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Rumunų tvirtoves Krajova ir Orsova jau puolė; teutonai dabar eina ant Bukarešto.
Tik greita pagelba iš Rusijos galėtų išgelbėt sostinę, ant kurios teutonai gula iš trijų pusių. Visa vakarinė Rumunijos 
dalis jau priešininko rankose. Rumunai traugdamiesi atgal degina kaimus, naikina javus ir ardo geležinkelius. Graikų revo
liucionierių partija apskelbė karę Vokietijai ir Bulgarijai. Pereitoj sąvaitėj mirė Austro-Vengrijos karalius, kuris pirmutinis 

pradėjo dabartinę karę. Australijos darbininkai visuotinu balsavimu atmetė priverstinos kareivystės įvedimą.
Mirė Austrijos k iralius. ■

Pereitoj* sąvaitėj mirė se
nis Austrijos karalius Juo
zas Franas. Jo vieton pa
skirta erc-hercogas Karo
lius Franas, kuris buvo pa
skirtas Austro-Vengrijos 
sosto įpėdiniu tuojaus, kaip 
tik Sarajeve buvo užmuštas 
pirmasis sosto įpėdinis erc- 
hercogas Franas Ferdinan
das.

Kadangi dabartinis i 
jas Austrijos valdonas nebu
vo rengiamas į sosto įpėdi
nius, tai nuo mažens jis lan
kė ir liaudies mokyklą, kas 
jau sulaužė karališkojo dva
ro priimtą etiketą. Nors jis 
yra jau 29 metų amžiaus, 
bet apie jį tik tiek tėra ži
noma, kad jis yra vedęs ir 
turi du vaiku. Atsižymėjęs’ anglų, neskaitant laivo dar- 
jis niekuo nėra. : bininkų. Išgelbėta 1,106

j žmonių, o 50 nuskendo.
i "Britannic” buvo pastaty
tas 1914 metuose ir buvo di
džiausis laivas pasaulyje, 

pranešama, turėjo 53,000 tonų įtalpos.

DIDŽIAUSIS ANGLŲ 
LAIVAS PALEISTAS 

JŪRIŲ DUGNAN.
Pereitoj sąvaitėj Egėjos 

juroj, tarp Graikijos ir Ke- 
os salos likos paskandintas 
didžiausis anglų laivas 
"Britannic.” Jį ant syk už
puolė du priešininko sub
marinai ir pradėjo šaudyt 
torpedomis. Viena torpeda 
nuėjo pro šalį, kita pataikė. 
Pasidarė baisi ekspliozija ir 

nau- laivas nuėjo dugnan. "Bri- 
tannic” prigulėjoWhite Star 
linijai, bet buvo paimtas an
glų valdžios karės reika
lams. Ant jo buvo pastaty
ta 6,000 lovų ir jis tarnavo 
vežiojimui ligonių ir sužeis
tųjų kareivių. Kuomet jį 
paskandino, ant jo buvo tūk
stantis su viršum sužeistųjų

RENGIA KARĖS TREM
TINIŲ ISTORIJĄ.

"Lietuvių Balsas" rašo, 
kad Tatjanos Komitete pa
staruoju laiku kilo įdomus 
sumanvmas. Atmindamas,Bloga, labai bloga Rumu- ____ _____

Didžiausios jos tvir- kacĮ dabar didelio vargo 
to\ es Krajova ir Orsova jau oa]įma surinkti daug faktų 
priešo rankose. Užgriebę tremtiniu gyvenimo, ku- 
sitas tvrtoves teutonai vie- - ' -
nu smugiu atkirto visą va- ma įus sugaudvti, 
karinę Rumunijos dali. Bu- §.....................
vusi šitoj dalyje rumunų ka
riumenė vos tik spėjo pa
bėgti. Kad tik biskis 
teutonai butų ją apsupę. 
Orsovoj ir Krajovoj buvo di
džiausi rumunų javų maga
zinai. Sąjungininkai sako, 
kad rumunai bėgdami spė-

VOKIEČIŲ UŽSIENIO i 
M1NISTERIS REZI

GNAVO.
Is Berlyno i 

kad Vokietijos užsienio mi- 
nisteris Gotlieb von Jagow 
padavė rezignaciją. Jo vie-Į 
tą užima Dr. Alfred Zim- 
marmann (ištark Cimer- 
man).

Jagovas buvo labai neiš
kalbus ir nemokėjo debatuo
ti, o jam tankiai reikėdavo 
Reichstage kalbėti ir į viso
kius užmetinėjimus atsaki
nėti, ginti valdžios poziciją. 
Todėl jis pats "susiprato,” 
kad tokiai vėtai jisai netin
ka ir pasitraukė. Jo įpėdi
nis esąs gabus kalbėtojas ir 
gudrus vyras. 1

NAUJOSIOS BOMBOS.
Vokiečiai dabar ėmę svai

dyti iš aeroplanų naujos 
konstrukcijos bombas, ku
rioms plyšus — skeveldros 
skrenda pažemiu labai pla
čiai ir labai toli. Taigi šitos 
bombos labai pavojingos 
kariumenei, nes bombos vi
duj labai daug plieno trupi
nių, kurie ištrukę laisvėn 
daugybę gailos gali prida
ryti.

I
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AUSTRALIJOS DARBI
NINKAI ATMETĖ 
KONSKRIPCIJĄ.

Savo laiku mes buvom jau 
rašę, kad Australijoj nori
ma įvesti priverstiną karei- 
vystę ir kad socialistai ke
lia prieš tai milžiniškus pro
testus. Didžiausios demon
stracijos buvo rengiamos 
Sydnev, Melbourne ir kituo
se didesniuose Australijos 
miestuose. Nežiūrint dar
bininkų protestų, per par- 
liamentą šitas sumanymas 
tečiaus perėjo. Bet kada 
paleista jis per referendu
mą, jis likos sumuštas 61,000 
balsų didžiuma.

FRANCUZAI GAILISI, 
KAD MIRĖ AUSTRI

JOS KARALIUS.
Kaip telegramos prane- 

Paryžiaus dienraštis 
Temps” labai gailisi, kad 

mirtis paliuosavo Austrijos 
karalių nuo bausmės, kokia 
jį laukė už surengimą šitos 
baisios žmonių skerdynės. 
Mat jis pirmutinis šitą karę 
pradėjo.

322,000.000 RUBLIŲ IŠ
LEISTA PABĖGĖ

LIAMS.
Rusijos laikraščiai prane-

sa,

priešo rankose. Užgriebę tremtinių gyvenimo, ku- 
sitas tvrtoves teutonai vie- rįu poryt jau nebegali- 

. , ir kas 
šiandien dar lengva yra pa
daryti kiekvienam, netru
kus joks istorikas daug da
lykų negalės beatgaivinti, 
D. K. Tatjanos Komitetas 
nutarė steigti "Spaudos 
Biurą," kuris rinks visą mi
nėtą medžiagą. Biuras rinks 

. - * fotografijas, piešinius, vi
jo tuos magazinus sunaikm- sokius pranešimus, papasa- 
ti, bet vokiečiai sako, Kad j kojimus, atsiminimus, bele- 

turtai.
Sulaužę rumunų apsigyni- netobulumas formos netu- 

mo spėkas, teutonai is tnjų 
pusių eina ant Rumunijos ■ 
sostinės Bukarešto. Spren
džiant iš greitumo, su ko
kiu teutonai eina pirmyn, iš
rodo. kad rumunai jiems 
priešinties visai jau nebe
įstengia. Berlynas sako, jog 
bėgdami jie degina savo kai
mus, ardo geležinkelius, nai
kina javus, žodžiu — palie
ka tiktai pliką žemę.

Telegramos tuo tarpu pra
neša, kad paskutinėmis va
landomis iš Rusijos pradėjo 
piltis Rumunijon rusų ka
riumenė, kad sustabdžius 
teutonų pirmynėjimą. Ar 
tas jiems pasiseks, tai maty
sim vėliau. Pakol kas gi iš
rodo, kad Rumunijos dienos 
jau baigasi. Teutonai triuš
kina ją daug sparčiau, negu 
iie triuškino Belgiją ir Ser
biją.

Reikia stebėtis iš jų kariš
ko gabumo, kaip no jų smū
giais puola jau kelinta vals
tybė, ir puola taip greitai, 
kaip tik jie savo smūgi ion 
atkreipia, kuomet sąjungi
ninkai jokiu budu negali su
mušti vienos Bulgarijos.

ir

jų rankas kliuvo labai dideli tristikos veikalus ir t t 
j Renkant Biurui medžiagą.

ša, kad karės pabėgėlių ar- Į bekraščiuose 
ba tremtiniu reikalams Ru- shingtono,

*- _ I • • • z-r• • • • i • OZUI 1 fin,

ITALAI EINA PIRMYN.
Makedonijoj, kur sąjun

gininkų kariumenė veda 
ofensvvą prieš bulgarus, da
lyvauja ir italai. Iš Pary
žiaus pranešama, kad į va
karus nuo Monastiro jie 
greitai eina pirmyn.

sijoj išleista jau 322,000,000 
rublių.

Įdomu butų žinoti, kiek 
milionų iš to pavogė įvairus 
komitetninkai ir pabėgėlių 
globėjai.

LIETUVIAI REIKALAU
JA NEPRIGULMYBĖS.
Šitokiu antgalviu 28 lap

kričio tilpo Bostono anglų 
s žinia iš Wa- 

, kame sakoma, 
iog visi Suvienytų Valstijų 
lietuviai šaukiasi į preziden
tą Wilsoną, prašydami jo, 
kad taikos kongrese jisai 
reikalautų Lietuvai autono
mijos, kokią yra prižadėję 
savo proklamacijoj vokie- — - “

IŠSKERSTA 5,000 ARMĖ
NŲ.

Rusų laikraštis iš Baku 
miesto praneša, kad turkų 
Armėnijoj, Sivas mieste, 
turkai išskerdė tarp 5,000 ir 
6,000 armėnų.

GABENA BULVES VO
KIETIJON.

Vokiečiai iš Kuršo ėmę 
į rabenti bulves Vokietijon. 
Vokiečių valdžia prigrasi
nusi Kuršo gyventojus duo
ti teisingiausių žinių, kiek 
pas juos yra bulvių. Gyven
tojams tepaliekama tiktai 
po truputį. Praeitais me

stais, sako, Kurše bulvės la
bai prastai užderėjusios.

ciai.
Matyt, kad YVashingtone 

ir vėl kas-nors kalba ”visų 
lietuvių” vardu.

ANGLIJOS DIDŽIŪNAI 
TURI EIT KARĖN.

Tpndnno "Times” rašo, 
kad Anglijos karalius įsakė 
visiems savo štabo didžiū
nams. kurie tik nėra vedę, 
eiti karėn.

X

rėš didelės reikšmės, nes vi
sa medžiaga bus tvarkoma, 
atrenkama, sistemuojama, 
idant ilgainiui galima butų 
išleisti "Tremtinių istorijos 
medžiagos rinkinys dabarti
nio karo metu." Biure da
lyvaus ir tautinių organiza
cijų atstovai. Nuo lietuvių 
išrinktas Kazys Šalkauskis.

ŠEŠI VOKIEČIŲ LAIVAI 
ATAKAVO ANGLIJOS 

PAKRAŠTĮ.
Pereito ketvergo naktį 6 

i vokiečių naikintojai buvo 
užpuolę Anglijos pakraštį, 

, bet mažai ką pešė. Išleidę 
keliolika šūvių greitai leido- 

! si atgal. Vienas šovinys pa
taikė tik į nedidelį laivą ir 
truputį jį sugadino. Iš žmo
nių nenukentėjo nei vienas.

draudimas gabenti maistą ((□ vokiečiai padare 
Europon. Pakol maisto pri- t ’ r

1 statymas bus paliktas pri- 
; vatinėse rankose, visuomenė 
visados bus plėšiama. Kito-'

Socialistų kongresmanas kio vaisto prieš brangumą 
Londonas iš New Yorko pa- nėra, kaip pastatyti išdirbv- 

, skelbė, kad kongresui atsi- stę ir išvežiojimą ant socia- 
darius 4 gruodžio jisai tuo- listiškų pamatų, 
jaus įneš bilių, draudžiantį l 
gabenti Europon maistą. 
Manoma, kad kuomet kapi- 

i talistai negalės išvežti mais
to kitur, Amerikoj turės at
pigti jo kaina. Nes dabar, 
kaip amerikonai sako, bul
vės pasiekė jau anglies kai- 
ng, o anglis siekia jau dei
manto kainos. Cukrus, ku
ris nesenai da buvo 5 centai, 
dabar jau 8 ir 9 centai. Kiau
šiniai, kurių nesenai buvo 
25c. tuzinas, dabar jau 60c.
ir sakoma, kad neužilgo pa- atpigtų, kiek dėlto, kad nu- kasus po gelžkeliu kalną, jis 
sieks $1.00. č ’ * ’ ‘ ** ~ . ’’’ ----- * - —
rie nesenai buvo $3, dabar tą jos boikotą kaikurioms 

' jau $5—$6 ir sakoma, kad Amerikos firmoms už remi- 
• neužilgo busią $20 ir iki $30.

Kas čia kaltas, kad viskas 
taip brangsta? Europos ka
rė kalta, atsako kapitalistai, 
kurie tas kainas nustato. 
Jeigu taip, tai reikia pada
ryti, kad Amerikos maistas 
butų atitvertas nuo Europos 
karės tam tikrų įstatymų 
siena. Tuomet kapitalistai 
negalės versti bėdos ant ka
rės. Kitokios gi priežasties 
brangumo pateisinimui jie 
turbut nesuras. Išdirbystės 
pabrangimu to nelabai išai
škinsi, nes faktai rodo, kad 
kainos kįla ne dėl išdirbys
tės brangumo. Tą pripažįs
ta patįs kapitalistai. Pavy
zdžiui, vienas žvmus alie
jaus trusto oficialas, kon
greso komisijos klausinėja-I 
mas, atvirai ir aiškiai paša-' 
kė, kad jo biznio šakoje ”is-1; — ~
dirbvstė su kainomis netu- j tot, kokia tai gudn politika. 
ri nieko bendra.” Tas pats- ----------- _
yra ir kitose šakose. Ypač ! APGAVO SUBMARINĄ. 
valgomųjų daiktų išdirbys- ; Anglų skraiduolis paš
te nėra pabrangus, nes far- kandino anądien vokiečių 
meriai šįmet už savo produ- submariną "U-41.” Berly- 
ktus negauna daugiau, kaip nas dabar praneša, kad ang- 
kitais metais. Štai "Chris- i lai vokiečius apgavo. Ang- 
tian Science Monitor” pra- lų skraiduolis, kuris pa
neša, kad Louisiannos vals- skandino submariną, plaukė 
tijoje bulvės ir obuoliai pųva po Suvienytų Valstijų vėlia- 
laukuose, nes maisto trustas va ir todėl vokiečiai jį prisi- 
siulo farmeriams tokias že- leido, 
mas kainas, kad jiems visaii 
neapsimoka tas bulves kas
ti. Tas pats esą Pennsylva- 
nijoj, West Virginijoj, Ore
gone, Ohio, Michigane ir ki
tur. New Jersey valstijoj 
šįmtai akrų su daržovėmis 
šįmet likos nenuvalyti, nes

i
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Praciilrfla Lnva nriPČ draudimas gabenti nu irdMUvUd KUva pilvo Europon. Pakol maisto 

maisto brangumą.

i

»; į užimtoj Lietivcje
Raseiniai pasidarę nau

jai pastatytų gelžkeliu ir 
plentų mazgas, kuriuos vo
kiečiai išvadžioję į visas 
šalis: į Jurbarką ir Taura
gę — f Prūsų pusę, į Kauną, 
Radviliškį — Liepojaus pu
sėn. Plentai per klampinęs 

Kaip tik sočia- išgrįsti storomis, didelėmis 
listų kongresmanas Londo- medžio lentomis. Raseinių 
nas paskelbė socialistų spau- gelžkelio stotis pastatyta 
doje, kad jis rengia kongre- miesto vakaruose prie Ne- 
sui minėtąjį bilių, demokra- makščių gatvės. Artimose 
tų kongresmanas Fitzge- Kalnujose taip pat padaryta 
rald iš New Yorko tuojaus gelžkelio stotelė. Kalnujų 
pranešė buržuazinėj spau- kalnas nukastas. Arti Ra- 
doj, kad ir jis tokį bilių ren- šeinių prie Kauno kelio 1825 
gia kongresui. Tik jis daro metais statyto muro misijų 
tai netiek dėlto, kad maistas kryžiaus jau nebėra, nes su-

Prie šitos progos reikia da 
paminėti vieną įdomų apsi
reiškimą, surištą su maisto 
brangumu.

Čevervkai, ku- baudus Angliją už paskelb- turėjo griūti. Per Dubysą ir
1 JT_ J • 1 •! 1 1*1 • X _ y

GUYENEMER NUMUŠĖ 
JAU 21-mą ORLAIVĮ. ..
Amiens apielinkėj 16 lap

kričio francuzų orlaiviai tu
rėjo 54 susirėmimus su vo
kiečiais. Šituose susirinki
muose dalyvavo ir pagarsė
jęs francuzų lakūnas Guy- 
nemer. Jisai numušė že
mėn jau 21-mą priešininko 
orlaivį.

MŪŠIAI KARPATUOSE.
Sulyg žinių, paeinančių iš 

rusiškų šaltinių, Karpatų 
kalnuose dabar eina gana 
-OA-fujsny 'luisnui stupreius 
kiečių kariumenė nesiliauja 
atakavus. Šitos atakos turi 
ir pasisekimų.

BULGARAI UŽĖMĖ DU
NOJAUS SALAS.__

Bulgarai praneša, kau i maisto monopolistai nenori 
pietryčius nuo Krajovos' mokėti fanneriams nė tiek 
jiems pasisekė užimti ant 
Dunojaus upės salas. Ru
munai smarkiai juos ataka
vę, bet buvę atremti.

kad nors darbas jiems apsi
mokėtų. Vadinasi, maisto 
yra užtektinai ir maistas la
bai pigus, bet jeigu Bosto
ne, New Yorke ar Chicagoj 

r/ \ i
mokėti po 60 centų, tai* čia

PASKANDINO ANGLŲ už peką bulvių žmonės turi 
GARLAIVĮ. mokėti po 60 centų, tai* čia

Londone gauta žinių, kad kalta tvarka, prie kurios vi- 
ant jūrių likos paskandin- sokie sukčiai gali visuomenę 
tas anglų kompanijos gar- taip išnaudoti. Todėl mažai 
laivis "Brierton." į čia ką-nors pagelbės ir už-

mą vokiečių. Todėl buržua
zinė spauda apie socialisto 
sumanymą visai nekalba, 
bet kalba vien tik apie Fitz- 
geraldo sumanymą ir jau aš
triai jį kritikuoja. Jis esąs 
priešingas Amerikos neut- j 
ralitetui. Amerika, būda
ma neutrale valstybe, nega-t 
linti leisti tokių įstatymų, 
kurių tikslas butų keršyti 
Anglijai ar kitoms sąjungi
ninkų valstybėms. Tai gir
di, butų suokalbis prieš są

jungininkus, kad jie negau
tų maisto; tai reikštų, kad 
Amerika padeda Vokietijai: 
kovoti prieš sąjungininkus, | 

Šitaip tą bilių pastačius, 
suprantama, jis turės nupul
ti. O kada vienas nupuls, 
kito tokio paties, nors ir vi
sai kitokiais motivais, pra
vesti jau nebus galima. Ma-

per kitas upes pastatyti ge
ležiniai tiltai.

Ta vokiečių kultūra, tie 
gelžkeliai, plentai, pataisyti 
keliai, esą padaryti tam, 
kad butų lengviau trauktis 
Vokietijon ir traukiantis 
galutinai apiplėšti Lietuvą. 
Jau dabar vežą iš jos ne tik 
rakandus, baldus ir valgius, 
bet ir medžius, plytas ak
menis, stovinčias trobas.

Apleistuose dvaruose ir 
sodybose apsigyvenusios vo
kiečių šeimynos, daugiausia 
oficierių, kareivių ir valdi
ninkų, kurios malkas sude
ginusios, deginančios tvo
ras, trobas, kertančios vai
sių medžius, naikinančios 
senus parkus, alėjas. Kai- 
kuriuose dvaruose kyšą 
naujai pastatyti kaminai — 
tai skubinai pastatytos šo
vinių, konservų dirbtuvės, 
plytų degyklos ir t. t.

Vadžgiriuose, važiuojant 
iš Raseinių į Prūsų pusę, 
gelžkelio stotis šalia su
griautos bažnyčios. Iš mie
stelio, dvaro, sodų, alėjų, — 
nieko nelikę. Regis, visa su
naikinta per mušius. Iš ano 
krašto miškų pasilikę tiktai 
liekanos ir brūzgai po mušiu 
ir vokiečių šeimininkavimo.

Ariogala sudeginta. Gir- 
kalnvie sudegusi bažnyčia 
ir dalis miestelio. Netoli nuo 

^Ariogalios Tado Daugirdo 
' Klembarko dvaras prie Du- 
; bvsos sunaikintas. Hen. 
j Sienkievičiaus apysakose iš
garsintas Biliūnų dvaras, 
arti Girkalnio išlikęs.

Vokiečiai radę budo IŠ

I

OLANDAI PERSIJOJA 
PELENŲ KRŪVAS.

Karės delei Olandijoj la
bai trūksta anglies. Todėl 
olandai pradėjo sijoti seniau 
suverstas krūvas pelenų, Lietuvoje daugelį savo 
Sakoma,. kad persijojus 2 , prekių, labiausiai cementą, 
tukstanciu tonų tokių įsma-1.............. ...

j tų, gaunama 28 tonus kuro
už kuri liepę mokėti bran
gius pinigus. Tuo cementu 
Raseinių ir kitose vietose

LIETUV IŲ KALBA KA- , jie liepė išpildyti šaligat-
ZANĖS UNIVERSI

TETE.
Šiemet Kazanės universi 

tete pradeda skaityti lietu- Į 
viu kalbos lekcijas nrivatdn 
centas J. Plakis (latvis). Lig w • e v • • • > a • a
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KAS TURI ŠAUKTI SU
VAŽIAVIMĄ?

K B L B 1 V I S

Dabar apie šaukimą šuva-1 Mes turim omenyje tą KATRŲ YRA DAUGIAU, 
žiavimo. Kaip sakėm, "D.” patį suvažiavimą. Čia nori- p- ...Katrų yra daugiau: kata-
norėtų, kad jį sušauktų cen- ma suvienyt šelpimo darbas, ; likų> socialistų, ar tautinin-

Iš visako išrodo, kad kal
bos apie suvažiavimą dėl 
fondų suvienijimo niekais 
nenueis. Prie to suvažiavi
mo rimtai rengiamasi ir ji
sai gali įvykti.

Bet klausimas, kas tą su
važiavimą turi sušaukti?

"Darbininkui” labai rupi, 
kad garbė už suvažiavimo 
sušaukimą prigulėtų jo par
tijai. Todėl jis agituoja, 
kad tuo darbu užsiimtų 
Wilkesbarrių komitetas.

Kai kurie klerikalai ši
tam komitetui tečiaus nepri
taria (mat jame yra laisva
manis Šliupas ir da kitų 
tautininkų). Jie nori, kad 
suvažiavimą šauktų Tau
tos Taryba.” kuri susideda 
iš vienų klerikalų. To rei
kalauja kun. Janusas su J. 
J. Bielskiu. Socialistų jie 
pataria visai i tą suvažiavi
mą neįleisti. Tik pasiklau- 
sykit, kaip jie rašo 128-tam 
"Darbininko” numeryje:

"štai vienas dalykas, kuris 
turėtų būti nuo kiekvieno lie
tuvio lupų numestas, numes
tas ir ignoruojamas, tas da, 
lykas tai Amerikos lietuviai 
socialistai su jų visa sąjunga’

"Jau gana gerai mes pažįs
tame juos, kad ir iš vėliausių 
atsitikimų — Lietuvių Diena 
ir Suvažiavimas dėl Lietuvos 
atbudavojimo; jie ten buvo 
pakviesti, bet kas iš to išėjo?

"Lietuvių Dienoje jie truk
dė, kur tik jie galėjo. Ir štai 
dabar ’Darbininkas’ vėl mini, 
vėl rengiasi juos kviesti, kad 
ir kitam lietuvių darbui jie 
trukdytų. Kad jie butų ig
noruojami nuo seniaus. tai 
kitaip būt pasisekus mums 
lietuviams ir Lietuvių Dienai.

, "Sarmata ir pažeminimas 
lietuvių veikėjams daryti ta
rybas su tokiais gaivalais 
kaip Amerikos lietuvių socia
listų vadai.

< "Ir vėl prasižengtumėm 
prieš Lietuvių tautą kviesda
mi tuos neva socialistus prie 
bendro tautiško darbo, kun 
jie visuomet ardė ir tebeardo; 
tuomi parodytume svetim
taučiams, kad mes pripažįsta
me tuos lietuvius socialistus 
kaipo kokią rimtą partiją.

"Kun. A. Janusas. 
J. J. Bielskis."

Šito žemo, nekultūringo 
kun. Januso ir p. J. Bielskio 
išsišokimo mes nekritikuosi- 
me. Mes jį padavėm čia tik 
dėl to, kad visuomenė maty
tų, kaip maža pas tuos vy
rukus doros ir mandagumo, 
o kaip daug nesuvaldomo 
piktumo ir šlykščios neapy
kantos.

"Darbininko" redakcija ! 
šiame klausime tečiaus pa
rodė daugiau kultūringu
mo ir daugiau išminties. 
Savo prieraše prie Januso ir 
Bielskio straipsnio ji sako:

”Į suvažiavimą turi būti j 
kviečiamos visos. musų orga-: 
nizacijos, be pakraipų ir pa
žiūru skirtumo. Kol yra vil
tis. kad visi galime dirbti iš
vien Lietuvos šelpimo ir poli
tikos reikalais, pasistengki- i 
me jungti visus lietuvius į 
vieną krūvą, kad musų veiki
mas galėtų būti naudingesnis 
ir geresnius vaisius išduotu 
musų tautos labui, čia lygiai 
yra pageidaujamas darbas 
kataliko, laisvamanio ir so
cialisto, jei tik pasirodytų, 
kad visi nori Lietuvai dirbti, 
o ne savo partijai tarnauti. 
Nematome reikalo kurią nors 
srovę is to darbo išskirti, nes 
ir pats darbas nebus ir nega
li būti tiesiamas ant srovinės 
politikos, bet ant tikrai lietu
viškų.pagrindų. šelpti Lietu
vą yra musų visų pareiga, ir 
laisvės jai galėtų nenorėti tik 
koks išsigimėlis, senai musų 
tėvynei žuvęs, 
j ieškokime,kas 
ir tinkamesnis 
gelbėjimui, bet 
sus. Jeigu pas kokius pasiro
dytų, kad ne visiems lietu
viams lygiai rūpėjo gelbėti 
savo tėvynę, tai mes už tai 
nebusime kalti, nes darėme 
viską, kad visas spėkas pa
naudojus Lietuvai — ne
sisekė — Lietuvos Istorija lai 
jiems padėkoja už jos panie- 

-kinimą.”

