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Rusijos Darbininku ir Kareivių 
Suvažiavimas ikure Parliamenta.

ANGLIAKASIAI GINKLU 
GINASI NUO VALDŽIOS

Miliukovo partijai nėra 
vietos šalies valdžioje.
VISUOTINAS RUSIJOS 
SUVAŽIAVIMAS PRIEŠ 

BURŽUAZIJĄ.
Atsidarius Petrograde vi

suotinam Rusijos demokra
tijos suvažiavimui, Ameri
kos kapitalistų spauda kaip 
įmanydama tų suvažiavimą 
žemino. Ji visų pirmiausia 
pasiskubino pranešti, kad 
Kerenskis tą suvažiavimą 
visai ignoruojąs. Paskui ji 
jau pranešė, kad Kerenskis 
pasakęs suvažiavime pra
kalbą, bet pasakęs ją ”ne 
oficialiai,” o tik taip sau, 
kaipo privatinis asmuo. Da 
vėliau buvo rašoma, kad Ke
renskis pastatęs suvažiavi
mui kokį tai ”ultimatum” ir 
suvažiavimas esųs labai keb
liam padėjime.

Tuo tarpu gi išeina aikš
tėn, kad tas
Rusijoj yra toks galingas 
organizuotos demokratijos 
balsas, kurio 
klausyti gali, o ne priešintis 
jam. Ir ji klauso. Tiesa, ati
darant suvažiavimų Kerens
kis pasakė prakalbų, bet jo
kių "ultimatumų” suvažia
vimui nestatė. Jis tik aiški
no, kad dabar, suirutės lai
ku, Rusijos tvarkų gali pa
laikyti tiktai koalicinė mini
sterija. Ir 766 balsais 
prieš 688 suvažiavimas išne
šė rezoliucijų, užgirdamas 
koalicijos ministerijų. Bet 
ant rytojaus šitas klusimas 
vėl pakelta ir ta rezoliucija 
atšaukta. Po ilgų diskusijų 
suvažiavimas 813 balsais 
prieš 180 nutarė, kad buržu
azijos atstovai į valdžią ne
gali įeiti. Nei vienas kade
tas negali įneiti ministerijos 
kabinetan.

Ir dabar jau Amerikos 
buržuazijos spauda kroko- 
diliaus ašaromis verkia, kad 
suvažiavimas tokiu savo nu
tarimu uždavęs didelį smūgį 
Kerenskiui.

UKRAINIEČIAI REIKA
LAUJA AUTONOMI

JOS IR KARĖS 
BAIGIMO.

Atvykusieji Petrogradan 
Rusijos demokratijos suva- 
žiaviman Ukrainos pasiun
tiniai, vadovaujant M. Ve
ličkai, reikalauja Ukrainai 
autonomijos ir baigimo ka- 
rvs. M. Veličko 3 spalių pa
sakė suvažiavime prakalbą, 
kurioje pabriežė, kad reika
laudamas karės galo, kalba 
vardu 3 milionų ukrainiečių 
kareivių, kurie patol nesta
tysią stipresnės atramos 

I priešui, pakol Rusijos val
džia nepripažins Ukrainai 
autonomijos. Veličko ant- 
galo užreiškė, kad valdžia 
privalo daryti viską, kas tik 
galima, kad pasaulinė karė 
užsibaigtų tuojaus.

suvažiavimas

valdžia tiktai

DARBININKŲ PARLIA
MENTAS.

Telegramos praneša, kad 
visuotinas rusų demokrati
jos kongresas, kuris dabar 
Petrograde laiko savo posė
džius, įkūrė prirengiamąjį 
parliamentų. Social-demo- 
kratas Ceretelli, kuris buvo 
paskirtas suvažiavimo pasi
tarti su -valdžia, pranešė, 

■ kad valdžia šitų parliamen
tų užgyrė ir su visais jo rei
kalavimais sutiko, išskyrus 
vien tik valdžios atsakomy
bę prieš šita parliamentų.

Valdžia sušauks ir atida
rys parliamentų oficaliai. 
Parliamentas susidės iš šim
to dvidešimts narių, kurie 
terija negalės būti savo vie- 
valdžią. Nors valdžia nebus 
prieš šitų parliamentų atsa- 
kominga, tečiaus ji visuo
met turės veikti sutikime su 
parliamentų. Jokia minis- 
toj, jeigu parliamentas ne- 
toj jeigu parliamentas netu- 
turės jai pasitikėjimo.

IWW. UNIJA PASIRYŽUS 
KOVOTI.

Kapitalistų spauda prane
ša, kad IWW. unija pasiry
žus kovoti prieš valdžių iki 
paskutiniųjų. Valdžia suė
mė jau 166 tos unijos narius 
ir kaltina juos 15,000 prasi
žengimų. Unijos apgynimo 
vyriusis advokatas Chris- 
tencen Chicagoj pasakė, kad 
visi šitie valdžios kaltinimai 
yra nepamatuoti ir unija 
lengvai galės tatai prirodyt. 
Kaip žinia, didžiausis kalti
nimas, kokį valdžia ant tos 
unijos meta, yra tas, kad ji, 
IWW. unija, padarė slaptų 
konspiracijų prieš karę ir 
streikais norėjo suparali- 
žiuoti visų šalį, sustabdyti 
visus kares darbus ir pakir
sti valdžios spėkas. Unijos 
advokatas sako, kad tai me
las. IWW. unija jokio žing
snio tuo žvilgsniu nėra da
riusi. Jei unija organiza
vo streikus, tai tik dėlto, kad 
kapitalistai kitokiu budu 
nenori pakelti darbininkams 
algos, kuomet pragyveni
mas pabrango jau dvigubai. 
Ir prie to da didesnė tų 
streikų dalis buvo nubalsuo
ta da prieš karę. Valdžia 
kaltina I.W.W. unijų taipgi 
darime suokalbių ir prieš 
konskripcijų. Unijos advo
katas sako, kad šitas kalti
nimas irgi nepamatuotas, 
nes tūkstančiai tos unijos 
narių užsiregistravo ir nuė
jo kariumenėn be jokio pasi
priešinimo. Gi kaltinimas, 
buk ši unija yra papirkta 
vokiečių pinigais, esųs dau
giau negu kvailas, sako ad
vokatas Christensen.

PASKANDINO AMERI
KOS KARIŠKĄ LAIVĄ.
Pereitoj sąvaitėj Ameri

kos laivyno ministerija pas
kelbė, kad karės srytije li
kos paskndintas Amerikos 
kariškas laivas. Kokio tipo 
tas laivas buvo ir katroj vie
toj jis paskandintas, minis
terija slepia. Manoma, kad 
tai turėjo būt didelis laivas, 
nes jeigu tai butų laivas ma
žos vertės, tai valdžia to ne
slėptų.

KŲ SUTARTIS.
Rusų demokratijos kon

gresas Petrograde prispyrė, 
laikinąja vyriausybę per
žiūrėti slaptas sąjungininkų ^reikuoja^keliolika 

ninkai bijojosi kaip šuo bo
tago. Ceratelli . kongresui 
pranešė, kad vyriausybė už
tikrina, jog ji dės visas pas
tangas, kad Paryžiuje butų 
sušauktas sąjungininkų su
važiavimas ir'tos sutartįs 
bus peržiūrėtos. Prie to per
žiūrėjimo turi būti demok-

I Kaip skaitytojams jau 
žinoma, Kentucky valstijoj 

. . , — . .- OLiciivuv|<i ncni-nirkU tuks-
sutartis, ko iki šiol sujungi- įangjų angliakasiu. Kadan- 

gi milicija dabar paimta ka- 
rėn, tai kasyklų' baronai ne
gali* streikierių įveikti. Pra
dėjo jie persekioti darbinin
kus kitokiu budu. Išrinko 
speciali "grand jury” ir ke
liolika streikierių apkaltino

i Bet streikieriai to apkaltini
mo nepaiso ir į teismą neat
eina. Pavieto teisėjas Ward. 
pasiėmęs su savim 10 žmo
nių, apsiginklavo ir išėjo ap
kaltintų streikierių areš- 
tuot. Streikieriai apie tai 
sužinoję, taipgi apsiginkla
vo ir kalnuose pasislėpė. 
Teisėjui su savo ”pose’ 
prisiartinus, streikieriai 
kaip pils iš karabinų, dv 

, teisėjo žmonių tuojaus kri-
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RUSIJOJ ĮVYKO "SU
TARTIS”

Telegramos praneša, kad 
spalių Petrograde buvo 

valdžios, buržuazijos ir da
bartinio suvažavimo atsto
vų konferencija. Valdžią ats
tovavęs pats Kerenskis. Po 
trijų valandų pasikalbėjimo 
įvykusi visais klausimais su- _____v__ d__w „„
tartis. Ir buržuazijos atstojo, o'šerifas mirtinai sužeis- 
vai sutiko su darbininkų rei- tas. Pamatęs, kad blogai, 
kalavimais. Nutarta tuo- teisėjas leidosi su savo žmo- 
jaus organizuoti ministerių nimis bėgti, 
kabinetą, kuris busiąs koali- j -----------
cijos kabinetas, bet Kornilo- KARIUMENĖS STOVYK- 
vo rūšies buržuazijos ir ka
detų (vidurinės buržuazi
jos) atstovų jame jau ,nebus.

REIKALAUJA 10,000 
ŽMONIŲ KELIAMS 

TIESTI.
Washingtonas skelbia, 

kad inžinierių (saperų) kor
pusas reikalauja 10,500 
žmonių, kurie turi jau pati
kimo prie kelių tiesimo ir 
norėtų važiuot Francuzijon 
tiesti amerikiečių kariume- 
nei kelius. Saperų korpu
sas turi būt sudarytas iš vie
nų liuosnorių.

LOSE PRIVISO PALEIS
TUVIŲ.

Suvienytų Valstijų valdžia 
rengiasi pradėti kovų prieš 
paleistuvystę kareivių sto
vyklose. Jau koks mėnuc 
atgal naujokų ėrtiimo perdė
tais buvo išleidęs perspėji
mų, kad mergos nelankytų 
kareivių stovyklų. Dabai 
jau iš Washingtono atėjo to
kia pasarga. Sakoma, kad 
visos stovyklos ir kempės, 
kur tūkstančiai jaunų vyrų 
mokinasi kareivystės, tiek 
priviso paleistuvių, kad ka- 
riumenei gręsių didžiausi: 
pavojus. Daugybė kareivių 
esanti jau užkrėsta pikto
mis ligomis. Patriotai jau 
pradeda kalbėti, kad tai vo-

1,700 KAREIVIŲ PALEI
DŽIA DĖL NESVEIKA

TOS.
Pasirodo, kad prie karei

vių ėmimo butą labai nešva- j. 
rios politikos. Kuomet ka
pitalistų ir politikierių svei
kiausi sūnus buvo liuosuo- 
jami, tai darbininkai ir atei
viai buvo imami be pirštų ir 
kitokie koliekos. Iš 45 nuo
šimčių pašauktų naujokųA- 
yer kempėj dabar likos at
mesta daugiau 1,700 tokių 
paliegėlių. Vienas buvo taip 
koliekas, kad oficieriai ir ne 
egzaminavę nuvarė jį nuo 
vartų namon. Vienas karei
vis priimtas ekzempcijos 
boardo turėjo nupjautus 
fabrikoj visus kairės rankos 
pirštus. Tuo tarpu buvusio 
Massachusetts gubernato
riaus Fosso sūnūs, sveikas 
kaip ridikas, likos paliuo- 
suotas nuo kariumenės vien 
Jei to, kad jo tėvo dirbtuvėj 
iaromi orlaiviai ir jis esąs 
reikalingas tenai. Kiti ka
pitalistų vaikai liko padary
si net "mechanikais” ir pa- 
liuosuoti nuo kariumenės 
kaipo "reikalingi” industri
jai žmonės. Ištiesų gi jie 
tiek nusimano apie mecha
niką, kiek ožys apie -darži
ninkystę.

V

Dr. Šliupas prašo Suvien. Yalst. 
prez. Wilsono paremti jo siekius.
NUŠOVĖ LOVOJ MOTERĮ 

SU BURDING1ERIUM.
New Yorke po numeriu 

94—162-ros gatvės atrasta 
nušauta lovoj tūla Charlot- 
te Pauche. Šalia jos gulėjo 
mirštantis jos burdingierius 
Weghe. Spėjama, kad jų 
nušovė atėjęs naktį jos vy
ras, su kuriuo ji buvo pasi
metus. Kiti gyventojai gir
dėjo naktį šaudymą ir ati
darę langus matė, kaip iš 
Pauche kambario išlipo per 
langą nežinomas žmogus ir, 
peršokęs per tvorą į kitą 
kiemų, pabėgo.

Vis kalba apie Latviškai 
Lietuvišką Respubliką.

IŠGABENO TAIKININ- 
KUS Iš MIESTO.

South Pasadenoj, Califor-1 
nijoj, pereitoj sąvaitėj buvo kiečių darbas. Vokiečiai tų 
taikos šalininkų susirinki-'mergų prisiuntę į kempes, 
mas. Gauja patriotų, kurie kad užkrėtus Amerikos ka- 
vadina save ”namų sargy- reivius.
ba,” užpuolė ant to susirin-Į -----------
kimo, suėmė 15 žmonių ir iš
gabenę juos už miesto palei
do, įsakydami, kad atgal 
nedrįstų grįžti. t

REIKĖS 12,000 DARBI
NINKŲ.

For River laivų statymo 
korporacijos s 
praneša, kad naujoj kariškų niuose vagonuose stovėjo 
laivų dirbtuvėj, kurią ši kor- ant Boston ir Maine geležin- 
poracija stato Quincy ir Mil- ] kelio linijos. Kas tokį daik- 
tone (netoli Bostono) ant tų galėjo pavogti ir kur jį 
1,500 akrų žemės, reikės dėti, policija negali suprasti. 
12,000 darbininkų. Kada ši- — ~ 
ta dirbtuvė bus gatava, ne
žinia.

PAVOGĖ 2,000 UŽTAISY
TŲ ŠOVINIŲ.

Lovvellio policija išsijuo
sus jieško vagių, kurie pa
vogė tenai 2,000 užtaisytų 
šovinių kanuolėms. Šoviniai 
buvo 
Statės 

sekretorius tuvėj

KANADOS ATEIVIS Už- 
ŠĖ IMIGRACIJOS VIRŠI

NINKĄ.
New Porte, Vermonto 

valstijoj, buvo toks atsitiki- 
nas. Atvažiavo tenai iš Ka
nados tūlas Priddey, 50 me
tų .amžiaus vyras, bet imi
gracijos inspektoriai atra- 
io, kad jo negalima Ameri
kon įleisti ir liepė jam grįžti 
atgal. Priddey pasiprieši
no. Jis pasiėmė Kotelyje 
sau kambarį ir valdžios įsa
kymo visai nepaisė. Nak
ties laiku valdininkai įsilau
žė jo kambarin ir suėmę no
rėjo nuvesti ant stoties, kad 
prievarta išvežus jį Kana- 
Jon. Valdininkų vedamas, 
Priddey išsitraukė iš kiše- 
niaus mažutį automatiškų 
revolverį ir pradėjo šaudyt. 
Vienas imigracijos viršinin
kas likos ant vietos užmuš
tas, kitas pavojingai peršau
tas ir vienas hotelio svečių 
lengvai sužeistas.

KOL KAS DAUGIAU KA
REIVIŲ NEIMS.

padaryti United 
Cartridge Co. dirb- 
ir sukrauti tavori- 

vagonuose stovėjo

ratijų atstovai.

BYLA DĖL EAST ST. 
LOUIS SKERDYNIŲ.
Pereitoj sąvaitėj Bellevil- 

lėj, III., prasidėjo byla delei
Kongresan buvo įneštas Rast gt Louiso juodveidžių 

sumanymas, kad visus uzsi- sĮęer(jynjy Kaltinami buvo 
registravusius vyru.’, i urie ne baltveidžiai, kurie skerdė 
da nėra paimti, tuojaus pa-| juodveidžius ir degino jų 
šaukt ir įsegzaminuot. Šitą namus, bet patįs juodvei- 
pasiulymų kongresas perei-'džiai, Kaltinama juodvei- 
toj savaitėj atmetė. lą'gLdžių buvo iš viso 13. Valdžia 
tuo tarpu daugiau kareivių negalėjo jiems nieko dau- 
neims. Mat nėra kur jų dėt. gau prirodyt, kaip tik tą, 

kurios buvo palesta kelias
ŽINKELIO NELAIME.!. - - - -
Netoli Kellyville, Okla., tomobilių ir nušautas vienas 

St. Louiso traukinis susiku-'detektivas. Tris jų ištei- 
lė su kariumenės traukiniu sino, o 10 nuteisė ant 14 me- 
ir 27 žmonės liko užmušti. I tų kalėjiman.

kad jie buvo toj minioj, iš

dešimts šūvių j policijos au-

SUSITVĖRĖ NAUJA 
PARTIJA.

Buržuazija pradeda vie- 
įyts, kad ateinančiuose rin
kimuose atsilaikius prieš so
cialistus. Kaip laikraščai 
praneša, pareitoj sąvaitėj 
Chicagoj buvo 
mas, kur penkios smulkes
nės buržujų prtijos susilie
jo ir sudarė vienų partiją. 
Jos sųstatan įnėjo Roosevel- 
to išperėti ”progresistai,” 
kurie daugiau yra žinomi 
kaipo "bulmuzai,” ir prohi- 
bicionalistai. Kaip rodos, 
prezidento rinkimuose šita 
partija rems Wilsonų.

suvažiaVi-

GYVENO KAIP BAR
SUKAS.

Patraukimas prie girios 
gyvenimo padarė iš Henry 
Atkinso barsuką, 
yra tik 14 metų amžiaus vai
kėzas ir iki šiol gyveno su 
savo motina Everett mies
telyje, netoli Bostono. Pas
taruoju laiku jisai prapuolė 
ir motina niekur negalėjo jį 
surasti.

Anądien netoli Maldenę 
policija patėmijo vaiką, ku
rio keistas užsilaikymas pa
traukė jos domą. Jis turė
jo su savim dviratį ir išrodė, 
kaip kad tas dviratis butų 
vogtas. Policija pradėjo jį 
klausinėti ir jis prisipažino, 
kad tą dviratį pavogė. Pa
klausus policijai, kur jis gy
vena, vaikas pasakė, girioj. 
Policija liepė parodyt tų vie
tą, nes manė, kad tenai gali 
būt daugiau vogtų daiktų. 
Vaikas nuvedė policiją gi
rion ir parodė urvų. "Čia 
mano namai,” sako vaikas. 
Policija ištyrė urvą, bet nie
ko vogto nerado. Pasirodė, 
kad vaikas gyveno tenai 
kaip tikras barsukas. Urvas 
jo paties buvo iškastas, vir
šus uždėtas lentomis, kad 
neįgriutų ir įėjimas priden
gtas šakomis. Urve buvo 
padarytas guolis, kur vai
kas naktimis miegodavo. 
Gyvendavo jis daržovėmis, 
kurių pasivogdavo iš farmų 
ir daržų. Užklaustas, kodėl 
jis pametė namus, vaikas 
paaiškino, kad jį viliojo gi
rios gyvenimas.

Atkins

AMERIKA STATO 1,200 
LAIVŲ.

Amerikos valdžia pirmu 
kartu paskelbė savo progra
mą laivams statyti. Pasiro
do, kad į metus laiko valdžia 
tikisi turėti jau 1,200 laivų. 
Beto da valdžia rekvizuoja 
karės reikalams privatinius 
laivus. Su naujais ir rekvi- 
zutais, valdžia tikisi pada
ryti išviso 1,600 laivų palai
kymui savo armijos Prancū
zijoj-

URAGUAY IR PERU PER
TRAUKĖ SU VOKIE

TIJA SANTIKIUS.
Pereitoj sąvaitėj da dvi 

pietų Amerikos respublikos'šė nabašninko Levo Tolsto- 
pertraukė su Vokietija san-|jaus dvarų Jasnają PoKa- 

tt---------n— __ Našlė Tolstojienė krei-

APIPLĖŠĖ TOLSTOJAUS 
DVARĄ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad minios kaimiečių išple-

Pereitoj sąvaitėj Ameri
kos laikraščiuose tilpo žinia, 
kad j Stokholmą atvažiavo 
D-ras Šliupas ir prašė Ame
rikos ambasadoriaus, kad 
tas pasiųstų prezidentui 
Wilsonui dekleracijų, su
kuria buk tai sutinku visi 
latvių ir lietuvių atstovai 
Rusijoj. Šitoj dekleracijoj 
reikalaujama, kad kaip Lat
vijai taip Lietumi butų duo
ta pilna neprigulmybė. Ne- 
prigulmingon Lietuvon turi 
įneiti visa ta teritorija, kuri 
prigulėjo Lietuvai prieš pa
skutinį Lietuvos padalini
mų. Tai butų plotas, ant 
kurio šiandien gyvena jau 
apie 15,000,000 žmonių. Vil
nius būtinai turįs prigulėti 
Lietuvai, nežiūrint kad im
perialistai lenkai reikalauja 
jo sau. Didžioji Lietuva tu
rėtų būt suvienyta su Prū
sais ir jos rubežius į vaka
rus turėtų siekti Karaliau
čiaus (Koenigsbergo).

Reikia pažymėti, kad Ru
sijos Lietuvių Seimas dėl 
Lietuvos politikos klausimo 
skilo pusiau. Pirmeiviškas 
lietuvių elementas nesutiko 
dabar reikalauti Lietuvai 
neprigulmybės, nes po ka
rės gali pasirodyt, kad Lie
tuvai daug naudingiau bu
tų prigulėt prie didžios Ru
sų demokratijos arba susi
dėti su kita kokia kaimyne 
tauta federacijon. Tik kle
rikalai ir kiti atžagareiviai 
reikalavo Lietuvai neprigul
mybės, nes mat klerikalams 
rupi paimti Lietuvos valdžių 
į savo rankas ir šeiminin
kauti tenai kaip jiems pa
tiks. Taigi, jei d-ras Šliu
pas prašė tokių dekleraci
jų siųsti Wilsonui, tai aišku, 
kad šita dekleracija negali 
Imt visų lietuvių. Tai yra 
klerikalų dekleracija. Ir 
mums nesunku suprasti, ko
dėl d-ras Šliupas tarnauja 
klerikalų politikai. Jis da
bar buvo Petrograde pas sa
vo žentų Yčą. Yčas yra kleri
kalų plitikierius ir be abejo
nės jis tą dekleraciją Šliu
pui įteikė.

SUFRAGISTĖS NUTARĖ 
BOIKOTUOTI "LAISVĖS 

PASKOLĄ.”
Sufragisčių susirinkimas 

Baltimorėj nutarė nei pirš
to nepridėti prie "laisvės, 
paskolos.” Kalbėtoja Have- 
meyer iš New Yorko pasa
kė, kad ji negali remti šitos 
karės už "demokratiją,” nes 
kuomet moterįs reikalauja 
čionai demokratizmo—bal
savimo teisių, tai jas sodina 
kalėjimam

ūkius, tai Uraguay ir Peru. ną.
Vkietijos ambasadoriams pėsi j vidaus reikalų minis- 
likos įteikti pasportai ir lie- teri prašydamas apsaugos 
pta keliauti namo. nuo tolimesnių užpuolimų.

$8,712,000 KUNIGAMS
Episkopalų kunigai surin

ko Amerikoj $8,712,000 pa
senusių kunigų algoms. Bet 
kas moka algas pasenusiems 
darbininkams?

- 9n^^B9
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DAR APIE "VIENYBĘ.”
Tautininkų spauda vėl 

pradėjo kalbėti apie srovių 
"vienybę.” Ji pataria šaukt 
visuotiną Amerikos lietuvių 
suvažiavimą ir tverti kokį 
nors "bloką” ar tarybą. 
"Naujienos” nurodo, kad 
kiek tokių bandymų buvo, 
visi jie pasibaigė nepasise
kimais. Po tų bandymų 
kildavo da aštresni srovių 
susikirtimai.

Nurodžiusios visus tuos 
nepasisekimus, "Naujienos” 
sako:

"Ir tai yra visai natūralia 
dalykas. Musų srovės yra 
daug-maž toks-pat daiktas, 
kaip kitų tautų partijos. Na, 
o pasakykite, ar daug jus ra
site kitose tautose tokių pa
vyzdžių, kur partijos butų su
sivienijusios? Pajieškokite ir 
pasakykite.

"Partijų susivienijimai yra 
gana retas atsitikimas visose 
tautose. Kaipo taisyklė parti
jų sentikiuose visur yra ne 
vienybė, o kova. Kodel-gi tad 
stebėties, kad pas lietuvius de
dasi tas-pat? Juk lietuviai, 
kaikuriais žvilgsniais jau pasi
vijo kitas tautas; jau net ir 
musų tautininkai priaugo prie 
to, kad ima pripažint partijų 
pasiskirstimus neišvengiamu, 
arba net naudingu daiktu.”
Tą pati ir mes andai nu- 

rodėm. Srovių vienybės nė
ra ir Rusijos lietuviuose. 
Kaip čia gali ta vienybė būt, 
kuomet vieni mus eina pir
myn, kiti nori sėdėt ant vie
tos, da kiti traukia atgal?

