus, kaip da- 

; bar tamista kalbi, tokie žmonės bus apkal
tinti kaipo šalies išdavikai. Tamista veiki

Ir tatai

mano se-, 
Jei tu at- 
su tavim

Kokia moteris?

Guodojama "Keleivio Re
dakcija !

Malonėsite patalpinti šį 
mano pranešimą.

"Keleivio" 36 nr. tilpo pa
skelbimas iš West Frank
fort, Ilk, jogei darbai gerai 
eina, tikUi kad darbininkai 
išvažinėjo. Rašyta Nepai
mamo Verduno.

šešios sąvaitės tam atgal 
aš pats buvau toj vietoj dar
bo jieškoti, bet negavęs dar
bo kasyklose uždyką pri
verstas buvau sugrįžti at
gal į Pittsburgą. W. Frank- 
forte perka darbus už pini
gus. Garsintojas turbut 
jau ir pats pastojo agentu, 
kad darbus pardavinėti, nes 
rašo, jogei darbai reikia 
pirkti už pinigus (jeigu ko
respondentas praneša, kad 
darbą reikia pirkti už pini
gus, tai reikšia, kad jis per- 
sergsti, o ne nori būti "agen
tu.” Red.), o ypač C. W. F. 
Coal Co. (Orient Mine) dir
ba virš 5 šimtai angliakasių 
ir nei vienas negavo darbo 
už dyką (ar tamistas klau
sėt pas visus? Red.) Mokė
jo $10, ir nuo manęs tiek 
prašė. Šios kasyklos fore- 
manu yra Jack Radenbush. 
Kasyklos vadinamos Sauli
ne No. 8 ir Eastine No. 9; 
abi vienos kompanijos; ant 
abiejų kasyklų yra "supre- 
tendentu” Jem Donn. Be ši
to vyro nieks negali gauti 
darbo ir prie jojo nieks ne
gali prieiti, nes agentai da- 

įboja. Tiktai tas gali priei
ti, katras turi užmokėjęs a- 
gentui nors $30. Tada iš
rašo "rasytę” ir ant ryto
jaus yra galima eiti dirbti, 
į Agentų yra kožnos tautos, 
i bet lietuvių daugiausia; 
j vieni prisipylę pinigų pabė
go, o į jųjų vietą kiti pasto
ja.

geižkeliu 
kuriems 

žinoti.
Ypatingas pasiulyji

į O RAS ST. ANDRZEJEWSKI

I
 Vienatini* lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS-

Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laikų gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo 

: 176 HARRISON AVĖ.. BOSTON.

Valstija

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noė

ypatinga*, 
žmonėms, 
ikras 
ant 20 metų.
mas.
\iekvieno adreso už $5.75 C. 0. D. i* 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit* 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro 
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėli*'- 

(?)
EX( ELS1OR WATCH CO.

906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL

Sveikata 
pajiegos 

ir 
energija

Siutus ir kitokius 
Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrina m, kad Jus sučėdysit pinigų ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mea imam 
materija iš gerųjų firmų ir primieruojam 
rūbų pagal žmogų, todėl neeudarko žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

i
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 

TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

TAIPGI ISVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21018

DYKAI
ŠITAS BRANGUS
VADAS 1 SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijamas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterca, kvaitulys, pūslės, inkstą ir 
ligos lytiškai-šlapimo organu ir kitos ligos, kurios tik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

Šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musą pasekmingą gy
dymą tokią ligą, kaip pilvo bei jakną negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimu strėnose; nuo skaudžią ir skaudančią sanarią; nuo galvos skau
dėjimo; nuo p *tito nustojimo; nuo aprugnsio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; b. o tulžingumo užpoulimą; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėj:.no miegoti; nuo blogą sapną. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs. rytmetyje? Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas; draugijos! * Ar 
ėsi nusiminęs, nubudęs ir ar turi širdgėlą? Tie symptomai nurodo, kad jusu kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musą gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių į ją seną laiką sveikatą, špoką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrą. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiek vienas vyras bei moteris turėtą žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jusą negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą Į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Pristiiskit Šita Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR.J. RUSSELLPRICE CO., L.501 Madiaon & Clinton St*., Chicago, DL ,

