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Metas XII.

Revoliucija Vokietijoj prasideda?
sake užpult Petrogradą.

sukilimo planą padavę Dit- 
tmanui, Haase’ui ir Vogth- 
eer’ui. kurie planą užgyrę.

Šitoks laivyno ministerio 
papasakojimas parliamente 
sukėlė didžiausią audrą 
Dešinieji pradėjo šaukt ir 
reikalaut socialistų atsto
vams "bausmės,” kairieji gi 
reikalaut iš Ca})ellės priro
dymų ir protestuoti prie jo 
melą. Šisgi šaukė turįs pri
rodymus, bet jų neparodė.

Kad triukšmą nuraminus 
paėmė balsą kancleris Mi
chaelis. šaukdamas, kad ar
mija ir jūreiviai turi būt ? , • • ; iš- . — f------ -------o---------- ------------------ — ------------------U-------  *

bet vidaus” o scialistų partija 
valdžios i pastatyta po specialiu vald- 

‘ žios padavadijimu. Kancle- 
• ris užprotestavo prieš tvir- 
' tinimus, kad tik 3 sukilėlių 
sušaudyta. Tas reiškia, kac 
sušaudyta daugiau, o kanc
leris užreiškė, kad kiekvie
nas maištas bus sutriuškin
tas ir armijoj disciplina už
laikyta.
Socialistų obalsis "šalin Mi

chaelis!”
Socialistų partijos centra- 

lis organas ”Vorwaerts" 
jau pastatė savo obalsiu: 
"Šalin Michaelis.” Sociali
stų judėjimą remia pla
čios liaudies minios. Minis- 
terių kabinete krizis auga 
su kiekviena diena. Taikos i 
reikalavimas plėtojasi, žmo
nių pagiežą prieš valdžią už 
Šaudymą kareivių, kurie at
sisako kariaut prieš revoliu-į 
cine Rusijos demokratiją 
taipgi plečiasi ir apima ma
ses. Rusijos revoliucijos į- 
tekmė apsireiškia ir kitur.

Socialistų suvažiavimas 
Wurzburge. Bavarijoj per
eitą nedėldienį priėmė rezo
liuciją. reikalaujančią pra
šalinimo kancleriaus Mich
aelio, taipgi pasmerkė tuos 
Įtarti jos narius, kurie paturi 
valdžią. Socialistų atstovai 
Reichstage (dešinieji ir kai
rieji) užreiškė, kad nebal
suos už karės kreditus pa
to!. pakol bus Michaelis kan
cleriu. Kaizeris uždarė 
reichstago posėdžius, kad 
nuraminus sukilusi ūpą ii 
pats išvažiavo Bulgarijon. 
Scheidemannas VVarzbur-, 
go konvencijoj užreiškė 
kad jeigu leist dabar žmo
nėms spręsti apie karės bai
gimą. tai 9 iš 10-ties balsuo
tų už taiką. Jeigu valdžia 
nori kaltint sukilimų ‘sukur- 
stime socialistų atstovus, tai 
reikia pasakyt, jis sako, kad 
kareiviai ir jurininkai tik ir 
laukia socialistų patarimo.

KAIZERIS ĮSAKĖ KIEK
VIENA SEPTINTA Iš ŠU

KIU ŠIŲ SUŠAUDYT.
Pereitą savaitę per Ko-Į 

lienhagą gauta Londone ži-i 
nių, kad jau nuo šešių sąvai-į 
čių Vokietijoje eina smar
kus revoliucinis judėjimas, 
išsireiškęs vokiečių kariško 
laivyno jūreivių sukilimu, j 
Pranešama taipgi, kad keli į 
sukdimai buvo jau ir tarpe apsaugoti nuo agitacijos 
sausžemio kariumenės, b^r i .> 
visi tie sukilimai 
geležine ranka greit buvo Į 
užgniaužti.

Ant sukilusių laivų tuo
jaus buvo sutverta jurinin
kų Taryba, panaši i rusų re
voliucionierių tarybas.

Jūreiviai, kai}) sako ži
nios, sukilo ant keturių ka
riškų laivų Wilhelmshafene.

Žinios iš Olandijos sako, į 
kad Vokietijos jurininkų! 
bruzdėjimas prasidėjo jau | 
kokie 8 mėnesiai atgal ir jų 
ūpas buvo jau taip įtemtas, 
kad tik kibirkšties reikėjo, 
kad sukėlus gaisrą.

Wcstfalen laivo ingula 
numetė kapitoną i jūres ir 
prigirdė. Laivas "Nurn- 
berg” buvo ant pilnų jūrių, 
sako, siunčiamas bambar- 
duoti Petrogradą. Ijet ingu
la nuginklavo laivo vyriau
sybę ir laivą pakreipė Nor
vegijos įiakraštin. kad laivą 
ir jurininkus Norvegijos 
valdžia internuotų.

Tečiaus kiti laivai prie su
kilimo neprisidėjo ir jis tuoj 
buvo nuslopintas. Tris su
kilimo vadai likos sušaudyti. 
130 kitų sukilėlių nuteista 
kalėjimam

Kaizeris pats pribuvo i 
Wilh.elmshafeną ir Įsakė, 
kad kiekvienas septintas iš 
sukilėlių butų sušaudytas. 
Įsakymas išpildyta.

Ant sukilusių laivų dabar 
atrasta daugybė revoliuci
nės literatūros. Knygutėse 
irlapeliuose esą aiškinama, 
kiek išmušta ir sužeista 
žmonių, kiek liko nelaimin
gų našlaičių, kiek išaikvota 
turtų ir klausiama, kam šita 
karė Vokietijai reikalinga? 
Paskui aiškiai nurodoma, 
kad šita beprotiška skerdy
nė yra varoma Vokietijos 
junkerių ir kapitalistų rei
kalams.

Valdžia kaltina už sukili
mus Rusijos revoliuciją ir 

socialistus.
laivyno ministeris vice- 

admirolas Capelle Reichsta
ge pasiaiškindamas, su ap
gailėjimu pabriežė faktą, 
jog Rusijos revoliucijos in
taką buvo priežačia vokie
čiu jūreivių sukilimo. Jis 
pasakė, kad jurininkai atsi
sakė klausyt vyriausybės, 
kad privertus valdžią baig
ti karę. Beaiškindamas jis 
metė apkaltinimą socialde- 
moratų atstovų frakcijai, 
nurodydamas, kad sukili
mo vadovai turėję reichsta
ge name konferenciją su so
cialistų nepriklausomos 
partijos atstovais ir savo

PASKANDINO DU KARI
ŠKU LAIVU.

Londonas oficialiai 15 d. 
spalių paskelbė, kad kariš
kas laivas skraiduolis 
"Champagne” ir minų gau
dytojas "Begonia” likos nu
skandinti. Vokiečių sub- 
marinas sykiu su skraiduo
liu ”Champangne” paskan
dino ir 56 žmones iš to laivo 
ingulos. Mat jų nesuspėta 
išgelbėti. Tarp žuvusiųjų 
yra 5 augštesni oficieriai. 
"Begonia” žuvo su visa savo 
ingula. Bet kiek čia buvo 
žmonių nepasako.

Kopenhagoje gauta ne-j TAIKOS PASIŪLYTA, 
cenzūruotą iš Berlyno pra-Į 
nešima, kad II. Dove, vokie-. ... . . _ ,,.čių socialistas, sugrįžęs ką-1. A"lste.
tik dabar iš fronto papasa- ,ateJ° ..Ų . -V' "A1.'1! 
kojo, kad vokiečių karei-'lcaai y/okiec,ųv •
viai reikalauja kuoveikiau-'l),anesa’ :r

i Jo karės baigimo ir kad ga
lina dėlto laukt kariumenės 
maištų.

Paimti Anglijos nelaisvėn 
vokiečių kareiviai pasakoja, 
kad prieš mūšį, kada jie pa
seko nelaisvėn, jų komen
dantas sakęs jiems prakal
bą, grūmodamas, kad tie, ku 
rie trauksis atgal bus šaudo
mi. Kareiviai jam atsakė 
švilpimais ir tokia demons
tracija, kad komendantas 
turėjo pabėgti.

NORI, KAD VISI "KAIZE
RIAI” BUTŲ PRAŠA

LINTI.
Socialiste Kate O Ha re iš 

St. Louis kalbėdama aną
dien Bostone pasakė, kad ji 
pritaria Amerikos obalsiuĘ 
iog Vokietijos kaizeris turi 
būt prašalintas, bet Ameri
kos "kaizeriai” juk tokie 
pat despotai, kaip ir Vokie
tijos. Todėl jeigu griauti 
Vokietijos kaizerio viešpa
tavimą, tai taip pat reikia 
griauti ir Amerikos kaize
rio Rockefellerio viešpata
vimą. Kaizeris Morganas, 
kaizeris Raynas ir kiti, ir 
visa eilė kitų nekarunuotų 
Amerikos kaizerių irgi ne- 
geresni. Darbininkai turė
tų nuo visų kaizerių pasi- 
liuosuoti.

praneša, jog
I Austrija nutarė da syki pa- 
Is’ulyt sąjungininkai! - tai- 
i kvtis. Berlyno "Deutsche 
iTages Zeitung” rašo, kad 
(šiuo kartu Vokietija sutiks 
jau atiduoti Belgiją ir šiau
rės Prancūziją. Apie Lietu
vą ir Lenkiją nesakoma nie
ko.

Prezidentas Wilsonas ii 
kiti VVashingtono valdiniu- 

jkai jau iškalno sako, kad 
| šitas pasiūlymas bus tain- 
pat atmestas. Jie būtina, 
nori Vokietiją sutriuškint.
SA J U NG1NIN K A MS JAU 

TRŪKSTA LAIVU.
Sąjungininkų valdžios jai 

atvirai pradeda prisipažinti, 
kad joms trūksta laivų. An
glijos laivyno ministeris a- 
nądien pasakė parliamente. 
kad ir Amerikos kariumenė 
nedaug te pagelbės sąjungi
ninkams, jeigu neturės už
tektinai laivų amunicijai ii 
maistui gabenti- Buvo krei
ptasi i Japoniją, kad ji pas- 
kolintų savo laivų, bet ji 
atsisakė negalinti to pada
ryti. Dabar Amerika rei
kalauja kad Olandija duo
tų savo laivu sąjungininku 
tavorams gabenti, štai šio
mis dienomis Amerikos val
džia atsisakė išleisti dideli 
olandų laivą su maistu Bel
gijai, jeigu nebus duotas už
tikrinimas, kad tas laivas 
nuvežęs Belgijon maistą 
sugrįžš Amerikon atgal 
Tas jau pardo, kad labai sti
nga laivų.

ŠVEDIJOJ DIDELIS 
SKURDAS.

Šiomis dienomis atvažia-

NUTRAUKĖ KUNIGĄ 
NUO SAKYKLOS IR PA

DEGĖ BAŽNYČIĄ.
Telegramos praneša iš

Anglijos šitokį atsitikimą:
i Kingslande "'Brolybės” baž- 
, nyčioj pereitoj nedėlioj bu- 
j vo pamąldos už taiką. Pat
riotams tas nepatiko. Bu- vo iš Švedijos į Bostoną a- 

įrvs kareivių su moterimis Į- merikonas Lundgren. -Jis 
pi veržė bažnyčion ir nuvarę i sako, kad Švedijoj dabar 
I vargonininką pradėjo dai-. toks skurdas, toks vargas

galės atsigauti. Švedijos 
minia kapitalistai, pasinaudodami

įuoti kariškas dainas ir kad ]>er 20 metų ta šalis ne
šaukti "lai gyvuoja karė!” — -----
Paskui patriotiška i ‘ ‘ 
nutraukė nuo sakyklos ku-ituo, kad vokiečiai brangiai 
nigą ir paėmus už skvernų už viską moka, išgabeno V e- 
išvilko ji per duris laukan, kietijon visą maistą: kai} 
Kareiviai tuo tarpu sukūrei ant nelaimės šįmet Švedijo 
viduryje bažnyčios ugnį ir1..... —-- ’- ■ '
šaukė: "tegul ji sudega.”

Patriotai visur lygus.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
OZELO SALĄ.

Berlynas paskelbė, kad 
vokiečių kariumenė išsodin
ta ant Ozelo salos netoli Ry
gos užlajos pradėjusi veikti. 
Vokiečių kariški laivai bom
bardavę rusų jūrės pakraš
čio batarėjas ir jas nutildė. 
Svorb pusiausalis likos at
kirstas iš šiaurių pusės. 
Berlyno oficialis praneši
mas sako, kad rusų laivynas 
likosi priverstas pasitrauk
ti i Mur.esundo užlanką.

PASKANDINO ANGLŲ 
SKRAIDUOLJ.

Pereitoj savaitėj Airijos 
pakraštyj vokiečių submari- 
nas paskandino anglų kariš
ką laivą "Drake.” Pažeis
tas skraiduolis priplaukė ne
toli krašto ir paskendo. Su 
laivu žuvo 18 jurininkų ir 1 
oficierius.

neužderėjo da javai ii- pra
puolė šienas. Dėl pašare 
stokos reikėjo išpjauti ved 
pusę galvijų, o mėsa parduo
ta vokiečiams. Todėl da
bar Švedijoj nėra nei pieno 
nei mėsos. Javų taipgi la
bai maža ir žmonėms gresia 
badas. Kadangi visko stin
ga, tai kainos taip pakilo 
kad darbo žmogus beveik 
jau nieko negali nusipirkti. 
Prie to visko žmonės likos 
apkrauti dar dideliai- mo
kesčiais. Todėl nestebėtina, 
kad parliamente rinkimuose 
žmonės dabar balsavo dau
giausia už socialistus

•Langren sako, kad jeigu 
tik Švedija dabar stotu ka- 
rėn, tai už 15 minutų tena' 
kiltų revoliucija.

ŽUVO GERI AUSIS FRA N 
GUZŲ LAKŪNAS

Žinia apie Guym’nero 
mirti patvirtinta, Giiyns- 
mer geriausis franeuzų i; ■ 
kūnas. Jisai numušė išvis1' 
53 vokiečių orlaivius.

SYBĖS DEKLARACIJA.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad naujoji Rusijos koalici-i

"““‘Laisves Paskolos’DienaAmerikid
jinė vyriausybė, kurią Ke- 
'enskiui pasisekė suorgani
zuoti ir su kuria sutiko Dar
bininkų ir Kareivių Taryba, 
išleido savo deklaraciją, rei
kalaujančią sąjungininkų 
konef rencijes delei apsvars
tymo su kare surištų klausi
mų.

Konferencija Įvyks Pary- 
:.uje. Rusijos atstovu ton 
konferencijon išrinkta M. 
Skobelev.

FRANCUZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIŲ ATAKAS.
1 'raneuzų oficialiai pra

nešimai paskelbė, kad vokie- 
iai 15 spalių atakavo fran- 
•uzus Verduno fronte, 
francuzai 
Kituose

bet 
atakas atmušė, 

frontuose delei 
smarkaus lietaus veikimas 
apsistojo, tik vokiečių laku- 
iai metė keliatą bombų 
Dunkirko apskrityj, bet 
daug blėdies nepadarė.

AMERIKONAI APŠAUDĖ 
ITALŲ SUBMARINĄ.
Amerikos sargybos laivas 

jamatė ant jūrių submariną 
ir pradėjo šaudyt, manyda
mas, kad tai priešas, bet pa
sirodė, kad tai italų subma- 
•inas. Amerikiečiai užmu

šė submarino kapitoną ir 
vieną kareivi. Amerikos 
valdžia atsiprašė už klaidą.

8,000 RUSŲ ATSISAKĖ 
EIT J FRONTĄ. .

Iš Petrogrado praneša- 
na, kad Gomelyje, Mohile- 
vo gubernijoj, 8,000 kareivių 
atsirinkępnitinge nutarė ne
iti karėn ir pradėjo šumvt. 

Kazokai juos apsupo ir jie 
pasidavė be jokio pasiprieši
nimo.

VOKIEČIŲ LAIVYNO Ml- 
N1STERIS PRAŠALINTA.

Reuterio žinių agentūra 
iranešė Londonan, kad vo
kiečių laivyno ministeris 
,'apelle, kuris apkaltino so
cialistų partiją už vokiečių 
jūreivių sukilimą, sukėlė 
arp socialistų tiek protestų, 
<ad ir pats kaizeris apkalti- 
io ministerį Capelle už lei- 
limą laivyne Įvykti demora- 
izacijos. Capelle iš savo 
vietos atsisakė.

Socialistai grieštai reika
lauja prašalinimo kancle- 
riaus Michaelio; kaltinąjį 
už veidmainiavimą linkui 
taikos ir palaikymą junke- 
ių plėšrios politikos.

-Jeigu ir tas bus prašalin
tas. tai tas butų dideliu vo
kiečių socialistų laimėjimu.

ŽMONĖS BĖGA Iš PET
ROGRADO.

Vokiečiams užėmus Oze
lo salą Rygos užlajoj ir ma
tomai rengianties užpulti 
Petrogradą, gyventojai pra
dėjo bėgt iš miesto. Žmonių 
baime žymiai padidino rusų 
valdžios Įsakymas rusams 
kraustyties iš Suomijos. Ma
noma, kad vokiečiai isiveržš 
Suomijon. Kariški kritikai, 
tečiaus sako, kad vokiečiai 
bandysią užimti tik Estoni- 
ją ir kol-kas Suomijon eiti 
jiems nėra išrokavimo.

RUSAI PASKANDINO 4 
VOKIEČIŲ LAIVUS.

Londonas praneša, kad 
vokiečiams užėmus Ozelo 
salą ir mėginant paimt Da- 
go salą, rusų Baltijos juros 
laivynas irsaužemio batarė- 
jos per dvi dienas gynė Ry
gos užtaką. Šūviai nuo Da
gu salos paskandino 4 vokie
čių torpedines valtis, kurios 
bandė persiplėšt Ozelo ir 
Dago salų protarpiu. Vokie
čiai tolesniai kovoja, kad už- 

igriebus Dago ir Alūno salas.

I

VOKIEČIAI GALI ĮSI
VERŽTI FINLIAN- 

DI.JON.
Baltijos jūrėse prasidėjo 

ne paprastas vokiečių laivy
no judėjimas, iš kurio spren
džiama, kad vokiečiai ren
giasi Įsiveržti Finliandijon.

KAIZERIS IŠVAŽIAVO 
BULGARIJON.

Amsterdaman pranešta, 
kad Bulgarijos sostinėje 
laukiama atvykstant kaize
rio, kuris nuo karės prasidė
jimo pirmusyk Į čionai atsi
lanko. Kaizeris, sako, va
žiuojąs Bulgarijon taikos 
reikalais.

FRANCUZAI I 
KAS DIENA PO'Z! 

ŠOVINIŲ.
Andre Tardien, francu2 

komisijonierius Amerikoje, 
kalbėdamas pereitoj subatoj 
New Yorke pasakė, kad }>er 
pastorius metus francuzai 
kas diena iššaudo po 250,000 
šoviniu iš 75 milimetriniu «.
kanuolių.

UDO

SĄJUNGININKŲ KON
FERENCIJA.

Kaip jau buvo rašyta, ne- 
užilo bus sąjungininkų kon
ferencija. kurioj bus svar
stoma bendri karės reikalai. 
Rusu valdžia pasisakė dė
sianti visas pastangas, kad 
sąjungininkai priimtų Rusų 
Revoliucijos iškeltus obal- 
sius: Taika be užgriebimų 
svetimų žemių ir teisė vi
soms tautoms spręsti . apie 
savo likimą.

CARĄ PERKĖLĖ J KLIOš- 
TORIŲ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad buvęs Rusijos caras su 
visa jo šeimyna perkeltas iš 
Tobolsko (Sibire) i Abolako 
klioštorių, 14 mylių nuo To
bolsko. Perkėlimas pada
ryta pačiam carui to pra
šant. Jisai skundėsi, kad 
prie Tobolsko kalėjimo nėra 
šorio,kur jis galėtu pasivaik
ščioti, o be to da jį nuolatos 
erzino minios žmonių, kurie 
per kiauras dienas stovėjo 
apie jo namus.

SI DEGĖ 10,000 GALVIJŲ.
Kansas (ity miesto gyvu-Į 

lių skerdyklų daržinėse 16j 
spalių iš nežinomos priežas-l 
ties kilo gaisras. Iki gaisrai 
užgesinta. ,daržinėse sudegė1 
virš 10 tūkstančių galvijų, 
šuva rytu j >a į»j ovi m u i.

Ar tik čia neatsikartoja 
ta pati istorija, kokia buvo' 
Bostone su bananų laivų?

Prez. Wilsonas išleido 
savo proklamaciją.• •

21 SPALIŲ BUS LAISVĖS 
PASKOLOS DIENA.

Pereitą panedėli -Jungtinių 
Valstijų prezidentas Wilso- 
nas išleido ir paskelbė visoj 
šalyj savo proklamaciją, pa
skirdamas 24 dieną spalių 
Laisvės paskolos Diena.

Wilsonas ragina, kad tą 
diena visoj šalvį butu laiko- 
mi patriotiški mitingai, ren
kami pinigai Laisvės pasko
lai ir dedami per Liberty 
Loan Komitetą federalin 
Bankam

Valdžia išleisdama ant
ros Laisvės paskolos atsi
šaukimą. tikėjosi greitų lai
ku surinkti 4 miliardus do
lerių. Spauda gi paskelbė, 
kad bus surinkta virš 6 mi- 
liardai. Dabar gi laikas bai
giasi, o sulyg valdiško pas
kelbimo iki 15 d. spalių da 
nei pusės reikalingos sumos 
nesurinkta.

Naujajai Anglijai pasise
kė iki šiol surinkti $68,381,- 
000, da stinga $431,619,000 
dolerių. Taigi dedamos vi
sos pastangos, kad reikalin
gą sumą surinkti.

MILŽINIŠKAS DARBI
NINKŲ PROTESTO MI

TINGAS.
Pereitą nedėldienį New 

Yorke ant Madison skvero 
buvo milžiniškas darbininkų 
•>usirinkimas dėl užprotesta- 
vimo prieš generalį krasos 
.iršininką Burlesoną už jo 

.smaugimą darbininkiškos 
spaudos. Kaip žinoma jau 
kuone visi anglų kalba ei
nanti socialistų laikraščiai 
uždaryti. Išlikęs da tik 
Ncw York Gali, bet tas jau 
šį pereitą panedėlį buvo tar
domas ir stovi ant uždary- 
molisto. Volkszeitung ir žy
dų I'orvards taipgi uždary
ta. Lietuvių socialistų laik
raščiai visi jau stovi ant už
darymo listo. Taigi čia su
sirinko Įvairių tautų darbi
ninkai. Kalbėjo socialistas 
Morris Hillųuitas.

Miesto valdžia pasiuntė 
200 ekstra poiiemanų ir ne
mažą skaitliu slaptos polici
jos agentų. Policija tečiaus 
matydama Įtemptą minios 
ūpą, neužgavo nei vieno, 
kad neiškiltų kruvinos riau
šės. Nors bandė gražiuoju 
krikdinti. bet nieks neklau
sė. tik uždarė milžiniškos 
svetainės duris, kada jau 
daugiau svetainėn žmonių 
netilpo. Tūkstančiai stovė
jo aplink svetainę ir laukė.

VISUOTINAS ANGLIA
KASIU STREIKAS PIETI

NĖSE \ AUSTUOSE.
Kansas ('ity, Mo. mieste 

15 spalių buvo angliakasių 
unijos konferencija, kurioje 
likosi priimta rezoliucija 
šaukianti angliaasių visuo
tiną streiką Oklahoma, Tex- 
as, Missouri, Kansas ir Ar- 
kansas valstijose. Streikas 
ketina prasidėti šią ateinan
čią pėtnyčią.
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a musu lietuviški 
stengiasi drumst 

viešą lietuvių veiki

aiškiai pradėjom*

ū APŽVALGA B i
RAGINA LAVINTIS.

"Naujitnos” ragina lietu
vius socialistus daugiau la
vintis. Jos sako:

"Dalykas. Kuriam lietuviai; 
socialistai daugiausiai dėjo ir 
tebededa savo pastangų, yra Į 
socializmo idėjos skleidimas, 
agitacija. Tos agitacijos tiks
lu leidžiama laikraščiai ir kn . - 
gos ir rengiama pzakadbos. Si 
tuo žvilgsniu lietuviai socialis-' 
tai Amerikoje yra. prop ; 
nuliai savo skaičiui, labai -‘au-* 
nuveikę; retai kurios tautos 
socialistai čia gali su jais susi- 
lygint.

