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Vokiečiai su Austrais
muša Italus.

Teutonai paėmė Goriąją, 
1000,000 belaisvių ir 700 ka
nuolių. Italų armija baimės 

apimta bėga.
Austrų ir vokiečių armi

jos, pačiam Austrijos kara
liui Karoliui ir feldmarša
lui Makensenui vadovau
jant, sudrebino visą italų 
frontą nuo Julijaus Alpų iki 
Adrijos jūrių.

Prispaudusius italus ke
liose vietose ant Italijos že
mės, sujungtos priešininko 
spėkos dabar žengė pirmyn 
ant italų kairiojo sparno, 
paėmė Udines šiaurėje Civi- 
dalę ir artinasi prie lygu
mos, kuri prasideda trupu
tį toliau. Goricija, stipri au
strų tvirtovė ir labai svar
bi karišku žvilgsniu pozici
ja, taipgi likos atimta iš ita
lų.

Sulvg vėliausių oficialių 
Berlvno žinių, 100,000 italu •- • 7 • 7 • *■ Ilikos paimta nelaisvėn ir be 
to da į austrų-vokiečių ran
kas papuolė 700 kanuolių.

Antroji ir trečioji italų ar
mijos, sakoma, traukiasi at
gal.

I

I

VAKARŲ FRONTE DA
ROSI RAMIAU.

Vakarų fronte pastaro
mis dienomis mūšiai kaip ir 
apsistojo, išskyrus tik arti
lerijos dvikovą. Britai te- 
čiaus nedidelėmis atakomis 
pagerino savo pozicijas palei 
Ypres-Roulers geležinkelį, 
kuomet belgai ir franeuzai 
paėmė keliatą svarbių vietų 
l)ixmudės apielinkėj.

Aisne paupio fronte fran
euzai pašėlusiai bombarduo
ja vokiečių pozicijas ir gali 
būt, kad greitu laiku jie vėl 
užduos aštrų savo smūgį 
linkui Loano, kurį paskuti
niam savo ofensyve jie pasi
statė savo tikslu.

Vokiečiai atakavo francu- 
zus netoli Fraidmonto vie- 
nasėdžio, bet buvo atremti.

38milionai žmonių 
dabar stovi po ginklu.
Washingtono karės depar

tamento apskaitymu, dabar 
Europos karėje yra nema
žiau kaip 38,000,000 vyrų 
po ginklu—27,400,(XX) karei
vių esą sąjungininkų pusėje, 
o 10,600,000 teutonų pusėj. 
Prie šito da nepriguli jūrių 
spėkos, kurios taipgi padaro 
keliatą milionų žmonių.

BAIMĖ AKYVAIZDOJ 
PRIEŠO.
prisipažįsta. kad

RUSŲ FRONTE.
Rygos užlajoj ir Finų už

jos apielinkėj paskutinėmis 
dienomis vokiečiai užsilaikė 
ramiai. Pereitoj sąvaitėj 
jie buvo išsodinę dalį kariu
menės Revelio apielinkėj, 
bet rusai tą kariumenę at-

Įmušė ir vokiečiai daugiau 
keltis ant sausžemio neban
dė. Tarpe pėstininkų didelių 
mušiu rusų fronte nebuvo, 

j Priešingai, .keliose vietose 
Itarp rusų ir vokiečių karei- 
i vių vėl jau buvo pastebėta 
■ broliavimasis. Tokios pas
tangos apsireiškė jau Ilukš- 
tos ir Krevo rajonuose. Dūk
štos apielinkėj būriai rusų 
kareivių, kurie buvo nuėję 
pas vokiečius draugiškai pa
sikalbėti. buvo išvaikyti ru
sų artilerijos.

Tuos 38 milionų kareivių 
karės departamentas dalija
šiaip:
o2u .M OS W-pku aoin oi

Vokiečių ....... . 7,(MM),(XX)
Austru .......... . 3,000,000
Turku .......... 3,(XK),0(Xi
Bulgarų ......... . 3,000,000
Svkiu teutonų 10,600,000
Rusu ............ 9,000,000
Franeuzų....... . 6.000,000
Anglu............ . 5,000,000
Italu .............. . 3.000,000
Japonu .......... . 1,400,000
Amerikonu ... . 1,000,000
Kyniečių....... 541,000
Rumunų ....... 320,000
Serbu ........ . 300,000
Belgu ............ .. 300,000
Graiku .......... 300,000
Portugalu .... . 200,000
Juodkalniečiu . 40,000
Siamiečiu....... 36,000
Kubiečiu ....... 11,000
Liberiečių .... 400

Sykiu sąjung. 27,448,400

AMERIKONAI IAI 
MUŠAS!

30 spalių atėjo is Prancū
zijos žinių, • kad Amerikos 

Į armija jau Stojo mušiu. A- 
merikonų artilerija leidžia į 
vokiečių apkasus šovinį pasl 
kui šovinio, o nepertraukta 
šovinių srovė iš vokiečiu pu
sės atsako. Amerikonams 
pasisekė viehą vokietį paim
ti jau ir nelaisvėn. šita gar
bė prigulinti dviem Ameri
kos lenkams, vienas esąs iš 
Chicagos, kiltas iš .Mihvauke. 
Jiedu buvę pvalgais ir patė- 
miję po tamsiai du žmogų. 
Paliepus sustoti, nepažįsta
mi leidosi ^ėgti. Ameriko
nai šovė ir -vienas bėgančiu 
krito sužeista-. Pasirodė, 
kad buvo vokiečiu laiškane
šys. Kitas vokietes pabėgo.

Sužeistasis papasakojo, 
kad vokiečių kareiviai visai 
negirdėjo, jog karės fronte 
vra Amerikos kariumenės. 
Vokiečių oficieriai nieko sa
vo kareiviams apie ameriko
nus nesakė.

Buvo bapdoma sužeisto 
vokiečio gyvastį išgelbėt, bet 
jis neužilgo mirė.

J n v -I KRUVINA KOVA SUlegavus pagalbos Italijai plėšikais brook-
(3TC bllt prUbUliBtU* Pereito panėdėlio naktį į 

--------- - • Regensbergų namus po No. 
Taika busianti ne už trijų i(>36 Bark PI. įlindo plėšikai, 
metų, bet už kelių sąvaičių. Visa šeimyna miegojo, tik
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Prezid. Wilsono draugas 
prisidėjo prie socialistų.

Italu ambasada Washing- 
tone 30 spalių pasakė, kad 
jeigu italai nesulaikys teuto
nų ofensvvo prie Tagliaman- 
to upės, tai karė bus sąjun
gininkų pralaimėta. Štai jos 
žodžiai:

"Sulaužymas italų fronto 
prie Tagliamanto upės reikš 
pabaigą karės ir toji karė 
bus sąjungininkų pralaimė
ta. Tas reikš, kad karė pa
sibaigs ne už dviejų ar trijų 
metų, bet už kelių sąvaičių 
Jei Italija tuojaus negauna 
nuo sąjungininkų kanuolių. 
kurios jai būtinai reikalin
gos, tai karė jau pasibai- 
gus.

Ir vokiečiai sako, kad jie 
pradėjo šitą ofensyvą prieš 
italus anaiptol ne dėl to, kad 
sutriuškinus ir užgriebus
iai i ją, bet vien dėlto, kad 
padarius greičiau karei ga
lą. Taip bent paskelbęs Bėr
imo "Voruaerts.”

vienas Samuel Regensgerg 
pajuto plėšikus ir matomai 
norėjo juos sulaikyti. Plėši
kai šovė ir ant vietos užmu
šė jį. Nuo šūvio pabudo Re- 
gensbergienė ir išbėgus į 
krautuvę sugriebė plėšiką. 
Plėšikas atsisuko ir suvarė į 
moteriškę tris šuvius. Harrv 
Regensberg, krautuvės sa
vininkas. atbėgo savo žmo
nai į pagalbą ir taipgi gavo 
kulipką 
uomet 

pabėgo, 
pribuvo 
rėjo visus išėjimus ir nuta
rė, kad vienas plėšikas ne 
galėjo da pabėgti. Pradėta 
jieškot ir pasirodė pasislė
pusio plėšiko kojos. Policma- 
nai išsitraukė revolverius ir 
liepė pasiduot. Negaudami 
jokio atsakymo, poliemonai 
šovė. Plėšikas suvaitojo. 
Policmanai išvilko jį sužeis
tą ir suėmė. Sužeisti Regen- 
sbergai turės mirti.

krūtinėn. Plėšikas 
iššoko jier langą ir 
Išgirdus šaudymą, 
policija. Ji apžiu-

Iš New Yorko pranešama, 
kad Dudley Fieid Molone, 
kuris nesenai da buvo New- 
Yorko uosto kolektorius, bet 
rezignavo dėlto, kad Wasin- 
rezignavo dėlto, kad Wa- 
shingtone prie Balto namo 
tės, dabar nutarė remti Mor- 
risą Hill(|uilą,socialistų kan
didatą į New Yorko majo
rus, kaip lygiai ir kitus so
cialistų partijos kandida
tus.

Savo laiške Malone rašo 
Hikjuitui, kad jis visuomet 
remdavo prezidento Wilso- 
no politiką ir pritarė jo 
kalboms apie demokratiz
mą; liet jeigu tokio demo
kratizmo reikia Europos 
žmonėms, iai jo taip-pat rei
kia ir Amerikos darbinin
kams, sako Malone. Ir to
dėl jisai nutaręs remti soci
alistus, kurie gina demo
kratizmą Amerikoj.