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysal dykai, apmokėta 
pačia, jūsų brangią medlkališką knygą.

negal%25c4%2597j:.no
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Vietinės Žinios
"Darbininko” administrato

rius nuvarytas nuo 
pagrindų.

draugavo su socialistais, tai Vadinas, tris žmonės bus žu- 
niekam jokios skriaudos nė vę dėl tikėjimo.
už centą nepadarė. Virtę® kad jį nušovė kai-kurie gi- 

jgi kataliku, pirmiausia ap- minės norėdami pasinaudoti 
šmeižė buvusius savo arti- ’* 
miausius draugus, o paskui 
apšmeižė socialistų mažu®

Pereitoj nedėlioj Hyde v^kus, dabargi apkrauste 
Parke buvo parengtos Liet. ^v0 draugo kisenius ir įsva- 
Dukterų ir Sūnų Draugijos ziavo m°kytis ant kunigo

jo turtais. Vienas nušauto
jo draugas dabar paskyrė 
$5.000 dovanų tam, kas iš
duos arba suseks žmogžu
džius.

L.D.LJ). 2 kuopos susirin
kimas.

Pėtnyčios vakare 6 d. spa
lių St. Omer svetainėje bus 
svarbus L.D.L.D. 2 kuopos 
susirinkimas. Reikalinga, 
kad visi nariai susirinktų ne 
vėliaus kaip 7:30 vai. vaka
re. Komitetas.

Prince Albert išlošia

Ditkaus Draugas.prakalbos. Kalbėt buvo pa
kviesti Jaruševičius iš Nor- 
woodi ir ”Darbininko" ad
ministratorius Kneižis iš So. ko-seredos naktį vagis įsi- 
So. Bostono. Pirmasis kai- laužė per užpakalini langą i 
bėjo klerikališkai, gvrė "Keleivio” ofisą ir padarė 
"tautos fondą” ir kitas kle- daug nuostolių. "Keleiviui" 
rikalu ištaigas, bet kitų sro- pavogta nedaug, tik keli do
viu neužgavo ir nieko nei- leriai smulkiais pinigais, ke- 
žeidė. Atsistojęs gi "Dar- i liolikos dolerių vertės kra- 
ko” administratorius sumai- sos ženklelių ir išnešta mi- 
šė dangų su žeme. Pradėjo krometras. Bet kitoj Ke- 
pasakot ‘ apie Rusijos revo- leivio” ofiso pusėj yra P.

- -- - - - . X Tll

tų, pasakė, kad socialistai su krautuvė 
valdžia naikino lietuvių apie už $300. Kas buvo už
spaudą, kad lietuviai moka daryta nedegamo j 
socialistams "kvoterius," c 
šie sau turtus kraunasi, ir 
tokių nesąmonių pripasako
jo, kad pirmininkas neišken
tęs ji sulaikė ir pasakė: "Je! 
tamsta nieko geresnio neži
nai, tai lipk nuo pagrindų ir 
važiuok sau pas vyčius. Mes 
šitas prakalbas surengėm, 
kad apie draugijos reikalus 
paaiškinus, bet ne žmones 
šmeižus." Kneižis pradėjo 
teisintis, kad jis nieko ne- 
šmeižiąs ir pradėjo prašytis, 
kad jam nedarytų sarmatos 
ir leistų pabaigti kalbą. Pir-- 
mninkas leido, bet žmonės 
užprotestavo. Kad žmones 
nuraminus, atsistojo vietos 
lietuvių kooperatvvės krau
tuvės darbininkas ir išrėžė 
”Darbininko” administrato- 
tokį pamokslą, kad tas ne
žinojo nė kur akių dėti. Jo 
kalba žmonėms gana Datiko. 
Ant galo jisai liepė "Darbi
ninko” administratoriui at
siprašyti prieš publiką už 
įžeidimą pažangiųjų žmonių 
ir laikraščių, bet "Darbinin
ko” administratorius atsa
kė, kad jeigu ji piemeniu čia ----------- - -
išvadino, tai ką jau jis čia šaudyt i žmones, 
atsiprašinėsiąs. Tūla mote- U J.
ris ant to jam pastebėjo: tarnaujanti AValton kompa-

Apvogė "Keleivio” namą.

fiuci ja. griebėsi už" socialis- i Valukonio auksinių daiktų
.............................  " "i ir tų vagįs išnešė

S5.000 už suradimą žmogžu
džių.