JIE PATRIOTAI TIK 
LIEŽUVIAIS.

Musų tautininkai, kurie 
susideda daugiausiai iš biz
nierių, sakosi labai mylį sa
vo tėvynę ir visuomet pei
kia socialistus, kad tiems ne
rupi Lietuvos reikalai.

Bet kaip musų tautinin
kams rupi Lietuvos reikalai 
ir kokie jie patriotai, tai aiš
kiai dabar parodo p. Rač
kauskas, kuris 40-tam "Vie
nybės Lietuvninkų” nume
ry) rašo:

"...manydamas, jog musų tar
pe yra žmonių, kurie ne žodžiu, 
bet darbu pasirūpins prisidėti 
prie kovos už Lietuvos Laisvę, 
dar pernai padaviau sumany
mą susirašyti tūkstančiui žmo
nių, kurie pasižadėtų mokėti 
kas metai po $10.00 kovai už 
Lietuvos Laisvę. Aš tuokart 
maniau, kad iš 750,000 ameri- 
kiečių-lietuvių tas 1,000 tikrų 
tėvynainių bematant susirinks. 
Maniau, kad visos SLA. kuo
pos, visos Sandaros kuopos, vi
sos TMD. kuopos, visos musų 
draugystės, visi musų vertei- 
viai, profesijų žmonės, darbi
ninkai, kuriems aplinkybės pa
velija,—maniau, kad jie visi 
stos, kaip vienas, už savo Tė
vynės ateitį...”

Bet tų patriotų neatsira
do. Ponas Račkauskas ap
sivylęs dabar klausia:

"Nejaugi mes pigmėjai? Ne
jaugi mes neturim tiek pilietiš
ko išaukĮėjimo, kad negalima 
atlikti tokio menko'darbo, kaip 
sumobilizavus 1,000 Lietuvos 
Mylėtojų, kurie sukrautų ant 
Tėvynės aukuro mažutę au
ką?”
Taigi pasirodo, kad tauti

ninkai tik liežuviais dideli 
patriotai.
AMERIKOS UNIVERSI
TETAI MALŠINA "KRA- 

MOLĄ.”
Amerikos universitetuo

se pradėjo atsirasti "krarno- 
la.” Keliatas profesorių 
jau prašalinta. Pereitoj są- 
vaitėj iš Columbijos univer
siteto likos prašalintas psi
chologijos prof. James Mc- 
Keen Cattell ir literatūros 
istorijos prof. Henry Wads- 
vvorth Longfcllovv Dana.

Abudu prašalinti profeso
riai buvo priešingi karei. 

Profesorių Cattellj kaltina j 
rašinėjime senatoriams laiš
kų su padrąsinimais, kad 
jie balsuotų prieš siuntimą 
Europon kariumenės. Kiek
vienam jo laiške esą pabriež- 
ta, kad Wilsonas ir kongre
so nariai "visai ne tam buvo 
išrinkti, kad siuntinėti Eu
ropon kariumenę.”

Profesorius Dana kalti
namas už prigulėjimą prie 
"Amerikos Liaudies Tary
bos,” kuri viešai agituoja 
prieš karę. Jam jau anks
čiau buvę pranešta, kad jis 
prie tos Tarybos neprigu
lėtų.

PRIVATINĖ NUOSAVY
BĖ RUSIJOJ ESANTI 
JAU PANAIKINTA.

"Keleivio” redakcija gavo 
privačiais keliais žinių, kad 
Australijoj dabar eina mil
žiniška darbininkų kova 
prieš karę. Visoj šalyj esąs 
paskelbtas generalis strei
kas. (Australija yra po An
glijos valdžia, taip kaip Ka
nada. Red.).

Ta pati žinia sako, kad 
Rusijoj jau panaikinta pri
vatinė nuosavybė, tik kapi
talistų spauda šituos daly
kus nuo visuomenės slepia.

Neužilgo mes tikimės gau
ti platesnių apie tai žinių.

KAIP IŠRODĖ REVO
LIUCIJA.

Apie tai, kaip išrodė Ru
sijos revoliucija, įdomių da
lykų pasakoja Lincoln Stef- 
fens, kuris dabar tik sugrį
žo iš Petrogrado ir turėjo 
Chicagoj lekciją ant tos te
mos.

Štai, ką jis turi pasakyti:
"Rusijos revoliucija, tai ne 

umus koks-nors misteriška.- 
apsireiškimas, bet būtina pa
sekmė tos revoliucionierių pro
pagandos, kuri buvo varo 
ma po visą plačiąją Rusiją per 
dvi gentkartes.

"Dvyliką-penkioliką metų 
atgal buvo išsiuntinėti agita
toriai visur, kur tik buvo gali
ma, ir dirbo—dirbo be atvan
gos. Buvo manyta, kad tas jų 
darbas neatneš jokių vaisių; 
daugumas buvo jau bepradedą 
nusiminti.

"Bet galų-gale pasirodė, kad 
nieks to darbo nežuvo.

"Karė tęsės. Petrogrado 
gyventojai įsteigė maisto par
davimo įstaigas. Ten, nuo pat 
ryto aušros iki vakaro sute
mos, eilių-eilės stovėdavo, kad 
gavus ką nors nusipirkti val
giui. Priėjo iki to, kad moters 
su mažais vaikais ant rankų 
išstovėdavo po dvi-tris dienas 
iš eilės ir tai,negaudavo nieko 
nusipirkti. Mat buvo policijos 
žulikų, kurie paimdavo maistą 
iš sandėlių, sukraudavo kur- 
nors savo namuos ir pardavinė
davo. Atsižinojo apie tai ei
lėse laukiantieji žmonės. Pasi
darė subruzdimas. Kaskart ė- 
mė rinkties vis daugiau ir 
daugiau žmonių. Prisirinko 
minių-minios; kaip jura už
tvenkė visas miesto gatves.

"Atsirado kareiviai, pribuvo 
ir kazokai.

”—Susimildami, išsiskirsty- 
kite,— prašė kazokai minios.
'“"O minia vis didėjo ir didė

jo.
"Vienas kazokų oficieras 

nukirto šoble vieną žmogų, ku
ris nepaklausė greitai pasi
traukti jam iš kelio. Pamatė 
tai toliau stovintis paprastas 
kareivis-kazokas, puolė tuo- 
jaus prie to oficiero ir nudėjo 
jį. Prasidėjo subruzdimas. 
Pasigirdo šūviai. Prasidėjo nuo 
stogų ir augštutinių langų šau
dymas. . Pasipylė kraujas. Ka
riumenės dalįs pradėjo prisi
dėti prie žmonių. Buvo susi
rėmimų tarpe kariumenės. A- 
tėjo žmonių pusėn ir kazokai. 
O nuo stogų vis šaudė ir šaudė. 
"Atsirado kalbėtojai-revoliuci- 
onieriai, kurie pradėjo aiškinti

ir šaukti 'šalin valdžią!' 'Šalin 
carą!’

"Susidarė būriai žmonių, ku-' 
rie darė demonstracijas ir ėjo 
nukrapštyti nuo stogų ir palė
pių šaudančius. Minia ėjo prie 
narni) ir tuoj laiptais, išvidaus, 
lipo prie tų šaulių. Vienus 
šaudė belipant, bet tuojau ki
ti, per lavonus, vėl lipo kol su
gaudė tuos šaulius, caro gynė
jus. Nukrapštė visus, nusive
dė ant pleciaus.—Ką daryti su 
jais?----- Užmušti!—kiti šau
kia.—Ne, negalima, caro val
džia taip darydavo; mes taip 
daryti negalim—šaukia minia.

"Uždarė juos kalėjimam Tai 
buvo daugiausia Petrogrado 
policija ir visokie valkatos, tie 
nuo stogų ir palėpių šaudyto- 
jai.

"Kur caras; atveskite jį čia! 
—šaukia minia.

"Nesuranda caro—jis kažin- 
kur. Vėliau surado jį kitame 
mieste ir uždarė kalėjiman su 
visa šeimyna.

"Ir nebėra dabar jau Rusijoj 
caro ir niekuomet daugiau jo 
ten nebus. Tai buvo paskutinis 
caras.

"Septynias dienas taip kovo
jo, kol galutinai revoliucionie
riai paėmė viršų.

"Paskui laidojo kritusius toj 
revoliucijos kovoj. Laidojo vi
si Petrogrado gyventojai—se
ni, jauni, suaugę ir maži. Dai
navo laidotuvių ir revoliucines 
dainas. Nešė įvairių-įvairiau- 
sias vėliavas visokiais parašais. 
Kiekvienas lydėtojas turėjo 
raudoną vėluką. Moters, pa
žįstami ir giminės kritusiųjų 
už laisvę verkė.

"Kares fronte sustojo mū
šiai. Sargyba paliko apkasuo
se, o kiti milionai kareivių su
grįžo į kaimus ir miestus. Li
kę apkasuose pradėjo kalbėties 
su Vokietijos kareiviais.

"—Kodėl mes mušamės? — 
klausė vieni kitų. Ir atsakymo 
negalėjo duoti nei vieni nei kiti.

"Kilo gandas, kad Milukovas 
turi padaręs slaptų sutarčių su 
talkininkais. Vėl kilo neramu
mas. Konstantinopolis pažadė
tas Rusijai,—pradėjo kalbėti.

”—Mes nenorime Konstanti
nopolio! — šaukė minios de
monstracijose.

"Artinosi Pirmoji Gegužio. 
Nutarta visiems švęsti. Tai 
darbininkų šventė. Rytui iš
aušus, jau pradėjo po gatves 
būriai žmonių vaikščioti, dai-. 
nuodami dainas ir iškėlę vė
liavas su parašais: 'šalin slap
tos sutartis!’ 'šalin Milukovas!’

"Minia vis didėjo ir didėjo. 
Išėjo į gatves visi: jauni, seni, 
dideli ir maži. Gatvėse pusto. 
Kalbėtojai sako prakalbas — 
jų daug—30—50—100. Aiški
na—vieni prieš Milukovą, „ kiti 
už jį. Minia visų klauso. Bet 
vis šaukia: 'šalin Milukovą!’

"Milukovą prašalino.
"Darbininkų ir Kareivių At

stovų Taryba, kaip tik nuvertė 
carą nuo sosto, tuojau pradėjo 
veikti. Ir dabar ji yra Rusijos 
tikroji valdžia. Susirinkę jie. 
Taurydos rūmuose, ten miega, 
ten valgo ir ten dieną ir naktį 
svarsto Rusijos likimą. Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų Ta
ryba—didžiausia organizuota 
Rusijoj spėka ir ji dieną ir nak
tį stovi Rusijos sargyboj ir val
do ją.

"Tai jaunos, idėalėę Rusijos 
Demokratijos valdžia. Ji stip
ri; ji nepergalima.

”—Na, o kokią jus dabar pri
imsit valdžios formą? Gal Res
publiką ?—klausiau rusų.

”—Hm... Respubliką... Ame
rika yra vadinama respublika, 
bet kas iš to?

"Rusai žino, kad Amerika tik 
iš vardo yra respublika.

"Rusai dabar turi demokrati
ją—Demokratinę Respubliką ir 
jie už ją kovoja. Jie kovoja 
visu pasišventimu. Jie žino, 
už ką kovoja ir jie įsitikinę per
gale.

"Iš rusų mokinasi viso pa
saulio laisvę mylinti žmonės, ir 
turės mokintis, kol nepaseks jų 
pavyzdžiu.”
Taip Steffenso kalbą ap

rašo "Naujienose” A. Žy- 
montas.

KELEIVIS._______

KELIONĖ PER SIBIRĄ.
D-ras šliupas rašo "Tėvy

nei” apie savo kelionę per 
Sibirą. Jisai papasakoja 
tenai gana įdomių dalykų. 
Skaitydamas jo įspūdžius,- 
žmogus taip ir matai Rusi
jos paveikslą. Štai, pavyz
džiui, keliatas bruožų apie 
garsųjį Vladivostoką:

"Kokia čia betvarkė! Kol 
mus peržiurėjo daktaras, kol 
atlikta tapo revizija pasportu, 
o labinus kol kareiviai perčiu- 
pinėjo musų skrynutes ir jų 
turinį, įpums baisiai nusibodo... 
Kas Amerikoje padaroma į 10 
minutų, čion inia bent dvi ar 
tris adynas laiko! žmonės juda 
lyg želvės! Nuobodu net žiū
rėti į juos! O čia dauguma vis 
munderuoti, prie kepurių žvai
gždės, prie šono šoblės, ant 
krutinės visokeriopi kryžių- 
kryželiai. Ar už tingumą ir 
nerangumą toki ženklai čion 
dovanojami, nesumoju.”
D-ras Šliupas važiavo su 

savo duktere, Aldona Jan
kauskiene. Vladivostoke 
jiems buvo pasakyta, kad 
kelionėje ir net pačiam Pet
rograde sunku gauti valgyt, 
todėl—

"krautuvėse prisipirkome 
rūkytų dešrų bent 20 svarų, 5 
svarus cukraus, rutulį sūrio, 
kietai virtų kiaušinių ir tt. 
Dabar, sakėme, užteks mums 
netik kelionei, bet dar ir Pet- 
rogradan nusivežšime provizi- 
jos bent keletai dienų. Išmai
nant musų čekius ant maskoliš
ki! piningų ir neapsiėjo be kla- 
pato. Mat, bankai už musų do- 
larį tesiūlė 2 rublių 80 kapeikų, 
kuomet tikras kursas buvo tar
pe 3.50 ir 3.75 rublių. Tik A- 
merikos konsulatas mums pa
tarpininkavo tuomi, kad nuro
dė žmogų, kurs' mums užmokė
jo po 3 ir pusę rublio už dola- 
rį. Tie visi rpenkniekiai labai 
daug laiko mums atėmė.”
Apsirūpinę ir pasikalbėję 

su vietos lietuviais, 9 birže
lio jiedu išvažiavo antra kle
gą Petrogradan. Apie šitą 
kelionę daktaras rašo:

"Tokia daugybė žmonių, o 
labiausiai kareivių, važiavo, 
kad ne tik kupė persipildė, bet 
ir šiaip visi tarpai keleiviais 
užsikimšo. Daugumui nei sės
ti vietos nebuvo. Oras buvo 
troškus! O kas labiausia mums 
nepakeliama buvo, tai neišpa- 
sakomas nešvarumas: visur 
spjaudoma, purvo pilna, o jau 
’bornaja’ (išeigos ir apsivaly
mo vietą)—tai tikra purvyno 
vieta...”'
Įdomi buvusi kelionė per 

Sibiro tyrus, kuriuose gyve
na buriatai:

"Buriatai yra nomadais, jie 
neturi pastovių vietų, bet su 
gyvulių bandomis ir kaimenė
mis kraustosi iš vietos į vietą; 
jie turi jurtas, tam tikrus šėt- 
rus iš skurų pasistatę. Pap
rastai tai yra turtingi žmonės; 
jų turtas—tai gyvulių bandos 
ar arklių tabūnai. Reikia pa
sakyti, kad višatinai Siberijoje 
arklių, ir tai gerų arklių, yra 
tytveikos; rasi, niekur tiek 
daug jų nėra. Sako, kad iš Ru
sijos atgabenti arkliai čion ne- 
tarpsta, dėlto, kad žolė čion 
esanti šiurkšti ir nepratusiems 
prie jos arkliams pakenkianti, 
taip, kad palaikius atvežtus 
arklius per vasarą, reikia vežti 
ant žiemos atgal į Rusiją, o 
pavasariop vėl atvežti, iki pa- 
galiaus jie priprantu prie kli
mato ir ėsko. O buriatai šieno 
nepjauna. Nors žiemos čion 
šaltos ir sniegas gilus esti, bu
riatai gyvulius leidžia ganytie- 
si laukuose: arkliai kanopomis 
atkasę sniegą, maitinasi žole, 
kokią po sniegu randa; tą patį 
daro galvijai, o po jų avis...”
Važiuojant per miškus, 

matėsi dideli girių gaisrai, 
durnai kilo kamuoliais į pa
danges. Pagalios:

"Privažiavome Irkutską, ku
rio pasibaisėtinu papuošalu iš 
tolumos stūksojo didelis, milži
niškas, gerai 'politiškiems pra
sikaltėliams’ pažįstamas kalė
jimas. Kadangi traukinys 
čion pusantros valandos testo- 
vėjo, neteko su tenykščiais Lie

tuviais pasimatyti, tik per te-; 
lefoną su vienu provizorium, 
pasišnekėjome ir, sibiriečiams | 
labų dienų davę, toliaus kelia- Į 
vome per 'taigą,' beje miškuo-į 
tą, krumynuotą šalį. Kaip 
platus tie miškai ir tos girios 
Siberijos yra, aš nežinau, bet 
mes važiavome daug, daug die- . 
nų per juos. Net apie gelžkelį ' 
retai kur gyvenimėlis su skly
pu išdirbtos žemės tesimato; 
netaip, kaip Amerikoje, kur 
apie geležinkelius farmos įstei- : 
giamos esti.”

Nuo Ekaterinburgo praši- , 
dėjusi jau tikra kankinė, 
nes—

"Dienos metu karšta ir troš
ku, o nakčia nėra kaip atsigul
ti, nesą kaip silkės bačkoje su
slėgti, taip mes buvome suslėg
ti kareivių ir šiaip keleivių. 
Ant laimės, prie gelžkelio sto
čių įsteigti yra didžiausieji ka
tilai su verdančiu vandeniu, ru
siškai ’kipiatok;’ tai visi, kaip 
akis išdegę, bėgdavome prisi
pilti savo sųogunėlius (mes to
kį buvome jau Japonijoje nusi
pirkę), o jau potam važiuoda
mi, maukėm arbatą, žinoma, 
be cukraus, kurį taupėme iki 
Petrogradui. ' Nuo Vladivosto
ko pasilioviau ir cigarus rūkęs, 
nesą Rusijoje jie brangus po 
šimts pypkių: Vladivostoke už 
25 cigarus pareikalavo 16 rub
lių... Kur jau čion man varg
šui tiek piningų ištesėti! Rei
kia pasakyti, kad ir snapso 
čion nėra, nors sako, kaimuose 
dabai- žmonės gerią ’samogon- 
ką’ ir jos vietomis dauginus 
esą, negu buvo seniaus prie 
caro valdžios; alaus išgėrėme 
iki Petrogradui dvi bonki (50 
kapeikų bonką), ir alus čion 
turi l’/s% alkoholio; jo skonis 
nebuvo peiktinas.”
Visu keliu, esą, matyt di

džiausia betvarkė ir nemo
kėjimas gamtos turtais nau
dotis.

"Smigo akin didelis girių 
naikinimas; vienur gaisrai, ku
rių niekas negesina, o kitur 
tiek prikirsta- sienojų, tai vėl 
tiek malkynių priversta, kaip 
man niekados mano gyvenime 
neteko matyti. Kaip Vladivos
toke rudyja ir genda geležiniai 
išdirbiniai (automobiliai, me
džiaga mašinoms, relės, amuni
cija) milionais rublių vertės, 
taip čion pakeliui pūva malky
nių malkynės (beržų, anglių, 
ąžuolų, klevų ir tt.), taip pat 
milionų milionais rublių verty
bės. Kas nori išmokti, kaip 
reikia visi gamtos ir žmogaus 
pagaminti turtai eikvoti ir nie- 
kan paversti, tas tegul nuo Vla
divostoko pervažiuoja gelžke- 
liu į Petrogradą; buvusiam 
Japonijoje ir mačiusiam išmin
tingai sutvarkytą ūkį, net šiur
pu darosi matant tokį apsilei
dimą, tokį nesvietišką visoko 
naikinimą! Musų seni žmonės 
sakydavo: 'ką Viešpats pabau
sti nori, tam ir protą atima.' 
Matomai Rusija tokios pabau
dos užsipelniusi yra, kad tur- . 
tuose voliodamasi, o alkana y- 
ra, nes gamtos gėrybes nė pa
ti sunaudoja, nė kam kitam jų 
neduoda. Tokio pustijimo ma
no akis niekad regėjusios ne
buvo. Žmonės-keleiviai nuply
šę, drapanėlė, kokią dėvi, sut
rina ir purvina, regimai ir ■ 
gyvio pilna, nesą neretai j ieš
kinėja ten galvelę arba utinė- 
ja...”

Taigi, prasti įspūdžiai iš ! 
Rusijos.

visos Europos
Mat, francuzų 
tuomet pirmu

reivių Taryba, kaip tik šitos 
Tarybos spaudimu laikinoji 
vyriausybė buvo priversta

mu. Tame straipsnyje aiš
kiai esą pasakyta:

"Popiežius pilnai yra pasiry
žęs paremti Italijos ir kitų ša
lių socialistus, kuomet socialis
tai legaliais keliais stengiasi 
ginti demokratizmą ir konsti
tucines teises.”
Na, matai! Ar mes nesa- 

kėm, kad žmonės pradeda 
susiprasti? Neužilgo jau ir 
popiežius prie socialistų pri
sirašys.

POPIEŽIUS GATAVAS 
REMTI SOCIALISTUS.
”New York Evening Sun” 

išspausdino 2 rugsėjo tele
gramą iš Romos, kur sako
ma, kad popiežius Benedik
tas, kurio pasiūlymas taiky
tis nerado sau pritarimo 
tarp kariaujančių valdonų, 
dabar nori prisidėti prie so
cialistų, kurie smarkiausia 
kovoja prieš karę.

Telegramos sako, kad lai
kraštyje "Osservartore Ro
mano,” kuris yra skaitomas 
oficialiu popiežiaus organu, 
pasirodė labai įdomus įžan-Įkia to paties likimo, 
ginis straipsnis tuo klausi- jų jau kabinasi.

Rusijos Demokratija pavojuje
paskelbti Rusijos obalsiu 
"taika be užkariavimų ir 
kontribucijų,” sąjunginin
kai tuojaus pradėjo kitaip 
apie Rusijos revoliuciją kal
bėti. O kuomet Lvovo-Mi- 
liukovo-Gučkovo valdžia 
Rusijoj puolė, kubmet mini- 
sterių kabinetan pateko ke
liatas socialistų ir kuomet 
Rusijoj pradėta reikalauti 
konfiskavimo žemių ir pa
naikinimo privatinės nuosa
vybės, kitų šalių plutokratai 
visai nusigando.

Plutokratai eina da to
liaus. Jie pradeda grasinti 
Rusijai boikotu, jeigu ji ne
rems jų politikos. Dabar 
jau visai paaiškėjo, kad 
Rootas važiavo Rusijon žo
džiu pasakyt, kad Rusija tu
ri tuojaus pradėt ofensyvą. 
Washington<? valdžia tuo 
tarpu paskyrė 8100,0000,000 
Rusijai paskolos. Rootas 
paaiškino, kad šitos pasko
los Rusija tečiaus negaus, 
jeigu iki 1 liepos ji nepradės 
ofensyvo.

Reikalinga pinigų, Rusija 
buvo priversta pradėt ofen
syvą. Tas ofensyvas pasi
baigė katastrofa. Kelias de
šimts tūkstančių revoliuci
nių kareivių buvo užmušta 
bei sužeista. Vokiečiai su
laužė rusų frontą ir paėmė 
Rygą. Tai buvo skaudus 
smūgis revoliucijai. Ir tai 
ačiū pono Rooto misijai.

Po to smūgio tuojaus, tar
si burtininkui magiška laz
dutė pamojus, lyg iš po že
mės kilo Kornilovo kontr- 
revoliucija. Ir sąjunginin
kai buvo jau pradėję Korni- 
lovui ploti. Džiaugsmas 

Jaunutei Rusijos respub
likai gręsia naujas pavojus 
—pavojus daug didesnis, ne
gu Kornilovo kontr-revoliu- 
cija. Jai gręsia sunaikinimu 
užsienio kapitalizmas.

Kdomet francuzai pirmu 
kartu nuvertė savo karalių, 
sudrebėjo 
Valdonai.
revoliucija 
syk atidarė pasauliui akis ir 
parodė, kad kitus karalius 
galima taip pat numesti. 
Taigi, kad revoliucijs idėją 
nuslopinus ir tuo budu savo 
kailį apsaugojus, kaimyniš
ki karaliai, tuomet buvo pa
barę suokalbį francuzų re
voliuciją sutriuškinti.

Ar manot, kad Rusijos 
kaimynėms ddbar patinka 
panaikinimas caro valdžios?

Oi, nė! Rusijos revoliuci
ja nugazdino viso pasaulio 
plutokratiją. Jos nusigando 
ne tik Vokietijos ir Anglijos 
karaliai,bet nusigando, taip
gi Prancūzijos ir Amerikos 
kapitalistai.

Ir kaip nenusigąsti? Juk 
jeigu Rusijos proletariatas 
atims iš kapitalistų fabri
kas, jeigu jisai konfiskuos 
žemes,, jeigu valdžią tenai 
paims į savo rankas Darbi
ninkų ir Kareivių Taryba, 
tai jų pavyzdžiu gali pasek
ti ir kitų šalių darbininkai.

Štai, Anglijos darbininkų 
suvažiavimas nutarė jau or
ganizuoti panašią Darbinin
kų ir Kareivių Tarybą An
glijoj. Amerikoj organi
zuojasi Liaudies Taryba. Ar 
gi nebaisus tai plutokratams 
apsireiškimai ?