Bet agitacija yra ne viskas. I 
žmones reikia ne vien ’su- 
kurstyt’ prie socializmo (t.y. 
užinteresut socializmo idėja), 
o ir išauklėt socializmo dvasio
je. Reikia juos išmokini soci- 
alistiškai piotaut."
Tuo tikslu "N." ketina 

vesti speciali skyrių.
LIETUVA” APIE 

ŠNIPUS.
Atžagareiviškų tautinin

kų organas "Lietuva" pik-' 
sta ant Keistučio, šliupo ir 
St. Šimkaus, kam jiedu pas
kelbė, kam jiedu iškėlė tą 
"šnipų istoriją” ir Įvėlė jon 
kokį tai K. Pilėną, kuris 
tarnaująs valdžiai ir skun
džias lietuvius. Tamsioji 
"Lietuva" nemato tame nie
ko blogo. Ji sako:

"Kad p. Pilėnas buvo valdiš- ( 
koj Anglijos tarnystėj—dar 
esant Londone.—tai apie tai 
senai ir žvirbliai žinojo; kad 
jis darė vertimus iš Lietuvių 
laikraščių angių kalbom tai tas 
dar taipgi nieko neprimd > 
(mes jiet esame gir-iėje, kad 
tais vertimais nekenkta, bet 
dar pagelbėta lietuviams; apie 
tai gal galėtų ir p. Alytienė 
paliudyti) ; kad jis buk Įskun
dęs kelis lietuvius ir p. šim’. u 
vokiškais šnipais.—tam taipgi 
nėra jokių prirodymų, o paga
lios tas neatneša prie K. šliu
po paskelbtos šnipijados, nes, 
kaip galim?, nusimanyti, tas 
buvo padaryta (jeigu buvo) 
jau po K. šliupo padarytos sen
sacijos ir todėl negalėjo tuo- 
met būti kaltinimo pamatu.— 
tai gaii būti dalykas keršto, o 
ne politikos ir mes su tuo nieko 
bendro neturim. žodžiu sa
kant. iš didelio debesio išėjo 
—pštik!—ko mes ir tikėjomis.” i 

Išeina, kad laikraščiai tu
rėtų būt da dėkingi už tai,, 
kad juos skundžia. Šimkus 
sako, kad jis buvo Įskųstas 
kaipo "vokiečių šnipas,” bot ■ 
"Lietuva” paaiškina, kad ir 
užtai nereikia pykt. Visa tai 
esą daroma gerais tikslais.

Kas ką giria, tas pats toks 
yra.
ŠNIPŲ SIELOS SIAURU

MAS.
Tokiu antgalviu Chicagos; 

"Draugas” 2-$4-tam savo nu-, 
meryje rašo apie šnipus. Pa
siklausykite, ką jis apie 
juos nupasakoja:

"Nors ir gyvename dvide-' 
šimtame šimtmetyj. bet dari 
daugelio žmonių dvasia yra 
taip menkute, taip ištvirkusi 
ir taip išgverusi, kad už bliz- ( 
gančio aukso šmotelį vergiškai' 

švenčiausių! 
po kojomis i

i
I

sutinka išsižadėti 
jausmų, pamina 
prakilniausias idėjas ir su pur
vinomis sielomis begėdiškai 
pradeda knisties po biaurius 
nedorybės mėšlynus.

"Tokiais niekšiškais, nenau
dingais ir negarbingais sutvė
rimais pirmiausiai yra Įvairus 
išgamos, išdavikai, šnipai, pa
salomis veikiantieji agentai ir 
tam panašus negerbiamieji po
nai, kurie po viena kepure daž
niausia nešioja du veidus ir vi
suomet yra pasirengę smaugti 
dorus žmones.

"Pinigas, melas, veidmainy- 
be. ir monijimas—brangiau-j 
šieji tų Judošių dievai ir prieš 
juos jie visuomet ir visur len
kis savo sprandą.

----
"Kulvatlavimas. išdavyst ? 

ir pasalinis šnipinėjimas, tai 
vienos iš bjauriausių piktada
rysčių. nes jos remiasi ant pri- 
gavystės. ant niekšystės ir ant 
pagiežos ir užtai ardyte ardo 
savitarpinio užsitikėjimo ir sa- 

, vitarpinės apsaugos principus,; 
be ko bekeik visiškai negali
mas joks naudingus visuome
niškas gyvenimas.

"Ypač gi šiais laikais reikia 
saugoties nuo šnipų, nes ik 
visuomet darbuojasi pasalo
mis. pas juos Dievas ant lupti, i 
o velnias širdyj, vergiškiausiai 
parsidavę už pinigus jie neten
ka beveik visų žmogiškų jaus
mų ir tokiu budu tampa pavo
jingiausiais visuomenės ger
būvio priešais.’’

Tai tiek apie šnipus apsk
ritai. Kalbėdamas gi apie 
šnipų veikimą Lietuvoj, tas 
laikraštis sako:

"Ne vienas nabagas lietuvis 
tų išgamų Įskųstas, užbaigt 
skurdų amželį rusiškame kalė
jime arba Sibiro snieguose 
palikęs didžiausiame varge sa 
vo šeimyną.

"Atgavus spaudą taipogi pa 
tėmyta. kad kokia tai nesuras 
ta kirmėlė ėd: 
gyvenimą, 
ir marinti 
mą.

i pac 
jausti tos slaptos kirmėlės vei 
kimą karės metu.”
Mes nesutinkam su kleri 

kalų pasauliožvalga. bet jei 
gu jie pasako kada tiesą 
mes pripažįstam, kad tai tie 
sa.

Apie šnipus "Draugas’ 
pasakė čionai tiesą ir me. 
labai norėtume, kad gera 
tatai Įsidėtų sau i galvą joji 
vienminčiai "kolegijos stu 
dentai” Bostone.

Mes taip pat norėtume 
kad Įsidėtų tatai sau i gal
vą ir "Darbininko" redakto 
rius p. Karosas, kuris su tai.- 
"kolegijos studentais" drau 
gauja ir prie vyčių komiteti 
su jais priguli.

O kas tie "kolegijos stu 
dentai” yra, tai rasite kito, 
vietoj šiame "Keleivio” nu 
meryj paaiškinta.

—
Į "PEIZUOJA” IJETUVOS 

VARLEI.
"Vienybė Lietuvninkų' 

praneša, kad New Yorke 
dabar kratomuose paveiks 

Juose rodoma Lietuva. Vei 
kalo siužetas esąs toks:

”Tuls Chicagos skerdykh 
savininkas, užpykęs ant savi 

! sūnaus už muštynes viešbutyj 
nusiunčia jį Į Lietuvą. Jis nu 
vyksta gyvulių supirkti, sutin 
ka tenai amerikieti degtinė: 
partine inėto.ją.Pagalinus su pa 
starojo pagelba dasigaunn 
Lietuvos karalaitės kamba 
rius. Ta Lietuvos karalaitė A 
leksia pirmiau buvo inkognit< 
Chicagoje ir dėl jos jis sukėl?. 
muštynes. Tas Lietuvos ka 

! ralaitę suartino su tuo yankc 
ir i jį įsimyli. Karės ministe 
ris peršasi prie Lietuvos kam 
laitės Aleksės, bet tai atmeti, 
jo ranką, sukelia revoliuciją 

‘ Yankė apvaldo ree oliucijjonie- 
! rius ir vėl užsodina karalaitę 
; ant Lietuvos sosto ir apsiveda 

su ja.
"Viskas figūruoja kaip rei

kia: ir Lietuvos ministeriai, ii 
lietuviška kariumenė ir kara
laitės palociai, viešbučiai. Ne
apeitas ir Amerikos ambasa
dorius Lietuvoje.”
Taigi nors viskas darosi 

Lietuvoje, bet parodomi to
kie dalykai, kurių Lietuvoj 
visai nėra. Net ir pati Lie-į 
tuva esanti kur tai Balka-I 
nuošė.

Chicagiškė "Lietuva,” per-Į 
skaičius šitą žinią, labai pa-l 
sipiktino, kad amerikonai 
taip "peizuoja” Lietuvos 
vardą. Tai esąs "tautos i- 
žeidimas.” «

Patartume užprotestuoti.

*

KELEIVIS.
Gal 

puldot. 
jalų ga

ivos kruvinajai sa- 
Siandie lygiai taip 
kurie ‘daug mok- 
lr Į juos tinka to 

žodžiai: ‘daug
naudinga.* 

naudinga ir 
Kuriais 

išspaudžia nvžinėiių avusią. ir 
jie purškia ant agitatorių, kal
bėtojų ir ra-ėjų, kurie drįsta 
parodyt visą prakeikti tokios 
Titezofijos’ darbo, i tikro ši
tie pavojingi tiems krauge
riams. Bet nežinėli :rs ie nie
kad dar tiek blogo nepadarė, 
kiek tie ’stebėtini’ žmonės 
pridirbo per amžius.

"Tūkstanti, milioną sykių 
svarbesnė ir naudingesnė tų 
mažamokslių dvasia, negu, ši
tų mokytųjų valdonų! ”

mui, tiems nežinėliams? 
jąs ir esat tie. kurie 
tamsina t nežinėlius ir į 
le vedaties 
vo aukai? 
ir daro tie.
sk) Įgijo.’ 
rašytojaus 
mokslo Įgyti yra 
Taip, jiems vra 
jie įtaiso spaustuvus.

d v

steigiamas seimas likos ati
dėtas, sjjaudos ir žodžio lais
vė aprubežiuota.

Raynas taipgi valdo visą 
Amerikos spaudą. Jo Įtek
mė veikia visur.

I VIRŠŽMOGIŲ KENKS
MINGUMAS ŽMONIŲ 

DRAUGIJAI.
ŠĮ sakini perskaitęs musų 

skaitytojas gal pamanys, Į 
I kad mes čia kalbėsime apie 
vokiečių viršžmogi Nitche, 
užbaigusi savo dienas be
pročių eilėse, ar apie Rusijos 
viršžmogi Rasputiną pas
kandinusi sali nelaimėse.Ne. 
Mes čia norime pasakyti, 
kad vi«-šžmogiai pradeda ap
sireikšti ir pas mus lietu- 
visus,žinoma ne ypatoje mū
siškio teozofo Viduno. bet 
ypatose musų visuomenės 
užmaršoje visai paskendu
sių "daktarų."

Ateities No. 
me Dr. A. J. 
straipsni, "Kas .. _ ___
gus?" Musų naujas filoso
fas išstudijavęs žmogaus 
anatomiją, mėgina išrišti 
klausimą kas yra žmogus. 
Turbut begalvojant supra
tęs, kad i šitą klausimą jis 
nepajiegia atsakyti, todėl 
daktaras Karalius pradeda 
tementuoti, kad begalo pa
vojinga žmogui turėti ma
tai mokslo, ir dūsauti lai p 
tai begalo laimingas tas 
žmogus, kurs daug mokslo 
turi. Daktaras iš tos savo 
.ilozofiškos sintėzos padaro 
ą anaiyzą, kad bemokslius 
ležinėlius atmeta kaipo ne- 
įaudėlius, pateisinimui sa
vęs uz tą o|)eraciją nurody
damas "musų patentųotii 
jakalikų-agitatorių, kalbė
tojų rašėjų.... darbo apverk- 
inas pasekmes” ir paskui 
perėdamasis savo nuveiki- 
nu šaukia: "Kaip stebėti- 
įas. kaip didis žmogus!”

Drg. J. Baltrušaitis ”Nau-‘ 
ienose" daktarui Karaliui 
vaizdžiai atvaizdina tą ste
bėtiną didi žmogų, sakyda-j 
nas: -j

"Na. o kaip, daktare, bus su: 
tais tamstos pažemintais "ne- 
žinėliais" ir "biski mokslo už * i
griebusiai" agitatoriais? Juk 
jie ir žmonės, ar ne? Jeigu ne. 
tai tamista eini gerai iš savo 
principo: 'stebėtinas ir didePs 
žmogus’ bus tas. kuris ’daug 
mokslo’ (daktaro laipsni) Įgi
jęs ii* ji "naudingu" sau pada-1 
ręs. o kiti visi—tie nežinėliai 
ir biski mokslo užgriebusieji, 
ypatingai tų nežinėlių agitato
riai. tai ką čia! Visi nestebė
tini. menki žmonės, et. gyvu
liai ir gana!

"Jeigu gi tas daktaras ste
bėtinu ir didžiu vadina žmogų 
kaipo žmogų, tai yra 
taip vadina visus 
skirtumo, tai kam 
linga ta panieka nežinėliams 
ir tt? Tas daktaras prie žmo
gaus didenybės, tiesa, prieina 
šiuo keliu: ’Pirmiausia,’ sako, 
'reikia susipažinti su žmogaus 
kunu, studijuojant anatomiją, 
fiziologiją ir chemiją: o pas
kui su dvasia, studiiojant psy- 
chologiią. etiką ir filosofiją.’ ”
Kaip matote musų naujas 

filozofas iš anatomijos paty
ręs kaip susideda žmogaus 
organizmas, paskui radęs, 
<cad tame organizme svar
besne yra psycha (siela), 
kuri kaip anais metais tūli 
amerikoniški mokslą vyriai 
susvėrę rado, jinai sverian- 
_i net kelias uncijas, Dr. Ka
ralius stebisi žmogaus didu
mu, o d. J. Baltrušaitis pas 
tebi jam:

"Dr. Karalius gal atras 
daug, daug svarbesne ją esant. 
Nes dabartiniai "filoso
fai’ greitu laiku iš dūšių su- 
krauja sau sunkius skarbamus. 
Tik jie juo geriau lobsta iš ’ne- 
žinėlių.’ tai nežinėlių ir du
sios—dvasios turi būt 'svar
besnės’ jiems."
Ir ant galo d. Baltrušaitis 

daro šitokį išvedimą:
"Filosofuokite, meldžiamie

ji, kaip norit, tik jau taip siau
rai ir bukai tai nefilosofuokit. 
Jei 
kos tik vertas, tai kas jus? 
Ko jus verti Kada jus pasi
daryt viską žinančiais ir 'nepa
vojingais’? Kam tad pavojin
gi esat? O gal jus esat ir la
bai pavojingi kam nors—sek-

33 randa- 
Karaliaus 
yra žmo-

I

KAS KALTAS Už BE
TVARKĘ RUSIJOJ?

Ar žinot, kas kaltas, kad 
Rusijoj nėra tvarkos? O gi 
žydai. Gal netikit? 
pasiklausyki t:

"Kilus revoliucijai 
rusų armijose mažai 
tokiu rusų kareivių 
lėtų sakyti kareiviams 
Uas. užimti, taip sakam 
vagiančią role. Tuomet 
vietą užėmė žydai, tuo 
tarnavusieji armijose 
rastais kareiviais.

"Žydai kur-kas 
ir pilni gudrumo, 
aplink save ėmė

būrius ir

Na, tai

Rusijoje 
atsirado 

Katrie ga- 
prakal- 
.. vado

vu s v 
metu.
pap-

ap<\ iestesn.
Jie iuojauj 

telkti karei- 
aiškinti jiems a 

užtekėjusią Rusijoje lais- 
jos reikšmę ir 
teises laisvose 

"Tie iškalbingi 
viai paskui pateko 
šiandie kuone vieni žydai ta ta' 
ir kontroliuoja rusų kuriunte- 
nę. Bet, kiek žinoma, tasai 
kontroliavimas kuo toliaus 
tuo labiau kareivius demorali
zuoja. Ateis laikas, kad Rusi 
ja neteks nei dabartinių su 
demoralizuotų armijų. Už tai 
reiks pasakyti ačiū žydams.

"Tuos armijos komitetus iš
galvojo kareivių ir darbininkų 
atstovų tarybos (sovietai), ku 
rias kontroliuoja sicialistai ii 
tarp kuriu irgi daugelis

"Kadangi 'sovietuose'

vių 
pie 
ve. 
viu

.1 iems
i joje lais- 

pačių karei- 
šalyse. 
žydai-karei 
i komitetus

a, jei jis 
žmones be 

buvo reika-

nežinėlis žmogus panie-

žydų 
sočia 

listų tarpe yra daugelis žydų 
be to pastarųjų didžiuma ir ar
mijų komitetuose, reiškia, kad 
šiandie rusų kariumenę vald 
žydai. Be šito, žydai turi dide
lę intaką, ir pačios šalies, vai 
dyme, ačiū rusų žioplumui.

"Nestebėtona tatai, jei šian
die kaip Rusijoje, taip jos ar
mijose siaučia visuotina bet
varkė."

Taip rašo vienas klerikalų 
organas. Ir viskas aišku 
Nereikia nieko nei tyrinėti, 
nei protauti—už viską žydai 
kalti ir dac oi. Na, o jeigu 
taip, tai pasakykit, ar never
ta rengti pogromus ir tuos 
”parkus” naikinti? 
gu jų nebūtų, tai 
butų laimingas.

Taip kalbėdavo 
laikų juodašimčiai.

Juk jei- 
pasaulis

ir caro

NE-KAREIVIU LAIŠKŲ 
VALIA SKELBTI.

Mes gaunam labai daug 
laiškų nuo lietuvių, kurie li
kos paimti Amerikos kariu
menėn, bet skelbti jų nega
lim. Valdžia pranešė visoms 
redakcijoms, kad kareivių 
laiškų nevalia spausdint.

Mes pranešam tai todėl, 
kad kareiviai nemanytų, jog 
mes nenor i m jų laiškų skelb
ti. Mes labai norėtume juos 
paskelbti, bet nevalia.

ROOSEVELTO SŪNŪS 
IŠSIŽADĖJO AME

RIKOS.
Amerikos patriotas per

kūnais svaido tuos žmones, 
kurie nemyli Amerikos. Tuo 
tarpu jo paties sūnūs, Ker- 
mit Roosevelt, išvažiavo Į 
Angliją ir priėmė Anglijos 
pilietystę. Patriotų spau
da apie tai nei mik t.

'The People’s Couneelor," darė kiekvieną taisyklę, ko- 
anie kuri jau rašėm perei-,kia tik buvo reikalinga jam 
tam "Kel." numery, kalba paėmimui savo monopolijon 
apie "Nematomą Imperiją, T~”’....
ir Nematomą jos Imperato
rių." Įdomus tai straipsnis 
tiems, kurie rūpinas politi
ka. Atpasakosim ji savo žo
džiais. žymiai ji sutrumpin-l 
darni.

Kas Įtraukė Ameriką

!

II

New Yorko komunikacijos. 
Gubernatorius Sulzer pas
kyrė viešnių darbų komisi- 
jonierium "Tammany” po
litikierių E. McCall ir tas 
naujuosius požemio geležin
kelius pavedė Raynui.
Rcoseveli, Root ir Hughes— 

Rayno \yrai.
Ravnns iškėlė ir Hughes’o 

karijerą. Savo laiku jis bu
vo Rayno patariamojo advo
kato partnery s ir visuome
nei visai nežinomas. Rayno 
valdoma legislatura paskyrė 
ji Insurance kompanijų rei
kalams ištirti. To tyrinėji
mo pasekmė buvo tokia, kad 
visa Eouitable Life Insu- 
ance Co. perėjo i Rayno ran
kas.

Už toki patarnavimą, 
Hughes liko Ne\v Yorko val
stijos gubernatorium. Bū
damas gubernatorium, 1908 
ir 1909 metais jis rekomen
davo ir užtvirtino keliatą bi- 
’ių, kuriais prašalinta nuo 
kelio visas kliūtis Įgyti Ray
nui Ne\v Yorko požemio ge
ležinkelius.

1904 metais Raynas, kaip 
jis pats vėliaus paliudijo, 
nusipirko visą demokratų 
partija, duodamas jai $500- 

rinkimams. Ir pats Ray
nas buvo išstatęs demokra- 

pre-

Skaitytoją Pastabos
"Keleivio" skaitytojams 

pranešu apie tragišką nuo- 
tiki: pasimirimą Republiko
nų ir Demokratų partijų. 
Ant jų bendro kapo darbi
ninkams patarčiau rinkimo 

i dienoje atminčiai pastatyti 
romišką Kryžių, kaipo žen
klą negyvėlių.

* $ $

Illinois valstijos guberna
torius F. 0. I.awdon prane- 

jše prez. Wilsonui savo pata
rimą, kad suvienytu repub- 
likonus ir demokratus Į krū
vą ii pastatytų juos prieš 
socialistus. Tai republikonų 
ir demokratu partijų miri
mo konvulsija.

karėn?
Visi protaujantis 

kiečiai supranta, 
"People’s Councelor, 
Amerika stojo karėn, 
išgelbėjus Angliją ir jos są
jungininkus. Kodėl? Kodėl 
Amerikai užsinorėjo eiti 
Anglijai i pagalbą? Todėl, 
kad Amerikos ir Anglijos 
finansiniai reikalai yra su
rišti.

Bet bendri pinigų reika
lai nepasibaigia su Amerika 
ir sąjungininkais. Pinigo 
viešpatavimas yra tarptau
tinis. Jis kontroliuoja visas 
šalis, visą spaudą ir nustato 
visuomenės opiniją.

Angliia visa vra ninigo 
valdoma šalis. Bet jos ko
mercijai, ant kurios ta pini
go galybė rymo, pradėjo da
ryti konkurenciją Vokieti
ja, kuri nuo pinigo nėra tiek 
prigulminga. Todėl buvo 
sudaryta valstybių Sąjunga, 
kad Vokietiją sutriuškinus.

Ir kilo karė. Europa pa
sidarė jau $100,COO,OOO.C(M); tų kandidatą Parkeri i 
skolų. Įsivaizdinkit dabar j z-denius, 
sau, kad karė pasibaigtų ir 
Europa liktų tose skolose 
paskendus, o Amerika visai 
nuo jų liuosa. Kas tuomet 
atsitiktų? Europoj pasida
rytai baisus vargas ir žmo
nės imtų bėgti Amerikon. 
Jei valdžios emigraciją su
laikytu. apkrauti mokės- 
šiais žmonės galėtų pakelti 
revoliuciją. Ir ve. pinige 
galvbė įtraukia karėn Ame- 
riks. Karės skolos dabar bus 
padalytos lygiai ir Amerikoj 
žmonės negalės rasti sau pa
lengvinimų. New Yorke 
"Times” apskaitliavimu, A- 
mer-ika galės pakeiti $75,- 
000.000.000 skolos. Vadinas, 
spaudimas bus visur lygus.

Pinigo galybei visai ne
svarbu. kuri pusė laimės ka
rę. Jai tik svarbu, kad karė 
butų, nes tik per karę ji gali 
reguliuoti pasauli.

Kas yra tas nematomas 
valdonas.

Tarnas Raynas yra tas 
Nematomas Imperatorius, 
kurio rankose randasi neap- 
rubežiuota pinigo galybė, 
šitas žmogus “vengia rėkia- 
mos ir jo vardas paprastai j R j Ad‘ Ba.
publikai nedaug težinomas, į v • jrn„„ 
bet faktiškai jis vadovauja i Irp. Baracį kurisilga 
visoms fmansistų grupėms ||aik?‘buvo Rayn0 meklei& 
į* _ ls^f^m<?av',stK^’jšiandienjauleidžiašaliespi-
Kuniettai pe _ty '.-'ji"; kk j pinigus karės reikalams na- 
,a t aldonų n legis.atui ų j kuomet p. McAdoo duo- 
galę, kad tas varžytines pra-id •• 
salinus, kad pasaulis butų j J * J ° 
apsaugotas — plutokratijai.' Rayno nematoma kontrolė

Štai keliatas faktų apie! užsienije.
poną Rayną. i Rayno viešpatavimas sie-

Dvidešimts metų atgal fi-įkia da ir toliaus. Anglijos 
nansistas William C. Whit-i ministerių kabinete šian- 
ney pasakė, kad jeigu Rav- ---- c:'* *- u—-
nas gyvens iki 50 metų, tai 
jis kontroliuos pusę pasaulio 
pinigų.

Tas pranašavimas jau iš
sipildė.

Šiandien Raynas kontro
liuoja Belgijos karaliaus 
šeimynos robo (gumos) iš- 
dirbystę Afrikos Kongoj. 
Jam priguli begalo pelninga 
visa New Yorko komunika
cijos systema (karai, eleva-, 
toriai, požeminiai geležin-• su $100,000,000, tos komiši- 
keiiai, garlaiviai ir t. t.). Ji-jos vadais buvo paskirti 
sai valdo Įvairių viešų veika- i taipgi Rayno žmonės; Ray- 
lų korporacijas kitose vieto-'no advokatas Root, Rayno'skirti 200 tūkstančių dolc-

Sakoma, kad jo rankose / socialistas” Russell ir Ray-'rių nupirkimui bulvių, kad 
no geležinkelių inžinierius1 kada bulvių kaina pakils, ga- 

. Ir sunaudojus tai Įima butų cikagiečiams bul- 
legislaturos New Yorko vai-' komisijai minėtus pinigus, vės pardavinėti. Gal ir pa-

amen- 
sako 
jog 
kati

M

Partijos sekre- 
pranešimą, jog 
tikriau sakant 

nesipriešina,

Ii

| 
I

Bet Įdomus dalykas, kadi 
tuo pačiu laiku Raynui pri
gulėjo ir republikonų parti
ja. Nes E. H. Harriman, ku
ris gerai žinojo vidujinius 
tos partijos rekalus, rašė, 
kad ”ša!Į kontroliuoja j 
no-Rooto-Roosevelto 
tas.” Kaip Hughes.
i- 1 -

Socialistų 
torius gavo 
bepartj viai, 
''begalviai" 
kad Socialistų Partiją Cook 
pavieto teisėjų rinkimams 
varys smarkią agitaciją už 
savus kandidatus.

Ką čia negyvas daiktas 
gal priešintis tam,kas jo vie
tą pasaulyje užima. Reika
las tik vietą apvalyti iš ne
reikalingų negy vėlių.

Džiaugkiiės republikonai 
ir demokratai! Visi iš socia
listų partijos pabėgėliai su
važiavo Chicagon, kad be
galviams (bepartyviams) 
pagelbėjus nuveikti galvos 
nepražudžiusius socialistus. 

p>av’l Nesinori tikėli i tokius ste- 
trus- i buklus, kad begalvis Golia- 

taip ir itas pakilęs nubaustų Dovi- 
Rootas su Rooseveltu yra dą už nukirtimą jam galvos. 