Nelabai senai Bostono 
priemiestyje Brookline, kur 
gyvena patįs milionieriai, li
kos nušautas turtingas ita
las Di Cola. Jis grįžo su sa
vo sugulove iš teatro ir li
pant jiems laiptais ant vir
šaus kaž-kas pravėręs duris 
iš užpakalio šovė. Di Cola 
krito ant vietos. Tūli mano.

I

j spintoj, I 
o tas liko nepajudinta, bet kas 

buvo iš lango neišmta, tas 
pavogta. Ir vagių butą, ma- 
tyt, ekspertų, nes imta tik 
auksiniai daiktai. Auksuoti 
visi palikti.

Policija jieško vagių išsi
juosus, bet kol kas da ir pė
dų nesusekė.

Tobaeco Co

the national joy įmokė

v i-gai. kas reiškia, jog turėsite ilgai ką rūkyti, ar įueoite į 
avo seną draugę pypkę, ar suvyniosi.e i papirosą.
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO ’ela, N. C.

per savo gerumą
Nė kuponų nė dovanų prie Prince Albert 

tabako niekad nebuvo duodama. Mes vietoj 
to duodame gerumą. Nė federalEki, nė val
stybiniai uždraudimai kuponus ar dovanas 
duoti jokios įtekmės ant Prince Albert par- 
davniėjimo neturi. Jus galite rūkyti Prince 
Albert taip ilgai ir tiek daug, kiek jums pa
tinka. Tai yra dėlto, kad jis yra sutaisytas 
su pagalba patentuoto proceso, kuris IŠIMA 
KANDIMĄ IR KARTUMAI

LSS. 60-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas bus nedė
lios ryte 10 vai. Susirinkit 
visi nariai, nes yra svarbių 
dalykų apkalbėjimui.

Sekr. P. šolomskas.
P. KETVIRTIS

1 Atidariau auksų skyrių 
po No. 233 Broadway, So. 
Boston. Urbono ir Pilvinio 
krautuvėj. Parduodu viso
kius auksinius, auksuotus ir 
sidabrinius daiktus, taipgi 
visokius muzikališkus inst
rumentus. Kreipkitės per 
laišką, o aš ar mano agentai

iLSS. 60 kuopa auga.
Pereitą nedėdienį vakare 

60-tos kuopos svetainėje 
kalbėjo iš Detroito tūlam; 
laikui atvykęs Naujon Ang-

ilijon drg. J. Danta.
Prie kuopos prisirašė 5; 

nauji nariai.
I

Skebams valia šaudyt žmo
nes.

Panedėlio vakare Chel- 
sea’j važiuojant automobi
liais iš A. G. Walton Co. če- 
verykų dirbtuvės skebams 
būrelis tos dirbtuvės strei- 
kierių ar kas nors iš simpa
tizuojančių streikieriams Į 

Istreiklaužių automibilių me-; 
tė akmeniu. Skebai pradė- 

. jo šaudyt į žmones. Paleido 
daugiau kai penkiolika šu- 

| vių. Bet policija vietoje 
i skebus, puolsi areštuoti 
streikierius. Nei prieš vie
ną areštuotų streikierių nė
ra skundo arba prirodymo, 
kad mestų akmeniu, tečiaus 

įjuos kalėjiman kemša ir 
kankina. Skebams daleisti- 
na nešioties revolverius ir

. šešis are-į 
štuotujų streikierių policija, į

Kazys Ramoška pereitą 
sąvaitę likos nuteistas 
dviem mėnesiams pataisos 
namuosna už girtuokliavi
mą ir nesirūpinimą savo 
žmonos ir vaikų gyvenimu.