Roma 
antroji italų armija traukia
si atgal, pridurdama, kad 
priešui pasirodžius karei-j 
vius apėmė tokia pat baimė, 
kokią rusai andai parodė 
Galicijoj. Baimės apimti, 
italai be mūšio vieni pradėjo 
pasiduoti, kiti bėgti, leisda
mi tuo budu sulaužyti kai- 
riajį sparną ir atidarydami 
kelią i Cividalės miestą. Pir
ma pasitrauksiant italai te- 
čiaus sunaikina visas san
krovas ir stotis ir paleido 
ugnį. Kuomet vokiečiai 
su austrais pasiekė Cividalę, 
miestas jau degė. -visus tuos medalius pada-

Galimas daiktas, jog ita-jyęg liepė sugražinti juos 
lai. kurie sulvg Romos žinių ^ajzerjuj yaj yra asmeniš- 
dabar traukiasi į priruoštas ųas Amundseno protestas 
pozicijas ant lygumos, atsi- j)reš Vokietiją, kurios sub- 
grįžš ir bandys laikytis atvi-! marjnaį j? spaliu paskandi- 
ruose laukuose.

Bet jeigu jie neįstengs to 
padaryti ir priešininkas ga
lės eiti į vakarus toliaus to
kiu pat greitumu, kaip jis 
eina dabar, tai didžioji italų 
kariumenės dalis ant šiaur
ryčių linijos galės būt pa
gauta. Situacija yra taip 
pavojinga, jog franeuzų ka
binetas turėjo speciali mi
tingą ir svarstė klausimą, 
kaip galėtų sąjungininkai 
duot italams pagalbą.

I
I

SUGRAŽINO KAZER1UI 
MEDALIUS.

Pagarsėjęs norvegų mok
slininkas ir šiaurės žemgalio 
tyrinėtojas Amundsen turė
jo daug medalių nuo vokie
čių. Šiomis dienomis jisai 
nuvyko pas Vokietijos am
basadorių Christianijoj ir

no keliolika Norvegijos lai
vų su nekaltais žmonėmis.

PASKANDINO DU KA
RIŠKU LAIVU.

Anglijos admiralicija pra
neša. kad pereitoj savaitėje 
žuvo du kariški anglų laivai. 
Skraiduolį ”0rama” pas
kandino vokiečių suhmari- 
nas, o naikintojas susikūlė 
su kitu laivu ir paskendo. 
Sykiu su naikintoju žuvo ir 
75 žmonių.

San Marino ir Panama 
taipgi eina su sąjunginin
kais ir turi kareivių, nors 
nedaug. Dabar da ir Brazi
lija apskelbė vokiečiams ka
rę, taigi sąjungininkų skait
lius vėl pasididino.

ANGLIJA ŠAUKIA DAR 
10,000,000 MOTERŲ-

Anglijos karės vyriausybė 
šaukia dar 10,000,000 mote
rų prie darbų. Be to da daug 
moterų bus paimta į orlaivi- 
ninkų korpusus Anglijoj ii 
Francuzijoj.

VOKIEČIAI TURI PAbMŲ 
5,000,000 BELAISVIŲ.
Sugrižę dabar iš karės 

iaukų YMCA. veikėjai pra
neša, kad Vokietijoj yra 
5.000,000 sąjungininkų ka
reivių paimta nelaisvėn.

LAŠINIAI LONDONE 29c.. 
BOSTONE 54c.

Amerikos kapitalistai plė
šia savo žmones koja primy
nė. Štai Bostone už svarą 
lašinių lupa po 54 cetnus, tuo 
tarpu iš Londono praneša
ma, kad tenai tie patįs laši
niai (bacon) parsiduoda jw> 
29c. svarui.

’FEDEREIŠIAI ATMETĖ 
RUSŲ PAKVIETIMĄ.
Amerikos Darbo Federa

cijos pildomoji taryba atme
tė Rusų Darbininkų ir Ka- 
"eivių Tarynoš pakvietimą 
dalyvauti tarptautinėj kon
ferencijoj, kurioj bus atsto
vaujami visų tautų darbi-j 
ninkai ir socialistai, šitą pa-i 
kvietimą buvo įteikęs .Joku- 
b_.s Baum, kuris atvažiavo 
Washingtonan Darbininkų 
’T Kareiviu Tarvbos igalio- 
tas.

60 KAREIVIŲ UŽMUŠTA 
EKSPLIOZJJOJ.

Iš San Jose (Costa Ricoj) 
pranešama, kad didžiausioj 
kazarmėj tenai ištiko eks- 
pilozija, kurioj 60 kareivių 
likos užmušta ir 90 sužeista.

EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ 
100 ŽMONI r.

Laikraščiai praneša, kad 
Belgijoj, Luttre mieste, ne
senai buvo didelė ekspliozi- 
įa, kurioj žuvo 1M žmonių.

BRAZILIJA PRISIDĖJO 
PRIE KARĖS.

Brazilijos prezidentą; 
Braz užgyrė paskelbimą ka
rės su Vokietija. Atstovu 
butas 149 balsais prieš J už- 
reiškė, kad karė lai-)) Vokie
tijos ir Brazilijos jau pradė
ta.

RUSAI REIKALAI S, 
KAD TAIKOS IŠLYGOS 
BUTŲ PASKELBTOS.
Skobelevas, Rusų Darbi

ninkų ir Kareivių Tarybos 
’ delegatas į sąjungininkų 

konferenciją Paryžiuje, pa
sakė kaimiečių suvažiavime, 
kad Paryžiaus konferencija 
turės atvirai pasakyti pa
sauliui išlygas, kuriomis-są- 
junginikai nori baigti karę, 
ir kad karė turės būt pabai
gta kaip galima greičiausia. 
Taikos formula be užkaria
vimų ir bausmių turės būt 
aiškiai pabriežta.

SAKO. BRAZILIJA PASI
RENGUS I KARŲ.
Brazilijos prezidentas 

Braz pranešė parliamentui, 
kad ilgiau jau nebegalima 
vengti karės, prie kurios 
Braziliją verčianti Vokieti
ja. Jisai pataria užgriebti 
karišką vokiečių laivą, kuris 
stovi Brazilijos uoste.

ITALIJOS PARLAMEN
TAS PRIEŠ VALDŽIĄ.
Italijos parlamentas 311 

balsų prieš 96 atsisakė iš
reikšti savo valdžiai pasiti
kėjimą.

KANADOJ SPROGO GIN
KLŲ FABRIKĄ.

Netoli Montrealo išlėkė į 
padanges didelė sprogstan
čių medegų dirbtuvė, kurioj 
dirbo 1,500 žmonių. Nuos
toliai apskaitomi į $1,600,- 
000, bet žmonių rodos ne
daug žuvo.

PRANCŪZAI PAĖMĖ 
8,000 BELAISVIŲ.

Per savo užpuolimą Sua- 
sonų šiaurėje f raneuzai per
eitoj sąvaitėj paėmė 8,(MM) 
vokiečių nelaisvėn.

PALIUOSAVO 1,500 KALI
NIŲ.

Telegramos sako, kad Ar
gentinos prezidentas Ario- 
gėn, apvaikščiodamas meti
nes savo rinkimų sukaktu
ves, paliuosavo 1,500 kali
nių.

700,000 moterį dirba 
AMUNICIJĄ.

Anglijoj dabar prie amu
nicijos ir ginklų dirba 700,- 
000 moterų.

DIDELIS GAIŠK \S 
CLEVELANDE.

Clevelande pereitoj savai
tėj ant Euclid avė. buvo di
delis gaisras. Sudegė dvie
jų kompanijų drapanų krau
tuvės. Nuostoliu skaitoma į 
$250,000.

AUSTRIJOJ BUTĄ DIDE
LIŲ SUKILIMŲ.

VVashingtone gauta žinių 
kad šiomis dienomis Austri
joj butą didelių sukilimų de 
maisto stokos. Bruno mies
te, Moravijoj, sukilimas tu 
į ėjo grynai politišką pobūdį 
ii daug žmonių buvę užmuš
ta ir sužeista.

Presburge sumišimai kilt 
dėl stokos maisto. Daug 
krautuvių buvo išplėšta ii 
daug turtų sunaikinta.

Laibache ir Viennoje pei 
sumišimus žmonės išsprog
dino kelias amunicijos sto
tis.

Panašių žinių ateina ir iš 
Vokietijos. Socialistų va
dovaujami Vokietijos darbi 
ninkai reikalauja kuogrei- 
čiausios taikos. Jeigu karė 
tuojaus nepasibaigs, jie sake 
pames visas dirbtuves, ku
rios reikalingos karės palai
kymui, ir taika turės įvykti.

Tuo tarpu Vokietijos dar
bininkai reikalauja tik dau
giau algos ir daugiau mais
to. Atskiri sukilimai pasi
taiko vis tankiau ir tankiau. 
Vienoj demonstracijoj Ber
lyne dalyvavo jau ir karei
viai. Karinis gyvenimas da
rosi jau nebepakenčiamas 
kaip liuosiems gyventojams, 
taip ir kareiviams. Dau- 
giauia žmonėms ant nervų 
atsiliepia užpuolimai iš oro. 
Taip va anądien sąjunginin
kų orlaiviai atlėkė į Esseną 
ir pasėjo baisų terorą. Ke
lios bombos pataikė į cirką 
laike perstatymo ir užmušė 
800 kareivių.

Negana visų ak rėš baisy
bių. žmonės neturi ir valgy
ti. Vaikai varomi gulti nuo 
I valandos po pietų ir turi 
gulėti iki 10 valandai iš ry
to, kad nejaustų tiek alkio. 
Tokios sąlygos prie revoliu

cijos tik ir veda.
SOCIALISTĄ NUTEISĖ 

KALĖJIMAN.
A. L. Sugarman, žymus so

cialistas iš St. Paul, Minn., 
likos nuteistas kalėjiman 
ant 3 metų už agitaciją prieš du greitieji traukiniai, 
priverstiną kariumenėn ė- kuris 
mimą.

CHICAGOS POLICIJA 
NEGAUS Už DYKĄ 

GERT.
Chicagoj buvo į 

paprotys, kad policija gau
davo degtinės ir alaus be pi
nigų. Dabar saliunininkų 
draugija išleido policma- 
nam pranešimą, kad dėl pa
brangimo gėrimų ir taksų 
tas paprotys bus panaikin
tas. Nuo 1 lapkričio polic- 
manai turės mokėt už alų ii 
degtinę tai)) kaip ir paprasti 
’kostumeriai.”