: Rayno žmonės. Rootas bu
vo Rayno kompanijos pata
riamas advokatas, kuomet

• jo "progresistas” Roosevel-
tas buvo panaudotas 1912 nei nepatėmija, kad jo myli- 
metais nuslopinimui politiš- mi republikonai jau miršta, 
kos revoliucijos north Dako-lkaip ir jo redaguojama “Lie
toj, kuriai vadovavo La Fol-'tuva.” Sukrusk ponas re- 
lette. 'daktoriau, kitaip raikės be-

Rayno korporacijos Hud-! partyvišku. palikti.
son 'Tunnel Co. galva Mc-i =•■ * *
Adoo likos paskirtas Suvie-j Chicagos senberniai ste- 
nytų Valstijų finansų mini- bjsi iš manės, kodėl aš dėl 
sterium, o John M ialliam, į išvengimo karės neapsived- 
bankierius iš Richmond, žiau. Ve, vvručiai, aš paša- 

Į Jtttt* Pei’ncc’ xr4co i ---------—-___ 1__ 1______1 _

• komunikacijos ; _ 
I tabakos trustą, ] 
(šalies
rium.

19JK
x -’-\r , ... .-filiai iiucjv aiiuijun, pa-

^mnetnytų Va.stijų valai-Igilavinus žmonių skerdimo 
nmkus buvo pastatai tns.amar0 _

I

I

■'Mojo počtenije” Balutis- 
Balevič turbut užimtas slap
tos kanceliarijos reikalais

Richmond, žiau. Ve, , V ", x.
kur Raynas valdo visą j kyšiu jums atvirai, kad aš 

; systema L' ‘
paskirtas ■'

finansų kontrolie-l
iI

• j *

ir Į esu visų karių priešas.

Beržinskio žentas, o mano
. ,. .jprietelius Kybartas liuosno- metu rinkimuose į i riai nuėjo a;.mi įoni kad ia.

i šian
dien sėdi Šir Aibert Henry 

jStanley, kuris nesenai da 
■ buvo Rayno valdomas New 
i Jersey ir Detroito komuni- 
. kacijos systemos galva. Ir 
į Anglijos kabinete jis yra ne 
i paprastas ministeris, bet 
j Pramonės Tarybos pirmi
ninkas. Tokiu budu nema
toma Rayno ranka kontro- 
lioja ir Anglijos pramonę.

Ir kuomet Amerika nuta
rė siųsti Rusijon komisiją

Dievaži, nežinojau 
koki aš turiu prietelių.

Brolis K. Gugis sako ko
vosiąs, kovosiąs, kovosiąs ir 
kitus šauksiąs. Brolyti/jau 
aš laukiu, kad pradėtum.

Chicagoje socialistams ir 
radikalams uždrausta laikyt 
prakalbas gatvėse. Gatvės 
mat tik išganymo armijai 
atviros. Geriau viešai paro
dyt savo kvailumą, negu iš
minti. Kapitalistiškoji vald
žia pati save charekterizuo- 
ja.

$ $ $

Chicagos dabartinis majo
ras p. W. Thompson žada 
"runyti” i senatorius. Lai
mingos kelionės. Manau kad 
ir katalikų kunigai dabar už 
ji pamokslus sakys ir lai
mins, nors jie taip niekingai 
ji bjaurojo, kada jis ”runi- 
jo” i majorus.

* 3 $

Chicagos miesto taryba 
(aldermanai) nutarė pa-

se.
J visas tabako trustas. [j

Vsos politiškos partijos ir Stevens.
j___ :_i_ x______ xt_____ "v___ i__ ____ 1 11_____

stijoj ir New Yorko mieste Rusijos demokratija tuo- darys gerą bizni, 
'yra Rayno Įtekmėj. Jos pa-!jaus susilaukė diktatoriaus, KKlierikas.

/ •
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

5

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
TERRE HOUTE, IND. 
šis bei tas apie musų 

gyvenimą.
Nors šioj kolonijoj lietu

vių priskaitoma virš 200, 
tečiaus musų spaudoje nie
kad nesimato pranešimų, 
kurie liudytų, kad gyvena
me ir krutame.

Čionykščiai lietuviai be
veik visi dirba anglių kasyk
lose. Kaikurie jų turi nuo
savus namus, turime ir 
teivių net keturis, 
svaigalus šinkuoja.

Anglių kasyklose 
ma po 5 d. į savaitę ir uždir
bama nuo 35 iki 100 dolerių 
į dvi sąvaiti. Darbininkų 
pastaruoju laiku gana stin
ga, tai ir su darbininkais 
samdytojai žmoniškiau ap- 
seina ir rokuojasi.

Be kasklų šis miestelis 
taipgi ir fabrikais turtingas.

S.L.A. 46 kuopa turi 40 
narių, ši gyvuoja kiek stip
riau. Darbavosi ir nuo ka
rės nukentėjusiuiu suselui- 
me.

Lietuvių brol. paš. draugi
ja Sėtvnas, vos-vos gyvybės 
ženklus terodo. Kaltinama 
už tai daugiausiai tos drau
gijos valdyba, kad nesirūpi
na dr-jos sustiprinimu.

Sčtync narys.
ver- 

kurie

dirba

MONTELLO. MASS.
Moteris sujudo.

Spalio 6 d. moterų 
tės eraugyrtė turėjo savo 
metų sukaktuves; 
mui minėtos draugystė- 
mimo, buvo surengta balių 
su 
prak 
pačios 
narės.

Biru
ti 

pagerbi- 
s ei-

Nesenai i čia buvo atsibas
tęs avelių kirpikas,” išsijuo
sęs agitavo, kad lietuviai pa
statytu iam avinveia, te- 
čiaus musų žmonės tiek jau 
pajiegia protauti, kad žino, 
jog kiekvienas biznierius 
pats sau biznio įstaigą įsitai
so ir paskui kviečia išnaudo
jamus, kad jį remtų, gi ku
nigas reikalauja, kad žmo

nas- I 
I 
i

trumpom s 
kurias atliko 

draugystės 
p ra kalbėlės »<• 
įdomios, b.-t

reikia duoti Birutėms 
ų drąsumą, 
dalį atliko V. 

Puivinskaitė, atsižymėjusi 
solistė; seseris 

iš Bostono, u- 
lės choras.

nės jam hįznį įtaisytų, 
Icui ji palaikytų, patįs iš to 
jokios naudos neturėdami. 
Saliuninkas nusiperka ar 
nusisamdo karčemą, kvie
čia žmones, kad eitų pas jį 
ir už savo pinigus svaigin
tus!, tai lai ir kunigas taip 
pat padaro: pasistato baž
nyčią ar nusisamdo ir pas
kui pardavinėja žmonėms 
savo mvlistas. šitai]) pro
taudami musų žmonės, pie
menėlio balso neišklausė ir 
tas išvažavo nieko nepešęs. 
Rods, avelių vilnos tai pri- 
sikirpo net už 14 dolerių. 
Tėvelis, matomai žinoda
mas, kad ranka ranką maz
goja ir kad karčema yra uo
la, ant kurios sto\ i bažnyčia, 
pasivadinęs žioplesnius avi
nus nusivedė karčemon ir 
ten numetęs visą žmonių au
ką ant baro, liepė duot gert 
savo vyrams. Gėrė, kits ir 
•dienos darbą pašvęsdamas, 
bet gėrė iki kišeniai išsituš
tino ir suaukautos Dievui 
aukos nuėjo į smuklinin
ko stalčių, ir ten tvėrė para
pija.

Suprantama, smuklinin
kas tam karštai pritarė ir 
kartu su dvasišku tėveliu iš 
apsvaigintų avinų sutvėrė 
komitetą parapijai organi
zuoti. Tan komitetan įnėjo 
ir pats smuklininkas. Taigi 
kad darius sau biznį, jis ant 
ryt vėl susišaukia ''komite
to konferenciją," vėl geria ir 
vėl tveria. Papeiktiniausiu 
vienok yra tas, kad prie ši
tokio darbo prisidėję tūli 
musų "šviesuoliai." ką riet 
save su socialistais bando 
lyginti.

Kunigui beagituojant už 
parapijos tvėrimą, vienas 
darbininkų užklausė: kokią 
naudą darbininkams bažny
čia duoda, tečiaus į paklau
simą tik šitokį atsakymą ga
vo: "Tamista užsidėk atbu
la apvkaklę ir eiki ant gat
vės, tai žinosi, ka bažnyčia 
darbninkams duoda.’’ No
rėčiau paklaust skaitytojų 
ar jie gali suprasti, ką reiš
kia šitoks kunigo atsaky
mas? Kasgi supras neiš
matuota dievo mandrybę! 
Tu darbininke neprotauk, 
tik aukauk bažnyčiai, o aš 
su atbula apykakle jau žino- ! 
siu, ką bažnyčia man duoda..

koncertu 
ulbomis, 

minėtos 
N ors 

nebuvo labai
visgi 
kreditas už j

Koncerto 
P-ir r ut 
MonteP.os 
Žvingiliutės 
Birutės draugi 
tam vakarui sutaisytas. Bu
vo daug ir namarginimu.

Spalio 8/LMPS " ’ 
turėjo prakali“: 

ir deki 
Bubiiauskaitė 

usivinkimą 
prakalbėlę. 

ma kalbėtoją 
-ikienę "Moterų 

Vietinė 
asveikino d. 

gėlių 
pirmu 

a beina
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Iš lietuvių draugijų čionai 
gyvuoja LSS. 169 kuopa.

dei jis taip pasielgė. K 
gus besiteisindamas, 
užmiršo sako: .kva 
man. aš tau sugrąžinsiu 
dolerių, duosiu šliu.b; 
dolerių duosiu už t;-v 
baciją,’’ paaiškinsiu 
čioje." kad buvo toki 
Ja, tik neskųsk...” A 
su kunigo žadėjimai- 
Kunigas savo žodį

• k nepaskelbė baži 
tos klaidos, taį davau 
bar plepa, kad Abraiu? 
šliubo gyvena.

DETROIT, MICH. 
Nelaimingas atsilikimas.
Tūlas Jonas Aleksėnas 

bevažinėdamas darbiniu au- 
tomobilium, nupuolė nuo jo 
ir sunkus automobilius per
važiavo ii,mirtinai sutrinda- 
mas. Nugabentas ligoninėn 
netrukus pasimirė.

Velionis buvo našlys, 
moteris mirdama 
jam penketą mažų 
Nelaimingas Aleksėnas ‘mė
gdavo svaigalus ir gyveno 
gana skurdžiai. Kadangi 
[nepriklausęs jokiai pašalpi- 
nei draugijai, tai palaidoji
mui prisiėjo rinkti pas ge
raširdžius žmones aukų.

Prisiėjus rinkti palaidoji
mui aukas, 
Iin.ga turėti 
jimas. kad 
"getas katalika 
pas kunigą, bet šis 
ualiudi.iimą duoti. Nežiūrint 
tokio kunigo pasielgimo, 
priešingo krikščioniškos ba
žnyčios mokinimams: dau
giau doros turinei vaikinai 
nueina rinkli aukų. Ei
dami per stabas užėjo vie
non stubOn. kur rado vardu
vių apvaikščiojimą, kuri su
rengė moteris savo miru
siam vyrui. Matomai ta! 
buvo ekzekvijos ar kas pa
našaus, gana to, kad aukų 
rinkikus priėmė ir broliškai 
vaišino, tai apie velionį ir 
aukų rinkimą užmiršo ir pa
tįs rinkikai. Rinkikams vė
lai nakčia beinant namo, 
juos suliko policijantas. Su
sirėmime pabelstas buvo nu
veiktas ir atimta jam "galy
bės lazda,” tuomet jis išsi
traukė revolverį ir šaudyda
mas pataikė Izidoriui Abro
maičiui, kuris krito ant vie
tos. Policistas paskui šovė 
sau į galvą, bet mažai susi
žeidė. Policistas ir nušau- 

ligonbutin. 
už nu-

Jo 
paliko 
vaiku.

pasirodė reika- 
kunigo paliudi- 
vėlionis buvęs Į 

Nueina 
atsisakė ]

J

spaudimą, kad karei grei
čiau padėjus galas?! Juk 
karė, jų manymu, išliuosuo- 
ja Lietuvą! Išliuosuoja ją 
iš gyvenimo, darant pusty- 
nę ir griuvėsius, dėlto musų 
tautos mylėtojai pritaria 
karei ir priverstinam žmo
nių brukimui į nasrus ka- 
nuolių, o protestuojančius 
prieš šitą piktadarystę, mu
sų tautiečiai išduoda, tai 
kuo tuomet juos pavadinti, 
jeigu ne judesiais*? Drau
gijų konferencija pasmerkė 
kas yra smerktinu ir juk 
negalėjo daryt nutarimų, 
kad eiti į girias meškų gau
dyt, kad pragyvenimą atpi
ginus, žinodama priežastis 
to brangumo.

Besiteisindamas p. Drau
gas sako, kad delegatus iš 
konferencijos atšaukė ne 
tautiečiai, bet SLA. 3-čios 
kuopas valdyba. Gal būt, 
kad tai valdybai tautiečių 
vardas ir nepritinka. Jei p. 
1). prieš tai protestuoja aš 
pilnai atsiimu duotą minėtos 
kuopos valdybai tautiečių 
vardą ir palieku tą, kokio 
tie ponai verti. Tečiaus ne
liesa, kad valdyba atšaukė. 
Am atšaukimo laiško pasi
rašė tos kuopos sekretorius, 
iždininkas ir šiaip vienas 
narys. Tai nėra valdyba.

Tai kaip dabar p. Drau
ge tamistos rašinys išrodo? 
Tiesa, kad negera yra rašy
ti melai, o tamista jų, kaip 
matyt pakankamai prira
šei.

ii karčeminiais ar gatvi
niai.. argumentais, o kada ir 
tas negelbsti, viens jų išsi
ima iš kišeniaus ųooiergalį, 
n uo. kad dar du ni draugai 

■yra išvažiavę, jie balsuoja 
i prieš Tarybą...

Susirinkimui nusijuokus 
iš tokiu argumentu, musu į fc k • •
bolševikai išdūmė laukan.

šitokie apsirtiškimai, tai > i 1 ‘l-r’ 1yra oegalo apgaueu.nas da- 
;yk-..s. Seniaus Roekforue 
vietos socialistai ir progru- 

Tyviai kartu veikė ir kovojo 
prieš bendrą priešą, šiandie 

iiocialistai prieš socialistus 
kovoja, o priešas džiaugiasi.

Suprantama, tikrų prie
žasčių šitokie apsireiškimo 
iieškant rasime, kad kapi
talizmas }>agaminęs pasauli
nę skerdynę, užkrėtė žmo
nes isterija. Toj suirutėje, 
ypač darbininkų organizaci
jos 
'lis 
■Tik ...... ........ .
o ne jausmas ir oesinervavi 
mas gali išvest r 
.taus padėjimo, į 
mus visus
Kaip tik atbulai daroma mu
sų sąjungos vadovų. Jie is
teriją kaip tik padidina ū- 
ij’.ėtoja. Jausmu besivaduo
janti draugai šiandien mato 
>a' o priešą šalčiau protau
jančiame drauge ir net šau- 

> kia, kad tokius prašalinus iš 
prie A. organizacijos. Žiūrint i tuos 

isteriškus musų draugiu, 
»i. Jie negul 
nervavimosi, 
be pvkimo it-I v

bes) lėkio blaškymosi. Kas 
už įai kaltas, jeigu ne musų 
organas Kova '

Taškuok.

i.ur-

.žny- 
klai-
vi 1 1

1 • ' A

ku»-

V.M.R.

LOWELL MASS. 
vakarėlis.

J .SS. 203 kuopa 
\akaieii. 

dėjo iš prakal- 
j bei deklama- 

Gi’ad.amskas (is 
ir J. M. Kar- 

kv.skas jiasakė po trumpą 
prakalbėlę, paskui buvo mo
nologai, deklamacijos ir pa
sikalbėjimas Maiklo su Tė
vu. Deklamuojant geriau
siai atsižymėjo maži vaiku
čiai: Vladzia ir Jonas Cu- 
ladai, nors da mažiuliai, i)et 
geidaus atlieka kaip dideli. 
Ačiū tėvams už tokį kūdikiui 
auklėjimą.

Svečių atsilankė iš Law- 
renco ir Nashuas. Visiems 
svečiams vardu LSS 203 k. 
tariu širdingą ačiū. ' 

susirir.kasieji links- 
naudingai praleido 
išsinešdami gerą iš-

Draugiškas
Sjiaiiu 7 d 

likėjo dit.i 
Vakarėlis susi 
bu, monolog-. 
cijų. K. 
i .awrence’o)

ROCKFORD. h.
Susib ere A. L. i). T: 

skyrius.
Rockfordo prog’T 

lietuviai, suprazdan i 
tingumą vienyti nai
kus, sutvėrė ALI). Ty 
skyrių, prie kurio pri- 
Lietuvių Ukėsų Kliu 
tuvos Sunu ir Dukter 
gijas, Lietuvių Motei-g 
gresvvisko Susivieniju 
ta kuopa ir Lietuvių i 
ninku Literatūros D r 
jos 29-ta kuopa.

Draugijų atstovų pi 
susirinkimas įvyko :>n 
sėjo, š. m. ir išrinkta 
nė valdyba iš šių ypatų 
—St. Petrauskas; r 
Aleksynas; kasier. P. 
Nutarta pakviesti i 
di augijas prisidėti 
F..D. Tarybos.

Beabejonės, Re-’ F 
senesni veikėjai, or 
darni 
rių turėjo nemažai 
čių, bet ne iš klerikai 
ne iš atžagareivių, 
savo idėjos "draugi 
tų kliūčių ir įvairių 
susilaukė, kas parodo 
kokio laipsnio tulus są 
giečius sudemorali 
"Kova" savo bendrai’;; 
ir redaktorių "raštais... 
musų vieliniai tos kategori- 

” veikėjai” rašė i ’ Lais- 
ir "Kovą,” buk ALI) 

ybai nieks nepritaria ir 
jos nenori. Girdi, tik 'pabė
gėliai iš sąjungos, viens jau 
pabėgęs, o kitas jau ant slen
ksčio bėginio stovėdamas a- 
gituoja už ALDT.

Kiek ju tuose rašymuose 
buvo tiesos, parodo šis ALI 

[ T. skyriaus sutvėrimą 
į organizacijų, o ne iš ypatų, 
Tai reiškia, kad D. Tarybai 
nepritaria tik tokie ponai, 
xaip minėti darbininkų 
prieteliai, jų organizavii.te
si niekintojai. Jeigu ištiii- 
rujų I.D Tarybos skyrių su
tvėrė tik du jai pritarianti 
"pabėgėliai,” tai matyt, kad 
jiedu sveria daugau, negu 25 
bolševikai. Aišku, kad neuž
tenka melagingų rašinėji
mų, neužtenka nešvariau
sios agitacijos ir tarpe vie
tos draugijų, kad stabdžius 
darbini n kišką judėji m? —j is 
eina savo keliu ir ardyto
jams neša tik pasmerkimą. 
Nors jie tankiai šaukdavo, 
kad "mes turime veikti lik 
po savo firmą,” tas jų šuka
vimas buvo tik šmeižimu ki
tų draugijų, kad neprileidus, 
jas prie rėmimo socialistiškoj 
darbininkų judėjimo, žino
ma, abejoju, kad jie sužiniai 
tai darė. Ne, jiems svei
ką sąmonę sudemoralizavo 
"Kovos" vedėjai.

Kad musų bolševikai iš- 
tiknijų eina kartu su deši
niųjų dešiniaisiais, parodo 
faktas, kad sušaukus nepa
prastą L S. ir I) D-jos susi-. 
rinkimą prisidėjimo p;ie A 
L!) Tarybos klausimui i-, 
sti, prieš prisėdėjimą ’>al. ' 
vo tik musų "bolševikai ’ 
vienas vytis, o visas susi riji
ki mas balsavo už laiybąJ 
Jie manė, kad LDLD. k ii o iki j 
tai jau tikrai neprisidės. );■ 
savo tikslui pasiekti musų1 
kairieji draugai prisirengi- 30. 
kiek galėjo. Matydami, k o! Smagu pastebėti, kad prie 
ir čia puola, pradėjo šaudy- choro, matosi, dalyvauja

I

A b

1

oi 
) i

vadovai privalo saugo- 
nvo isterijos plėtojimo, 
lygsvara ir melavimas,

liūs is to bai 
' kuri įstūmė 

valdančios klesos.

Visi 
mai ir 
laiką, 
pudį.

T-.iPS. 22 koupa 
Ibas, taipgi su 

amacijomis. 
atida- 

pasakė 
persta- 
drg. K. 
Balso" 
LMPS. 
K. Pe-A 

bukietu, 
atveju 
darbi- 

ių var- 
ragino 
už ka 

- "Bai- 
di- 

savo draugus, c-

muzika 
Drg.

' rius
11 u m pa 
tvda
Petį 
redaktorę. V 
kuopa j 
rikienę gyvų

Kalbėtoja 
kalbėjo apie 
ninku gy ven i mą i r 

ant galo 
oii ir protauti 

są atiduoti. - 
rbininkų kan

I

gUS, 
balsi 
savo bai 
euokit už da 
darus, 
ne už jūsų priešus, jūsų iŠ 
naudotojus — kapitalistus.

Antru atveju kalbėjo apie 
reikalus ir ragino 

organizuotis, švies
ėti savo gyvenimo

uz

motorų 
moteris 
lis ir gi 
reikalus

Žmonių buvo susirinkę a- 
pie 300: naujų narių prisira
šė prie LMPŠ kuopos 10; 
"Moterų Balso" užprinume- 
ruota 9, "Naujos Gadynės" 
vienas.

Turiu pastebėti, kad 
kaip I..MPS kuopa, taip ir 
Birutės draugystė buvo iš
kaišiusios gyvomis gėlėmis 
pagrindas. K. Mažiukas.

MIDDLEBORO, MASS.
Spalio 7 d., LSS 139 kuo

pa surengė čia prakalbas. 
Prie atidarimo susirinkimo, 
draugės M. Babliauskaitė ir 
E. Lipskaitė, pritariant E. 
Čeraškiutei pianu, sudaina
vo "Darbininkų Marsalie- 
tę.” Taipgi deklamavo ma
ži vaikučiai, M. Krenčiutė ir 
-J. Krenčius.

Kalbėtojom buvo drg. S. 
iviichelsonas, 'Keleivio" re
daktorius. Pirmu atveju 
aiškino: "Kas tie socialistai 
ir ko jie reikalauja.”

Čia kalbėtojas perbėgo a- 
beiną darbininkų gyvenimą 
seniau ir dabar. Vėliau aiš
kino socializmo teoriją ir jo 
reikalavimus, kurie yra dar
bininkų reikalavimais pege- 
rinimui jų pačių būvio.

Antru atveju Michelsonas 
aiškino, kokie lietuviai buvo 
praeityj ir kokie dabar, čia 
kalbėtojas perbėgo lietuvių 
praeitį, aiškindamas, kaip 
Lietuvon atsikraustęs nau
jas katalikiškas tikėjimas ir 
jų dvasiškąja pavergė lietu
vius ir sunaikino jų politinę 
laisvę.

i Prakalba, rodos, visiems 
'patiko, nes po prakalbai 

bet labai silpna. Narių dva-- klausimų niekas nedavė, ma- 
sia gana susnudus, nors tomai visi suprato. Aukų 
šiuo laiku snausti, tai tie-! padengimui lėšų surinkta

žeidė. Policistas 
tasis nugabentas lig. 
Policistą areštuota 
šovimą Abromaičio.

Kada Abromaičio 
pargabenta namo ir 
vota, tai 
žmonių daugybe 
Įleistai ir daktarai 
po kito ėjo žiūrėt nušautojo, 
tarsi kokių dyvų.

Velioni Abromaitį laidota 
irgi katalikiškai. Kunigui 
pasitaikė proga nors miru
siam atkeršyti už tai, kad 
be io leidimo ėjęs rinkti au
kų palaidojimui Aleksėno. 
Nors už gerą atlyginimą ku
nigas ir tarnavo mirusiam, 
tečiaus buvo tai meškiškas 
patarnavimas, kuris labai 
nepatenkino žuvusiojo arti
muosius. Tiek to. Ir be to, 
patarnavimo Abromaičiui 
butų vis viena.
Nekaltas kunigo užmirši

mas.
Rugsėjo 3 d- š.m. čionai 

turėjo būti Tarno Abraičio 
su p-le Elena Vizgiute ves
tuvės. Vestuvės buvo su
rengtos ir katalikiškai pra
dėtos su išvakarinėmis ir 
linksmybėmis, 
svečiai gražiai

kūną 
pašar- 

netik paprastų 
, bet net po- 

vienas

f

i

1!

št. P. 
Ru.is. 
ki Pinavijos Žiedas.

ELIZABETH, N. J. 
(Polemika.)

jos 
vo.'’
Par

\.LD. Tapybos
ii 

ų 

0

įsuot be 
Jioiimosi

gana susnudus, nors tomai visi suprato.
____ '-d tai tie-'padengimui lėšų _____  

siotr nuodėmė prieš save ir virš penkių doleriu.
“ i, 1 H. Kricher.žmoni ią

Sukviesti 
išleidome 

jaunavedžius Į šiiubą apie 
10 valandą iš ryto. Likę 
namie laukėme iki 3 vai. po 
pietų, o jaunavedžių vis nė
ra, net po 4:15 rni. sugrįžo 
musų jaunavedžiai pikti 
kaip devynios bėdos, keik
dami kunigą, kad tasai nors 
gana gerai žinojo, jog bus 
šliubas, nekalčiausiai užmir
šo, užrakino kleboniją ir 
sykiu Abraičio vestuvių lais- 
ną, o pats su gaspadinę kul
tai išvažiavo, dėlto, be lais- 
no ir pas kitą kunigą ar 
teisėją šliubo negalima bu
vo gauti. Abraitis savo ku
nigui buvo įdavęs $10 kaipo 
atlyginimą už šiiubą ir prie 
to daug sarmatos prikentė
jęs, supykęs ant ryt nuėjo 
pas advokatą, kad kunigą 
už užmiršimą patraukti at
sakomybėn, o paskui nuėjo 
pas kunigą pasiklaust, ko-

Vienas mūsiškių pasi\a- 
dinęs Draugu "V. Littuvnin-. 
kų” 39 numeryje rūgo ja 
man, kam aš "Keleivyje” 
aprašydamas vietos lietuvių 
veikimą nenutyliu 
kęs apie tautiečius 
dinų juos judesiais ir 
vikais.