I I
Prakabos.

Spalių 8 d. š. m. 7 vai. va
kare Lietuvių salėje bus D. 
L. K. Vytauto draugijos su
rengtos prakalbos. Kalbės 
F. J. Bagočius.

P-lės Ona ir Prudence 
Zvingiliutės iš W. Lynno 
taipgi Ona Turauckiutė iš

i Cambridge dainuos duetus 
ir solo. Nariais draugijos 
galima bus patapti už pusę 
Įstojimo kainos. Kviečia vi
sus, Komitetas.

”Ar tai tu da piemens vardo nijai, kaltina užpuolime ant 
_____streiklaužių. . 

___r________o  Vis tai lekcijos darbinin-l 
mėgino dar piršti žmonėms kams, ką jiems duoda jų iš- 
”Darbininką," bet niekas rinkti Į valdininkus demok- 
neužsirašė. Kaikurie katali- ratai bei republikonai. 
kai prašė, kad užrašytų 
jiems "Keleivį.”__________
sakė, kad su tokiais žmonė
mis, kurie nori "Keleivio," 
jis nenorįs kalbėti. "Jeigu 
nenori kalbėti, tai važiuok 
sau namo," atkirto jam vie
nas žmogus.

Buvo suderėta jam
prakalbą $3, bet gavo tik $1. da kaina pasilieka ta pati — 

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 5 centai.
Draugiją reikia už tai pa^ Vienkart su duonos pa- 

nas. Pieno perkupčiai. ku
rie ima pieną iš farmerių ir 
pristato miestan, pakėlė 
žmonėms kainą po lc. ant 
bonkos. Farmeriai apie tai 
sužinoję pareikalavo, kad 
perkupčiai tuomet ir jiems 
brangiau mokėtų. Perkup
čiai nesutinka ir dabar eina 
ginčai. Farmeriai rengiasi 
sustreikuoti ir nebeduoti 
perku pčiams pieno. Todėl 
gali būt, kad Bostone pieno 

i visai nebus per kokį laiką.

sarmatiniesi?”
Ant pat pabaigos Kneižis

bet niekas rinkti į valdininkus demok-

Kneižis at- Pabrango duona ir pienas. 
Šiomis dienomis jau ir 

Bostone pabrango duona.
i Pakelta 1 centas ant kepalė
lio. Penkių centų kepalėlis 
dabar jau parsiduoda po 6c. 
Tečiaus taip yra tiktai krau- 

už tuvėse. Kepyklose kol-kas

girti, kad tokiems "kalbėto- brangimu pabrango ir pie- 
tojams” neduoda šmeižti — ™--------- i—i...
žmonių ir niekinti pažan
giąją spaudą. Vietinis.

Apsivogė "Darbininko” 
bendradarbis.

Tą pačią naktį ,kaaa likos 
apiplėštas "Keleivio' ’ ofi- j 
sas, "Darbininko" bendra- į 
darbis V. D. iškraustė I 
Ant. Pilviniui kišenius ir; 
paėmęs $60 pabėgo. Tai yra 
tas pats V. D., kuris nelabai 
senai parašė "Darbinin
ke" "atsisveikinimą” so
cialistams ir visaip juos 
apšmeižė. Mat jis apie pu-i 
sę metų buvo "socialistas,” j 
bet pamatęs, kad "socializ
mas” jam nė automobiliaus:______ ______  _. ___
nedavė, vėl grįžo prie katali- pereitą žiemą nušovė Cheal- 
kų ir lankė bažnyčią, vyčių seaje B. Ostrovičienę ir jos 
mitingus, vakarus ir visur dukterį Oną.
sakėsi, kad socialistai jau i Prie piktadarystės Tar- 

kosi gyvenęs pas Ostrovičie
nę tuomet ant "burdo” ir 
buvo įsimylėięs į jos dukte- 

iri, bet jos darydavo juokus 
iš jo maldaknygės, vadinda
vo jį davatkinu ir t. t. Ne
galėdamas atsispirti žo
džiais ir protingais argu
mentais, tas katalikas paė
mė revolverį ir abidvi mo- 

______ teris nušovė, už ką dabar ir 
Kuo^net pats turės atiduoti galvą.

U \ .

f

žmogžudys nuteistas 
miriop.