■
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tralis komitetas. Bet ve ką i Visuomenė tam pritaria ir 
ant to sako tiedu smarkus 
vyrai:

’Turbut ’Darbininkas’ už
miršta, kad jau to C. L. D. K. 
gyvenimo dienos pasibaigia 
su užsibaigimu 
nos. Lietuvių 
rinkdama C. L. 
pabrėžė, kad 
yra tik tai dienai, o užsibai
gus Lietuvių Dienai ir išda
vus atskaitą, komitetas pa
krinka. Jei visuomenė butų 
maniusi palikti šį komitetą ir 
toliaus veitki tautos labui, 
tai, be abejo, tasai komitetas 
visai kitaip butų buvęs suor
ganizuotas.”
Iš tiesų gi tai Janušas su 

Bielskiu prieš centralį komi
tetą eina visai ne dėl to. kad 
jis buvo tik Lietuvių Dienai 

Į suorganizuotas, bet dėl to. 
kad tan komitetan, kaip sa
kėm. įneina keliatas tauti
ninkų.

Tai kas gi turėtų suvažia
vimą šaukti?— klausia kun. 
Janušas su Bielskiu. Ir tuo
jaus patįs sau atsako:

"žinoma, kad organizacija, 
kuri atstovauja lietuvių vi
suomenę — bent daugumą tos 
visuomenės.

"Kaip tik tokia organizaci
ja yra Amerikos Lietuvių Ta
ryba.”
"D." pilnai su tuo sutin

ka —
”kad Amerikos Lietuvių 

Taryba šauktų suvažiavimą 
atstovų nuo cer.tralių organi
zacijų. nes iki šiol Ameriko
je mes teturėjome vieną tik 

jo būti kompetentiška prabil
ti viešai tautos reikalais, bent 
vardu josios didčiumos.”
Tečiaus —

"sykiu mes manytume, kad 
ir Amerikos Lietuvių Centra- 
lis K-tas yra tinkamas prie 
to svarabus suvažiavimo mu
sų centralines organizacijas 
pakviesti. Jis dar Lietuvių 
Dienos reikalų neužbaigė ir 
kol viskas nebus sutvarkyta 
Am. Liet. Centr. K-tas yra 
teisėta organizacija. Turė-‘ 
darni šioje įstaigoje savo or
ganizacijų atstovus galime į 
jai pavesti atlikti suvažiavi
mo sušaukimą, žinoma, sy- _ _______ _________
kiu su Amerikos Lietuvių,padaryti ir Lietuvos Šel- 
Taryoa. kuriai tame reikale■ - — - -
net pirma rietą reikia paves
ti, nes jinai yra nuo seniau > Kąiune uui pneoingi, jei n 
gyvuojanti ir pastovi organi- kitas fondas pradėtų susira- 
zacija. stovinti Amerikos lie-' gulėjimą. Mes tik niekados
tuo tarpu kaip Centralis Ko
mitetas laikinai tik gyvuoja 
ir jo pareigos užsibaigia su 
Lietuvių Dienos reikalų už-1 
baigimu.

"Šios dvi organizacijos A- 
merikos Lietuvių Taryba ir

Lietuvių Die- 
visuomenė, 

D. K. aiškiai 
šis komitetas

viršiausią Įstaigą, kuri gale-

kas tą vienybę pradės vy
kinti, prie to palinks visuo
menės simpatija, tas įgys 
daugiau musų žmonėse įtek
mės. O tečiau musų spau
da šitam sumanymui netik 
nepritarė, bet kaikurie or
ganai piestu stojo prieš jį. 
Ką manoma tuo atsiekti, 
mes visai nesuprantam.

Taip pas mus buvo iki 
šiol. Bet mes turime vilties, 
kad toliaus mes galėsime tų 
klaidų išvengti. Mums ro-

kų? "Vienybė Lietuvninkų” • 
į šitą klausimą atsako ve ką: 

"Drąsiai galima tvirtinti, 
kad katalikų yra daugiausiai, 
tautiečių daug mažiau, o so
cialistų mažiausia." 
Vadinas, socialistų 

žiau da ir už tautininkus. 
Bet iš atskaitų mes matom, 
kad socialistai Lietuvos šel
pimui surinko $30.000, o 
tautininkai sukrapštė vos 
$11,000. Taigi turi būt vie
nas iš dviejų: arba socialistų 
yra 3 syk daugiau už tauti-

ma-

dos, kad socialistai ir šuva-arba tautininkai yra 
žiavime dalyvaus. O jeigu 
taip, tai mes, socialistai, ne
galime laukti, pakol kiti tą 
suvažiavimą sušauks ir mus 
tenai pakvies.

Mes todėl turėtume pasa
kyti savo nuomonę ir apie 
sušaukimą to suvažiavmo. 
Kur jis turi būt sušauktas, 
kada, kas turi būt tan suva- 
žiaviman kviečiamas, kas 
ne. kokia dienotvarkė — tai 
vis klausimai, apie kuriuos 
turėtų tarti ne ” 
ryba," 
tetas,”
Musų nuomone, kaip "Cen

tralis Komitetas." taip ir 
"Tautos Taryba" nieko ben
dra su tuo suvažiavimu ne
turi. Suvažiavimas šaukia
mas juk tuo tikslu, kad su
vienijus musų šelpimo fon
dus, taigi jiems, o ne kokiai 
pašaliniai įstaigai tas suva
žiavimas sušaukti ir išpuola.

Tuo tikslu visi tris musų 
fondai turi susižinoti ir nu
tarti :

1. Kokiomis išlygomis jie 
galėtų vienytis:

2. Kada ir kur šaukti su
važiavimas ;

3. Kas tame suvažiavime 
turi dalyvauti: ar tik kaiku- 
rių organizacijų atstovai, ar 
abelnai visų draugijų i“ 
kliubų atstovai, kaip tai bu
vo Brooklyno seime, ir

4. Išdirbti dienotvarkę.
Tik šitaip dalykus nusta

čius galima butų tikėtis ge
rų pasekmių. Pradžią gale- . 1 r • • T • J _ 1
pimo Fondas, nors mes ne
galime būt priešingi, jei ir

tokie nerangus, kad jie su
rinko vos tik trečdali to, ką 
surinko socialistai.

NETIKUSI MUSU ORGA
NIZACIJŲ SISTEMA.

•s ’ atkreipia do- 
svarbų dalyką.

i

"Tautos Ta
ne "Centralis Komi- 
bet visos srovės.

ir

t

tuvių visuomenės priešakyje, j nepritarsime, kad i šita dar- 
bą kištųsi Centralis Komi
tetas" ar "Tautos Taryba."

PYKSTA, KAD MAŽAI 
TEGALI.

-------- ------- -------- Chicagiškė "Lietuva" 
Am. Liet. Centr. K-tas ir tu- bai pvksta, ‘

tvmtoii nnnTYinro ciicoil L"_ _ * v ____ _

I

• ’’\TN? 
mą į 
Jos rašo:

"Senai 
didžiosios 
čia nuo vienos stambios ydos. 
Jos yra labai gremėzdiškai 
sutvarkytos. Kada priseina 
joms padaryti kokį spartesnį 
žingsnį, tai jos to nepajiegia. 
ir todėl daugelyje labai svar
bių momentų jos neatlieka 
savo uždavinių.

"Tatai priseina pasakytpvi- 
sų-pirma apie progj^rives 
organizacijas. Juo jdrganiza- 
cijos kairesnės (pažanges
nės). tuo jų forma pas mus 
iki šio! būdavo mažiau pritai
kyta prie spartaus veikimo. 
Labiausia tuo žvilgsniu pasi
žymi Lietuvių Socialistų Są
junga ir Lietuvos šelpimo 
Fondas...

"Imkime, pavyzdžiui. Lie
tuvių Socialistų Sąjungą. Ji 
turi keliatą valdomųjų įstai
gų! Pildomąjį Komitetą. Vei
kiamąjį Komitetą. Sekreto- 
rių-Vertėją, suvažiavimus ir 
referendumus. Jos visos val
do Sąjungą ir todėl kone kiek
vienas klausimas,paliečiąs or
ganizacijos, kaipo tokios, vei
kimą, turi pereiti per visas 
jas, arba bent per didžiumą 
jų, pirma negu jisai būna iš
rištas. Visoks Pildomojo Ko- • 
miteto nutarimas turi būt pa
skelbiamas Sekretoriaus. Sėt 
kilus protestui prieš P. K. nu- i 
tarimą, jisai gali būt paduo- • 
tas išnaujo nutarti Veikia- į 
mamjam Komitetui arba vi-■ 
suotinam balsavimui. Svar-1 
blausieji suvažiavimų nutari-1 
mai taip-pat esti Sekreto- Į 
riaus leidžiami referendumui ' 
priimti arba atmesti.~ Kaip ! 
prie tokių aplinkybių galima j 
kas-nors umu laiku nutarti; 
arba išrišti?”
Negana to. visų tų komi- ’ ...

■

matome, kad musų 
organizacijos ken-

Negana to, visų tų komi
tetų nariai visuomet yra iš
simėtę po visą sali, susirink
ti ir bendrai dalyką apsvar-

retų, musų nuomone, sušauk
ti suvažiavimą atstovų ----
centralių c_o-------- ^-z-z ---- į •
pasitarti apie busimąjį veiki- aukų. Girdi:

la; styti jie niekad negali, todėl
.. , kam socialistai rišami jų klausimai visuomet

ir katalikai sakoj kad tauti- j būna neišdiskusuoti. Taip,-ima atstovu nuo “ - ------v. u ui m uciaui^nusuuu.
organizacijų, kad ninkai mažiausia surinko, dalykams stovint visi tari

nizacija paviorsta chaosu, ku
riame kiekvienas šeiminin
kauja kaip tinkamas.

"LSS. dabar kaip tik svar
sto paskutiniojo suvažiavimo i 
sumanymus, pagerinančius ' 
tos organizacijos tvarką. Tai
gi sąjungiečiai turėtų pasi
naudoti šita proga ir kartą 
ant visados prašalinti iš L. S. 
S. konstitucijos viską, kas 
trukdo jos veikimą ir plėtoji
mąsi.

"Svarbiausi minėtuose su
manymuose dalykai yra pa
naikinimas Veikiamojo Ko
miteto ir toks Pildomojo Ko
miteto sutvarkymas, kad jo 
nariai galėtų daryt regulia
rius susirinkimas ir tenai, o 
ne laiškais, svarstyt ir rišti 
organizacijos reikalus. Tuos 
ir kitus suvažiavimo sumany
mus reikia būtinai priimti 
įvykinti gyvenimam”

NAUJIENOS” VIS 
DIDĖJA.

Kuomet kitų srovių dien
raščiai negalėjo nė užsilai
kyti. socialistiškos "Naujie
nos" netik užsilaiko, bot au
ga ir dįdėja. šiomis dieno
mis jos padidėjo da 4-riais 
puslapiais savaitei. Dabar 
jos eina jau penkis kartus 
savaitėj 8-nių puslapių, o tik 
syki keturių.

Visa tai parodo, kad so
cialistų spauda turi didesnę 
simpatiją musų visuomenėj, 
negu kitų srovių organai.

ir

Lietuviu Dienos Pasekmes.
SURINKTA ARTI $160,000.

Sulyg vėliausių žinių, Lie
tuvių Dienoje 1 lapkričo bu
vo surinkta $151,750.40. Bet 
šita skaitlinė dar nėra galu
tina, nes iš keliasdešimts 
vietų komitetai da nėra pri
davę žinių, kiek pas juos su
rinkta. Manoma, kad kuo
met visos žinios bus surink
tos, išviso susidarys apie 
$160,000.

o.
6.
7.
8.
9.

Išleiskime Lietuvių 
Dienos Istoriją.

Montellos L. D. veikiančiojo 
komiteto sumanymas.

Kad paskatinus žmones 
prie didesnio duosnumo au
kų, iš ko butų didelė nauda 
nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams, Montellos, Mass., 
Lietuvių Dienos veikianty
sis komitetas savo susirinki
me nutarė, kad reikėtų iš
leisti Lietuvių Dienos istori
ją. Toje knygoje turėtų bū
ti aprašytas visas darbas, 
kurį reikėjo atlikti prisiren
giant prie tos dienos. Taip- 
pat turėtų būt surašyti var
dai aukautojų, aukavusių 
nemažiau kaip 2 doi. bei sa
vo dienos uždarbį, ir vardai 
draugijų, aukavusių nema
žiau 5 dolerių.

Tas sumanymas jau pra-

skaldyti visą kraštą į smul
kučius lopinėlius, kuopil- 
niausią izoliuoti (atskirti) 
visame kame vienas toksai 
lopinėlis nuo kito, o kiekvie
no lopinėlio rėdymas paves
ta vien vokiečių kareiviams 
arba vokiečių valdininkams. 
Vietiniai žmonės tiek te- 
kviečiami, kaipo vokiečių 
įsakymų pildytojai, kiek be- 
jų negalima apsieit.

Suvaržymas kuodidžiau- 
sias: be vokiečių leidimo ne
galima pavažiuoti iš vienos 
parapijos į kitą, negalima 
kartais nueiti net iš kaimo į 
savo parapijos bažnytkaimį, 
o jeigu kam reikalas pava
žiuoti kur toliau, sakysim, 
iš Šiaulių Vilniun, dažniau
siai negalima gauti leidimo 
visai, arba tenka jo laukti 
du-tris mėnesius.

Visiems krašto gyvento
jams jau baigiama duoti pa- 

, net 
vaikams, jei turi daugiau 10 
metų, ir be paso nevalia iš 
savo kaimo nė žingsnio pa
daryti.

Beveik visai uždrausta 
bent koks apyvartas. Neva
lia nieko valgomųjų daiktų 
ar gyvulių vežti parduoti 
net kiton parapijon. o jei iš
veši savo bažnvtkaimin, da
žniausiai viską suima tie pa
tįs vokiečiai, geriausiame 
atsitikime mokėdami pusę 
arba vieną trečiąją kainos 
dalį. Ir dėl tos priežasties 
taip yra, kad kaime galima 
gauti rugių po 2 rub. pūdas, 
o mieste pudui mokama bu
vo lig 19 rublių!

Decentralizuotas suspau
dimas yra palietęs ne tik 
ekonominį, bet kulturinį ir 
visuomenės gyvenimą, šelpi
mo darbą, administracijos 
dalykus. — žodžiu, viską. 
Lig šiol nėra Lietuvoje nė 
vienos švietimo Įstaigos, ku
riai vokiečiai butų pripažinę 
teisę praplėsti savo veikimą 
bent apskričiui. Jei kas da
roma vokiečių įsakymu, tu
ri būti daroma tik savo dug
nini: jokio susinešimo su ki
tais, jokio bendro platesnio 
darbo!

Su draugijoms yra tas 
pats, kas su mokyklomis.

■ Vokiečiai ligelizavo ir pa
tvirtino visas seniau buvu-
■ sias draugijas, bet ir jas su
skaldė į mažus šapalėlius. 
Kurios jųjų plėšdavo savo 
veikimą ant visos Lietuvos, 
turėdamos savo centrą ir 
'savo skyrius, dabar nebega
li veikti centralizuotai: įs
tatymais centrui leidžiama 
gyventi ir veikti sau, be jo- 

| kio oficijalio susinešimo.
! Tas pats suskaldymas pra- 
• ktikuojamas ir dėl karės nu- 
kentėjusiujų šelpime, admi
nistracijos reikaluose, teis- 
me-visus reikalus, ar tai bu
tų vietos reikalai, ar plates
nės reikšmės, turi aprūpinti 

'vietinė vokiečių įstaiga. Žo- 
jdžiu, šiandien, visa Lietuva 
'virto dideliausiu kalėjimu, 
Prūsų žandaro budriai da
bojamu! ”N. L.”

dėtas vykinti Montelloje ir'sai.,su -otogranjomis,
I pasirodė, jog kiekvienas vie
ptoje aukauti dolerį, duoda 
' du. kad tik jo vardas tilptų 
j toje istorijoje. Norėtume 
išgirsti, kaip į tą Montellos 
L. I). Veikiančio komiteto 
sumanymą atsilieps kitos 
kolonijos.

S. A. Geniotis,
S. Sleinis.

I

Nuo Redakcijos. Musų 
į nuomone, tas sumanymas 
i nelabai galima butų įvykin
ti. Nes ieigu rašvti istori- 

i ją. tai reikėtų jau parašyti 
Į teisingai, o teisybė nevi- 
jsiems patiks; ypač ji galėtų 
I nepatikti tiems, kurie gra
fino socialistams teismu ir 
(už "keteros ėmimu," kurie 
■ visą aukų rinkimą norėjo 
monopolizuoti po savo fir
ma. O jeigu rišo to nemi- 

. nėti, tai ta istorija bus ne 
I pilna. Paskatinti ką nors 
i prie didesnio duosnumo ji 
I taipgi negalėtų, nes Lietu- 
j vių Diena jau praėjo ir au
kų rinkimas pasibaigė.

s

i t s

Kas girdit apie Lietuvą.
Spaudos padėjimas.

Spaudos padėjimas yra 
kuobjauriausias, nes lig šiol 
jos neturim visai, neturime 
Lietuvoj nė vieno lietuvių 
laikraščio. Vokiečių vyriau
sybė. norėdama iš karto pa
žaboti lietuvius savo nau
dai, pati pradėjo leisti "Da
bartį," neleisdama jokio lai
kraščio lietuviams, nors bu
vo klebinta ir dešiniojo 
sparno ir kairiojo.

Pastaruoju betgi laiku, 
pajutus, kad žmonių ūpas 
Lietuvoje aiškiai atsivertė 
prieš vokiečius ir kerštas 
auga, žada susigriebti, ir 
jau yra žinių, kad žadama 
leisti laikraštį — žinoma ri
šu pirmiausia klerikalams 
ir musų tautininkams. Su
sigriebia vokiečiai jau per- 
vėlai, nes "Dabartis" tiek 
Lietuvos kaimui įsipiktino, 
kad šiandien vienos dienos 
klausimų yra "Dabarties” 
boikoto klausimas, kuris, be 
abejo, turės didelio pasise
kimo.

Tarp kitų musų gyvenimo 
varžymų reikia paminėti ir 
tas, kad vokiečių tapo už
ginta vežioti po Lietuvą 
spausdiniai, vadinasi, ir 
knygos, ir tas-sunkina švie
timo darbą, steigiant kny
gynėlius, skaityklas, ku
riant mokyklas.

; Tečiaus tuo sunkiau yra 
pradėti leisti laikraštį ir ap
skritai spausdintą žodį, kuo 
labjau žmonės jaučiasi jo iš
alkę, ir dabar kiekvienas at
sišaukimas ar nelegalis raš-

Ii
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BOSTONAS IŠSIUNTĖ 
LIETUVON $7,800.

Pora sąvaičių atgal bu
vom rašę, kad Bostono Lie
tuvių Dienos Komitetas nu
tarė pasiųsti Lietuvon 6 tū
kstančius dolerių šių žmo
nių vardais:

1. Jonas Vileišis,
2. Dr. J. Basanavičius,
3. Antanas Smetona,
4. Kun. J. Kukta, 

Stepas Kairys, 
Mikolas Biržiška. 
Feliksas Bugailiškis. 
Kun. P. Dogelis, 
Kun. J. Stankevičius,

10. Augustinas Janulaitis,
11. J. Kymontas,
12. Ant. Žmuidzinavičius.
Bet kaikurie tam pasi

priešino, sakydami, kad ne
visi komiteto nariai buvo 
susirinkime, kuomet tas nu
tarimas buvo padarytas.

Kad nebūtų jokių užmeti- 
nėjimų, nutarta sušaukti 
pilnas susirinkimas, kiek
vieną komiteto narį pakvie
sti laišku.

Toks susirinkimas įvyko 
22 lapkričio. Susirinko veik 
visi komiteto nariai. Pakel
ta klausimas, ar reikia keis
ti augščiau paduotąjį žmo
nių sąrašą, ar ne. Dalyką 
plačiai apsvarstęs, susirin
kimas vienbalsiai .šitą sąra
šą užtvirtino.

Taigi ir kitoms koloni
joms, kurios buvo susivie
nijusios bostoniečių rezoliu
cijos pamatais, pataritina 
visas aukas siųsti tai 12-kai 
žmonių, kurių vardai pa
duoti augščiau, jeigu tos ko
lonijos savo pinigų dar nė
ra išsiutusios.

Patvirtinęs šitą 12-kos 
žmonių sąrašą, Bostono Ko
mitetas nutarė padidinti ir , , , , .. . - ..
siunčiamu pinigu sumą. Vie- laukiamas,
toje S6.000; nutarta išsiųsti kalP hranSus sreclas' ..

mai pas mus eina labai ilgai 
ir ir labai trukdo organizaci- 

jos progresą.
Taip yra su LSS. ir taip 

yra su L.Š.F. Mes, mat, no- 
Tas esą parodo, kad ^tautiniu- j rime, kad kiekviena organi- 

zacįja butų kuosmulkiausia 1 T * _ XT__  ? Y

mą Lietuvos šelpimo ir iLe- 
tuvos laisvės išgavimo reika
lais.”
Taigi kuomet mes, sočia-' 

’istai, analizuojam srovi- ■ 
mus santikius ir svarstom, j 
ir čia galima su kitomis į 
srovėmis mums dėtis, ar ne, 
dešinieji musų kaimynai tuo 
tarpu jau imasi ant savęs 
suvažiavimo šaukimo inicia- 
’.ivą ir vėl išeina priešakin, 
kaipo vadovaujantis musų 
gyvenime elementas.

Socialistai, kurie iki šiol! 
buvo skaitomi pažangiausia 
ir veikliausia lietuvių visuo
menėj srovė, jau kelintu 
kartu pasilieka ^užpakalyje. 
Besiginčydami apie "sočiai-■ 
patriotus" mes pražiopsom' 
tokius gyvenimo klausimus, 
kurie daugiausia paliečia 
musų liaudį.

Musų nuomone, vietoj tų, visi atsimena, kaip ta pati 
tuščių ginčų apie "Milvvau- i "Lietuva” ragino fondus ei- 
kee Leaderius," apie Berge-! ti lenktynėmis ir parodyti, 
rius, apie "social-patriotus," 
mums reiktų kreipti dau
giau domos į tai, kas dau
giausia musų žmonėms rupi 

■ ir apie tai rašyti. Kitaip mes 
galėsime pasilikti be žmo
nių. Jie nueis su kitomis 
srovėmis, kurios greičiau 

naPlai atsiliepia į statomus musų

i

I

šiandieną ne
yra geresnis 

musų tėvynės 
kvieskime vi-

"Socialistų laikraščiai i 
’Darbininkas’ ypatingai pra
deda prikaišioti Lietuvos Gel-■ -• 
bėjimo Fondui, kad, girdi, jis 
mažiausiai aukų surinkęs.

kai esą vra apsileidę ir kad
ISuo'^S^ia’“1’ m“SU! kontroliuojama. Nors iš

"Tuščias ir nesąžiniškas: vienos pusės tokia okntroiė 
priekaištas. Tautininkai bru- yra geras daiktas, bet iš ki-
kte nebruko per savo fondą įos pusės ji labai trukdo 
aukų, kad paskui girtis: štai darb j j yyilkes-barrių ko- 
čiai dolerių nuėjo per jų laik- jmitetas, nežiūrint, VISO savo 
raščių redakcijas, arba sulyg j netaktmgumo ir negabumo, 
jų redakcijų patarimo, tiesiog Į atsiekė visgi pusėtinų rezul- 
i Fnrnno ho rpcridravimn 4 „.J.... Jį Europą, be registravimo 
Gelbėjimo Fonde; tūkstančiai 
dolerių tiesiog išsiųsta, Euro
pon, tautininkams patariant, 
kad nesipeštų už fondus, bet 
kad aukas tiesiog tėvynei sių
stų. Tautininkams nėjo apie 
tai, kad tėvynės nelaimėmis 
savo fondus auginti, tuomi 
savo partiją stiprinti.”
Na, jau tik tokių pasakų, 

meldžiamieji, nesakykit. Da

”, katrie daugiau gali. Bet ka
da pasirodė, jog "Lietuvos" 
partija nedaug tegali, tai 
ji teisinasi, kad pasirody
mas jai visai nerupi.

Tik trečia dalis viso pa
saulio gyventojų kasdieni
niam savo maistui vartoja 

tautinio gyvenimo klausi- duoną. Pusė žmonių minta 
mus. daugiausia ryžiais. .

tatų. sako "Naujienos,” tai 
ačiū tiktai tam, kad jisai bu
vo suorganizuotas kitokiais 
pamatais, negu, padėkime, 
Lietuvos šelpimo Fondas.

Iš šitų faktų "Naujienos” 
. į pataria pasimokyti ir musų 

organizacijų tvarkymosi 
būdą pagerinti. Jos sako:

"Daugeliui musų rodosi, 
kad jeigu L.S.S. arba kita pa
žangi organizacija turės stip
ru centrą, tai joje užviešpa
taus despotizmas; ir mes, 
tverdami vieną centralinę įs
taigą, statome tuojaus sale 
jos kitą, kad ji pirmąją įstai
gą ‘kontroliuotų,’ o paskui at
randam reikalą turėt dar tre
čią ‘kontroliuojančią’ įstaigą 
šalę antrosios, ir taip — be 
galo. Bet faktiškai, kada 
mes šituo budu pritveriam 
pustuzinį šalę viena kitos ir 
ant viena kitos stovinčių įs
taigų, tai organizacijoje išny- „
ksta visokia kontrolė, ir orga- donajį Kryžių.

. y

! $7,800, po $650 kiekvienam. 
Kad pinigus pristatant ma- 

į žiau butų keblumo, nutarta 
visiems siųsti vienu adresu: 
Vilnius, Šv. Jurgio Prospec- 
tas. No. 24, butas 6.

Pinigai išsiųsti per Rau-

I
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Lietuva administracijos 
žvilgsniu.

Administracijos žvilgsniu 
Lietuva dabar sutvarkyta 
vokiečių vyriausybės bjau
riausiu budu, kokį tegalima 
įsivaizdinti. Tvarkymo pa-, 
matan padėta sistema— su

t

Skaitytojų Pastabos.
Nesuprantu, kodėl p. Biel

ski visi vadina "daktaru," 
kuomet ištiesų jisai yra viso 
labo tik masažistas.

* * ♦

"Draugas" prirašė du pus
lapiu apie tai, kad Westvil- 
Iės lietuvių kun. Jankauskas 
su savo gaspadine paėmė 
ant "korto” šliubą. Sulyg 
"Draugo" nuomonės, kuni
gui daug geriau gyventi su 
gaspadine be šliubo.

* * *
Sulyg kun. Janušo ir p. 

Bielskio, socialistai lietuvių 
visuomenei visai nereikalin
gi. Bet aš su savo kurnu 
Tautamyliu nutarėva, kad 
lietuviams visi reikalingi, 
išskyrus tik tokius kunigus 
kaip Janusas, ir tokius ma
sažistus kaip Bielskis.

Prof. Gnaiba.

i
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DRAUGAI!
Kada Jums pabodo bejieš
kant kapitalistų laikraš
čiuose žinių apie pasaulio 
darbininkų judėjimą, užsi- 
rašykit socialistų dienraštį 
”MILWALKEE LEADER” 
Ant pareikalavimo pasiun- 
čiame dėl pasižiūrėjimo.