PROFESORIAUS SŪNŪS 
GRŪMOJA MTLSONO 

GYVASČIAI.
Pereitoj sąvaitėj buvo a- 

reštuotas Cnicagos universi
teto profesoriaus Pietscho 
unus už grūmojimą prezi-

garbingąs _lento. Wilsonu. gyvasčiai ir 
įžeidimą Amerikos vėliavos. 
Jis pastatytas po $10,000 
kaucijos.

868,000,000 NAUJŲ 
STEMPŲ.

K rasos departamentas 
vVashingtone liei>ė padaryt 
868,000,000 naujų štampų pc 
k., kurios nuo 2 lapkričio 
bus reikalingos ant laiškų.

LAIKRAŠTININKAS PA
SIKORĖ.

Danvers miestelyje, netoli 
Bostono, pasikorė Frant 
Elsmore, "Danvers Mirror 
Press” laikraščio leidėjas ii 
Associatted Press žinių a- 
genturos korespondentas 
Jis buvo plačiai žinomas lai
kraštininkas. Manoma, kac 
savžudystės priežastimi bu
žo sunkus laikraščių laikai

REIKIA 300,000 DARBI
NINKŲ PRIE LAIVŲ. 

STATYMO.
Prie valdžios laivų staty

mo Amerikoj dabar dirbt 
įpie 200,000 ir norima da 
M),000 darbininkų į laivi 
dirbtuves sutraukti, kai 
kuogreičiaiusia pastačiu. 
iaivyną kariumenei gabenti

SUDEGĖ SENA MOTERIS
IzHvellyje, netoli Bostono 

pereitoj pėtnyčioj sudegi 
sena juodveidė moteris 
Gaisras kilo iš apversto: 
lempos.

SUSIKŪLĖ TRAUKINIAI
Georgijus valstijoj, netol 

Macono miestelio, susikuk 
Peč 

s užmuštas ir mašinis
tas sužeistas.

\EW YORKE AREŠTUO
TAS RUSŲ KUNIGAI

KŠTIS.
Šiomis dienomis New 

Yorko policija areštavo ho- 
elyje nužiūrimą žmogų, kil
is sakosi esąs rusų kunigai
kštis, Michail de Rudakov 
ardu, ir gyvenąs šioj šalyje 

jau tris metai. Policija jį 
įžrašė kaipo ”Vokietijos 
;nipą.”

VIENAS VYRAS PASTA
TĖ AMERIKOJE 16 

MIESTŲ.
mėnesius SuvienytųĮ 3 mėnesius Suvienytų 

Valstijų architektas W. A. 
Starrett pastatė 16 miestų, 
kiekvienas 40,000 gyvento
jų, kiekvienas apšviestas, 
ipšildomas, vėdinamas ir su 
geriausia kanalizacijos sis- 
ema. Tuose miestuose ap
gyvendinta ir mokinama 
įaujieji Amerikos kareiviai.

Tai esąs darbas, kuriam 
vgių istorijoj nėra.

FONAS ANGLIES PARY
ŽIUJE 863.00.

Paryžiaus valdžiai pavy
ru šįmet gauti truputį dau
giau anglies žiemai negu 
ienai, todei dabar anglis 
’aryžiuje "atpigusi.” Kie- 
osios anglies tonas parsi- 
luoda po 315 frankų ($63), 
> minkštoji po 150 frankų 
tonui.

PASKYRĖ KARIŠKA TEI
SMĄ JI ODVEIDŽIAMS 

TEISTI.
San Antonio, Tex., likos 

>ask irtas kariškas teismas, 
turis teis 63 juodveidžius 
kareivius už sukėlimą riau- 
;ių 23 rugp. Houstone, ku- 
•iose buvo užmušta 17 žmo
nų. Teismas prasidės 1 
apkričio.

•9
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raštyj kokiais tikslais atva" t^ėti •CENTRAL1S KOMITETAS 
PEREINA I S<X1ALISTV 

RANKAS.
Rusijos Lietuvių 

jos nukentėjusiems 
lės šelpti Cer.tralis

Oi augi- 
del ka- 

Komite- 
las. buvęs iki šiol Yčo ir kun. 
Olšausko rankose, dabar 
pereina jau i socialistų ran
kas. Kaip rašo "Naujoji 
Lietuva," klerikalai patįs 
pasiūlė tą Komitetą saeialh- 
tams. nes jau patįs karės 
tremtiniai pradėjo reikalau
ti. kad klerikalai pasitrauk
tų nuo šelpimo darbo šalin, 

štai klerikalų pasiūlymas: 
"Kadangi Rusijos Lietuiių. 

Seime paaiškėjo, jog dvieju lie
tuvių partijų — Sočiai-Berno- 
kratų ir Socialistų-Liaudidi- 
ninkų—turima žymios tremti
nių dalies Įsitikėjinto ir tos dvi 
partijos nesutinka darbuoties 
Centro Komitete sąstato.! pen
kių.—Centro Komitetas nuta
rė pasiūlyti Social-Demokratų 
ir Socialistu Liaudininku parti
jom pačiom dviem Centro Ko
mitetą sudaryti.'’
"Naujoji Lietuva" sako, 

kad socialistai liaudininkai 
iš savo pusės sutinka kartu 
su social-demokratais paim
li Centralį Komitetą i savo 
rankas. Nėra abejonės, kad 
sutiks su tuo ir social-demo- 
kratai.
KUN. BARTUŠKA SUSI

KOMPROMITAVO.
Šveicarijoj, Friburgo f ran

čų zų laikraštyje ”La Li- 
berte” tilpo andai straipsnis 
apie buvusi Rusijos carą ir 
lietuvius.

Kun. Baltuška. Amerikos 
klerikalų pasiuntinys Švei
carijoj. rą žinutę pamatęs, 
tuojaus išpleškino straipsni 
aiškindamas, buk Rusijos 
carų Romanovų giminė pa
einanti iš lietuvių, būtent 
kunigaikščio Kubiliaus, ku
ris apsigyvenęs Rusijoj apie 
1200 metų. Šitą savo "vei
kalą” Bartuška davė išvers
ti franeuzų kalbon ir pa
siuntė Į tą pačią "La Eibei- 
te,” manydamas pakeisiąs 
tuo budu lietuvių vardą sve
timtaučių akįse.

Francuzu laikraštis kun. 
Bartuškos straipsni Įdėjo, 
bet pridėjo ir savo pastabą, 
kad ‘Teologijos daktaras” 
nežino ką kalba. Viena, sa
ko franeuzų laikraštis, nėra 
jokių prirodymų, kad Ro
manovai butų kilę iš kokio 
ten Kubiliaus; antra gi, klai
da yra manyti, kad paskuti
niai Rusijos carai buvo Ro
manovai. Nors žmonės taip i 
mano, bet taip nėra. Roma
novų giminė pasibaigė -T 
sausio, 1762 metų, su carie- 
nės Elzbietos mirtimi. Sa
vo įpėdiniu Elzbieta buvo 
paskyrus savo seserėną,; 
Holstein-Gottorp kunigaikš-. 
čių giminės. Tai buvo Pet-J 
ras III. Nuo jo tai ir prasidė
jo nauja Rusijos carų dinas-: 
tija — Holstein-Gottorpai. 
Taigi Rusijos carai buvo ne 
lietuvių, o vokiečių kilmės.

Šitaip franeuzų laikraštis 
išparodė musų klerikalų 
"daktaro" tamsumą.

"Išeivių Draugas.” Škoti
jos klerikalų organas, su 
ašaromis dabar verkia, kad: 
kun. Bartuška toks neatsar
gus, kad rašydamas į ■sve
timtaučių laikrašti straipsnį 
pasirašė po juo su visais sa
vo "daktariškais” titulais ir 
taip baisiai "susipeizavo.” 
Girdi:

"Kaip matome, rašytojas Dr. 
V. Bartuška neapsižiurėjęs 
tvirtino tą, ko visai nėra. Tok
sai neapsižiūrėjimas su iškil
mingais titulais, tai yra labai 
didelis susigėdinimas svetim
taučių spaudoje”
Taip rašo "Išeivių Drau

ge” tūlas A. Vilimas iš Švei
carijos. Jisai išbara kun. 
Bartušką ir už tai, kam jis i 
pasisakė svetimtaučių laik- i

žiavo Šveicarijon ir pasigy- 
rė esąs sąjungininkų šalinin
kas. Vilimo nuomone:

"Bereikalingas išsipasakoji
mas tikslo ir šalininkystės nė- 
kiek neatnųš asmeniui gero, o 
atstovaujantiems reikalams ga
li pakenkti. Tas jau su Dr. 
Bartuška vieną kartą atsitiko. 

' Pernai, kada aplankė Lietuvą 
j ir tarptautinėje konfcrencijo- 
' je Lozanoje nepasigailėjo ru

sams žodžiu, tai šiinet turėjo 
surištas rankas prie pasidar’oa- 

i vimo 20 gegužės skirtajai Po
piežiaus Dienai bei Lietuvos 
Dabar gi pavirtu kiton pusei-, 
net neapleisdamas savo titulo, 
kad esąs nariu to komiteto—20 j 
gegužės dienai įsteigtam. Rei-1 
kia buvo atminti ir dabar dar 
kad tos dienos rinkliava dar ne 
užbaigta."
Ant galo "Išeiviu Draugo" 

rašytojas pataria kun. Bar
auskai "laikyti akis gyveni
nio priešakyj." Toks. sako. 
Bartuškos straipsnis gal ti
ktų Gabrio organui >’Pro 

: Lituania.” Į kuri niekas do- 
mos neatkreipia, bet ne i 

i svetimtaučių laikraščius 
kuriuos skaito apšviesti 
žmonės. Teologijos "dakta
ras" kun. Bartuška savo ne- 
žinyste dabar susikompro
mitavęs netiktai pats, bet ir 
kitiems lietuviams padaręs 
gėdą.

i Taip rašoma apie kunigą 
ne kokių bedievių, bet kuni
gų laikraštyje.

keleivis

darbo žmogus "nuo biiudo, 
tuojaus eitų lovon, lyginai 
keturkojis?" Juk tai tik pra- 
baščiai taip daro, tik jie au
gina lašinius: taigi jiems tik 
ir šitoks paturima Aiktų.