Tylėti ir nerašyti apie to
kius, kuriuos žmonės judo- 
šiais ar išdavikais vadina, 
tai reiškia priiarti tokiems 
niekšiškiems darbams, už 
kuriuos duodama toks var
das. Juk ii- mane barantis 
Draugas neužginčija, kad 
tokių kaip minėti elementai 
via tarpe mūsiškių tautie
čių.. Jeigu p-nas Draugus 
skaito tatai negera, kad a- 
pie tokius individiumus vie
šai skelbiama, 
tik tam, kas su 
ką-nors bendra; 
kas paskelbia u, 
gautas. Jeigu 
juos apgina, tai 
no draugu jo paties esama.

Mokindamas kitus teisy
bę rašyti, p-nas Drauge, 
pasižiūrėk į savo rašinį ir 
sulygink su.tcisybėe. Sakai 
TMD kuopą valdo socialis
tai ir ji sušaukė draugijų 
konferenciją protestavimui 
prieš maisto brangumą. Jei
gu ištikrujų ir taip butų, 
tai ar šitoks socialistų žing
snis gaii būti peiktinas ir 
kenksmingas kam nors ki
tam apart visuomenės plėši
kų—kapitalistų ir ių apginė- 
jų? Tečiaus smerkime socia
listų už tokį darbą,kaip gy
nimas žmonių nuo plėšikų,p. 
Draugas da ir meluoja:— 
"draugijų konferenciją su
šaukė ne TMD. kuopa, bet 
pašalpinė T.M. Draugystė, 
kurios, socialistai nevaldo, 
nes jie nėra valdonais.”

Tolesniai p. Draugas sa
ko, kad konferencija buvo 
šaukiama dėl protesto prieš 
priverstiną kariumenėn ėmi 
mą.

Jeigu pas ” V. Lietuvnin
kų.” ar kaip ią žmonės vadi
na "liežuvninkų,” Draugą 
butų koks nors supratimas 
apie logiką, galima butų 
jam pasakyti, kad pragyve
nimo brangumą daro kaip 
lik ta karė, kuriai musų 
tautiečiai ir vyčiai pritaria. 
Jie jau pripažintų, kad mai
sto brangumas negera, nes 
ir jiems uždarbio neužtenka, 
bet kam tie socialistai daro

l.

nepa.i a- 
ir išva- 

išda-

J. K. Budi.

Kas mums rašoma.
Balius LSS. Namo fondui 

paremti.
Schenectedy, N. Y., LSS. 

154 kuopa 20 spalių rengia 
pasilinksminimo vakarą, 
kurio pelnas skiriamas L.Š. 
S. namo fondui. Darbinin
kai privalo tą pramogą ir 
reikalą paremti.

Spalių 21 d. 154 kuopa I.. 
A. Kliubo svetainėje vaidins 
trijų aktų veikalą "Kerš
tinga meilė.’’ Schenec-tadie- 
čiai privalo nepraleisti pro
gos gražiai pasilinksminti ir 
paremti darbininkiškus rei
kalus. J. A. Gudzin.tai negera 

tokiais turi 
negera tam 
liekasi už- 

p. Draugas 
parodo ke

CAMBRIGDE, MASS. 
Dailė.

Spalio 6 d. Laisvės Choras 
buvo surengęs ‘prakalbas. 
Kalbėtojai buvo du: pirmas 
kalbėjo draugas Dusevičius. 
•Jis aiškino, kodėl žmonės 
tveria, remia ir privalo rem
ti Įvairias dailės draugijas. 
.Be ulataus išaiškinimo, rel- A.
kalingumo remti dailės 
draugijas, Drg. Dusevičius 
užreiškė: "Aš kaipo darbi
ninkas, negaliu palikti ne
pasakęs, kad darbininkai

} privalo remti tik progresy- 
!S viskas dailės draugijas, ku

rių dainos skamba žadinan
čiai iš miego musų brolius 
■tamsoje...”'

Antras kalbėjo draugas 
Smelstorius. Jojo kalba bu
vo taipgi apie dailę. Jis už
reiškė: "Ne visa dailė yra 
naudinga darbo žmonėms.

"Bažnyčia, kuri su pa
galba dailės pritraukia prie 
savęs žmones, su pagalba 
tos pačios dailės užmigdo 
jųjų protą. Tokia dailė yr i 
pragaištinga.

"Patriotiškai buržuazinė 
dailė, su kurios pagalba pri
traukiama gimtinę mylin
čius žmones, išauklėja juos 
savo vergais ir paskui savo 
[tikslams siundo skersti ki
tas tautas. Tokia dailė yra 
taipgi pragaištinga.

"Darbininkų dailė nėra 
vartojama viliugingai, kaip 
tai pirmosios dvi: yra ge- 

i ra-naudinga, todėl ji reika
linga remti: remti visais 
galimais budais, remti tuos 

1 chorus, ku.-ie savo dainomis 
[stiprina darbininkų sielą ir 
dvasią, kad jųjų dainos pa
siektų tuos žmones, kurių 
nepasiekia nei žodis, nei ras- 
tas.!

Abiejų kalbėtojų prakal
bos publikai patiko, 
kos buvo f --- -- 
400.

Beje prieš prakalbas, Lai
svės choras 
daineles.
(>•

I

isiu
•įsa 

ii’i

. Publi- 
prisirinkę apie

sudainavo tris 
Dainuoja gana 

erai, netaip kaip nauji cho
rai. Dainininku turi apie

Nelaimė kasyklose.
Spalio 3 d. Franklin, N. J. 

kasyklose atsitiko nelaimė, 
kurioje žuvo Vincas šal- 
niukas, taipgi prarado gy
vastį vienas rusas darbinin
kas ir trečias sunkiai likosi 
sužeistas. V. šalniukas A- 
merikon atvyko 1913 metais, 
pirmiausiai apsigyveno Eli- 
zabeth, N. J., iš kur išvažia
vo i Gilberton, Pa. ir ten dir
bo anglių kasyklose. Iš Gil- 
bertono atvažiavo Į Frank
lin, N. J. ir čia dirbo kasyk
lose pakol nelaimė neišplė
šė jam gyvastį.

Palaidota jį gana iškil
mingai. Visi kasyklų dar
bininkai tą dieną nedirbo, 
bet palydėjo savo kritusį 
brolį į amžiną pasilsi. Lai 
būna jam lengva svetima 
žemelė.

Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Rumišiškių parapijos, 
Užtakos kaimo. Jeigu yra 
mirusio Vinco šalniuko gi
minių Amerikoj, tegu greit 
atsišaukia žemiau paduotu 
antrašu:

P. J. Barkauskas, Box 422, 
Franklin. N. J.

Uždare saliunus.
Spalių 1 d. Manchester, 

Conn. buvo balsavimas klau
sime saliunų. Nubalsuota 
uždaryti. Agitacijai už iš
naikinimą saliunų daug pa
gelbėjo nelaimė: gatve- 
karis užbėgo ant girto žmo
gaus ir nukirto jam galvą. 
Saliunai užsidarys nuo 1 
gruodžio.

J. Bujaučius.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Alio Maiki, palauk, eikvoti laiką.
—Ką sakysi, tėve? —Olrait, tik klausyk ir tė
—Ka aš tau šiandien pa- mvk.
‘ —Kalbėk.

—Jus pasakojat, kad A 
merika. eina ant vainos 
kapitalistų biznio. Ir 
mane savo prakalbami■; 
kvailino!. kad aš neprisidė
jau prie to garbingo darbo.

—Prie žudymo žmnių... 
ą jų- 

garbingu 
rivoliucionierius 
ir aįKlainuojate,

sakysiu, tai ir mirsi, vaike, 
ir neužmirši. Nors syki aš 
tave pagausiu už uodegos.

—Nesuprantu, tėve, kodėl 
tu šiandien tokiame upe. 
Rodos negirta ;, o apie 
degas pradedi.

—Ukskiuzmi. švlaike. 
tik iš to linksmumo taip 
apmilką išsitariau, bo ir jus 
mokinti taip sakote, 
ant kritikų 
priešininką 
mušat.

—Betgi tu, tėve, jokio ar
gumento nepastatė;, kuria 
aš negalėčiau atmušti.

—Palauk, palauk, tuoj JĮ 
gausi.

—Ir tu. tėve, manai 
aš jo nesu muši u?

—Šiur. ne!
—Nag'. Ar tau jau koks 

nors kolegijos studentas iš
aiškino ir prirodė, kaip Jo- 
našą didžiuvė prarijus pc 
trijų dienų per kitą gaią gy
vą išmetė ant kranto?

—Nausa, vaike. Apie ta 
aš nenoriu kalbėti, bo aš i’ 
užmiršau apie tai pamislyt 
Ale yra daug ant svieto vo 
žnesnių dalykų, negu Joną 
šo gyvenimas velioribo pil
ve. Aš irgi misiinu apie pa 
litiką.

—Aha, gal jūsų tikėsi 
kliubas bačkutę gavo nu< 
demokratų ir tu manai mar 
prirodyt. kai! demokratu 
pagerina žmonių būvi ?

—Nausa, va" 
šcest 1 y vos smerūes 
neina votuot. Aš tau, 
ke. prirūdys1'” geresni 
tą.

—Kame gi daly kas?
—Tu, vaike, ir visi 

frentai kalbėtojai vis peiki 
kam Amerika kišasi i varną 
Jus sakėt, kad žmonėms ii 
to jokios naudo-; negali bu 
ti. tik kapitalistams.

—Ir tas yra neužginčija
mas faktas.
—Olrait. Maike, tuojaus tu 

gausi mano faktą, t’k tu ty
lėk, kada aš kalbu, bo man 
sumaišai ir aš paskui gaunu 
durną galvą.

—Blogai, tėve. su ta tavo 
galva, kuri nors ir didelė 
kaip špižių is puodas, bet...

—Šarap, durniau! Aš tuoj 
tau pripruvysiu, kas dau- ’ 
giau sveiko razumo turi.

—Vadinasi. m»ri parodyt 
man teisybę.

—Ši u r. M ai k!
—Tai kam už mano pasa

kymą tau teisybė-;. tuojaus 
pyksti? Taigi nesikoliok,tik 
pįsakvk, ką nori man pasa
kyti, nes tuščiai kalbai gaila

U 9-

aš
per

kada
išeinat ir savo 

argumentais su

j 
ike, bo mušt i 

stnaidi !
Mai
f ak-;

I

» 1ooi 
net 
su

—šarap. Rivoliucij 
patįs 
darbu, 
garbinate 
vadindami žuvusiai-1 už lai
svę karžygiais.

—Bet tu. tėve, tokiu nie
kad nebusi, nes tu esi vyčių 
generolas.

—Nebusiu, o kas kaltas, 
jk-'.d ne jus. Aš bučiau nuė- 

. kad ięi Amerikos armiją ir 
šiandien jau jus būtumėt 
nane karžygiu už laisvę va
linę. Ale jus įgazdinot ma- 
įc ii aš dėlto nėjau.

-—Jeigu ir būtum nuėjęs, 
iue ko mes tavęs visai ne- 
iraudėm, tai kasgi iš to viso 
ratų išėję.

—Kas liūtų išėję? 
sėjo! Amerikai dabar 
ta’ bė!

—Ką ji garbingo padarė?
—Kibą tu gazietų, Maike. 

icskaitai. kad nežinai to. 
•.•d džermanai jau rivoliuci- 
ą kelia ir kaizerio kinkos 
ireba! <) ką? Dabar pasa
lk, kas turėjo daugiau ra
šomo, ar jų . ar mes, kurie 
y-i tarėm Amerikos vainai. 
Jus vis sakote, kad kovojote 
S7. laisvę, o pasirodo, kad 

i y(' -. <» ne jii-- liti') >bę iško- 
į /ujome žmonėms.

—Aš visai to nematau, 
ėvc, kad jo.- patriotai ir ku- 
’ig'jos juodos politikos pa- 
aikyt >jai km- nors būtumėt 
aisve žmonėms iškovoję.

—.Nematai. I>o 
Jei ne Amerikos 
;ia • prie varno -, 
ve nei rivoiiucij 
'■ū'ę, <> dabar jų 
ada juos jin iiin 
iuot l’ctrogradą. a< nsakė n- 
nikelė maištą. Dabar visoj 
iižermanijoj žmonū ; jau 
kila prieš valdžią, kam 
tuos matrosus sušaudė, 
dabai- sakai? Pag vau 
už uodegos kaip žiurkę!

—Tik žiūrėk tėve, kad ta 
žiurkei apsisukus tu jos ne 
paleistum.

— Nevermain!
—Iš tavo protavimo, tėve 

išeina 
i’čjimas prie karės 
kiečių kareivius 
atdrakyt kariauti.

—Šiur, Maik.
—Bet jie atsisakė l>om- 

barduot ne Ameriką, tik Pe-

vadinate 
o

,ių

Jau 
bus

tavi
I

y

c. c

sė
ji 

Ką 
tave

kad Amerikos prisi- 
tuos vo
tį kursiė

Socialistų pasiskirstymas | ] Prisipažįsta esą šnipais
New Yorko "VVorkl’ę” 

nesenai til»M» žydų socialis- 
t’ško laikraščio "Forvardo” 
redaktoriaus (’ahano papa
sakojimas apie priežastį so- 
cialstų pasiskirstymo i fra
kcijas ir jų savitarpinės ko
vo.-. Nors Cahąn aiškina tik 
Rusijos socialistų pasiskirs
tymą. teč’aus ta - papasako
jimas begalo imlumus yra ir 
musų skaitytojams.' gir-- 
džiautiems, kad frakcijinė 
kova ir tarp lietuvių socia- 
l’stų virte verda, tik kad pas 
mus ta kova labai paviršuti
nė, taktika tos kovos daž
nai pasmerktiniausia, kuo
met užuot objaktvviai kal
bėti, mūsiškiai "internacio
nalistai" griebiasi pravar
džiavimų. dagi šmeižtų. Su 
tokiais asmenimis rimta dis
ku.-ija nėra galima ir prisi- 
iiia arba kelionėmis atsa

kinėt i arba nutylėti ir su 
į : sigailėjimu žiūrėti i tuos 
besi plėšiančius silpnuolius, 
manančius šauksmais užva
duoti sau argumentus.

Dėl orijentacijos šituose 
< laba rlin iuose socialistų 
ginčiuose paduodame čia 
■i a ai rimtesniems skaityto- 
iams minėto socialisto ntio- 

i menę. Kuri teisingai nušvie- 
įčia dalyką.

Visų pirmiausia Cahan 
žginčija pasakas, kad so- 
alistų tarptautumo mintis 
ragaišo karėje, kad socia- 

Tarptautinė pakriko

...ii/

pi
!’: t’iIntų ....._ .......
delei socialistu pasauliožval-
gos Įvairumo ir nevienodu- 
!» •>. Prieš karę, jis sako, 
pasaulio socialistus papras
tai skirstyta Į marksistus ir 
oportunistus. Ir da šiandien 
tt li tokį paskirstymą laiko 
esamu dalyku, kuomet išti- 

i Kinių jo jau nėra ir būti ne- 
guil. Šiandien kiekvienam į 
akis metasi faktas, jog so
cialistuose Įvyko naujas pa- 

i -i ’.irstymas sulyg orogra-
m.i. taktikos ir principų 
si i'lumo. žinomus pirnies- 

pLų laikų "marksistus," 
ši?, idien randame "oportu- 

jnis’.if' tarpe ir atbulai, del-
i naujiems socialistų kryp- 

I Fili ims seni pavadinimai 
: čeku budu netinka.

(’ahanas naujo socialistų 
iskirstymo priežastis iš- 

kad karės
p;
a'škma tuomi,

, etų sociali-tų didžiuma su- 
iprat” jog nacionalizmas 
į šiandien vi a tvirčiausia są- 
: ji ngire ir prieš ją negalima 
statyti 
toj 
b

i • t

!-

I

"internacionalizmo” 
o prasmėje, kad galima 

:tų panaikinus nacionaliz- 
ą jo vieton pastatyti ko- 

k; tai į adalmimą i darbinin- 
K -s iš vienos pusė; ir kapi- 

u ■ iš kitos.
i

»• .

iiog adą ii- Kronštatą, kur 
i 'voliucion’enai turi val- 

|džią savo rankose. Ar tu 
pamąstei, kodėl jie taip pa-
O i \ •

—\\ eil... aš nežinau.
—Tai. vadinasi, žiurkė; 

u degiu jau neturi rankoje, 
ką?... Tyii? Tai klausyk. 
Vokiečiu kariumenės atsisa
kymas kariaut prieš Rusiją, 
priede, kad Rusij os rcvoliu- 
f':< . tai yra darbininkų nu
vertimas caro nuo sosto rc- 
v Jiueiios dvasia apsiaučia 

jau Vokietiją. Vokietijos, 
ž. ionė ; paseks rusus ir. pa
ts rys ta pati su savo kažze- 
ri-i. ka rusai padarė su caru 
Miko.' 
paseks 
i’’ra ncijo;
<1; rbininkai. t

V o k i eč i us n et ru k ūs 
Anglijos. Italijos, 

o gal ir Amerikos 
taigi už tai pri

guli garbė ne tau. tėve, bet 
kurie mokina,

i
i
socialistam
kad nereikia jokiu Dievo pa-

1 teptinių, tik žmonės, laisvi 
žmonės turi patįs savo gy
venimą tvarkyti. Ką gi ant 
to sakai, tėve?

—Nieko. Gudbai.

Eknomines sąlygos ir 
pats ekonominių santikių 
kapitalizmo formoje išsi
vysimas vykina tarptautu- 
mą daugeliu žv’lgsnių. Pats 
kapitalizmas pirmiausiai in- 
ternacionalizuojasi. Kapita
las, kaipo produkcijos orga
nizacija, jau senai yra tar|>r 
tautiniu. Ir tas tai kapita
lizmo tarptautumas darė in
taką į atsiradimą ir nusis- 
tovėjimą darbininkų k lesus 
tarptautumo idėjos. Visiš
kai natūraliu budu darbi
ninkų kle-a jieškojo sau or
ganizacijos. apimančios visų 
tautų darbi: inkus, kad ga
lima butų pasekmingiau ko- 
vti prieš tarptautini kapita
lizmą.

Nors kapitalizmu 
tarptautumo 
riau, tvirčiau ir 
šuorganizuotu negu 
ninku klesa. mes i 
kad tatai nesulaukė 
kilimą; 
pi r man 
tinius 
dabar, 
kvoja už nacionalių kapita
lų pelną.

Visame lame nesimato e- 
konominės nesąmonės—jos 
negali būti, šalies kapitalai 
buvo ir yra produkcijos pa- 
pėde. Tiksliai, jie jungiasi 
i sąjungas, apimančias tarp
tautinius kapitalus, dažnai 
Įiereina tautų bei valstybių 
sienas be tikslingo kapitali
stų siekio ir jungiasi su už
sienio kapitalais vien tuo ti
kslu, kad nešus savo šalies, 
savo valstybės kapitalis
tams pelno.

Ir darbininkų organizaci
ja nors ir ne visai sužiniai 
paseka tuo pačiu keliu, pri
sitaiko prie kapitalų tenden
cijos.

Šitą faktu ypač vaizdžiai 
nušvietė ir apibudino dabar
tinė ka-re. -sad nematyti jo 
yra jau negalimu. Visų tau
tų socialistų didžiuma stojo 
už tolimesni palaikymą val
stybių—kaipo nacionalių są- 
jungir.ą—maž-daug lig
tolinės e jų rybose. Tokią 
poziciją užėmė vokiečių so- 
cia’istai su Scheidemannu 
priešakyje. Belgijos socialis
tai su Vandervalde, Austro- 
Vengrijos socialistai su Atl
iepiu. Francuzų—su Gucs- 
dc, rusų—su Plechanovu ir 
kitų tautų socialistuose tas 
pats pasiskirstymas i kai
riuosius ir dešiniuosius Įvy
ki'. Teč’aus visur matome, 
kad tie "dešinieji" socialistų 
Internacionalą skaito ne tik 
geistinu, b?t atskirų tautų 
socialistams tarpe savęs su
sitari dagi būtina. Soci- 
: lietų pasiskirstymas buvo 
ir prieš karę, tik jis taip ai
škiai nesi reiškė ir buvo pri
dengiamas tų žmonių, kurie 
internacionalizmą maišė su 
kosmopolitizmu, atmesdami 
tautybę ir reikalaudami nei 
neminėti apie tautini pasi
dalinimą 1 aų>o "buržuazi-

• 
PĮ.

Šitokį tautinio pasidalini
mo ekonomini pamatą ge
riausiai p’irodo pats socia
listų didžiumos pasielgimas 
karės metu. Vokietijos so
cialistai i k'šiol nenori kelti 
Alzaso-Lot aringi jos klausi
mo diskusijom, kadangi tos 
dvi provinciji Vokietijai yra 
svarbiausiais pramonijos ži
diniais. Vokietija netekusi 
tų dvieju provincijų ekono
miniai daug nukentėtų.

Dagi aiškiau tatai paste
bime Rusijoj. Plcchanovas 
link atimtu Rusijai kraštų 
nueina taip toli, kad užreiš- 
kia. jog Rusija privalo pa
likti sau Lenkija nežiūrint 
nors visa lenkų tauta delei 
to turėtų ’šmirti, nes Rusija 
pražudžiu tuos kraštus, ku
riuos teu- mai yra paėmę, 
liktųsi atskirta nuo Europos 
ir ekonominiu žvilgsniu bu

» »• • v
\ 1S1S-

buvo 
žvilgsniu ge- 

sumaniau 
i darbi- 
matome, 

karės 
karė momentaliai 

planan pastatė tau- 
interesus. Matome 

kaip kapitalizmas

tų nustumta i eiles tų vals
tybių, kurios priklauso už
sienio kapitalo valiai. Net 
didisai rusų anarchistas 
Kranotkinas, kuris visą sa
vo gyvenimą praleido bea- 
paštalaudamas smulkių eko- 
n minių griupių liueso su
sitarimo pamatais; draugi
jinei organizacijai, kilus da
bartinei karei stojo apgi- 
nime Rusijos valstybės teri- 
torialės čielybės; pasilieka 
centralistu, priešingu atski- 
rimui nuo Rusijos valstybės 
kitataučiais apgyventų kra
štų. Krapotkinas užimda
mas tokią poziciją, parodo, 
kad nors negeros ir net pas- 
merktinos šiandieninio eko
nominio susitvarkymo for
mos dėl panaikinimo jų rei
kalinga yra organizuotis su- 
Iyg tų oiganizacijs linijų,, 
kokias užbriežia kapitaliz-

• * * < 4. * • *•
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So. Bostone pereitoj są- jami ir baudžiami. Taigi aš 
vaitėj turėjo vieta ne papras- norėdamas lietuvius apsau- 

I’rogresvviu goti ir atėjau čionai. Gal 
‘i noną 

ir primeluos,

Apskelbimuose gi aš noriu ji apsaugoti. Aš 
. .. 1.1 1 — 11.X.. * AL o 11,«> Lr.jzl

mas ir jis tatai pripažino 
dabar pageidautiniausiu.

Be viso to dabartinė karė 
iškėlė aikštėn Įsitikinimą, 
kad tautą. kauni kultūrinė 
vienala, negali būt pakeista 
jokia kita organizacija. Pa- 
sirodo, kad nacionalizmas 
yra taip stipria sąmonė, kad 
statyti jos vieton koki skir
tingą tam idealą negali būti 
ne' kalbos.

Šitie faktai socialistų dau
gumai nėra niekuo 
Tatai matėme ir 
nors su tuo pirma 
daug skaitytas!.

ta sensacija. 1 . . ..
Moterų Susivienijimo kuo- būt kas nors apskųs 
pa buvo parengus protesto Michelsoną i 
prakalbas delei Tarno Moo- kad jis negerai kalbėjo. Tai- 
ney bylos. / _ 
buvo pasakyta, kad kalbės 
"Keleivio" redaktorius, St.
Mieli eisenas.