528-530 C'hestnut Street 
MILWAUKEE, WIS.

i
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vyras, aptrintais drabužiais, 
aštriais pilnais neramumo Lietuvių Dienos pasekmės.

ST. JOSEPH, MO.

žvilgsniais, besidairantis 
šnipišku žvilgsniu į visas pu
ses, tarsi tas padauža nuo 
Bowery st. iš New Yorko, 
kaip amerikiečiai savo sce
noje mušeikas atvaizdina, 
šitokį įspūdį daro "metodo
logijos daktaro” stovyla. Jo 
kalba taipgi pilnai harmoni- 
zuojasi su jo stovylos išvai
zda. Taip rodos ir jauti, 
kad jei tam žmogui šalies 
Įstatymai leistų, tai "Nau
jienų" bei "Keleivio” redak
toriams tuoj butų, "sudie 
baltas svieteli." Degantis 
laužas išgelbėtų musų tėvelį 
ir jo vienminčius nuo tokių 
nenaudėlių, kaip Grigaitis, 
Michelsonas ir tiems pana- 
v • SIU.

Ant galo kalbėjo da ir 
"profesorius” Bučys. Šis 
visgi buvo mandagesnis. Jis 
tik pasakė, kad yra da ge
rų 250 milionų katalikų, tik 
daugiau nesidaugina. Rei
kia, girdi, gerinti spaudą. 
Aš pridursiu, kad tam labai 

, pritariu. Gerinti reikia, o 
ypatingai neleisti katalikų 
spaudoje visokiems metodų 
daktarams juodašmtiškas 
agitacijas prieš socialistus 
varyti. Pakol viešpatauja 
kapitalizmas, pakol stipres
nis smaugia silpnesnį, santi- 
kiai tarpe vergėjo ir paverg
tojo negali būt draugiški, 
bet kaip tik atbulai. Tą pa
prastą ir taip aiškią filoso
fiją bent profesoriui reikė
tų išmanyt. Bet ir jis, kaip 
ir jo vienminčiai kalba apie 
stiprinimą tik tokių laikraš
čių, kaip rusų "Novoje Vre- 
mia.”...

Aišku kiekvienam šiek- 
tiek protaujančiam žmogui, 

j prie ko veda visi viršminėti 
mokytojai, kokiems tiks
lams jie rengia savo spau
dos

nuo karės, majoras atsakė, 
kad leidimą duosiąs, tik kad 
to leidimo jau pas jį prašę 
kiti. Paaiškinus majorui, 
kad tarpe lietuviu yra dvi 
srovės: viena katalikų, kita 
gi nrogresyvių žmonių, ma
joras atsakė, kad galėsiąs 
abiem srovėm leidimus duo
ti. Klerikalai tai pajutę, 
kad iu planas nustumti pir
meivius šalimgali nenusisek
ti, vėl nubėgo nas majorą ir 
begėdiškiausiai nrimelavo, 
buk keli socialistai norėda
mi pasipelnyti iš Lietuvių 
Dienos auku. prašo miesto 
valdžios leidimo jiems au
kas rinkti. Minėtu draugi
jų komitetas dalyką pavedė 
miesto tarvbai. Miesto ta
ryba pamačius, kad pirmei
vių yra dusvk daugiau negu 
katalikų ir kad katalikai 
dagi bjauriai meluoja apie 
pirmeivius, nutarė leidimą 
duot nirmieviams, o neduot 
jo katalikams.

Katalikai (tris draugijos 
prieš pirmeivių 6 draugijas) 
nusilenkė ir apreiškė norą 
eiti išvien, nrašvdami priim
ti ir juoc bendran darban. 
Pirmeiviai pastatė išlygas: 
Atsaukt melą, kurį paskelbė 
vietos anglų spaudoj, buk 
socialistai aukas renka sau: 
kad pusę surinktu aukų pir
meiviai pasius Lietuvon Ag
ronomijos Draugijai, gi ki
tą pusę katalikai galės siusti 
Pftrogradan. Tomis išly- 
gamis susitaikius rinkta au
kas bendrai ir surinktus pi
nigus sudėta Theo H. Durs
to bankan. Ant rytojaus 
bendras draugijų komitetas 
nueina bankan ir randa jau 
ten vietos lietuvių kunigą su 
dviem savo pritarėjais, rei
kalaujančius iš banko, kad 
visus surinktus lietuvių pi
nigus pasiųstų Wilkes-Bar- 
riu C. Komitetui. Tik ta 
aplinkybė, kad musų tėvelis 
nežinojo net to savo komite
to adreso, nedavė pinigus 
pinigus iš banko paimti. 
Netik tamsus katalikai eina 
netikusiai keliais, bet ir jų[ 
vadovas kėsinosi apvogti 

[pirmeivius iš jų triūso vai-[ 
i siaus. Vargšui nenusisekė, i 
Pinigai tapo pasiųsti pagal [ 

[ pirmeivių nurodytą antrašą 
Raudonajam Kryžiui Wa- 
shingtone, kad paskirstytų 

■taip, kaip musų buvo sutar
ta.

Šitie faktai aiškiai paro
do, kaip kunigijai ir jai tar
naujantiems klerikalams 
rupi ne mirštantis nuo bado 
lietuviai, bet jų juodoji poli
tika. . .S. M. Rvbelis.

MONTELLO, MASS. 
Montelliečiai darbuojasi.
Čionykščiai lietuviai turi 

savo namą ir į jį susispietę 
progre'syvės draugijos bei 
kuopos, veikia naudingą' 
darbą — sau ir kitiems: ren
gia prelektijas, prakalbas, 
koncertus ir t. t. Namo 
Draugovė nutarė surengti 
eilę paskaitų, tad apie svar
bumą jų 15 d. lapkričio kal
bėjo F. J. Bagočius. Lap
kričio 17 d. buvo prakalbos, 
suvienytos lietuvių ir lenkų 
kooperacijos. Kalbėjo "Ke
leivio" red. S. Michelsonas 
anie kooperacijų vertybę, 

į Prie jos prisirašė 8 nauji 
nariai, ši kooperacija pasi
statė savo namą 
vę už $6,400.00 vertės, 
pusę metų išpardavė tavorų 
už $30.960.53. Akcija lėša- 
vo $5.00, bet dabar jau per 
trumpą laiką akcija atnešė 
pelno $11.00, reiškia pakilo 
iki 16 dol. Kooperacijos 
turtas siekia $13,931.38. Še
rų parduota 506.

Lapkričio 19 "Lietuvių 
Dienos” komitetas surengė 
prakalbas ir koncertą. Liet, 
choras sudainavo: "Lietuva 
Tėvynė musų,” Marsalie- 
te ir kt., po vadovyste p. M. 
Petrausko. E. Stankaitė ir[ 
Vaitkaitė padeklamavo ei
les. Ir bažnytinio choro ve
dėjas p. Juška sudainavo1 
“Kur bakūžė samanota.” 
Kalbėjo J. B. Smelstorius 
apie lietuvių vienybę, plačiai 
nurodinėjo trijų srovių ne
sutaikomus idealus ir kvie
tė neliečiant tų idealų gel
bėti brolius ir seseris, mirš
tančius iš bado Lietuvoje! 
Prakalba tęsėsi 2 vai. Pub- 

. lika atydžiai klausėsi. Au
kų surinkta $28.09. Paskui 
kalbėjo kun. Urbanavičius 

i irgi skatindamas aukauti. 
1 Pripažino, kad nevisi kata
likai aukauja...

Lapkričio 19 vakare įvy- ' 
ko bažnyčioje katalikų pra
kalbos. Pirmininkas pasa- 

'kojo, kad socialistai rengia 
Raudonas Są vai tęs, tad ir 

[mes imam pavyzdį iš jų ir 
■ surengėm katalikų spaudos, 
[sąvaitę. Kalbėjo vietos ku-i 
nigas ir "Dar-ko” bendra- Į 
darbis p. Gudas, girdamas 

i katalikiškus-kunigiškus lai- 
į kraičius, buk jie kovo ja už 
darbininkų reikalus ir t. p. 

[O niekino socialistų laikraš
čius. ypač "Keleivį." Girdi: 

'"Keleivyje“ nieko nėra nau
dingo. aš atvažiavęs iš Lie- 

‘ tuvos, sykį perskaičiau ir 
nieko gero neradau." Čia 
pasakysiu: vaikas perskai
tęs "Abėcėlę" tik sykį irgi 
nieko gero neranda, nes iš- 
sykio negali išmokti nei su
prasti, todėl nėra įstabu, 
kad kunigų darbininkas sykį

L.D.L.D. surengtos prakal
bos.

Lapkričio 12 d. čionai įvy
ko L.D.L.D. surengtos si 
įvairiais pamargininmais 
prakalbos. Kalbėjo F. J 
Bagočius. Suprantama, kad 
Bagočiaus prakalba publi 
kai patiko. Apart prakal 
bos buvo dainų ir deklama 
cijų. K. Sadauskiutė sūdai 
navo solo M. Petrausko 
kompozicijos dzūkišką dai 
nelę "Šu nakcialy per nak 
cialy,” K. Pekoraitė sude- 
klamavo "Našlaičiai;” M 
Stanis ir A. Radvilas sūdai 
navo duetą "Sudiev tėvyne.” 
"Darbininkų Dainą" sūdai 
navo kvartetas. Puikiai su 
deklamavo "Neužmiršk var
gstančių” M. Kratavičiutė.

Po praklbai rinkta aukas 
Minesotos streikieriams. 
Surinkta $16.

Prie L.D.L.D. prisirašė 35 
nauji nariai.

Tą pačią dieną buvo L.D. 
L.D. susirinkimas ir susi
rinkime prisirašė da 10 na
rių. Taigi kuopa nors da 
jaunutė, jau turi apie 200 
narių.

Lai gyvuoja proletariato 
susipratimas.

Davatkos Sūnūs.

MONETELLO, MASS. 
Klerikalai neatsilaiko.

Turbut niekas aiškiau ne
būtų parodęs mums musų 
klerikalų tikrojo veido, kaip 
kad parodė Lietuvių Diena.

Laukiant paskirtos lietu
viams dienos aukas rinkti, 
vietos L. Š. F. skyrius pra
dėjo rupinties išgavimu mie
sto valdžios leidimo.

Kad užbėgus pirmeiviams 
už akių, klerikalai su tauti
ninkais pasinaudojo "meto
dologijos daktaro” metodais
— melais ir šmeižtais, pri
skubino gauti iš miesto val
džios lėidimą ir pradėjo vi
sur ignoruoti L. Š. Fondo 
rėmėjus. Kad L. Š. F. sky
rius rengėsi kreiptis miesto 
valdžion su reikalavimu 
perimto, klerikalai su san- 
dariečiais pajutę, kad jų 
melai gali būt išvilkti aikš
tėn, pasiuntė savo "veikė
jus” pas miesto majorą, kad 
painformuoti jį, jog L. Š.F. 
susidedąs iš kelių bedievių 
socialistų ir jie aukas rink
sią ne nukentėjusiems nuo 
karės, bet saviems tikslams
— revoliucijai. L. Š. F. ko
mitetas patyręs,kad klerika
lų su sandariečiais nemažai 
primeluota ir leidimas gau
ti negalima, kreipėsi prie L. 
Š. F. prezidento K. Gugio 
Chicagon informacijų. Su 
prisiųstais apie L. Š. Fondą 
faktais pirmutinė Tautos 
Namo Draugovė pradėjo 
kovą už išgavimą iš miesto 
valdžios leidimo ir prieš kle- 
rikalų-sandariečių niekin
gus melus. Toj draugovėje 
atsirado žmonių, kurie šo
kosi priešinties prieš jos už
sistojimą apšmeižto L. Š. F. 
Tečiaus tiesa paėmė viršų. 
Tas pats buvo ir .Mokslo 
Dr-jos susirinkime; ir čia 
klerikalai-sandariečiai sten
gėsi apginti savo srovės var
dą, bet ir čia tiesa paėmė 
viršų. Reikalingi buvo drau- 

! gi jų parašai, kad atmušus 
i tuos bjaurius melus, ko
kius apie L. Š. Fondą palei
do klerikalai su tautinin
kais. Draugijos rašėsi, o 

i klerikalams ir tautininkams 
tas buvo skaudus moralis 
smūgis.

Pralaimėję šiose viršmi- 
nėtose draugijose klerikalai 
su sandariečiais manė atsi
laikysią trečioj ir jiems 
tvirčiausioj apsigynimo po
zicijoj, t. y. Piliečių Kliubo 
draugijoj, kurios pirminin
ku yra atžagareivis Skučas. 
Kaip jau buvo ”Keleivvje” 
pranešta, tą žmogų prisiėjo 
už apykaklės numesti iš už
stalės ir jo vietą pavesti 
vice-pirmininkui J. Dudo- 
niui, kad padarius draugijos 
pasirašymo reikale titaną 

j nutarimą. Mat nors du treč
daliu draugijos narių balsa- 

jvo už pasirašymą, pirminin- 
[kas Skučas spardėsi ir šau
kė priešindamasis draugijos 
didžiumos narių valiai. Tai
gi ir čia net ir Skučas savo 
vienminčių pozicijos neap
gynė.

Šv. Roko draugijoj jau 
i klerikalų-tautininkų prieši- 
, nimosi nebuvo. Mat čia 
[daugiausiai pirmeiviai dar- 
, bininkai ir atžagareiviams 
pozicija čionai labai silpna. 

[Tokiu tai budu montellie- 
. čiai pirmeiviai nugalėję prie 
[šus, atsistojo ant tvirtų pa
matų. Leidimą galėjo gaut 

[ir duotą klerikalams leidi
mą atimti. Tečiaus pirmei
viams nerupi srovinės per
galės šiuo nukentėjusiųjų 
šelpimo reikalu. Pirmeiviai 

[ visur priparodė, kad jie pir- 
’moj vietoj stato reikalą su
rinkti kudaugiausiai aukų. 
Todėl, kada nuveikti kleri- 
kalai-tautininkai pasisiūlė 
veikt išvien, mielu noru juos 
priėmė ir aukas rinkome vi
sos srovės išvien.

i Iš Lietuvių Dienos srovi
nių susikirtimų nuotikių A-' 
merikos lietuvių visuomenė 
daug ko pasimokina

Nairietis.

nei nesamdytas • išgarsino 
Tiesą sakant kunigas tik 
"Keleivio" Maikę su tėvu ii 
Džian Bambą labai garba- 
vojo, matyt, kad ir jis niekt 
kito nebeskaito, kaip til 
tuodu “Keleivio” skyrių. Ai 
manavęs vargšas, kad ”Ke 
leivio” leidėjai pasistatė sai 
puikų namą, kad bedievių 
laikraščiai labai platinasi — 
o katalikiškų turbut nei ka 
talikai nenori i rankas imti 
— Žmogelis net verkdamas 
prašė, kad neskaitytų sočia 
listiškų laikraščių, o kiaušy 
tojams taip ir norėjosi juok 
tis iš vargšo tėvelio, kad jai 
negali žmonių nei velniai 
išgąsdinti, nes bedieviški 
iaikraščiai žmonėms išpasa

Skaitant musų spaudoje 
žinias apie "Lietuvių Die
ną,” darosi koktu, bet iš ki- 

’ tos pusės be galo indomus 
matosi apsireiškimas. Ji lei
do mums patiems save pa
žinti. Ištikrujų istorija už
dės savo juodą antspaudą 
ant daugelio iš musų — ant 
tų visų, kurie skelbiasi tėvy
nės meilės ir artimo meilės 
idealų "tikrais” pasekėjais. 
Vietoje, kad gelbėjus liku
čius savo mirštančios tau
tos, ir vietoj, kad alkanus 
papenėjus, verkiančius su
raminus, mūsiškiai tautinin
kai ir kunigijos vedami ka
talikai sumina savo idealus 
ir griebiasi žemiausių prie- 
monių, niekingiausių intri
gų, kad tik pragaišinus savo 
klesinius priešus socialistus. 
Nu. šito tik jau negalės už
miršti musu ateitis.

Apie tuos musų tautinin
kus ir klerikalus, kurie pa
sirūpino, bent sumažinti ką
snį ducnos alkstantiems sa
vo broliams, neįstengę vi- ' 
sai jį išplėšti, palieku laikui 
nuspręsti, norėjau tik čia iš
reikšti tą savo skausmą, ko
kį reik jausti žiūrint į tų 
"cnatlyvujų” darbus. Tu
riu pasidžiaugti, kad musų 
kolonijoje tos rųšies "dorų
jų" mes neturėjome. Tiesa, 
klerikališku ir tautininkiškų 
laikraščių dvasia ir pas mus 
padarė savo pragaištingas 
pasekmes. Šmeižimas ir 
niekinimas nors nesuardė ' 
musu "vienybės,” bet visgi 
žymiai išblaškė tūlų žmonių 
užsitikėjimą Lietuvos Šelpi
mo Fondu. Dėlto, galima 
sakyti, aukų nedaug surink
ta.

Kadangi šios lietuvių ko
lonijos lietuviai nesikreipė į 
Centralinį Komitetą, tai ne- • 
gavo ”tags.” Lapkričio 1 d. 
8 ypatos rinkome aukas L. 
Š. F. vardu. D. Klimas ir 

'Vaitekūnas surinko $62.15; 
i D. Jusius su M. Saulenaite 
I surinko $20.50; C. Čikinskis 
' su A. Kubilium surinko $6 
ir 65c.; Mrs. Rasky su J. Me
čiu — 25c. Šie pastarieji 
kolektavo turtuolių distrik- 
tuose, pas stambiuosius biz
nierius. Šita jų auka paro
do, kaip mes lietuviai priva
lome rev.ti tokiu; žmones. 
Bėdina moteris Mrs. Rasky, 
kuri palikus savo r lažus vai
kus. va.-go per dieną vaikš
čiodama po krautuves, be
širdžiu turčių nežmonišku
mu labai pasipiktino. Jinai 
paaukavo $1.00: viso aukų 

. čia surinkta $89.30.
L. D. K. Algirdo Draugi- 

“ ' Viso L. š. 
Fondan pasiųsta $94. i S.

Ačiū aukauvusiems, ypač 
darbo žmonėms.

D. G. Jus'us

I

CHICAGOS CHRONIKA.
Klerikalų "spaudos sąvaitė."

Šiaurinėj miesto daiyj šv. 
Mykolo bažnyčios skiepe 
nuo 14 iki 18 d. lapkričio tę
sėsi klerikalų "spaudos są
vaitė.” Per tas dienas pra
kalbas sakė "garsus vyrai” 
daktarai ir profesoriai, ku
nigai ir zakristijonai. Be 
klebono F. Kudirkos buvo 
čia Dr. A. K. Rutkauskas, 
"metodologijos daktaras” 
kun. Maliauskas, žinomas 
juodašimtiško "Draugo" re
daktorius, Jonas Poška — 
studentas ir net iš Petrogra
do atvykęs kunigas “profe
sorius" Bucys.

Kokio turinio visų tų pro
letariato klesinių priešų 
prakalbos buvo, be aiškini
mo yra žinoma, tečiaus tū
las ištraukas reikia užcituo- 
ti ir jas įsidomėti, kad lai
kui atėjus mokėtume atsa
kyt tiems musų "priete- 
liams.”

"Studentui" Jonui Poškai 
patarčiau da nors penkioli
ka metų pasėdėt mokykloj, 
gal ir nestudijuojant pats 
gyvenimas šio-to pamokytų, 
o tik paskui gal galima butų 
tam "studentui’’ apie gyve
nimo reikalus ką-nors pasa
kyti. Dabargi pasirodęs 
ant estrados lig nemokantis 
lekcijos mokinys prieš mo
kytoją, pradėjo mikčioti ir 
deklamuoti: "Spauda-spau- 
da—galybė, mokslas, išradi
mai, elektra šviesybė... Nu, 
ir pradėjo: "Griebkitės 
tuojaus už tos musų čystos 
(?!) švarios (?) ir gyvos 
(sic!) spaudos ir šluokite 
lauk iš po kojų tokias “Ša
kes,” "Naujienas” ir tiems 
panašius šlamštus! Ar iųs 
matote, kaip šėtonų sėkla 
baigia lįst į musų širdį”... 
Klausau ir manau sau, kad 
tikintis į šėtoną katalikas iš
tikrujų gali manyt, jog tojo 
"studento" širdis pilna šėto
niškos sėklos, o smegenis iš
irusios. Tokio žmogaus pra
kalba, suprantama, perdėm 
visa buvo taip "čysta" ir, 
"švari,” kaip kad uitra kle-[ 
rikalų organas "Draugas." I 
Darbininkų laikraščiai už 

•skelbimą jiems boikoto tu
rėtų " nuo nepraustaburnių 
apsigint tiesos keliu.

Antras kalbėjo Dr. Anta-; 
nas Kazys Rutkauskas. Vi-. 
sųpirma pradėjo raudot ant 
savo nusidėjimų, kad "per 
dviejis metus ėjęs ir organi
zavęs darbininkus, bet da
bar, girdi, aš matau tuos 
ekspropriatorius, sabotaž- 
ninkus!... Kur, girdi, nėra 
krikščionybės dvasios šven
tos ir tikėjimo doros, kaip 
Francuzijoj, Anglijoj, Vo
kietijoj ir Austrijoj, ten grę- 
sia amžina prapultis.

Tečiaus ar toms viršminė- 
tom tautom ar krikščionams 
neleidžia tose šalįse po
gromų rengti, — tas pavo
jus, tai nepasako. Aš pasa
kysiu, kad jei krikščioniš
kom tautom pražūtis gręsia, 
tai tik ačiū krikščionybei 
apginančiai teisę stipresnio-, Qirdauskų mergaitės, Lena [ Išrinktasis komitetas 
jo ant silpnesniojo viešpa- Martišiukė, Pijus ir Juzė kvietė bendran darban 
tavimo arba šią kapitalizmo 
tvarką, kuri visą Europą iš
maudė kraujuose ir kuri to
kią pat maudynę rengia A-
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savaites.
Ad. Morkūnas.
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DENVER, COLO.
Kaip laukta ir praleista 

Lietuvių Diena.
Čionai apsigyvenusių lie

tuvių skaitlius susideda iš 
19 šeimynų ir keliato pavie
nių. Jų kultūrinis laipsnis 
bene aiškiausiai bus mato
ma iš to, kaip jie laifkė ir 
praleido Lietuvių Dieną._

P. Vincaitis bandė visus 
šios vietos lietuvius sušauk
ti 20 d. spalių pas pp. Bajo
rus į namus, kad apkalbėjus 
Lietuvių Dienos reikalus. 
Pasirodė, kad daugelis čio
nykščių lietuvių netik ką 
neturi supratimo, ką ta 
"Lietuvių Diena” reiškia, 
kam ji reikalinga, bet ir iš- . . --i , ia aukavo a dol. aiškinus nejaučia reikalo 
gelbėti mirštančius badu 
brolius. Galų-gale šiaip-taip 
bent tulus įtikinta, kad su-, 
rinktus pinigus galima bus 
nusiųsti, nes patarnauja A- 
merikos Raudonojo Krv- į 
žiaus Draugija.

Kelioms dienoms praėjus [

I
[

krautu- 
Per
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kojo teisybę ir žmonės žino 
darni kunigu melagystes, ne 
tiki jų pasakom apie peklas 
smalas ir velnius, taigi ku 
nigėliams prisieina šio-to 
pasiskaityti ir kitokiais pa 
mokslais žmones graudinti 
Tas darbas dykaduoniam 
nemalonus, tai kaipgi ji< 
nekeiks tų bedieviiškų laik 
raščių! Todėl irsis muši 
‘‘dvasiškas kalbėtojas” dėj< 
visas savo spėkas, kad suju 
dinus publiką, bet kažin ko 
dėl nesisekė.

Bandė sutveri Vyčių kuo 
pa, bet ir tame nieko nepe 
šęs. negavęs nei skatiko iš 
važiavo sau atgal.

Ištikrujų ’nudsoniečiai pa 
sirodė jau subrendusiais 
Geistina, kad toki lietuvi) 
darbininku subrendimą mu 
su dukauni tėveliai visur ki 
tur atrastų. J. S. Y.

I

HARTFORD, CONN. 
Socialistai pradeda veikti.
Lietuvių Diena šiemet žie 

miniam sezonui prasidėjo 
užėmė pirmą vietą, todėl so 
cialistų veikimas buvo lic 
suturėtas. Bet Lietuvių 
Dienai praėjus socialistą 
imasi už savo paprasto dar 
bo.

Lapkričio 12 d. LSS. kuo 
pos susirinkime apkalbant 
L.S.S. Namo klausimą kelia 
tas draugų tuoj sumetė 2" 
dolerius. Kiti draugai pasi 
žadėjo aukaut.

Raudonąją Savaitę vieto. 
liet, socialistų kuopa nepra 
leido veltui. Spalių 29 d 
buvo prakalbos. Kalbėjo d 
•J. Šukys iš Brooklyno. Pu 
blikos pusėtinai prisirinka 
ir prakalba daugeliui jų pa 
liko puikų pamokinimą.

Aukų lėšoms padengti su 
aukauta $7.58.

Kuopa pasiryžusi darbuo 
tis, kiek jai jos spėkos leis 
kad tik darbininkiško liuo- 
savimosi judėjimą stumur 
pirmyn.

Melagių Dėdė.

VVATERBURY. CONN.

BINGHAMTON, N. Y.
Tūli žmonės vis pasirodo 

nenusistovėjusiais. Kartais 
jie juokiasi iš tikėjimo, ti
kinčiųjų žmonių ir tikėjimo 

" -J

i

vadovų, bet po tūlo laiko vėl 
puolasi prie Romos agento, 
prašo palaiminimo ir valgo 

[sausą dievą. Taip atsitiko 
[nesenai ir pas mus. Tūlas 
M. K. sutarė apsivesti su M. 
•J., abudu buvo laisvamaniai 
ir juokdavosi iš tikėjimo ir 

[tikinčiųjų žmonių, bet prie 
apsivedimo nuėjo prašyti 
palaiminimo pas kunigą. 
Vestuvėse rinko aukas... dėl 
bažnyčios.

Lapkričio 12. 13 ir 15 die
nas atsibuvo M. Mockaus 
prakalbos, surengtos L.D.L. 

■ D. 20 kuopos. Tai jau ant
ru sykiu Mockus laikė misi
jas Binghamtone. Pirmu sy
kiu fanatikai norėjo trukdy
ti, bet dabar jiems piemuo 
Vanagas patarė nieko neda
ryti, tik uždraudė eiti klau
syti prakalbų, o pats-gi iš
važiavo į Utica, N. Y. Pra
kalbos atsibuvo labai ramiai 
ir publikos buvo skaitlingai. 
Paskutinį vakarą Mockus 
paminėio apie užvestą bylą 
dėl jo Waterburyje. Tam ti
kslui surinkta aukų apie 38 
dol. Aukautojų vardai bus 
pagarsinta "Kel." Taipgi 
parduota nemažai literatū
ros. Viską girdėjęs.

krašti "Keleivį" neranda 
nieko gero, nes gero nuo 
blogo negali atskirti.

Da vištas pardavinėjo ant 
naudos katalikiškos spaudos 
ir bažnyčios. Bent jau kar
velius pardavinėtų, tai ge
riau pritiktų, nes panašus Į 
"dvasią šventą.”

Kariškas žvalgas.