Suffolk apskričio teismas 
pasmerkė miriop Adomą 
Tarzieną. kuris 17 sausio

butų ji iš "kelio” išvedę, zien prisipažino. Jisai sa- 
Bet dabar, girdi, gyvenu 
"baimėj Dievo” ir su kunigų 
pagalba išeisiu ant kunigo. 
Bet štai tas "kandidatas Į 
kunigus” pamatė, kad jo 
draugas, pareidamas iš savo 
krautuvės, parsineša pini
gų; staiga metė darbą ir 
pagriebęs visą pluoštą ”bu- 
maškų” išdūmė.

Tai mat, ko išmoko dirb
damas su vyčiais! T

atvažiuosim pas jus i namus. 
Parduodam ir ant išmokėji
mo, taisome laikrodžius ir 
kitus daiktus.

Prince

yra tokis tabakas, kuris pa
tinka visiems žmonėms, ne
žiūrint i jų padėjimą ir kur 
jie negyventų. Šiendien jis 

pasaulio rūkomuoju ta- 
Prince Albert yra

PARSIDUODA Grocernė ir Bučer-
nė ant Broadway. Savininkas serga i yra 
ir liepia parduoti pigiai. Į:

PARSIDUODA "Kendžią." Tabako.
"Aiškumo. Sodės ir Grocernė ant C; tai D VČSUS IT kvepiantis, kad
str. Labai pigiai parsiduoda, galima .. ‘ , ... . . ......
uždirbti apie $50 sąvaitėj. JIS UZganedinS JURUS 1S Kiek-
terPsuS'“S^;2- Si vien0 atžvilgio. Jis dega ii-
pigiai.

PARSIDUODA Muro Namas ant
Boston st., Dorchesteryj, dėl trijų fa- 
milių. Savininkas išvažiuoja į Cali- 
forniją, liepia parduoti už kiek kas 
duos.

PARSIDUODA 4-rių familių na- j
mas ant Sth str., vertės $3,700. Savi
ninkas liepia parduoti už $2,500.

Su viršminėtais reikalais kreipki- Į 
tės pas

R. VASILIAUSKAS.
138 D street. So. Boston, Mass.

Pranešimas.
Kurie norite dainuoti ir 

linksmai laiką praleisti, ( at
eikit prisirašyti prie "Lais
vės” Choro, Cambridge.

"Laisvės” choras laiko sa
vo repeticijas kas utarnin- 
kas ir pėtnyčia kaip 7:30 v. 
vakare, po numeni 79 Moore 
ir kampas Harvard sts.

Pirm. B. A. Simanavičius.

Birutės Kanklių Choro susi
rinkimas. ,

Ateinančios nedėlios va
kare 8 d. spalių St. Omer 
svetainėje šaukiamas Biru
tės Kanklių choro susirinki
mas. Reikalingi visi nariai 
ir manantie likt Bir. Kankl. 
choro nariais. Komit.

Balius.
D. L. K. Vytauto 

rengia smagų balių 
bus Day, ketverge, 12 Spa- 
lių-October. Balius bus lie
tuvių salėj, kampas E ir Sil- 

iver sts., Šo. Bostone, prasi
dės 2 vai. po pietų. Tai bus 
didžiausis balius apylinkėje.

■ N. Januška.

Dr-stė 
Colum-

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir tšproal 

name senua.
Vienintelė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame du<>d» 
gerų ir gražų darbų ai prieina 
mą kainų.
PASIŪDINK PAS MUS SILTą 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES! 
Todėl, kurie norit pasisiūdini 
gerų siutų, išvalyt arba suprosit 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
, So. Boston.

i

M. ANDRIUŠIUTĖ.
MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVĖJA.

Prince Albert gan 
sur. Pars’duo 1a rauJon 
skardinėse už Ilk., ma . 
krose už 5c. T nori ; -u -.~ .a-

■ < :s svarais i.- u t.