Sakyti darbininkams, kad 
jie mažiau valgytų ir dau
giau dirbtų, kuomet jie taip! 
'linkiai dirba ir taip prastai 
valgo, gali tik tai toks liur
bis. kuris darbininkų gyve
nimo visai nepažįsta ir pats 
yra nutukęs h g degioji.

V

Sv Juozapo Są-gos Sekretorius “donosčikas”
' DARBININKAI IR INTE

LIGENTAI.
Brooklyno Dėdė "Laisvėj") 

kritikuoja tuos žmones, ku
rie vis šaukia, kad inteligen
tais darbininkai negali pasi- 

kad inteligentai vi
suomet būna politikieriai, 
oportunistai ir darbinin-; 
kams bevadovaudami tan- j 
kiai juos parduoda.

Šitokios nuomonės dau
giausia prisilaiko anarchis- 
tiško plauko sindikalistai. 
aidoblistai. na ir tūli "bolše
vikai.*’

Kad parodžius, kaip šita 
nuomonė yra klaidinga, 
Brooklyno Dėdė daro šitokį 
palyginimą:

"Leninas, rusų bolševikų va
das. inteligentas, universiteto 
privatdocentas.

"K. Liebknechl—ineligentas. 
daktaras.

"F. A d kr. vada.*. Austrijos] 
revoliucionierių —inteligentas, i 
teisių daktaras.

"Lazari. Italijos revoliuci.ii-1 
nių socialistų vadas—inteligea- Į 
t3S. I 

"Č< heidze—gimnazijos mo- ■ 
kvtojas.

"Amerikos kairiųjų soc. va
dai iš ’Class Struggle' ir ’lnter-] 
nacional’ —inteligentai (Frai- 
na. Lore. Budin).

"Patsai Marksas buvo inte
ligentas. Lassalis. inteligentas, 
o Pričkus Engeis—fabrikan
tas.

"Taigi, pasirodo, kad ta a-į 
narchistiškai-sindikalistiška te
orija apie inteligentų dešinu- 
mą. oportunizmą yra vėju pa
remta."
Tuo tarpu gi žmonės kilę: 

iš darbininkų gali būti di- 
užiausi darbininkų mulkin-i 
tojai. Pavyzdžiui:

'‘S. Gompers, didžiausias 
darbininkų mulkintojas, yra ki
lęs iš darbininku. Jo tėvas ir 
jisai pats buvo cigarmeikeris.

”F. Scheideman. vokiečių so- 
cialpatriotų lyderis, yra 
iš darbininkų. Jisai pats 
vo zeceris.

"Malinovskis. amžinai
tepęs, kaipo caro agentas, paė
jo iš darbininkų. Dirbo dirb
tuvėje.

"Burns. Anglijos darbinin
kų suvedžiotojas, buvo darbi
ninkas. Henderson—socialpa- 
triotiškas ministeris, irgi dar
bininkas.”
Tas. suprantama, nerei

škia, kad darbininkų vadai, 
kilę iš darbininkų klesos, vi
suomet yra darbininkų kle- 

Į sos išgamos. Pavyzdžiu 
|gali būti Vokietijos socialis
tų vadas Bebelis (jau mi
ręs), gi Anglijos Hardie 
i'tapgi miręs) ir Amerikos 
Debsas. Visi tris jie kilę iš 
darbininkų, o betgi kaip pa
sišventę gynė proletariato 
reikalus.

Vadinas, kaip nelygus in- 
teleligentai. taip nelygus ir 
darbininkai.

kilęs
bu-

susi-

KUNIGŲ NUOMONĖ 
APIE BAŽNYČIĄ.

Pirmeiviai visuomet sa
kė. kad bažnyčia yra žmo
nių tamsinimo Įstaiga. Bet, 
dabar mes pastebim, kad ir 
•patįs kunigai jau pradeda, 
tokią nuomonę apie bažny
čią išreikšti. Da daugiau: 
jie Dievo namus vadina tie-i 
siog "mulkinyčia." Tik pa-i 
siklausykit:

"Praeitą sekmadieni po ank
stybųjų pamaldų šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje eidamas 
namo užėjau i nežaležninkų 
mulkininčią. Atradau ten ke
turis vyrus ir vieną moteriškę. 
Išviso buvome šeši. Kiek pa
laukus išėjo bambizas laikyti 
"krajavą stoną.’ Jis barbėjo 
ir staugė kiek tik jara plaučiai 
neša. Po savo tos 'sumos' jis 
mėgino neva kalbėti rožančių." 

Žinot, kur taip kalbama?
Kataliku kunigų organe. 
245-tam "Draugo" numeryj. 
Tiesa, čia kalbama apie ”ne- 
zaležniku mulkinyčia," tai 
yra apie neprigulmingų ka
talikų bažnyčią: bet kuomi
gi ji yra blogesnė už "pri-Į 
gulmingą mulkinyčia?” Ar* 
ne tie patįs šventieji tenai 
garbinami, ar r.e tie patįs 
katalikai tenai meldžiasi, ar 
ne tas pats rožančius kalba
mas? Taip; tos pat maldos, 
ta pati panelė švenčiausia, 
tas pats Kristus ir tokia pat 
bažnyčia, o betgi ji—mulki
nyčia.

Taip kalba "Draugas" a- 
' pie neprigulmingujų katali
kų bažnyčią. Dabar pasi- 
klausykit. kaip jis kalba a- 
pie neprigulmingą kunigą ir 

;jo pamokslą:
"šito nepabaigus, bambizas 

tuojaus ėmėsi sakyti ’kozonį.’ 
Iš tos ’kozonės’ tai gi ir paty
riau. kad hambizui trūksta ne 
kokio vieno, bet kelių šulų. Jo 
’kozonis’ tai tikra kiaulių kojų 
košęliena.

"Tokiu prajovų turbut ne
moka atlikti nei pačios Aprikus 
monkės, Monkės visuomet pa
mėgdžioja žmones. Bet joms 
tas darbas pritinka ir jos tai 
moka gana sumaniai atlikti.

"Tas reiškia, kad pas tuos1 
bambizus mažiau yra proto, 
kaip pas monkės.”

Didžiausis bedievis nega
lėtų taip šlykščiai apie baž
nyčią ir kunigus parašyti, 
kaip parašė patįs kunigai.

MAŽIAU VALGYK. DAU
GIAU DIRBK.

Tokiu antgalviu vienas 
klerikalų organas duoda sa
vo skaitytojams patarimą, 
kad jie mažiau valgytų, o 
daugiau dirbtų. Šitą pata
rimą klerikalų organas už
tiko anglų laikraštyje ir 
rekomenduoja ji lietuviams 
darbininkams, 
yra toks:

"Nusipenėjusi
kam tikusi. Suliesėjusi tauta 
atlieka didelius nuoveikalus. 
Drąsa neturi didelio pilvo. Tin
ginystė visuomet yra apsigyve
nusi nutukusiam kūne.

"Privalome mažiau valgyti, 
daugiau mąstyti, versti pilvą, 
labiaus krutinę atstatyti; ma
žiau valgyti bulvių, gi daugiau 
skaityti geras naudingas kny
gas ; dažūai mank.štyties ir ma
žiau kramtyti gumą.

"Stiprus žmogus Įstengs už
silaikyti su kukliu valgiu ; be 
to jis Įstengs kiekvienam apse- 
jime Įveikti tą žmogų, kurs, pa
sitraukęs nuo biiudo. tuojaus 
eina lovon, lyginai keturkojis.” 
Mes paklausime to davatkų 

organo, kur jis matė, kad

i

I

Slapta Įskundė policijai "Ke
leivio” redaktorių ir norėk) 
suardyti VII LSS. Rajono 

prakalbas.

KAIP KARIAUJAMA 
GAZAIS.

"Tėvynė” išspausdino ti
ro A. Dambrausko laišką iš 
karės fronto Francuzijoj. 
Tame laiške daktaras pla
čiai rašo apie gazus. kuriuos 
dabar taip gausiai vartoja 
abidvi kariaujančios puses. 
Ve ką jis apie juos sako:

"Indonius dalykas \r 
apie kuriuos jau ir 
žinote. Vokiečiai J; 
nai leisdavo ar. t 
gazus, 
musų pusę vėjas, 
ti, kad ir n.es 
Gazą galima 1< isti dvc.i 
du. Vienas—ra 
aparatas, panašus 
bačką; prie jo .via 
geležinės dūdelės; 
kraną, prie geri- vėj»

Užpereitam "Keleivio" 
numeryj buvom jau rašę, 
kaip Į moterų prakalbas So. 
Bostone katalikiškos kolegi
jos "studentai" buvo atėję 
<u slaptosios policijos agen
tais ir kaip kalbėtojui pasa
kius. jog salėj yra šnipų. 
J. Ramanauskas tuojaus 
"nusitvėrė už kepurės" ir 

o 
esąs 
šni- 
tik

gaza:. 
Amerikoje 

Vokiečiai Jau nuo se- 
musų ica.’ei' ią 

kada :ik panūsdavo i 
Reikia žino

tą pati darome.
.ejopu bu- 

i tikras 
apverstą 
įtaisytos 
atsukus 
sakysiu 

15 mylių i valandą—uždega ga
zus, ir jie tuoj pasieki; riešą. 
Jie yra taip chemiškai sutaisy
ti, kad durnų beveik nesimato, 
bet galima užuosti smarvę. Tai 
vienas būdas.