Todėl tie plutokratai da------- f-----  ------- .
ro didžiausias pastangas,' tuos "demokratizmo" vy- 
kad Rusijos Revoliuciją kintojus apėmė neišpasaky- 
kuodaugiausia diskredita- tas, kada pasirodė, jog Dar- 
vus. Jų spauda kaip į many- bininkų ir Kareivių Taryba 
damą žemina Darbininkų ir gali būt išvaikyta ir jaunu- 
Kareivių Tarybos vardą, tė Rusijos demokratija pas- 
kaip įmanydama šmeižia so- maugta.
eialistus, o ypač bolševikus,' 
kurie reikalauja aštresnių 
priemonių prieš buržuaziją.

Jie džiaugėsi Rusijos per
versmu tik patol, pakol nau
ja Rusijos valdžia buvo bur
žuazijos rankose. Bet kaip 
tik Rusijoj pradėjo organi
zuotis proletariatas, kaip tik

Bet kontr-revoliucija ne
nusisekė. Kornilovas areš
tuotas. Pasirodė, kad Ru
sijos buržuazija organizuo
to proletariato jau nebegali 
įveikti. Ir ve, sąjungininkai 
vėl daro ant Rusijos demo
kratijos spaudimą, kad ji 

—-------būtinai vestų karę, kurią
susitverė Darbininkų ir Ka- J pradėjo kapitalistai ir buvęs

caras. Šiomis dienomis A- 
merikos kapitalistu spauda, 
paskelbė šitokią telegramą: 

"Laikinoji Rusijos vyriau
sybė jau žino, jog ateityje pa
šalpos jai bus duodama, tik tai 
tuomet, kuomet ji ves prieš 
vokiečius karę. Laikinai vy
riausybei buvo duota suprast, 
jog sąjungininkai nemato be
veik jokio skirtumo tarp ats
kiros taikos ir neveikimo fron
te.”
Tokį pranešimą paskelbė 

Washingtonas.
Vadinasi, Rusijos demo- 

katija būtinai spiriama ka
riauti, kuomet aiškiai visi 
mato, kad ji kariauti dabar 
negali, tkad tolimesnis karės 
vedimas jai reiškia pražūtį.

Kas gi. Rusijai dabar da
ryt? Klausyt sąjungininkų 
spaudimo ir daryt ant vo
kiečių užpuolimą? Vokie
čiai atsilygindami galės pa
imti Petrogradą. Neklau
syt savo "prietelių?” Jie ne
duos pinigų, 
da atkeršyt, 
senai da .jie garsiai buvo 
pradėję kalbėt, kad jeigu 
Rusija nekariaus, tai iš už
pakalio Japonija tuojaus 
pasiųs ant jos savo pulkus.

Bet girdėt da ir kitokių 
dalykų. Eina paskalai, kad 
šiomis dienomis tarp sąjun
gininkų ir teutonų buvo 
slapta konferencija, kur 
kalbėtasi apie taiką ir apie 
Rusiją. Galimas daiktas, 
kad plutokratai nori užbaig-

SMAUGIA LAIKRAŠ
ČIUS.

Amerikos kopitalistai, 
pasinaudodami karės metu, 
pasiryžo išnaikinti visą dar
bininkų spaudą.

Kaip skaitytojai jau ži
no, tų kapitalistų advoka
tai. Kongrese padarė įstaty
mą, kuris duoda pačtos vir
šininkui pilną galę sustab
dyti kiekvieną laikraštį, ku
ris tik pasirodys jam "neiš
tikimas.”

Tuo įstatymu pasire
miant, apie 40 socialistiškų 
ir kitokių pažangių laikraš
čių jau sustabdyta.

Dabar vėl sustabdyta so- 
cialistiškas dienraštis "Mil- 
tvaukee Leader” ir New- 
Yorko vengrų socialistų lai
kraštis ”Elore.”

Rusų ”Novyj Mir,” vokie
čių "Volkszeitung” ir anglų. 
”New York Gali”— visi tris, ti karę, kad paskui bendro- 
soc-ialistų laikraščiai—lau-Įmis spėkomis sunaikinti ką .

Prie, tik gimusią Rusijos demo-

Gali ir kitaip 
Juk nelabai

tik gimusią Rusijos demo
kratiją. . __ _ Įferf
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MONTELLO, MASS. 
M. Petrausko koncertas.
Rugsėjo 29 d. čionai bu

vo M. Petrausko koncertas, 
surengtas L.M.D. choro. 
Publikos ^nedaug susirinko, 
žmonės sako, kad Įžanga 
jiems buvo perbrangi, dėlto 
daugelis nesilankė.

Abelnai, koncertas iš dai
lės pusės gerai pavyko. Pui
kiai atsižymėjo: O. Janule- 
vičiutė ant smuikos, V. Put- 
vinskaitė soprano J. Vairai- 
raitis tenoras, M. Petraus
kas ir I. Gutauskas duetas, 
A. Stonkus ant smuikos, E. 
Stonkiutė pianu, M. Pet
rauskas ir A. Bačiulis duet- 
tas , M. Daržinskiutė, M. 
Skučiutė, F. Jocius ir 1. Gu
tauskas—kvartetas.

Nors publikos ir nedaug 
tesusirinko, bet užsilaiky
mas laike koncerto buvo pa
girtinas.

Rugsėjo 30 d. L.T.N. kny
gynas surengė prakalbas. ___________
Kalbėjo drg. K. V. Žiurins-jje d. JC. Žurinską

ROCIIESTER, N. Y. 
Margumynai.

Pirmas šaukimas . paėmė 
iš musų miesto kariumenėn 
apie 2000 vyrų. 40 nuošim
tį jau išvežė, t.v. 861 vyrą, 
tarpe kurių buvo ir lietuvių 

[keletas vyrų; pirmeivių, ro- 
[dosi, tik vienas likosi išga- 
jbentas. Buvo sujudinanti 
• regykla: ašarų, sielvartų, 
■ raudų, meilės jausmų išsi
veržimų, širdperšu ir nusi
minimų nei neaprašysi. Ir 
žiūrinčiam pašaliniam žmo
gui ašaros spaudėsi iš akių, 
matant' nelaimingas moti
nas, spaudžiančias savo sū
nūs prie savo krūtinių pas
kutiniu kartu...

Antrame šaukime (draf- 
ite) yra daugiau lietuvių, ne
gu pirmam.

I Spalių 20 ir 21 dd. pas 
mus žada skaityti paskaitas 
Dr. A. Montvidas iš Chica
gos. Geistina, kad ir iš apie- 
linkės kolonijų lietuviai ne
praleistų progos, atsilanky
tų ir išgirstų daktaro Mont- 
vydo paskaitas. Ypač Bū- 
ffalo ir Niagara Falls mies
tuose yra gana daug musų 
brolių lietuvių, kurie gero 
lietuvių kalbėtojaus da nė
ra girdėję, jiems patartina 
minėtose dienose atvažiuoti 
Rochesterin . ir susipažinti 
su darbininkų draugu Dr. 

įMontvidu. Paskaitos bus 
, D. L. K. Gedimino svetainė- 

Kooperacija Pūkiai gy- je po No. 575 Joseph avė. su- 
vicir.uiHHvnm jvuojaj nuo invnvoiu _ _

Rugsėjo 19 d.' LSS. 17 kpA kooperacijos skolos bojĮ~""" ' 
turėjo ekstra susirinkimą, neitjnT°ket°s _ sąskaitos uz į ................ .. ......... ...
kuriame tarp-kitų nutarimų P\'ekes sumazeJ° ant rugsėjo turėjo
nutarta "shainyt” tautinin^ 
kus. Mat, sandariečiai čia; 
besidarbuodami savo pra- - _ .
kalbose pradeda netik soči- mėgino patraukti kooperaci- 
alistus peikti, bet ir prie so- .jos bendrovę , iš tikro< jos 
cializmo kabinėjasi. ' ...... .1..............

Pirmas toks "šainymas” 
įvyks 28 d. spalių. Girdėjau, 
kad patįs Montellos socialis
tai rengiasi atsakyti į sanda- 
riečių užmetimus ir kartu 

parodyti publikai, kurlink 
tautininkai keliauja. L.M. 
P.S. kuopa taipgi darbuoja
si. 20 d. spalio statys sceno
je "Karės Nuotakas’” ir Ko
medija "Nesipriešink.” Pas
kutiniam veikale, sakoma, 
roles turės visos moterįs— 
vyriškas roles atliks taipgi 
moterįs.

T. R. Vėsula moterims 
nenori pasiduoti. 3 d. spal. 
statys scenoje drama "Žmo-

jam begalo sunku yra skir
ties nuo to dailės medelio, 

. kurį jis pridaigino ir gėrė
josi, tečiaus važiuojąs dir- 

' bti tėvynės labui, baigt ten 
pradėtą darbą, sustiprinti 
kovotojų dvasią ii' prisidėti 
prie to darbo, kad žmonių 
engėjai butų suminti.

Liet. Kooperacijos pra
kalbos.

Rugsėjo 23 d. Montellos 
Kooperatyve Associjacija 
turėjo parengusi prakalbas. 
Buvo apsiėmęs. ir išgarsin
ta, kad kalbės J. B. Smels- 
torius, bet šis 22d. rugsėjo 
praneša, kad negalįs pribūti, 
nes tą pačią dieną ir valandą 
jo prakalbos pagarsinta, 
Brightone. Parvėlu, drau-' 

; guti. Mums prisiėjo Bosto- 
; nan važiuoti kalbėtojaus 
įjieškoti. Ten perbėgęs vi
sus pirmeiviškus kalbėtojus 

'negavau jų nei vieno. Ant 
'mano laimės patikau gatvė- 

1 iš Nor- 
kas iš Norwood, Mass. Pir-Jwoodo. Šiaip-taip prisipra- 
mu atveju kalbėjo apie pra- šiau, kitaip prakalbos nebu- 
eities istoriją—civilizacijos J tų įvykę ir susirinkę žmonės 
vystymąsi ir sykiu vystymą- (butų likę suvadžiotais. Pra
si žmogaus gyvenimo aplin- kalbos pavyko. Pasipirko 
kybių,darbo sąlygų. Antru j kooperacijos Šerus 6 nauji 
atveju kalbėjo trumpai, pa- nariai. Katrie norite pasi- 
brieždamas priežastis Ame-pirkt ir likti kooperacijos 
rikos eivilės karės ir dabar- nariais, malonėkite atsilan- 
tinės karės. i kyt bile ketvergo vakarą ko-

Aukų T.N. knygyno parė- operacijos krautuvėn irgau- 
mimui surinkta virš 6 dole-'site.
rių.

Margumynai. nuo sausio menesio i)aįos jr nedėlios dienomis.

sąskaitos^ už j Vietinis Aido choras 30 
__ „-ij- - ij > koncertą 

M- . | Koncertas puikiai pavyko.
Buvusieji kooperacijos Pats choras sudainavo daug 

1 gaspadorius su pirmininku naujų dainų po vadovyste d. 
Fidos. Be to buvo duetų, 
kvartetų ir solo, prie to dek
lamacijų ir muzikos. Vienu 
žodžiu dailės žvilgsniu kon
certas buvo turtingas ir įs
pūdingas.

Vietos lietuviai bando už- 
megsti vienybės ryšį. Jeigu 
tas pavyktų, tai netrukus 
žadama atsišaukti į visuome
nę su tikslu šaukti visuoti
ną Amerikos lietuvių sei- 

' mą, kad įkurus tarpsrovinę 
taryba Lietuvos ateities

I kelio ir Įvelti į kilpas, bet da
lykas išsiaiškino ir nors ko
operacijos bendrovei tas lė- 
šavo apie 60 dol., tečiaus 
tie,kurie norėjo pasinaudoti, 
nieko kito negavo, kaip tik 
neištikimų žmonių vardą.

J. Kireilis.

EASTON, PA. 
Moterų prakalbos.

Rugsėjo 29 d. čionai buvo 
L.M.Prg'. Susv. r ' 
surengtos prakalbos. Kal- 

l bėjo K. Petrikienė iš New 
lYorko, "Moterų Balso” re
daktorė.

___ „ ___ Į ‘Eastoniečiai, žingeidauda-'yra prisidėjusi prie Ameri- 
nės” ir komediją "Dėdė at- mi išgirsti moteries prakal- kos Liaudies Tarybos vieti- 
. „”i„. 14 d. gruodžio an- bininkės prakalbą, susirin-1 nio skyriaus, kuris buvo pa-

įt_ klausimui rišti.
_ ~ 'Į LSS. 7 kuopa nutarė neu-

r žilgo statyti scenoje Br.
Vargšo veikalą "Kryžius.” 

Ta musų socialistų kuopa

važiavo.” 3 
tru kartu suloš 
"žmogžudžiai.”

H. K. Mažiukas.

Atsisveikinimo pietus.

drama ko gana skaitlingai. Ir jų'siuntęs savo delegatą į L. T. 
žingeidumas buvo pilnai pa-(taikos konferenciją Chica- 
tenkintas. Petrikienės pra- gon. Delegatas sugrįžęs 
kalba padarė gilų įspūdį.' viešame susirinkime išdavė 
Prakalbininkė savo iškalbu- savo raportą, kaip kapita-

Rugsėjo 30 d. L.M.D. cho- mu ir kalbos aiškumu ir nuo- lizmo žiauri ranka užgniau- 
ras parengė savo buvusiam seklumų nustebino ne vieną žia visuomenei balsą. Ir čia 
.....ix.-.—.„i, 1 klaiisvtnin -Tinai aiškiai at- Holoo-atni o-rnmnin nnlirma-.klausytojų. Jinai aiškiai at-’delegatui grūmojo policma- 

vaizdino karės baisenybes' no lazda, kad neišpasakotų 
ir išparodė karės priežastis,1 visų valdžios žiaurumų, 
t.y. kam ji neša begalo daug Mat laisvė žodžio ir susirin- 
naudos, o kam pragaištį, kimų turi būt panaikinta 
Ant galo nurodė priemones kada einama platinti pašau- 
ir kelius, kokiais žmonija lyje demokratybės ir žmo- 

___ 1 gali iš šito pasibaisėtino sa-'~"”" 
tolesniai vo padėjimo išeiti, būtent

vedėjui gerb. kompozito-j 
riui M. Petrauskui atsisvei
kinimo pietus.

Susėdus svečiams prie sta
lo, pirmininkaujantis d. A. 
Bačiulis pasakė prakalbėlę, 
nurodydamas dailės naudin
gumą ir jos vertę, kviesda
mas choristus ir 
dirbti pradėtą meno darbą, kad vienintelis tikras neap- 
laikyties stiprioj dvasioj ir gaulingas kelias yra tik per 
nenupulti, nors ir netenka- j socializmo mokslą, o priemo- 
me gero mokytojaus, tečiaus nęs pasiliuosavimui _ darbi- 
jo vietą užima jo mokinys, apsišvietimas ir susi-

slu.
Kad prakalba padarė gi- 

skaitlingas ir gerai išlavin- lų įspūdį, parodo ir tas, kad 
tas. I ’ ......................

gaus teisių.
K. Arminas.

PATERSON N. J. 
Moteris darbuojasi.

Patersono L.M.P.Š. 38 kp. 
nors narių skaičiumi nėra 
didelė, tečiaus visos jos na
rės (jų yra 12) kaip toliaus 
pasirodys, gana veiklios.

. • ... I Kuopa sutverta gruodžio
Ijinkctinu, kud ir jau* piakalbai pasibaigus puoli* 04 d. 1016 metais ii* per ts 

nam, pilnam _ energijos ir ka nesikėlė, sėdėjo ir rodos palyginamai trumpą laiką 
jaunystes svajonių mokyto- lauke, kad da klausyties, net turėjo parengta su į vai* 
jui vadovaujant choras bu- pirmininkei . prisiėjo para- riais pamargihimais vaka- 
dintu musų brolius iš miego ginti, kad eitų namo, dau- rėij. vėliaus nrakalbas kui 
ir saldintų karčias gyveni- giau kalbėtoja šiuo kartu kalbėjo K PetHkienė Va- 

sarai atėjus surengė su įvai
riais pamarginiraais išva- 

Prie L.M.P.S. 14 kuopos žiavimą į laukus, kur be žai-

A. Stonkus, kuris tolesniai pažinimas su scializmo mok- 
chorą vesiąs.

Iki šiol choras buvo gana

mo valandas. | nekalbės, nes jau vėlus lai- j
Pirmesnis musų mokyto- kas. 

jas, kada choras jo atsisvei- P. \ ’ 
kinimui sustojęs sudainavo prisirašė /vi rmrttlin 11 O ” »\n ne IrA A . « 1 • 1 S*
kad nereikalingos yra cere- rinkta 8 doleriai su centais. ,su7idėju77u“LŠŠ.'e'65*kiu>pa

. - „ , - naujos narės.Įsmių buvo gražių deklama-
Ilgiausius metus, pasakė, Aukų lėšoms padengti su- ei jų ir prakalbėlių. Paskui 
:ad nereikalingos yra cere- rinkta 8 dolerini su ęęntniaJ susidėjus su LSS 65 kuopa 

monijos, atviras draugišku- Geistina daugiau tokių pra-[bendrai parengė antrą išva- 
i žiavimą. Dabar gi vasarai

pasibaigus moterų kuopa
mas daug malonesnis. Iš jo kalbų.
kalbos buvo matoma, kad' • ‘ Mažas paukštelis.

užsibriežė sau gana platų 
veikimo programą.

Tą programą pradedant 
kuopa rugsėjo 21 dieną pa
rengė prakalbas. Kalbėjo 
K. Petfikienė. Apart pra
kalbos buvo ir deklamacijų. 
Berods, buvo garsinta ir ti
kėtasi daugiau deklamacijų, 
tečiaus deklamavo tik Stan
kevičių maža mergaitė, o 
pirmininkė r paaiškino, kad 
motinoms dėl gyvenimo 
brangumo esant priversto
mis eiti į fabriką dirbti nė
ra joms laiko, kad išmokinus 
savo vaikučius.

K. Betrikienė pasakė gra
žią prakalbą apie reikalin
gumą organizuoties, kad 
bendromis jėgomis pataisius 
netikusi dabartinį darbinin
kų klesos padėjimą. Po pra
kalbai buvo paduoti du klau
simai i kuriuos K. Petrikie- 
nės atsakymas buvo užgin
tas delnų plojimu.

"Moterų Balsą" šiose pra
kalbose užsiprenumeravo 4 
moterįs.

Antras moterų kuopos 
viešas susirinkimas rengia
masi šaukti 20 d. spalių. 
Kalbės L.M.P.S. centro sek
retorė p-lė Z. Puišiutė. Pa- 
tersoniečiams patartina .su
sirinkt kuoskaitlingiausiai.

J. I. Y.

M1NERSVILLE, PA. 
Blogas palinkimas suteršė 

vardą gal ant visados.-
Vietos gyventojams gerai 

žinomas kaipo doras, teisin
gas darbininkų judėjimą re
miantis žmogus, Izidorius 
Lensbergas, dėl savo žmo
nos netikusio žingsnio pri
verstas buvo apleisti šią 
vietą ir persikraustyt kitur 
gyventi, kad nekaisti nuo tų 
nuolatinių priekaištų ir pa
šaipų, kokių paprastai neiš
mintingi žmonės nesigaili 
netik kaltininkui, bet ir kal
tininko artimesniemsiems.

Dalykas štai kaip dėjosi. 
Lensburgas nuomojo iš .J. 
Merčaičio stubą. Merčaitis 
pats dirba anglių kasyklose, 
gi jo žmona veda mažą Įvai
rių daiktų krautuvėlę. Mer- 
čaitienė susirgo tiek, kad 
reikėjo gabenti ligoninėn 
gydyti. Išgabenęs ligoninėn 
’.avo sergančią moterį, Mer- 
čai.tis pamam ir savo šeimy
nai apžiūrėti paprašė Lens- 
burgo žmoną, toji sutiko ir 
šeimininkavo kaip namie, 
tik iš krautuvės daiktus ga
benosi pas save ir slėpė juos. 
Sugrįžus Merčaitienei iš li- 
gonbučio ir neradus krautu
vėje nei daiktų, nei pinigų, 
išpirko vvarantą' ir padarė 
oas Lensburgienę kratą, kur 
ir atrasta ant arigšto suslėp
tus daiktus. Tulus daiktus 
atradus juos galima buvo 
atsiimti, bet dingusių pini
gų, žinoma, be teismo atsi
imt nebuvo galima, todėl 
Merčaičiai ir padavė dalyką 
eismui. Nelaimingas Lens- 
jurgas, nenorėdamas dai
giau publikuotis, gindamas 
savo neišmintingą pačią nuo 
lalėjimo ir save nuo gėdos 
ir tolesnių susikrimtimų, su
sitaikė su Mereaičiais, už
mokėdamas jiems $100.00 ir 
teismo lėšas. Tečiaus jo gy
venimas čia pasirodė jam 
įerdaug nemalonus ir nelai
mingas, turėjo persikelt į 
dtur.

Tai mat, ką padaro blogas 
įgimtas palinkimas. Jeigu 
ta vargšė butų turėjusi dau
giau sveiko proto nebūtų 
darius tokio netikusio žings
nio, kurio pasekmės turi 
skaudžiai atjausti netik ji 
oati, bet ir nekaltas jos vy
ras.

HARRISON, N. .1. 
Atsisveikinimas išvaromų 

į karę.
Rugsėjo 23 d. čia buvo iš 

Harrison, Kearney ir East 
Newarko surinktų kariume- 
nėn naujokų paroda, kaipo 
atsisveikinimas. Buvo ne
maža sujudinančių scenų. 
Dauguma tų maršuojančių 
ėjo gatve nuleidę galvas, pil
nomis ašarų akimis, visa sa
vo pastovą išreikšdami savo 
nusiminimą; juose taip ir 
matyt prievartos aukas, be 
vilties, be dvasios,pažemini
mo ir vergijos prispaustus. 
Jau vjen tik žiūrint į tuos 
liūdnus paveikslus reikėjo 
jausti neišreikštiną jausmą, 
kuris smigo į sielas, kad ten 
augti ir kada-nors išsiveržti 
pagiežos liepsnomis.

Tarp tų nelaimingų kapi
talo karės nasrams aukų bu
vo ir lietuvių. Kelintas jų 
paimta kariumenėn, nors jie 
nėra piliečiai. Mat išsyk jie 
paliuosavimo nereikalavo 
nežinodami kaip reikalaut, 
o vėliaus pasirodė pervėlu, 
tai ir nuėjo gavę nuo airių 
kunigo palaiminimą.

Tasai laimintojas stovėda
mas ant teismo rūmų augš- 
tų laiptų pasakė išvaro
miems savo pamokslą. Be- 
piga jam pasakot apie tėvy
nės gerumus, pasiliekant jo
je ir besinaudojant visomis 
gerovėmis. Jis liepė tiems 
jauniems vyrams kloti savo 
galvas ir žudyti be pasigailė
jimo. Rodydamas pirštu 
bažnyčią šitas "meilės arti
mo” ir dievo prisakymų mo
kytojas šaukė, kad "Dievas 
eis su jumis,” jis gelbėsiąs 
jums garbingai nuveikti tą 
priešą ir tt.

Ir tikinčiam žmogui, šiek 
tiek pamąsčiusiam da liūd
niau pasidaro girdint katali
kų doros skelbėją šitaip be
kalbant.. Matome, kad šian
dien visos valstybinės ir 
moralybės įstaigos 'pavers
tos tik neprisotinamo kapi
talo įrankiais; jos tarnauja 
ne visuomenės gerovei, bet 
jos pavergimui. Darbinin
kams reikalas organizuoties 
kad pastačius pasaulis ant 
broliškos meilės ir tiesos f 
pamatų.

Kruvina ašara. ,

Jonas Kanclerius.

Vasara yra gražiausia da
lini metų. Žmogus tuomet 
bent liuosas nuo slogų ir kai 
<as iš vyrų kelioms savai
tėm nuo pačios.

MUSKEGAN, MICH. 
Koncertas ir balius.

Rugsėjo 22 d. čionai buvo 
LSS. 246 kuopos surengtas 
vakaras: koncertas ir ba
lius. Koncerte dalyvavo iš 
Graųd Rapids artistai: J. 
Raštavičia, St. Jonaitis ir F. 
Balnis, taipgi ir vietos drau
gai savo užduotis atliko ga
na gerai, ypatingai atsižy
mėjo p-lės Ivonauskiutės, 
p-lė Ona Petersoniutė ir p-lė 
P. Moreikiutė.

Koncertas susidėjo iš tru
mpų vaidinimų, pasikalbėji
mų ir tt., susirinkusiai pub
likai padarė gana smagią 
valandą laiko. Geistina, 
kad tokių parengimų dau
giau. butų.

Po koncerto buvo links
mus šokiai.

Vakaras visais atžvilgiais 
gerai pavyko.

LSS. 246 kuopa rengiasi 
statyti scenoje veikalą "Pir
mi Žingsniai.”

Nesenai čia kalbėjo d. T. 
L. Dundulis iš Chicagos. 
Prakalbos gerai pavyko ir 
kuopa sustiprėjo. Dabar 
jau tvirtai gyvuoja. •

Vyčių 75 kp. bandė socia
listus atakuoti, bet greit ne
teko pozicijos ir vargšai su
lindo i kampus kaip žvirb
liai i kanapes.