Apie 8-tą vai. vakare atei- ;
na. "Keleivio" rcdakcijon įstatymus. Taigi mes
žinių, kad žmonių salėn jau atėjom, kad
prisirinko ir atėję ..
jos studentai" su keliais sve- lietuvius, 
timtaučiais šnipais.
• Michelsonas pasiima 
savim dokumentus apie ka
pitalistų suokalbį ant Moo- 
ney gyvasties ir nueina su
sirinkimam

Prasideda prakalbos. Kal
bėtojas nurodo, kad dėl to 
niauraus suokalbio jau ke
lias dešimts tūkstančių dar
bininkų San i 
kitur sustreikavo, 
talistu spauda tatai slepia. 
Ji aiškina, kad tie streikai ko: 
organizuojami kaizerio pi-, 
nigais. Tai žioplas, liurbis-: 
kas melas, čia tie džiugai su jr pasakė, kas jis per pau- 
skeibia. kad Vokietija stovi Rštis. Jisai prisipažino, kuo 
jau ant banki nio bedugnės, j;s vra_ jo visai nebuvau
kad kaizeris jau neturi ko įvardijęs. Aš tik sakiau,

užrašau jo kalbą, kad paro
džius, jog jis teisingai kal
bėjo. žinot, dabar karės lai
kas, tai reikia užlaik.vt tvar-

.. ;,.j'dėlto čionai ir atėjom, kad 
"kolegi- P’ ižiurėt tvarką ir apsaugot

Paskui jis pradėjo painio
si! iis ir baigdamas pasakė: 

J ".Jus organizuokitės visi. 
Socialistai ir katalikai, or
ganizuokitės visi ir kovokit, 
kad nuversti šitą tvarką, 
ale įstatymų turit klausyt 
visi. Pakol yra įstatymai ir 
valdžia, ją reikia palaikyti; 

........ . ......... o kaip sugriausite ir pada- 
Franciscoj ir rysite geresnius įstatymus, 

bet kapi- tai tuomet juos pildykit?’
Išeina Michelsonas ir sa-

"Aš labai džiaugiuos, kad 
šitas ponaitis pasiprašė bal
so

įvardi
valgyt, ir tuo pačiu laiku jie j:at| čia yra šnipelių. O kas 
sako, kad kaizerio auksas ik, niekas nežinojo. Bet iis... ... . r.ls jie, niekas nežinojo. Bet jis
kelia Amerikoj suirutę, le- išsišoko pats. Tai primena 
čiaus nemanykit, sako, kai- nlan tą pasaką, kuomet tarp 
Kėtojas, kad mes, socialistai, būrio žmonių vienam likos 
stojjune už kaizeri. Ne!’paVogti pinigai,bet kas buvo 
bocialistai vėjo visas pas- vagjs> niekas nežinojo. Tė
tuli gas, kad butų numestas čiaus kuomet vienas gud- 
Kusijos caru-;, ir jie dės vi-|ruoĮjs sustatė visą tą būrį i 
sas jiegas, kaii caro pėdoniis.ej]ę jr sušuko, kad ant va- 
nueitų ir Vokietijos kakze-, <,jes kepurė dega, kaltinin- 
ns. į

Ta pasakęs; kalbėtojas , 
pakelia balsą ii. rodydamas j 
svetainės galan, sušunka a 
”Ir jus, šnipukai, kurie sė
dite tenai pasislėpę, užsira
šykite šilą žodis žodin ir 

i praneškit valdžiai."
Svetainėj kilo audra. Nuo 

plojimo, trypimo ir šauksmų 
sudrebėjo langai ir sienos.

Dmonstracijai nutilus, 
kalbėtojas lesė savo kalbą 
toliaus, kartas nuo karto 

. užduodamas garo darbinin- 
i kų išdavikams, šnipams. Ir 
' kiekvieną sykį paminėjus 
'šnipus salė ūžė nuo švilpimo 
Į ir plojimo.

Staiga vienoj salės kertėj 
atsistoja žmogus ir pakėlęs 
ranką sako: "Meldžiu bal
so. Aš esu įžeistas. Aš no
riu paaiškinti, ko mes čionai 
atėjom?” 
-- Visa salė sužiuro.

>- Tai buvo vienas tų "kole
gijos studentų.”

Kalbėtojas jam paaiškino, 
kad halsą jis galės gauti, bet 
tegul palaukia, kada pra
kalba pasibaigs.

Prakalbai pasibaigus, pa
kviesta. jis ant pagrindų. 
Priėjus jam prie estrados, iš 
susirinkusiųjų atsistoja vie
nas vyras ir sako: "Palauk! 
ih'rma aš tau pamokslą duo
siu. Ar tu atsimini, kaip tu 
anuomet sakei prakalbas po 
bažnyčia? Aš tuomet norė
jau gauti balsą, kad paaiš
kinus žmonėms tavo melą, o 
tu šokai prie manęs ir paki
šęs man kumščia po nosia 
liepei nutilti, o paskui abudu 
su M. nutvėrę ’ mane už 
skverno pradėjot traukti j 
laukan. 0 dabar tu čia atė
jęs niekeno nekviestas kaip 
kiaulė lendi ant steičiaus ir 
nor i balso. Taigi žinok, ka i 
kitą syk ir aš nuėjęs po baž
nyčia nieko nesiklausęs už
lipsiu ant steičiaus.”

Pasiaiškinęs, kad jis nesąs 
kiaulė, "kolegijos studen
tas” pradėjo kalbėti:

"Gerbiamieji, mes jaučia
mės įžeisti. Ponas Michel- 

, ^sonas, nežinau, teisingai ar
patariu "Keleivio" leidėjams I ne. pavadino mus šnipais, 
laikytis tokios pozicijos vi-! Aš nežinau. Aš jums paai- 
suomet ir skfeisti apšvietą i skinsiu. Dabar, karės laiku, 
tarpe tamsių darbininkų. Į kįla daug sumišimų ir riau- 

Z. Gapšis. šių, paskui žmonės areštuo-

naujti. 
seniau, 
netiek

Nevarginant skaitytoją j 
painių klausimų gvildeni-į 
mais, reikalaujančiais gi
laus mąstymo ir insidomėji- 
mo visų tų aplinkybių, suda
rančių faktą, šiuo sykiu pa-i 
sakysime tik tiek, kad bol-j 
ševikai niekad nelaukė to, 
kas įvyko. Jie niekad ne
jausdavo ir neparmatė isto
rijos krypsnio keitimosi, su 
tuo faktu nesiskaitė ir neiš
dirbo pas save politinės in
tuicijos: kad pridengus savo 
sąmonės plokštumą jie me
ti' "oportunistų” vardą ii 
tiems socializmo teorijos au
toritetams, kuriuos pirma 
skaitė savo mokytojais.

Skaitytojų nuomanes
Bereikalinga kova.

Kraštutiniai kairieji pra
dėjo kovoti prieš jiems ne
patinkamus laikraščius — 
"Naujienas,” "Keleivi” ir 
"Laisvę.” Lai jie sau kovo- 
ia. o darbininkai jau sup
ranta, kuris laikraštis ge- 
riaus jų reikalus gina.

Vieną vakarą atėjo geras 
parapijonas į unijos susirin
kimą, išsiėmė iš kišeniaus 
keiiatą egzempliorių "Ke
leivio,” ir platina.

Taigi matote, jog mums 
nėra ko dejuoti, kad "bolše
vikai" žada daugiau nebe- 
platmti socialistų laikraščių. 
Jeigu "bolševikai" neplatins 
ir patįs neskaitys, tai ne
daug bėdos, nes jie ir iki šio 
lei mažai teskaitė "privati- 
škus laikraščius.”

Da t.iriu faktų, kad "Ke
leivis” daug darbininkų pri
pratina prie skaitymo. Vie
ną kartą man teko būti vie
noj krautuvėj, kur randasi 
įvairių laikraščių. Atėjo te
nai senas žmogelis, parapi- 
jonas, ir prašo: "duok man 
tą laikrašti, kur yra Maikis 
su Tėvu.”

Tūli gal pasakys, jog "Ke
leivis” tik ir tinka parapi- 
jonams, bet aš sakysiu, kad 
”Keleivis” tinka da ir tiems, 
kurie dabar prieš jį šokinė
ja, ir jie turėtų iš jo daug 
ko pasimokinti. Todėl aš ir

kas tuojaus nusitvėrė už sa
vo kepurės. Lygiai taip yra 
ir čia. Aš tik pasakiau, kad 
čia yra šnipų, ir štai šitas 
ponaitis tuojaus nusitvėrė 

įsau už kepurės. Taigi žino
kit dabar, kas jis yra. Jis 
prisipažino.”

Salėj ir vėl didžiausia de
monstracija.

Toliaus kalbėtojas davė 
katalikų šnipeliams tokį pa
mokslą, kad jie jautėsi kaip 
karščiausioj pirtyj.

lai buvo nepaprastas va
karas. Žmonės tiek buvo su
judinti, ūpas tiek Įtemptas, 
kad ir namo nenorėjo eiti. 
Daugelis sakė, kad puikusis 
katras prieš tokias prakal
bas nieko nereikštų. Ir da
bar kalboms apie šnipus da 
nėra galo.

Reikia pasakyti, kad tie 
šnipeliai nuolatos lanko ka
talikiško laikraščio redak
ciją ir nesenai da tenai tu
rėjo visą ’’hedkvoteri.” Jie 
buvo Įskundė valdžiai "Ke
leivi,’’ jie buvo Įskundė 
už prakalbas draugą Smel- 
storių, vienas jų buvo Į- 
skundęs Hyde Parke lietu
vių pašalpinę draugiją kai
po "anarchistų draugiją.” 
kitas Įkando vieną lietuvi 
Montelloj. Jie nuolatos daro 
’donosus” ant socialistų 
prakalbų, atsiveda slaptos 
policijos agentų ir verčia 
jiems kalbėtojų žodžius.

Federalio Tiesos departa
mento ofise prokurorui tar
dant d. Smelstorių, i kalbą 
įsimaišo ten esantis slaptos 
policijos agentas su savo 

Iužmetimu: "Ar ne tu publi
kai parodei susirinkime e- 
sančius šnipus ir ar ne tu 
liepei ten sukelti tą demon
straciją prieš juosYr’ ”Kas 
tamsta esi?—atkirto Smels- 
torius. — Jei tamsta buvai 
tame susirinkime, ar tams
ta supranti lietuvių kalbą?” 
"No,” sako slaptos policijos 
agentas, ”but mister Mika- 
losky has told us you did.” 
Vadinasi, A. Mikalauskutis 
tarnauja kaipo donoščikas 
ir J. Ramanauskutis pats 
pasisakė ką jis veikia.

"Darbininke,” ar ir dabar 
sakysi, kad šitų žmonių da 
nepažįsti?
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KELEIVIS.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
ĖMIMĄ MEKSIKIEČIŲ 

AMERIKOS KARIU- 
MENĖN.

SUSEKe lyties nusta
tymo paslaptį.

Kodėl gyvūnų pasaulyj iš 
tos pačios motinos sykį gim-

PASKANDINO 663 LAIVUS 
Į 6 MENESIUS.
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“KELEIVIS”
GERIAUSIS DARBO 2MON1U 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

AMerikoje:
Metams .......................
Pusei metų ................\

Kanadoj ir l žrubežiuose
?>,eUms ............................. 12.25
Pusei metų  .................. 125

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

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston. Mass.

VALDŽIA NORI SUVAR
ŽYTI STREIKUS KARIŠ

KOJ PRAMONIJOJ.
Jungtinių Amerikos Vals

tijų valdžia dirba planą, 
kaip galima butų prašalinti 
streiko pavojus kariškoj iš- 
dirbystėj. Kaip žnoma, da
bar laivų budavojimo išdir- 
bvstėje ir kituose valdžios 
darbuose, būtinai reikalin
guose ir neatidėtinuose 
karės vedimui, 
kai daugelyje 
streikavo, 
priversti 
hti jiems neapmokamą dar
bą. Taigi dabar galvoja, 
kaip išradus atsakančias 
priemones, kad darbininkai 
negalėtų streikuot. Val
džia mananti sucentrali- 
zuot visoj toj kariškoj pra- 
monijoj administraciją ir į- 
vesti priverstiną abiem pu
sėm arbitracijos teismą, ku
ris neįeisiąs darbininkams 
pamesti darbą. Fabrikan
tai, kurie nenorėtų šitokio 
arbitracijos teismo darbi
ninkams pripažintųjų rei
kalavimų išpildyt, busią ap
kraunami dideliais kariš
kais mokesčiais. Darbinin
kų organizacijos tečiaus ši
tokiam valdžios planui prie
šingos. Žinoma, kad į tokį 
arbitracijos teismą valdžia 
skirsianti tik kapitalistams 
tarnaujančius žmones ir to
kio taikos teismo nuospren
džiai visuomet bus naudingi 
tik kapitalistams.

darbinin- 
vietų su- 

o valdžia negali 
darbininkus dir-

AREŠTAVO MEKSIKOS
KONSULI KAIPO SLE- 

KERĮ.
New Yorke likos areštuo

tas Meksikos vice-konsulis 
-Jėzus Martinez kaipo „sie
kelis.” Mat jis buvo kelis 
kartus šauktas ant egzami- 
nacijos, bet kaipo Meksikos 
pilietis to šaukimo nepaisė. 
Generalis Meksikos konsulis 
pakėlė prieš tai smarkų pro
testą.

3,660 SALIUNU UzSIDA- 
RĖ NEW YORKO VALS

TIJOJ.
i sunkiai Prjs; 

Laikraščiai 
Xew Yorko 
saliunų jau 
duris. Pa- 

■ Yorko mieste 
1,000 smuklių išvaryta iš 
biznio. Mpt. pabrangus gė
rimams, žmonės pradėjo 
mažiau gerti. Stikliukas 
degtinės, kuris pirma būda
vo 10 centų, dabar jau 20c. 
Stiklas alaus, visuomet bu- 
ves 5c.» dubu r jc.u 10c. n 
„saizas” žymiai sumažėjo.

Karės našta 
lėgė saliunus. 
skelbia, kad 
valstijoj 3,000 
uždaro savo 
čiam New

VALDŽIA LMA VISUS 
LAIVUS.

Nuo 15 spalių Amerikos 
valdžia paima į savo rankas 
visus laivus, kurie tik tinka į 
iuriu tarnystei. Tokių lai* 

‘vu busią apie 2,000,000 tonų 
įtalpos. Už tavorinius lai
bus valdžia mokės apskritai 
po $6.50 nuo tono į menesį 
T>aivai valdžiai reikalingi
kariumenės gabenimui n 
pristatymui jai maisto ir a- 
municijos.
NEW YORKO HOžEMY 

SUSIKŪLĖ TRAUKINIAI.
Pereito i savaitėj New 

Yorke po Riverside avė. su
sikūlė du požeminiu trauki
niu. Katastrofoj sužeista 
25 žmonės.

Meksikos generalis konsu- sta vyriškos, kitą sykį mote
lis Amerikoj pakėlė smarkų --~l— -•*>
protestą prieš ėmimą kariu- 
menėn meksikiečių. Jisai 
nurodo, kad vien tik New 
Yorke „draft boardai” paė
mė nelegališkai daugiau 
kaip 100 meksikiečių kariu- 
menėn. Tie ’boardai’ pa
rodė tokį nerangumą ir ne
žinojimą žmonių teisių, kad 
juos galima prilyginti vien 
tik prie laukinių Vilios gau
jų. sako Meksikos konsulis.

ĮDOMI NEW YORKO 
STATYST1KA.

315,060 darbininkų kasmet 
sužeista ir 1,200 užmušta.
Aodrąudos biuras New 

Yorko 
tokių 
kus:

New 
200,000 darbdavių ir 2,000,- 
000 darbininkų po apdrau- 
dos Įstatymu. Iš viso šitie 
darbininkai gauna $1,000,- 
(MK) algos metams, kas reiš
kia $500 ant darbininko. Ka
dangi metuose yra 365 die
nos, tai apskritai išeina dar
bininkui tik po $1.37 dienai.

Kas metai New Yorko 
valstijoj yra 315,000 nelai
mių, neskaitant lengvesnių 
susižeidimų, prie kurių už
tenka pirmutinio daktaro 
patarnavimo. Tas reiškia 
1,000 nelaimių kas diena. 
Kiekvienoj tų nelaimių rei
kalinga daktaro pagalba. 
Apskritai imant, kiekviena 
tokia pagalba atsieina $10. 
Kas metai yra apie 60,000 
reikalavimų pašalpos susi- 
žeidimuose. Už dvi pirmu
tines savaites po šusižeidi- 
mo pašalpa nemokama.

Kas metai New Yorko 
valstijoj būna užmušta prie 
darbo 1.000 darbininkų.

valstijoj paskelbė ši- 
žinių apie darbinin-

Yorko valstijoj yra

DAR $10,600.000 AMERI
KA SKOLINA SĄJUNGI

NINKAMS.
Amerikos valdžia nutarė 

duoti Anglijai ir Francuzi- 
jai dar $40,000,000 paskolos. 
Tai bus iš viso paskolinta 
jau S2,613,400.000.

Draugai sukraskime.
A-Draugai darbininkai!

tėjo ruduo, geriausis laikas 
laikraščiams platinti. Kiek
vieno darbininko pareiga tu
rėtų būt platint darbininkiš
ką spaudą. Mes žinom, kad 
vien tik skaitydamas gerą 
laikraštį žmogus gali susi
prasti ir apsišviesti. Juk 
nei vienas iš mus negimė re
voliucionierium. Veik vi
sus mus auklėjo vergiškoj 
dvasioj. Bet skaitydami ge
rus laikraščius ir knygutes 
mes susipratom.

Patįs praregėję, stengki- 
rnės visomis jėgomis, kad ir 
kitiems akis atidarius. Kiek
vienas tegul pasistato sau 
už tikslą užrašyti bent vieną 
laikraštį savo pažįstamam, 
kuris da neskaito. Tas ne
sunku. Reikia tik pakalbin
ti žmogų, reikia pagirti jam 
laikraštį*, o jis užsirašys. Jei 

i vienas neužsirašvs, tai kal
bint kitą.

Šitokiu budu mes padėsi
me tiems savo draugams, 
kurie leidžia darbininkiškus 

Į laikraščius, ir tuo pačiu lai
ku platinsim apšvietą.

Aš patariu kiekvienam 
darbininkui platinti "Kelei
vį,” nors nereikėtų ingno- 
ruoti ir kitų darbininkiškų 
laikraščių. Aš myliu visus 
pirmeiviškus laikraščius, bet 
"Keleivis” man patinka ge
riausia. Jis drąsiai salbia 
nugaras klerikalams ir viso
kiems demagogams, ką gra
žiais obalsiais prisidengę 
mulkina darbininkų minias.

Bet nėra reikalo man jį 
girti, nes kurie jį skaito, pa
tįs tą žino.

1 Ę. Kulikauckas.

riškos lyties vaikai ? Kas tą 
lytį nustato, iki šiol moks
lui buvo paslaptis. Bet G. 
Šidži, baigęs Californijos 
universitetą japonas, sakosi 
dabar tą paslaptį susekęs. 
Studijuodamas biologiją 
(mokslas apie gyvybę), ji
sai atradęs, kad lytį galima 
nustatyti chemišku budu.

Iki šiol šidži ketina dary
ti bandymus su musėmis ir 
šaltakraujais gyvūnais 
(varlės, driežai ir tt.), o pa
skui jau su vištomis, karve
liais ir tt.

Jisai tiki, kad tuo pačiu 
budu galima bus ir žmonių 
lytį nustatyti.

šitą būdą mokytas japo
nas sakosi atradęs visai ne
tikėtai. Anais metais jisai 
bandęs, ar negalima išvvs- 
tyt iš sparnuoto vabzdžio 
nesparnuotą, ir atbulai. 
Tuos bandymus bedaryda
mas jisai pastebėjo, kad 
vabzdžiai, kuriuos jis vaiši
no magnezijos chloridu, vi
suomet gimdo vyriškąją ly
tį. Jisai aiškina, kad mag- 
nezijos chloridas prašalina 
iš proteino substancijų van
denį ir tuo budu kūdikio 
brendimo procesas taip per
sikeičia, kad pasekmėje iš
sivysto 
lytis.

visuomet vyriška

LSS.

j.

VII Rajono prakalbu 
maršrutai.

-Jukelis kalbės sekamo
se vietose sekančiai:

Spalių-Oct. 21 d., svet. -J. 
Marcevičiaus, E. Main Str., 
Plvmouth, Pa., 1:30 vai. po 
pietų.

Spalių-Oct. 21 d. svetainėj 
Shonok, 517 Main St., Ed- 
\vardsville, Pa.r 7:30 vai. va
kare.

Spalių-Oct. 28 d., Griško- 
nio svet., Wyoming avė., 
Excter-Borouth, Pa., 1:30 v. 
IX) pietų.

Spalių-Oct. 28 d. Wilkes- 
Barre, Pa., 7:30 vai. vakare.

Drgė K. Petrikienė kalbės 
temoj: „Darbininkių ir dar
bininkų reikalai,” sekamose 
vietose sekančiai:

Spalių-Oct. 28 d. L. Kny
gyno svetainėje, 59 N. Main 
st.. Pittston, Pa., 7:15 vai. 
vakare.

Spalių-Oct. 29 d.. Lietuvių 
svetainėj, 267 Clinton str., 
Binghamton, N. Y., 7:15 v. 
vakare.

Spalių-Oct. 30 d., Nuodai- 
čio svetainėj, 47 Martyn st.. 
Hudson, Pa., 7:15 v. vakare.

Spalių-Oct. 31 d., svet. J. 
Marcevičiaus, E. Main str., 
Plvmouth, Pa., 7:15 vai. va
kare.

Lapkričio-Nov. 1 d., svet. 
Vaičiulio, — Frank street, 
Hanover, Pa., 7:15 vai. va
kare.

Lapkr.-Nov. 2 d., svet. Ka
valiausko, 57 Bank street, 
Wilkes-Barre, Pa. 7:15 vai. 
vakare.

Lapkričio-Nov. 3 d., Glen 
Lyne Pa., 7:15 vai. vakare.

Lapkr.-Nov. 4 d. svetainėj 
Kunigonio, 1508 N. Main 
avė., Scranton, Pa.. 7:15 v. 
vakare.'

Draugės ir draugai! Da
bartės yra proga išgirsti ką- 
nors naujo ir pamokinan
čio. nes retai musų rajone 
pasitaiko tiek daug prakal
bų surengti. Prakalbos ne
ša mums darbininkams 
daug pageidaujamų vaisių. 
Todėl draugai ir draugės, 
lankykities kuonoskaitlin- 
giausiai, t) labiausiai atkrei
pkite domą ant K. Petrikie- 
r.ės. Ji esanti "žarija”—sa
ko draugai iš Brooklvno.

LSS VII Raj. org.
K. Arminas,

Sekr. V. Saudargas.

Oficialės anglų valdžios 
žinios parodo, kad nuo ba
landžio pradžios iki rugsėjo 
pabaigos, tai yra šešių mė
nesių bėgyje, vokiečių sub
marinai paskandino 663 An
glijos laivus. Vadinas, 
11.0 laivų kas mėnuo, 
miau paduotos skaitlinės 
rodo, kiek kokią savaitę 
vu buvo naskand'nta:

Bal. 1-8*...............
Bal. 15................
Bal. 22 ...'..........
Bal. 29...............
Gegužės 6...........
Gegužės 13.......
Gegužės 20.......
Gegužės 27.......
Birželio 3.........
Birželio 10.......
Birželio 17.......
Birželio 24 .......
Liepos 1.............
Liepos 8 ..............
Liepos 15...........
Liepos 22...........
Liepos 29...........
Rugpiučio 5.......
Rugpiučio 12 ... 
Rugpiučio 19 ... 
Rugpiučio 26 ... 
Rugsėjo 2........
Rugsėjo 9........
Rugsėjo 16 ... 
Rugsėjo 22 ... 
Spalių 1...........

po 
Že- 
pa- 
lai-

9

23
18
28
15
13

...663Viso ...
Tai tik Anglijos laivai. 

Kita tiek submarinai pas
kandino kitų kariaujančių 
ir nekariaujančių šalių lai
vu, kurie plaukė Anglijon 
arba iš Anglijos. Kaip išro
do, tai Vokietija greičiau 
numarins Angliją badu, ne
gu Anglija Vokietiją.

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVI.”

Pajieškojimai
■ ■ • )

• •

Pajieškau Vincentos Skumbinai- 
tės, Kauno gub, Panevėžio pav,Stu- 
■nbiškių vaisė, Doukšėnų kaimo, tu
riu svarbų reikalų. Ji pati ar kas apie 
jų žino meldžiu atsišaukti.
•ji ževičiausąk( ėą6aEista wiywyw y; 

Jos. Petrauskas.
255 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Ksavero Gailiune, 
Polilo ir Tamošiaus Pelkauskų. Kau
no gub, Vilkmergės pav, Subačiaus 
parap. Meldžiu jų atsišaukti arba 
kas apie juos žino pranešti.

Konstantas Gailiunas, 
3261 E. Edgemont str,

Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Petro Riaugos, 
Kauno gub, Telšių pav, Šalotų para
pijos, šeiėnių kaimo. .Meldžiu atsi
šaukti, turiu svarbų reikalą.

Ona Raugale, (43)
683 Centre st, Montreal. Canada.

Pajieškau pusbrolio Benedikto Jo
no SutKacs ir draugų. Jono Kuka- 
nausko. Visi Kauno gub. Jie pats Jai 
navičio ir Prano Račkausko. 
Kauno gubernijos. Jie patįs 
atsišaukia arba kas apie juos 
malonės pranešti.

Stanislavas Mažilauskas. 
3568 E. 75-th st, CIeveland. Ohio.

Visi 
lai 

žino 
(44)

Pajieškau pusbrolio Jono Paskos 
ir dėdės Kazimiero Paskos, abudu 
Drižių sodos, Raseinių pav, Kauno 
gub. Kas apie juos žino malonėsit 
pranešti arba lai pats atsišaukia.

Juozas Skaiauskas, (14) 
54 McCune st, Braddock, Pa.

Pajieškau sesers Valerijos Žaurai- 
tčs. Okšių kamo, Panevėžio parapi
jos. Kauno guber, pirmiau gyveno 
Chicago, III. Kas apie ją žino ma
lonėkit pranešti, turiu svarbų reika
lą.

Bornislava Žauraitė-Sujetienč 
BOX 313, Frankfort Heights, IR.

Pajieškau dėdės J. Kaucio. Paistrės 
miestelio, Panevėžio pav.. Kauną 
guu.. pirm dviejų metų gyveno New- 
Yo.-ko valstijoj. Turiu svarbų rei
kalą, malonėkit pranešti.