WAUKEGAN, ILL. 
Da apie Lietuvių Dieną. 
Nors jau ta diena senai 

susitikę mane keli tų lietu- praėjo, tečiaus jinai daug ką 
vių klausinėja: 
Raudono Kryžiaus draugys
tės balius nusisekė?”...

Kadangi negalima buvo 
kaip nors suorganizuoti lie
tuvių aukų rinkimo darbui, 
Petras ir Elzbieta Vincai- 
čiai griebėsi patįs už darbo. 
Gavę nuo L. Š. F. pirminin- kiama. 
ko K. Gugio informacijų ir j Rugsėjo 24 d. vienos čio- 
paliudijimus, atspausdinom nai didžiausiųjų lietuviškų 
anglų kalba laiškelius, pa- draugijų, būtent "Laisvės 
aiškinančius kokiems tiks- (Mylėtojų" susirinkime buvo 
lams aukos yra renkamos, pakeltas Lietuvių Dienos 
Galų-gale kolektorių susi- aukų rinkimo klausimas, 
darė 12 ypatų. Motiejus ir Išrinkta iš 5 narių komite- Į 
Antanina Vekerotai, dvi ; tas tuo reikalu pasirūpinti.

" > pa-
artišiukė, Pijus ir Juzė kvietė bendran darban šias 

Bajorai, Jonas Naumavičia,'draugijas: LSS. kuopą, L.D. 
Petronė Girdauskienė, Ju- j T. dr-ją, S.L.A. kuopą, Liet, 
zė Andrijauskienė ir Vin- Sūnų ir Dukterų draugiją ir 

„Uniją Lubelską." Iš visų 
tų organizacijų bendran ko- 
mitetan išrinkta 12 narių. 
Tasai komitetas veikė ir 
rengėsi. Kada pareikalavo 
iš miesto majoro leidimo au- 

Rėksnys. kas rinkti nukentėjusiems

"Na, o kaip padarė, daug ką parodė, 
dėlto jos atbalsiai anaiptol 

■ da nenutilo. Iš to, kaip buvo 
veikiama, da turės būt da
romi išvedimai. Ne tuos iš
vedimus čia noriu daryti, 
vien konstantuoti faktą, 
kaip čia pas mus buvo vei-

I

kią pat maudynę rengia A- caičiai. Aukas rinkome tik 
menkai. O tą tvarką kaip liuosu nuo darbo laiku. Au- 
tik ir apgina p. A. Rutkaus- kų surinkta $20.10. Atėmus 
kas ir jo rekomenduojama (lėšų $1.70, liko $19.40. Bet 
krikščioniškoji pilna ”dva- lėšas padengė patįs Vincai- 
_1__ . • čiai, tai Liet Š. Fondan pa-sios šventos” spauda. < *

Tolesniai pasirodo tvirtas siųsta $20.00.

I

HUDSON. MASS.
Klerikalų "Spaudos sąvaitė"

Socialistams įvykdžius sa
vo gyveniman "Raudonąją 

[savaitę," kurios tikslu yra 
aiškinti darbo žmonėms jų 
dabartinį padėjimą ir nuro
dinėti kelius iš to padėjimo 
išeiti, klerikalai pasekdami 

| socialistus tik ne su tais pa
čiais tikslais pradėjo rengti 
savo "Spaudos Sąvaitę.” Jų 
tikslas ardyti darbininkišką 
vienybę ir palaikyti paverg- 

i tus žmones prietaruose ir 
nesusipratime. Tais pačiais 
tikslais čionai atvyko iš 
Worcesterio tūlas lietu
vių kunigas ir užšaukė pra
kalbas. Hudsoniečiai iš du
selių gaudytojaus prakalbos 
visgi turėjo naudos, 
da nežinojo apie 
kus laikraščius,

Kurie 
socialistiš- 
tai tėvelis



— O ką, Maike, ar ne ma- motas! Tiesa, aš pirma vis'
ne teisybė, kad lietuviškas stojau už ruski, ba služijau 
vaiskas pakels lietuvių tau- jo vaiske ir esu jam prisie
tą? ’ • —

— Aš nieko panašaus da

— O ką, Maike, ar ne ma-

tai reikės prakaituoti per 30 
metų. Tai kur tau nebus 
pikta žmogui?

Bet ir tiek skaitytojų tu
rint ris dar toli gražu iki na
mo, nes, kaip žinome, 
„Draugo” redaktorius ar 
leidėjas turi daugiau ir eks- 
pensų. Jis negali gyventi 
ant burdo ir mokėti $6.00 są
vaitėj, kai keleiviečiai daro. 
Jam reikia palocių su visais 
patogumais. Keleivietis pa
valgo pietus už 25 ar 30 cen
tų. o „metodologijos dakta
ras” be žąsies ar vištos ne
apsieina, kas skaitosi ne 
centais, bet doleriais.

Reiškia, jeigu norima toki 
namą Įsitaisyti, kaip „Ke
leivis,” reikia prakaituoti 
dar 30 metų, kad padengus 

j visas keleiviečius viršijan
čias išlaidas. Tokiu budu, 
tik už 60 metų „Draugas” 
galės svajoti apie toki, kaip 
„Keleivio” narna. Tokis re- t 
zultatas juk ir šalčiausią 
žmogų gali išvesti iš kant- 

j rybės, tai ką jau kalbėti apie 
nevedusi „metodologą!”

Bet juokas juoku, o man 
norėtųsi paklausti gerbia
mo kunigėlio ve ko: Kodėlgi 
jis nemato savo brolių kuni
gėlių, kurie neturi nė pa
čios, nei vaikų, o vienok, kad 
tik katras pasigavo geres
nių avelių didesnę kaiminę, 
tai prisiperka stubų čielas 
eiles? Aš žinau ir tokių ku
nigėlių, kurie turi net po ke-

: lis lietuviškus saliunus. Tik 
žinoma, jie patįs, nei jų ga- 
spadinės ten nešinkuoja. Jie 
skolina pinigus ištikimam 

i savo parapijonui, o tas varo 
bizni. Kodėl „metodologi
jos daktaras" to nemato? 
Kodėl jis nekritikuoja jų? 
Kodėl?...

Juk Kristus pasakė: ”Ei-l 
darni skleisti mano mokslą,: 
neimkite dviejų rūbų, nei ii-. 
apeidami"1 Krist^fsTatv: iir_iš Masė privalo paimt šalies 
mus, nededa pinigus j kiše-! d’.rbanciujų darbininkų To- .............—
nius, bet perka namus, kar-i^1?. kapitalistiškoji ekono- 
čemas ir krauna Į bankas, i amzmai laiko be darbo 
Mat Kristus nežinojo, kad!dlde^es daibimnkų minias, 
bus toks daiktas, kaip ban- Į5ai •?? . rezer\ ę, reikalingą 
ka, kad nereikės laikyti pi- darbininkų algų pamazni- 
nigai kišeniuje. ,mui.

Taip-pat bus ir su turtuo- Klasių kova. Tarpe sam- 
liais, kur vra pasakvta: Į dėtojo padarytomis sąiygo- 
„Verbliudui" bus lengriaus atpiginančio samdomą- 
išlysti per adatos ausi, negu JI darbą, ir samdininko, gv- 
turčiui Įeiti Į dangaus kara- ) emn\° reikalų verčiamo 

Šitą Įstatymą irgi orapginti savo parsamdo-

Kaip yra ir kaip turi būti. Ginčai dėl Am. Lietuvių 
Centralio Komiteto.

kęs, ale kaip dabar išgirdau, 
kad jis bėgdamas iš Vil
niaus apiplėšė stebuklingą

nematau, tey e, todėl ir ne- paneiės švenčiausios abroz- 
gahu pripažinti, ar tame ta-, Aušros Bromoj, tai nuo 
vo tvirtinime yra kiek tie-:t^laiko aš ant jo širdies 
sos, ar ne. |jau nebeturiu. Aš mislinu,

— Argi tu neskaitei, Mai- kad už tai Dievas ji ir koro-
ke, ką rašo angelckos gazie- ja, kad jis tokią šventvagy- 
tos apie Lietuvą? stę papildė.

— Skaičiau, kad vokiečiai 
ketina prijungti Lietuvą 
prie Vokietijos, bet tas juk!išvarys.

• 1 1 -» • J _ _ — . -T ?

ti ir apie bendrą veikimą po
litikos dirvoje todėl negal 
būt kalbos. Mes einam prie 
kitokios Lietuvos — prie ao- 
cialistiškos Lietuvos, kur 
butų tikra ir kuoplačiausia 
žodžio, sąžinės, susirinkimų 
ir spaudos laisvė. Ir prie to 
mes einame kitokiu keliu, 
negu dešinieji.

Taigi šituo reikalu mes 
susivienyt turbut negalėsi
me.

Mes galime susivienyti 
tik šelpimo reikalais ir visų 
pirmiausia apie tai tik kal
bėkime.

Kas tai yra darbininkų j 
rezerve? Senovės baudžiau- santikių? 
ninkas turėjo bent tąjį ge
rumą, kad nereikalavo ru- 
pinties rytojaus diena, nes 
kaip kiekvieno inventoriaus 
taip ir baudžiauninko gy
vastis ir sveikata turėjo rū
pėti ponui, kuris baudžiau
ninką turėdavo pirkti pini
gais arba ginklu užkariauti. 
Tokiuo budu tuomet darbi
ninkas buvo pono nuosavy
be, o savo nuosavybės geru
mu turėjo rupinties jos sa
vininkas.

Šiandien liuosas samdi
ninkas turi rupinties: ką 
rytoj valgys, kuo dėvės ir 
kame ras pastogę. Visa tai 
jam patiekia gaunamoji už 
darbo atlikimą alga. Bet 
kad darbininkas tos savo al
gos nedidintų, arba kad ne
atsisakytų savo darbo spė
kas Įrankių savininkui par
duoti už tą kainą, kokią jis 
jam pasiūlo, darbo Įrankių 
savininkai taip šeiminikau- 
ja, kad darbo rinkoj visuo
met butų užtektinai darbi
ninkiškų rankų. Tuo tikslu 
darbą sutvarko taip, kad 
esant užtektinai darbo dir
bantiems darbininkams lei
džia dirbti dienomis ir nak
timis, viena. kad neleidus 
dirbantiems darbinikams 
reikalaut didesnės algos, nes 
vienam darbininkui dirbant 
ilgas valandas, kitas darbi
ninkas dėlto turi būti be 

’ darbo ir savo besisiulymu 
į priverčia dirbanti dirbti už 
į tą algą, kokią jam Įrankių 
savininkas duoda. Antra, 

į dirbant dienomis ir nakti- 
jmis greit pasigamina pervir 
Įšius išdirbinių ir tas fabri
kantui leidžia uždaryt dirb

i

Kas yra priežasčia tokių 
Iš viso to, ką 

augščiau pasakėme, nėra 
sunku padaryti tikras šve- 
dimas, kad tokių netikusių 
santikių priežasčia yra ne
lemtas visuomenės gyveni
mo sutvarkymas, kitais žo
džiais sakant, dabartinis ka
pitalistų surėdymas, kame 
piniguočiai gali būti savi
ninkais fabrikų, kasyklų, 
miškų, žemės, visų susineši- 
mo ir pergabenimo kelių ir 
taip toliau.

Taip yra. Dėt ar taip bu
vo ir ar taip turi būti ?

Visą žaliąją medegą ir 
visus savo turtus gamta da
vė ne atskiriems žmonėms, 
bet visiems žemės gyvento
jams po lygią jų dali. Vis
kas, ką iš žalios medegos tu
rime perdirbta i reikalingas 

j gyvenimui reikmenas, yra 
vaisiumi darbo žmonių triū
so. Darbo Įrankiai negalėjo 
atsirast be darbininko ran
kų ir smegenų pagalbos, to
dėl jie negal būt nuosavybe 
atskirų žmonių, bet yra sa
vastimi visų tų, kurie prie 
jų pagaminimo tiesioginiu 
bei netiesioginiu savo darbu 
prisidėjo, t. y. visos visuo
menės, lygiai kaip kad ir že
mė ir riša gamtos žalioji 
medega yra nuosavybe visos 
visuomenės. Jeigu šiandien 
yra kitaip, tai darbo Įran
kių. žalios medegos ir iš jos 
pagamintų produktų „savi
ninkai” legališku budu iš 
visuomenės suvagia. Visuo
menės priederme tokiu pat 
legališku budu (per Įstaty
mus) iš vagių savo nuosa
vybę atimti. Viso to delei 
visuomenės pavergtoji di
džiuma — darbo žmonių

Palikti Wilkes-Barrių 
CentralĮ Komitetą ant to
liaus, ar ne? Tai yra klau
simas, kurį dabar karštai 
diskusuoja tautininkų ir ka
talikų klerikalų spauda.

Tautininkai nori, kad 
komitetas butų paliktas 
toliaus. Jiems patinka 
komitetas todėl, kad jo 
statan ineina 6 klerikalai ir 
6 tautininkai.

Bet kaip tik dėl šitos ap
linkybės tas komitetas ne
patinka katalikų klerika
lams. Jų spauda dabar pra
deda atakuoti tą komitetą 
už n^r< gumą i- •/. iš
siuntinėjimą žmonėms rei
kalingų Lietuvių Dienai da
lykų, ir visą bėdą už tai ver
čia ris ant tautininkų 
sprando. Daugiausia tenka 
p. Račkauskui, kuris buvo 
apsiėmęs pagaminti raikš
čius ir ženklelius. Gauna 
\ ėjo ir Karuža, ir kiti „ridu-• • • •• rimai.

Šitaip bombarduodami 
tautininkus už jų nerangu
mą. klerikalai vienkart išro- 
dinėja, kad Centralis Komi
tetas buvo Įsteigtas vien tik 
Lietuvių Dienai tvarkyt, 
todėl tai dienai praėjus jisai 
nustoja jau ir gyvavęs.

Žiūrint iš šalies, visa šita 
situacija išrodo taip: tau
tininkai Įsikabinę klerika
lams Į skverną šaukia: „bro
liai, laikykimės vienybėj ir 
toliaus!” Klerikalai gi stu
mia juos šalin ir sako: „to
kios vienybės su jumis ne
norim. nes jus mums nely
gus. Mes jus priėmėm Lie
tuvių Dienoje lygiomis tik 
dėl to, kad jus padėtumėt 
mums dirbti. Darbas pa
baigtas, dabar šalin!”

tas 
ir 

tas 
są-

Atviras laiškas Romualdai 
Grigaliumi, Akron, Ohio.

t

— Gali būt, tėve, kad ru- 
ai vokiečių iš Lietuvos ne- 

. Bet visgi Lietuva 
nieko bendra neturi su tavo turės didelių nuostolių, jei- 
”vaisku.” Igu vokiečiai ištikruju užsi-
- Kaipgi tai ne? Tu iri?1^ Prijos ž™nes;

. • • i-4.- !kanumenen. Jie butų pa-visi kiti socialistai bakyda- i f f F:
vot, kad vaiskas lietuviams!^ . .
neroikalingas o dabar džer-ldau£ J1^ butl* 0 Jei‘nereikalingas, o aaoar azei . -u tekt
manas duoda musų tautai
laisvę, jeigu tik mes pasta
tysime 150,000 vyrų lietuvi
ško vaisko. Argi tu, vaike, 
neskaitei apie tai peiperiuo- 
se?

— Skaičiau, tėve, skai-____________
čiau. Bet tai juk da nėra reikštų Lietuvai __ . 
Įvykęs faktas. Kol-kas tas vjams žadama vokiečių 
yra da tik paskalas.

—— O as, 'vcixrxt, .. ————c—,   
čielos bačkutės, kad džerma-, lė laimė, jei. vokiečiai 
nas savo prižadą išpildys.

I

nelaisvėn, tuos rusai baustų 
kaipo išdavikus, kaipo Ru
sijos žmones, kariaujančius 
prieš Rusiją. Kiekvienas 
toks lietuvys, paimtas rusų 
nelaisvėn, butų pakartas ar
ba sušaudytas. Tai ve, ką 

1 ir lietu- 
ne- 

iprigulmybė! O tu, tėve, jau 
vaike, beeinu iš nudžiugai, kad čia bus dide- 

’ * ‘ 1 su-

I
i

lystę.”
lengvai galima apeiti. Nes 
plieno trustas nukals tokią i 
didelę adatą, kad su ketver
tu arklių Morganas ir kiti 
kapitalistai Įvažiuos Į dangų 

. ir šv. Petras negalės nieko i
tvers lietuvių kanumenę. prješ faį pasakyti. Jie sa- Į

\ : „Mes važiuojam per ■ 
tauji. adatos skylę.”

t — Jes, vaike, aš mislinau,į yįgo išeina, kad ris-; 
.kad dabar jau ir aš galėsiu kas ga]ima tam, kas pinigų 
i savo šoblę ištraukti. Vakar ■ • —’ - - - ’ •
'visą naktį šveičiau, kad ge- 
įriau blizgėtų.

Tai dabar eik išsimie-

Ir tu pamatysi, kaip musų Matai, kaip tu mažai pro- kyS; 
■v-*.*-* 1 r* I £11T11 • 4-vardas pakils svetimtaučių 
akjse, kada lietuviškas vais
kas pradės vainą prieš rus
ki.

— Aš apie tai nesiginčy
siu. Vokiečiai gali tai pa
daryti. Jie gali paimti Lie-t 
tuvos žmones kariumenėn.-į. įgVe 
Bet jeigu jie taip padarys, L ’ 
tai mums ne džiaugtis rei-j------------------------------------
ketu, bet verkti, nes jeigu da „ .. , .Jx. fx
yra kiek jaunų vyrų Lietu-1 Nedali 3t SldŽiaU k tl ŽIROgUS. 
voje. tai ir tuos išmuš. Jei- Į -----------
gu už tų žmonių kraują Lie- ■ Sakau, ir nenusibosta tam 
tuva galėtų įgyti tikrą lais- ; "metodologijos daktarui” 
vę, tai butų dar pusė bėdos. pasakot anie „Keleivio” na- 
Bet to ji neigys. Karei pa- ma. Bet *kada apsimislini, 
sibaigus apie Lietuvos Ilki- tai nėra ko ir stebėtis. Juk 
mą spręs ne vieni vokiečiai, ps papratęs prie vienos ir 
bet visos kariaujančios val-.’tos pačios giesmės: „Doleris 
ctvhčą tamp ” / * * —

turi. Tik tas vargšas darbi
ninkas žmogelis nieko, o 
nieko negali apeiti, kaip tik 
dirbti, tokius „metodologus” 
maitinti, o numirus — marš 
pas velnius. Nes risi kapi
talistai sėdėdami danguje 
žiūrės kad butų pildomi Die- Į 
vo Įsakymai, kuriuose pasa
kyta: ' "Dirbk nuolankiai/ 
nesipriešink, nemurm.ėk ir 
nekeik ant savo pono.” C 
čia ateis risi tie, kurie kėlė 
streikus, kurie murmėjo, 
keikė ir kitas nemalonybes 
darė. Kur tokiems vieta? 
Pekloj, pekloj, sušuks risi 

vobiscum,” taip ir su tuo kapitalistai.
„Keleivio” namu. i Kodelgi „metodologijos

Ką jis nerašys, ką nekri- mekleris” (atsiprašau—”da- 
tikuos, tai pirmas argumen- ktarasl”) neišaiškina per 
tas: „žiūrėkite, kokį puikų savo organą to 
namą cicilikai pasistatė !” 
Mat pikta žmogiukui, kad 
ne jo organas toki namą Įsi
taisė. Jis nieko nesakytų, 
jeigu matytų, kad ir jis ka
daise. nors prieš mirtį, galė-

’ su savo orga- 
nuvajavoti. Jeigu jau jis nu Į tokį namą. Dabar žmo- 
negaiėjo atsilaikyti prieš giukas apsirokavo, kad dar 
prusa turėdamas savo ran- toli šaukia. Nes jau apie 

jau jis dabar galės padaryti, o da neturi 5.000 skaitytojų, 
kuomet i tą krenasti kaize- Taigi kad dasivarytitiek, 
rio vaiskas suvežė savo ar- kiek "Keleivis” turi (15,000) Paulsboro, N. J.

stybės. Rusiia turės tame 
daugiausia balso, nes nežiū
rint ką vokiečiai dabar kai-į 
ba, Lietuva vistiek skaitosi 
da Rusijos žeme. Bet vo
kiečiai gali būt iš Lietuvos 
išvaryti da pirma, negu ka
rė pasibaigs. Tuomet visą 
Lietuva rusai užstatytų 
kartuvėmis.

— Aš, vaike, nemislinu,___ ,___ ,
kad ruskis galėtų džermaną tų „Įsimufyti” 
nuvajavoti. < 
negal

I

Įstatymus Į savo rankas.n.
DARBININKAI IR SOCIA

LIZMAS.
Kokios yra priemonės pa- 

vergtajai darbininkų klasei 
išsiliuosuoti? Daugelis vi
suomenės gyvenimo taisyto- 
ju-reformatorių siūlo Įvai
rias priemones blogumams 
prašalinti. Daugelis "mora
listų’’ labai nobažniai atsi
dusta, matydami kaip kapi
talistiškoji tvarka risubai- 

■ siausiai žudo netik tos pa- 
Ičios visuomenės darbo žmo-

Drauge:— Jus gana ge
rai atsimenate, kad gyven
dami Cambridge, Mass., ir 
būdami Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Dr-jos nariu, buvote 
išrinktas ir Įgaliotas nupir
kti už $10.00 ženklelių nuo 

i L. š. F. kasieriaus p. K. Šid
lausko, idant juos pardavi
nėjant surinkti kiek nors pi
nigų badaujantiems Lietu
vos žmonėms sušelpti.

Jus nupirkote ženklelius 
Draugystės pinigais ir ko
miteto Įgaliotas pardarinė- 
jote juos. Po tūlo laiko, 
kaip jus išvažiavot Į Akron, 
Ohio, ir išvažiuodami nieko 
apie tai nepranešėt pildan
čiam draugystės komitetui, 
mes rašėm jum daug papra
stų ir registruotų laiškų, 
kad duotumėt kokią-nors ži
nią, kas atsitiko su tais žen
kleliais ir su tais pinigais už 
parduotus ženklelius, bet 
nuo jūsų jokio atsakymo ne
galėjome gauti, o nuo to lai
ko praėjo jau daugiau kaip 
metai. Todėl esame priver
sti klausti jus viešai, per 
laikraščius, ką jus padarėt 
su tais ženkleliais? Jei iš- 
pardavėte, kur yra pinigai?A' galima beidra tar/bs? Ar jus manote juos sugrą- 

----------- ižinti draugystei, ar ne? At- 
Kilus Bostone sumanymui skiepkite greitai ir prisiųs- 

suvienyti Lietuvos šelpimo kitę ženklelius, jei dar ran- 
darba, tautininku ir katali- dasi neišparduotų, ir sykiu 
kų spauda pradėjo kelbėti, ■ prisiųskite pinigus už išpar- 
kad reikia suorganizuoti duotus, kad Draugystė ga- 
koki nors bendrą komitetą 
ar tarybą, kuri rūpintųsi ir 
politikos reikalais. Ir kal
bama apie tai su didžiausiu 
užsidegimu.

Bet klausimas, ar tai gali
mas daiktas? Ar gali, pa- 
dėkim, socialistai susitai
kyti su klerikalais politikos 

! klausimuose ? Mums ro
dos, kad visi mes norime lai
svos Lietuvos, tečiaus kleri
kalai tą laisvę supranta vi
sai kitaip, negu socialistai, 

i Štai, dešinieji jau dabar kal
ba, kad ”laisvoj” Lietuvoj 
viską turi valdyti katalikai; 
kad tokie laikraščiai, kaip 
"Kardas” ar „šakė” nega
lės būt toleruojami, nes jie 
užgaulioja tikinčiųjų jaus
mus ; bet apie „Draugą,” ku
ris šlykščiausiu budu der
gia socialistus, nesakoma 

'nieko. Vadinas, toks „Drau
gas” galės būt toleruoja- 

; mas, nes jis, atsiprašant, ka
talikiškas laikraštis. „Dar
bininkas” jau paskelbė, kad 
i "laisvoj” Lietuvoj’ nevalia 
bus kalbėti ir tokiems kal
bėtojams, kaip kun. Moc
kus, Šliupas ir Bagočius. 
Vadinasi, klerikalai nori to
kios laisvės, kur tik jie galė
tų viską daryti, o priešingų 
pažiūrų žmonėms nevalia nė 
kabėt, nė rašyt.

Jeigu tokios Lietuvos su
silauktume, tai butų juk 
daug didesnė priespauda, 
negu buvo po Rusijos val
džia. Tokius raštus kaip 
„Kardas” toleruoja net vo
kiečių valdžia (”Der Wahre 
Jacob,” pavyzdžiui). O mes 
juk norėtume truputi dau
giau laisvės, negu Vokieti
joj.

Todėl šitokiai Lietuvai, 
kokios nori klerikalai, mes

!

mają spėką, neišvengtinai 
vedama amžina karė, vadi
nama klasių kova.

Valdančioji klasė, kurios ries jr jų šeimynas, bet net 
priešakyje stovi kapitalis- visas 'tautas " paskandina 
tai, paėmusi visuomenes gy- kraujose ir karių liepsnose, 

’ ša]ies taigi ir pačios buržuazijos
dėlto kapitalis- "moralistams” ne vieną die

glį šonan Įvaro, tai tuomet 
tie „dorieji” pasipiktinę 
šaukia, kad jau perdaug. 
Jie siūlo vardan žmonišku
mo ir civilizacijos duot dar
bininkams daugiau algos, 
kad jie (moralybės apašta
lai) galėtų daugiau iš tų 
darbininkų uždarbio sau pa-

*■^7 v .v muujvoc ii ncii įu iivuciivovj

venimą tvarkančius šalies taigi ir pačios buržuazijos 
Įstatymus, 
tams nuolankiai tarnauja 
šalies teismai, policija, ka- 
riumenė ir kapitalo reikalus 
gina šalies administracija; 
kapitalistų pusėje stovi visi 
tie, kurie savo suktybėmis 
gyvena, kitaip sakant, pa
gelbsti kapitalistams iš dar
bo žmonių atimti jų uždar-________________
bĮ. Tokiais kapitalistų pa- siimti už žadėjimus links- 
gelbininkais yra visi tarpi- mvbių po mirties. Tos ru-

lėtų tą reikalą užbaigti.
Su tinkama pagarba Lie

tuvos Dukterų ir Sūnų Dr- 
jos komitetas:

B. A. Simanavičius, pirm., 
Vincas Radvilas, rast, 
Gasp. Kvetkauskas, ižd. 

Cambridge, Mass.

Ki ■< kur auta sirinkta.
Niagara Falls, N. Y. Lie

tuvių Dienoj čia surinkta 
$547.30. Pinigai išsiųsti per 
Savings City Banką į Wa- 
shingtoną Raudonojo Kry
žiaus Dr-jai. P. MučĖnis.

Minersville, Pa.— Lietu- 
Dienoje visos srovės surin
ko čionai $758.23.

V. Chuden.

Yonkers, N. Y.— Delei
Centralio Komiteto neran
gumo Lietuvių Diena čia 
reikėjo atidėti iki 4 lapkri
čio. Visos srovės dirbo iš
vien. Kolektorių buvo 36, 
surinkta $365.