Vietos lietuviams darbi
ninkams patartina dėties su 
socialistais ir veikti bendrą 
darbą labui savo ateities ir 
išsiliuosavimo iš po kapita
lo jungo, nes tik per darbi-

ninku politišką organizaci
ją mes vien tegalėsime išsi- 
liuosuoti iš žiaurių kapita
lizmo nagų. Todėl darbi
ninkai vienykitės!

Sakalėlis.

NORVVOOD, MASS. 
Atsakymas Bolševikui.

"Keleivio” 38-tam numery 
tūlas Boševikas daro man 
priekaištų, buk KeistučioD- 
jos susirinkime aš buvęs 
priešingas dalyvauti taikos 
demonstracijoj, kuri turėjo 
įvykti Bostone 23 rugsėjo, 
bet neįvyko. Manau, kad 
Bolševikas klaidingai su
prato mano motivus. Aš ne
buvau priešingas demonst
racijai, tik nurodinėja,u, 
kas atsitiko per panašią de
monstraciją Bostone 1 lie
pos. Aš nurodžiau,'kaip ka
pitalistų bernai užpuldinėjo 
Kitur ant tokių demonstraci
jų. Jeigu Bolševikas skaito 
geru daiktu gauti kaktoj 
guzą arba patekti kalėji- 
man, tai jo dalykas, bet aš 
tokios "laimės” nei sau, nei 
kitiems darbininkams neve
liju. O antra, tame susirin
kime a’š kalbėjau ne kaipo 
revoliucionierius, bet kaipo 
pašalpinės draugija narys. 
Ar abelnai visos demonstra
cijos darbininkams naudin
gos, tai kitas klausimas ir aš 
apie tai visai nekalbėjau.

P.

CAMBRIDGE, MASS. 
"Keleivis” apsaugojo.

Vakare 20 d. rugsėjo pa- 
larškino .i mano kambario 
duris ir įeina du vyrai; vie
nas nepažįstamas, aug'štr.s, 
adbula apykakle, o antras 
jažįstamas, vietinis lietuvis. 
'Jepažįstamasai vyras, kaip 
rodė jo apykaklė, buvo tai 
cunigas. Pasakė tegul bus 
pagarbintas—aš nenorėda
mas Įžeisti svečią, atsakiau 
A.A.A. Paskui jis priėjo 
jrie stalo, ant kurio guli pa
dėtas "Keleivis,” paima, 
pavarto ir sako: ” "Kelei
vis” ant stalo, nėra ko nei 
calbėti. Nieko neduos. Jie 
priguli prie "Keleivio” ”—ir 
eina per duris laukan. Ant
ras, pažįstamas lietuvis išei
damas sako: "Mes renkam 
nnigus ant bažnyčios, gal 
duotumei?” Atsakiau, ne^ 
žinau dalyko. Kunigas at
sako: "Jie priklauso prie 
"Keleivio”—neduos. Nėr ko 
<albėt.” Ir taip uždarę duris 
išėjo.

Nesilankydamas po baž
nyčias, nežinau kas jis ir iš 
oir. Manau sau, jeigu ne- 
;as bedieviškas "Keleivis,” 
:ai bučiau turėjęs'duoti au
ką palaikymui mulkinimo įs
taigos...

Antrą vakarą nueinu pas 
?. Bartkevičių ir papasako
ju jam visą tą istoriją. Jis 
man paaiškino, kud kun. 
irasnickas renka pinigus 
tokiom ten "misijoms.”

Taigi supratau, kad jis 
pamatęs "Keleivį” pasibijo
jo prisiminti ir apie savo mi
sijas. L. St—s.

- BIAURUS DARBAS.
KunigaH -norėjo nuskriausti vargšų. 
.Vlarevičus išlupo jam iš gerk
lės. parapijonai piktinasi gunigo 
pasielginu.
Šitokiu antgalviu Scran- 

tono lenkų laikraštis rašo a- 
pie kunigo D. pasielgimą. 
Tenai skaitom šitokį daly
ką :.

Pereitoj sąvaitėj Plymou- 
the, Pa., buvo labai nesma
gus atsitikimas, kuris dvasi
šką kunigo D. asmenį paro
dė labai blogoj šviesoj.

1911 metais Plymouthe ku
nigas D. nupirko pas tūlą 
Good sieninį laikrodį už $8.- 
50. Laikrodininkas nudžiu
go, kad gavo dvasišką tėvelį 
sau už kostumerį, todėl apie 
pinigus nedrįso užsiminti, o 
kunigas pasiėmęs laikrodėlį 
išėjo saū.

Good laukė pinigų sąvaitę, 
laukė kitą, laukė mėnesį, 
laukė tris, metus, bet pinigų 
kaip nebuvo, taip .nebuvo.

Taigi parašė jis kunigė
liui mandagų laišką, primin
damas, kad dvasiškas tėve
lis gal būt užmiršo apie tą 
skolą.

Vėl laukęs sąvaitę, kitą, 
mėnesį, du mėnesiu, o nuo 
kuųigo nieko negirdėt.

Tuo tarpu biznis pradėjo 
eiti blogai ir biednas žmoge
lis pardavęs savo krautuvė
lę turėjo išvažiuoti į kitą 
miestelį.

Iš tenai jis vėl rašė kuni
gui kelis laiškus, bet kunigas 
tylėjo kaip suakmenėjęs.

Suprato tuomet- vargšas, 
kad kunigas nori jį nūs- , 
kriausti. Taigi įgaliojo Jur
gį Macevičių, vietinį Ply- 
moutho gyventoją, kad tuos 
pinigus iškolektuotų iš kuni
go.

Macevičius kunigus gerai 
pažįsta, todėl nei nebandė 
geruoju su tuo jegamasčiu 
taikytis, nes žinoję, k,afl pr.įę 
dolerio jis daugiau prisirišęs 
negu prie Dievo, tik teismo 
keliu galima jam skolą iš 
gerklės išplėšti. Taigi tuo- 
jaus pavedė reikalą advoka
tui Valentine iš Wilkes 
Barre.

Advokatas pirma parašė 
kunigui mandagų laišką, 
kad atiduotų pinigus geruo
ju. Bet kunigas į tą laiką ir 
atsakymo nedavė. Jis nuta
rė eiti verčiau į teismą, negu 
atiduoti biednam žmogui 
skolą. Pasisamdė sau advo
katą žydelį, kuris prie to da 
užlaiko degtinės ir kitokių 
gėrimų krautuvę, ir nutarė 
"provotis.”
Macevičiaus advokatas pa

grasino kunigui, kad minė
tų pinigų jam nedovanos ir 
kad teisme padarys jam gė
dą.

Ant tokio grąsinimo ku
nigo paipa suminkštėjo.

Prispirtas prie muro, dva
siškas tėvelis atidavė šešių 
metų skolą.

Žinios apie tą atsitikimą 
tuojaus pasklydo po visą pa
rapiją. Parapijonai kunigo 
pasielgimu labai pasipikti
no, Jie sako; "Tai mat, aš 
neatidaviau klebonui ar sa- 
liunininkui skolos, tai jis 
mane spaviednin nepriėmė, 
išrišimo nedavė. O kas jam 
davė išrišimą? Juk jis per 
šešis metus laikė mišias tu- 
rėčįamas ant savo sąžinės 
biedno žmogaus skriaudą...”

Kiti vėl sako ”0 matot, 
kokie tie musų kunigai. 
Kaip jie gali vesti mus į dan
gų, jeigu patįs pekloj sėdi?”

Davatkos irgi laksto viena 
nuo kitos su "pa'čta.”' Tai, 
girdi,musų kunigėlis susiba- 
lamutijo. Per pamokslą 
šaukia, kad bedieviai vagįs 
ir paleistuviai, o žiūrėk, 
koks jis pats.

Dievo baimingesnės iš-

Laisvės choras pradeda
darbuotis.

Spalio 7d. čia buvo Laisvės 
choro surengtos prakalbos. 
Žmonių susirinko kiek tik 
galėjo svetainėn tilpti. Kal
bėjo p. Gerry anglų kal
ba, M. Dusevičius ir Smels- 
torius gi išaiškino rlailės 
reikalingumą ir jos reiški
mą musų darbininkiškame 
gyvenime. Laisvės choras 
sudainavo tris daineles, ku
rios padarė 'malonų įspūdį.

Aukų prakalbų lėšoms pa-Į pradžių da nenorėjo tikėti, 
dengti surinkta 5 dol. cen- kad jų dvasiškas tėvelis ga- 
tais, už ką reik tarti auka- lėtu taip žemai nupulti, bet 
vusiems ačių. _ Ikada likos paskelbti faktai,

Prakalbų išklausęs. ir js nuleido savo nosis.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS

Ar žmogus turi valią? J | Nelaimės Dirbtuvėse

—Tegul bus pagarbintas... 
—Sveikas-gyvas, tėve! Iš 

kurgi taip trauki susikūpri
nęs?

—Iš bažnyčios, vaike.
• —O ką ten darei?
; —Meldžiausi, kad Dievas 
Vainą sustabdytų.
C —Niekais užsiimi, tėve.

—Kaip tai niekais? Kaip 
tu gali sakyt, kad mano mal
da yra niekai?

—Niekai, nes tai tuščias 
darbas.

—Kodėl tuščias?
—Todėl tuščias, kad iš jo 

nėra jokios naudos.
■’ —Vaike, tu taip nekalbėk. 
Matai, kaip Dievas žmones 
k oro j a. Užleido tokią vai
ką, kokios nuo patapo da ne
buvo. Gali išnaikinti visą 
svietą.
’ —Niekus kalbi, seni. Ka
rę surengė kapitalistai, o ne 
Pievas.

—.Jeigu Dievas nebūtų no
rėjęs, tai kapitalistai nebū
tų jos surengę.

—Tai kodėl Dievas tos ka
rės norėjo?
> —O gi todėl, kad nukoroti 
žmones. Svietas, mat, per
daug jau ištvirko. Privisę 
visokių aidoblistų, tiligentų 
Jistokratų; pradėjo druka- 
yoti bedieviškas gazietas 
tverti visokias tarybas ir sa
kyti, kad Dievo nėra, kac1 
kunigų nereikia klausyti 
ant bažnyčių nereikia au
kauti ir taip toliaus. Už to
kį pasileidimą Dievas ir už
leido vainą.

—Tai tavo nuomone, žmo
nės dabar ištvirkę?

—Ne visi, vaike. Tik be
dieviai pasileidę.

—Ir dėl kelių bedieviu 
Dievas užleido karę ant vi
so pasaulio?

—Jes, vaike. Už vieną 
kaltą koroja dešimts nekal
tų.

—Ir tu tam tiki?
< —Jessa.

—Ir tuo pačiu laiku tu ti
ki, kad Dievas yra labai ge
ras ir teisingas?

—Šiur, Maik.
—Na, o ką tu sakytum, tė

ve, kad policija taip pasielg
tų?
t —Kaip?
, —Kaip Dievas.

—Sakyčiau, kad ji olrait.
1 —Gerai, tėve. Dabar da
leiskime sau, kad tu nueini 
pas savo parapijonus ant 
krikštynų ir randi tenai bač
kutę.

—.Jes, vaike, bačkutę aš 
myliu.

—Daleiskime, kad jus yra 
tenai dešimts gerų katalikų.

—Ant dešimts vyrų bač
kutė, vaike, nieko negiliuoja.

—Tėve, tu patylėk, kada 
aš kalbu.

—Gohet, aš jau tylėsiu.
—Daleiskime, kad ant tos 

pat gatvės, bet visai kituose 
namuose, atsitinka tuotarpu 
muštynės ir Raulas nukanda 
savo kumui nosį.

—Tai butu fonių, vaike.
—Daleiskime, kad jus to

se krikštynose nieko apie tai 
nežinot, bet visiek atvažiuo
ja policija, visus jus išgabe
na belangėn ir visi jus gau
nat po 6 mėnesius cypęs.

—Kibą ji butų pasiutus.
—Kodėl "pasiutus?”
—Juk mesčia nekalti, 

kad ,Kaulas pafiksino savo 
kuinui misi. • " -

—Taip, te ve, jus čia būtu
mėt visai nekalti, bet policija 
už vieną kaltą baudžia de
šimtį nekaltų. Ji daro taip 
kaip Dievas, o tu dabar tik 
sakei, kad toks darbas yra 
"olrait.”
\ —Ne, vaike, aš už kitą ne
noriu eit į džėlą. Aš ir taip 
jau daug esu tenai bereikalo 
sėdėjęs.

—Reiškia, tu jau nepripa
žįsti, kad už vieną kaltą rei
dą bausti dešimtį nekaltų?

—Nausa. 
—Kodėl?
—Ba tai neteisinga.
—Ar jau šitaip? O tu tik 

labar sakei, kad dėl kelių 
ledievių Dievas užleido karę 
uit viso pasaulio ir baudžia 
nlionus žmonių. Ir tu sakei, 
<ad Dievas daro gerai. Tur 
būt tu iš kuniginių raštų 
nokiniesi, tėve, kad taip 
šauniai moki save sumušti.

—Vaike, tu manęs taip 
nekritikuok, ba kaip paklau
siu ko, tai ir nežinosi ką at
sakyt.

—Nagi paklausk.
—O kur buvo Dievas, kai 

ivieto nebuvo?
—Kai]) nebuvo svieto, tai 

T Dievo nebuvo.
—O matai, vaiko, kaip ne

žinai. Dievas visuomet bu
žu. Jis yra amžinas.

—Iš tiesų?
—Šiuri
—O kas tau sakė? Ar tu 

su juo kalbėjais! kada-nors?
—Tas yra šventam rašte 

parašyta.
—Šventam rašte pasaky

ta, tėve, kad ir karvė gali 
žmogaus balsu kalbėti. Ar 
ir tam tu tiki?

—Jes, vaike, aš tikiu, ba 
senovėj, kada Dievas vaikš
čiojo po žemę, buvo daug 
stebuklų.

—Ir karvės stebuklus da-i 
rydavo ?

—Šarap!
—Na, o ko daugiau tu no

ri manęs paklausti, tėve?

Dažnai sakoma, kad žmo
gus savo valia save valdąs; 
valdo savo rankas, kojas, 
galvą ar norus. Kas tuo
met yra žmogus? Be ran
kų, kojų, galvos ir norų 
ar gali būti žmogus, turin
tis valią, kuvi valdo tas ran
kas, kojas, galvą ir norus? 
Tikra nesąmonė. Minimos 
organizmo dalįs nėra atski
rais daiktais, kad juos galė
tų valdyti valia,-.kuri dagi 
yra tuo pačiu noru, kurį 
ji valdanti.

Jeigu kūnas . su visomis 
jo dalimis ir jausmais yra 
valdomu, tai ta valdžia nėra 
keno tai įsakymu, bet pa
ties viso to kūno norai, gim
stanti smegenų dirksneliuo- 
se, tat daug nuosekliau butų 
sakyti: kūno norus ar valią 
valdo smegenįs. Tečiaus 
ir čia butų tik tas pat, kas ir 
pirmešniame manyme išei
na, būtent, kad atskira dalelė 
valdo visas kitas kūno dalis. 
Norę iš dalies smegenų rolė 
kūno judėjime ir yra svar
biausia, tečiaus ir smegenįs 
organizme nėra autokratu, 
vien pildo matymo, girdėji
mo, atminimų ar padėjimo 
įspūdžius.

Priimant faktą,, kad valia 
nėra prigimtas, vien auklėji
mo ir apystovų išvystytas 
daiktas, tuomet rasime, kad 
valia priguli nuo žmogaus, 
o žmogus nuo aplinkybių.

Kalbant kad valia yra tik 
pas subrendusį žmogų, tai 
kaip ji galėjo pas jį atsirasti, 
kada ji, t.y. valia, nėra pri
gimta ypatybė? Sakysite, 
protas išvystė valią, tad rei
škia, valia yra pavaldinė pro 
to, tai pavaldinė negali būti 
valdytoja žmogaus buities.

Pripažįstant, kad protas 
valdo valią ir žmogaus bui
tį, negalima užmiršti pasi
klausti ai1 protas nėra k.o- 
nors kito valdomas? Žino
ma, kad vaiko ar,geriaus sa
kant, žmogaus prigimimas 
nėra jo’pasirinkimo vaisius. 
Žmogus gema su smegeni
mis ii' su visa protavimo 
mašinerija, kas parodo, kad 
protavimo užmezga yra pri
gimta ir nepriguli nuo as
mens pasirinkimo. Gimus ne 
normaliam kūdikiui, ar ga
lima išlavinti pas jį protas? 
Jeigu valia išsivysto paskiau 
negu protiifi, tai kas išvysto 
protą? Mums būtinai prisi
eina išrišt klausimas, ar gali 
kas-nors pats save padaryti
»

.—Tu,vaike, netiki į stebu
klus, ale ką tu pasakysi, jei
gu aš tau parodysiu faktus?

—Nagi parodyk.
—Gerai, vaike, o ką tu sa

kysi ant to, kad sykį ant ma
rių bangžuvė arba veliori- 
bas prarijo Jonašą... Tu ne
sijuok. Prarijo kaip oisterį, 
ale kad jis buvo dievobai
mingas vyras ir Dievas jį 
kcravojo,,tai velioribo vi
duriuose jis ramiai sau mie
gojo ir po trijų dienų išėjo 
su kitom Dievo dovanom vi
sai sveikas ir gyvas. Ar tai 
ne stebuklas?

—Tai yra mažiems vai
kams pasaka, tėve, o ne ste
buklas. Jonašas niekad ne
galėjo per bangžuVės vidu
rius sveikas pereiti, nes 
bangžuvė turi tokią gerklę, 
kad per ją nei silkė čiela ne
pereina. Ji yra pilna priau
gusi kremzlių ir į bangžuvės 
vidurius tik tas gali pereiti, 
ką ji perėtas kremzles į- 
čiulpia. Žmogus, kuris ra
šė tą pasaką apie Jonašą. 
buvo dar toks tamsus, kad 
šito fakto visai nežinojo.

—O iš kur tu, Maike, taip 
daug žinai?

—Tą žino kiekvienas, kas 
tik lankė mokykla.

—Olrait, Maike, dabar tu 
gali eit sau namo, o aš užsij 
rūkysiu pypkę ir pamislysiu, 
ar tik tu manęs nefulmi.

arba pats savaimi atsirasti? 
Žinome,kad kiaušinis pats 
savęs nepadaro,vaikas pats 
savęs nepagimdo,ir net jokie 
religijų svajotojai,jokia baž
nyčia neišsvajoja,kad koks 
nors daiktas pats savaimi 
galėtų atsirasti, net ir tasai 
visų'daiktų sutvertojas Die
vas gimdė kjtųs dievus, pats 
gimęs iš tamsios žmogaus 
vaidentuvės. Kiaušinis ne
gali pats pakeisti savo sva
rumo, spalvos bei formos. 
Ar yra liogikos manyti, ka( 
protas bei vaidentuvės tva
rinys—dievas yra autoriu
mi paties savęs ?

Žmogus neturi jokios va
lios, nei atskiro nuo jo jaus
minės, taip sakant dvasinės 
buities, proto. Jis gali pasi
rinkti vieną iš dviejų ar dau
giau patinkamybių,ar atme
sti jam nepatinkamus daik
tus bei dalykus; pav. žmo
gus gali valgyt tą duoną, jei
gu ji jam patinka, arba ne
valgyti. Čia jau išsireiškia 
toji žmogaus valia, kuri leid
žia, jam nuspręsti pasielgi
mą. Bet kodėl nepripažin
ti, kad tokią pat valią turi 
kiekvienas gyvūnas? Saky
sim, šuo paliktas prie mėsos 
gali ją ėsti, bet jeigu jis ži
no, kad už tą pildymą savo 
nųro gali gauti į kailį, jis ne
žiūrint alkio, nejudins mė
sos. Vadinasi, kad gyvū
nas gali pasirinkti tatai, kas 
jam geriau. Tik ant nelai
mės patikimas priguli ne 
nuo valios. Alkio jausmas 
kaip pas žmogų taip ir pas 
kiekvieną gyvūną yra pri
gimtas instinktas duoti rei
kalingos organizmo budavo- 
nei medegos, tečiaus jeigu 
jausmas baimės, pasigailėji
mo ai' gėdos bus stipresnis 
už alkio jausmą, žmogus, 
kaip ir gyvenas, elgiasi tai]), 
kaip jam. aplinkybės leidžia, 
o aplinkybės vienus prigim
tų jausmų bei'instinktų gali 
sustiprinti, kitus susilpnin
ti ir atbulai. Žmogaus vei
kimas tat priguli ne nuo jo 
valios, bet nuo stipresnių 
jausmų, iššauktų pas jį ap
linkybių.

Jausmai rišasi- visada su 
kokiais nors prityrimais ar 
atsiminimais. Jeigu jaučia
me alkį, mes įsivaizdiname 
kokį-pors maistą.. Įsivaizdi- 
nimai bei atsiminimai pasi
lieka mumyse kaipo pasek
mė įspūdžių. Kas nepadarė 
ant musų Įspūdžio, to mes ir 
neatmename, tik apie tą dai
ktą teturime nuovoką, kuris 
kada-nors padarė ant musų 
Įspūdį.

Sakoma: t naujas išradi
mas, nauja mintis, tečiaus 
įokis jausmas naujos min
ties nepagimdo, jeigu atsi
minimas iš praeities nepri
mena įspūdžių. Kiekvienas 
naujas minties tvarinys, tai 
atspindis užmirštų Įspūd
žių. Milionus daiktų turi
me ant žemės, vieni išnyks
ta, Į jų vietą kiti atsiranda. 
Kiekvienas daiktas susideda 
apie iš 80 elementų. Viena 
ar kita daikto ypatybė pada
ro ant musų įspūdį, supran
tama, tik ne į kiekvieną vie
nodą ir tą patį. Nieks mu
sų negali įsivaizdinti daikto, 
kurio niekad nematė bei ne
girdėjo apsakymo apie jį. 
Jsivaizdinimas kokio-nors 
daikto sukelia šiokius ar to
kius jausmus ir tie jausmai 
veikia ant musų kūno; įsi- 
vaizdinimo Įspūdis suvirpi
na musų nervus, stiprina ar 
silpnina, o kartais numarina 
ir to pasekmę mes matome 
ant viso organizmo. Jeigu 
liudėjančiai motinai prane
šama, kad jos mylimas sū
nūs grįžta iš karės, jinai 
visų pirma žaibo smarkumu 
įsivaizdina jį tokiu, kokį yra 
mačiusi praeityje, visada 
pirmiausiai atsiminus tą

momentą, kuriuo tas jos sū
nūs yra padaręs smagiausį 
įspūdį.. Ir jos veide, jos vi
soj buity j mes išvysime 
džiaugsmo virpėjimą. Jos 
jausmai tečiaus mainysis 
tuo pat greitumu, kaip įsi- 
vaizdinimų paveikslai jos 
vaidentuvėje. fsivaizdini- 
mai yra surišti vieni su ki
tais; vienas atsiminimas at
neša kitą, tas trečią ir taip 
toliaus, kad stipresniam ko
kiam įspūdžiui nubudinus 
vieną stipresnį buvusių įs
pūdžių, greitu laiku jų visa 
eilė slenka ir tatai vadiname 
įsivaizdinimu—nuovoka. Jei
gu pamatome caro paveikslą 
(žinoma, kada esame paty
rę apie jį), mes pirmiausiai 
prisimename šalį, kur caras 
viešpatavo ir paskui visą 
eilę jo valdžios darbų ir su 
tuo surištų dalykų, dabargi 
žiuriht j caro paveikslą visų 
pirma įsivaizdinsime jau ne 
jo viešpatavimą, bet tą mo
mentą, kuris užbaigė jo die
nas, tas reiškia, kad sma
gus įspūdžiai atgimsta mu
myse pirmiausiai ir paskui 
save veda visą eilę kitų bu
vusių įspūdžių, padarytų 
ant musų smegeninių dirks- 
nelių.

Jsivaizdinimas dažnai su
kelia skirtingus jausmus, 
tuomet išeina kova tarpe 
jausmų. Tą tai kovą vadi
name protavimu. Kuomet 
stipresnis jausmas nugali 
silpnesnį, rezultatą Vadina
me nuosprendžiu. Paėmęs 
viršų jausmas verčia kūną 
paimti geistiną daiktą; pav. 
alkanas žmogus matydamas 
kito paliktą duoną, žinoda
mas, kad padarytos taisyk
lės draudžia jam ją paimti, 
kad numalšinus alkį, įsivaiz
dina jau ne malonius, bet 
baisius įspūdžius, bet duo
nos skonio įspūdis, ir alkio 
stiprumas pagimdo geidimo 
jausmą, kuris pradeda kau- 
ties su baimės jausmu ir nu
veikia jį, jeigu alkis neper
galimas, ir atbulai, jeigu 
geda bausmės yra stipresnė 
už alkį.
Žmogaus būdas, tikriau sa

kant, asmens prigimtis, ne
gali būti vienoda, kaip ne
vienodos aplinkybės, kokio
se duotas asmuo gema ir 
auga. Žmogus yra aplinky
bių padaras. Esmi tokiu, 
kokiu mane aplinkybės pa
daro. Tečiaus tose pačiose 
aplinkybėse du žmogų gali 
būti visai skirtingų pobūd
žių, kas parodo, kad aplin
kybės ne vienodus įspūdžius 
į kiekvieną daro, ne vienaip 
veikia ant asmens dirksnių 
ar smegenų.' Bet visgi vie
nodose aplinkybėse esantįs 
savo prigimtyj turės daug 
ką bendro—vienodo. Paim
kime, pav. italą ir lietuvį, jų 
prigimtis daug kuo skiriasi, 
ir ne tik prigimtis, bet net 
ir kūno išvazda skirtinga, 
bet tarpe dviejų italų ir tar
pe dviejų lietuvių rasime 
bendras ypatybes n4tik vie
nų dviejų ir kitų prigimtyj, 
bet’ir kūno išvaizdoje.