J. Butkus,
908 McClellan st, Flint. Mich.

Pajieškau savo vyro Liudviko A- 
daikio. geltonais plaukais, vidutiniš
ko ūgio, 27 metų amžiaus, paeina iš 
Šiaulių pav., jis paliko mane lie ska- 

Putodamas visus pinigu- ir iš
važiavo į nežinomą vietą. Meldžiu 
kas žino prąnešti a.ba pat- lai atsi
šaukia.

Ona Adaikienė l43i
210—37th Butler st, Pittsburgh. Pa.

Pajieškau pusbrolio .Juozo 
kaus, Suvalkų gub, Vilkavissio pav.. 
Pajavonio parap. Karklupėnų kai
mo, gyveno Montreal, Canada. J<» 
paties atsišaukti ar žinančiųjų meld
žiu pranešti nes tunu svarbu reika- 
ls>- 
kreipkitės. i 13)

Uršulė Yurkevičienė-Stočkiutė 
801 So. 14-th st., Jlerrin. III.

S tai-

«■■■ ■ ai ■ i—■
Pajieškau pusbrolio Antano Bra

zdžiūno ir draugo J. Oželio, Kauno 
gub, Vilkmergės pav, Antašavos pa- 
rap. Pirmiau abu gyveno Ncw Yor
ke; patis ar kas juos žino molonekit 
pranešti. (43)

J< Brazdziunas
•15 Fifth str. East Cambridge, Ma»s.

Pajieškau pusbrolio Povilo Poš
kaus. Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Miliūnų kaimo, turiu svarbų reikalų. 
Jis pats ar kas apie jį žino meldžiu 
pranešti.

Jos Petrauskas,
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau giminių Jono Rutkaus
ko ir Marijonos Rutkauskaitės, Su
valkų gub., Mariampolė pav, Jova- 
ravo vals, Dibokalnio kaimo, 
apie juos žino malonėkit pranešti 
adresu:

Andrius Bubnis.
203 Rebecca str.. Throop,

Kas 
šiuo

Pa.

Pajieškau Pranciškaus ir Viktoro 
Račių. Kauno gub, Raseinių pav, 
Girka'ntų parap, Praniedžiuvos dva
ro; turiu svarbų reikalų )am pranešti 
nuo jo brolio iš Lietuvos.

Antanas Žukaitis,
102 Pier str, Port Washington, Wis.

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

Joscph U bačkas,
2 Blake alley, Pittsburgh, Pa. N. S.

Pajieškau seserų: Marcelės, Marės 
r Grcsės Svetakiučių, Vilniaus gub.. 

Trakų pavieto., Sninlių kaime. Meld
žiu jų pačių atsišaukti ar kas žino 
apie jas pranešti. (42)

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

Pajieškau švogerių ir Jono ir Fe- 
ik>o Yakštų. iš Panemunio miestelio, 
■•eiiasų valsčiaus, taipgi Petro Vilčin
sko iš Žiobiškių parap, iš Vienkiemio, 

du gyveno Kankakee, 111. Jų 
lačių atsišaukti ar žinančiųjų meldžiu 
pranešti. (42)

Pranas Putrinskas, 
10322 Indiana avė, Chicago, III.

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

’.agirės kaimo, gyveno Montreal. Ca
nada. Taipgi draugų ir pažįstamų 
meldžiu Įsišaukti. (43)

Petras J. Kugelevičius
B()X 471. Cioųuet, Minn.

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

K. čiurlis (43)
264 Kirst st, Eiizabeth, N. J.

Pajieškau pažįstamų. Elenos Ep- 
herienčs Vidgirų kaimo, Griškabūdžio 
vaisė, ir Petronės Urbanavičiūtės 
Stariešių kaimo, Jierkų vaisė, Vla- 
dislavovo pav, Suvalkų gub. Mel- 
Ižiu atsisaukt, nes turiu svarbų rei
kalų, arba kas jas 
pranešti.

Petronė
25 Schooi st~,

žino malonėsit
(44)

Čislutė.
Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 27 metų amžiaus, aš esu 
24 metų, negeriu svaigalų ir 
gražų šeimynišką gyvenimą, 
kvmą due-siu kiekvienai.

Wm. Waitis
BOX 37, So. Akron,

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

A. Donilė (42)
3252 Halsted st., Chicago, III.

myliu 
Atsa-

(42) 
Ohio.

Pajieškau merginos nuo 25 iki 40 
m., esu našlys, turiu ūkę 80 akerių. 
Merginos turinčios norą gyvent ant 
ūkės, malonėkit atsišaukti. Kiekvie
nai duosiu atsakymą.

Wm. K. S. Read
BOX 13. Scottville, Mich.

Pajieškau lietuvaitės apsivedimui, 
nuo 18 iki 27 m. amžiaus, aš esu 25 
m., norėčiau rast draugę laisvų nuo
monių. Su pirmu 
prisiust paveikslėlį.

Vladas
85 Warwick st..

laišku meldžiu 
(43) 

Driskius
Newark, N. J.

Pajieškau merginos, laisvos ir my
linčios tvarkų gyvenimų, apsivedimui 
r.uo 20 iki 30 metų; esu 25 m, svai
ginančių gėrimų nevartoju. Su pir
mu laišku meldžiu prisiust paveiksią.

P. Ram. (43 >
820 Bank st., Waterburv, Conn.

Pajieškau suaugusios moteries ap
žiūrėjimui vienos ypatos kambariu. 
Už tai skiriamas visas pragyveni
mas. Aš dirbu ant naktų. Platesnių 
žinių klauskite

J. Bokesas.
7900 E. St. Clair avė.

CIeveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, aš esu 32 metų vaikinas 
ir turiu gerą darbą. Katra norėtų 
būti laimingesnė už kitas, meldžiu 
atsišaukti.

T. Germain (43)
222 E st, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės kaip 23 metu.kad butų 
gražios išvaizdos ir laisvų pažiurti. 
Aš esu 26 metų. Kiekvienai duosiu 
atsakymų. Vyrų meldžiu nerasinėti.

Vincas Mačys (45)
56 Water str., Palmer, Mass.

Nevedusius merginos, ženykitės. 
Aš pažįstu daug vaikinų kurie nori 
ženytis ir gaut gerą-gražią merginą. 
Taip-pat turiu ir merginų kurios no
ri gaut gražų vaikiną. Todėl nepralei- 

progos. Platesnes žinias suteik- 
per laišką. (43)
S. Pnonus, 18 Perken Str, 

Bridgevvater, Mass.

kit 
siu

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18-27 metu, norėčiau gaut drau
ge laisvų nažiuru. Su pirmu laišku 
meldžiu paveikslėlį prisiust.

Gen. Dek J. Linkauskas 
Mtnneapolis, Minn.

REIKALINGAS Lietuvis barbens, 
turi gerui mokėti ta darbą. Darbas 
ant visados, mokestis geru, platesnių 

, žinių klauskite per laiškų.
J. KALLINS (44)

BOX 406, Krank tori. N. Y.

I

Jei kas turite
"Erškėčių Taku” knygutę, vieną ar 
kelias, malonėkite tuoj prisiust man. 
Sykiu parašykite ir sąlygas, t. y, 
paskolinat ar parduodat.

Miss. G. Pušiniutė,
Sub. Sta. 12, BOX 405,

Laurence, Mass.

PARDAV1MAI.

REIKALAVIMAI

PARSIDUODA KARMA.
120 akerių, visa lygi, apie l’> akelių 
dirbamos, su gerais budinkais, viso
mis mašinomis ir gyvuliais—12 kar
vių, 2 arkliai, 4 kiaulės; pusantros 
mylios nuo miesto. Platesnių žinių 
klauskite per laišką. (46)

GEO. SIMONAITIS
BOK 14, Ingails, Mich.

į

KŪDIKIS UI SVEIKAS IR 
STIPRUS, MAITINANT

EAGLE
BRAND 

CONDENSED 

WJL:K
O M I &-»

Kurs yra padaryta . iš geriau
sio laip-nio karves pieno ir 
nendrių cukraus, nieko dau 
giau jame ne:, iran !a; tasai 
pienas yra iniist>ųgas. lei..: 
■/ai suvirinamas ir priret', 
mui boaktue reikia tiktai su 
maišyti su virintu ir atve-in 
tu vandeniu.
Iškirpk šį ap'kelbinią ir p .s:: >k 
Borden's Condcns. d Co.

NEW YORK CI1 .. N 
o apturėsi dovanai 
kaip i i .144 vartoti.

su 4 
lietuvių ir lenkų apgyventoj 
Poolruimis prijungtas prie 

barbernės, biznis eina la 
(42) 

Leonas Vaisa.
st.. \Vorcester, Mass.

PARSIDUODA poolruimis 
stalais, 
vietoj, 
lietuviškos 
bai gerai.

177 Grern

JULIUS RO1TENBERG. 1NC.
Svetimšalių Bankierius.

260 HVNOVER ST, BOSTON MASS
Nori gaut pasitarnautoją svetimša

lių departamente, kuris mokėtų Lie
tuvišką ir Rusišką kalbas Atsišau- 
kit ypatiškai arba per laišką viršui 
nurodytu adresu.

TIKROS LIETUVISZKOS 999 
TREJOS DEVYNERIOS.

Yra tik dabar pargaben
tos iš 
pagal 
teptų.
žiu 27 
vaisių,

Rusijos ir sudėtos 
I)r. Grur.ing re- 
Susideda iš švie- 

gatunkų šaknų ir 
turinčių didžiau- 

šią įįtekmęgydvme įvairių ligų. Kaina 
5o centu pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierą 50c, įdėję į 
•geni konvertą. Adresas:

Reikalauja Agentų. ( ? i
THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE

3313 SO. HALSTEl) Si,
CHICAGO, 1LL.

biblija
LietuviSka. tikra. piU 

'" na. pagerinta. Kaina: 
Lietuv. raidėms. $5.00 
Gotiškoms raid. $3.50 
Gaunama tiktai pas: 

M. X. MOCKUS. 
P. O. Boa 54.

Detroit. Mich.

Kuomi yra popiežius 
ant žemes?

Tokiu antgalviu išleido Alex A. llei- 
kove lapelius. Pats užvardy.iiir.as pa 
rodo kas lapeliuose yra aiškinama. 
Kaina 3c. Gaunami pas ALEX A. 
REIKOW, ( ?)
2116 Orlhodo.v str, Philadephia. Pa.

SESUO: Jeigu tu no
ri, kad tavo vyras ar
ba bile mylima ypata 
nustotų gert, nelauk 
kol bus per vėlai. As 
pa'inksrmnau šimtus 
seserų ir galimas dai
ktas, kad ir Juųs pa
linksminsiu. Priimk 
mano patarimą. Klau

sius šiandien už dyką mano pata
rimo, lik įdėk štampą atsakymui. 
M rs. L. Piasecka, Univ. Sale House

205 E. l lth St, New York, N. Y.
I)ept. 240 (42)

PIRKIT CIBULIUS pas lietuvį- 
ūkininką! Lietuviai krautuvninkai ir 
navieniai, kam reikalnga cibulių dei 
pardavimo ar savai šeimynai—kreip
kitės pas marre. o visuomet rasite pil
ną užsiganedinimą. Dabar yra ge
riausia proga cibulius pirkti, nes gali
ma gauti labai žema kaina:

Geltonų cibulių maišas (100 svarų) 
No. 1 kainuoja S2.75; tų pačių No. 2 
—maišas Si.75.

Galima užsisakyti nuo 16 iki 100 
bušelių ir augščiau. Meldžiu visų pa
siskubinti ko! 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.
P. O. BOX 71.

(42) 
Sundcrland. Mass.

Debatai socialistu 
su klerikalais.

Tok'u atgalviu dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Ix>weliio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoria.i "kolegijos stu
dentai" socialistų .buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus save "form- 
čius” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
skaitymo ir labai parankaus forma
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
geriausi klerikalu 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 pasklidu.- 
nios. Gaunama "Keleivio" 
joj. kaina tik 10c.

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

"KELEIVIS"
255 BROADKAY, SO. BOSTON.

M ASS.

tarp tamsios mi- 
redakci-

pasiųsk 
daugiau

K v s.

Rusijos Revoliucijos
Paveikslas.
Minėtas jiavcikslus parm 

nuginkluoja eurą ir kaip ji.-, 
sitraukt nuo sosto. kecoi 
riai aplinkui apsuoy su 
vėliavomis apskelbia I 
veikslas spalvuotas ir 
Prisiųskite 25 c, <> iii»- 
jums paveikslą. Galite suvyniot 
i popierą ir pasiųst prast; 
užrašydami aiškiai adresą.

’KELEIV IS”
255 Broaduay,

South Boston, Mass.

i<> , kaip 
turi pa- 

iucij >nic- 
ruudonomis 
aisvę. Pa
rai atrodo, 

prisiusime 
25c.

lai .-.e

Ki ■: i Aii.i.i.i.i-.l i L(hhi.i
Telephone: Greenpoint 2372

MACYS BROS.
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įht
FURNITURE CO. |

’ s
TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU- Ą 
TUVĖ Iii IŠLYGOS PIGIOS *

d
H

$1.00
Pristatėm į namus visokius 

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

198-200 Srand Street

ii
A.It į 
i

t
tarpe Driggs ir Bedford avė. *
BROOKLYN, N. Y. |

i ) į~i gi-i f

Martino ir Mačio Rakandu Krau
tuvė perėjo į MAČIO IR BROLIO sa
vastį. Martinui jo dal's tapo atmo
kėtu ir gražiuoju persi i.yrė. Labai 
linksma, kad lietuviai sugyvenu gra
žiai.

Lietuviai, k iliems reikalingi geri 
rakandui, nueinit pa- MAČJ. o (e < 
gausit gerus rakandą.- uz prieinamą 
kainą.

i

Aš, Alena Kostovska, pasirc 
dau visai publikai akyse.

I
*I

Kas 
čių lijeų? 
per praeitus 4 metus 
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 strenuoše. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Ilitter.s ir Saluta
ras, Regulatria. dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai \algyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
G mėnesius aš savo paveiksiu nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dami Salutaras Bitteria. Kainr.Sl.oO. 
Galima, gauti geresniuo.se saliunuose 
ir aptikose. o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žoles nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St, Tel. Car.al 6417. 
P. J. BALTRŪNAS. Prof.

Chicago. III.
Šitą apgarsinimų turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

mane išgelbėjo 
Salutaras

nuo varginan- 
Bittcris. Aš 
buvau vos tik

9*
Ff ■

geresniuo.se
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KVIEšCINAS DŽIAN 

BAMBAI.
Pašlovintasai mistc-r 

Džian Bamba, tu kaipo ge
riausias geografijos žin •- 
vas ir garsiausias lojeris of 
Junaitei Steic, ar negalė
tum mums išekspleinyt k > 
kios tautos kaiba rašyta ši
ta sekanti proklamacija- 
Alės surandame joje žodį 
"Lettivu," bet nežinome ką 
jis znočija, ar lietuvių ar lat
vių“.'' Taigi išvirozyk mums; 
ir pranešk ką proklamacija 
mynina.

”Praniesymas ing musu 
tautieczu letuvu Bosto.ni 
ir Cambridge. Kas tik gi-j 

tiegul ateis anta suba-l 
tos vakara 10 novembero au
ta pirmo Didzausio Senza- 
cyjos BALO katras atsibus 
svietainniei po numeri 277; 
E. Cambridge st. Cambrid
ge, Mass. Bala kiaia Studen
tei ant katra uskveca visus 
ir guarantoia kad dar nigč.y 
tokio nie buvo kozdnas ga
las prisibovitie ing gvalei. 
Atsibus traukimas puiku ir 
brangu abrozu. darbas arti
stu studentu. Tautiecei pri
buki visi or pier ta dosite 
pagalba giarom dalikom.

Grais muzykontai: prof. 
Pueharsko. Pradza 7:30 va- 
lunda vakari ligi 12 nakti 
bilietus dėl moterų 2-5c. dėl 

-vinii-jOc. Virisko biletas ir‘ 
juo kartu giaras dėl isgrsi-! 
mo abrozdu.”

i

Tardymas suareštuoto.
Teisėjas: — Poiicistas N. 

tave suareštavo. įtardamas, 
kad tu esi pa.bėgęs iš kariu- 
menės?

1 Suarestuotasai: — Taip, 
suareštavo...

Teis.:—Pasakyk, 
priežastis pabėgimo 
riumenės?

Suar: — 
priežasčių, rri • ji eis.:—: 
priežasčių

Suar.:— 
leis.:—Na 

kad c-si poiiuosuotas.
Suar.:—Neturiu jokių 

rodymų.
Teis.:—Neišdavė tau 

iiuosavimo oopierų ?
Suar.: — Ne.
Teis.:—Reiškia e<i kaltas.! 

LTž tavo praYkaiUma "tėvv-i 
nes išdavime“ busi nubaus-' 

. Supranti? 
•Suprantu, ponas 
Bet kad aš visai

Nežinau

kol J a 
iš ka-

jokių

jokiųSakai, be 
pabėgai ?

-Aš nebėgau.
tai prirūdyk.

tas mirei a
Suar.

teisėjau, 
nebuvau kariumenė;.

L. St

pri

pa

Dievas taip nori.
Kunigas i pa ra pi joną:— 

Na tu. bamblį, mu virsti i be- V to
dievins. Bet atmink, kad tr.u. 
reiks degti per amžius :»ek- 
ioj. O mes liiiksiTiinsimės 
danguje ir juoksimės iš 
<ų, kad jus kepsite 
niais.

Pavapi joną: 
tokių 
mokini 
artimo 
būnant danguj 
pančius L. 
vus ir mylimuosius, aš 
riti tokios šėtoniškai 
rios širdies.—Geriau 
degt1’, pekloj sykiu su 
mingais.

Kunigas:—kvaily, 
kėrini. Dievas taip nori.

L. St-s.

su
! -i"

v t-l-:

iau
nats 

iš 
O ypač 

mani ke-

Pasirašome mes šcestly 
vos siuerties susai dės Suna 
riai.

Bambos atsakymas, 
jus boisai. boisai!

sol k, nepeizuokite

Džian
Vai

Forgat 
musų tautos gražių-gražiau- 
sio lengvieiaus savo kvailu
mu. Baigali, matot kad tai 
musų tautos žiedas, musui 
ateities, šventos bažnyčios! 
busimieji apaštalai-kunigai. 
musų tautos didvyriai 
rašo, o jus ką jie parašė ne
mokat išspielvt, bo jiems jų 
gražiausią kalbą išdrukavo 
koks dėm žydas, kad išleist! 
advertaizą, jog šaukia jus—! 
šaukia.... hm, baigali uk- 
skiuzmi aš nežinau kodėl į 
balą. AVell. tegu kas dorti 
eina sau į tą balą, o jums aš 
duodu advais k.vpavei nuo 
balos, bo išsidortysit ir su
šlapsiu kaip vištos. Jus ge
riau paskaitykit da sykį 
kolegijos studentų prokla- 
meišiną ir žinokit kad tokia 
gražių gražiausia kalba tie 
studentai kada-nors jus ir 
jūsų vaikus mokys bažny
čiose ir musų tautiškuose 
peiperiuose, o dabar žičinu 
jums ščeslyvos smerties 
susaidės laikytis ir saugotis 
tų musų tautos peizotoju. 
Dacol. Bamba.

1 •

Apgavystės.
Tamstele, imate 25 dole

rius už šito ligonio gydymą, 
kuris tuoj mirs. Tiek daug 
imti, tai apgavystė—Pašie
piančiai tarė kunigas dakta
rui, kuriuodu buvo sykiu su
važiavę pas ligoni.

Atleiskite, mielasis,
imu 25 dolerius už šito ligo
nio gydymą ir matau, kad 
jis mirs. Bet tamsta imate 
50 doleriu už dūšios pasiun
timą dangun. kurios nė pats 
nematai—atkirto daktaras.

Aš

Gana
džiaugsmui Juk 

kad nesidžiaugti 
nelaimės.

_ je,
brolius, seseris, tė- 

netu- 
žiau- 
man 

neiai-

ka tu

Iš apysakos.
"....Įniršęs vaikščiojo kaip 

liūtas po klėtką susikišęs 
rankas į kelinių kišenius

i

Bučiau laimingas. 
Laimingas bučiau., 
Lyg pavasarėly.
Jei gėle galėčiau 
Žydėti, darželyj...
Per dienas žydėčiau. 
Žiedelius Iinguočiau 
Ir kvapus gyvybės 
Pasauliui išduočiau. 
Man grožė—dievaitė 
Meiliai šnekučiuotų— 
Lyg kokia mergaitė 
Mane išbučiuotų; 
Paėmusi mane 
Prie krutinės spaustų. 
Ak.kokia tad laimę. 
Man siela pajaustų! 
Aš vėi apkabinęs. 
Jai po kojų dėčiau, 
Visokias gerybes— 
Kokias tik gelėčiau.
Bet dabar, vargdieniui, 
Man reikia liūdėti.
Nes pančiai vergijos 
Ant rankų uždėti.

L. Studentas.

Redakcijos Atsakymai
Ačiū už gau-Kučinskui.

tą straipsneli ir užuojautą 
"keleiviui.” bet kadangi tą 
klausimą jau uždarėm, tai 
nenorėtume iau prie jo grį
žti. Jei laikas pavelija, pa- 
briežkite ką nors ant kito
kios temos, o busim labai 
dėkingi.

Pustelninkui XXX. — Ne
tikėk tamsta jokiom prana
šystėm, vien tėmyk susidėji
mą gyvenimo sąlygų ir pa
sekmes to, be jokių pranašų 
pats galėsi permatyti. Bau
ginimai tankiai yra juoda
šimčių daromi ne be tikslo. 
Tokius dalykus "Keleivis” 
netalpina.

Žvirblelogijos studentui. 
—Ačiū, bet pasivėlinot, til
po kito, kuris pirma prane
šė.

Zig. J. Songailai. — Aciu, 
peržiūrėsime ir patalpinsi- 
em.
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DUOKIT PASIŪT MUMS.
——t— T«~niTT[Taw l . i Ti rwm—i

Visi COLUMBIA Gramafonai

tvirtesni.
Sll TI S IR OVF.R 

." i(.IA! IR GERAI 

IR IŠPROSINAM
MOTERĮ' KUBUS 

ir užtikrintas. Kaina 
prieinama.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška

Kaina ant sekančiu vaistu 
pasilieka ta pati
Baisumas Piaučiams
I’igulkos Kepenims
Gydanti Mo:
Vušso .Uosti

Gydantis I‘i
Odinė Mosci 
Pomada Plaukams...........
Gyduolė nuo Nuospaudų 
Proškos Dsatims ... 
i’lotkelės nuo Galvos 

ir Neuralgijos
Raminanti Lašai . . .
Mo<iis nuo Kataro...........
Anti.-entiskos T dietinės

Proškos .......................
Proškos Kojoms...............
Gydantis, Odinis Muilas..
T.ib-Lax < de! užkietėjimo)

; LIETUVIU MOKSLO DR-STŠS 
VALDYBA.

Pittsburgh, Pa.
?irm Povilas Kavaliackas, 

2218 Tustin Street, 
Vice-Pirm. Juozas Maskeliūnas,

2025 Cohvall Street, 
Pi'ot. Sekr Juozas Virbickas,

149 Mcultrie Street. 
Fin. Sekr. Jonas Urlakis,

2034 Salisbury Stre?t S. S. 
Kasierius Karalius Varašius.

Ali Natien Deų. Ba ik S. S. 
Kasos globėjai: Jonas Katkus, 

2204 Forbes St:eet 
;r Aieks Vestertas, 135 Moukrie St.

SUn. . ruė.

Gerumas pirmenybėj
Pasididžiavimu išdirbėjų kurie yra kaipo gerai žinomi ir pasitikėjimo 

verti vaistai, ir buvo garsinami po vardu

Severos * * *
šeimyniški vaistai

jie visados turėjo didelę vertę savo gerume, vienodume ir metiikališką verte 
toje išdirbystėje.

Kadangi visokie daigiai neperstojančiai eina brangin. paveir.clan viso
kios žolės, bonkos ir popiera. tad kylaklausimas: Ką daryt? Saugot gerumą? 
ar Kelti kainą?

Musų užduočia buvo pirma ir visados palaikyt gerumą, todėl ir nusprę
sta to laikytis. Tokiu budu kaina ant kai-kurų vaistų es-.m verčiami pakel
ti. kad palaikyt jų geruma.

Kadangi musų 1918 m. kalendorius buvo a 
jo būt nustatytos kainos, todėl šiuonr pa.duodat

Kaina ant sekančių vaistų 
nuo dabar bus sekanti:

Skilviais Bitteris .... 75 ir $1.50 
viothardiškas Aliejus.. SS ir 60c. 
Gyvu-ties Balsamas .................. 85c.
Gyduolė nuo Inkstų ir

Kepenų........................ 75c ir $1.25
Gyduolė nuo "‘Ineumatizmo. .$1.25 
Valyt-jas Kraujo.................  $1.25
Gydu-.'iė nuo Viduriavimo.... 30c. 
Gyduolė nuo Kirmėlių ................ 50e.
Stiprintojas Plaukų .................. 65e.
Creme Veiainis ............................ 35c.
Lašai nuo Dantų Skausmo.. 15c. 
Reguiatorius ................................. $1.25 j
Laxotcnas ........................................ 35c.
Nervotonas .................................... $1.35
i’lotkciės nuo P< :<a!iino ir

Gripo........................................... 30c.
I-’ebroka ............................................. 75c.
Širdies Stiprintojas ................ $1.25
Antisepsolius ................................. 35e.