DYKA* VISIEMS!

VAŽIUOK KUR TIK NORI

Suteikiame geriausius pamokinimus kaip uždirbti daugau pinig . Visiems 
atsišaukusiems be skirtumo lvties. Raš'kite tuojaus pas

INTERNATIONAL NOVELTY CO.,
1154 Lincoln Avė., UTICA, N. Y.
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TAILORi:
į 278 Broadway.

i

• cvcim jętzridubiob gcnina1 >■
)( ir užkandžiai. Patarnavimas prie- ((' 
)) lankus.

Geriausias Lietuvio
SALONAS IR RESTAURACIJA (į 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai

Parankiausia Lietuviška užeiga.

J. MATHUS
So. Boston. Mana. /((

i) Visokiems daiktams labai pabrangus, 
I1' tečiaus aš nieko nepabranginau.

Visokias

DRESES ir KITUS RUBUS 
pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate- 

1 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.
- 324 E street, kampas Broadway 
• I SO. BOSTON. MASS.

|
į>

ir
Papirkau dar du nauju automobilius su minkštomis sėdynėmis ir su 

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

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

Bostone, o dabar tiktai pradeda pirkti apie City Point, vėliaus pradės 
pirkti Dorchestervje 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 LOTŲ.
Mes vežam visus dykai su visom šeimynomis Nedaliomis 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 Vištų Farmų arti Bostono.

Antanas Ivaškevičia 
315 Broaaway, So. Boston, Mass,

>

r>)

)!; 
t ’i >1

342 Broadway. *

Telephone: Baek B*y 4209 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITMKO AKINIUS

UeTOYiszkas D-'fc M Z’iseima
? Pannenter Sč
Bostorų Fasa 

Vtsok.ias ligas gy 
iau pasekmingi*- 
usial. Ateikit tie- 
«iak pas mane 1 

‘.repais į viržį tik 
neikit J aptiekę: 
mano durya bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.

. Ofiso valandos 
i Nuo 9 iki 11 ryte 

nuo 1 ki2 Irtiik-
8 vakare. Teleph. Richmond MH-*

VcGERAS 
LINIMENTAS

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos 
nariu 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

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

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

Skaitykite šį laiSką: “gvėros GothardiSkas Aliejus pasirodė labai veiklus. 
Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti 
Severos Got kardišką Aliejų skausmas pradėjo mažintis ir kol suvarto
jome pusę bonkos. rip skausmai visiškai išnyko.“

John Mikulastik. R. F. D. 1, Box 96, Iron MounUin. Mich.

G»nkito Severos Preparatus nuo savo sptiekorians. Negalint gauti, už
sisakyk tiesiai nuo męs. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

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

419 BOYLSTON STR
Saite 419. 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON. MASS.

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

a, kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

, vartojamos.

Geriausia 
Lietuviška

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

APTIEKA j
Teisingiausia ir Geriausia
Sutaiscm Receptus su di- a 

džiausią atyda. nežiūrint ar iš + 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 1 
pasaulije vartoja, taipgi visados + 
randasi lietuvis aptiekerius. T

EDVARD DALY, Savininkas J
18 Broadway, So. Boston. į

Galite reikalaut ir per laiškus. į 
o mes per ekspresų gyduoles at- -ė 
siusime. į

■< vytoj

LIETUVĖ KRIAUČKA.?

Ona Čepullonis |
Siuvu visokias moteriškas 
DRAPANAS

Vasarines ir žiemines, pagal 
naujausias madas ir už priei- :; 

namų kainų.
Visokį darbų gvarantuoju 

Už gerumų ir gražumų mano o 
darbo gvarantuoja mano 

pažįstami. (911)2?
ONA CEPULIONIS, H 

252 4th St., Si. Boston, Misi į

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 ........... $1.0v

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. suvaininimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo .......... 1.03
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

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

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

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 į 
jums ekspresu. i Jd 

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas |
PROVIZORIUS 1

226 Broadway, Kampaa c st. So. Boston, Mass. !’u