"Antras—tai yra didelės kul
kos. išleidžiamos iš kanuolės i 
priešų pusę: jos sprogsta to
kioje vietoje, kur nori, ir išlei
džia aplinkui gazus. kurie 
smaugia (dusina) žmogų. Bet 
tas viskas ne blogai — kvapą 
galima užuosti ir užsidėti kau
kę (maską). Kulkas su gazais 
galima ir patėmyti. jos, pa
prastai, lekia žemai ir neturi 
jokio muzikalisko balso.—bar
ška ir, nukrisdamos, 
geltonus gazus, 
žiasi ant žemes, 
išduoda garsą, 
dens burbulo sprogimą, 
matote, didelio pavojaus iš tos 
pusės nėra.—galima patėmyti 
ir apsisaugoti. Tas geltonasis 
gazas daugiausiai puola ant 
plaučių ir užima gerklę, bet 
mažai žmonių iš to temiršta.

"Yra ir naujas gazas—labai 
pavojingas: jo negali 
ir jis tavęs 
kokių poros 
rezultatai: 
ant viso kūno išsiverčia

tam
i ;
pri

išleidžia 
kurie skleici- 
Sprogdamos. 

panašų i van- 
Taigi,

i
i

J

užuosti, 
nedusina. liet už 
dienų pasirodo io 
žmogus apanka, 

a pūslės 
(jo veikmė yra toki pat. kaip 
sulphuric acid.) padaro nudegi
mus. Beveik kiekvienas, ga
vęs to gazo. apanka arba mirš
ta. Tai yra naujas išradimas. 
Tas gazas yra leidžiamas iš 
priešų pusės < pagalba kulku. 
Teisybę pasakius, mes turime 
ir nuo to apsiginimą. Tas ga
zas yra tiek Pavojingas, kad 
pereina per drapanas ir nude
gina visą ku-.ą. Jei pridėsi 
ranką prie drapanų žmogaus, 
kurs yra prit tukęs 
tai nudegsi ra r. kas, ir nudegi
mas pasirodo * ktai Į antrą die- 
na.

D-ras Dai brauskas yra 
amerikietis lie tuvis. Jis da
bar yra Francuzijoj prie 
anglų kariūnu nes ir turi sa
vo priežiūroj ligonbuti 
pusantro šimto ligonių, 
pradžių jis i galėdavęs už
migti dėl sm; kaus šaudy
mo ir oro im nių, bet da
bar jau tie d; ykai pasidarę 
taip paprast:, kad visai jų 
negirdįs.

tų gazų.

su 
Iš

E1I.ĖS.
(Mintis iš N. A. Maikov) 

Oh, jus šveln tęs eilės poeto 
Jš kur jus esat? Ir dėl ko? 
Kas jus iššaukia i platų 

svietą ? 
Ir ko jus jieškot iš jo?
Tai yr slapty ė; bet visiems 

miela 
•Tusų harmoni a atjaust, 
Mylėt jus siekius ir jūsų 

sielą
Sykiu su sav<> siela suglaust. 

Kainas .Jr.

I

t

!

pradėjo aiškinti, kad jis t u< 
kalbėtojo pasakymu 
Įžeistas, kad jis nesąs 
pas. kad jis atėjęs 
"prižiūrėt, kad įstatymai 
butų pildomi."

" Ant vagies kepurė dega!" 
salėj pasigirdo žodžiai, kuo
met tas žmogiukas pradėjo 
teisintis. Ir ištiesti keistai 
tas jo pasiteisinimas išrodė. 
Salė buvo pilna žmonių ir 
niekas šnipų paminėjimu 
neįsižeidė, tik vienas* Rama
nauskas išsišoko.

Supratęs, kad žioplai pa
dalė, kad pats viešai pasisa
kė koki darbą dirba, dabar 
Ramanausku 
jau pradeda 
bininko” 123
rašo:

’’ 'Keleivis'
šnipas reiškia 'toki 
slapia tarnauja valdžiai.’

šnipinėja pirmeivių susirin-jknygu ir visi ramiai išsiskir- 
Istė.
, Po prakalbų kalbėtojui 
i pranešama, jog vietos polici
jos viišininkus gavęs iš Bos
tono nuo tūlu J. Roman’o 
"donosą. i asai Roman 
praneša policijos viršinin
kui. buk St. Michelsonas, 
kuris tokią ir tokią dieną 
sakys Wanamie prakalbas, 
esąs "a radical socialist" ir 
dabar važinėjąsįs po Penn- 
svlvaniią "kurstydamas" 
lietuvius prieš valdžią.

Vėliaus pasirodė, kad to
kių niekingų skundų yra 
gavus kiekvieno miesto poli
cija. kur tik buvo paskelbtos 
[prakalbos. Nors daugelyje

I
*■ '? tą savo darbą • 
baltint.
numery j jisai

’Dar-

pats šilko, kad. 
žmogų ką 

slapta tarnauja valdžiai.’ Ma
no veikimas visados buvo atvi
ras ir yra visiems atviras. Nie
ko neturiu ir nenoriu slėpti. 
Paprastai piliečiai bile kokios 
salies turi sau už 
remti savo valdžią, 
jokis šnipą vintas, 
laikais.
ta. kada 
savo galva; 
kius savo ___  „__ r ___
žią, mes jos piliečiai, kurie čia 
pasiliekame, turime iš visų sa
vo pajėgų padėti valdžiai visur, 
kur ir kada ta valdžia musų 
pagelbos reikalauja. Ir tas, 
kuris nepadeda valdžiai ir eina 
prieš ją karės laike yra tikras 
išgama ir išdavikas.

"Suvienytos Valstijos reika
lavo. kad aš atlikčiau savo prie
dermę kaipo pilietis ir tą prie
dermę aš visr.dos stengiausi at
sakančiai atlikti. Ir tą dariau 
viešai. Ji reikalavo mano pa
gelbės prie apgarsinimo Lais
vės Paskolos, prie užlaikymo 
ti arkos ir tam panašių darbų 
ir niekados neatsisakiau pa
tarnauti tai šaliai, kuri man 
daug davė. Bet tas mano dar- 
ha.s yra. atviras ir viešas ir ne
turiu noro ir reikalo jo slėpti."

Vadinasi, Ramanauskas 
iau nesigina, kad jis dirba 
valdžiai, bet sakosi, kad jo 
darbas yra "viešas,” todėl, 
supraskite, jis nėra šnipas. 

Kokie gi tie darbai yra, 
ką jis atlieka ir kuriais jis 
taip didžiuojasi?

priederme ■
Tas nėra I V................. I1 pac siais 

kada karė yra paskelb- į
tūkstančiai eina ir 
s guldo, kad palai- 
šalies garbę ir vald-

k imuosc.
Įsivėlus Amerikai karėn, 

žmonės patėmijo, kad Ra
manauskui is su Mikalaus- 
kučiu nuolatos atsilanko i 
pirmeivių susirinkimus. Tas 
ne viena nustebino. Tik įsi- 
vaizdinkit sau: klerikalų 
auklėtiniai, nuolatos tupi 
katalikų laikraščio redakci
joj, išvien su to laikraščiu 
redaktoriais darbuojasi "vy
čių" komitetuose, ir tuo pa
čiu laiku landžioja po socia
listų mitingus ir prakalbas!
.r lai nenuostabu?
Bet neužilgo paaiškėjo, ko 

jie po tuos milingus švaisto
si. Pasirodė, kad jie šnipi
nėja. Jie lėmija. ką kalbė
tojai saku, užrašinėja jų žo
džius, ir paskui skundžia 
juos valdžiai. Vėliau pasi
rodė, kad i tuos susirinki
mus ji? atsiveda ir slaptos 
policijos, agentų.

Vadinas, jų darbas yra 
"viešas."

Jų įskųstas, drg. Smelsto- 
rius buvo pašauktas pas 
•jungtinių Valstijų prokuro
rą pasiaiškinti dėl savo pra
kalbos.

K X*.

Kode’ toks darbas y r.t 
smerk tint s.

"Darbininke” Raman aus
is vadina save "ištikimu 

ir aiškina, buk mes 
Jis rašo:
..žiūrėkime kodėl

, X v *

; neatkreipė jokios doruos, 
bet dviejuose atsitikimuose 
prakalbos dėl jų negalėjo i- 
vykti. Tai buvo Wilkes-Bar- 
riuose ir Pittstone. kur poli
cija. tais melagingais skun
dais pasiremdama, neleido 
prakalbu laikyti.

Negavę Pittstone leidimo, 
rengėjai perkėlė prakalbas 

įlnkermanan. ū centai nuo 
j Piitstono. Nedidelė tai 

’ pėčė.” veik vienų lietuvių 
; apgyventa, todėl veik visi 
lgyventojai ir susirinko i 
parką. Bet vos tik prasidė
jo prakalbos, tuojaus pasiro
dė "kazokai” ir pradėjo su
sirinkusius žmones vaikvt.

Ar daug čia reikėjo, kad i- 
vvktų kraujo praliejimas ir 
nekaltų žmonių areštavi
mas? Ar daug reikėjo, kad 
nukentėtų susirinkusios mo
teris ir maži vaikai? Jei 
nors vienas iš susirinkusių
jų butų pasipriešinęs, tuo
jaus butų riaušės. Ir viso to 
priežastim butų buvęs tas 

: melagingas skundas.
štai, kodėl tokie skundai 

Ivra smerktinas darbas; štai, 
kodėl žmonės tokiais skun- 

idais bjaurisi.
Skundikas juk negalėjo ži- 

I not. apie ką čia bus kalbama, 
o vis dėlto jis nesidrovėjo 
skųst policijai kalbėtoją, buk 
jis kurstysiąs lietuvius prieš 
valdžią. Reiškia, jisai tyčia 
melavo, kad tik suardžius 
prakalbas.

Toks darbas vadinasi jau 
provokacija.

Ir tas darbas buvo atliktas 
taip-pat slapta, iš pasalų.

L 
piliečiu 
jo biją.