Aplinkybės pagamina pri
gimtį, aplinkybių besikeiti- 
mas ir tą prigimtį keičia. 
Kūdikis traukia šalin nuo 
ugnies rankutę ne dėlto, 
kad prigimtis tatai jam da
ryt lieptų, bet atmindamas, 
skausmą, kokį jam padarė 
dasilytėjimas ugnies, gi 
augmuo linksta link saulės 
spindulių, nes jų šiluma tei
kia malonumą. Prigimimu 
yra instinktas siekti viso to, 
kas yra malonu; vengimas 
nesmagumo bus tik įspūd
žių atsiminimas. Siekiame ir žmogus iš savo valios ne- 
viso to, kas gera ne todėl, galį judėti, tam reikalinga 
kad tokia yra musų valia, spėka, o ta spėka tik ir yra 
bet todėl, kad tai yra ingim- veikiančios aplinkybės, vel
tas kiekvieno organizmo in-|kiančios sulyg kitų aplinky- 
stinktas. Blogos padėjimo tių,begalinės eilės, 
sąlygos arba aplinkybės ir j P. Vaitekūnas.

Išleista Moterų Pramonės 
Komiteto prie šalies Gyni

mo Tarybos.
Kiekvienas pažįstantis 

darbą dirbtuvėse, supranta 
gręsiantį darbininkams pa
vojų. Karės laikų spaudi
mas tą pavojų tik padidina. 
Šis komitetas pabriežia y- 
patihgą pavojų, kjlantį dė
lei samdymo ateivių moterų. 
Daugiaus darbo ir mažiaus 
tinkamų žmonių ateityje 
privers moteris griebtis ne
priprasto joms darbo. Toms 
moterims gręs didesnis pa
vojus nuo industrijinių ne
laimių, negu patyrusiems 
darbininkams.

Diena po dienos, apsaugo
jimas darbininkų darosi vis 
svarbesniu reikalu valdžiai 
ir Suvienytų Valstijų gy
ventojams. Kuomet musų 
šalies išteklius yra taip at
sargiai apsaugojamas ir 
kontroliuojamas, yra daug 
svarbiau apsaugoti vyrus ir 
moteris dirbtuvėse, kflrie tą 
išteklių pagamina. Vien tik 
Illinois valstijoj yra 400,000 
ateivių darbininkų, kurių 
tarpe moterų yra tarp 16 ir 
21 metų. Normaliu laiku, 
1913 metais, skaičius indus
trijinių nelaimių siekė 25,- 
000; o skaičius sužeistųjų 
negalėjusių dirbti per 4 są- 
vaites siekė 700,000. Dabar, 
iš 'priežasties padidėjimo 
produkcijos ir reikalo dau
giau pagaminti trumpinu
siame laike, reikalinga di
desnė apsauga, apsaugoji
mui kaip naujų taip ir senų 
darbininkų nuo susižeidimų 
pavojus.

Daugelis samdytojų parū
pina Pirmos Pagelbos gy
dymą darbininkams, aplan
kiusiems įpjovimus, apdegi- 
nimą, sulaužimą kaulų, ir 
kittiš8 susižeidimus. Bet 
greitoji pagelba negali paša
linti skausmo, žudymą laiko 
ir algos ar pražudymo kokio 
norfe sąnario. Jeigu ir žai
zda aprišama, moteris dar
bininkė neišmokinama iš
vengti tokių nelaimių ateity
je. Tikrasis būdas yra ven
gime nelaimių.

Apsaugojimą nuo indus
trijinių susižeidimų galima 
pasiekti tik valdžiai veikiant 
išvien su samdytojais ir dar
bininkais. Pirmiausia, sam- 
dytjai turėtų įvesti saugias 
masinas ir pridaboti, kad 
apsaugos prietaisai visuo
met gerai dirbtų. Užveiz
ėtos. turėtų daboti nuo pavo
jaus. Trumpos darbo va
landos, atsakanti venteliaci-

ja ir apšvietimas ir prasklei
dimas lapelių ir plakatų yra 
svarbiomis apsaugojimo 
priemonėmis. Antra, darbi
ninkai turėtų būti išmokinti 
suprasti ir klausyti instruk
cijų ir perspėjimų apie maši
nas, gaisrus ir tt. paduoda
mus rašytomis iškabomis ar 
užveizdų. Trečią, valdžios 
viršininkai turėtų ištirti ir 
nubausti samdytojus, kurie 
per kriminališką nepaisimą 
neparupina darbininkams 
apsaugos prieš nelaimes. 
Nuo nelaimių daugiausia 
nukenčia darbininkai. To- 
del jie turėtų pažinti anglų 
kalbą, kad supratus gręsian
tį pavojų, kad galėtų praneš
ti apie kiekvieną dirbtuvę, 
kurios mašinerijos nėra tin
kamai apsaugotos ir reika
lauti ištyrinėjimo, jei sąly
gos yra netinkamos. Ford 
automobilių dirbtuvė skel
bia, kad mokinant ateiyius 
darbininkus anglų kalbos, 
skaičius nelaimių sumažėjo 
54 nuošimčiu. Mokinimas 
anglų kalbos yra Atsargu
mo Pirmiausia Priemonė.

Ateivės moterįs turi rū
pintis apsaugoti pačios save. 
Moterįs naujokės pramoni- 
joj ir dirbdamos po kariniu 
spaudiniu ir paskuba, turė
tų išmokti savo dirbtuvės 
veikmę. Naujos darbinin
kės dirbtuvėse turėtų prisi
rengti prie savo darbo, taip 
kaip vyrai mokinasi amato. 
Taipgi neturėtų būti darbi
ninkai kilnojami iš vieno de
partamento i kitą pirmiaus 
negu bus pamokinta apie 
naujas mašinas. Dabarti
nis didelis reikalavimas dar
bininkų neturėtų būti patei
sinimu priėmime moterų į 
pramoniją kaipo nięko neži
nančių kūdikių. Duokite 
joms progą pažinti savo gej-- 
buvį ir jos pačios save ap
gins.

Jos turi suprasti savo dar
bą dėl jų pačių smagumo. 
Valdžia reikalauja ateiviu 
moterų, dėlto kad jei ne jų 
darbas, pramonijos ratas 
sustotų suktis. Todėl vald
žia turi pagelbėti joms bet 
kartu ir moterįs turėtų at
likti savo dalį ir išmokti 
kaip apsaugoti savo sveika
tą ir save apginti.

Paimti] kariumenen 
ateivių žiniai.

pasakojimai, kad Amerikoje 
gyvenimo sąlygos patoges
nės, suvarė daug žmonių iš 
kitų pasaulio kraštų į Ame
riką, tečiaus Australijos pa- 
puasai da vis nebemaino sa
vo buveinės ant Amerikos, 
neturėdami žinių apie geres
nes negu jų šalis.

Atžagareivis nebūtų atža
gareiviu, jeigu pas jį nebūtų 
atsiminimų, kad esanti ar 
buvusi tvarka teikė ar tei
kia jam smagumų. Jis gina 
savo gerovę. Pirmeivis ne
patenkintas tuo, kas yra, ne 
iš savo geros valios, ne ide
alizmais vadovaujamas, bet 
aplinkybių spiriamas siekia 
geresnės tvarkos. Tai gam
tos įstatymas, jam norim ar 
nenorim, turime pasiduoti.

Koks meistras ir me
džiaga, toks ir jo padaras. 
Kokia mašina ir mašinistas, 
toks ir mašinos veikimas. 
Žmogus nėra autoriumi pa
ties savęs, autoriumi yra ap
linkybės. Kaip mašina, taip

Pradėjo išeiti aikštėn, kad 
lokaliai eksempcijos boardai 
paėmė kariumenen daug at
eivių, kurie neturi nei pirmų 
pilietiškų popierų. Tas poli
tikierių pasielgimas sukėlė 
dabar audrą protestų. Ame
rikos sutartįs su kitomis 
valstybėmis draudžia imti 
svetimų šalių pavaldinius 
kariumenen ir valdžia, neno
rėdama nesmagumų, liepė 
jau nepiliečius paleisti. Bet 
paleis, suprantama, tiktai 
tuos, kurie to reikalaus. 
Todėl kas be pirmų popierų 
yra paimtas kariumenėn ir 
nori pasiliuosuoti, turi pa
duoti, prašymą.

Rusų socialistų organiza
cijos Chicagoj sutvėrė net 
tam tikrą komisiją rūpintis 
tais reikalais ir prašo, kad 
visi tie, kurie buvo paimti 
kariumenėn be pilietiškų po
pierų, arba vietinių politi
kierių buvo verste priversti 
tas popieras išsiimti, tuo- 
jaus į tą komisiją atsišauk
tų. Jjaiškus galima rašyti 
rusiškai, bet geriau butų an
gliškai. Rašant šitai rusų 
socialistų komisijai laišką, 
reikia pasakyti viskas aiš
kiai: ar jus privertė popie
ras išsiimti, ar visai be po
pierų paėmė. Komisijos ad
resas toks:

M. A. Stolar, 2408 Hudsoiii 
Avė., Chicago, III.
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' kad prisiplakus prie laivo. 
[Vienok bananų nei vienas 
j negavo, nes pakol per minią 
su keke prasimušė, tai liko 
jau tik plikas stimburas.

Ir taip vaisių trustas pas
tatė ant savo. Valdžia ne
leido jam suversti bananas į 
jūres, tai jis išdalyjo jas dy
kai, o kas liko, leido besivar
žančiai miniai sunaikinti, 
bet parduot visai nepardavė, 
kad nenupiginus kainos.

"Boston American” dėl 
šito atsitikimo padarė net 
šitokią pastabą: "Kuomet 
mes klausomės, kaip moky
ti politiškos ekonomijos pro
fesoriai musų kolegijose ai
škina jauniems studentams, 
kad pertekliaus ir stokos įs
tatymas visuomet nustato

Praėjusi rudenį laikraš- reikmenų kainas,tai mus tik 
čiai rašė, kad didžiausi lau- juokai ima. Tie mokyti mo
kai daržovių New Jerseyj kytojai gyvena praeitim, 
valstijoj ir kitur likos nenu- Jie nieko nežino apie trustų

“KELEIVIS”
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

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

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

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

' "KELEIVIS”
255. Broadway, So. Boston, Masa.

Negirdėtas trustų 
godumas.

Norėjo suversti j jūres laivą 
bananų, kad palaikius aug- 

štas kainas.

valyti ir užšalo, kuomet mie-J galybę, kuri visus įstatymus 
‘ mindžioja kojomis.”stuose jos buvo nepaprastai 

brangios. Tą patį kalbėta 
apie bulves Maine ir Michi- 
gan valstijose. Maisto tru
stas užmokėjęs farmeriams 
už tas daržoves ir bulves ir 
palikęs viską laukuose. 
Laikraščiai tuomet 'sakė, 
kad maisto trustas sunaiki
no daugybę maisto dėlto, 
kad palaikius augštas kai
nas. Nes, mat, kuomet mai
sto yra daug, tai jis pigus.

Nesinorėjo tuomet tikėti 
tom žiniom.

Bet štai kas atsitiko šio
mis dienomis Bostone. Atė
jo čionai laivas su banano- 
mis. Vaisių trustas, kuris 
yra žinomas kaipo United 
Fruit company, apsižiūrėjo, 
kad tų bananų ant Bostono ____
perdaug—apie 40,000 kekių, pus, jis nuolatos reikalavo, 
Kitur gi vežti negalima, nes kad tautininkai paskelbtų tų 
bananos jau nunokusios, šnipų vardus. Kodėl jis pats 
Jas reikia tuojaus parduot,1 negalėjo jų paskelbti? Nes 
nes kitaip jos pages. Gi no- [ tai ne jo dalykas. Jis niekto 
rint greitai parduot, reikia bendra su tautininkų šni

pais neturi. Jis gal jų ir var
dų nežino. Juos galėjo pas
kelbti tik tai tie žmonės, ku
rie juos pažįsta, kurie su 
jais nuolatos susieina. Bet 
kuomet kilo klausimas apie 
klerikalų šnipus, "Darbinin
kas” reikalauja, kad jų var
dus paskelbtų "Keleivis.” 
Kur gi jau liogika? Juk 
"Kelevis" ne klerikalų or
ganas. Jis su tais šnipais 
neturi nieko bendra. Jis ga
li ir jų vardų nežinoti. Tai 
kaipgi galima to reikalauti 
iš "Keleivio,” kas yra "Dar
bininko” pareiga padaryti?

Brightone pavogė Paražinsko 
automobilių.

^Darbininkas” ir šnipai.
Žmonių patarlė sako: Su

duok į stalą, o žirklės tuo- 
jaus atsilieps. Taip yra ir 
su musų kaimynu "Darbi
ninku.” Mes pasakėm, kad 
vienoj klerikalų redakcijoje 

j lankosi šnipai, o "Darbinin
kas” tuojaus ir pašoko. Pa- 

Išoko ir pradėjo karščiuotis, 
kad pas jį jokių šnipų nesą, 
jis nieko nežinąs. Ir ant ga
lo "Darbininkas” reikalau
ja, kad mes paskelbtume tų 
Į šnipų vardus, jeigu mes ži
nome, kad jų yra.

"Darbininkas” labai ne- 
liogiškas. Juk kuomet kilo 
kalbos apie tautininkų šni-

kad tautininkai paskelbtų tų

nuleisti kainą.
Kad palaikius augštą ba

nanų kainą, kuri buvo jau 
• 30 centų tuzinui, United 
Frųit Company daro ve ką: 
ji kreipiasi į miesto sveika
tos komisiją ir prašo, kad 
ši lieptų tą laivą bananų, iš
versti į jūres.

—Kodėl į jūres?—klau
sia sveikatos komisija.
Vaisių trustas aiškino, kad 

dėl netikusio vėdinimo ba- 
nanos "pagedo," ’ laivas bu
vo "priėjęs pilnas nuodingų 
gazų” ir vienas laivo darbi
ninkas "buvo apalpęs.” To
kių bananų pardavinėti ne
galima, aiškina trusto agen
tai, nes "žmonės užsinuo
dys.” Būtinai jas reikia 
teršti į jūres.

Sveikatos komisija 
siuntė tris inspektorius 
žiūrėti tas "pagedusias 
nanas.” Pasirodo, kad 
nanos tokios gražios, tokios 
didelės, kaip retai kada pa
sitaiko, tik jos jau nunoku
sios ir ilgai laikyt negalima, 
bet užtaigi labai gardžios. 
Sugedusių visai nematyt.

Trūkto agentai tuomet ė- 
mė tvirtint, kad laivas buvo 
priėjęs pilnas nuodingų ga- 
zu ir bananos "užnuodin- 
tos.”

Sveikatos komisija pave
dė bananas chemiškai ana- 
lyzai ir pasirodė, kad trusto 
agentai meluoja. Jokių nuo
dų benanose nebuvo.

Bostono valdžia tuomet 
susižinojo su Washingtonu 
ir Suvienytų Valstijų mais
to biuras bananas užgyrė.

Trusto agentai, kitokio iš
ėjime neturėdami, pasakė, 
tuomet, kad jiems tuojaus 
reikalingas laivas ir jie turi 
jį ištuštint. Jie nagalį lauk
ti, !pakol bananos bus išpar
duotos.

Galų gale vaisių trustas 
sutiko išdalyti bananas dy
kai. Nuvežta visas vagonas 
kareiviams į Ayer stovyk- tamsiai mėlynos spalvos, 
las, apdalyta visas labdarin- ...........................
gas įstaigas ir ant galo daly- tokį kur patėmytų, praneš
ta žmonėms. Tūkstančiai. kit K. Paražinskui šiuo ad-
žmonių apgulė prieplauką ir resu: 170 Melrose st., Mon- 
lipo vieni kitiems per galvas, tello, Mass.

su-

nu- 
ap- 
ba- 
ba-

Apie Bostoną pradėjo 
labai vogti automobilius. Pe- 
rcitoj sąvaitėj, iš 4 j 5 spa
lių naktį, Brightone pavogė 
Klemenso Paražinsko auto
mobilių.

Paražinskas gyvena Mon- 
telloj, Mass., kur dabar yra 
didelė ūkio paroda. Pereito 
ketvergo vakarą Paražins
kas parvežė iš tos parodos 
tris lietuvius į Brightoną. 
Buvo jau 1 valanda nakties. 
Paražinskas tik Įnėjo su to
mis moterimis į vidų, žiuri 
per langą—automobiliaus 
jau nebėra. Nubėgo polici- 
jon pranešti. Tenai jam pa
sako, kad šiąnakt Brighto
ne jau ketvirtas automobi
lius pavogtas.

Ant rytojaus Paražinskas 
buvo atsilankęs "Keleivio” 
redakcijon ir prašė paskelb
ti tą žinią "Keleivyje.” Jis 
buvo labai nusiminęs. Sako, 
sunkiai dirbdamas per pen
kis metus sutaupiau $900, 
nusipirkau automobilių, ir 
pavogė. Pavogė penkių 
metų uždarbį! Kaip nenusi
minti?

Pavogtas automobilius 
buvo Studebaker firmos,

"laisinio” No. 46551. ,Jei kas

DrgoSt. Michelsono 
Prakalbu maršrutas 

Pennsylvanijoj.
Drg. S. Michelsonas, "Ke

leivio” redaktorius, kalbės 
VII Rajone temoje: "Socia
listai, kas jie yra ir ko jie 
nori?” Prakalbos bus sekan
čiose vietose:

Spalių 12, Plymouth, Pa., 
J. Macevičiaus salėje, ant 
Main St., vakare.

Spalių 13, Vanamie, Pa., 
Franko salėje, Main st., va
kare.

Spalių 14, Exeter Boro, 
Pa., Griškonio salėje, po 
pietų.

Spalių 14, Wilkes Barre, 
Pa.. Baubonio salėj, 243 E. 
Market St., vakare.

Spalių 15, Luzern,-Pa., va
kare.

Spalių 16, Hudson, Pa., 
Nuodaičio salėj, Martin St., 
vakare.

Spalių 17, Edwardsville, 
Pa., Shanko salėj, 517 Main 
St., vakare.

Spalių 18, Wilkes Barre, 
Pa., Kavaliausko salėje, 
57 Bank St., vakare.

Spalių 19, Duryea, pa., 
Yhas salėj, 404 Main St., va
kare.

Spalio 20, Hanover, Pa., 
Vaičiulio salėj, Frank St., 
vakare.

Spalių 21, Pittston, Pa., 
Lietuvių Knygyno salėj, 
59 No. Main St., vakare.

Spalių 21, Scranton, Pa., 
Kunigausko salėj, 1508 N. 
Main St., vakare.

Spalių 22, Binghamton, 
N. Y., Lietuvių salėje, 
267 Clinton St., vakare.

Vakarais prakalbos visur 
prasidės 7:15 vai., o po pietų 
—1.30 vai. Tėmykit, drau
gai, kada jųsų miestelyję 
prakalbos pripuola, ir susi
rinkit kuoskaitlingiausia. 
Ateikite ne tik patįs, bet ir 
savo pažįstamus atsiveskit. 
Šitoj kasyklų apielinkėj re
tai darbininkams tenka ge
resnių kalbėtojų išgirsti, 
todėl dabar nepraleiskite 
progos.

LSS. VII Rajono org. pa- 
gelbininkas,

A.Adomaitis-

Atsišaukimas į Lawrenco, 
našlaičius.

KELEIVIS.

Nauji Raštai
Karė—Ko dėlei? Parašė 

žinomas socialistų veikėjas 
George R. Kirpatrick, lietu
vių kalbon vertė V. K. Rač
kauskas, išleido Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugija. Kaina 75 centai, 
skaitymo 394 Įiuslapiai. 
Kiekvienas darbininkas tu
rėtų šitą knygą perskaityti.

Evoliution and Revoliu- 
tion,parašė Mark Fisher, iš
leido Charles H. Kerr and 
Co., Chicago, Ilį. Šita bro
šiūra duodama "Internati- 
onal Socialist Review” pre
numeratoriams vietoj rug
sėjo numerio "International 
Socialist Review,” kurį val
džia uždraudė siuntinėt.

"Dilgėlės,” tai naujas juo
kų laikraštis, kurį pradėjo 
leisti drg. J. Neviackas, bu
vęs "Laisvės” Bendro
vės pirmininkas. "Dilgėlės” 
žada eiti sykį į mėnesį. 
Rugsėjo numerį jau gavom. 
Jis padarytas gana švariai 
ir daro neblogą įspūdį. Kai
na nepažymėtą. Adresas: 
J. Neviackas, 149 Millbury 
Street, Worcester, Mass,

Netikėjimo Priežastįs,pa
rašė misijonierius K. V. K., 
išleido "Darbininkas.” Nie
ko pamokinančio šitoj kny
gutėj nėra—paprastos kle
rikalų pasakos.

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Vinco Gabrio, Sų- 

vakų gub.. Kalvarijos pav., Liudvina
vo miestelio, gyveno Pittston, Pa. 
Meldžiu atsišaukti ar kas žino teiksis 
pranešti.

Mikas Gabrls
727 — Ist avė., M>lwaukee, Wis.

Pajieškau pussesetės ’ Onps I.itvaj- 
ėiutės-Miliauckieųčs ir, Juozo Karpa
vičiaus, Suvalkų gub.‘,‘ Kvietiškio val
sčiaus. Sasnavos Įiarap., Klevinių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Jieva Baniūtė
BOK 376, 3‘Beverly, N. J.

Pajieškau draugo Antano Armino, 
su kuriuo persi«k,ytiau Bayne, 
Wash„ ^yypnę, paskp^ Bųtte,. Mont,, 
paeina iš Mariampolės pav., taipgi 
Juozo Zvingilo, gyvėho Springfield, 
III. Meldžiu atsišaukti. • 

Pijus Anskaitis
626 Buchanan st., ’l Dotroit, Mich.

Pajieškau pažįstamų, Elenos Ep- 
nerienės Vidgirų kaimo. Griškabūdžio 
vaįsč. ir Pctrcnėsj Urbanavičiūtės 
Stariešių kaimo, Jierkų vaisė., Vla- 
dislavovo pav., Suvalkų gub. Mel
džiu atsišaukt, nes turiu svarbų rei
kalą, arba kas jas 
pranešti.

Petronė
25 School st.,

žino malonėsit
(44)

ėisiutč. 
Brooklyn, N. Y,

Pajieškau savo vyro Liudviko A- 
daikio, geltonais plaukais, vidutiniš
ko ūgio, 27 metų amžiaus, paeina iš 
Šiaulių pav., jis paliko mane be ska
tiko, paimdamas visus pinigus ir iš
važiavo į nežinomą vietą. Meldžiu 
kas žino pranešti arba pats lai atsi
šaukia.

Ona Adaikienė (43)
210—37th Butlcr st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
laisvų pažiūrų, mylinčios gyventi ant 
ūkės, aš esu 28 metų, mergina gali 
būti nuo 20 iki 30 metų amžiaus. 
Platesnes žnias suteiksiu per laišką. 

A. Sookul, Dadson, La.

5

Pajieškau sesers Agotos Abicciu- 
niutės-Vaitkevičienčs ir Krano Zaru- 
bos, abu Suvalkų gub., Seinų pav., 
Serijų valsčiaus, Gervenų sodos, tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu atsišau
kti ar kas žino pranešti. (42)

Joseph Uliackas,
2 Blake alley, Pįttsburgh, Pa. N. S.

Pajieškau savo vyro Antano Ulozo, 
prieš 2 metu jis paliko mane su tri
mis vaikučiais. Kas apie žinote mel
džiu man pranešti už ką busiu labai 
dėkinga. (41)

Barbora Ulozienė
182 Prospeet avė., Bayonne, N. J.

Pajieškau busbrolio Jono Zabitos, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., Pa
nemunėlio kaimo, turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu jo paties atsišaukti ar 
kas žino pranešti.

Jonas Jurša
58 Adams st., Easthampton, Mass.

(■U*

Pajieškau pusbrolio Juozo Stat
kaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Pajavonio parap. Karklupėnų kai
mo, gyveno Montreal, Canada. Jo 
paties atsišaukti ar žinančiųjų meld
žiu pranešti nes turiu svarbų reika
lų. .
kreipkitės. (48)

Uršulė Yurkevičienė-Stočkiutė
801 So. 11-th st., Horrin, UI.

Pąjieškąu apsivedimui merginos 1 
j nuo lg iki 25 metų amžiaus, aš esu 
vaikinas ir norėčiau gauti draugę 
laisvų pažiūrų.