F. C. Navikas.

gelbininkais yra visi tarpi- mvbių po mirties. Tos rų- 
ninkai, ką iš kapitalisto ima šjes reformatoriai svkiu 
darbo žmonių pagamintas skelbia, kad ponai ir vergai 
gyvenimo reikmenas ir jas buvo ir gali būti, tik šian- 

< suvartotojams. dien vergai turi platesnius 
savo gyvenimo reikalus, ne- 

i senovės vergai, todėl 
 ______  ______ t laikyt 
tuos darbininkus senovės 

---------------------v: pa- vergu surūdijusiuose pan- 
gaminti tiek. darbo vaisių, čiuose. Reikalinga refor- 

__------------------ matorių pasiūlomis refor-
c I-ii avm n ainiioi m 4"il • j*_____________________Y__

darbo vaisių tenka. jr nubaltinti.
Šitą neteisybę supratę randa kiti žmonės, kurie nu- 

darbininkai ir veda savo ko- baltintus pančius padeda 
va prieš valdančiają klasę; ant vieno galo svarstyklės, o 
kad tą kovą laimėjus, susi- surūdijusius senovės vergo 
pratę darbininkai organi- pančius padeda ant kito ga- 
zuojasi politikos partijon, 
k^d iš kanitalistų ir buržu-

O parduoda :
Prie tų prisideda Įvairus dv- 
kaduoniai, kaip tai kunigai, įu 
valkatos ir bedarbiai. Juos šiandien sarmata 
visus dirbančiųjų darbinin
kų klasė turi užlaikyti:

kad visiems jų užtektų, _____ _______
patiems kuomažiausiai tų momis tie pančiai nušveisti 

Tečiau atsi-
I

l

viso savo 
skaitytojams?... Nes jis ne 
tam gimė, kad išaiškinti ką 
gero, bet tam, kad versti vi
ską ant kelio, kuriuom eina 
socialistai. Todėl ir verčia 
išsijuosęs, kas tik po ranka 
pakliūva, ką tik sugriebia. 
Jis ir žarijas su Įnirtimu pli
komis rankomis semtų ir 

j___ ..... . mestų Į socialistus nejaus
tose Kauno krenasti, tai ką šeši metai jo organas eina, damas jokio karščio.

. - 1 AAA 1___ _______ 1__ - I

Senas Vincas.

!

lo ir parodo, kad šių dienų 
nubaltinti ai gi nes vergijos 

aziios rankų atėmus šalies pančiai'nei truputi nėra len- 
’ evesniais už senovės retė-

žinės veriios pančius.
(Toliaus bus.)

Įstatymus ir valdžią. To ne
padarius darbininkų pe- 
vergtajai klasei be kruvinos 
revoliucijos nėra budo pasi- (“ 
liuosuoti iš to sunkaus na- •

I

Ar jus patėmijot, kad 
tarp d-ro Cooko ir d-ro Šliu
po yra didelis panašumas. A- 
nas sugrįžęs iš garsios eks
pedicijos ant šaiurės žemga
lio prapuolė, o šis sugrįžęs iš 
I nemažiau garsios kelionės į 
Washingtoną prapuolė.

Klaidos atitaisymas.
46-tam „Keleivio” nume

ryje buvo pranešta iš 
Thompsonrillės, Conn., kad 
per Lietuvių Dieną tenai su
rinkta $3,046.64. Dabar gi 
p. J. Shultz mums praneša, 
jog netiesa. Tenai esą su
rinkta ne $3.046.64, bet $346. 
50c. Draugija prie to da 
paaukavusi $50, tai išviso

Tš Missoula. Mont., šiuose
dėiimo. kokiame ji dabar rinkimuose Miss Jeanette
randasi. Rankin išrinkta kongresan. socialistai, negalime pritar- pasidarę. $396.50.
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t c iiirnii/no ' čižauskas AREŠTUOSI AM t n KUO TAS PRIEŠ PAT
VESTUVES.

Prieš šliubą nuėjo išsigerti 
ir peršovė saliuninką.

"Keleivio” skaitytojas pri
siuntė mums iš New Britai- 
no anglų laikraščio iškarpą, 
kur aprašoma šitokis atsiti
kimas tarp lietuvių:

Stasys Čižauskas, 28 metų 
amžiaus lietuvys, buvo su
taręs su Jieva Brogienė (gal 
Brazienė) vestu Brogienė 
yra 29 metų našlė ir turi tre
jetą vaikų. Vestuvių išva- 
kariuose Čižauskas daug gė
rė ir nuėjo da Zimitavičiaus 
saliunan. Paties savininko 
tuomet nebuvo, čižauskas 
paprašė bartenderio pasko
linti pinigų, bet negavo ir iš
ėjo. Apie 5 valandą vakare 
jisai vėl sugrįžo. Saliune 
buvo jau pats Zimitavičius 
ir čižauskas paprašė jo pa
skolinti dolerį. Zimitavi
čius taipgi atsisakė jam duo
ti. Čižauskas tuomet išsi
traukė didelį revolverį ir šo
vė į saliuninką. Kulipka pa
taikė saliuninkui krūtinėn 
ties pat širdim, bet kadangi 
Zimitavičius yra labai mė
singas vyras, tai širdies ne
pasiekė ir sakoma, kad net 
ir žaizda nelabai pavojinga.

Buvę tuo laiku saliune 
žmonės tuojaus Čižauską su
griebė r parmetę ant žemės 
laikė pakol pribus policija. 
Tuojaus pribuvo trįs polic- 
manai, suėmė Čižauską ir 
atėmė iš jo revolverį. Re
volverio magazinas buvo pil
nas patronų, tk vienas tuš
čia katra čižauskas iššovė 
į Zimitavičių.

Policija mano, kad čižau
skas turėjo piktumą ant Zi
mitavičiaus jau nuo senai. 
Mat tūlas laikas atgal jis bu
vo areštuotas už gyvenimą 
su tūla moteriške be šliubo 
ir buvo nubaustas šešiems 
mėnesiams kalėjimo. Jis 
prašė tuomet Zimitavičiaus 
užstatyti už jį kauciją, bet 
Zimitavičius atsisakė jo pra
šymą išpildyt. Manoma, kad 
užtai jis ir norėjo jam dabar 
atkeršyti.

—
KIEK TAUTININKAI SU

RINKO AUKŲ.
Sulyg Lietuvos Gelbėjimo 

Fondo apyskaitos, paskelb
tos dabar laikraščiuose, nuo 
1914 metų pabaigos iki 23 
spalių šių metų tautinikai 
surinko $11,971.32.

Lietuvos Šelpimo Fondas, 
kurį remia daugiausia sočia; 
listai, surinko per tą patį 
laiką daugiau kaip $30,000, 
veik trissyk daugiau, negu 
tautininkai.

DIDESNĖ DALIS VALS
TIJŲ LIKOS "SAUSOS.”
Šiuose rinkimuose nubal

suota dar šešias valstijas 
padaryti „sausomis,” bū
tent: Michigan, Nebraska, 
South Dakota, Montana, U- 
tah ir Florida.

Utah ir Florida valstijose 
tiesiog tas klausimas nebu
vo balsuojamas, bet kandi
datai į valdininkus dalijosi 
į "sausuosius” ir "šlapiuo- 
sius,” ir "sausieji” laimėjo.

Dabar Suvienytose Vals
tijose bus jau 25 valstijos 
sausos. Štai jų vardai:

Maine, Kansas, Georgia, 
Mississippi, North Carolina, 
North Dakota, Oklahoma, 
Tennessee, West Virginia, 
Colorado, Virginia, Arizo
na, Washington, Oregon, A- 
labama, Arkansas, Iowa, 
Idaho, South Carolina, Mi
chigan, Nebraska, South 
Dakota, Utah, Florida ir 
Montana.

Prie to da reikia pridėt 
Alaską, kuri taip pat nubal
savo uždaryti saliunus. J

1

32 MILIONAI KIAUŠINIŲ] 
PŪDOMA.

Chicagos sveikatos prie
žiūros komisijonierius d-ras 
John D. Robertson faktais 
priparodė, kad tiktai vienoj 
Chicagos ledaunėj po No. 
1401 So. Clinton st. šiuomi 
laiku randasi sukrauta 32 
milionai ir 400 tūkstančių 
kiaušinių. Jie laikomi san
krovoj ir pūdomi, o už par
duodamų kiaušinių tuziną 
imama po 60—70 centų. Dėl 
ko maisto trustas laiko tokį 
milžinišką skaičių atsargoj? 
Tikisi, kad Europos karei 
pasibaigus galės siųst Euro
pon ir ten nesvietiškai bran
giai pardavinėti.. Superka 
iš Amerikos farmerių kiau
šinius, superka visokius 
maisto dalykus, paskui tą 
viską susikrovę į sankro
vas pūdo jose, o visuomenę 
aDiplėšia iki paskutinio ska
tiko. Tai yra kapitalistiš
koji ekonomija.

Dr. Robertson žada reika
laut iš miesto valdžios, kad 
toji ką-nors veiktų tame, 
kad tokiai piktadarystei ne
leidus plėtoties. Tečiaus 
galima iškalno pasakyti, 
kad jo triūsas eis niekais. 
Juk toji valdžia remiasi ka
pitalizmo pamatais ir jai ru
pi kapitalistų, o ne visuome
nės reikalai.

MOTERŲ PIRKLIAI
SUNKIAI NUBAUSTI.
New Yorke likos nubausti 
pirkliautojai gyvuoju ta- .

namus jau- 
Visi tris bu- 

Sam Kirs gavo

<■»

voru, kurie pristatydavo 
oaleistuvvstės '
nas merginas.
vo žydai.
nuo 10 iki 20 metu kalėjimo 
ir nubaustas $5,000 pinigais. 
-Jušė Botvin gavo nuo 5 iki 
10 metų kalėjimo ir $1.000 
pinigais užsimokėti. Kugel- 
manas gavo nuo 3 iki 5 metų 
kalėjimo ir $1,000 pinigais 
užsimokėti. Skirdamas 
jiems bausmę teisėjas pasa
kė: "Kada įstatymas pa
siekia tokių žmonių kaip 
jus, ardytojų moteries kūno 

i ir dvasios, tai bausmė skv- 
riama kuoaštriausia, kad 
davus pasargą ir kitiems."

t

VISUOMENĖS ŽINIAI.
"Darbininke" pradėjo iš 

Lavvrence, Mass., kas toksai 
rašinėti korespondencijas, 
pasirašydamas mano senai 
vartojamu slapyvardžiu: 
"Mažoji Varguolė." Kas no
ri rašinėti, lai sau sveiks ra
šinėja. Bet kad po tais sa
vo rašiniais pasirašo mano 
slapyvardžiu, aiškus daly
kas, kad tai daro tam tik
rais išrokavimais, kad sė- 
jus neužsitikėjimus ir nesu
tikimus tarpe socialistų. Ši
tokių pasielgimų-prisiden- 
gimo svetimu slapyvardžiu 
—neleidžia literatiška etika, 
gi tikslus, kokiais čionai ši
toks pasielgimas daroma, 
turi pasmerkti kiekvienas 
padoresnis žmogus. Dėlto 
apreiškiu skaitančiai musų 
visuomenei, kad tautininkų 
ir klerikalų spaudoj nesu 
rašęs ir nemanau kada-nors 
rašyti, pasirašant savo se
nai vartojamu slapyvardžiu,

i Gi prieš pasisavintojus ma
no slapyvardžio griežtai 
protestuoju.

Mažoji Varguolė.
A. J. Remeikis.

Visi, kam rupi tėvų, brolių, 
bei giminių likimas 

Lietuvoje, aukaukite jiems!

AUKOS
LIET. ŠELPIMO FONDUI

ROCHESTER, N. Y.
Per prakalbas 31 spalių, ir LSS. 7 

kuopos prakalbas 5 d. lapkričio pro- 
gresyriškoji visuomenė suaukavo L. 
Š. Fondan $234.00.

Aukavo: Draugystė D. L. K. Ge- 
demino $25.00; Lietuvaičių Kliubas, 
Juozas ir Paulina Druseikiai, Alex 
Balzeris po $10.00; Jonas ir Joana 
Bagdonai, Benis ir Elzbieta Duobai, 
Antanas Labeika — po $5.00; Le
onas Vaišnora, Kazis ir Apalionija 
Vaivadai, Jurgis Aukštikalnis po $3; 
Laurinas Šliakis, Jonas ir Viktorija 
Buliai, J. ir Leonora Kazlauskai — 
po $2.00. K. Žukauskas surinko dir
btuvėje $4.10; Kazis Lelašius $5.00; 
Napolijonas, D. Valtienė, Jonas Auk
štikalnis, S. Brusokas, J. Jurėnas, M. 
Šliakienė, W. Stugevičius, Jonas Viš- 
niauskas, E. Zilinskiutė, A. Azilauc- 
kas, St. Yndriunas, M. Arlauckienė, 
A. Stukas, F. Manelis, A. K. Baltrū
nas, A. Melčiukas, J. Miller, J. La
beika, Ig. Margelis, J. Daukas, J. Že
maitis, J. Zalderis, M. Saverinas, 
Linkevičius, P. Lengvinas, F. Nor- 
vic, Antanas Belzeris, Jonas Vaitas,
L. Parsonis, P. Bamatonis, J. Ka
minskas, A. Pauža, P. Balzeris, P. 
Petrulis, M. Jancis, J. Bugailiškienė,
J. Stančikenė, P. Banelis, P. Baro
nas, E. Strolis, A. Belaišis, Z. Jo
mantas, J. Stančikas, J. Poškus, J. 
Baltrunienė, M. Spaicis, K. Anuške- 
ričius, K. Simaitis, J. Kavaliūnas, J. 
Bruoknis — po $1.00; W. Torozins- 
ki $1.10; Petras Anuškevičius, F. Ta
mošiūnas, M. Kalcis, A. česnavičius, 
R. Barauckas, J. Merkevičius, J. Mo
ckus — po $5.00; A. Klišis, M. Rad- 
villa, J. Druskis, L. Velykiutė, K. 
Žukauskas, M. Dagis, P. Valiukonis, 
Ant. Duoba, J. Tutorius — po $2.00;
M. Valikonaičia, A.Pukevičius, L. Mo
tiejūnas, K. Armonas, A. Ribikas, V. 
Stugevičius, J. Priusas, M. česonis,
K. Tumenis, K. Zagriekas, O. Jake- 
liunytė, W. Brusokienė, J. Klimas, K. 
Tumenis, Povilonienė, M. Šliakis, O. 
Jankevičienė, risi po 50c.

Dvidešits ypatų aukavo po 25c.
Smulkių aukų 50c. Viso labo su- 

aukauta $234.00.
Perviršis sumos sulyg aukautojų 

vardų pasidaro iš pridėtų prie suau- 
kautos sumos pinigų buvusių ižde.

K. J. Vaivada.
Pinigus $234 priėmiau.

K. Šidlauskas.

Ber-
su-

v.

MIRĖ KAZIMIERAS JUŠ
KEVIČIUS.

I

SPRINGFIELD, OHIO.
Liet. Sūnų Draugystė aukavo $15; 

Pranas Kripas ir Ant. Kiškis po 2 do
leriu; J. Lisauskas, Šlavikas, J. A- 
domėlis, H. Venis, J. Krikščiūnas, J. 
Rugys, P. Juškis, Ant. Dambrauskas, 
J. J. Celansy, K. Rudzenskis, J. Plio- 
plis, S. Kaminskas, J. Kemzūra, J. 
Milaknis, J. Kubilius, M. čiapas, Ant 
Mirgila, J. Kmieliauskas, F.Kalvaitis, 
M. Petrauskas, J. Samaliauskas ir 
J. A. Dambrauskas — po $1.00; M. 
Abakas, J. Veineris, E. Sakalauskas, 
Ant Guoga, V. Burneika, K. Rudzen
skis, P. Ragauskas, M. Vizbariutė, A. 
Weigand, A. Stankaitis, V. Kubilius, 
A. Naikus, A. Survila, V. Sidekers 
kis, (..................... ) J. Kripavičia, J.
Berkšaitis, A. Adomaitis, Anelė Ven- 
slavienė, B. Adomaitis, P. Grigola, 
J. Guoga, K. Budris, J. žiauka, V. 
Vizbaras, B. Žungaiia, J. Milaknis, J. 
Plioplis, V. Adomavičia ir J. Bučin
skas po 50; A. Friend 30c.; J. M. 
Stubtis, K. Macejunas, B. Tobešaus- 
kas, A. Masaitis, M. Šemeta, P. Zig- 
montas, J. čiapas, J. Vizbaras, Pr. 
Vilčiukaitis, J. Jucaitis, J. Jarušaitis, 
J. Kasparas Lotta Wancee, C. Yung 
(?), Gest Hoiliasas, S. VVolpert, P. 
Launikaitis, J. Zigmantienė, J.Bažgys,

Pajieškau savo vyro Adomo GelČio, 
Suvalkų gub., Šilavoto parap., Nau- 
jasėdos sodž-, 37 m. amžiaus, juodų 
plaukų, rudų akių, turi ant kaklo 
rumbę, švelnios kalbos. Apleido ma
ne 30 d. gegužės, 1916 m., išvažiavo 
is Bostono. Kas apie jį praneš, gaus 
gerų atlyginimų. (48)

Grėsė Gelčienė,
10% N. Grove st., Boston, Mass.

Pajieškau savo dėdės Izidorio La
pienės, Kauno gub., Novoaleksand- 
rovsko pav., Dusatų parap., Bilašių 
kaimo. Apie 20 metų Amerikoj; gy
vena, rodos, apie Chicagą. Kas jį 
žino ar jis pats meldžiu atsišaukti. 
(Aš paeinu iš Juditos Lapienaitės.) 

J. Gawle, (49)
26 E. 21 st str., Bayonne, N. J.
»-----------------------------------------------

Pajieškau pusbrolio Frano ir pus
seserės Jievos žiobukų, Suvalkų gub., 
Mariampolės pav., Pakuonio parap., 
gyveno, rodos, Shenandoah, Pa. Tu
riu svarbų reikalą, meldžiu atsisaukt. 

Franas Sinkevičius, 
2825 Narvine avė., Scranton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Chi- 
po, Kauno gub., Panemunėlio parap., 

____ ____ ____ f~ ‘ _ . 5 metai kaip 
Kartu su smulkio-į Amerikoj-Argentinoj. Meldžiu jo pa- 

Už persiunti- 1 ties ar žinančiujų jį atsišaukti.
Tony Chipas, 

12214 Emerald avė., West Pullman, 
Chicago, III.

J. Kalvaitis, A. Budris, ir M. Jaru-1 Jeneliškių sodžiaus, 
šaitis — po 25c. T" 
mis aukomis $62.10.
mų 10c. Pasiųsta L. Š. F. $62.

J. A. Dambrauskas.
Pinigus priėmiau $62.00 lapkričio

10 d., 1916. K. Šidlauskas,
L. Š. F. iždin.

HUDSON & MAYNARD, MASS.
Lapkričio 4 d. čionai surinkta nu

kentėjusiems nuo karės ir pasiųsta 
per Liet. Šelp. Fondų $234.42. Toj 
sumoj šv. Juozapo Draugystės yra 
$25.00.

Pinigų $234.32 priėmiau Lapkričio 
14, 1916. K. Šidlauskas,

L. Š. F. iždininkas.

Pajieškau švogerio Aleksandro Mi
! ckevičiaus, Vilniaus gub.
I gyveno Mahanoy City, Pa.
■ tuojaus atsišaukti.

Andrius Tvaraga,
138 Humpry st, New Haven, Conn..

Seniau 
Meldžiu 

(49)

Paj ieškojimą
SKAITYTOJŲ ŽINIAI

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

"Keleivio” Administracija.

Pajieškau savo tėvo Antano Ber
noto, Kauno gub., Raseinių pav., Ši
lalės parap., Apidimų sodos, jau apie 
20 metų kai Amerikoj. Taipgi pus
seserės Kazimieros Uksinės Vaičių 
sodos.

Miss Anna Bernataitė,
824 Beaver Avė.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Juozo Kurtinaičio, 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Var- 
nupių kaimo, gyveno Hartford, Conn. 
Meldžiu atsišaukti.

Ella Kurtinaitis,
52 Sheldon st., Hartford, Conn.

Pajieškau brolėno Jono Palonos, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Papilės 
parap., Krikščių kaimo. Meldžiu at
sišaukti ar kas žino pranešti.

Martin Totoris,
183 Bandon avė., Detroit, Mich.

Pajieškau svainės Mortos Sidabrie- 
nės-Smithienės, taipgi švogerių Ka
zimiero ir Dominiko Sidabrų, Felikso 
ir Jono Beržanskių, visi gyvena Mil- 
waukee, Wis. Meldžiu atsišaukti.

Stanis Mileška,
BOX 154, Coketon, W. Va.

Pajieškau švogerio Juozapo Rama- 
nauskio, seniau gyveno Mi!waukee, 
\Vis., vėliaus išvažiavo į Scranton, 

j Pa. Jis Telšių pav., Ginteliškės val- 
I sčiaus, Onseinų kamo. Meldžiu atsi- 
; šakti.

Kaz. Gricius,
BOK 473 Palatka, Mich.

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Stočkaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Kuopiškių valse., Karklupėnų 
kaimo. Meldžiu kas žino pranešti.

Juozas Stočkus,
308 Frantenek st.,

Montreal, Canada.

Pajieškau Juozapo Paseruko, ku
ris, rodos, gyvena Hudson, N. Y. 
Kas pirmas apie jį praneš, gaus 15 
dolerių atlygimo. (48)

J. S.,
BOK 135, Terryville, Conn.

Pajieškau brolių: Juozo ir Antano 
Glambų, Suvalkų gub., Mariampolės 
pav., Veiverių valsčiaus, Užbalių kai
mo. Taipgi Juozo Raudonikio iš Pa- 
ežerų kaimo, meldžiu atsišaukti.

Antanas Lambert,

Akvilina Vargonaitė jieško savo 
dėdės Amerikoje Pranciškaus Vargo- 
no, iš Kauno gub., Šiaulių parap., 
Sutkunų kaimo. Jis pirmiau gyveno 
Westville, Ilk, ir turėjo savo krautu- ---------- --------------
vę. Ji pražudė jo adresą bėgdama iš 1264 S t Aubin Avė., Detroit, Mich. 
Lietuvos, o dabar ji gyvena po šiuo 
adresu: Russia, Gor. Petrograd, Va- 
siljevski Ostrov, Železnovodskaja ui.
12, kv. No. 40.

Jos laiškas radnasi po šiuo adresu: 
K. Galinski, 17 Le.vington st., Walt- 
ham, Mass. (48)

I

Pajieškau savo brolių Antano ir 
Petro Šetkų, aš esu Bronislovas Šet- 
kus, rusų armijoje tarnaujųs kareivis, 
jau treti metai kaip karės lauke. 
Meldžiu jieškomujų atsišaukti ar juos 
žinančiujų pranešti jų antrašus..

Destvujuščaja armija,
Armeiskago korpusą, 

vojenno-policeiska rota,
Bronislavu Petroviču Šatkusu, 

RUSSIA.

Pajieškau brolio Antano Černeckio, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., 
Juodbudžio kaimo, gyveno prieš 4 me
tus Scrantone, Pa. Meldžiu atsišau- 

1 kti šiuo adresu:
Mateušas Černeckisc,

246 E st., Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio Boneventuro 
; Liubino, Kauno gub., Telšių pav., 
i Kalčių sodos, Ilakių parap., gyveno 
Chicagoj. Meldžiu atsišaukti 
iabai svarbaus reikalo.

Magdalena Buchaitė, 
1339 So. 50th Ct, Cicero, III.

Pajieškau >A. Stankaus dėl labai 
svarbaus reikalo. Jeigu pats skaito 
"Keleivį” malonės tuoj atsišaukti, ar 
kas jį žino teiksis pranešti.

P. Stankus, (49)
102 Grand st, . Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo vyro Antano Pau
liuko, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Viekšnių parap., Suvaičių kai
mo. Aš pajieškau jo ne dėlto, kad 
norėčiau su juo gyventi, bet dėlto, 
kad gavus persiskyrimą (divorsą). 
Todėl meldžiu parvažiuoti, arba kas 
apie jį žino, meldžiu pranešti. (47) 

Fr. Pauliukienė,
65 Portland st., Cambridge, Mass.

Pajieškau pusbrolio Antano Čeka
nausko, Kauno gub., Šiaulių pav, Pa
pilės parap, Žerkščių sodos, gyvena 
bene Bostone. Meldžiu kas jį žino 
pranešti. (

Elzbieta Gedutis, 
R. F. D. BOK 23.

So. Glastonbury, Conn.

Pajieškau draugo Vincento Ripalio, 
Kauno gub.. Telšių pav., Židikų mie
stelio, iš Lietuvos atvykęs Bostonan. 
Meldžiu atsišaukti ar pranešti. 

Klemens Intas.
; BOK 73, Chicago, III.

Pajieškau Jono Gikio, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Svėdasų parap., 
Vaitkunų sodžiaus. Kas jį žino, ma
lonės pranešti arba jis pats lai at
sišaukia.

J.žemaitis,
2401 Dace st., Sioux City, Iowa.

Pajieškau savo brolio sunaus Juo
zapo Paciuno, Kauno gub., Vilkmer
gės pav.. Tavėnų valsčiaus, Lenų kai
mo. Taipgi Jono Usonio, Užupusių 
kaimo, ir Rapolo Grigaliūno Varžių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Juozapas Usonis.
1603 Oemig Row, Sioux City, Iowa.

| Pajieškau draugo Jono Grigo, prieš 
' , du metu gyveno Wisconsin valstijoje.

, Jo paties atsišaukti, ar kas jį žino, 
; meldžiu pranešti. (49)

Karolius Sasnauskas,
BOK 85, Nippon st., Seattle, Wash. 

Pajieškau Jurgio Merončiko, Kau----------------------------------------------------
no gub., ir pav., Seredžiaus parap., iš i Paiieškau švogerio Juozapo čečins- 
Pabudiškių. Kas jį žino teiksis pra- ko. Kauno gub.. Vilkmergės pav., Ka- 
nešti. (48) varkso miestelio, kas apie jį žino,

malonės pranešti, ar jis pats lai at- 
Montello, Mass. sišaukia dėl svarbaus reikalo. 
---------------Jurgis Kuzmickis,

Pajieškau pusbrolių Kazio ir Bal- 3436 Vincennes avė., Chicago, III.

J. Pilipauskas,
12 Savtell avė..

■ . ■ !—i
PARSIDUODA PUIKUS 
BLOKAS MONTELLOJ.
6 familijų su visais intaisymais. 

Namas atneša randos $70.00 j mėnesį. 
Stovi ant gatvių kampo prie pat ka
ro. Apačioj storas; dabar yra pull- 
ruimis su 3 stalais ir įtaisymais. 
Parsiduoda sykiu su namu. Parduo
siu pulruimino stalus vienus, jei kas 
nori. Parsiduoda labai pigiai. Kreip
kitės pas (48)

PETRAS ČESNULEVIČIUS,
14 Arthur st.. Montello, Mass.

Mokinkis sint Czebatns
IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS.

Mes išmokiname minėtų amatų nu* 
pradžios iki galui. Kreipkitės ypatiš- 
kai arba rašykite. (1*7)

GOODYEAR SHOE SCHOOL,
146 Court st.. Brocktoa, Mara.