"liet pažiūrėkime kodėl 'Ke
leivis’ ii kiti tokio geltono plau
ko laikraščiai taip bijo šios ša 
lies ištikimų piliečių. Kiek
vienas supranta, kad žmogus, 
kuris gerai daro nesibijo vald
žios. kiekvienas supranta, kad 
tas. kuris užlaiko šalies Įstato
mus nesibijo policijos. Tai ko
dėl 'Keleivis' ir Michelsonas 
taip bijo, kad valdžia nesužino
tų apie jų darbelius? Jei jie ką 
nors blogo turi, ir beabejonės 
turi, nes bijo valdžios, tai ką 
jie dirba tokio stebuklingo, kad 
bijo šviesos?’
Mes paklausime to žmo

giuko, iš kur jis iškasė, kad 
i Keleivis” ir Michelsonas 
bijosi valdžios?

"Keleivis"' yra viešai lei
džiamas laikraštis ir kas 
i tik jame rašoma, rašoma vi
rtų žiniai. Jeigu Aiicheiso- 
r.as sako prakalbas, jis sa
ko jas taip-pat viešai, kad 
kas tik atėjo, kiekvienas ga
lėtų girdėti.

Taigi niekus Ramanaus
kas pliauškia, kad mes bi- 
jomės valdžios, kad su savo 
darbais mes slepiamės. Vi
sas musų veikimas yra vie
šas. Mes neturim ko slėpti 
ir neturim deiko bijotis.

Išdavikų darbais lietuviai 
bjaurisi ne dėlto, kad jie 
jaustųsi prieš tiesą prasikal
tę, bet dėl to, kad tie išda
vikai varo nešvarų darbą: 
dėl to, kad jie skundžia ne
teisingai. kad jie meluoja, 
kad labai tankiai dėl tų 
skundų turi nukentėti ne
kalčiausi žmonės ir jų šei
mynos.

Štai pavyzdis:
įskundė "Keleivio” redakto

rių ir norėjo suardvt
12 prakalbų.

Pennsylvanijos lietuvių 
socialistų VII rajonas su
rengė 12 prakalbų VVilkes- 
Barre. Pittstone, Scrantono 
apielinkėj ir pakvietė kal
bėt "Keleivio" redaktorių S. 
Michelsoną. Visas prakal
bų maršrutas buvo paskelb
tas laikraščiuose.

Nuvažiavus kalbėtojui Į 
Wanamie, Pa., ir atsidarius 
calei, ateina policmanas: 
pasisukina, pasidairo ir nie
ko nesakydamas vėl išeina. 
Prakalboms prasidėjus jis 
vėl ateina ir stovi per visą 
vakarą. Prakalbos pasibai
gė, susitvėrė nauja socialis- 

rajono knygius

t

i

Skundikas yra šv. Juozapo 
Sąjungos sekretorius.

Vieną tų nešvarių skundų 
pasisekė iš policijos išgauti. 
Skundas rašytas ant Šv. 
Juozapo Darbininkų Sąjun
gos blankos, o po skundu pa
sirašo tos j u ozą pi nė s drau
gijos sekretorius J. Roman. 
Tai yra tas pats asmuo, ką 
lietuviu tarpe vadinasi Ra
manausku. Tai yra tas pats 
paukštis, ką su slaptos poli
cijos agentais landžioja po 
lietuvių susirinkimus. Tai 
yra tas pats "donosčikas,” 
ką buvo primelavęs, buk 
"Keleivis” einąs prieš šios 
šalies valdžią, agituojąs ne
pirkti bondsų ir 11.

Taigi sveikinam šv. Juo
zapo Sąjungą, kad ji turi to
ki "darbštų" sekretorių.

Slapta skunde valdžiai
"Keleivi.”

Visų pirmiausis Rama
nausko darbas, apie koki 
mes sužinojom, buvo skundi
mas valdžiai "Keleivio.”

Už kągi jis musų laikraš
ti skundė ir kaip ji skundė? 
Ar jis traukė ji teisman vie
šai? Ar jis reikalavo išlei
dėjų atlyginimo už padary
mą jam kokios nors skriau
dos? Ar jis atėjo i teismą 
pats pasirodyt?

Visai ne. "Keleivis” jo
kios skriaudos jam nėra pa
daręs ir jokio atlyginimo jis 
nereikalavo. Jis skundė mu - 
su laikrašti slapta. Jis vertė 
"Keleivio” straipsnius, ži- 

j nias, korespondencijas, ir 
tuos vertimus siuntė val
džiai. Vadinasi, jis darė 
"donosą.” Jis norėjo Įkąsti 
pirmeivišką laikrašti iš pa
salų.

Ir jis sako, kad jo darbas;tų kuopa, 
yra "viešas." pardavė už kelioliką dolerių mokėt bausmę.

•y

I

VISUOMENĖS ŽINIAI!
Nuo 2 d. I^apkričio-Nov_ 

1917 m. ant visu uždarytu 
laiškų reikės iipyt po 3c. 
markę, ant atviručių po 2c. 
Jeigu ant kurių laiškų nebus 
užtektinai užlypyta štampų, 
reikės užmokėt bausmės 
dvigubai. Todėl visi, kurie 
siųste laiškus nuo 2 d. lap
kričio, prilipykit už 3c. mar
kę, kurie siųste atvirutes, 
prilipykit už 2c. markę. To
dėl visi "Keleivio” skaityto
jai, tėmykite šitą pranešimą 
ir prisilaikykite tų naujų 
taisyklių, nes kitaip laiškai 
bus grąžinami ir reikės užsi-

ą
t
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—Ką matei?
—Sustok, Maike!
—O ką pasakysi, tėve?
—Aš noriu, kad tu, vaike, 

išvirozytum man. ką mynina 
toks sapnas: aš sapnavau, 
kad išvažiavau su vyčiais 
ant vainos ir pradėjom muš-, 
tis. Aš su komandavo jau 
vyčius paimt džermanus 
šturmu. Persižegnojom vi
si ir leidomės ant nepriete- 
liaus. Pribėgom prie apka
sų, žiūrim, per volą kyšo 
džermanu durtuvai. Mano 
vaiskas sustojo ir nebeina 
toliau. Norėdamas priduoti 
vyčiams chrabrasties, aš šo
kau ant džermanu pats. Ak 
vos tik prisiartinau, viena 
fliukas tik žakt—ir Įvarė 
durtuvą man i pilvą. Aš at
viriau ir mirštu. Rodos 
taip ir jaučiau, kaip mani 
dūšia išeina iš kūno. Dūšia 
išeina, o čia jau 
sutvėrimas stovi 
mis ir laukia jos. 
pulti i velnio 
miniau, kad spavednyj nebu 
vau jau per pusę metų. Tu 
riu rodos, visą pritamnasti 
pradedu šauktis prie pane 
lės švenčiausios. Mcldžiuo' 
rodos, taip karštai, kad vėl 
niui net vuodega susirietė 
net plaukai ant jo svjla nw 
mano maldų, bet neatsitrau 
kia prakeikta macis ir gana 
Galų-gale Dievo motina at 
siuntė šv. Mykolą su ilg. 
dzyda ir tas nuvijo nelabai 
šalin. Tuomet pribuvo pul 
kas aniuolų. i* giedam ka 
runka "Kas nor panai Mari 
jai služvt” jie nunešė mani 
i dangų. Taigi, kai j) tu tok 
kytras, vaike, ir viską žinai 
išklumočyk tu man, ką ta 
gali znočyt

—Tas reiškia, tėve, kai 
apie tokius dalykus tu tan
kiai mąstai. Kitokios reikš
mės sapnas neturi.

—Ne, vaiko, tas reiškia ką
• nors.

—O ką
—Veluk mano durno ra- 

zumo tai tas parodo, kai) 
mums ištikrųių bus po smer- 
ties. Kas mirs spavėrinės 
neapturėjęs, tam sunku bu- 
nuo velnio atsikratyti.

—Tu, tėve, ir vėl pradedi 
apie velnią. Juk anąsyk a; 
tau aiškinau, kad tokio su
tvėrimo visai nėra. 1‘a -kui 
ir tu pat s jau sakei i tokius 
dalykus netikįs.

* —Jes. vaike, kaip tu 
man prišnekėjai, tai aš jau 
neikėjau, ale dabar jau per
sitikrinau. kad velnias šiur 
vra. Aš >u ingi persi tikri
nau, kad yra dūšia ir yra 
riungus, ha pat jame buvau 
ir savo akiu i s mačiau.

• —Mačiau daug pažįstamų,
kuriuos pažinojau Lietuvoj. 
Tarp kitų buvo ir mano kū
mas Adomas šlubis, ką per 
škaplernos atlaidus Vabali- 
n inkuose buvo užmuštas.

—t) kaip senai tas buvo?
i —Užvakar naktį.

—Aš klausiu, kaip senai 
, tas tavo kūmas buvo užmuš-

—Bus jau apie 15 metu, 
vaike. Aš da kraiuje tada 
buvau.

—Ir tu manai, tėve, kad į 
15 metų tas žmogus galėjo 
pasiekti jau dangų ?

—Jes. vaike, aš tam tikiu, 
ba jis buvo dievobaimingas 
katalikas ir prie to da gimi
nės užpirko už ii daug mi
šių.

—Tas nedaro skirtumo, 
ėve, ar jis buvo dievobai
mingas. ar ne; ar mišių būvi, 
iž jį daug, ar ne. Čia. tėve, 
isai kitas klausimas. Čia 

klausimas, kaip toli yra 
langu-, jeigu jis kur-nors 
/ra? Ir kaip greitai žmo
gus gali tą dangų pasiekti 
eigų ištikrujų numiręs žino
tus galėtų kada nors tenai 
jatekti? Štai, kame klausi
mas, tėve. Į šitą klausimą 
uri man atsakyti.

—Tu, vaike, ir pats to ne
it sakysi. ba kaipgi tu dan
gaus augšįvbę išmieruosi? 
dievo galybė- niekas nega.li 
žinot.

—Taip drą Jai. tėve netvir- 
ink. Jei tu ko nežinai, tai 
as da nereiškia, kad ir nie

kas negali žinoti.
—Na. tai pasakyk 

ko. jei tu žinai.
—Gerai, tėve, aš

■/.u apie tai papasakot, tik 
ne dabar, nes dabai laiko 
neturiu. Ateik pas mane ki
tą sykį, o aš l ui paaiškinsiu, 
kaip toli nuo žemė > saule, 
kaip toli žvaigždė ir kur ga- 
’i būt tas dangus, apie kuri 
u sapnavai.
—Iš kur tu. vaike, apie tai 

žinai? Juk tu į tokiu daik
tus netiki.