J. Vine (41)
410 Braner st., Topeka, Kans.

REIKALAVIMAL
REIKALINGI DARBININKAI:

Maišytojai, molderiai ir kitokie dar
bininkai reikalingi Rofo fabrikoj. 
Graži vieta, daug namų ir pigi ran
da. Mokestis gvarantuota $18

iVaitėjc. Kreipkitės ypatiškai arba 
I rašykite į

QUOBAUG IIUBBEK CO. 
Norlh Brookfield, Mass.

REIKALINGI Agentai pardavinė
jimui laiškams drukuoti mašinėles 
CTypewriters). Mašinos parsiduoda 
po $10.00. Aentams duodama gera 
nuošimtį. Informacijų kreipkitės.

K. J. Intas (41)
P. O. BOX 73, Chicago, III.

Pajieškau draugo Antano M. Pet
ronio, nesenai gyvenusio Roseland, 
III. Gerbiamas, priduokite savo tei
singą adrėsa dėl labai svarbių reika
lų, ir tai dėl Tamistos paties naudos. 
Arba kas jį žinot bukite geri pranešti. 
A. M. Petronis užsiima laikrodinip- 
kyste, (41)

J. Klimavičius
3202 Emerald avė., Chicago, III.

REIKALINGI č
1 .'1 ' i!

i!

ii 
ir $ 
?

L
U LEYNERIAI MASINI- 
į ŠTAI ir MUCKERIAI 
j.! Kontraktuotas darbas 
į! Mainose.

Alga nuo $4.50 iki $8.00. 

jį VVALTER FITCH, Jr. 
tx... „

Atsišaukite pas:

,Main and Tunnel Coritractor.
EUREKA, UTAH.

PARDAVIMAI.
Pajieškau brolio Bolesiaus Burdu

lio, Suvalkų gub., ir pav., Andrcja- 
vo valsčiaus, Trumpališkių kaimo, 
gyveno Forėst Gity, Pa. Jo paties 
atsišaukti bei žinąnčįųjų meldžiu 
pranerti., (41)

Jonas Burdulis,
164 Ilope str., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA PIGIAI Kostumie- 
riškų Rūbų Dirbtuvė. Biznis išdirb
tas. darbo tiek, kiek tik gali pajiegti 
apdirbt." Priežastis pardavimo: reik 
išvažiuot. Kreipkitės šiuo • adresu: 

J. Pauplis, 683 .Molu St., 
Cambridge, Masą.

REIKALAUKIT

EAGLE
BRAND 

CONDENSED 

MILE 
TUK ORIOINAL.

Per 60 metų gero kūdikių mai
sto. Reikalaukit nurodymų kaip 
maitint kudykius.
BORDEN’S CONDENSED M1LK 

C0„ NEW YORK. (Kvis).

Rusijos Revoliucijos 
Paveikslas.
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi j>a- 
sitraukt nuo sosto. Revoliucijbnie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa 
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite .suvyniot 23:-. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresu.

"KELEIVIS”
255 Broadvvay,

South Boston, Mass.

Telephonc: Greenpoint 2 172

MACYS BROS. j
FURNITURE CO

/

i

Pajieškau švogerių ir Jono ir Fe
likso Yakštų, tą Panemunio miestelio, 
Čedasų valsčiaus, taipgi Petro Vilčin
sko iš Čiobiškiu parap., iš Vienkiemio, 
pirmi du gyveno Kankakee, III. Jų 
pačių ąt&išaukti ar žinančiųjų meldžiu 
pranešti, (42)

Pranas Putrinskas, 
10522 Indiana avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Antanazo Anužio 
Kulių sodos, Plungės vaisė., Telšių 
pav., Kauno gub., pirmiau gyveno 
Chicago, III. ir jau' apie du metai nie
ko apie jį negirdžiu.; Turiu labai di
dėli reikalą ir meldžiu kas apie jį ži
no pranešti. (41)

Marcelė Vengalienė.
BOK 793, Chrlstopher, III.

PARSIDUODA poolruimis su 1 
stalais, lietuvių ir lenkų apgyvento] 
vietoj. Poolruimis prijungtas prie 
lietuviškos barbernūs, biznis eina la
bai gerai. (42)

Leonas Vaiša,
177 Greėn st., \Vorcester, Mass.

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

Pajieškau seserų Zofijos ir Barbo
ros Jiicarčių, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Triškių parap., Babilių kaimo. 
Pirmiau gyveno Philadelphia, Pa. Kas 
apie jąs žinot malonėkit pranešti ar 
ba lai pats atsišaukia, nes aš esu ka- 
riumenėję. . (41)

'■ Juozapas Yucas,
35-th Inf. Co. L, Negales Ariz.

Ltetuv. raidėms 
Gotiškoms rald.
Gaunama tiktai pas: 

M. X. MOCKUS, 
F. O. Boa 34, 

Detrolt. Mich.

ant žemės''
i

IPajieškau seserų: Marcelės, Marės 
ir Gresės Svetakiučių, Vilniaus gub., 
Trakų pavieto,, Sniplių kaimo. Meld
žiu jų pačių atsįsaukti ar kas žino 
apie jas pranešti. (42)

Wm. Svotaka.
BOX 73, Sylvia, W. Va.

Tokiu antgalviu išleido Alex A. Rei- 
kow lapelius. Pats ųžvardyjimas pa 
rodo kas lapeliuose yra aiškinama. 
Kaina -3C. Gaunami pus ALEX A. 
REIKOW, (?)
2416’ Orthodoz str., Phjlidephia, Pa.

$1.00 “SL
1‘ristatom į namus visokius 

daiktus į visą apielinkę Jersey, 
NewYork, South ir Centrai 
Broolllyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (?)

198-200 Grand Street
tarpe Driggs ir Bedlord avė.
BROOKLYN, N. Y.

r i -m - - i tftt ’1
Martino ir Mačio Rakandų Krau

tuvė perėjo j MACIO IR BROLIO sa
vastį. Martinui jo dalis tapo atmo
kėta ir gražiuoju persiskyrė. Labai 
linksma, kad lietuviai sugyvena gra 
žiai.

Lietuviai, kuriems reikalingi geri 
rakandai, nueikit pas MACĮ, o ten 
gausit gerus rakandus už prieinamų 
kainą.

Mes. Lavvrence’o vietinis 
Lietuvos Šelpimo nuo karės 
nukentėjusių fondas, atsi
šaukiame Į vietos našlaičius, 
kad kreiptųsi pas mus, kurie 
turi vargingą gyvenimą, 
kūdikiai turintįs vieną tėvą 
arba tik motiną arba visai 
netuinti tėvų.

Mes, L.Š.F., turime įstei
gę našlaičių fondą ir palei 
išgalės sušelpsime jumis.

Lawrcnco visos draugi-. 
,jos sutvėrė tam tikrą prie 
L. Š. F. dėl našlaičių užžiu- 
rėjimo fondą ir rūpinsis tuo 
dalyku.

Atsišaukdami savo atsi
šaukimus rašykite laiškais 
šiuo antrašu: P. B. Vaitekū
nas, A. Remeikis, Sta. 12, 
Box 434, Lawrence, Mass.

P. S. Rašydami atsišauki
mą malonėkit aprašyti ar 
gaunate iš miesto kokią pa
šalpą, ir priduokite savo 
antrašą, kur gyvenate, kad 
mes žinotume kur surast 
Jumis.

P. B. Vaitekūnas,
A. Remeika.

. Pajieškau Agotos Grikeėiutės it' 
Katarinos Rymšiutes, Suvalkų gub., 
Pilviškių miestelio. Jeigu kas žinote 
malonėkite pranešt, arba jos pačios 
lai atsišaukia.

Ona ėernauekiutė-Adomavičiene
143 Soutli avė., Bridgoport, Conn.

APS1VEDIMAI,

Pajieškau pusbrolio Adolfo Luinio, 
pusseserų, Onos ir Palionijos, aš esu 
Kauno gub., Šiaulių pav., Lūkės mie
stelio. Taipgi ir kitų savo pažįstamų 
prašau atsišaukti.

Kazimiera Trilikauskaitė
50 Catherine 'st., Rochester, N. Y.

Pajieškau Apsivedimui mergino.’. 
Su pirmu laišku meldžiu pasiųsti 
paveikslėlį. Platesnes žinias suteik
siu per laišką.

J. Stalion,
506 E. Monroe st., Springfield, III.

Pajieškau pusseserės Onos Babic
kai tės, girdėjau, yra ištekėjusi, pa
eina iš Radaikių sodžiaus, Virbališ
kių valsčiaus, Kauno gub. Taipgi ir 
kitų savo pažįstamų meldžiu atsišau
kti.

K.Ciurlis (43)
264 First st., Elizabeth, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 30 metų amžius. Aš esu 
24 metų, turiu gerą darbą, geistina, 
kad mergina mokėtų singlų kalbą. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiusi paveik
slą, atsakymą duosiu kiekvienai.

A. Burdanis 
8117 Siman avė., Cleveland, Ohio.

SESUO: Jeigu tu no
ri, kad tavo vyras ar
ba biJ6 mylima ypatą 
nustotų gert, nelauk 
kol bus per vėlai. Aš 
palinksminau šimtus 
seserų ir galimas dai
ktas, kad ir Juųs pa
linksminsiu. Priimk 
mano patarimą. Klau

sius šiandien už dyką mano pata
rimo, tik įdėk štampą atsakymui. 
Mrs. L. Piasecka, Univ. Sale IIousc

205 E. llth St., New York, N. Y.
Dept. 240

Aš, Alena Kostovska, pasirc - 
dau visai publikai akyse.

Pajieškau Petro Matcušaičio, Su
valkų gub., Naumiesčio pav., Ketui-- 
vojenos kaimo. Jo paties atsišaukti 
ar kas žino prašau pranešti.

Antanas Ūsas
BOX 335, Frankflin Mining, Mich.

Pajieškau apsivedimui vaikino, 
ne senesnio 40 metų, mylinčio gražų 
šeiminišką gyvenimą, turi būti mo
kintas. Meldžiu atsišaukti, prisiun- 
čiant savo paveikslą.

A. Donilė 
3252 Halsted st.,

(42) 
Chicago, III.

Pajiškau tetos Barboros Vaškevi
čienės, sesers Juzefos Makauskienės, 
Kauno gub., Laukuvos parap., Aukš- 

I tagirės kaimo, gyveno Montreal, Ca- 
| nąda. Taipgi draugų ir pažįstamų 
meldžiu įsišaukti. (43)

Petras J. Kugelevičius
BOX 471, Cloųuet, Minn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 27 metų amžiaus, ąš esu 
21 metų, negeriu svaigalų ir myliu 
gražų šeimynišką gyvenimą. Atsa
kymą duosiu kiekvienai.

Wm. Waitis (42)
BOX 37, So. Akron, Ohio.

PIRKIT CIBULIUS pas lietuvį- 
ukininką! Lietuviai krautuvninkai ir 
pavieniai, kam reikalnga cibulių dėl 
pardavimo ar savai šeimynai—kreip
kitės pas mane; o visuomet rasite pil
ną užsiganėdiiiimą. Dabar yra ge
riausia proga cibulius pirkti, nes gali
ma gauti labai žema kaina:

Geltonų cibulių maišas (100 svarų) 
No. 1 kainuoja $2.75; tų pačių No. 2 
—maišas $1,75.

Galima užsisakyti nuo 10 iki 100 
bušelių ir augščiau. Meldžiu visų pa
siskubinti kol dar cibuliai ant lauko 
ir nebrangus; paskui reikės dusyk 
tiek mokėt ir už menkesnius cibulius! 
.-—Informacijų klauskit, ar užsaky
mus siųskit sekančiu adresu:

A. K. KAZLAUSKAS. (42) 
P. O. BOX 71, Sunderland, Mass.

PAJIEŠKO KAMBARIO.
Jaunas, inteligentiškas lietuvis pa- 

jieško So, Bostone kambario, švie
saus, su šiluma ir valgiu, nedidelėj 
^šeimynoj. Praneškite "Keleivio” Re
dakcijon.

AGENTAS.
Galiu priimt užsakymus ant Rain- 

Kočių, ta darbą galiu dirbti tik Lav.- 
renee. Lietuviai, kurie išdirba Rain- 
Kočius ir 
kreipkitės

A. N.

Pajieškau savo pažįstamo Petro 
Baniortio, Suvalkų gub., šenapėlio 
pav., kiek metų atgal, gyveno Scran- 
ton, Pa. Turiu pranešti svarbų rei
kalą ir meldžiu atsisaukt.

Povilas Spūdis
412 Oak st., Scianton, Pa.

Pajiošku apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, sutin
kančios imti civilišką šliuba. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti savo pa
veikslą. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką.

W. Wiedcr,
BOX 482, Aberdeen, Wash.

Debatai socialistų 
su klerikalais.

Pajieškau Katarinos Puikiutės, 
liausiu kaimo, Dausių parap., Suval
kų gub. Jos pačios atsišaukti, arba 
kas žino malonės pranešti už ką bu
siu dėkingas.

Petras Kazakevičius
720 Momtegue st., Rockford, III.

Pajieškau sesers Apalionijos Kaik- 
lis, po vyru Vaivadienės, girdėjau 
kad gyvena apie New Yorką. Kas 
žinote malonėkit pranešti. (41)

Veronika Dudienė
1936 W. 15-th avė Gary, Ind.

Pajieškau Onos Sauserutės, Kauno 
gub., Raseinių pav., And re javo vals., 

Kas apIe įjno 
i teiksis man pranešti. (41).
I Emilija Jurgiuniutė,

toks agentas reikalingas I Tiekinų sodžiaus.
šiuo adresu: I' " '
P. T, 142 Lanrence St., | ___ _

l.nwrence. Mass. 142 Siimmit avė Brookline, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės nuo 25 iki 10 metų amžiaus, 
katra sutiktų pavasari važiuoti ant 
farmos. Aš esu 38 metų. Su pirmu 
laišku prašau prisiųst savo paveiks
lą, atsakymą duosiu kiekvienai.

K. Sakalauskas. 
BOX 255, Belle Vallcy, Ohio.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus, aš esu 
25 metų, mergina turi būti ne dides
ne 5 pėdų ir neliesa, norinti turėti 
gražų šeimynišką gyvenimą. Su pir
mu laiškų meldžiu prisiųsti paveik
slą.

BOX 379,
M r. J. L.

Hartshorne, Okla.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, mergina turi būti ne jau
nesnė 25. metų, našlė ne senesnė 35 
metų. Platesnes žinias suteiksiu per 
laišką.

J. F—ke
720 Mąnteguė st., Rockford, II.

Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lowellio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoria.i "kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo "forni- 
čiųs” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
skaitymo ir labai parankaus forma
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
geriausi klerikalų argumentai prieš 
socializmą, visa jų išmintis, visas jų 
"mokslas”, ir ten pat seka socialistų 
atsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visą jų "mokslą” į skutus.

Susipratę darbininkai turėtų pasi
rūpinti, kad tos knygutės kuo dau
giausia pasklejdus tarp tamsios mi
nios. Gaunama "Keleivio” redakci
joj. kaina tik 10c.

Suvyniok 10c. į popierą ir pasiųsk 
prastam laiške. Norintiems daugiau 
imt duodame nuošimtį.

"KELEIVIS"
255 BROADWAY, SO. BOSTON. 

MASS.

Kas mane išgelbėjo uuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strčnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Salutn- 
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
G mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dami Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SĄLUTARAS CHEMICAL 1NST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St., Tel. Ganai G417. 
P. J. BALTRĖNAS, I’rof.

Chicago, III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

ŠTUKA, TAI ŠTUKA!

Tą štuką geriausiai rodyt šlubojo ir 
susirinkime. Paimt pusę dolerio, j- 
mest į stiklą pilna vandens. Uždengi 
su skepetėle stiklą, pasakai kokius 
nors žodžius. Paskui tegul žmonės 
peržiūri, bet neras nė skepetaitės, nė 
stiklo, tik atras tavo kišeniuje tą pu
sę dolerio. Prisiųskite 25 e., mes pri
siusime prietaisus, su kuriais galėsit, 
tai padaryt (41)

THE MAGLC SHOP.
BOX 309. Holbrook. Mass.



6* KELEIVIS.

HOMORISTIKA [ Vaikas verkė, o į paklau- 
simą atsakė visa gerkle pra
dėjęs rėkti:

—Jus mane mušat, kad 
ves tik esu gyvas, o paskui 
da kliausiat, kodėl taip niek
šiškai darot,—a-a !....

m

Iš amerikoniškos spaudos. Nicko nereikia
_ , TT , (OŠ išmokti, tiktai
Panelė Helena Scalon, įgS įd5k Muzikofl 

musų knygvedystės Ru)j
riaus vedėja, laimingai pyk> 0 turėsi
vengė nelaimės, kada perei- gražiausią ir 
tą dieną atbula iššokus iš Be pigiausią mu- 
einančio gatvekario parpuo- ge ZiKą. 
lė ant savos atsakomybės; g 
tokiame atsitikime kompa- gį 
nija už susižeidimą neatsa- gj 
ko.

Parapijinėj mokykloL
Kunigas pasakoja vai

kams apie baisiąją svieto 
pabaigą, kada tai viešpats 
dievas atsisės ant savo sos
to ir teis visus gyvus ir nu
mirusius.

Besiklausydamas Jonu
kas urnai pašoka, klausda
mas:

—Ant ko ponas Dievas 
sėdės? x

—Ant sosto, durniau! 
Ant sošto, kuris stovės ant 
debesių.

—Olrait, ale kaip jis sė
dės neturėdamas kūno?— 
klausia Jonukas.

Motinos.
—Tai jūsų sūnelis jau pu

sės metų?
—Taip.
—Mano da tik penkių mė

nesių. Kokį turite pieną kas-

Tarp bendradarbių.
—Po šimts pykių, kas čia sįj 

darosi. Parašau "straips- 
nius,” perskaitau, rodos ai- gffl 
lright—ir dar syki perskai- 
tau—allright. Bet kuomet 
atidrukuoja peiperiuose, tai 
velniai žino, pats nebegali " 
prisipažinti savo "raštų.”

—Tas pats broli ir su ma- ' 
no "raštais,” štai džiovinin
kų sosaidės organan para
šiau "straipsnį” ant socialis
tų, bet kada tilpo organe, 
tai ir prisipažinti nebegali. 
Socialistus supylė į mieles.

’—Stebuklai darosi.
L. St—s.

DAR KARTĄ.
Dar kartą—kol juda krau

jas/
Kol tviska krūtinėj širdis,

link skyrimo vaikui amato? I Paskleisiu dainas naujas,
Maniškis rodo palinkima' Užžiebsiu liaudžiai ugnis... 
būti kalviu, ką tik paduodi, Užžiebsiu kibirkštis broly 
tai tuoj ir kala.

—O maniškis,
bės,

hm.... pa- Kad švistų pajuodęs dangus, 
gal jo dabartinio palinkimo,dainoms meilės, liuosybės 
tai kibą bus pieninku.

J ieško turtingesnių.
Panelė Keidė vakar gavu

si darbo jieškojimo biure 
vietą kaipo kambarinė tar
naitė Makdonaldų namuose, 

lien vėl atėjo tan biu- 
darbo jieškoti.

—Tamistai vakar priro- 
dinau gerą vietą—pastebi 
darbų jieškotojas.

—Eikit jau eikit su tokia 
vieta. Ar pas tokius vargšus 
tarnauti? Kaip tik įnėjau 
aš tuoj pamačiau, kad jie 
neturės iš ko man algos mo
kėti—jų dvi dukterįs 
prie vieno piano ir abi 
jo mokinasi skambint.

š'
r

Sukelsiu prieš skriaudas 
draugus.

Dar kartą paėmęs aš lyrą, 
Užgausiu jos stigą auksinę, 
Te skamba aidai, te skamba. 
Budinsiu vargšų krutinę.
Kad veidas pasiliks aptemęs, 
Nereiks tada mums dainų, 

(Ramiai pailsėsim po žemė^ 
Tarp mirusiųjų draugų.

L. Studentas.

sėdi 
ant

KARE IR LIGOS!

ii' tam-

I

kainos siųsi, tai užmokėsi likusių sumų paČtoriui, kuris

colių, 32 liežuvėliai, tik ... 
colių, 80 liežuvėliai, tik . .. 
colių, 112 liežuvėliai, tik ...

....$25.00
. .. .$33.00
... .$42.00

Nieko Nereikia Išmokti!

Gražiausių Dainų ir Najausių

b

■

vtszTvKzIšžTvA VFvT

Didžiausia Mu
zikos Išradi
mas Pasaulyj. 
Labai Graži, 
Gera ir Pigi 
Saueinanti

Concertinka.

Jeigu Tamista myli muziką, tai neatbūtinai nusipirk vieną iš. šių musų puikių SAUE1NAN- 
ČIŲ KONCERTINKŲ. Su jaja palinksminsi save ir savo draugus. Galėsi grajinti visokius 
šmotus, ir ne taip, kaip zirzina kas nors, šiek tiek pramokęs, bet grajinsi gražiausiai ir atsa
kančiai. Įsidėsi sau rulę kokią norėsi ir tik tampysi Koncertinką, o jinai grajins. Gali būt tik
ras, KONCERTINKA labai graži ir gražiai grajina.

Dabar, koliai dar garsinam, parduodam jas labai pigiai. Taigi, nusipirk vieną tuojaus— 
nelauk koiei pabrangs. O Tamistai reikia šio NAMO L1NKSMINTOJAUS. TUOJAUS pri
siųsk arba visą sumą iš kalno arba tik trečią dalį prekės, o mes nusiųsime Jums šį naudingą in
strumentą tuojaus. Jeigu tik trečią dalį 
atneš jums koncertiną.

Už No. 1. Koncertinką—diduma: 7%
Už No. 2. Koncertinką--diduma: 9'4
Už No. 3. Koncertinką—diduma

3 RULES MUZIKOS DUODAME
Didelį surašą vardų muzikos rulių, siunčiame

9 U
DOVANAI SU KIEKVIENA KONCERTINKA.

drauge su koncertinką.
Tuojaus parašyk kiek pinigų siunti, katro numerio koncertin-. 

ka nori, savo vardą ir antrašų ir išsiųsk mums. Jeigu dėsi pinigus j konvertą, tai laišką užregis- 
travok pačtoje. Bet jeigu siųsi "Jloncy Orderiu” pinigus, tai laišką rėgistravot nereikia. 
Money Orderį gali nupirkt pačtoje.
su šią koncertinką. Laukiam Tamistos orderio. Užtikrindami, kad busi pilnai nusidžiaugęs

MASHKENN SPECIALTY CO. 3101 So. Halsted St. CHICAGO, ILL.

EILIŲ KNYGA

ii

>į
Ii

H. S. Stone, Oph.D
Akių

Specijalistas

RYTOJUS.
Per nepermatomą miglų mi- 

•glyną,
Per tamsią girią be kelių,
Per įsiūbuotą jurų vandeny

ną,
Per painias pinkles vortink

lių;
Lig užrištom akm’s, nežino

moj vietoj,

i 
jį

»

Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
■ ai gražiausi* ir turtingiausi* eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audimu apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

lomele*

M-MAl ~1 ~ I ' t t-t-TJyrC'V'T./KzrT.I-.r’

10 m. So. Bostone.
399 Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

i į 
i*

t
! 

I •

’ I

Ant 21 
akmens

Gelžkęlio laikro-
Sfite'NY dis sriubelių už- 

3 sukamas, vyriš
ki ko didumo, ant 

20 metų auksuo
ji tas su išrašytais 

dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

važiuojantiems žmonėms, 
reikia visuomet tikras lai-

Tarp artistų.
—Norėčiau turėti tamis- Lig kad girtybės svaigime, 

tos gabumus, o bučiau tur- Lig raganų dauboj kerais 
tuoliu. | užkerėtoj,

—Aš savo paveikslo be Lig klajonių apsiautime: 
penkių tūkstančių nepar- Einu gyvenimo slaptingais 
a—... — z..- i_.Az_._i takais,

Seku lig aklas nežinystę — 
Kam ir kodėl? Su kokiais gi 

tikslais
Išpildau tą pasiuntinystę?
Koks bus rytojus, koks 

lauk’ likimas?
Kur neš gyvenimo banga? 
Kur bus’me, ką veiks’me ir 

kam tas veikimas?
Kada bus vargo pabaiga?

Kainas J r.

užkerėtoj,
paveikslo be Lig klajonių apsiautime:

duosiu, tečiaus jei bučiau 
pirkėjas tavo paveikslą pir
ma nupirkčiau.

—Dėlto tai ir užvydžiu 
tamistai gabumų. Jeigu juos 
turėčiau aš nesitepliočiau 
dažais, bet bučiau pirkliu.

U

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekviena* nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia i siųst "Money Orderiu,"popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

gelžkeliu 
kuriems 
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiūlysimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai sų 
kiekvienu laikrodėliu. ( ?)

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILI

Draugijų reikalai.
Visi nariai,kurie gyvena toliau, 

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

Naudokitės visi iš progos,
2 Knygos Štukų Dovanai?

V isieips tik per 10 dienų; 
ateikite- ir dažinositę, kaip jas 
reikia gauti tuojaus visai dykai, 
arba raSykite. tos 2 knygos yra 
reikalingos visiems lietuviams,

BOOKS SUPPLY HOUSE
3048 S. VVallace St. Chicago, III.