Męs esame įsitikinę, kad Jus ir ant toliau reikalausit Scveros Vi 
kad ir pirmiau ir musų viena pareiga kad padaryt Jums užganėdin 
galite pasitikėt kad musų vaistai padaro tą, kas yra pažadėta.

Severus Vaistai pasiduoda visoje aptiekose. Prašyk jų pilnu, v 
apsisaugut nuo netikrų. Jeigu Jūsų aptiekorius Jums neparduotų 

;stų, tad parašykbe mums. Pinigus turi prisiųst kartu su užsakymu
Su augšta pagarba Jums

W. F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS, IOWA

I

1

GRANI) RAPIDS. MICH.
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirm. J. Besasparis,

1026 Quarry Avė N. 
Vice-Pirm. J. Žegunas,

1311 Scribner Avė. N. 
Prot. rast. I). V. Graišutis,

1309 Broadv.ay avė 
r in. rast. K. S. Jakimavičius.

1520 Qu:>rry Avė. 
Iždininkas M. Žiūra.

1253 Davis Avė 
Organe prižiūrėtojas: K. S. Jaki

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

KARE IR LIROS!
-KARE. TAI LKĄ 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 reguliariškam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktu 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, š.ggs ai ! a sumažii 
jų sunaudojama laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
Įvairią vidurių bei skilvio ligų. Vienok 

Kiekvienam žmogui pagalb ai stoja A.p- 
r tiekoriaus Vinco J. Daunorus Trejankos 

arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centą. Reika

laukite prisiąsdami pinigus pači > 
lėliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNi
Aptiekorius,

229 BEDI ORD AVENT E. BROOKLYN. N. Y.

siutus, Overkotus 
ir kitokius kubus

c> ūžtikrir.am. kad Jus sučėdysit pinigų 
turėsite GR \žll S 1*1 Ii! S. Kadangi 

nies imam materiją is gerųjų tinau ir pri- 
mieruaĮam rūbą pagal žmogų, todėi musų 
pasiūti siu:..! ar ovcri.otai r.esudarko žmo
gaus išvaizda-, ir b:m:;

VISOKIUS 1A R UIS 
KOTUS p\Sll V AM

TAIPGI IŠVA1.OM
VYRĮ .IR

Darbas geras

222 W. BROAiHVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21015

oro
AISYTAS ii fmulcs- 
vptv. suteikto išiaiutin- 
Egypto zukuiiinku, 

O n. O 3 
apsireiškia tlcbciinai pasekmingu 

iu:o c 7-o a^r-
gal cm 

skaue- : tu't. n apetite,
įtiči'f •' t.. Šutai-
“ ’ "* * UUL - *i'-1.'- SvjUJ.O

PA1H-EXPELLERI&
se:to ir išti-- —...imo tlruugo Žeimy* 

’ uKlojurnu v-sume paėsti- 
i.'jv |Kr pu>ę šimtmečio—*'■ 
už bu ’

ZKH.

v
X.

Už>
u pi :ekose,

t: tiesiai iš

W Į

viitc
ari.. e-

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

važiuojantiems žmonėms, 
reikia visuomet tikras iai-

G va rantuotas ant 20 me-

r. AP. KICnTKK & co.
74—5C ftjsSMttss street. Kn

W
Ant 21

LIET. DARB. BR. PAš. DR-STĖ 
Courtney. Pa.

Valdybos adresai:
D. Lekavičius—pirm.

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

Courtney, 
Ant. Bročinskis—Fin. rast..

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

P. O. BOX 176 Courtney, Pa. 
St Bemotovičia—kasier.,

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

malonėkite prisiųst visas u. 
mokestis, kad nenustoti tiesų 
šalpos.

I
Pa.

ra.

Pa.

užvilktas 
ir pa-

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

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

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

Prot. Kašt.—K. Taniašiunas,
73 W Illinois Su, St. Charles, 

Turto Rast.—P. Valentas,
579 W. fith St., St. Charles, 

Kasierius—T. Eidrugevičia,

m
m.
m.
m.

j.

LIETU Vi U NEPR1GULMINGAS 
KUl'BAS CHICAGO. ILL.
VALDYBOS ADRESAI: 

I< riščiokas—pirm i įlinkas, 
1900 So. Union avė., Chicago, III.

Petras Keniutis—nrot. raštininkas, 
3238 So. Halsted st., Chicago, III. 

Kaz. Mikolaitis—organ. priž.
3213 Aubum avė., Chicago. Iii.

gelžkeliu 
kuriems 
kas žinoti.
tų. Ypatingas pasiulyjimas. 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 su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
90« Athenaeum BWg. CHICAGO. ftL 

I-------------------------------------------------

i Dr. A. F. CRBTON
401 MARLBOROUGH ST., 
netoli. Massachusetts avė. 

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimui ir 

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

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

roms lovomis. Visais moderniškais 
L įtaisymais ir aoaratais dėl abiejų 
lyčių ir chroni.-kų liįjų. Didžiausią 
atydą atkreipia aat visų ligonių, jei
gu pagelba arba gydymas yra gali
mas. Kreipkis tuo adresu:
401 Marlborough Street,

Boston, Mass.
Tel. Baek Bay 807.

Ligonius ateina į namus apžiūrėt 
j ant pareikalavimo. Gydau jau per 18 
metų. Kalbame ir rusiškai. (28)

:
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C
iii10 m. So. Bostone.

399 Broaavay, 
SO. BOSTON, MASS

l
i
i

MĘS UŽLAIKOME VISUS LIE- ji) 
TĖVIŠKUS REKORDUS KIEK X 
TIK JŲ YRA PADARYTA. «
Prisiųsk no 75c. už kožną Rekordą ))) 

parašydamas dainų vardus arba nu-
meri, o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą )jį 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo pamidėda- )|! 
mi ar jau turite mašiną, ar ne. Jdčk už 4c. šlampa prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAŠ
233 BROADWAY SO. BOSTON, MASS

I

I

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelba taip pigiai. 
'Jasai elektriškas diržas pasiarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kuno 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 Athenaeum Bldg., Chicago, III.

REIK ALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITB, 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARES BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ; - 

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBfiGĖLlAMS j RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

8UJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA. 
PABĖGO l RUSIJĄ.

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

padarome atsakančiai.

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

1

K-AD MERGINOS įį 
k LĖTŲ?'

Jeigu taip, tai nusipirk ;<

I.....................
' o ji niekad nepamirs ius, nesu 
f ker.džių gardumas priverčia ją!! 
Į jus mylėt. Reikalaukit visur ir’Į 
( visados Lownev'«

KREST KENDŽIŲ.

>]
visaaos Lovneys Crest Ken-lj 
džųj. Jeigu negali gaut kitur.') 
tai prisiųsk munfS dolerį. o'jį 
gausi vieną svarą geriausių!!: 
Amerikoj išdirbtų kendžių. »| 

Geriausias agentas Bostone, j(

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADYVAY, 

SOUTH BOSTON.

i
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KELEIVI*. t

Kaip buvo užmuštas 
Rasputinas.

Rasputinas buvo žmogus, 
apie kuri buvo sakoma, kad’ 
jis valdo visą Rusiją.

Kilęs is prastų mužikų, 
tamsus, bemokslis ir prie to 
da arkliavagis, išėjės iš ka
lėjimo Ras. utina ■ vie
nuoliu ir prisiplakė prie ca
ro dvaro. Būdamas raume
ningas ir gana giežaus su- 
dėj.mo vyras, :.sai bėga 
patiko eurienei ir kitoms 
Mikės dvaro moterims. Į 
trumpą laiką jis su tomis 
damomis taip susigyveno, 
kad jo itekmėn perejc" 
ras.
ko nedarydr 
n.as jo 
davo. 
rui ką 
kokius 
ir tt.
dienos negalėjusi 
tino būt'.

Tokie dalykai labai nepa 
tiko caro giminėms ir par
eitą rudeni Rasputinas bu 

Savo laik’ 
pie tai, kad j 

caro giminaitis k u
»)) H

1 - - - ... . -

imtomobiliun nuvežė ir vis 
'iv kvėpuojanti Įvertė Ne- 
von.

Kt.ua jo kūnas vėliau bu- 
yo atrastas, caras su earienc 
ji il.alzamo ir paleidojo su 
aidžiausia pagarba.

Ką juodašimčiai kalba.

e* 7

PROTESTAS.

, ir ca- 
Sakoma. kad Alikė nie- 

ivo, jei Rasputi- 
su m a n v m u n e užu > ■ •- 
•Jis r.urodyck.vęs ca- 
skirti Į ministerius 
ministerius pavarv tl 

Carienė gi nei vieno: 
be P.aspu-

vo nušautas, 
buco rašyta r 
nušovęs 
n igaikšti s Ju zu po v as 
savo pačios.

Bet dabar laikraščiai 
duoda kitokią istoriją, 
koma, kad pats kunigi.ikštk 
Juzv.jjovas dabar šitą ištari 
ją papasakojęs. Ji> prisipa 
žistąs nušovęs Raspi'.tiną 
liet nušovęs ji ne prie pačios 
nes gražioji jo pati, kunigai 
kštienė Irena Aleksandro v 
na, tuomet buvusi Kryme i: 
su paleistuviu minyku nega 
Įėjusi nieko bendra turėti.

Minykas Rasputinas bu 
vęs nušautas grynais politiš 
kais motyvais. Ji nudėti nu 
tarė keli "augštos kilmės’ 
vyrai. Tuo tiksiu jis buv. 
pakviestas i kunigaikščic 
•Juzupovo namus ant puota: 
ir lenai norėta ji nunuodyt 
Buvo prikepta piragaičių si 
nuodais. Prieš vakarienę 
vieną piragaiti paduota šu 
niui/kad išbandžius, ar ge 
rai nuodai veiks, šuo tuo. 
pastipo. Bet Rasputina: 
sušveitė kelis pyragaičius u 
nuodai neveikė. Buvo ta 
nepaprastai stiprus muši 
kas.

Pamatę, kad nuodais Ra 
sputino negalima numarinti 
suokalbininkai nutarė pa 
bandyti kitokį būdą. Kimi 
gaikštis Juzupovas pakvie 
tė Rasputiną apžiūrėti kei 
tėj pakabintą ikoną. Kuo 
met Rasputinas Į panelė 
švenčiausios paveikslą įsi 
žiopsojo. Juzupovas tuom 
paleido jam i šoną. šuyi.

Tuo tarpu pasitaikė ^ 
pro šalį policijantui. Išgir 
dęs šūvi, pohemanas iias 
kam.bino i duris ir pareika 
lavo paaiškinimo, ką reisui 

' ‘ ► Jam pameluota
nieko Įdomaus ne 

avo k e 
nedrįsi 
nes *ta 
prie ti 

tenai buvo caro jau.nesnysi 
brolis Mykolas ir keliata 
kitų stambių žuvų.

Policijantui nuėjus, vien 
nubėgo automobiiiaus jies 
koti. kad išvežus Rasputim 
lavoną, o kunigaikštis Juzu 
povr.s nuėjo žemyn pažiurę 
t i. ar jis kartais neatgijo. r 
kuomet jis prisiartino P1?’ 
gu'inčio kūno, tas atsikeli 
ir visas apsiputojęs griebi 
geležinėmis savo rantomi 
Juzupovui už gerklės. Kuni
gaikštis tečiaus išsisuko n 
pabėgo ant viršaus pranešt 
savo draugams, kad Raspu
tinas da gyvas. Visi tuome 
su revolveriais šoko žemyn 
Kada jie atidarė duris. Ras
putinas ant visų keturių jai 
lipo laiptais ant viršaus pat 
juos. Tuomet revolceiiaic 
kardais, durtuvais ir .'lin
kiais krėslais jie jį dabaige 
Baskui jie jį surišo ir įverto

tas šūvis? 
kad čia 
buvo, ir jis nuėjo 
liu. Policijnntas 
daug ir klauisnėti 
kimi ga i kšči o n ai n •i

u-** 
. • i

pa 
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ietį,
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Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKbV KNYGŲ J 

IR KITOKIU DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visu.- Ane- j|į 

rikoje leidžiamus laikraščius, f 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti & 

iš ryto * 
?r

galit --
* / 
B

1 ) su ta 1c 
ji

^MOKINKIS

r
T’

BEI. 
kulu
-kuudčji'l'o arba 
paliuosuo.ia ir

N'ERE’KIA ITR1NT!
. r -iii ir skaudomų mus- 
»:'.';<iok -Sloun’s l.ininientą nuo 

gėlimų, jis greitai 
usigeria be įtrinimo 

i urnati-.'.ią sukrekėjimą, dieglius. 
•>eural■ ::ą greitai paliuosuoja ji var
oj:.:it. švaresnis ir daugiau vei- 
i^' tis negu k«.Ks kitas pleisteri i 

arba tepalu-, jis nepadaro plėtmų iri 
-.esutraukia odos.

Šeii.i ri.M.as vaistus, kuris yra san- ■ 
.ii'rii '.'.iksta-.ciiiose namų, turi vieta 
Sioan’s 1.i nemi ntas.

i

tT
T

Ves, Amerikos Lietuvių 
Taut. Sandaros 10 kp., na
ujai Nc-w Eaven, Conn., su
virinkime, laikvtame 2 L 
'Spalių. 1917. Lietuvių Kliubo 
i sėdėjo, nutarėm išreikšti vie
šą neužsiganėdinimą p. St. 
Michclsonui už netinkanti 
išsireiškimą, pavartotą po 
prakalbas LSS. 27 kp. 23 d. 
rugsėjo, kuriose tai yra pra
kalbose p. \iichelsonas aiš
kindamas A LT Sandaros 
nereikalingumą pasakė, kad 
Sandara "taip reikalinga, 
kaip šuniui penkta koja." 
šitoks išsireiškimas visai 
netinkantis ir verčia mus 
manyti, kad p. Michelsona. 
yra perdideliu fanatiku savo 
pe r si r ik r i n i m uos e.

Už AI.T. Sandaros kuopą, 
jos valdyba:

Pirm. M. J. Voketaitis, 
Prot. rašt. J. Butkus, 

Fin. rašt. A. Šveikauskas.

T i 
I i

Vladivostoke konfiskuota 
vienoj spaustuvėj keli šimtai 
Ju ; ’.i.šimtiškų atsišaukimų. 
Aisiklausykii, ką juodašim
čiui tuose atsišaukimuose 
l.ci 1 oa.

"Rusijos piliečiai! Nelai
mė mus prislėgė. Vokie- 
čai pramušė frontą. Į jų ran
das perėjo Tarnopolis. Į jų 
rankas perėjo taipgi ir tos 
kanuolės, ką anglai buvo 
mums prisiuntė. Prieš Ru- 
s;ją dabar stovi sumušimas-j 
ir gėda. Kariumenėj atsil a
ki niekingi bailiai—jie trati-- 
Kirsi iš apkasų ir tuo palen-! 
kvina priešui pergalę. Pir-: 
m o 
narsiai, 
Pagalvoki 
sakykit 
•riežastis

"Atsiminkit, jog armija ir 
jos užpakalis neperskiria
mi. Prasidėję užpakalyje 
sujudimai perėjo i frontą. 
Dabar nėra valdžios, ją kaž
kas pavogė. O kas tas va- 
*is. kuris pardavė ir a 
Rusiją?
Kareivių ir Darbininkų Cen- 
iralis Komitetas. Jis ski
na ministerius. Kas gi tie 
nin’steriai?(Didesnė jų da- 
.is atvažiavo iš katorgos, i 
Tokie yra Cerateliai, šinga- 
iovai. Čei novai, Nekraso- 
ai. Vyriausiu savo pirmsė- 
ižiu jie išsirinko Kerenskį.

renskis geras kalbėtojas, 
jis žmogus narsus, bet atsi
minkit, kad jis katoržninkų 
yriausis. Jis sutinka su 

tais visame.
"Darbininkų ir Kareivių 

Tarybos Centraliniam Ko-

Sz" F

; apkasų ir tuo palen- 
priešui pergalę. Pir- 

ru.sų kareivis mušėsi 
dabar jis bėga, 

ir dorai sau at- 
kanie gi tų bėdų

o
1 L 
l
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ATSAKYMAS I .PRO
TESTĄ.

Ne\v Haveno "sandarie
ji" nevisai teisingai savo

protestą pamatuoja. -A 
savo kalboje jų "Sandaros 
netik neižeidžiau. bet ir už- 
simint apie ją neužsiminiau.

Bet "snndariečiai”
no

i

i; nepasitenKmo ir, kana 
I prakalbų prasidėjo

,______ .. ar(^įmai, jie ėmė jieškoti
Valdžią pagriebė! norėtiami
i- ! Virhinin k-n ( pji. SOClžUlStU-.-s ii

ižiais aš 
tininku 
gyvent-

Krautuvė atvira nuo 7 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keipti*- Ir.šsu šuo adresu:

J. A. KATKUS 
23M Forbea st.. Pittsburgh, Pa. S

i ?>
i •

?£R LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Kalbeli. SUitfti, Csr/tl Aliukai

kn: -ai ’vit-i taip, 
žydelių koliunija B 
įsteigę tą koliorij- 
■iai ėmėsi ne dai 
nio, kiekvienas jų r -

į krautuvę ir atsisėdę; Į 
‘ "kosiumerių.” Bet ku 
j gi kiekvienas jų buvo 1- 
tuvninkas. tai nebuvo 

j }>erka ir visi jie turėjo 
! krūty t. 
Į šitokiais pavyz
nurodžiau, kad. i. 
receptai carbinin/.ų __
mo pagerinti negali. Nes jei
gu visi liktųsi r
amatninkais, tai 
kam kelių taisyti, nebūtų 
kam kanalų kasti nei bul
vių sodinti ir tuomet tiems 
biznieriams netik ■-/..uu 
kuo biznis daryti, bei nebū
tų kuo ir gyventi.

Bet kuomet rinitu i • man 
dagių argumentų . 
veno sandariečiei;
teko ir jie vis nesiii-./. c tr..i- 
kšmą- kėlę, reik 
kad ' aš pripažinei;. 
"Sandara” yra dm 
organizacija, tum i 
jiems ir pasakiau ■. 
kad ji darbininkams 
reikalinga, kaip šunii’i 

! kta koja. Kitokiu hae 
i jais susikali>ėti nebe. •<»
Įima.

:uanio i *> .v.» CL
l • jo 

ninku

u V K-.ĮCI -■<-» rą;;

Rl SIJOS REVOLIUCIJOS

Tel.: 2787-jJl
, _ n

Dr. David W Rosen j
'! Kalba Lietuviškai. Lanidiaai J 

Eueiš>.ai ir Vokiškai. (((

d

GYDO VISOKIAS LIGAS 
Valandos:

Nko 8 iki 10 ryte. Nv 
2 iki 3 dien%. aoc 7 
8 vakare.

IV HANOVER &TKEET. 
BOSTON. Mass.
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praktiškai sutai- 
tam tikslui lekcijų, 

gleit.ii ištuokti
. kc tymą, raštą 
Rt išaladk paaiš-

IV- -<• markę, 
r KLESOSE

<jieno:il;s ir va
dei vyru ir mo

les šioj moky- 
š UŽTIKRINTA. 

Lit-tut iškui.

mokslu.
KlesOS 

Mokink 
PASEKM

Aiškinam

1

4

30
M bes 
Ltttijiį

4
F,n‘kt: 
tSUMbU 

kis
Per laišl 
S>IU, ypač 
gali lengvai 
Anglą kalbą. 
Ir gramatiką,
kilimo; prisiųsk

MOKINAME 
įvairią 
karais, 
teru. 
Kloj: 
V-ką

AMERICAN COLLEGE PREP.4R 
ATORY SCHOOL

< S;hoc! ei Un'ucjes)

3103 S Hatsted St. Chicago, *11.

EILIŲ KNYGA

-u-:— - t ■ •

V

Gražiausių Dainų ir Najausių

> oaeiaoKMi

PAVEIKSLAS.
Ką. b upIa.eM.n labai paiką dabar

Rusijos ‘b. paveikslą.
Paveik-!.;, pi -.-stato kaip caras nugin- 

t;.>. troli Jusi nuo sosto, retežiai 
sudraskyti, <• garsus revoliucijonie
riai. kt’.i; caikovski, Krapotkin, Brė
ško.-s!;a n- liaudis su raudonomis vė
liavomis stovi aplink sostą, ant kurio 
vra Laisvė su koja užmynusi ant caro 
karūnos. Paveikslas ant 
tos popieros, ne 
vertas dolerio, 
juos >m» 25c.
kvoterį arba 
sta.ni rii.-ns ir oaveikslą tuoj gausite.

"KARDAS”
251 Brazdw’y, So. Boston, Mass.

Manau, kad šito ųaa 
kinimo pakaks.

S. Michelsonas.
į ilE 
n’til

po 
Klausi 
prieka- 

"sukritikuot" 
parodyt, kau 

jų partija geriau darbinin
kų reikalais rūpinasi. Į vi
sas jų priekabes aš_
jau mandagiai, nur 
mas, jog "Sandara" 
r u. pintis darbininkų 
lais, n 
ganizacija. 
bizn''erelių, ku 
rūpinasi pralobti, daugiau 
nuosavybės Įgyti, tuo tarpu 
darbininkų gerbūvis reika
lauja, kad tokis biznių ir a- 
beinai privatinė nuosavybė 
butų visai panaikinta. Tai
gi darbininkų tikslas kaip 

buržuazijos 
.irios linksti 

musų tautininkai. Toliau? 
nurodžiau, kad 
tininkai, 
nieriais, 
ninkams 
moky ties 
gi butų, ; 
matninkai

»i M

MOTERŲ IR MERGINŲ 
ŽINIAI.

palituravo- 
deviniose spalvose, 

''Kardas” parduoda 
I’risiuskite konverte 

25 c. viencentinėnis

š atsakinė- 
rodyda- 

negal 
veika- 

ji ne darbininkų or- 
Ji susideda iš 

«rie visuomet

i

I
I
I__

nitete vra šeši bolševikai. O ja- ni'Nšinga^ ministeriais j įjLiams^ prie 1-
bolševikai su 
nusitarė išėjo 4 liepos ant i 
gatvės lieti brolišką rusų 
travją. Tas aišku kaip die
ta. Neužmirškit, kad pats 
Kerenskis gynė areštuotąjį 
Kamenevą. Dėl akių bolše- 
’ikus areštavo, bet žymiau
sieji jų jau paliuosuoti. 
Riaušių ‘akyvaizdoj vyriau- dirbtų 
>vbė pašaukė iš fronto _ ka- 
•lumenę. Bet dabartinė vy- q pric tol 
iausybė—tai yr..............

Jie paėmė tą kariumenę Į;
-------- --------- i-—

I

I

Toliaus
u, kad musų tau
pyti s būdami biz- 
pataria ir darbi- 

arba
Bet kas- 
bu.tų a- 

tuomet 
darbus,

dėtis i bizni, 
amatų, 

jeigu visi
■?" Kas 

paprastus

))
>

Atidariau naują vieta Bostone.
SIUVU VISOKIUS KI BUS 

pagal vėliausia mada— 
GRAŽIAI IK PIGIAI 

Taipgi galima gaut ir gatavu.
M. M. ANDRE5VS 

(Andriušiutė) 
Boylston Street. BOSTON’.

(tarpe AVashington ir Tremeut
14

iv

a

v y .uraiuzitM 
siutbu.: ..ut Lz«akymu 

Išvalome, sutaisome ir iipra*‘
name eenus.

Vieiunteil. Kriaučių aoiapani^ 
So. Bostono, kur vis«uik ču. 
_e.5 ir gražų ‘Urba už ono>-<» 
uią lamą
Į-A'iLUiN^ .-'as MUS SlUlį 
t 'iESRSS- :» tiži Al t

<j«. ».ujr»* uvrtt pa^iMuU.
u'.ą išvalyt &ro> sop’- 

upxėtee pa> aaub

ii* iiušION vts*
V i BUKI NU G b.
.itii’Fay &o Btoui*.

s b

,- :-r

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

dėklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eiles:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
C ai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

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

r* pati knyga drūtais audimo apdarau — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JUS V LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

savo rankas.
■'Viengenčiai kazokai, tik- 

ieii rusų karžygiai, jeigu 
us pasiliekat katoržninkų 
•aukose, tai Rusija dingus. 
Ją išgrobstys ministeriai, ją 
r.žmindžios vokiečiai. Lai, 
-uiunda justi rusiškoji šir
dis. Išrinkite nuo pulko po 
šešis delegatus ir atsiųskite 
■uos sercdoj 12 liepos 1 va- 
andą Į------ ----------Tenai mes
apsvarstysime, kaip ge’bėt' 
kuštančią savo tėvynę.

"Vyrai, ateikite. Gelbėkite 
močiutę Rusiją. Dievas 
nums padės.