__ t

Aš sakau 
nebūkite 
panašus 
į šitą!

Pajieškau brolio Leono Termino ir 
sesers Kazimieros Terminaitės, Kau
no gub., Š'aulių pav., Kuršėnų vai., 
Pakiepštino kaimo, pirma kelių me
tų gyveno Duųuesne, Pa. (49)

Vincas Termyn,
BOX 112, Sydney Minės,

N. S., Canada.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
29 metų, turiu gerą farmą. Merginos 
mylinčios ramų laimingą gyvenimą 
lai atsišaukia. Platesnes žinias su
teiksiu per laišką. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst savo paveikslus. At
sakymą duosiu kiekvienai. (47)

J. A. B.,
BOX 882, Winifred, Mont

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
25 metų. Meldžiu atsišaukti prisiun- 

| čiant sykiu savo paveikslą.
Andrius Bernatonis, (47) 

581 Jackson st., Milvvaukee, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
laisvų pažvalgų ir lavos biznije. Aš 
esu 26 metų ir stambus biznierius. 
Meldžiu atsišaukti. ' (48)

W. B. Debesis,
26 West st. Hartford, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 26 metų amžiaus, aš esu 
25 metų, mylintis gražų ramų gyve
nimą. Merginos, kurios nori būti 
laimingos lai atsišaukia prisiųsdamos 
savo paveikslus. Atsakymą duosiu 
kiekvienai ir paveikslus grąžinsiu.

J. S. 
Springfield, III.BOX 152,

VAIKINAI.
MOTERIS IR 

MERGINOS! ' ”
i Išbandykite musų 
toaletines preparaci- '
jas. Geriausi daiktai ’. Ųm jįHragl 
dėl panaikinimo sau- * 
lerudžių spuogų ir Į L:
visokių plėmų ant 
veido. Geriausi iš-kf—-----
dirbiniai dėl padaili
nimo išveizdos ir skaistumo veido.

Naudingi pamokinimai kaip užlai
kyti švarią, dailią išveizdą dykai.

Atsišaukite pas
TO1LET LABORATORY, 

Cor. Warren st., & Lincoln Ave^ 
UTICA. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 28 emtų amžiaus, aš esu 
28 metų. Merginos sutinkančios imti 
civilį šliubą ir turėti gražų gyveni
mą, teiksis atsišaukti, prisiunčiant 
savo paveikslą.

Paul Beržinkevičius,
125 Enterprice st, Montello, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 35 metų am
žiaus, mylinčios gražų šeimynišką gy
venimą. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst savo paveikslą.

Joe Birbilla,
1244 Sider st, Raymond, Wash. I I

Turėk Savo Namą!
Kam mokėt brangias randas namų 

savininkams, kada už tuos pinigus 
gali nusipirkt savo namą. PER PA
SKUTINIUS DU METU MES PAR
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAMS, 
apie už pusę milijono dolerių vertės, 
ir jie visi užganėdinti

Dabar mes turime daugybę gerų 
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų. 
Tik biskį įmokėk ir turi savo namų!

Mes parūpinanti taipgi pirmų ir 
antrą paskolą, duodame statymams 
(construction) paskolą ant lengvų iš
lygų ir žemo nuošimčio.

BOSTON, MASS.
Musų patarimas dykai. Kalbama 

lietuviškaū
JOHN A. SMITH & CO.

(Real Estate Exchange)
18 TREMONT ST . Room 32$.

BOSTON, MASS.

IŠRADIMAI

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 22 metų amžiaus; aš esu 
22 metų. Meldžiu atsišaukti ir su 
pirmu laišku prisiųst savo paveikslų; 
atsakymų duosiu kiekvienai.

Kazim. Yaunis,
35 Austin st., New Britain, Conn.

Turite kokį nors išradimų ar gal 
abejojate apie jį, prisiųskite mums 
dėl užpatentavimo. Dovanai duoda
me rodą ir nurodymus apie užpa- 
tentavimą. Dovanai gaus kiekvie
nas knygutę kų išrasti, kaip užpa
tentuoti ir kokie išradimai pagei
daujama. Pinigus už užpatentavi- 
mų iš kalno neimame, tik prisiųski
te mažų dalį rankpinigių, o likusius 
užmokėsite, kaip gausite popieras, 
abelnai sakant kaip busite užganė
dinti. Dovanai padedame parduoti 
užpatentuotus išradimus, 
name gerumų $10,000.

Rašykite lietuviškai į 
musų ofisų.

Užtikri-

REIKALAVIMAI.

bile kurį 
(48) 

AM ERIC AN-EUROPE AN 
PATENT OFF1CE. (k.) 

309 Broadway, 403 Barrister Bldg. 
New York City. Washington, D.C.

Daytone, Ohio, Šv. Elzbie
tos ligoninėje mirė Kaz. Ju
škevičius, 23 metų jaunikai
tis. Velionis buvo laisvų 
pažiūrų ir visuomet aktyviš- 
kai rėmė socialistišką T 
bininkų judėjimą. Prie 
cialistų organizacijos 
čiaus negalėjo prigulėti 
lei savo tėvų tamsumo, 
rie būdami katalikais jį per
sekiodavo. Jam mirus tėvai 
palaidojo jį katalikiškai. Te
čiaus daug laisvamanių ir 
socialistų atidavė velioniui 
paskutinį patarnavimą pa
lydėdami į amžiną pasilsi ir 
nupirko gražų gėlių vaini
ką.

Kunigas ant velionio kapo 
sakydamas pamokslą išgyrė 
tik velionio seserį, kad tan
kiai duoda ant mišių.

dar- 
so- 
te- 

' de- 
ku-

KANADA ATĖMĖ AME
RIKAI DARBĄ.

Kanada per du metu ka
rės taip išvystė amunicijos 
išdirbystę, kad ji apsiima 
viena išpildyt Anglijos už
sakymus. Dabar Kanados 
fabrikantai priėmė 500 mi
lijonu dolerių užsakymą ant 
amunicijos ir iki liepos mė
nesio tikisi ji išpildyti. Pir
ma tokius užsakvmus Ang
lija duodavo Suvienytų Val
stijų fabrikantams.

NELAIMĖ KASYKLOSE.
Springfield, III., apygar

doj Monitor Coal Co. kasyk
lose 16 lapkričio Antaną 
Makricką patiko nelaimė. 
Rytmetyj nuėjęs darban 
pradėjo kraut anglį karan, 
tuo tarnu nuo viršaus krito 
uolų skeveldros ir užbėrė 
nelaimingą darbininką. Pa
vojingai sužeistas — su per
skelta galva, sulaužyta ko
ja ir sulaužytu šankauliu 
nugabenta ligonbutin.

MONTELLO, MASS.
Rugsėjo 2 vestuvėse Antano 

žinio su Valerija Lukosevičiute 
rinkta L. Š. Fondan $13.25.

Aukavo: A. Beržinis $5.00;
Beržinis, I. Beleckis po $1.00; A. Ki- 
reilis, A. Šūkis, P. Kundrotas, A. 
Laučka, J. Beržinis ir A. Jokas — 
po 50c. M. Norkus, A. Gugis, J. Ba- 
čkauskas, A. Norkienė, J. Pocius — 
po 25c.

Su smulkiomis, išviso surinkta $13 
ir 25c. Pinigai perduota vietos L. Š. 
F. kasieriui F. Šukiui.

J. Pocius.

PITTSTON. PA.
Lapkričio 3 d. per V. Kapsuko pra

kalbas suaukavo Lietuvos Šelpimo
Fondui $74.51.

Aukavo: J. S. Vaškevičius ir An
tanas Valinčius — po $10.00; Simas 
Budulis, Jonas Stelmokaitis, Jurgis 
Stepankevičius, Silvestras Šlekaitis, 
M. R. Valinčienė, Antanas Rūkas — 
po $5.00; M. Vaškevičienė, Petras 
Šlekaitis, Simas Rūta, Pranas Lisa- 
.ius — po $2.00; Petras Mažuolis, 
Pius Kupstaitis, Vaclovas Savickas, 
Petras Tamošiūnas, Stasys Norkus, 
L. Kaspariunas, Petras Savickas, Do
minika Besasparienė, Antanas Boty- 
rius, Klemensas Matulionis, Antanas 
Remeitis, Antanas Beraisa , Šimas 
Kunauckas ir Stasys Žvirblis po $1; 
Vincas Sandorgas, Juozas Rutkevi- 
čius ir Antanas Verbyla — po 50 et.

Smulkių aukų $1.01. Viso $74.51.
J. S. Vaškevičius.

traus Kemežų, Suvalkų gub., Ma
riampolės pav., Augštosios Panemu
nės parap., Rokų kaimo. Meldžiu at
sišaukti.

Mariona Belaučiukė-Semanienė, 
A 19 C street, Detroit, Mich.

Pajieškau Motiejaus ir Antano Sa
piegų, prieš tris metus su Motiejum 
persiskyrėm Johnson City, III. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu atsišau
kti. (48)

Petras Bučinskas.
BOX 174, West Frankfort, I1L

Pajieškau pusbrolių Antano ir Juo
zo Viržentų ir Alfonso Žabulionies, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Vižai- 

o 
Mel- 
(47)

nių vaisė., pirmi du Karalinavos. 
pastarasis Dusynių sodžiaus, 
džiu atsišaukti.

J. Bagočiunas.
Celle New York. Esq. Marcella, 

Berisso, Puerta La Plato, 
Rep. Argentina.

Pajieškau savo tėvo Jono Šermoko, 
prieš 7 metus gyveno Baitimore, Md. 
Jo paties atsišaukti, ar kas jį žino 
meldžiu pranešti. (48)

Minė Šermokiutė-Januš, 
BOX 37. Linfield, Pa.

Pajieškau seserų: Jenos ir Barbo
ros Berzinaičių, taipgi draugo Juo
zapo Stanislauskio, visi Kauno gub., 
Raseinių pav.. Šilalės parap. Nevo- 
čių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Povilas Beržinis.
25 Enterprice st, Montello, Mass.

SOUBLE. MICH.
Spalių 22 d. L. Ūkininkų Draugija 

surengė prakalbas, kuriose surinkta 
aukų $5.65. Per Lietuvių Dienų su
rinkta išviso $20 57. Atėmus už per
siuntimo lėšas 25c. L. Š. F. pasiųsta 
$20.32. J. A. Žemaitis.

Pinigai priimti ir perduoti Liet. Š.
Fondo inždininkui. J. G. Gegužis. 155 Siegel st.,

Pajieškau dviejų pusbrolių: Jono 
Samio ir Antano Gendrolio. J. Sa- 
mis Kauno gub.. Rase-'nių pav. Eržvil- 

j kio volost.. Balandžių kaimo. A. 
i Gendrolis Raseinių pav., Batakių vo- 
losties, Stegviliu kaimo. Turiu svar- 

I bų reikalą, meldžiu atsišaukti.
Kazimieras Samis, (48)
„ , Philadelphia, Pa.

REIKALINGAS Choro Vedėjas, 
kuris sutiktų naujai susitverusį cho
rų mokinti dainuoti. Atsišaukit. Pla
tesnių paaiškinimų suteiksiu laišku. 

S. REIKAUSKAS.
P. O. BOX 725, Kenmore, Ohio.

Pajieškau savo draugų Aleksandro 
ŽežulsVio, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Pašušvio parap., ir Mikolo Balinckio, 
Šiaulių pav., Šidlavos parap., Liep
kalnio kaimo.

Benediktas Čiapas,
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Petro šaknevi- 
čiaus, Kauno gub, Panevėžio pav, 
Linkuvos parap, Masčionių kaimo. 
Jo paties atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

Jurgis Šaknevičius, (49) 
Washington Park, III.

Pajieškau draugės Alusos Augusti- 
naitės, Kauno gub., Kupiškio parap., 
Laicų sodžiaus. Jos pačios atsišauk
ti, ar kas žino, meldž’u pranešti.

Leonora Šaučiutė,
% J. W. Mitchell,

BOX 472, Port Washington, N. J.

.Jajieškau pusbrolio Juoz. Azarncko 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Anykš
čių parap., Čekanių kaimo. Taipgi 
Mikolo Karoso Kuprių kaimo, mel
džiu atsišaukti.

Juozapas Mikėną, 
Pontlind Hotel, Star room.

Grand Rapids, Michigan,

(49)

Pajieškau Juozo Dervinio, Kauno 
gub.. Panevėžio pav., Biržų mieste
lio. dvieji metai kaip išvažiavo Chi- 

| cagon. Meldžiu atsišaukti.
Petronė Darvine. (47)

22 Hastings st, E. Cambridge, Mass.

Pajieškau giminaičiu, pažįstamų ir 
doros merginos, ansišivetusi'>s. kuri 
mokėtų stenografiją ir vokišką kal
ba. Su pirmu laišku meldžiu prisiųst 
savo paveikslų. Aš esu iš 
Raseinių pav.. Nemakščių 
Rekošaičių gyvenimo.

N’ckodemas Klimas, 
BOX 42, Jacksonville,

Kauno g., 
parapijos, 

(47) 
Rt. a. 

Florida.

PARDAVIMAI

FARMA PARSIDUODA.
12% akrų dirbamos žemės ir 7 ak

rai girios, sodas: 6 obelįs ir 1 gru- 
šnė. barnas, vištininkai, naujas de
vynių kambarių namas, viskas arti 
treležinkelio stoties ir karų linijos. 
Atsišau'it pas savininke.: (48)

PRANAS ZNOTINAS,
10S Comfort st.. Bridwater, Mass.

PARSIDUODA Čeverykų Šapa i- 
mašinos, geroj vietoj, parsid ioda p; 
riai iš priežasties ligos. Už' 
•er savaitę nuo 65 iki 70 dol. 
'aukite šiuo adre«u:

J. PUIRIS.
710 Michigan avė., Detroit,

Ja-i>
Ats:
(47

Mich

PARSTh>('ODA pli kinusia lietuv'š 
ka KARČEMA Brooklvne. puik’ b'z- 
niava rietą, gerai įdirbtas bizn*s 
-va-bi nriežastis dėl pardavimo. In- 
formaciias galit gaut "Laisvėje,” 1^3 
Rocbling st, Brooklyn, N. Y. (50)

STAIGUS ŠALTIS, 
SAUGOKITĖS JO 
PAVOJINGAS.

CASCA^ąE^OĮUININE
Seni šeimyniški vaistai-piliulku 

formoj — saugios, gerai, lengvai pri
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusimi
nimo jas vartojant nėra. Išgydo šal
ti į 24 valandas — Gripų į 3 dienas. 
Pinigus grųžiname jeigu neišgydo. 
Nusipirk tų gražų baksųkų su raudo
nu viršum ir pono Hill’s paveikslu— 
kaina 25 centai. (3)

Gaunamos bile aptickoje.

Aš Alena Kostovska, pasin- 
dau visai publikai akyse.

. **

mane išgelbėjo nuo varginan- 
Salutaras Bitteris. Al

Kas 
ių ligų?
•er praeitus 4 metus buvau vos tik 
ryva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
>i)vo ir dispepsijos. Mažai tegalėda~ 
cau valgyti ir suvalgytas maistas «U- 
•eikdavo man daug nesmagumo — at- 
-iliendavo skilvyj skausmai, rėžimaa. 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnoK 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulaatria. dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pa» 
6 mėnesius aš savo paveikslų nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kama $1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuoaa 
ir aptiekose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: (?)

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Hakted St.. Tel Canai 6417. 
P. J. BALTRĖN \S. Prof.

Chicago. III.
šitų apgarsinimų turėtų perskai- 

tvt kiekvienas, išsikirnt ir nasililr* 
5315 Dųncan st., Pittsburgh, Pa.
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KELEIVIS

nniIADTOTI IT A den^- įžadai, aukos ir kitiU U Iii viliu 11K A. ^‘k'al ?mė plaukte plaukti 
f kleboniją. Ickui taipgi ge-

I

PRAJOVAS.

rai sekėsi... Bet gyvento
jams parapijos nuo stebuk
lingos vietos nebuvo geriau. 
Jie da labiau apskuro, pur
vini vilko sunkų jungą, kaip 
tikri vergai.

Tūlas Kėkštas, kuris vi
suomet vadovaudavosi ne ti
kėjimu, o tiktai žinojimu, 
užsimanė sužinoti, kaip tas 
prajovas Įvyko bažnytkie 
myje. Vieną gražią dieną 
jis pasikinkęs porą bėrių ir 
niekam nieko nesakęs nuvy
ko i bažnytkiemi X.

Kėkštas apsistojo pas Ic- 
kų ir tuojau suėjo su juom 
i pažinti. Bekalbant tarp 
kitoko Kėkštas užklausė pas 
Tekų:

— Na, sakyk, ar mačyjo 
kam nors tas šaltinio van
duo?

Ickus, matydamas ne kvai
lą žmogų, atsakė:

— Nu, kaip nemačys! Ži
noma, kad mačijo. ale nevi- 
siems.

— 0 kam?
— Klebonui pamačijo la

bai daug. Trupučiuką pa
mačijo ir man — atsakė Ic- 
kus.

KNYGOS
"KELEIVIO" SPAUDOS

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtas supjaustė merginą Oną 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
rūmų kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popierą ir spauda graži, 
poezija užimanti........................... 75c
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

bininkų gyvenimo ....................... 15c

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
knyga kiekvienam ....................... 15c

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
vogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai .................................................. 10c

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautski parašė Ž. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimų 
reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ......................................... 35c

Ta Dati apdaryta ......................... 50c

J. Kačergis.

Spaustuvės ofise. 
Ar turite laikraščių? 
Štai tamistai. Ką-tik 
iš spaudos.išėjo

— Aš norėčiau gaut ne 
taip šviežią — sako panelė 
prikišus paduoda laikrašti 
prie savo riestos nosukės.

— Kokio tamsyte nume
rio reikalaujate? — klausia 
nustebęs administratorius.

— Man vistiek, kad tik 
taip labai neatsiduotų degu-

musų jau tu.

Nauji Raštai-

Nihilistai arba užmušimas caroAiek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui, 
viso reikalaujamos tik 28 ypates 25c

Iš

iš

Kūdikių Priežiūra, iš ang
ių kalbos vertė Ona Vidikie- 
nė, išleidlo Lietuviui Moterų 
Progresvvis Susivienijimas, 

i kaina 40c.
Progresyvių Moterų Su

sivienijimas, išleisdamas ši
tą knygą, atliko labai pagir
tiną darbą, nes nors ir buvo 
pasėmus kelios knygutės ant 
tos temos išleistos, bet to
kios, kuri taip aiškiai ir pla
čiai aiškintų apie kūdikių 
auklėjimą, dar nebuvo. Da- 
bargi toji spraga bus užpil
dyta. Šita knyga, "Kūdikių 
Priežiūra.’’ turėtų būti kiek
vienoj šeimynoj. Kiekviena 
motina turėtų perskaityt ją 
kelis kartus ir visados turė
ti ją po ranka, nes tai ge- 
riausis motinai patarėjas ir 
pamokytojas, koks tik gali 
būti. Čia nėra nereikalingų 
žodžių, tuščio skaitymo, bet 
viskas i punktą, viskas i da
lyką. Knygos pabaigoj yra 
da pamokinimų, kaip kaiku- 
rie valgiai gaminti, ypač 
mažiems vaikams. Be to da 
pridėtas žodynėlis paaiški
nimui moksliškų žodžių. 
Skaitymo yra 138 puslapiai.

J Technikos žvilgsniu knygelė 
daro taipgi gerą Įspūdi. Vir
šeliai švarus ir gero skonio; 

i popierą gera ir spaudai nie
ko užmesti negalima. Tik 
kaina gal truputi brangoka, 
tečiaus atsiminus, kad po- 
piera dabar pabrango dau
giau negu dvigubai, tai ir 

į tas pateisinama.
”Moterų Balsas," No. 2. 

į Tai to paties Lietuvių Mo
terų Progresyvio Susivieni
jimo leidžiamas mėnesinis 
žurnalas. Šiame numeryje 
daug vietos pašvęsta buvu
sio Progresyvio Moterų Su- 
susivienijimo suvažiavimo 
aprašymui, tečiau yra ir be 
to gerų straipsnių. Žurnalo 
pabaigoj yra jau Įvesta "Šei
mininkių Skyrius," kur tel
pa keliatas receptų valgiams 
gaminti ir kitokių patarimų. 
Šitas skyrius musų mote
rims labai svarbus ir jam tu
rėtų būt da daugiau vietos 

už stebuklingą šaltinio van- pašvęsta.

Daugel metų argai, Lietu
voje, tarp labai tikinčių gy
ventojų, pasklydo ypatingos 
žinios; ir potam Įvyko pra
jovas...

Tais gyventojais buvo ti
kri Lietuvos sunųs-piliečiai, 
dievobaimingi žmonės.

Sodžiuje N. nepertoli nuo 
vieškelio stovėjo sena lietu
vių bažnyčia; dengta ji bu
vo skindeliais. Ar tai nuo 
senumo, ar tai dėl ko kita, 
bažnyčia buvo truputi pa- 
svyrus ant šono: stogas bu
vo per vidurį Įlinkęs; dargi 
storai apaukęs samanomis, 
iš kurių vietomis kyšojo me
deliai. Po kitai gi pusei vie
škelio riogsojo šiaudiniu 
stogu karčema.

Senis Trepkus ginčydavo:
— Bažnyčia be karčemos 

negali būti.
Patįs parapijonai juokda

miesi sakydavo:
— Prasta ir labai prasta, 

kad bažnytėlė 
griūva.

Perdėm visoj parapjoj 
viešpatavo vargas neapsa
komas. Triobos menkutės, 
ir tos pačios tartum pasi
rengusios griūti. Kiemai 
be tvorų; gyvuliai palaidi ir 
tartum vėjo stumdomi. Taip 
bent Trepkus nupasakoda
vo... Klebonas su šinko- l 
rium taipgi turėjo vargo ir 
nemaža vargo.

Kartą klebonas susiėjo su 
šinkorium Icku. Besikal
bant, tarp kitako klebonas 
ėmė aimanuoti, kad sunku 
gyventi ir paklausė Ickaus, 
ar jis nežino kaip pinigų pa
sidarius.

Ickus palingavęs galva at
sakė:

— Kam čia reikia bėdavo- 
ti; nuo to nebus geriau. Rei
kia tiktai imti ir padaryti.

Klebonas užklausė:
— Taigi kas daryti, panie 

Ickau ?
— Ponas prabaščiau, tik

tai klausykite, — sako žy
das— Pas mus bažnytkie- 
mije yra šaltinis, iš kurio 
mes visi imame vandenį. 
Taigi jus, prabaščiau, valia 
— Įsakyti sargui Aniuolauc- 
kui, kad rytoj anksti dar 
prieš saulėtekį jis nuneštų 
žvakutę, Įstatytų i stiklą ir 
užžiebęs palaikytų ant van
denio; prie žvakutės galima 
da Jėzaus paveikslą pridėt. 
O žinote, kad pirmų-pir- 
miausia eina vandenio da- 
vatkinas Jokūbėlis, kuris ži
nomas kaipo teisingiausis 
žmogus. Jis pirmas duos 
žinoti jums, kad šaltinyje 
stebuklas pasirodė.

Ickaus pienas pasirodė la
bai puikus ir lengvai Įkūni
jamas stebuklas Įvyko. 
Klebonas apšaukė 'pamaldas 
ir pasakė pamokslą apie ste
buklą, kuris Įvyko bažnyt- 
kiemyje.

— Stojosi prajovas, — 
šnekėjo davatkos.

Gyventojai parapjos, pa
miršę vargus ir bėdas, pasa
kojo su džiaugsmu apie ste
buklingą šaltinio vandeni. 
Vieni nuo kitų dasigirdę a- 
pie prajovingą vietą, pradė
jo lankyti ir gausei mokėti 
•* ~ « 1 1 • v 11 •__ •
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Ar norit būt gražiu?
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, 

kurių išdirba Mentholatum Co. ir visi 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge- 

! riausia.
1 Ištepant moste veidų prieš einant 
' gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes (plėtotus) sau-

1 les nuedegimus ir lašus. Kaina de- 
. žutės 50c. ir $1.00. (45>

J. RIMKUS.
BOK 36, Holbrook, Mass.

Akių
Specijalistas. Į 

j
(
įj

10 in. So. Bostone.
399 Broadway,

SO. BOSTON, MASS. G

MONTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL

l e.'ephoae: Back Bay 4Z»a

DAKTARAS
Fr. Matulaitis i

G Y IK) VISOKIAS LIGAS.
PRITAIKO VK1NIIS.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare,

419 BOYLSTON STR
Saite 419. 420 ir 421,

(į Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON. MASS.

<

Ei. Vyrai. Visi Pas

YUDEIKO*
Jis užlaiko gerų Restauracijų, 
visokios rųšies Alaus, Degtinė. 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia tr parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broa5way ir 259 D Streets 
SO BOSTON. MASS.

H
S;
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žmogaus išsivystymas. Kaip ir 
kur atsirado ant žemės žmogus 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė _ 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų jų perskaitytu Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ........................... 35c
Ta pati apdaryta..........................50c

Revoliucijos giesmės. Knyga dide
lio formato, su gaidomis (notomis 
sutaisyta ant 2-jų. 3-jų ir 4-ių bal- 
>ų. Lengvos mokinimui.................35c

Kaip senovės žmones persistatydave 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdų. Su paveikslais. .. IO

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos. kuriose nurodoma, kaip ne- 
kurie žmones išsitikėję į visokius 
burtus ir tt...................................... 15c

Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoje.
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ............................... 10t

Kodėl aš netikiu į Dievų? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. _ Kny
gutėj tik protingi nurodymai, p&- 
lemti ant faktų. Kiekvienas gera? 
katalikas, valnamanis privalo ja 
perskaityti..................................  26-

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais............................. 25c

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas- Jei neri žinoti, kas gimdo pa
siūliję įvairius nuotikius. *ai 
skaityk šitų knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai..............

Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve
nimo. Parašytas pagal naujausius 
atsitikimus....................................... 10c

Davatkų gadzimccs. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų S»:n»- 
•ių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ....................................... 18t

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Eizbachar, vert?- 

i Briedžių Karaliukas ................... 13-

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliuci jo* 
:aikų : G*

Kur musų bočiai gyveno. Tai 7rs ty
rinėjimas. kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Alsk«-'». 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities ........... M-

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonėa. 
Daugiau juokų negu aaliune alau*
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad «u- 
sipirk tų knygų ........................... 38

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arb* 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę... 12

Byla Detroit’o Katalikų su Socijall- 
stais. Knygelėj atspauzdinta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki 
tcs pusės, todėl bešališkai oarodr 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa 
veikslais........................................... it

Lengvas būdas išmokt angliškai U 
knyga sutaisyta taip lengviai ir re 
nrantamai. kad kiekvienas gali iš 
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviška* 
■kaityti. Joje telpa netik atskir" 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikai 
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, par 
daktarų, pas barzdaskuti. pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu D 
gramatika . ................................... 28

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny- 
ca ansriaugojimui nuo lytiškų ligv 
Parašė D-ras F. Matulaitis 'lft

Reikalaudami knygų kralpkltf 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS,”
255 Broadway,

.1
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LIETUVĖ KRIAUČKA.
Ona Čepulionis 

Siuvu visokias moteriškas 
DRAPANAS

Vasarines ir žiemines, pagal 
naujausias madas ir už priei

nama kainų.
Visokį darbą gvarantuoju 

Už gerumą ir gražumą mano 
darbo gvarar.tuoja mano 

pažįstami. (9 11)
ONA ČEPULIONIS,

252 4th St., So. Boston, Mass |

--

-k

i i
i

I
! Tel.: 2787-J.jį

į Dr. David W. Rosen ; 
į Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, j 

Rusiškai ir Vokiškai.
$ GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu 

2 iki 3 dienų, nuo 7 
8 vakare.

HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

321

I RainkotŲ ir Sinty Dirbtuvė l 
(tj LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR 

GERIAUSIA.
( ; Mes dirbame RAIKOTUS ir (' 
j (SIUTUS. VyriŠKUs, Moteriškus ir (J 
>' Vaikams. Dirbame ael KRAU- ). 
(t TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE- (i

NIAMS iš geriausios materijos jjj 
!;į ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė v 
(( Materijas mes imame iš dide-! 
į! lių firmų ir daug ant karto, to- ’■ 

i dėl mes gaunam kur-kas pigiau i 
į.i ir geresnę materiją, todėl galime 
Įlir pigiau padaryt.' j..

Lietuviai, kurie norite tik turėt N
STIPRIUS IR GERUS RUBUS > 

.PIGIAI, visados kreipkitės pas J\; 
<(į mus. Tolimesnieji per iaišką; o j)Į 
į,' vietiniai ypatiškai.
;? Kriaučiams, Agentams ir Krau- )))

iljTraveters Raketai Ccnrperyjg 
jj) G. A. Romanas, savininkas, 
į 3 Harrison Avė.,

kampas Esses St.
BOSTON, MASS.

I
I

M. GALLiVAN CO
Užlaiko geriausį

ELlį . VYNy LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANUS 

GĖRIMU.
taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasi*e gražų patarnavimų.

c6z -366 i re st.. So. B stin
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KAD 
MYLĖTU?

Jeigu taip, tai nusipirk

NORI. MERGINOS

I
J

į KREST KENDŽIŲ.

o Ji niekad nepamirš jus, nes jįį 
į kendžių gardumas priverčia ją $ 
jį jus mylėt. Reikalaukit visur ir SS) 
j visados Lowney‘s Crest Ken- «j 
j džių. Jeigu negali gaut kitur, 
Sį tai prisiųsk mums dolerį, o ')) 
(įgausi vienų svarų geriausių j!j 
;) Amerikoj išdirbtų kendžių.
į Gerausias agentas Bostone. !jj

ŠIDLAUSKAS
jj 226 BROADWAY, 
^SOUTH BOSTON, MASS.

A ’*
s

Ant 21 
akmens

Gelžkeho l*>k 
rodis srubelii, 
užsukamas, w 
riško didumo 
rašytais dube> 
tavais viršai- 
ant 20 metų au 
ksuolas su iš 
Labai teisingas 
važiuojantiems 

reikia visuome’
žinoti. Gvarantuota, 

___Ypatingas pasiulyji 
Mes išsiųsime šį laikrodėlį an

vj

Kriaučiams. Agentams ir Krau- jį) 
tuvininkams sampelius pa- Įj{ 

siunčiame dykai.

ypatingai gelžkelin 
žmonėms, kuriems 
tkras laikas 
ant 29 metų, 
mas. I__ . ” .
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
persiuntimo kaštus, su teise jum- 
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėd- 
tas, nemokėk nė cento. Atsimink . 
jus užmokėtumėt už toki pat laikro
dėlį apie S25.00 jei pirktumėt kitu 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai su kiekvienu laikrodi >

(?)
EXCELSIOR WATCH CO 

906 Athenaeum BIdg. CHICAGO. ILL

Jei kuriems atsibodo dirbti šapoj, 
TAI) MOKYKITĖS AMATO AR
BA PREKYSTĖS. Musų mokyki* 
pabaigęs gausi paliudymų (diplo
mų) ir galėsit lengviai gauti dar
bų storuose. Mokytis per visų 
dienų mokykloj labai brangu, to
dėl galite išmokti liuosame laike 
savo namuose.

MOKYKLOS KURSAI: Išmokti 
angliškai kalbėti ir rašyti $6.00. 
Pradinė Aritmetika $6.00. Pirk- 
lystės ir aritmetikos $7.00. Ke
liaujančių Agentų $25.00. Rūbų 
pardavėjų $10.00. Pagal musų 
metodų gali išmokt kiekvienas. 
Prisiųskite keliat* štampų, tad 
gausite probos lekcijų, iš kurios 
matysite kaip lengva ir žingeidu 
mokytis. Norėdami gauti 1,000 
studentų per sį mokslo sezonų, 
mes pa<kyrėm dovanas, todėl, ku
rie prisirašys j musų mokyklą šį 
mėnesį, tam duosime dovanų tą 
r.uzikų

Ant tos muzikos galima į trum
pų laikų išmokti grajint. Vieni 
numeriai tos muzikos yra ant no
tų, o kiti ant strunų, pažiūrėjęs j 
notos numerius, skambini tuos nu
merius strunų ir išeina labai gra
žios melodijos kaip geriausių mu

zikantų. Minėtos muzikos balsai yra labai priimnųs ir švelnus. Jus galė
jote girdėt teatruose arba gražiuose viešnamiuose. Ne vienas su pasigėrė
jimu yra pasakęs: O, kaip graži muzika! Perkant ji parsiduoda už $7.50.

Reikalinga 200 agentų, kurie galėtų vakarais pardavinėti. Uždirbsite ge
rus pinigus. Atsišaukite po šiuo adresu: (?)

Montello Cor respondente School, Montello, Mass.
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Siutus ir kitokius 4
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DUOKIT PASIŪT MUMS . J 

>** į \\ £ l'žtikrinam, kad Jus surėdytai pinigų ir
turėsite GRAŽIUS RUBUS. .Me* imtn 

\j- Zįji > Y materijų iš gerųjų firmų ir prituternoj**?
,j ■ rūbą pagal žmogų, todėl tu-sudafko zmogito

M I išvaizdos ir būna tvirtesni.
r n® i i GERUS VYRAMS SIUTUS IR O V ERKĖ

TUS PASIUVaM pigiai ir gerai.

T

T "r

<-•r
TAIPGI IšVALOM IR 1ŠEROSINAM 

VISOKIAS VYRU IR MOTERŲ 
DRAPANAS.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Am. Januška
222 VV. BROADMAY,
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston—21013
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jž KEIKIA ŽINOTIKAD TIK DAUNORUS ”TRE « 
J JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS jį 
i} Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai I! 
grasykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., r 

j j tuojaus apturėsite.
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TREJOS
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išaugau? į dideles, 
'a ant to atkrei- 

tas yra jūsų pareiga 
savęs ir sa ‘ 

vis atlikti. ,

i
-L4

i

ros.

nėral

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kak 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais- 
k________ r _________ 1 _tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 

vaistų už “Dermafugą”
“Dermafuga" padarys tą. kad Ta

vo* plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau nesliriks. 
Rusi patenkintas savo plaukaįs! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntime 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
už vardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO„

♦ Dcpt. 12 • j
P. O. Bok 37, Philadelphia, Pa,

\7ERGITOS" 
dienos jau 
praėjo. Bet 

vis dar tarpe rnųs 
y ra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg- m: s t rė s - LI GOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių ------- ‘
jeigu urnai 
piama. I r 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti. __

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerkles e.traukimui į -avė 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir austi skaudėjimo; ect.

SOROL
apsireiškia esąs iš geriausių n 
minių gyduolių, esančių a 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo RouDi;»t!7.nėo, Padabos. N«um 
gijos. P*-; > A. ■’ :!.<>. Apšlubimo, Dantu 
Skaudėii’no, I»‘egii'i ir Skairįėjimo Kri- 

ka:p ir nuo visokiu kitu f uma- 
tisku ’isru, naudoki

PAiM-EXPELLER, 
kaipo ‘f-ną ir n?Xikėtiną draugu 
nos p> r r-.<^ šimtmečio. Tik 25c. ir 

■ ’onkirtp: galina gauti vi os*- 
tiekose urua ; as pati fcbrikaata—

F. AD. RICHTER & CO.
74—30 Wssh!iiotjn Siriet, Ys

YNERIOS

•r.a ii 27
Sutaisyta su L“'1.:, e : 

yra ger.autiu vai 
vynu čel

Gydo visok.23 s'-i-vic 
gumbų. dis:?eps! 
dieglius šonuose 
patrūkimą, sur 
visokias kitas s-;:’-- 

pataiso
VARTOJIMAS: . V- 

augmenų užmerkti ; v:, 
ir tiek pat vandens. ; r::a 
denyje ir po .'4 vaiar.uj g 
arba mažiau.

.. ■: vt ir šacnt;.

: a virintu vandeniu 
,tu karčiu
skilvio.
c ligas, ncrr.alima, 

’, Išputim-. riemeni, 
krutinėję ir nugaroje, 

art krutinės ir 
itgas. Geriausiai 

apetitą.

:u

VINCAS J. DAUNORA, Aptariąs
229 Brdford Avė , Srcckiyn, N. Y.

Kampas North 4-tos gatvės.
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REIKALINGI VISIEMS. TODĖL KURIE JU TURITE, 
NEUŽMIRŠKITE TU, KURIE DABAR KENČIA BADĄ. 

MES NUSIUNCIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS j VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIU VIETOSE LIETUVOJE,
jeigu turite dabartinį jų adresų; 

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. BAGOČIUS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

J



K E L B I V I S

Senovės Lietuviu Gyvenimas.
PARAŠĖ Z. A.

Polemika ir Kritika. ;D^ciios: I
------ Šiuomi ginčus užbaigiu, i 

WEST FRANKFORT, ILL. nes kitaip jiems galo nebus.
Dėl darbo pardavinėjimo. ! Tarnas Pangonis,

"Kovos” 42 numeryje ko
respondentas L. Sūnūs iš 
Harrisburgo duoda man at
sakymą su "faktais” kaslink 
mano darbų pardavinėjimo 
(agentavimo). L. Sūnūs sa
ko : "Priversk Juozą šerkš- j 
ną atšaukti, kuris prie dau-

I
VIII. gento. Su seserų iš antros

Ir apie porinę šeimyną kartos (eilės) vaikas dedasi 
mes turim ne taip daug ži- x T ‘‘~1’ ’
nių. Porinės šeimynos san- 
tikiai slepiasi nuo mus mig
lose, kaip ir kuopinių šeimy
nų pradžia. Vienok iš įvai
rių šaltinių mes matom, kad 
seniau pas lietuvius šeimy
niški ryšiai buvo daug lais
vesni. Dainų mergelė-žmo- 
na gana lengvai gali pames
ti savo netikusį vyrą (net 
jomarke žada jį parduoti), ksoniškai — kun, angliškai 
Bet iš kitų dainų jau mato-----kin, vokiškai — kunne.
si, kad atsiskirimas daug Visi šie žodžiai paeina 
sunkesnis. Tose dainose at- ' 
sispindi tie laikai, kada po- arba iškreiptoj ”kun” ir rei- 
rinė šeimyna pradėjo nykti, " ’ 
o vieton jos tvirtėjo mono
gamija. Tai Mindaugio— 
Vvtauto laikai.

- . i
Ant rubežiaus tarp pori

nės šeimynos ir monogami
jos pradėjo tvertis patriar
chališkoji šeimyna. Prie pa
triarchališkosios šeimynos 
priklauso netik vyras ir 
žmona, bet ir jų vaikai su 
savo žmonomis ir vyrais ir 
net jų visų tarnai-darbinin- 
kai. Patriarchališkos šei
mynos buvo ir Lietuvoj. 
Nuo tų šeimynų ligi šiol už
siliko ūkininko šeimyna, ką 
susideda iš darbininkų ir 
darbininkių. Lietuvių ūki
ninkų šeimyna pilnai atsako 
rymiečių familia, prie ku
rios iš pradžių priklausė 
vien vergai (famulus-ver
gas). Lietuvių patriarcha
liška šeimyna turėjo savo, 
dievus apgynėjus, kurie ro
dosi, vadinosi šeimvndie- 
viais. Patriarchališkoj šei
mynoj jau viešpatavo vyriš
kiai, o šeimynos perdėtiniu 
arba patriarchu būdavo šei
mynos tėvas arba tėvūnas 
(tijūnas). Tokie tėvūnai 
buvo it žemiški dievai. Ne- 
dykai "dievas" labai prime
na "tėvą.” Tais tai laikais 
ir tvėrėsi supratimai apie 
dievus-tėvus.

Patriarchališką šeimyną 
labiausiai palaikydavo ben
dra nuosavybė. Kur bend
ra nuosavybė ilgiau užsili
ko (pad. Rusijoj, ant Kau
kazo, pas serbus ir tt), 
tenai ilgiau tesėsi patriar
chališki santikiai. Lietuvos 
kaime tarp ūkininkų išda- 
lies užsiliko ligi šiai dienai. 
Bet paprastai ypatiškai 
nuosavybei sustiprėjus iš- 

patria rchališkos 
Vietoje jų už- 
monogamiia su

taip pat. Ir viskas taip ei
na iš eilės j eilę. Tokiu bu
du, gentas tai giminių kuo
pa, tik ne paprastoji kuopa 
bet kuopa jau susitvarkiusi 
pagal žmonių taisyklių.*) 
Tą patį reiškia ir žodis 
"gentas.” Gentas lotiniškai 
— gens (gentivus, gentis), 
graikiškai — genos, sans
kritiškai — kuni, anglo-sa-

i nuo 
bendros šaknies, ”gen(t)”

•1

nyksta ir 
šeimynos.
viešpatauja
savo paleistuvyste ir prosti 
tuciia—monop'ar.'i:a, ką 
siasi ligi šiai dienai.

IX.

I

I

• Box 17, West Frankfort, III.
* *

Mes žemiau pasirašomo 
liudydami, kad kas augščiau 
Tarno Pangonio yra parašy
ta, yra teisybė.

Petras Balsieris,
t _ __ xiv Juozas šerkšnas (x).

gelio žmonių yra pasakęs? (Juozas Šerkšnas, nemo- 
kad darbą pirko nuo tams- gedamas rašyt, pastatė kry- 
tos; antra, priversk Petrą 
Černiauską atšaukti, kuris 
iš Tamstos derėjosi darbo ir 
tamsta prašei 50 dolerių.” 
(Taip Černiauskas pasako
jęs sugrįžęs iš W. Frankfor-

¥

Geleželė vėl darbuojasi

JEI E 1EK
t

škia giminių kuopą. Lietu
viai turi artimą žodį "gen
tis” arba giminės, tai yra ir 
pas lietuvius užsiliko toji 
pat bendroji šaknis ”gent.”' 
Delei to. giminišką kuopą 
ir pavadinau iš lotiniško 
”gentas.” Nors žodis "gen
tas” paimtas iš lotiniško, 
bet jis lietuviams ne sveti- , 
mas ir giminiškas žodžiui 
"gentis." Tokiu budu lie
tuviai vartodami žodį "gen
tas” turės kartu iš jo ir 
tarptautišką žodį ir grynai 
lietuvišką.

Kaip senovėj lietuviai va
dino giminišką kuopą, kurią 
aš pavadinau "gentu," sun
ku pasakyti. Galėjo vartoti 
žodį "gentas" (intas arba 
jam panašų). Padėtom, tą-1 
ją kuopą senovės lietuviai 
galėjo vadinti "kūnas" ar
ba "kunija." Nuo vardo 
"kūnas" veikiausiai paeina 
ir miesto Kauno vardas. 
Padavimo kunigaikštis Kū
nas, nebuvo kunigaikščiu, 
tame supratime kaip mes 
dabar suprantam "kunigai
kštį," bet buvo jis arba gen
to (gal ir kilties) perdėti
niu, ką vadinasi "kūnas,” 
arba kurias buvo stačiai ne 
žmogus, bet visa žmonių 
kuopa, vadinama "kūnas" ( 

: arba panašiai. 
i "kūnas" (arba jam 
šaus) toliau atsirado "kuni
gas” ir pagaliaus "kunigai
kštis.” Žodis "kunigas” ro
do, kad to vardo nešiotojas 
seniau buvo gento perdėti-; 
niu. Panašiai vadinosi gen- 
tų perdėtiniai ir pas kitas 

Į tautas. Taip gentų perdėti- 
i niai vadinosi pas vokiečius 
■ koenig, pas skandinavus — 
ikuning arba koning (nuo 
io paeina viking), pas sla- 
vėnus kniaz (ksiąže).

Ir taip, senovės lietuviai 
•urėjo savo gentus (kunus, 
kuniias) su jų perdėtiniais 
kūnais arba kunigais. Lie

tuvių vien gentininkai ne
įgalėjo apsivesti tarp savęs

I

Nors Įau skaitančiai vi- 
to.)”Priversk minimus žmo-'suomene^ X^a žinoma kas 
nes atšaukti tai, ką jie pasa-'*vra ,tas Geležėlė ir ką jisai 
kojo, tai tuomi ir mano jau;ve^kia’ tečiaus noroms-ne- 
bus atšaukta, ir aš manysiu, ■ no.rGms. vei neikia jį vilkt 
kad tamsta niekad neparda- Prieš visuomenės akis. Jau 
vinėjai ir nepardavinėsi J1S buvo kg kad ir pranykęs 
darbų."

Štai mano pirmas "pa
vertimas?’ Juozas šerkšnas, 
kuris būna W. Frankforte, i 
gal ir pirko darbą iš Orient 
kasyklų, I 
Juozas šerkšnas gal tik juo
kais pasakė, kad aš darbus 
pardavinėju, arba iš kokios 
neapykantos galėjo tą šmei
žtą prasimanyti. Bet trau-' 
kiant J. šerkšną į teismą, jis i 
atsisakė tą "faktą” prirody
ti ir persiprašė už paskleidi-' 
mą šmeižto._____________ _

arba nutilęs su savo darbi
ninkišką vienybę ardančio- 

Pr2* mis prakalbomis, bet dabar 
j vėl pasigirdo.

Spalių 29 Grand Rapids,
Mich., nusisamdęs svetairię.

WILLIAM ZAKON.

NAUJIENA VISIEMS! JAU 
ARTINASI SENAI LAUKIA
MOJI ŠVENTĖ, KALĖDOS. — 
KOŽNAS NORĖS TAS DIENAS 
PRALEIST LINKSMAI SU SA
VO GENTIMIS IR GERAIS 
DRAUGAIS IR PRIETELIAIS. 
O kad kiekvienas galėtų tas 
dvi dienas per šventes pra
leisti tikrai linksmai, mes 
pasiryžome duoti sekantį 
specijaliį pasiūlymą: 

8 Bukas Gwą gėrimų 
kurių vardai maž-daug sekanti: 
ZAKON XXXX .............. $1-00
1MPERIAL COGNAC .. $1.09 
CHERRY VYNO /........ $1.00
APPRICOT BRANDY .. $1.00 
APRICOT BRANDY .... $1.00 
NALIFKA ...................... $1.00
NEW MARKET CLUB . -$1.00

Viskas sykiu $6.00 
Bet prieš šventes 

nupiginame už 5 dol.
BE TŲ, DAR UŽLAIKOME VISOKIŲ VYNŲ, KONJAKŲ, ROMŲ, 

RUGINĖS IR RUSKOS MONOPOLKOS, kaip štai; 
Private Stock ..........................
Endicott Club ........................
Kentucky ............................ ..
Old Nelson ..............................
Roxbury Rye, 6 metų senumo 
XXX Whiskey..........................
Ramsey Scotch ........................
Jameson, Irish ......................
Ben Hur Manhattan ..............
Martini ....................................
Holland Gin ..............................
Very Old Gin ..........................
Jamaica Rum ..........................
Jamaica Rum, labai senas .. 
Vieux Kanjakas ......................
California Kanjakas No. 1. 
XXXX Konjakas ..................
Malaga Vynas..........................
Port Vynas ..............................
Madera Vynas..........................
Port Vynas No. 1 ..................
Peach No. 1 ..............................
Cherry Vine ..............................
Rusiško snapso ir t. ir t.t.

Apart čionai paminėtų, męs užlai
kome daugybę kitokių gėrimų, ku
riuos surašyti čionai negalime dėl 
stokos vietos.

h O > 1 '

• • • I

ii • - .'iitn., iiuoioaiuuud dvetamv.
bet ne iš manęs. }aįk^ prakalbą. Kad pradė-

jo šmeižt ir niekint socialis
tus, tai net šlykštu darės.Ki- 
tas dalykas, jei tas, atsipra- 
išant, kalbėtojas rimtais ar- 
: gumentais nurodinėtų pa
smerkiamos ir savo išgiria
mos organizacijų gerumus 

j ir blogumus, bet nuo tokio 
i žmogelio veltui reikalauti 
žinios. Jis moka tik plūsti 
ir šmeižti, bet ne dalyka 
nuodugniai žinoti. Dėlto ki
lo tarp susirinkusiųjų nera
mumas. Po prakalbai so
cialistai pastatė jam keliatą 
klausimų, bet Geležėlė išsi
teisino laiko vėlumu. Girdi, 
jei norite žinoti katra orga-

reikalauti
; Tą patį liudija ir J. šerkš
no švogeris Petras Balsie
ris, kad J. Š. darbo nepirko 
pas Tarną Pangonį.

Antrąjį priversti negaliu, 
nes Petras Černiauskas bū
na Harrisburge. Prie pro
gos galėsiu pribūti į Haris- 
burgą ir pasikalbėti su tam
sta, L. Sunau, ir su P. Čer-j 
niausku ypatiškai. Žinoma, 
gerbiamasai L. Sunau, turi-- 
te pasirašyti tikrą savo pa
vardę, jeigu norite, kad aš 
pribūčiau. Aš statau 25 do- 
leriu prieš Černiausko $5, 

Iš žodžio ?eigu tas tiesa buvo- ka jis 
pana- isako-

j Štai kokia mano su Černiau- 
jsku buvo kalba. Černiaus
kas užklausė, kaip darbai 
įeina. Atsakiau, kad gerai: 
dirba pilną laiką. O kaip su. 
darbu, ar galima čia gauti ? 
Atsakiau, kad daug naujų įuos j]ebatus surengė. 
darbimnkų gauna, mažam paį-s atidaro susirinki-
ir tamsta galėtumėt gautų ir apreiškia< kad bus ds_ 
11 PriGU.riau, Kad čia dalbai batai temoje: "Kaip geriau 
peikami, apie darbų pirki- darbįninkaj g-ali pasiliuo- 
mą buvo Kel. rašoma n SUOįj kapitalistiškos algi- 
Apnannamo Verduno. Kad _____ ,

i
I v * _ CJ -

jnizacija geresnė, surengto
je debatus. Labai tas butų 
i geistina, tik norėtume gaut 
rimtesni ir daugiau išma
nantį, negu Geležėlė, deba- 
itorių. Su Geležėle debatuot, 
beabejo, socialistai nesutiks.

Lapkričio 3 d. Geležėlė nu
samdė šv. Juorgio draugi
jos svetainę ir pagarsino, 
kad bus debatai su socialis
tais. Pamatę pagarsinimus 
socialistų taipgi keliatas nu
ėjo, kad pasižiurėjus kas su 

; Geležėle debatuos, nes jis vi
sai su nieku nepasitaręs 

i. Ge-

KORDIALIŲ, SENOS

i - <
' -m

$1.00
.75 

. .75 

. .75 
$1.00 
. .65 
$1.00 
$1.00 
. .85 
. .85 
$1.00 
. .75 
. .75 
$1.00 
. .75 
. .65 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
. .50 
. .75 
$1.00

Mes duodame labai gražių bonkų su įvairiais 
papuošalais ir gražiais zerkolais, jos papuošia 
kambarį ir tinkamos prezentui, niekur kitur tokių 
bonkų negalima gauti.

TAIPGI UŽLAIKOME VISOKIO ALAUS BONKOSE IR BAČKUTĖSE: 
LAGERIO, PORTERIO, ELIAUS, STOUGHTO ir KITOKIŲ.

Kurie gyvenat toli nuo Bostono, prisiųskite mums Orderį laišku, o mes atsių 
sime per ekspresą. Kurie pirks pas mus, tie gaus gerą ta vorą pigiai.

Norintieji turėt surašą visų musų gėrimų, parašykite, o mes prisiusime DYKAI. Musų Kalendorių 
prisiunčiame dykai visiems mus kostumeriams ir prieteliams, kurie gyvena apiinkinėe vsalstįjose.

Kampas Endicott Street BOSTON, MASS
WILLAM ZAKON & CO

21 CROSS ST
I-1 vT t J\.'i t'T--. Ysz?U »I I U/Ts, Y\ X. ■

mą buvo "Kel/' rašoma i 
Nepaimamo Verduno. Kad 
čia darbai perkami, tai vi
siems žinoma ir aš negaliu 
užginčyti. Reiškia aš su 
Černiausku apie darbo par
davinėjimą nesiderėjau ir 
nereikalavau nuo jo $50. 
Vadinas, P. Černiauskas 
darbo iš manęs nepirko ir 
jis negali mane vadinti dar
bo pardavinėtoju (agentu).

L. Sūnūs da reikalauja:

nės vergijos," ir šaukia kas 
iš socialistų išdrįsta su juo 
stot į debatus. Kadangi so
cialistai nei nemanė eiti de- 
batuot su tuo sorkininku, o 
dabar pamatė, kad jis čia 
tolesnei šmeižš socialistus 
ir silpnins darbininkų poli
tišką kovą už jų išsiliuosavi- 
mą, tai drg. Belckas iš Mar
kso knygos "Kapitalas” pa- 

x o,^x^i . , t, i statė kelis klausimus, bet
žemelę ir kaip mergelė ište-; Prir°dyp10> ar as esu Tarnas! Geležėlė vietoj kad kalbėti i 
ka už svetimo bernelio. Dai-;1 .anT~n1?’ ,mas Zan?0'dalyką, šaukė ir pliauškė*, 
nu mergelės savus gimines: nP?_. būdamas Dorns- ant iježuvi0 papuolė, 
ir net kaimynus vadina bro-iY1^-! Keleivy d— ' . ..............................
lėliais, o bernelio giminės ir ^atalikus-fenahkiis, o kata- 
kaimynai jai jau tik dieve-! ^rau?e socia-

: riai. Matoma, tos dainų gi- llstus • 
minės ir kaimynai užėmė se-1 Taip, aš esu tas pats Ta- 
novės gentininkų vietas. mas Pan-nis ir Tarnas Pan- 
----------- j gonis. Bet, gerbiamasai, j 

I

•Jau anksčiau buvo minė-(benį seniau kaip ir pas 
ta, jog aukštesnėji kuopinės ■ mus)# Tą nuolat primena 
šeimynos forma Jpunalua) liaudies dainos, ką pasako-' 

į ja, kaip bernelis joja sau , 
mergelės jieškoti Į svečių

negali apsieiti be gentų. 
Kadangi kadaise šeimyna 
panalua (arba jai panaši) 
viešpatavo ir tarp musų 
pratėvių, tai ir pas mus se
niau būtinai turėjo būti 
gentiška tvarka. Apie lie
tuvių pratėvių gentišką 
tvarką dar mažai ką žinom, 
vienok įvairių užsilikimų 
visgi susirenka.