—Man nereikia į juo; ti
kėti, nes aš juos gerai žinau. 
Tiki tiktai tas. kas nežino.

—Aš. vaike, nieko 
puantu, ką tu kalbi.

—Ateik, tėve, kitu 
lai suprasi. Dabar cik 
ir miklink smegenis.

—O kain jas miklini?
—Galvok, protauk.
—Olrait, vaike, trajinsiu.

syk. 
namo

i
Chicagos davatkos sako, 

kad ponas dievas jau parva- 
važiavo iš Rusijos Ameri
kon ir Amerikos valdžiai da
vė dvasią šventą.

Moterų Judėjimo Istorija
Daug yra pasaulyj žmo

nių. kurie dar ir šiandien 
prisilaiko tos nuomonės, 
kad moteris jokių savo rei
kalų negali turėt: apie ją rū
pinasi jos vyras, o ji turi tik 
žiūrėt, kad stuba butų išva
lyta ir vyrui valgyt padary
ta; pavalgius gi, puodai iš
mazgoti ir ĮK-ėius nušveitas, 
paskui, jeigu yra vaikai— 
vaikus auginti, žodžiu: jos 
vieta namie, prie pečiaus ir 
vaikų, ii jai daugiau nieko 
nereikia žinoti.

Bet šitokia nuomonė yra 
labai klaidinga. Tie laikai, 
kada moteries vieta buvo 
namuose, senai jau pradėjo. 
Buvo laikai, kada moteris 
istiesų buvo namų ir šeimy- 
f.;:s galva. Dar daugiau. Mat 
liarchato laikuose moteris 
buvo ir vyro galva. Ji buvo 
kunige, ji buvo teisėja ir įs
tatymu darytoja. Tais lai
kais vaikai vadindavosi ne 
tėvo, bet motinos pavarde. 
Tuos laikus vadiname mat
riarchatu, kas reiškia tokią 
tvarką, kur veikia motinos 
teisės.

Bet šitokia tvarka senai 
jau praėjo. Vyras, būdamas 
drūtesnis fiziškai, laikui l>ė- 
g?nt tas teise; is moteries 
paveržė ii vieton matriar
chato įvyko patriarchatas, 
tai yra tokia tvarka, kur vie
špatauja tėvo teisė-. Dabar 
namų ir šeimynos galva liko 
tėvas. Moteries veikimo 
rrytis susiaurėjo. Ji liko 

| t:k darbininkė ir jos darbas 
ll.uvo sunkus. Mat. *eikia at
minti. kad tais laikais maši
na dar nebuvo, viskas reikė- 

i j.» dirbti namie. Moteris tu- 
Irėjo rūpintis ne vien apie 
valgį: ji turėjo taipgi žiūrėt, 
kad šeimyna turėtų kuom ir 
r i įvilkti. Todėl jai reikėjo 
minti linus, braukti juos, 

įverpti, austi ir siūti šeimy-. 
nai drabužį. Užsilikusiose 
nuo kultūros šalyse, k.t. Ru- 
rij'oj, Lietuvoj, šitokia namų 
industrija viešpatauja dar 
ir šiandien. Nors sunkesnes 
r ispanas jau ir tenai siuva 
vyrai kriaučiai, tečiaus au- 
t’ vis dar audžia moteris. 

Vienok paskutiniais laikais 
jau ir tenai žmonės pradeda 
vis daugiau ir daugiau dė
vėti pirktiniais rūbais. Fab- 
rinka, mat, padaro daug 
gražesnį audeklą ir jis pi
giau atseina negu namie da- 
• ytas. Merginos atranda, 
i.ad joms geresnis šrokavi- 
mas važiuoti į miestus ir dir
bti fabrikoj, negu sėdėti na
mie prie staklių. Ir mes ma
tom, kad Lietuvo? mergi
nos apleidžia namus ir bu- 
t iai traukia į mie dus.

šiandien lietuvaičių pilna 
Ryga, Licpojus. Petrogra
das n net Amerika. Tik 
pamąstykit kiek lietuvių 
moterų ir merginu yra 
merikoj. O kurgi jųjų 
rai? Jenai, už plačiųjų 
riu, :>opn mylių i rytus, 
jus dar vis sakote, kad mote- 
rie< vieta namuose.

Kaip gali moterį; sėdėti 
namuose, kuomet mašinos 
atėmė iš jos darbą, kuomet 
badas varo ją paskui to dar
bi į fabriką! lik Išžiūrėki
te, kiek moterų ir merginų 
kas ’ ylas miestuose važiuo
ja į darbą. Karas eina pas
kui karą ir visi karai pilni.Ir 
jus dar vis sakot, kad mote
ries vieta prie pečiau-. Jus 
netėmijat, kad kapitalistiš
ka sistema jąm ir jiečįn ima 
laukan iš jūsų namų. Jus 
netėmijat, kad pusė 'jūsų 
valgot jau restoranuose. A- 
t ina tas laikas, kada ir val
gio pagaminimas, tas vienin
telis moteries darbas, bus iš 

.jos atimtas ir ji tuomet tu
rės visai apleisti namus. Jau 

iii šiandien šimtai moterų 
j didesniuose miestuose išėjo 
’ paskui to darbo į restora- 
|nus.

------------------------- ii------ _____  
muose ir jų viršininkų rin
kimuose.

Nuo to laiko toj valstijoj 
moterų judėjimas stovi ant 
vietos.

185(1 m. Onlarijoj. Kana
doj, išreikalauta balsas mo- 

šeimynos kyklų linkimuose visoms 
šitas jos moterims.

buvo labai Vienuolika metų vėliau. 
Kansas valstijoj taipgi iš
reikalauta visoms moterims 
balsas mokyklų rinkimuose.

------ ------------------------------ 1867 m. Naujoj Valijoj 
namus ir eiti paskui ligonį h Australijoj) moters iško- 
ligonbutin.--------------------------- jvojo sau balsą visuose vieti-

Žiaurųs vyrai skerdžia*! niuose rinkimuose.
karės laukuose, moteris ap
leido namus ir išėjo gelbėt 
sužeistuosius. Tūkstančiai 
moterų dirba šiandien Rau
donajam Kryžiuje karės 
laukuose. Ir jus vis dar sa
kot, kad moteries viela yra 
namuose.

Taip dalykams virius, 
moteries reikalai pasidarė 
tokie pat kaip ir vyrų. Jai 
reikia eiti iieškoti uždarbio, 
reikia dirbti vienoj dirbtu
vėj su vyrais ir reikia pildy
ti tuos pačius įstatymus.

At .'idurus šitokiose aplin
kybėse, moteris pajuto sau 
didelę skriaudą. .Jos atsa
komybė prieš įstatus lygi su 
vyrais, o teisės nelygios. Ji

Buvo laikas kuomet mote
ris turėjo mokyti vaikus na
mie. Šiandien vaikams pa
statyta mokyklos. .Moteris 
turėjo apleisti namus ir eiti 
mokyklon vaiky mokyti.

Beniaus moteris prižiūrė
davo sergančius 
žmones namuose, 
patarnavimas 
reikalingas, vienok šiandien 
ir to nereikia. Ligoniams 
liko pastatyti ligonbuėiai. 
Moteris turėjo vėl apleisti

Kalifornijos valstijoj, o 1912 
m. Kansas ir Arizonoj.

1913 m. Alaskoj ir Illinois 
balsas 

visoms

1869 m. Anglijoj moterį- 
išreikalavo balsą miestų rin
kimuose merginoms ir naš
lėms; gi karalienė Viktori
ja suteikė balsą visoms An
glijos moterims miestų rin
kimuose. Tuose pat metuo
se \Vyoining valstijoj, Ame
rikoj, moteris iškovojo pilną 
visuotina balsavima. Tai bu- * v
vo pirmas toks laimėjima 
moterų judėjimo istorijoj 
.lis moterims davė daug drą
sos ir energijos toliaus ko
voti.

1871 m. vakarinėj Austra
lijoj iškovota balsas miestų 
rinkimuose visoms mote
rims.

------ , ~ - -> 1875 m. iškovota baisa 
paprastai neturi balso vald-;visoms moterims mokyklų 

Irnkimucre valstijose Michi 
■gan, Minnesota ir Kolorado 
'o 1877 m. Naujoj Zelandijoj 
■ 1878 m. New Hempshire ii 
jOregon valstijose, 1879 m. 
iMassachusetts, 1880 m. Nev 
Yorko ir Vermonto valstijo
se. Tuose pat metuose pie
tinėj Australijoj išreikalau
ta miestų rinkimuose balsa^ 
visoms moterims.

1881 m. išreikalauta bal
sas miestų rinkimuose vi
soms moterims Škotijoj 
Tuose pat metuose laimė
ta teisė dalyvauti parlia 
mente moterims nuo Vyri 
Salos.

1883 m. Nebraskos valsti 
joj laimėta balsas mokykit, 
rinkimuose visoms mote 
rims.

1884 m. laimėta balsas 
miestų rinkimuose Ontari 
joj ir Tasmanijoj, o 1886 m 
Naujoj Zelandijoj ir Bruns-, 
wicke.

1887 m. Moteris laimėjt 
balsą miestų rinkimuose 
valstijoj Kansas, Nova Sc> 
tia ir Manitoboj. Tuose pa; 
linkimuose iškovota baisa: 
visoms moterims mokykit 
rinkimuose: North ir SoutI 
Dakctosc, Arizonoj ir Nev 
-Jersey, o Montanos valstijo. 
duota balsavimas toms mo
terims. kurios moka taksas 
visuose tuose rinkimuose ii 
klausimuose, kuriuose visi 
taksų mokėtojai dalyvauja.