"Suvienytas rusiškos Ru-- - v- *”• . * «

kur jokio amato nereikia? 
__kių darbų juk rei- 

raz’oaininkai. ■ kia milionų žmonių. Aišku 
i kad amatais tų darbininkų.
būvio nepagerinsi.
Tmp pat negalima pageriu, 

darbininkų būvio ir bizniu 
Nes jeigu visi liktų krautu- 
vninkais. tai nebūtų kas per-

I

I

Įjos Komitetas.”
Įsitėmykit, kad lygiai taip, 

kaip Rusijos juodašimčiai, 
Kalba ir musų klerikalai, ir 
visa Amerikos buržuazijos 
spauda. -Jiems baisiai nepa
tinka Darbininkų ir Karei
vių Taryba, nes ji neduoda

AR ESI GIRDĖJĘS
Kad žmogus gali pas’.-..
r ci<!a ir įvyti ilgus plauk :?. • :>i:
stamjią ir gausi visas i: ' :

OiSTSiSUTGR F9R W’L3ERT C3.
42 Vine Street.
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APTIEK A !
T<' ingir.usia ir Geriausia Į. 
Sutai-om Receptus su di- L 

džiausiu atyda. nežiūrint ar iš ' 
I.ieti'.vos atvežti ar amerikoniš- J > 
ki. Gyduolių galite gauti, ko-i i 
irus tik pasaulyje vartoja, taip-H. 
gi visados 'randasi lietuvis ap-Lj 
tičkerius. IĮ

EDVARD DALY, Savininkas jjj 
iiSDamv, So. Beston. L 

per laiš- Į 
są gyduo-- ■;

t

I

ji 3rsačway,
Galite reikalauti ir ] 

kus, o mes per ekspresą gvduo-3 i. 
les atsiųsime.

iI

vekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus gertas- 
i -rust "Muney Orderic,”pep>erinius galima siųst tiesiog pa

prastam konverte. užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
orilipyt už 2c. marką.

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.

IŠRADĖJAI! !
Norint gauti PATENTĄ ant Jūsų išiadiiiiu ir trur.mame lai

ke ji parduoti, rašykit pirma pas mums, reikalaudami patarimų, 
kuriuos suteikiame DYKAI ir knygutę — VADOVĄ IŠRADĖ
JAMS išsiusime. Musų ruštinv.ia yra 256 Broadwr.y. New York 
mieste, kuriame yra milijonai gyventojų ir didžiausia kupčystė 
kur PATENTĄ geriausiai galima parduoti. Rašykite Lietuviškai 
reikalaudami knygutės ir musų gvarancijos—

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

KlRGl Aš GAVAU TĄ 
ŠALTĮ?

Tai nelabai lengva atsa
kyti i tą 'paprastą klausimą 

apsitvir- 
durii 

beldžia 
pervėlai 
gavimas

• w A k —
Dėlto geriau bus 
tint save ir 

šalti.
bet

uždaryt
kuris 
jau 

slogų 
kūnas nepajic- 

"1 tos ligos 
Apsigyvenime 

jiegos kūne yra persi lpnos, 
\*isą 
gali- 

i pagalba 
Karčiojo Vyne 
šitas vaistas iš

prieš 
protą. 
Šalčio arba 
parodo, kad 
gia pats užmutši 
bakterijų.

r. . . 
todėl reikia sustiprinti

McntcHo, Macs. f

j Akušerka
*I

m pašomą jnvairiotet

| F. Strop
* SO. BO;

Pabaigusi kursą Woman« Mtdkel 
CoRege, Baltimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo darb i 
gimdymo, taipgi suteikia visoL ios : 
pagcdbą invairiobO motoru li<:e

M

1

Adresas.

Miestas Stejtas

K ar: u

50,000 
iNYGU

VISIŠKAI UZ 
DYKĄ

Ar Esi Kankinamas
SifiUsų arba Užuucdijimn Kraujo, 

Triperių, Puiavimų. Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių. Negruo- 
muiavimu Vidurių, Prlctvarką, Slogo
mis, Hcmoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligoines?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar tari tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akiu: ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; uer- 
viškns, barningas ir aržus: posargis ir 
visas sur.ykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuiiudya, priklus 
ir nusiminęs J Musu knyga nž dyk^ 
pasakys jums apie tuos dail.tus aiškei 
ir lengvo, kalboj teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katros kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas,’ nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yrr. absoliutiškai už dyka, t'.žraok^m pačtą. Ant koa- 
vertos niera paduotas medi\a!iškas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Knpoaa.

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir ztnergiją.

Kožaas vyras turi pareikalauti uniu 
laiku vienę iš tu Stebuklingu Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduetis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai tv.ri pareikalauti vienŲ iš tu 
didžios vertybes mcdikališkn knygių 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sa”a gyvastį, kaip jie Įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ka ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyru—strpras, resnas, 
cnergitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

kūno gyvumą, o tatai 
ma padaryti su
Trinerio 
Eilxerio.
valo skilvi ir sutvarko virš
kinimo organus, kad jie ga- 

....................  Vaisiumi 
to, yra sustiprėjimas ener
gijos ir kūno tamprumo, kas 
pergali ligų gemalus. Kaina 
S 1.6d aptiekose. Labai pa- 
mačlyva gyduolė nuo reu
matizmo, neuralgijos, strė
nų gėlimo kaip lygiai ir nuo 
kitų sausgėlių, nikstelėjimų, 
ir tt.—tai Trinerio Lir.imen- 
tas. Kaina 25c ir 50c. aptie
kose, išsirašant 35 iv 60c. 
Jos Tui.ner. Manufacturing 
Chemist, 1333-1334 South 
Ashland Avė., Chicago, III.

IAp-rarsinimas)

Dabar ką tik išėjo iš po spa

Nauja Lšetuviši
,1U 1 <11 V nvo JI - .. .
iuodašimčiams giliuot.Jiems j lėtų pilnai veikti.

... v . • Į A. _ ---------- — --------------

:aip pat nepatinka dabarti
nė Rusijos vyriausybė, nes 
toj vyriausybėj yra socialis
tų.

Teisybė.
—Ar tiesa, tėveli, kad mo

teris yra geresnioji vyro 
pusė?

—Taip pasakojama.
—Jeigu taip, tai vyras, 

kuris antru kartu apsiveda 
visai pragaišta, nes dvieju 
gerų pusių negali būti.

i

SATYRO i 2
mirra Biblijos eo’ier.
pnalapias ir 379 paveiksi. 
idom: ir naadin-a kickx lc . 
Zao.-rv? skaitydainrji -.į E- 
mydamas į pavcslsl.IiEs. <! 
atato kas pt-ui šutvė.-
ir iki užnmimei Kristavsi. 
sus savo ,aržus ir dii-u.ą : 
Uia k-pCS '■"■}'>. txis (r
mos vakarai.

KAEXA T5K '-ZI
Norinti ceot :ia Ej':;- 

vinskil Exprr,o cr Tsė:., v
aiba reci’1 n:o:.-ix« ' .1 '

"KELEIVIS”
255 Broadwav, 

SO. BOSTON, ’M \SS

pamokinimu.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL FRJCE CO., L.202 MedKon A CHnton St*.. Cbice<o, m.
Godotinasai;—Aš es’i užint^rceuotas justi Už Dyką Knygos Px7lulynin:ui ir norėčiau 

gauti vieną iš tą knygv, un;u laiku.

Vardas ir pavarde.......................................

Kt.ua


8 KELEIVIS.

Vietinės Žinios į
L I '

L1ETI V1Į, ŠNIPAI
1 T

T
T 
t' 
j’

ą Lietuviu Salėj, kampas E ir Silver St.,
J1__________
X GERBIAMI LIETIMAI:

IT Sis vakaras yra parengtas tikrai dcl visų, t. y. dvi jauną ir seną, nes 
|Y komedija "O.S.S arba Sliubine lškiln ė” yra labai graži ir juokinga.
Į Fo perstatymo bus linksmi ir smagąs šokiai.
A To'iel nepraleiskite progos, ateikite visi. įžanga pigi

\ isus nuoširdžiai kniečia K< ’MITETAS

-i-?-?-?T-l r-H'i rH-H-H--! i-i-i i ž-tri-

MELUOJA.
Pereitą subatą pašaukė 

mus telefonu tūlas Įtekmin
gas Bostone amerikonas, 
geras žmogus ir užimantis 
valdišką vietą džiantelmo- 
nas, paminėdamas mums, 
kad "Keleivis"ką tokio prie
šingo rašąs prieš karę ir pa
tarė mums pamatyt tulus 
valdininkus, kad pasiaiški
nus kaip ištiesti yra.

Panedėiyje, nuėjus mums 
pas nurodytus Suv. Valstijų 
valdininkus, išgirstame štai 
kokia melauvste: buk "Ke
leivis,"J* • va ir 
paduoda žinias apie karę, 
visame blogai atsiliepia 
prieš Suv. Valstijų valdžią, 
agituoja nepirkt "Liberty 
Bonds” ir atvirai pataikau
ja vokiečių valdžiai.

Kadangi nė viename iš 
apskųstų laikraščių nieka
dos netilpo panašių dalykų, 
tad mes tai užginčyjom ir 
prašėme, kad nors vieną to
kių aprašymų priduotų 
mums angliškame vertime, 
o mes pasistengsime j;er iš
tikimas y pa ta s pri rodyt 
kiek yra tame teisybės. Da
bar lauksime kuom tas baig
sis. Valdininkai šiuom kar
tu atsinešė prieš mus labai 
mandagiai, kas parodo, kad 
jie tiems skundikams neper- 
labai tiki.

Melagingai ir šiuom kart 
Įskundė gerai žinomi iš ka
talikų abazo vaikėzai-šni- 
pai.

"Naujienos,” ”Ko- 
" Laisvė" neteisingai

i

TEATRAS ir ŠOKIAI
L.S.S b*1 kuopa statys scenoj

"O.S.S. arba ŠLll'BlNE IŠKILME”

Sukatoje, 20 Spalio October, 1917
So. Boston

Teatras prasidės 7:30 vakare, po hm šokiai iki vėlumui nakties
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Apvaikščiojimas.
Brightono Lietuvių K,». •peracija 

rengia metinį ap\ aiksčb'jm •> 
Lapkriėio-Nov. Prasidės r.uo 12 vai. 
dienų. Programa- bus i vaiiu-. 
užkviesti garsus kalbėtojai ii solis
tai, bus perstatytas teatras, o po te
atro šokiai. Aplii .inių miestų lietu
vius meldžiame ant tos iii os nieku 
nerengti, bet vi>us at-iiankyt ai.l 
musų apvaikšėiojii io. (47>

K u m lietas.

N

v

žodžio prasmėje. Patarti
na jai dalyvauti musu teat
ruose. nes turi visus scenos 
artistės gabumus ir ypaty
bės, kokios netankiai sutin
kamos.

Per visą savaitę prie mo
terų kuopos prisirašė apie 
39 narių.

"Motery Savaitė” padarė 
didžiausi Įspūdi.

Progresyvių Moterų Susi
vienijimo kuopos parengtoji 
"Moterų Sąvaitė" nusisekė 
daug geriau, negu galima 
buvo tikėtis. Žmonių kas 
vakaras susirinkdavo liek 
kiek tik gali svetainėn tilp- 
t;. Materialiu žvilgsniu ge
riausia pavyko 7 spalių pra
kalbos, kuomet kalbėjo "Mo
terų Balso” redaktorė drg 
Petrikienė iš Ne\v Yorko 
Didžiulė Lietuvių Saiė prisi 
kimšo žmonių kupina. Kuo
met moteris perėjo su kepu
rėmis, žmonės sumetė apie 
17 dol. su centais lėšomis pa
dengti.

8 Spalių buvo diskusijos 
vyru su moterimis. Žmonių 
vėl prisirinko tiek, kad ii 
ant langų prilipo. Diskusi
jos išpradžios buvo laba 
karštos, bet kadangi vyra 
likos tuojaus sufragisčit 
sumušti ir jų argumenta 
kas sykis pradėjo silpnėti 
tai ir diskusijos Į pabaigė 
atvėso. Vyrai paskui spiau 
atvėso.

Seredoj buvo proteste 
prakalbos dėl Mooney bylos 
Čia atėjo lietuviškų šnipų ii 
kilo didžiausia sensacija, ka
da kalbėtojas ėmė kalti juo 
prie gėdos stulpo ir svilint 
akis. Plačiau apie tai para 
syta kitoj vietoj.

Ketverge buvo dailės pa
roda. Įžanga buvo 10c. Žmo
nių atėjo apie 200. Buvo la
bai dailių 
r.ių 
bai _ .. _
kėši netikėję, kad lietuvėj 
galėtų mokėti tokių dailiu 
darbu. Iš piešinių pirma 
vieta priguli drg. Smelsto- 
riaus paveikslui ir M. Šilei- 
kio piešiniams.

Be to Smelstorius pasakė 
prakalbą apie dailę ir jos 
reiškimą, o panelės Kleofa 
Morkiutė ir Ona Raulinai- 
čiutė sugrąjino kelis muzi
kos gabalėlius. P-lė Morkiu
tė gerai griežia smuiką, o 
Raulinaičiutė skambina pi
aną. Be to, p-lė Morkiutė 
pasakė monologą "Kaip aš 
atvažiavau Į Ameriką.” 
Reikia pastebėti, kad p-lė 
Morkiutė monologą sulošė 
artistiškai, pilniausioje ’ o ir atsiprašom.

Kad karė, tai visur karė.
Išvažiavus iš S. Bostono 

Kemešiui, labai susirūpino 
davatkos ir pradeda neri
mauti. Mat daugelis davat
kų sudėjo pinigų i "Darbi- 
linką” ir kolei buvo čia Ke
mėšis, tai jos daug tikėjosi, 
švažiuojant Kemešiui jos 
iradėjo reikalauti savo pl
ūgų ir pasirodė, kad jų pas
kola gal nueit visa dievui 
r.nt garbės. O kaip mums te
ko girdėt nuo kai-kurių da
vatkų. tai kunigėlis išva
duodamas pasiskundė ke
toms savo ištikimoms, kad 

jis buvo prastai užlaikomas 
ir klebono gaspadinė ne- 
luodavus jam net pavalgyt, 
ir štai Kemėšio pasekėjai 
pradėjo bombarduot kun. 
Žilinską. Parašė i visas su 
katalikiškais vardais drau
gystes anonimiškus laiškus, 
tad parapijonai pareikalau- 
ų išvyt gaspadinė, nes ki- 
aip joks "kunigėlis” nega
usiąs čia būt. nes gaspadinė 
■žlaikanti kaip koki pas- 
umdėlĮ. Kiek tame teisybės, 
•■tinku patikėt, nes kun. Ži- 
inskas nors didelis keiku- 
įas pažangiųjų, bet šiaip 
‘.psiėjime džentelmonas. 
Teisybė, kad kun. Žilinsko 
gaspadinė Įtarė neteisingai 
Keleivi” pas District 
ittorney byloje su Krasnic- 
•:;i ir Bukavecku, bet kad 
kun. Žilinskas leistų savo 
;aspadinei taip sauvaliauti 
prieš to paties plauko kuni
gą, vargiai galima patikė- 
i. Mums teko kalbėtis su 
ribai geru kataliku ir jis 
virtino, kad tie visi skundai 
■adaryti su pagalba neku- 
ių iš "Dar-ko” personalo.

I

siuvinių, mezgi- 
ir piešinių. Publika la- 
idomavo. Daugelis sa

Areštavo 5 socialistus.
Pereitą nedėidieni Ron- 

iu ry policija areštavo 5 so- 
ialistus už dalinimą žmo- 
įėms lapelių. Areštuotais 
ra: -Julia Rioslman, Marė 
\ppolin, Elsie Stahl, Jonas 
'.r Antanas Samolinai. Ma- 
omai visi latviai. Juos a- 
eštavo todėl, kad jie netu- 
•ėjo miesto leidimo dalyti ir 
platinti literatūrą. Niekad 
)irma tokių permitų nerei
kėjo, tik dabar, kada reak
cija siaučia ir eina smarki 
lartijų kova už rinkimus.

Pienas I lt. už kvortą.
Pienininkų korporacija 

Bostone nutarė pakelti kai
ną ant pieno. Nutarė pakelt 
iki 14c. už kvortą.

Bostonas su savo apielin- 
kėmis kasdien suvartoja a- 
pie 250,000 kvortų pieno, to
dėl tik po 4 centus ant kvor
tos pakėlus, pieninis t rustas 
uždirba 10 tūkstančių dole
rių viena diena.

\\ ilsonas paskyrė nauja 
prokurorą.

Jungtinių Valstijų prezi
dentas \Vilsonas i šalies pro
kurorus Bostono distriktui 
paskyrė Thomas J. Boynto- 
ną. Iki šiol buvo George W. 
Anderson. kuris apėmė tar- 
pvalstijinės komercijos ko
misijoj vietą. Gimimu Bovn- 
ton paeina iš Vermont val
stijos. gimęs 1850 metais. 
1913 m. buvo išrinktas i 
Massachusetts valstijos ge- 
nerali attorney, o dabar i 
Jungtinių Valstijų prokuro
rus. Jis priklauso prie Ma
žonų draugijos.

VISU ŽINIAI.
East Cambridge Lietuvių 

Nooperacija šiuomi praneša 
kad 28 Lapkričio-Nov., ren-! 
Įia vakarienę ir šokius ir! 
kartu meldžia kad kitos' 
Draugijos arba kuopos ant 
tos dienos nieko nerengtų 
bet atsilankytų ant minėtos 
vakarienės.

Su pagarba Komitetas.
LIETUVIŠKI ŠOKIAI!
Brightono Lietuvių Ko

operacija 20 spalių, t. y. a-- 
teinančią subatą surengė 
Jetuviškus šokius, bus šo
kama vien tik lietuviški šo
kiai. Todėl kas gyvas atsi
lankykite. nes tokių šokių 
da niekad nebuvo.

Kviečia Komitetas.

I

I
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Prakalbos.
Brightono LSS. 67 kuopa 

20 spalių. 2 vai. po pietų, lie- 
uvių salėje turės prakalbas, 

kalbės draugė Puišiutė iš 
Worcester. Malonėkite at- 
silankvt. Komitetas.

Prakalbos:.
LSS. 162 kuopa Bostone 

surengė prakalbas 21 spalių,! 
ateinančioje nedėlioję, sve
tainėje po numeriu 193 Ha- 
nover St. Prasidės nuo 7 
vai. vakare, kalbės J. B. 
Smelstorius ir K. Žurinskas. 
Kviečia gerbiamą visuome
ne atsilankyt.

Komitetas.

Piano lekcijas
Duodu piano lekcijas pradi

niams mokiniai:.s už labai pri
einamas sąlygas. Jeigu n >rile 
platesnių žinių klau.-kit apatiš
kai arba per laišką. (?)

Ona Rauiinaitis.
239 L Street. So. Kosto::. Mass.

PARSIDUOD \ pigiai !"\ os ir 
kiti rakandai. Galima matyt 
pas M. Rauiinaitis, 239 i. street. 
So. Bostone.

PARSIDUODA PIGIAI 
puikus rakandai (daiktai I. 
Turiu išvažiuot i kitą mies
tą, pasiskubinkite, nupliksi
te pigiai. Pamatyt galima 
pas •( ?)

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

<4
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Ar jaučiatės pailsę po jūsų 
sunkaus darbe?

Jeigu taip, išgerk stiklą arba du 
šilto arba .-alto

BORDEITS 
Maited. Milk 

IN THE SQUARK PACKAGE

Ji- sugrąžins smagumą ir jaus
mu- patlsusioms ir nuvargusioms 
dalims kūno, suteikdamas jom.- 
tr.-ji: tą. kurio reikalauja.
PIRK PAKELI ŠIANDIEN 

l’ar-iduoda visose aptiekosc.

Ispildyk šitų kuponų ir pasiųsk 
Maited Milk Dept.. K 

Burdcn's Condensed Milk Co.
New York.

Iilėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedį ir sainpclį, pakaktinai iš
bandymai.
Name ................................................................

Address

GYDUOLES NUO KOSULIO
nu<> kosulio, 

geras gy- 
kas pasirūpins

Reikalaudamas gyduol č? 
kiekvienas geidž a isyti tik 
duoles. Niekas nesuklys, 
gyduolių, išmėgintu la ku ir pasekmin
gų. o žinomų vardu

Severa’s 
Balsam 
for Lungs

P. w.
<lziej ii 
W. Va..
mums 
“Patariu 
ram. I 
tikta: 
d u oi e s, 
yra - 
patingai 
lialsamas 
čiams. i 
geresnio 
Mano 
rėjo kosulį, mėgi
nome 
šokių 
bet perniek: 
pirkome 
Raisamo 
ėiam>. tai kosulys 
nustojo po k^hų 
priėmimų.

Chester 
praneša 

rašydama?: 
kiek* •» - 

kad piikta 
Severos < i> • 

. nes jos 
geros, o y-

Sevcro» 
P 1 a ii- 

ii i kurj
nėra, 

vaikai tu-

daugelj vi- 
gyduolių. 

kaip 
Severo? 
P 1 a u -

(Severas Baisumas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei- 
kalanti tiktai ' o nors nuo šalčio". Papratintas pasakyti 
pilną varią reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy- . 
dė pasekmingai kosul; ir peršalimą, taipgi sirguliavimus. ( 
kuriuose kosulys yra pirmtansin ansireiškimu. pavyzdžiui, 
kosulys i- priežasties influenzos. uždegimo pleuros, trau- 
kučiuojančio krupo, užkimimo rrba uždegimo dusaunios. 
šita gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

Ka>n:2Sc ir»O centų -viaur aptiekese
S ■■■ .. Gydnoles pareiti oda m o.

- .ir.tiekoje. Visuomet reikalaukite "Se- 
■. ros" ir oi-akykit pilna Gyduolės varda. 
I -gu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš- 
Jęs tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.
Ccdar Rapids, lowa

Sev«ra’s Cold ano 
Crip Tablets
f Severos
Peršalimo ir Gripo) 
Žinomos tuorri 
gali peršaliu 
trumpu laiku.

nuo 
yra 

kad per-
Ubai 

centai.

t
«
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8AUCIAUSIA BANKA

So. Boston Trust Co.
(Buvusi Mattapan Deposit & Trust Co.)

474 Broadway, So. Boston, Mass.
KAPITALIS ................................ $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNAR- — PREZIDENTAS

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

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

PADĖT PINIGUS I BANKĄ 
GALIMA PRIS1ŲST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Bankoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.

3EJBC

Prie So. Bostono ’1 rust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlauskas, aptiekorius 
ir Liet. Šelp. Fondo kasierius; 
Jonas Malhus; F. J. Bagočius; 

ir daugelis
Malhus; F. J.

Antanas Ivaszkievicz 
kitų.

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo ; 
nors 
padėtų j saugių batikų kuri yra 
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moka visiems teisingų nuošimtį. 
Padėt į bankų galima ir po ma
žai.

pranešame,
pinigų kur 

neištikimose vietose, bet

Visada spindi juokais ir aštrios teisybės spinduliais.
Jame rasite:
Eibes juokingu straipsniu,
Šventjackio .Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigu žiedus,
Dvasiškus apdūmojimus ir Atlaidi:-,
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaru, 
Jagamasėių ir jų storukių gaspadinių 

pikčesius,
Tikietą į Dangų, etc., etc.

Metams Vienas doleris. 
Numeris—Dešimtukas.

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

1

Geriausia
Lietuviška

ĮEISI ]00E

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinke j

Tautiečiai suvadžiojo 
tautietes.

Į

Pereitą šventadieni turė
jo būt Lietuvių Gaspadinių 
Kliubo prakalbos, jos buvo 
□asiėmusios Lietuvių salę ir 
įgarsinusios jų prakalbas. 
Bet štai "Ateities” bosai pa
garsina ant to paties laiko 
oaskaitą, ir kada susirinko 
publika Gasp. Kliubui sa- 
!ę atsakė ir leido tautiečiam 
skaityt savo paskaitą.

Apie minėtas prakalbas 
Gaspadinių Kliubas buvo 
padavęs "Keleiviui” paskel
bimą, bet Redakcija pamir-i 
šo Įdėti ir kai-kurios narės! 
tuomi Įsižeidė. Šiuomi paai
škinam, kad tai buvo klaida!

Pranešimas.
LSS 71 kuopa pradėjo 

mokintis sekančius 
liškus veikalus: 
Dievaičiai,” 
komedija ir

teatra- 
” Aukso 

trijų veiksmiu 
”Litvomanai" 

keturių veiksmiu drama.
Geistina hutų, kad Bosto

no apielinkėj kiti tų pačių 
nesimokytų. Komitetas.

n

Telephone: Bark Bay 4200

DAKTARAS
Fr. Matulaitis

GYDO VISOKIAS LIGAS 
PRITAIKO AKINIUS.

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 119. 42(1 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

Juozas Zupkauskas.

*
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Barko Harko
Siutai Overkotai

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

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

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

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

1.00
1.00
50c

I

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų l.'> » 
Gyduol. pataisymui apetito 1.0'9 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo............. 1.03
Gydu. nuo "’kornų” 15. 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50 : 
Proškos nuo nerviško galvos

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

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Diakčms ir tarakon. nuodu 25c

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

didlau^kits
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. s0. Bostb... lasb.

i
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PAKVIETIMAS
Šiuomi aš .Juozas Zupkauskas užkviečiu savo tautie

čius ir (/ augus ateiti pamatyt mane, kuomet jums reikės 
SIUTO. OVERKOTO, APRĖDALŲ ar CEVĖRYKŲ. Aš 
pats J u- s visuomet patarnausiu atsakančiai. Aš širdin
gai dėkavoju Jums už jūsų paramą praeityj, kartu tikė
damas paramos ir ateityj.

rudeniniai ir žieminiai naujos
mados Siutai ir Overkotai

jau dabar gatavi didžiausiam Įvairume materijų ir ma
dų, kuriuos galima pirkti stebėtinai pigiai. Nelaukite 
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.

Siutų ir Overkotų kainos nuo $12.50 iki $30
Mes taipgi užlaikome visą eilę Vyru Papuošalu. 

Skrybėlių ir čeveryku.

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

Atėie klauskite p. J. Zupkausko.

S. H. HARRISON CO ■

Ekspertas 
Laikrodžio 
Taisytojas.

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

E. J. Mažeika

<Į,
$

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

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

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