Pirmučiausiai svarbu ži
noti, kas tai yra gentas. 
Gentas tai žmonių kuopa, 
kurios visi nariai (išski
riant svetimų priimtų į gen- 
tą), turi bendras pramotes 
(o gal net ir tik vieną pra- 
motę). Tokiame gente žmo
nės skiriasi ant kartų. Prie 
pirmosios kartos priklauso 
seniausi, ir jie visi tarp sa
vęs skaitosi broliais ir sese
rimis. Prie antros kartos 
priklauso seserų vaikai, ku
rie vėl tarp savęs skaitosi; 
broliais ir seserimis. Visos 
vyresnės seserįs iš pirmos 
kartos (eilės) skaitosi tų vi
sų vaikų motinomis, o tų se
serų broliai jiems jau tik 
dėdės. Vaikų gi tėvai I 
(bendri) priklauso prie kito ga prieš pat lietų.

ii —į Adu dili llvZiUVIv L/čtįJLlUl\2*

derge socialistai didesni iš-

*) Plačiau apie tai žiūrėk kokiame "Draugo" numery- 
ino: "Šeimynos istorija ir i ie aš dergiau socialistus, ir 

užilgo gal pasirodys spau- katalikus? Atsakykie, 
doj.

j AK ŽINOT, KAD —
• Portugalija seniau vadi-Pan
'nosi Lusitanija. DabartinisI ------ —-------r_____
jos vardas paeina nuo seno-' ei jos buvo rašytos? Buda- 

. vės miesto Port Callo, kuris! mas Dorrisvillėj aš tik po 
i šiandien vadinasi Oporto. -viena "Kel.” korespondenci-

♦ Y

mano: -------------------- ,-----
Gentiška Tvarka,” kuri ne- kokiame Kel. numeryje , x.li n j

Sunau, ar mano buvo nors 
__ 1 po viena korespondencija 

j nasirašyta tikra pavardė, ar 
j bent, kap sakote, Tarnas 

■nis? Kaip tamsta ži
nai, keno tos koresponden-

Yra tris rušįs šunų, kurie 
visai neloja — Australijos 
šuo, Egipto avinis šuo ir 
”liutagalvis” Tibeto šuo.

žvaigždės daugiausia mir-! katalikų.

noudotojai negu kapitalis
tai, vadinas stok darbininke 
kapitalistų ir Geležėlės pu- 
pusėj ir naikink socialistus, 
kad jie neplatintų socializ
mo mokslo, griaujančio ka
pitalizmo tvarką, kurioje 
tik ir galima tokiems Gele
žėlėms būti ”didvyriais.” 

a Laikas darbo žmonėms 
susiprasti ir tokiems ne
praustaburniams neleisti 
ardyt to, ką darbininkai iš
kovojo S. Varpelis.

CHICAGOJ PABRANGO 
ALUS IR VALGIAI.

Nuo pereito panedėlio 
veik visi Chicagos saliunai 
pakėlė kainą ant alaus įves
dami mažesnius stiklus. Sti
klai sumažinta ant vieno 
trečdalio. Kartu su alaus 
pabrangimu veik visi "daun- 
tauno” restoranai pakėlė po

ja buvau pasirašęs T. Pan— 
nis, kuomet kasykloje No. 9 
O’Gara Coal Co. bosas B. 
Morris sumušė lietuvį V. 
Rūtą. Bet toj koresponden
cijoj nebuvo jokio dergimo 
1__ O "Draugo" skai-_________ _ t
tytojum neesu buvęs, galite 5c. ant visų valgių.

s
s
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Dyspepsija ir Neviriaimas, Jaknu Negalės, Tulžingu- ’ 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkiu 
ir '-areni'!.'i !igu kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos. Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėsimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

AŠ noriu susipažinti su kiekvienu ser- 
ca^Ci i. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo 
terc paaaulye. Aš noriu, kad jie man* 
žinotu, knipo teisingą draucą ir gere^nri — 

ęį k ud Žinotų kas aš e.u — kuomi aš esu—k a aš 
*-'♦ esti pad/.ręs praeityje ir knd žinotų apie pra- 
2z kilnų d^rną. kurį aš dabar veikiu. Iš mano 

paveikto JUS salite matyti, kad aš užsiėmiau 
f» J medicinos praktikavimu per drugelį, daugelį 

metų. Mano plaukai dabar yra pabalų dėle: 
’Jf mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 

yj <r.o. Aš atidžiai stndijivaru ir tirinėjau tas se- 
tr-% chroniškas, gkiai į sis. dusias li^as, taip 

gjl 'linkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. AŠ noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 

jjS savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
as- rai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 

’r z^tadariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pr.'> 
nešima vilties*

I

5^.

2Z k*lnU d^rną.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa- 
yti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
■indei.j žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 

kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip juras gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 
kata. stiprybė ir gyviagumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negalėj. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai sa-o 
vardą ir adreso aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

k
S*

DYŽAI DUOAWS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilna vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempn, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. RUSSELL PRI€E Co., L no l -9 So. Clinton St., Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžia man tuojaus pasięsti visai dykai, apmokėta 

pacta jusu brangią medikališka knygą.

Vardas ir pavardė
Gatvė ir No...........
TZLcpfas Valstija

Tm



S KELEIVIS

VlSOKlOSjlNlOS Vietines Žinios
ŽUV O RUSŲ DREDNAU-

TAS.
Iš Petragrado oficialiai 

pranešama apie žuvimą di
džiausio rusų kariško laivo 
”Imperatrica Maria.” Ži
nios sako, kad ant to laivo 
iš nežinomos priežasties įvy
ko ekspliozija, nuo kurios 
kilo gaisras, ugnis tuojaus 
pasiekė kerosino kubilus ir 
įvyko antra ekspliozija. Ju
rininkai darbavosi kiek ga
lėdami, kad ugnį užgesinus, 
bet po kelių valandų laivas 
nuskendos. Tris oficieriai 
ir 149 jurininkai žuvo, bet 
kiti išsigelbėjo. Daugelis 
tečiaus taip apdegę, kad pa
skui 64 jurininkai mirė da 
nuo žaizdų.

GRAIKAI PESKELBĖ 
VOKIETIJAI IR BUL

GARIJAI KARŲ.
Graikų revoliucijonierių 

valdžia, kurios priešakyje 
stovi didelis sąjungininkų 
šalininkas Venizelos, paskel
bė Voketijai ir Bulgarijai 
karę.

Ar graikų revoliucijonie- 
riai pasiganėdins vien tik 
karės paskelbimu, ar jie eis 
ir kariauti, kol-kas da neži
nia.

GELEŽINIAI PINIGAI 
VIETOJE VARINIŲ.

Danija, Švedija ir Norve
gija nutarė kalti smulkius 
pinigus iš geležies. Iki šiol 
tokie pinigai buvo daromi iš 
vario, kuri šitos šalis gau
davo iš Anglijos, bet pasta
ruoju laiku Aiiglija uždrau
dė gabenti vari Į tas šalis, 
aiškindama, kad daug tokio 
vario patenka Vokietijon.

VOKIEČIAI SUGRĄŽINO 
UŽMUŠTO RUSŲ LA

KŪNO KELINES.
„Rygos Garsas” praneša 

šitokį atsitikimą:
Nesenai vienoje Rygos 

apylinkės stotyj iš vokiečių 
aeroplano numesta krepšys. 
Kada krepšys su dideliu at
sargumu atidaryta, — jame 
atrasta žuvusio rusų lakū
no Tisvenkos šikšninės kel
nės, kurtka ir 17 rub. su ka
peikomis pinigų ir raštelis: 
„Lakūną palaidojom; žval
go nesuradom, turbut plyš- 
damas motoras ji iškrėtė 
anksčiau. Lakūno nesigai
lėkit, — jis mums perdaug 
brangiai atsiėjo.

”Į jo orlaivį mes iššovėm 
daugiau kaip 370 šovinių.”

 ___________  j _______
ATVIRAS LAIŠKAS KUN. 

J. KRASNICKUI.
Tamista lapkričio 12,1916, 

bažnyčioj per pamokslą 
prieš minią žmonių pasakei, 
jog Lietuvių Dienoj surin
kai $1.600.00 ir pasiuntei 
juos į Centrą. Atsistojęs 
prie altoriaus tamsta vėla 
pranešei, kad gavai ir laiš
ką iš Centro Komiteto su 
padėkavone už pinigus, ir tą 
laišką perskaitei.

Mes, Lietuvių Dienos Ko
mitetas, būdami įgalioti 
Centralinio Komiteto tvar
kyti aukų rinkimą šiame 
mieste, užklausėm Centrali
nio Komiteto, ar ištikrujų 
kun. J. Krasnickas prisiun
tė jam $1,600.00. Centralis 
Komitetas, į musų laišką at
sakydamas, rašo sekančiai:

”Ger. P. Bartkevičiui, 
Cambridge, Mass.

Gerbiamasis Tamista:—
Atsakydami į Tamstos lai

šką iš 22-IX-16, ranešu, jog 
Centralis Komitetas jokių 
pinigų nuo kun. J. Krasnic- 
ko nėra gavęs, nei neapturė
jęs apie juos jokios žinios.

Su pagarba,
C. K-to Sekretorius

M. šalčius.”
Kadangi visiems žinoma, 

kad tamsta, kun. Karsnic- 
kas, surinkai daug aukų, nes ■ 
savo baksiukus trim dienom 
prieš Lietuvių Dieną pa
skleidei netik Čambridge’uj, 
bet Bostone, Somerviliėj ir 
Brightone, taip kad tamstos 
baksukų visur buvo pilna 
kaip krautuvėse, taip dirb
tuvėse, ir Lietuvių Dienoj 
matėsi apie septyni tamstos 
rinkėjai ir nekurie jų turė
jo pilnus bakselius prirink
tų pinigų,

Todėl mes, Lietuvių Die
nos Komitetas, 12-kos drau
gijų įgaliotas, reikalaujame 
nuo kun. J, Krasnicko, kad 
iki 1 sausio 1917 viešai pra
neštum visuomenei: kur pa
dėjai surinktus Liet. Dienoj 
pinigus ir kad išduotumei 
pilną atskaitą prieš visuo
menę, nes Suvienytų Valsti
jų prezidentas Wilsonas pa
skyrė Lietuviams Dieną su 
tikslu, kad visos surinktos 
aukos butų suvartotos nuo 

: karės nukentėjusiems lietu- 
i viams, o ne kokiems kitiems 
j tikslams.

P. Bartkevičia, pirm,, 
J. Valaika, sekretorius. 
P. Lužeckas, kasierius.

Pranešimas L. Labdarystės 
Draugijos nariams.

šiuomi pranešame, kad 
Lietuvių Labdarystės Drau
gijos naujos valdybos rinki
mas atsibus 6 d. gruodžio, 
(seredos vakare), 7:30 vai. 
Lietuvių svetainėje.

Malonėkite visi nariai at
silankyti ir savo balsais iš
rinkti jums užsitikėtinus 
žmones į viršininkus sekan
tiems metams. Juk aišku, nes šis balius bus paskutinis 
i J - •• ~ - • adventus, toael reikia —kad draugijos gerove pngu- j.................................. • • •

Ii daugiausiai nuo atsakau-, •
čios valdybos. Taigi to svar
baus reikalo nepraleiskite.

A. Rasimavičius, sekr.

Lietuvių Kooperacijos susi
rinkimas.

Hyde Parko Lietuvių Ko
operacijos mėnesinis susi
rinkimas įvyks Gruodžio 3 
dieną (nedėlioj po pietų) 
Magnolia Hali svetainėje, po 
No. 1176 River st. Norin
tieji prisirašyt taipgi gali 
ateiti. Kooperacijos nariai 
būtinai privalo ateiti, nes 
bus rinkimas naujos valdy
bos sekantiems metams.

V. Kroli, sekr.
YVilliam Balsevičius, 

kuris pirma gyveno po No. 
361 W. 4th st., So. Bostone, 
tuojaus praneškite savo da
bartinį antrašą, nes prova 
su automobiliaus savinin
kais, kurie sužeidė jus, iau 
atėjo ir reikia tuojaus stoti.

Adv. YViifred B. Keenan, 
15 Broad st.. Boston, Mass.

Prakalbos.
Draugija "Lietuvių Bal

sas” rengia prakalbas, ku
rios bus 3 gruodžio, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Salėj, So. Bo
stone. Kalbės vietiniai kal
bėtojai. Įstojimas bus nu
pigintas. Kviečiami vyrai 
ir moterįs.

Lapkričio 30 Brigntono 
lietuvių kooperacija apvaik- 
ščioja savo namo įkūrimą, 
kurį neperseinai užbaigė, 
statyti. Bus gražus progra
mas* o vakare balius.

LSS. 60-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas bus atei
nančioj nedėlioj, praside
dant lygiai 11-tą valandą ry
te.

ULTIMATUMAS GRAIKI
JAI.

Sąjungininkai Įteikė Grai
kijos valdžiai ultimatumą, 
kad ji atiduotų visas savo 
armotas ir kitus ginklus.

» I I

17-taa DIDELIS METINIS

BAU I r!
Rengia So. Bostono Lietuvių Ukė- 

sų Draugija Ketverge, Lapkričio-No- 
veniber 
1916 m.
ir tęsis 
C- - - - -

Bostone.
I

30 d. (Tnanksgiving Day) 
Prasidės 2-rą vai. po pietų 

iki vėlai naktį, LIETUVIŲ | 
SALĖJ, kamp. E ir Silver Sts., So.

šiuomi pranešame visuomenei, jog 
šis balius bus kuopuikiausias. Grajis 
geriausi muzikantai visokius šokius, 
šoks ir linksminsis kas tik norės. 
Taipgi bus visokių skanių užkandžių 
ir saldžių gėrimų. Todėl nepamirš
kite atsilankyti kuoskaitlingiausia, 

‘ > prieš 
adventus, todėl reikia visiems prisi- 
linksminti užtektinai, kad per adven-

Įžanga porai arba vienam vyrui 50 
centų, vienoms moterims arba mergi
noms 25c.

Visus širdingai užprašo komitetas.

S. Baracevičius
GRABOR1US.

Palaidųjų visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidųjų už 45 dolerius, 
mažą už 15 doL

•J

X į ii J
Parduodu Paminklus ir Kviet 

kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
as pribusiu greičiau, negu vieti- I 
niai graboriai. nes mano automo- I 
bilius stovi visados ant kelio. I

S. Baracevičius I
25S Broad* ay, So. Boston. Mass. I

Telefonas: So. Boston 839-J. I

T

IĮ
i
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Prince Albert duoda gerumą*
nė kuponus ir premijas!

Prince Albert visada parsiduodavo be kupo
nų ir premijų. Mes labiau geidžiame duoti ge
rumą. Todėl kad jus Įsidedate Prince Albert 
į pypkę arba suvyniojate i papirosą, jus gausit 
ypatišką informaciją apie tikrumą gerumo ir 
džiaugsmo, kuris yra jums prirengtas!
Kadangi Prince Albert priklauso nuo savo ge
rumo, o ne nuo kuponų ir premijų jo pardavi
nėjimui negali užkenkti jokios federališkos nei 
valstybinės restrik cijos jų vartojimui. Ant KlvVO p-OvO O.- J.J.lj,- 

nės perskaitysi: "Procesą 
Užpatentuotą Liep. 30, 1907.”Prince Albert

the national joy smoke

duoda atsakymą kiekvienam rūkytojui! darodykite, kad jis "kanda jusy lie
žuvį arba degina gerklę! Persitikrinkite, kad patentuotas procesas, pagal 
kuri Prince Albert darosi, yra mylimas skaitlingų rūkytojų visose tautose. c

Rykykite savo mylimoj senoj pypkėj arba susivynioję j papirosą, — jis suteikia
didžiausį užsiganėdinimą, nes jis yra vėsus, kvepiantis, malonus! Ir rūkykite kiek tik
norite, be kandimo ir deginimo! Juo greičiau jus susipažinsite 
su Prince Albert, tuo greičiau jys busite užganėdinti tabaku.

R. J. REYNOLDS TOBACCO^COMPANY 
Winston-Salem, N. C.

Prince Albert galima piis 
kti visur, kur tabakas 
parsiduoda, maišiukuose 
po 5c.; blekinėse po 10c., 
taipgi svarai ir pusėm sv.

<
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SUV. VALST. IŽDAS TU
RI $1,803,493*933 AUKSO.
Suvienytų Valstijų iždo 

globėjai praneša, kad dabar 
šalies kasoj yra $1,803,493,- 
933 aukso, $420,533,943 dau
giau, negu pernai tuo pačiu 
laiku buvo. Apyvartoj gi 
pinigų esą $4,024,097,760.

TAUTINĖS RIAUŠĖS 
WORCESTERYJE.

Pereitoj nedėlioj Worces- 
teryje turkai sumušė vieną 
armėną. Šita žinia sukėlė 
visus armėnus. Jie nuta
rė turkams atkeršyti. Ir 
ant rytojaus, pereito pane- 
dėlio vakare, susiorganiza
vę armėnai užpuolė turkus. 
Šie buvo jau prie to prisi
rengę ir tuojaus į mūšį išėjo 
apie 200 vyrų. Kova išsiplė
tė veik per visą Summer ir 
Union st. Vaikėsi vieni ki
tus su peiliais ir šaudė iš re
volverių. Mušis tvėrė apie 
valandą laiko. Tik sušau
kus viso miesto policiją riau
šės likos numalšintos. 20 
žmonių liko areštuota ir a- 
pie 20 sužeistų nuvežta į li- 
gonbučius.

D. L. K. Gedemino draugijos 
prakalbos.

Lapkričio 19 d. svetainėje 
po nr. 193 Hanover st. buvo 
D. L. K. Gedemino Draugi
jos surengtos prakalbos, 
kalbėjo H. Gerry ir Dusevi- 
čius. Reikia pasakyti, kad 
p. H. M. Gerry, kuris dar- 
buoisasi tarpe lietuvių, gana 
plačiai apsipažinęs su Lietu
vos istorija. Abiejų kalbėto
jų prakalbos padarė gerą įs
pūdį.

L. Buinio vedami muzi
kantai sugrąjino kelis muzi
kos šmotelius ir Lietuvos 
himną.

P-lės Ona ir Prudencija 
Žvingiliutės sudainavo ke
lias daineles pritariant pia
nu. Taip-pat dainavo p-lė 
O. Turauskiutė. Jų dai
nos žmonėms labai patiko.

Prie draugijos prisirašė 
20 naujų narių,

J. M. Peldžius.
Ištvirko ir nenori pasitaisyt.

V. Ditkevičius, kuris ne- 
persenai per „Darbninką” 
rėžė socialistams pamokslus, 
jau antru kartu pasiėmė 
svetimus pinigus ir prasiša
lino. Pirmu kartu paėmė 
A. Pilviniui $60 ir išvažiavo 
iš So, Bostono. Dabar nu
važiavęs į Canton, Mass,, 
išėjus į darbą Adomui Bitle- 
riui, paėmė 28 dolerius ir ne
žinia kur smuko.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu 
-ėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ. HRIUBŲ, ir daugvbę kitokių MUZIKAL1ŠKŲ INSTRU 
MENTV. ISTORIŠKU IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvis 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktai* 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuvi-kna Sapnininkas, dydžio 
5x6Vį su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pa> 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus taborus. Agentams parduodu pigiau 
Rašykit tokį adresą:

W<siWnidpli« 112 GRAND ST_
. w diueiis BROOKLYN. N. Y

;;ij i. MATHUS |
Geriausias Lietuvio 

(SALONAS IK RESTAURACIJA. Į’ 
Įlj Sveiki geriausios rųsies gėrimai !! 
II ir užkandžiai. Patarnavimas prie- ((’ 

lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga. Įj>

J. MATHUS
342 Broadwav, So. Boston. Mass. <Į(

1

M. ANDRIUŠIUTĖ, 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

12 šūviais Pištalietas £1
Šauna tiesiai į cielių 12 kartų vie

nu užtaisymu. Juodo ”Gun Metai 
Finish” plieno, gerai padarytas, iš
laiko viso gyvenimo laiką. SFECIA- 

| LIS PASIŪLYMAS, šitas 12 šūviais 
pištalietas ir dėžutė šovinių bus duo
ta jums visiškai už dyką, jeigu pa- 
gelbėsit mums išgarsint musų naujus 
laikrodėlius. Tas darbas labai leng
vas. Viskas, ką jus turite padaryt, 
tai nešiotis musų laikrodėlį ir pasa
kyt savo draugams, kur jus jį pirkot.

Jeigu sutinkat, iškirpkit šitą ku
poną tuojaus ir įdėję į laišką prisiųs
kite mums. Mes tiesiog į jūsų na
mus prisiusime šitą 12 šūviais pišta- 
lieta su dėžute šovinių ir sykiu pa
siųsime gražų auksuotą laikrodėlį.

už laikrodėlį, o pištalietas dykai.
Rašydami paminėkite kokio — vyriško 

rytais lukštais laikrodėlio reikalaujat

ELGIN ČO.JaOZ-^-SS BALTIMORE BUILD1NG, CHICAGO, ILL.

L. D. L. Dr-jos 2 kp. susi- 
rinkmas bus ateinančioj ne- 
rlplim’ cnrialictn cnlpi nraci- »VS«ne gražų auksuotą laikrodcip aeilOJ socialistų &aiej, prasi- Aplaike jųS užmokėsite tik 5 dolerius 
dės 7 vai. vakare.

> ar moteriško, atidarytais ar užda- 
lun.£>v<uo .aiaivvcuv .tk Jei būtumėt neužganėdintais, mes 

D. L. K. Vytauto Draugi- apmainom ar pinigus grąžinam. Adresuok aiškiai:
jos susirinkimas bus nedė- .....................................  ”
lioj, Lietuvių salėj, praside
dant nuo 2 vai. po pietų.
N0RW00D, MASS.
PRAKALBOS, BALIUS IR FĖRAI.

Rengia Norwoodo Liet. Labd. drau
gija 30 d. Lapkričio-Nov., (Thanks- 
giving Day), paminėjimui 2 metų jos 
egzistavimo sukaktuvių prakalbas, 
balių, ir Fėrus. Pradžia nuo 2 vai. 
po pietų, iki vėlai naktį.

Gruodžio 1 d. atsibus fėrai nuo 7 
vai. vakare.

Gruodžio 2 d. taipgi fėrai nuo 4-tos 
vai po pietų iki vėlai naktį.

Prašoma lietuviška visuomenė ir iš 
kitų miestų atsilankyti. Tikrinam 
kad atsilankius nesigailėsite.

Visi parengimai atsibus Liet. Labd. 
svetainėje: George Str., Norwoode.

RENGĖJAI.
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J BEMISTAS j 
i|Dr. I. Ganzburg 

i> 'o Labai gerai at-
<( lieka darbą su-

)) rištą su danti-
; mis ir jų ligo

mis, už žemes-
)>) nę kainą, kaip

bent kas kitas Brocktone. Pil
nas užganėdinimas gvarantuoja- 
n??s_- Mokslas ir patyrimas Ru

sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- 
hudytoju to. Ateikite patįs per
sitikrinti.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.
64 W. Elm street 
Brockton, Mass.

Visokius Vyrams Drabužiu 
Siuvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaisome ir iaproai 
name seno*.

Lietuviai Kliaučiai

Vienintelė Kriaučių kompanija 
So. Bostone, kur visame dued> 
srerą ir gražų darbą už prieinaVisokiems daiktams labai pabrangus, 

tečiaus aš nieko nepabranginau. 
Visokias

DRESES ir KITUS RUBUS 
pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbą į 24 vaiandas. To-

AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS? « 
KORESPONDENCIJIN1S SKYRIUS S

Anglą kalba yra lengva išmokti, bet šis lengromas Kuli ant to 
kas mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta gali išmokti vira 
anglę kalbą liuososa nuo darbo valandose savo namuose, už mažą ♦.» 
atlygmima

Greiė'ausia. didžiausia ir pripažinta už geriausią Amerikoniš- į, 
ka mokykla, pasekmingai mokina per krasa anglu kalbos ir grama- V 
tikos visose dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustruota, su dauge- ... 
lių paaiškinimų ir patarimų K ATALOGĄ s-unčiame dykai. Rašyk 
platesnių žinių; {dėk kelias marka* prisiuntimui katalogo. ...

w K LESŲ SKYRUS **
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE. dienomis ir va- »"• 

karais. Jei nori greitai išmokti Anglų kalba, tai persitikrink apie f; 
musų mokykla pirma negu pradžsi mokslą kur kitur. Atmink, čia 
daug mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiame ir mokiname dau- 
giau negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir 
HIHGschooleskuraus. Dvi mokyklos 731 W. 18th St.. ir 1741 W. 
47th Št. Lai skus adresuokite: AMERICAN SCHOOL OF LANOUA. 
GES, 1741 W. 47th St., Chicago, IIL §

W>

J dėl persitikrir.kit mano užtikrinimu 
'ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.
324 E street, kampas Broadway 

SO. BOSTON. MASS.

PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES!
Todėl, kurie norit pasisiudm 
gerą siutą, išvalyt arba «uprosit. 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
278 Broadwav, So. Boston

Geriausia 
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias*

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinkej

Nesigailėsi!
Nusipirkęs pas mane lai

krodėlį, žiedą ar lenciūgą už 
labai nupigintą prekę. Po 
$1.00 Į sąvaitę. Mano agen
tai ar aš pats paimam užsa
kymus iš namų, rašyk laiš
ką, mes pribusim pas jus.

P. KETVIRTIS,
233 Broadway So. Boston.

Tel. So. Boston 1739 M.
"4>jicicMc<cy •

APTIEK A
Teisingiausia ir Geriausia
Sutai«om Receptus su d 

„ Ižiausia atvda. nežiūrint ar i- 
į' ietuvos atvežti ar amerikonišk’ 
i i gyduolių galite gauti, kokias til 
O oasaulije vartoja, taingi visado? 
j > -andasi lietuvis aptiekorius.

H EDVIRD DALY, Savininkas
18 Brcacway, So. Boston. 

! Galite reikalaut ir per laiškus, 
i- o mes per ekspresą gyduoles at- i Į 

_f vinrime.
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SULAIKYK
TĄJĮ KOSULĮ

pirma, negu jisai pakenks jusą systemai. Ataky 
palengvinimui ir iritacijos prašalinimui, vartok

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Balsamą Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio. oro triubellu, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai.
Musu žodiiams patvirtinimui. Štai paduodame neseniai gautą laiš

ką: Aš noriu Jums pranešti, kad Severoa Balsamas pilnai atsako savo
tikslui. Nuo pirmutinio doto vaikai pradėjo (veikti; ją kosulys išnyko 
ir tie atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgal męs vartojome tąjį 
Balsam* nuo kokliušo ir gi su gers psaekme."

J. Kowal»ki, Cutchogue, N. Y.

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severo* Preparatu*. Nuėję* i ap
tiek* žiūrėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei užvaduo
tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, rašyk tiesiai i

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

11
11

8

11
11
11
11

i

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.
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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 .......... $1.06

25e
50c
25c
50c
20c
2bc

1.00
1.00
50c

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.0-3 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo .......... 1.03
Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50e 
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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
(u 
I

PROVIZORIUS )

226 Broadway, Kampas C st. So. Boston, Mass. Į