Apgauta.
—Tai aišku kaip diena, 

kad mano vyras mane ap
gaudinėja. Vakar pasakė 
man, kad einąs j kliubo mi
tingą, ale aš maniau kad ei
na pas savo meilužę ir pase
kiau paskui ir tas bestija 
ištiktųjų nuėjo j kliubą, o ne 
patą raganą....Jis mane ap
gaudinėja !

Redakcijos Atsakymai.

Teisme.
—Kiek turite metų?—

klausia teisėjas vagies.
į —Nežinau.

■■—Kada gimei?
—Ar tas turi ką nors 

svarbam? Kad ir pasaky
čiau mano gimimo dieną, 
ponas teisėjas mano gimt- 
dieniui prezento neduosi.

Jonui Lukštui.—Vienai ir 
kitai pusei leidę pasakyti 
savo žodj, toliaus per laik
raštį ginčyties negalime lei
sti. Jūsų atsakyme sako
mi neskelbtini dalykai. Kas- 
link minimų "prenumeratų,” 
ištyrę dalyką radome, kad 
įvyko klaida ir ne su blogu 
noru tatai padaryta. Gin
čams užbaigti mes pataria
me iš vietos lietuvių išrinkt 
trečiųjų teismą ir susitai- 
taikyt sulyg to teismo nuo
sprendžio.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA.

Pittsburgh, Pa.
Pirm Povilas Kavaliackas,

2218 Tustin Street, 
Vięe-I’irm. Juozas Maskeliūnas,

2025 Colwall Street, 
Prot. Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultrit Street, 
Fin. Sekr. Jonas Urlokis,

2034 Salisbnry Street S. S. 
Kasimus Karalius Varušius,

Ali Nation Dep. Ba ik S. S. 
Kasos globėjai: Jonas Katkus,

2204 For’oes Stieet 
ir Alcks Vestcrtas, 135 Moul’.rie Si.

GRANO RAI’IDS, MICH.
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirm. J. Besasnaris,

1026 Quarry Avė 
Vice-Pirm. J. Žegunas,

1311 Scribner Avė. 
Prot. rašt. D. V. Graišutis, 

1309 Broadreay avė 
Fin. rašt. K. S. Jakimavičius,

1520 (Juany Avė. 
Iždininkas M. žiūra,

1253 Davis Avė
Organo prižiūrėtojas: K. S.

N.

N.

N.

N.

N

W.

W.

W.

W.

Teisingas paklausimas.
Ponas inžinierius gerai Meldžiame perskaityti atsa- 

išpėrė sunui kailį, o paskui, j kymą Jonui Lukštui, 
kaip pedegogijos’ taisyklės1 
reikalauja, palkausia:

"Keleivio" skaitytojui.

Pasaulio piliečiui. — Ačiū
—Dabar pasakyk man, už pranešimą, bet įdėjome 

vaike, už ką tave nubaud-i pirmiau pranešusio musų 
žiau? 'korespondento pranešimą.

VV. 
______ ____ _____________  Jaki

mavičius, 1520 Quarry avė. Su viso
kiais Dr-jos reikalais kreipkitės prie 
valdybos virš nurodytais adresais.

LIET. DARB. BR. PAŠ. DR-STfi 
Courtney, Pa.

Valdybos adresai: 
D. Lekavičius—pirm.

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

Courtney,
Ant Bročinskis—Fin. rašt., 

P. O. BOX 327, Courtney, 
Jonas Stanislovaitis, prot. rašt, 

P. O. BOX 176 Courtney, 
St BemotoviČia---kasier.,

P. O. BOX 28, Courtney,

ra.
Pa.

ra.
ra.
Pa.

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

Pirmininkas—A. šilkaitis,
P. O. BOX 48, St. Charles, 

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

Prot.. Rašt.—K. Tamašiunas,
73 W Illinois St., St. Charles, 

Turto Rašt.—P. Valentas,
579 W. Bth St., St. Charles, 

Kasimus—T. Eidrugevičia,

m.
Iii.

m.
iii. L

LIETUVIŲ NEPR1GULMINGAS 
KLIUBAS CHICAGO, ILL.
VALDYBOS ADRESAI:

J. Kriščiokas—pirmininkas,
1900 So. Unjon avė., Chicago, III.

Petras Keniutis—prot. raštininkas,
3238 Sc. llalsted st., Chicago, Ii!. 

Ičaz. Miiioiaitis—organ. priž.
3213 Atiburn avė., Chicago, III.

-
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loroi
Sutaisytas >h 

recepto: suteikto išmlutln- 1 
8»» Egypto žŲkoniokUj

SJ O 2FL O X- 
apsirelSklu esąs ttobetln.il pasekmtngu 

nuo yi'litHO piti'O ir i-unu, gtr- 
Itlfu skaudrjiauA, dusulio, galran 

nvulo/ima apdilo, 
k ■ tjaliajf, id.. tcf., Sutai-
n-krt £oui4s išdirbtųjų labai pagalgljubly

-
PAIN"EXPELLERIO"

seno ir ištikimo draugo įeimy* 
uos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę flfmtmei’io-—sac 
už bonkiit* vibO*o apti«k(w, 
arba galite ufeiMkyti tiesiai iš
F. AD. EICUTKK A CO, 

74—80 Nashlfiftoa Street* Niw Verk.

i i

i

i! i!
A H: NORI, KAI) MERGINOS 

MYLĖTŲ?
Jeigu taip, tai nusipirk

r

I

KREST KENDŽ.IŲ. 
o ji niekad nepamirs jus, nes 
kandžių gurdumas priverčia jų 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney’s Crest Ken- 
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o' 
gausi viena svarą geriausių' 
Amerikoj išdirbtų kendžių. | 

Geriausias agentas Bostone,
K. ŠIDLAUSKAS

226 BROADVVAY, 
. SOUTH BOSTON. MASS J

KARfi, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.
Karė padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai

kas, giminaitis ar draugas randasi kovos 
lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 

rupinusiu, o tas trukdo reguliari Akam 
valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 

Karė yra priežastimi valgio produktų 
pabrangimo, delko paprastai žmonės 

bei darbininkai turi permainyti .jiems 
priprastus valgius, kitais arba sumažinti 

jų sunaudojamą laiką.
Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk

leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE. BROOKLYN, N. Y.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinam, kad Jns sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, lodė! musų 
pasiūti sielai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS i’ASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21015 9

| Visi C0LUMB1A Gramafonai
ir Lietuviški Rekordai

gaunami

PILVINIO ir ZELDOKO
KRAUTUVĖ

)

I
ii
i
- *

SO. BOSTON, MASS. ii
.... *

MES UŽLAIKOME VISUS LIE
TUVIŠKUS REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.
Prisiųsk po 75c. už kožną Rekordą 

parašydamas dainų vardus arba nu- Į 
merį, o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą j 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo pamidėda- į 
mi ar jau turite mašiną, ar ne. Įdėk už 4c. štampą prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS !
J33BROADWAY

ELEKTRA YRA GYVASTIS
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta- 

jsai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJ1NT GYVYBE nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie
lą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
Fishleigh & Co., B. 70 Athcnaeuni Bldg., Chicago, III.

<
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RE1KALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITK, 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARES BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBEGELIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

BUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mua. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokio* rųšie* dokumentu* 

padarome šilsiančiai.

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

tobetln.il
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Pajieškojimai iš Lietuvos
žinios Tiesiog Iš Lietuvos.
Išvertęs iš vokiečių kalbos že

minus paduodu pilnus atsaky
mus, kurie atėjo man per neu
tralių valstybių konsulatus, šie 
atsakymai yra tiktai tiems, ku
rie gyvena Mass., Maine, N. H. 
ir Vt. valstijose, ir jieškojo savo 
giminių per mano tarpininkystę. 
Jieškojusieji iš Pa., N. Y., 111.. 
Ohio ir kitų valstijų, atsakymus 
gaus tiesiog iš konsulatų, kurių 
juridikcijoj jie gyvena. Atsaky
mai ateina vokiečių kalboj, to
dėl jei kas negali perskaityti 
prisiųskite mums, mes išversi- 
me dykai. Į Lietuvą pinigus ga
lima pasiųsti, kaip buvo jau pra
nešta "Keleivyj.” Kurie ne.it- 
siėmėt dar originalių atsakymų 
prisiųskit mums savo dabartini 
antrašą, mes tuojaus prisiusi
me.

Sekite dabar "Keleivyj” kas 
savaitė, ir savo draugams pasa
kykite, kad "Keleivio” nė vienc 
numerio nepraleistų, nes dabai 
bus nuolatos talpinami atsaky
mai atėjusieji tiesiog iš užim
tos Lietuvos.

F. J. BAGOČIUS,
253 Broadway,

So. Boston, Mass.

1. Juozas Pakarklis, Keistu 
čio Dr-stės Sekr. Norivood, Mas; 
jieškojo Salomiejos Gudeliaus 
kienės iš Kudonių, žižmarių vai 
sčiaus, Vilniaus gub. Atsakymai 
"Jieškomoji ypata gyveną Ku 
dany No. 24, jai einasi gerai it 
ji siunčia labų dienų.”
2. Aleks Kuodelis, jieškoje 

Anastazijos ir Mait inos Kude 
lių iš Keizanlų. Galivanių valse. 
Vilniaus pav. Atsakymas: ”Pon 
Anastaziją ir jos sesuo Malvin: 
yra sveikos, prašo pinigų. Ant 
rasas: Anastazija Kudalis ii 
Kejrzany, Kreis Schirwinty.”

3. Elzbieta Balčiūnaitė, jieško 
jo Valerijos, Kazimiero ir Anta 
no Balčiūnų ir Aleksandro ir O 
nos Stonių iš Cziberkių, Raudė 
nų parap., šaulių pav. Atsaky
mas: "Visi po senovei gyveni 
savo senoj sodyboj, visi yri 
sveiki ir einasi jiems neblogiau 
šiai.”

4. Antanas Ijtucka, jieškoje 
Matėušo. Marijos ir Jurgio Lau 
ckų iš Aleksandravo, čipėnų vai 
Panevėžio pav. Atsakymas; 
"Mateušas ir Marija Lovecka 
mirė praeitais metais, Jurgis 
yra gyvas ir jam einasi gerai 
Visi pažystami siunčia širdingus 
linkėjimus, taipgi Antanas.”

5. Ona Vaitekūnas, jieškojo: 
Baltramėjaus, Josefato ir Jono 
Jonušauskų iš Prusegalio, Cipė- 
nų valse., Panevėžio pav. Atsa
kymas: "Baltramėjus gyvenan
tis Prusegale, Kreis Birche. Jam 
einasi gerai, ir jis sveikina.”

6. Stanislovas Ladzinskis, jie
škojo, Franciškos Ladzinskų, 
Jono Garonskių, ir Kazimiero 
Mačio, iš Iriškių, šaulių pav. At
sakymas : "Gyvenimo vieta: 
‘Pranciška Ledinski, Triszki, Ok- 
miany Weg. Jose! Gauronski 
Triški, Okmiany, Weg. 4. Kazi- 
mir Maczys, Triški, Okmiany. 
Abban. Visiems einasi gerai. 
Pranciška Ledinski yra varge, 
ir reikalauja pinigų. Stanislava 
ir Bronislava mirė. Norėtų ži
noti, kaip Stanislovui Ledinskui 
einasi.”

7. Vincent Davidauskas jieš
kojo Barlioros ir Antano Dovi- 
dauskų iš Jonaičių, Popialianų 
vaisė., Atsakymas: "Barbora 
Dovidauskas mirė pereitais mal
tais, Antanas Dovidauskas yra 
sveikas, gyvena Jonaiei su visa 
savo šeimyna ir prašo pagelbos. 
Petronėle Skirnund sesuo, taip
gi sveika, prašome pranešti, kaip 
broliui Pranui einasi.”

8. Laurin Sindaras, 
familijos Sindoravičių, 
liškių, Trockių pav., 
mas: "Viršpaininėtos ypatos gy
vena ant savo žemės. Sumeliški, 
Kreis Koszedary. Jiems gerai ei
nasi.”

9. John Sabaliauskas, jieškojo 
Antosės Petrauskų iš Žižmarių 
Trockių pav., Atsakymas: "Jie
škomoji ypata yra ten pat kaip 
viršui paminėta, jį yra sveika ii 
siunčia linkėjimus.”

10. Paul Lukszas, jieškojo. 
Mikalinos, Jono, Antano ir Vla- 
dislavo Lukšių, iš Valaikavičių 
Solskojų vaisė. Atsakymas: 
"Apie tas ypatas, nieko nebuvo 
galima patirti.

11. Joseph Jančiunas, jieško
jo Magdalenos Jančiunų iš Lito- 
nių, Zežniarių vaisė. Atsaky
mas: "Jieškomoji ypata gyvena 
kaip augščiau nurodyta, ji yra 
sveika ir siunčia linkėjimus.

12. August Bundorius, jieško
jo familijos Bundorių iš Laizo- 
rių Šiaulių pav. Atsakymas: 
"Bundorių familija: Agnieška, 
Ona, Augustas ir Onytė gyvena 
miestelyj Luizevvo, Kreis Ok
miany Litauen. Jie yra visi svei
ki ir jiems einasi gerai."

j ieškojo 
iš Sume-
Atsaky-

—T-!

IŠRADĖJAI’!
Norint gauti PATENTĄ ant Jūsų išradimų ir trumpame lai

ke ji parduoti, rašykit, pirma pas mums, reikalaudami patarimų, 
kuriuos suteikiame DYKAI ir knygutę — VADOVĄ IŠRADĖ
JAMS išsiųsime. Musų raštiųyčia yru 250 Broadivay, New York 
mieste, kuriame yra milijonai gyventojų ir didžiausia kupčystč 
kur PATENTĄ geriausiai, galima parduoti. Rašykite Lietuviškai, 
reikalaudami knygutes ir . musų gvarancijos—•

AMERICAN EURUPEAN PATENT OFFICES, 
Barrister Bldg., W ashington, I). C. (k.s.)

rių, Czipianų valse. Atsakymas; 
"Jurgis ir Petronėlė Pašakar- 
niai gyvena Downany, ir jiems 
einasi gerai, Juozas yra karės 
lauke, ar jis tebėra gyvas mes 
nežinome. Už teiravimosi apie 
mumis, mes širdingai dėkavoja- 
me, ir siunčiame širdingus linkė
jimus. Tėvas yra Starosta, iš 
budinkų nė vienas nebuvo sunai
kintas.”

30. John Virbickas, jieškojo: 
Juozo, Deratos, Onos, Stanisla
vo ir Povylo Virbickų, iš Bardiš- 
kių, Vilkmergės pav. Atsaky
mas: "Viršminėtos ypatos gy
vena Bardysze, ir apielinkėj, ir 
joms gerai einasi ir yra viso: 
sveikos.”

13. Aleks Vaitekaitis, jieško
jo Zuzanos, Onos, Emilijos ir 
Julijos Vaitekaičių, iš Bražiškių 
Kruopių vaisė. Atsakymas:
"Viršui paminėtos ypatos gyve
na Bražiški, Kreis 
jiems visiems einasi 
lie visi yra sveiki.”

14. Anna Mikonis
Jono, Barboros, Antano ir Jono 
Laurinaičių, iš Pariarbių, Šiau
lių pav. .Atsakymas: "Jonas 
Laurinaitis su savo familija 
yra sveikas, bet viskas sudegę 
ir prašo sušelpti pinigais, nes 
reikia būtinai pirkti arklį. Visi 
širdingai sveikina ir džiaugiasi, 
kad jus esate dar gyvi."

15. Frank Morkūnas, jieškojo
•Jono, Evos ir Franciškos Mor
kūnų iš Vaigovo, Kronių vaisė. 
Atsakymas: "Familija Jono
Morkūno gyvena Vaigowo, jiems 
•inasi gerai, ir jie sveikina. Dar- 
puniszki, Cordes, Korpsgendar- 
me.”

16. John Galminas, jieškojo 
familijos Galminų, iš Stauge- 
talnių Triškių vaisė. Atsaky
mas: "Tos ypatos nežinomos 
kkmenės apielinkėj (Kreis).”

17. Joseph Mikšis, jieškoje 
Katrinos ir Onos Mikšių, iš Nar- 
vidiškių, Vabalininkų vaisė., Pa- 
levėžio pav. Atsakymas: "Visi 
įveiki bet labai reikalingi pini
gai. Gend. Station Gieloze, 
rleidner, Korpsgendarme."

18. Ignac Razulevičius, jieško
jo: Zigmonto, Jono ir Juozo Ra- 
sulevičių, iš lknonių, Zimarių 
vaisė., Trockių pav. Atsakymas: 
'JieŠKomos ypatos gyvena Ju- 
ihniany, Kreis Koszedary. Jiems 
iinasi gerai, ir širdingai sveiki
na.”

19. Martin Szimukauskas,jieš
kojo: Mikolo, Marijos, Jono, Juo- 
:o ir Katrinos Szimukauskų, A- 
eksandro ir Juozo, Brazių, iš 
Vilkininkų, Kronių vaisė., Trakų 
u3av. Atsakymas: "Jieškomos 
ypatos gyvena Wilkiniki, jiems 
linasi gerai ir visi širdingai svei- 
<ina.”

20. Frank Ramanauski, jieš
kojo Ignaco Ramanausko iš Mi
lų, Viekšnių vaisė. Atsakymas: 
Tgnac Ramanauskas, Dorf M iii, 
Kreis Okmiany. Yra sveikas ii 
inksmas ir meldžia 
antrašą.”

21. John 
Kazimiero, 
Petkų, 
vaisė. 
Petkus ir pati Rozalija Petkus 
gyvena 
laikuose, einasi jiems gana ge
rai, bet meldžia savo sunaus Jo
no prisiųsti jiems pinigų. Dukte
rį Rozalija Rusai išvilko su sa
vim, ir jos dabartinis likimas 
.nums nežinomas.”

22. Geo. Bush, jieškojo Petro 
Mevallnskų iš Porijų, Girsuds- 
;ių vaisė. Atsakymas: "Gend. 
Station Giloze, Petras Nevalius
ias mirė mėnuo tam atgal. Hei- 
dner, Korpsgendarme.”

23. Vincen Klovas, jieškojo 
Kiovių familijos, iš Pleikių, 
Kruopių vaisė., Šiaulių pav. At
sakymas: "Visi viršui paminėti 
įmonės gyvena Pleiki, Kreis 
Dkmiany, jiems einasi gerai ir 
yra visi sveiki."

24. Jonas Pikelis, jieškojo fa- 
milijos, Pikelių, iš Dilbitų, Popi- 
ianų vaisė. Atsakymas: "Jieš- 
conios ypatos, visos tebėra gy
vos ir sveikos, ir visos tebgyvė- 
na ant savo ūkės. Jie labai 
džiaugiasi, kad gavo nuo jūsų 
žinią, ir jei galėtumėt saviškius 
linigais sušelpti, jie būtų labai 
lėkingi. Visi širdingai sveikina 
tėvas, motina, tris broliai ir se
seris.”

25. Peter Karolevicz, jieško
jo: Stanislavo, Amilijos, Vladis- 
avo ir Albino Karolevičių ir 
Adalės Aleksandravičių, iš Vil
niškių, Gedraiškių valse. Atsa
kymas: "Apie tas ypatas nieko 
pranešti negalima."

26. Vincent Pocevičius, jieško
jo Onos Pocevičių iš Zarianų, 
Papilianų vaisė. Atsakymas: 
'Jieškomoji ypata gyvena: Gut. 
ioriany, Kreis Okmiany, Post- 
itant Szaulen. Jį yra sveika,bet 
oiedna, neturi žemės ir tarnauja 
Įvare, kaipo darbininkė.”

27. Anesta Vincas, jieškojo 
Petro ir Marijos Anesta, Višty
ty, Suvalkų red. Atsakymas: 
skamba: "Petras Anesta mirė 
jau 18 mėnesių tam atgal, Ma- 
rija Anesta gyvena VVystitęn. 
šiaip viskas einasi gerai. Prašo 
kad prisiųstumet kiek pinigų. 
Daug sykių sveikina.”

28. Helen Pe.terson, jieškojo: 
Juozo, Onos, Julijos, Petronės ir 
Jono Petru.šauskų, iš Ossvvos, 
Lubavo valse., Kalvarijos pav. 
Atsakymas: "Visiems einasi 
labai gerai, yra visi sveiki ir 
gyvena kur jie pirmiaus gyveno, 
širdingai sveikina ir prašo neuž
ilgo daugiau rašyt.”

29. Kazirnir Pašakarnis, jieš
kojo familijos Pašakarnių: Juo- _
zo, Petronėlė ir Juozo iš Dauno-džios agentas Burton aplan-

Petkus, 
Rozalijos 
Vegerių, 

Atsakymas:
iš

Okmiany, 
gerai, ir

j ieškojo

savo tikra

j ieškojo: 
ir Rožes 

Popeliam; 
"Kazimii

Viegery, ir kaip šiuose

Šalis, kur vienos moteris 
gyveno ir tvarkėsi.

Skaitytojai gal patėmyjo 
laikraščiuose, kad rusų mo
teris, kurios sutvėrė savo 
kariumenę, vadinamos ”a- 
mazonkomis.” Ką tas žodri 
reiškia? Ne visi žino.

"Sulyg graikų mitologijos, 
senovėj buvo tris šalįs, ku
rias valdė ir kuriose gyveno 
vien tik moteris. Tos šalis 
vadinosi amazonų šalimis, o 
jų gyventojos—amazonėmis 
arba, iš rusiško tariant, 
amazonkomis.

Azijos amazonės, nuo 
kurių paėjo ir kitos jų se- 
serįs, gyveno Juodųjų jūrių 
pakraščiuose, Kaukazo kal
nuose ir Trebizondo apielin
kėj. Mituose sakoma, kad 
sykį jos buvo užkariavusios 
visą Aziją ir pastatė mies
tus Smyrną, Efezą, Kūmą 
ir kitus. Jų karalienė Hy- 
polytė žuvo iš Herkulio ran
kų, kuris pildė devintą dar
bą, užduotą jam Euriste- 
jaus.

Sykį amazonės savo kara
lienei Pentazilėjai vadovau
jant atėjo Priamui pagelbon 
prieš graikus. Jos taipgi pa
sirodė ir Aleksandro Didžio
jo laikuose, kuomet jų kara
lienė Tabestris šitą valdoną 
aplankė.
Kita jų dalis,vadinama Af 

rikos amazonėmis, vadovau
jant karalienei Myrino už
kariavo Gosgonus, Atlantus 
ir apgulė Egyptą su Arabi
ja. Ant Tritomi? ežero jos 
įkūrė savo sostinę. Vėliaus 
jas užpuolęs Herkulis, ap
galėjęs ir visas išžudęs.

Amazonės, kaip mituose 
įasakojama, neleido nė vie
kam vyrui gyventi savo ša- 
įse. Joms visuomet vado- 
zavo moteris karalienė ir 
ilgą laiką jos turėjo savo šalį 
moterų žeme.

Jos vienok tankiai sueida
vo su kaimyniškų šalių vy
rais dėl palaikymo gentkar- 
tės. Jeigu pas jas gimdavo 
sūnus, jos sugražindavo kū
dikius vyrams arba tuoj 
iems gimus nužudydavo. 

Mergaites gi augindavo di
džiausioj priežiūroj ir nuo 
pat mažens mokindavo ka
rės meno. Sakoma, kad vi
sai da mažutėms mergai
tėms amazonės nudegindavo 
lešiniają krūtį, kad paran
kiau butų šaudyt iš saidokų. 
Nuo to jos ir vadinamos a- 
nazonkomis, kas reiškia be
krutės.

Jos garbindavo mėnulį . 
(maža).

Pietų Amerikoj yra didelė 
upė vardu Amazona. Tas 
vardas paeina nuo amazonių 
moterų. Ispanas Orellana, 
kuris pasiekė tą upę pirmu 
kartu 1541 metais, pakrikš
tijo ją tuo vardu dėlto, kad 
tenai jį užpuolė indijonai su 
savo moterimis. Tas jam 
priminė pasaką apie karin
gąsias amazones ir jis pava
dino šitą upę "Amazonų 
upe.”

Pereitam šimtmetyj ke
liauninkai grįždami iš Af
rikos tankiai parveždavo ži
nių, jog ir tenai, Dahomos 
karalystėj, esanti amazonių 
armija, kurios narsumo bi
jančios visos kaimyniškos 
tautos.

Vienok vėliau, kuomet 
1860 metais Anglijos val-

kė Dahomos karalystę, pasi
rodė visai kas kita. Tiesa, 
Burton rado tenai moterų 
kariumenę, bet tai buvo ne 
kokia baisi armija, prieš ku
rią drebėtų visi kaimynai, o 
vien moterų gvardija, kurią 
karalius užlaiko savo as^ 
mens reikalams. Seniau šita 
lo’b-gvardija buvusi gana 
skaitlinga, bet dabar joje 
buvo tik 1,300 merginu. 
Joms nevalia buvo tekėti už 
vyro ir už praradimą mer
gystės grėsė mirties baus
mė, vienok nežiūrint to, apie 
100 jų tuomet buvo nėščių.

Šita šalis, Dahoma, guli 
Afrikos vakaruose. 1890 
metais franeuzai ją užpuolė 
ir po 3 metų karės pavertė 
savo kolonija. Karalius bu
vo suimtas ir ištremtas. Nuo 
to laiko ir "amazonės” te- 
n“ai išnyko. M. M-ne.

NIEKAI) NELAUK PER-

NUTRINK Jf ANT ŽAIZDŲ AR 
SKAUSTANčIO KŪNO.

Sloano Linimentas greitai apmalši
na skaudėjimų ir persimų BE TRI- 
NIMO. čystesnis negu pleisteris ar 
mostis, negadina odos.

Nusipirk bonkutę atsargai nuo 
reumatizmo, sausgėlos, neuralgijos, 
strėnų gėlimo, podagros ir 'tiems pa
našiu skausmų. Sloano Linimentas 
pagelbės,

Visose aptiekose po 25s., 50c., 
$1,00. .

Ar nori mokintis?
Mes išmokiname per korespondencijas: anglų kalba, aritmetiką ir 

lietuvių kalbos gramatiką. Visi išmoksta savo namuose liuosu laiku; 
iškaščiai maži. Rašyk dėl informacijų; įdėk už du centu stampa. (41)

Lietuvių Korcspondencijne Mokykla,
1327 N. RobeySt Chicago, III.

ŽMOGAUS ISS1VYSTYMAS
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONES, NEKUR1E SAKO.
BET IŠ KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuoseklia) 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

ILGAI. 
(Apgarsinimas).

Paprastas žmogus 
daug tepaiso apie savo skil
vį. Jis dirba visą dieną, 
valgo savo maistą skubinai 
ir neviškinimas, užkietėji
mas, galvos skausmas ir tt. 
darosi pas jį dažnesniais. Jis 
iš to nesigydo visai ir galų 
gale paprasti simptomai 
atneša skilvio ligą. Trine- 
rio Amerikoniškas Elikse- 
ris Karčiojo Vyno gali pra
šalinti šitas blogas pasek
mes. Jis užlaiko vidurių 
čystumą, padidina sveiką 
apetitą, pagelbsti virškini-, 
me maisto ir atbudavoja or
ganizmo sistemą. Kaina 
$1.00 aptiekose. Žmonės, 
kurie kenčia nuo reumatiz
mo, ar neuralgijos privalo 
imt musų patarimą ir pamė
gint Trinerio Linimentą. Ši
tas vaistas suteikia neapsa
komą pagalbą tūkstančiams 
žmonių. Taipgi gelbsti nuo 
nikstelėjimo, nuo pertempi
mo raumenų ir tt. Kaina 
25 r 50c aptiekose, išsira
šant 35c ir 60c.

Jos Triner, Mgf., Chem- 
ist, 1333-1343 So. •. AshIand 
Avė. Chicago, 111.

ne-
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DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKI!’ 

"KELEIVĮ.”

p
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Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS. j

D r. A, F. CRISTON
401 MARLBOROUGH ST., 
netoli Massachusetts avė. 

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimui ir 

gydymui kiekvieną dieną.
Valandos: Nuo 9—11 iš ryto; po piet 

nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
Privatiškas Lygonbutis su 26 ge

roms lovomis. Visais moderniškais 
įtaisymais ir aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausią 
atydą atkreipia ant visų ligonių, jei
gu pagalba arha gydymas yra gali
mas. Kreipkis tuo adresu:
401 Marlborough Street, 

Boston, Mass.
Tel. Back Bay 807.

Ligdtįius ateina į namus apžiūrėt 
ant pareikalavimo. Gydau jau per 18 
metų. Kalbame ir rusiškai.

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap- 
tiekorius.
EDVARO DALY, Savininkas

18 BroadiR, So. Boston.
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiusime.

1 Jonas A. Katkus
’ų

UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 
IR KITOKIŲ DAIKTŲ.

Galima gaut pirkti visus Anre- 
rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

4; Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto 
® iki 12 vidurnakčio.
A • 'Poliaus gyvenantieji galit, 
<)5 kreiptis laišku šiuo adresu: (30) ;

J. A. KATKUS
K 2204 Forbes st.,^ Piltsburgh, Pa.)H

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS.
PARAŠE Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITĮ NUO ŽILOS SENOVĖS.

i «
Iš jos sužinosi, kada musų pratėviai vogdavo sau 

žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smulkiai 
išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA 35c. 
AUDIMO APDARAIS 50c.

Viršminėtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrašykit tapi:

"KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS,

KNYGŲ
VISIŠKAI UŽ

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 
Kalbeli, Skaityti, Rašyti Angliškai

Tai.: 1787-J

Dr. David W Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. N* 

2 iki 8 dieną, nuo i 
8 vakare.

■11 BANOVER STREET, 
_____ BOSTON. MASS.

r - -,rr

30
Kalbos 

Lekciją 

4
Pamf tatai 
Grafcatlkas
Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbų, skaitymų, raštų 
ir gramatikų. Reikalauk paaiš
kinimo: prisiusi; už 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE
Įvairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
toru. Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COLLEGE PREPAR- 

ATORY SCHOOL
lAmcrlcait Stliocl oi Unfuages)

3103 S. Halsted St. Chicago, UI.

Kožnas vyras turi pareikalauti uiiiu 
laiku vieni; iš tn Stebuklingi; Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni; nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotus priimnumo gamtos—visi tio 
vyrai turi pareikalauti vienų Iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Kuyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrųžiuta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

, būti vyras tarp vyru—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelia.

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

Slfillsų arba Užnuodljlmų Kraujo, 
Triporlų, Pulavlmų, Nurilpnčjintų Gy
vybes, Užkrečiamais Ugnis, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių. Ncgruo- 
nralavimu Vidurių, Prietvarkų, Slogo
mis, Hemoroldais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų n- 
petitą; sumigusi pilvų; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtų liežuvio; negeri; kvapų; tam
sins ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus J Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, bnrningaa ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nodrasus ir ša
linis nuo draugystes; riuliudys, priklos 
ir nusiminęs} Muši; knyga už dyką 
pasakys jums apio tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboj teip, jog gnlesito

—— —  -   —— suprasti ji ir naudotis jos patarimu ir
Ji yra krnutovč žinios ir talpina tikrai tokius daiktuB, lcatrus kožnaspamokinimų. ė._ ,_____ ,__ . _______ ..... .

vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, novodęs ir vedęs, sorgas ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dykų, užmokant pačtų. Ant kon- 
vertos nlera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardų, pavardę ir adresų aiškei, atkirpk ir siusk tų Už Dykų Kuponą.

Siusk Tą Už Pyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSF.L PRICE CO., L.202 Mudison & Clinton St».. Chicago. III.
Godotinasai: —- Aš esu užinteresraotas jusi; Už Dyką Knygos Faslulyniihul ir noročiau 

gauti vieną iš tą knygą, utnu laiku.
Vaidas ir pavarde

Adresas.
Miestas. Stejtas
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Vietines Žinios
Pataria uždaryt bažny

čias.
Pereitą nedėldienį Dor- 

chesterio kongregacionalis- 
tų bažnyčios kunigas J. N. 
Pierce, sakydamas savo pa- 
rapijonams pamokslą, pada
vė sumanymą, kad jie vie
toj šyldvt bažnykią, taupytų 
savo skatikus anglims, rei
kalingom apšildimui namų 
bei mokyklų. Jis pasakė, 
kad iš visų jo parapijonų tik 
keletas yra tokių laiminguo
ju, ką savo namus turi ge
rai apšildytus. Jis patarė 
religiškiems savo parapijo- 
nams, kurie turi ar ištenka 
nusipirkti gramofonus, kad 
užsidėtų religijinių giesmių 
rekordus ir tuo budu pada
rytų sau bažnyčią namie, 
užbaigdamas, kad parapijo
nų nuosprendį, ar jie 
sutinka kuryt ir šildyt baž
nyčią, ar savo namus ir mo
kyklas, parodys sekančio 
nedėldienio susirinkusiųjų 
bažnyčion parapijonų skait
lius.

Tai mat. Ar nevertėtų ir 
mūsiškiams kunigams pa
našiai padaryti. Tečiaus 
iš mūsiškių kunigų tokio pa
sielgimo veltui laukti. Kon- 
gregacionalistų kunigas gali 
nueiti ir i dirbtuvę sau duo
ną pelnyti, bet musų nutu
kusieji tėveliai žmonių skur
do nepažįsta, jie paskutinį 
centą iš aptemdintų žmone
lių paimtų, kad tik turėjus 
sau rojišką gyvenimą, o 
skurdžių katalikų bėdos ką 
jiems apeina!
Rekalauja, kad mokyklos 

butų atsakančiai apšil
dytos.

Boston Labor Centrai U- 
nion organizacija išrinko 
komitetą, kuriam pavesta 
reikalas išreikalauti iš mie
sto mokyklinės užžiuros ko
misijos, kad toji pasirūpin
tų, idant visos mokyklos bu
tų atsakančiai apšildytos.

Nors dėl mulkinimo vi
suomenei akių skiriama 
visokius "diktatorius” ir 
kontrolerius pragyvenimoi 
reikmenų kainoms nusta
tyti, bet viskas, ką visuome
nė iš to turi, tik tai, kad 
tokiems diktatoriams, kont
roleriams ir tyrinėjimo ko
misijoms augštas algas mo
ka, o jie paskelbia spaudoje, 
kad kainos reikalingiems 
gyvenymui dalykams suma
žinti negalima. Besinaudo
dami karės teikiama jiems 
proga, visą visuomenės gy
venimą laikanti savo ranko
se trustai kelia kainas kaip 
jiems patinka ir per savo 
spaudą šaukia, kad visuo
menė atsisakytų nu valgio, 
gėrimo, dėvėjimo, avimo ir 
šilumos. Saugodami anglis, 
anglies baronai nenori nei 
mokykloms anglių parduoti, 
o visokie jų biznį apginanti 
"profesoriai” įkalba, kad 
vaikai mokintus i nekūren
tose mokyklose, į tam tikrus 
maišus sulindę. Akyvaizdoje 
to viso, minėta darbininkų 
organizacija nutarė katego
riškai reikalauti, kad moky
klos butų apšildomos ir ku- 
dikiųsveikata apsaugota.

Priviso netikrų daktarų.
Distriktinis prokuroras 

Pelletier įsakė policijai iš
tirti, kas gamina ir parduo
da studentams, neišlaikiu
siems kvotimo iš medicinos 
bei dentistrijos mokslų, dip
lomas ir daktarų laipsnius. 
Pasirodo, kad Bostonan pri
važiavo daug netikrų dak
tarų, turinčių padirbtas di
plomas. Manoma, kad diplo
mų gaminimo ofisas randasi 
Philadelphijoj. Už tokias 
bevertės diplomas apgavi
kai ima nuo 125 iki 1,000 
dolerių bei augščiau ii’ už 
tuos pinigus žiopliems, bet 
turingiems studentams par
duoda mokslo vyrų ar dak
tarų laipsnius.

Reikalinga mergina 
pabaigusi mokyklą lai atsi
šaukia tuojaus j "Keleivio” 
ofisą.

JUOZAS STEPONAITIS 
NUSIŠOVĖ.

Pereitoj sąvaitėj Mary- 
villėj, Ill„ nušovė Juozas 
Steponaitis, kuris buvo pa
imtas kariumenėn ir turėjo 
važiuot į stovyklas. Velio
nis buvo 27 metų amžiaus 
ir dirbo angliakasyklose. 
Nuo to laiko, kaip jo nume
ris likos ištrauktas, Stepo
naitis vaikščiojo labai nusi
minęs ir visuomet kalbėda
vo: "Greičiau nusišausiu, 
negu eisiu karėn.”

Vienoj svetainėj koncertas 
ir prakalbos tuo pačiu laiku.

Delei rengėjų nesusitari- 
1110, pereitą nedėldienį Lie
tuvių salėje įvyko Gabijos 
Dr-jos surengtas Miko Pet
rausko koncertas ir L.M.P. 
S. 13 kuopos surengtos pra
kalbos. Koncertas buvo vir
šutinėj svetainėj, o prakal
bos apatinėj. Tikėtasi, kad 
kaip vieniems, taip ir ki
tiems rengėjams toks nesu- 
sitarimas pakenks, bet išėjo 
visai kitaip. Norinčiųjų pa
siklausyt koncerto susirinko 
anie trįs šimtai žmonių, į 
prakalbas priėjo pilnutė 

' svetainė. Kalbėjo "Moterų 
I Balso" redaktorė, d. K. Pet- 
rikienė iš New Yorko, pada
rydama nemenką įspūdį.

Koncertas gi buvo taipgi 
geras ir mažai kuo skyrėsi 
nuo nesenai buvusio Cam- 
bridgeiuj koncerto.

Nešiodamas kišeniujc pra
žudė $5,500 dolerių.

John Burke, dirbantis ant 
geležinkelio stoties kaipo 
prekių krovikas, pereitą ne
dėldienį pranešė Charles- 
towno policijai, kad jieško- 
tų jo pinigų, kurių jis pame
tė $5,500. Pinigai buvo jo 
žmonai sąvaitė tam atgal iš
mokėti kaipo atlyginimas. 
Burkė manęs tuos pinigus į- 
dėti į nepajudinamą turtą, 
nusipirkdamas namą ar že
mės sklypą, bet bijojo dėti 
bankan ir nešiojosi savo ki- 
šeniuje kol neapsižiurėjo, 
kad pinigų jau nėra.

Lietuvis dentistas.
So. Bostono lietuviai galų 

gale susilaukė savo dentisto. 
Juo yra d-ras Anatanas Ka
počius, kuris vidurinę moky
klą baigė Shenandoah, Pa., 
dcntininkystės mokinosi 
Tufts Kolegijoj, Bostone. 
Pabaigęs čia mokslą, jis savo 
ofisą atsidarė So. Bostone, 
"Keleivio” name, po No.253- 
251 Broadvvay.

Taigi kam reikia taisyti 
dantis, tegul kreipiasi pas 
savo dentistą.

Po 23 metų paleido iš kalė
jimo.

Gubernatorius McCall ir 
miesto taryba nutarė palei
sti iš kalėjimo Petrikcką 
J. Sullivaną, kuris išsidėjo 
Charlestowno kalėjime 23 
metus, kaipo nuteistas vi
sam gyvenimui kalėjiman 
už nušovimą Duroy Fosterio 
rugsėjo 11 "d. 1894 metais.

LSS. 60-ta kuopa statys 
scenoje veikalą ”Marija 
Magdelietė” 22 dieną gruo
džio, 1917, Dudley Opera 
House. Todėl geistina, kad 
kitos kuopos bei draugijos 
tą pačią dieną nieko nereng
tų.

ŠOKIAI.
Rengia Jaunimo Ratelis 

subatoje, pirmi bus 27 spa-' 
lįų ir lapkričio, Lietuvių sa-Į 
Įėję, So. Bostone. Prasidės, 
nuo 7:30 vakare. Atsilan-' 
kykit visi. Komitetas.'

BORDENS 
Malted 
Milk

s
CAGLC BRANO • 

HAS NOEŲUAL
* M»»ul.rtuiW ty | 
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Motinoms žindančioms 
kudikiusr

Jeigu esate persitikrinusios, kad 
permažai maisto Jūsų kūdikiui, 
tad išgerk stiklą arba du 

klišė

MaltedJMilk
IN THĘ SOUARE PACKAGE

Tas labai pagelbės Jums laike 
žindyino kūdikio. Tai yra ideališ
kas maistas, kuris dideliai sudru- 
tna kūną kūdikio ir podraug Jūsų 
pačių.
PIRK PAKELI ŠIANDIEN 

Parsiduoda visose aptiekose.

Address

Nedėlioję, 14 spalių nuo 
7:30 vakare, Lietuvių salėje 
skaitys paskaitą Šalčius a- 
pie "Lietuvos gamtiškus 
turtus.”

Juozas Zupkauskas.

Ypatingai geros šios gyduolės:

25c
50c
20c
2bc 

1.00 
1.00
50c

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,
Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 

vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

PARSIDUODA ARKLYS.
Geras važiuojamas ariamas arklys, 

parsiduoda už $85.00, dėlto, kad far- 
incris išparduoda viską. Kreipkitės: 
84 Myrtle str., Stoughton, Mass.

I SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVĮ.”

“KARDAS”
251 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

1E1EII

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk
Malted M i Ik l)cpt., K 

Borden’s Condenscd Milk Co.
New York.

{dėk-už 10c, štampų ir gauk mus 
rankvedį ir sampelį, pakaktinai iš
bandymui.
Name

PUIKUS TEATRAS IR ŠO
KIAI BRIGHTONE.

Ketverge nuo 7:45 vaka
re, Lietuvių svetainėje, 67 
kp, L.S.S. perstatys gražią 
komediją ”žilė galvon, vel
nias uodegon,” po perstaty
mo prasidės šokiai. Visi at- 
silankusieji turės daug sma
gumo. Todėl ateikite visi ir 
pasilinksminkite.

Komitetas.

Ateinančioj nedėlioj nuo 2 
vai. po pietų bus LDLDr- 
jos 2 kuopos susirinkimas 
socialistų svetainėje. Na
riai privalo atsilankyti ir 
atsiimti išleistas knygas.

PARSIDUODA PIGIAI 
puikus rakandai (daiktai). 
Turiu išvažiuot į kitą mies
tą, pasiskubinkite, nupirksi- 
te pigiai. Pamatyt galima 
pas (?)

F. Stropienė, 
6 Loring Street, So. Boston.

863 Main Street, 
CAMBRIDGE, MASS*

Mes užlaikome geriausią
MOTERIŠKU RŪBŲ. KRAUTUVŲ

pasiuvant šlcbias ir Kotus.
Rubus darome pagal naujausią madą 
ir prieinama kainą. Reikale duodame 
patarimus ir nueinam perkalbėt an
gliškai. Meldžiam kreiptis prie mus. 
o gausit teisingą patarnavimą. (41)

M. T. V1LKELIUTĖ
863 Main si., Cambridge, Mass.

SEVERA’S VVAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA 

(Severos I’lotkclčs nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greitą 
palengvinimą. Kaina 25 centai už dėžute su 12 plotkclių su milteliais, 

j Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linlmentą ir 

turėti po butelį bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
mui, ar susldaužymui, išsisukimui arba pertenkimui. 

I Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už

Severa’s
Gothard Oil

(Severos Gothardlškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau
dėjimus ir traukučius, ir lygiml gerai tinka gydy
mui nesveikavimų, kaip antai: reumatizmo, neural
gijos, išsisukimų, susldauįymų, apibrinkimo, sutinimo 
pažandžių, sustyrusių narių arba muskulų.

Kaino-: 25 Ir 50 centų — visur aptiekose.
$ 

t

į Pirkite Severot Gyduoles vietinėse aptiekose, reikalaudami tiktai "Severos" X 
išdirbimij, orba užJsaky’dt tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti. \y

> W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, I0WA f

PUIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Veverka iš Bloomfield, Mont., pra
neša mums savo laiške iš 16 d. vasario, 1917 m., sekančiai: "Išsinarinau 
sau koją kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos Gothardinišką Aliejų, 

skausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai".
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(( ■ proga prisirašyti.

Rengia I). L. K. Vytauto Draugyste Pėtnyčioj,

12 Spalio-October, 1917 Columbus Day.
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki 12 nakties

Lietuvių Salėj e,
Kampas E ir Silver gatvių, So. Boston, Mass.

Kviečiame vietinius ir apielinkės lietuvius atsilankyti j mu
sų puikų balių, kuris parengtas yra dėl pasilinksminimo. Valgių 
ir gėrimų bus užtektinai.

J Draugystę bus priimami nauji nariai už pusę įstojimo. 
Kurie da neprigulit prie D. L. K. Vytauto Draugystės, gera 

' Kviečia visus KOMITETAS.

PAKVIETIMAS
šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo tautie

čius ir draugus ateiti pamatyt mane, kuomet iums reikės 
SIUTO, OVERKOTO, APItĖDALŲ ar ČEVĖRYKŲ. Aš 
pats Jums visuomet patarnausiu atsakančiai. Aš širdin
gai dėkavoju Jums už jūsų paramą praeilyj, kartu tikė
damas paramos ir ateityj.

Musų rudeniniai ir žieminiai naujos 
mados Siutai ir Overkotai

jau ditbar gatavi didžiausiam Įvairume materijų ir ma
dų, kuriuos galima pirkti stebėtinai pigiai. Nejaukite 
iki praeis pusė sezono, bet ateikite dabar ir išsirinkite 
sau Siutą ar Overkotą, nes dabar geras laikas yra iš ko 
pasirinkti. Dėvėkite juos jų sezone.

Siuto ir Overkotų kainos noo $12.50 iki $30.
Mes taipgi užlaikome visą eilę Vyru Papuošalų. 

Skrybėlių ir Čeverykų.

Ceverykų kainos nuo $4 iki $10
Mes gvartintuojam, jeigu kuomi nors busite neužganė
dinti, tai mes apmainysime arba sugrąžinsime pinigus. 

Atėję klauskite p. J. Zupkausko.

S. H. HARRISON CO.

i=. Aptieka

Lietuviai Kliaučiai
Visokiu* Vyram* Drabužiu 

Siuvame ant Užaakymo 
Išvalome, sutaisome ir išproai- 

name senu*.
VienintUlė Kriaučių kompaiuj. 

So. Bostone, kur visame auou. 
gerą ir gražų darbą už prieina 
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS 8IUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽlAUGSOfiML 
Todėl, kurie norit pasisiūdini 
gerą siutą, išvalyt arba suproslt, 

kreipkitės pa* mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
278 Broadvray, So. Boetoa.

RUSIJOS REVOLIUCIJOS 
PAVEIKSLAS.,

Ką tik aplankėm labai puikų dabar
tinės Rusijos Revoliucijos paveikslą. 
Paveikslas perstato kaip caris nugin
kluotas, traukiasi nuo sosto, retežiai 
sudraskyti, o garsus revoliucijonic- 
riai, kaip Caikovski, Krapotkin, Bre- 
škovska ir liaudis su raudonomis vė
liavomis stovi aplink sostą, ant kurio 
yra Laisvė su koja užpąynusi ant camo 
karūnos. Paveikslas ant palituravo- 
tos popieros, net doviniosc spalvose, 
vertas dolerio. "Kardas” parduoda 
juos po 25c. Prisiųskite konverte 
kvoterį arba 25 c. viencentinčms 
stampoms ir oaveikslą tuoj gausite. 

"KARDAS”
251 Broadvvay, So. Boston, Mass.

MOTERŲ IR MERGINŲ 
ŽINIAI.1

44

Atidariau naują vietą Bostone. 
SIUVU VISOKIUS KUBUS 

pagal vėliausią madą—■ 
GRAŽIAI IR PIGIAI 

Taipgi galima gaut ir gatavų. 
M. M. ANDREWS 

(Andriušiutė)
Boylston Street, BOSTON.

(tarpe VVashington ir Tremont sts.)

| AR ESI GIRDĖJĘS?
j Kad žmogus gali pasigražinti sau 
į veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk 
Į štampą ir gausi visas informacija*.

ŪISTRI8UT0R FOR WIL0ERT CO. 
j 42 Vii.e Street, Montello, Mass. 
*------------------------..............

(Buvusi Mattapan Deposit & Trust Co.)

474 Broadway, So. Boston, Mass.

So. Boston Trust Co.

KAPITALIS .....................  $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNAIi_—PREZIDENTAS

TAUPINIMO SKYRIUS. Ant 
padėtų apsaugai pinigų, priskai- 
tomas nuošimtis 12 kartų per 
metus—paskutinę dieną kiekvie
no mėnesio.

BANKA ATIDARYTA SU- 
BATOS VAKARAIS nuo 7 — 9 
padėjimui pinigų taupinimo ar
ba čekių skyriuje.

PADĖT PINIGUS I BANKĄ 
GALIMA PRISIŲST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Bankoj dirba 
lietuvys Jonas žilinBkis.

Visada spindi juokais ir aštrios teisybės spinduliais.
Jame rasite;
Eibes juokingų straipsnių,
Svehtjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigų žiedus,
Dvasiškus apdūmojimus ir Atlaidus,
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių 

pikčesius,
Tikietą j Dangų, etc., etc.

Metams Vienas doleris.
Numeris—Dešimtukas.

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Nuo prakaitavimo kojų .. 25e 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
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 1.00
Nuo Reumatizmo .......... $1.00

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 daktaru.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. BostuMass.

E. J. Mažeika
GERIAUSIU LAIKRODĖLIU 

LAIKRODŽIU ir AUKSU 
KRAUTUVĖ

Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

■

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt.
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausit* 
teisingą ir gerą patarnavimą.

E. J. MAŽEIKA
52 Sheldon st., Hartford, Conn. i

Prie So. Bostono Trust Co. 
Banko priguli visi žymesnioji lie
tuviai: K. Šidlauskas, aptiekorius 
ir Liet. Šclp. Fondo kasierius; 
Jonas Mathus; F." J. Bagočius; 
Antanas Ivaszkicvicz ir daugelis 
kitų.

Todėl lietuviams pranešame, 
kad nelaikytų savo pinigų kur 
nors neištikimose vietose, bet 
padėtų į saugią banką kuri yra 
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moka visiems teisingą nuošimtį. 
Padėt į banką galima ir po ma-

So. Bostone 
ir apielinkej

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

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

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

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

į
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