1888 m. Anglijoj iškovoti: 
h-.lsas visoms moterims pa
vietų rinkimuose.

1889 m. Škotijoj laimėta 
pavietų rinkimuose bal-a 
visoms moterims. Tuose pat 
metuose laimėta 
miestų rinkimuose merg 
noms ir našlėms Quebec 
provincijoj, Kanadoj.

1891 m. Illinojaus valstijoj 
laimėta balsas visoms mote
rims mokyklų rinkimuose 
1893 metais tas pat lai
mėta Connecticut valstijoje 
ir iškovota visuotinas balsas 
visoms moterims Colorados 
valstijoj ir Naujojoj Zelan
dijoj.

1894 m. išreikalauta bal
sas visoms moterims moky
klų rinkimuose Ohio valsti
joj. Tuose pat metuose iš
reikalauta balsas visoms mo
terims bažnyčios reikaluose 
Anglijoj. Rinkimuose į par
lementą moteris Anglijoj 
balso neturi dar ir šiandien, 
nors joms jau tas prižadėta

žios rinkimui :e ir negali 
dalyvauti įstatymu leidime. 
Pasekmė to yra tokia, kad 
moteris visur ir visuomet 
statoma žemiau vyro. Ir 
prie darbo moteris gauna 
daug mažesnę užmokestį už I 
tą patį darbą, negu vyras. 
Draugijiniame gyvenime mo 
teris taipgi daugiau skriau
džiama. Išsidirbo jau net 
toks vienpusis supratimas a- 
pic dorą, kad kas valia vy
rui, tas nevalia moteriškei.

Ir taip skriaudžiama, var
žoma ir niekinama moteris 
galų gale pakėlė protesto 
balsą. Visam pasaulyj pra
sidėjo moterų judėjimas, ku
rio obalsiu pastatyta: "Duo
kite moterims balsavimo tei
sę.”

Nekurie žmonės pradėjo 
iš to sau juokus daryti. Tai, 
girdi, užsimanė 
lygios su vyrais, 
nebuvo ir nebus.

Bet daug ko 
šiandien yra. ir atbulai, kas 
seniau buvo, to šiandien jau 
nėra. Buvo senovėj slo- 
niaus didumo sparnuoti rep- 
tiliai, buvo dinosaurų tokių 
didelių, kai Į ) didžiausis lai
vas, o kur jie šiandie? Šian
dien jų tik ka lius žemėj ran
dam. (Tokius grobius gali
te matyti didesnių miestų 
gamtos muzejuose.) Buvo 
Karalių, prieš kuriuos žmo
nės drebėjo. Buvo visokių 
kunigų ir popiežių, kuriuos 
žmonės šventais vadindavo. 
O kur jie šiandien? Senai 
jau į molį pa irto ir tuo mo
lių gal kur ja i sienos užkam
šytos. Buvo laikai, kuomet 
buvo baudžiava, vergija, ka
da žmonėmis laukus ardavo, 
bet šiandien to jau nėra. 
Taipgi buvo aikai, kuomet 
žmonės jaučius garbindavo, 
o šiandien iš jų kotletus da
rome. Galą; rele, buvo Rusi
joj caras Mikė, o kur jis 
šiandien ?

Kaip mato;, daug ko se
novėje buvo, o šiandien jau 
nėra. Gyvenimas vis maino
si ir męs pamatysim, kad 
moteris, km seniau neturė
jo halso, dmkur šiandien 
jį turi, štai iškiš istorijos:

Pirmas n: deru laimėji
mas buvo U31 m., kuomet 
Švedijoj rute kta balsas mie
sto rinkimo-^e toms mote
rims, kurio- ra nejudinamo 
turto savininkės.

Suvienytoje Vastijose pir
mas moterų aimėjimas bu
vo 1838 m.. Kentucky vals- po karei, o gal ir anksčiau, 
tijoje, kur ista moterims! 1895 m. iškovota balsas 
balsuoti n kvklų klausi- visoms moterims valstijos

1895 m. iškovota balsas

rinkimuose pietų Australi- 
joj-

1896 m. iškovota visuoti
nas balsas visoms moterims 
Utah ir Idaho valstijose.

1898 m. Airijoj moterįs iš
kovojo teisę balsuoti visuo
se rinkimuose, išskiriant 
parliamento narių rinkimus. 
Tais pat metais Minnesoto- 
valstijoj išreikaauta balsas 
visoms moterims knygynų 
ližveizdų rinkimuo-e, o Dele- 
warę.valstijoj balsas tak?ų 
moKėtojoms mokyklų rinki
muose. Francu.zijoj tais pat 
metais moterįs Įirekyboje iš
reikalavo sau balsą teisėjų 
rinkime, o Louisianos valsti
joj iškovota balsas taksas 
mokančioms moterims vi
suose klausiniuose, kokius 
lik taksas mokantis vyrai 
svarsto ar balsuoja.

1900 \Visconsino valstijoj 
išreikalauta balsas mokyklų 
rinkimuose visoms mote
rims, o vakarų Australijoj 
išreikalauta pilnas balsas 
val tijų rinkimui; e kaip iš
tekėjusioms moterims, taip 
ii merginoms.

1901 m. Ne\v Yorko vals
tijoj duota teisė visoms tak
ais mokančiom moterims 
balsuoti taksų klausime. 
Norvegijoj išreikalauta bal
sas vi-oms moterims mielų 
rinkimuose. Tais pat me
tais Kansas valstijoj, 
1887 metais moterįs 
’šreikalavusios balsą mies
tų rinkimuose, legislatura 
vienbalsiai, išjuokdama mo
teris. atšaukė 1887 metų nu
tarimą. Tai buvo didelis 
smūgis moterims, netekti to, 
ką jos iškovojo ir per ketu-
is metus praktikavo.
Nors tai buvo liūdna nau

jiena moterims, vienok jos 
nenusiminė ir pradėjo tokią 
ištrią kovą pi’ieš Kansa - p.»- 
itikierius, kad šie 1903 m. 
/ėl suteikė moterims šiokias 
okiaę tei ias, bet moterims 
labar to jau nepakako ir jos 
įesiliovė kovojusios patol, 
mkol 1912 metuose jos lai- 
nėj'o netik tą, ką iš jų buvo 
atėmę, bet dabar jos laimėjo 
dina visuotino balsavimo 
le’sę visuose klausimuose ir 
inki muose.
1902 m. iškovota pilnas vi- ^ . . ..

■uotinas balsas visoms mote-i ^aiSI šita trumpa istorija 
rims Australijoj ir Naujoj 
Metinėj Valijoj.

1903 m. Tasmanijoj iško-Į 
voTa’ pilnas balsas visoms 
moterims valstijos rinki
muose.

,1904 m. praslinko be jokių 
iamėjiinų moterims.

J.905 m. Queenslandc (Ka
nadoj ) moterįs iškovojo pil
ną valstijos klausimuose ir 
rinkimuose balsą.

1906 nn. Finlandijoj iško
vota moterims pilnas balsas 
visuose klausimuose ir su
teikta gale užimti visus urė
dus, pradedant nuo žemiau
sio, baigiant parliamentu.

1907 m. Norvegijoj 300,000 
moterų, kurios jau turėjo 
balsą miestų rinkimuose, iš
reikalavo teisę dalyvauti ir 
ir balsuoti parliamento. Tais 
motais Švedijoj moterį' iš
kovojo teisę užimti miesto 
urėdus. Danijoj taipgi su
teikta moterims šiokios- to
kios teisės. Anglijoj vėl iš
kovota teisė moterims užim
ti urėdus majorų, alderma- 
nų ir kitų pavieto viršinin
kų. Oklahomos valstijoj iš
kovota balsas vi -onns mote
rims mokyklų reikaluose.

1908 m. Michigan valstijoj 
iškovota balsas toms mote
rims, kurios moka taksas. 
Danijoj išreikalauta balsas 
toms moterims, kurių vyrai 
arba jos pačio moka taksas, 
balsuoti visuose rinkimuose, 
išskiriant parliamento na-Į 
riu.

t909 Wash ington valstijoj 
išreikalauta lygus balsas su 
vyrais visoms moterims. ! o tie "gudrus” vyrai, tuomet 

1911 metuose laimėta pil- turės sėdėti namie ir šveisti 
ndš'.visuotinas balsas kartu'pečių, 
su vyrais visoms moterims' * M. Michelsonienė.

valstijoj iškovota 
miestų rinkimuose 
moterims.

1914 m. laimėta
nas balsas visoms moterims
Montana ir Nevalia valstijo
se. Dabar per du metu ap
sistota ir niekur nieko ne
laimėta. Tur būt visų atv- 
da buvo atkreipta karėn. 
Veinok moteris pamatė, kad 
karės metu galima daug kas 
laimėti ir jos ant tiek sukru
to. kad šiais 1917 metais jos 
laimėjo jau šešiose valstijo
se miesto ir pavieto rinki
muose balsą; būtent: Ohio, 
Indiana, Arkansas, Rhode 
Island, Alichigan ir Nebras- 
ka.

šiuo laiku Suv. Valstijose 
lygų visuotiną balsą su vy
rais moteris tur iškovojusios 
II valstijų: Wyoming, Colo- 
rado, Idaho, Utah, M’ashing- 
ton, Califirnia, Arizona. 
Kansas, Orcgon. Montana ir 
Ncvada.

Nepaprastai įdomų kovos 
būdą pradėjo Portugalijos 
moteris. Viena moteris, ku- 

I ri buvo baigusi medicinos 
į mokslą, patėmijo, kad naujo
ji Portugalijos konstitucija 
nedraudžia moterims bal- 

jsuoti. Atėjus linkimų die
nai ji nuėjo balsuoti. Kuo
met ji nebuvo prileista, ji at- 
ršiaukė į Augščiausį Potu- 
galijov teismą. Teisėjas 
Alfonso Uosta pripažino jai 
teisę balsuoti. Ir šiandien 
Portugalijoj balsuoja kartu 
su visais vyrais viena tik 
moteris — jos vardas—(lak- 

I tarė Carolina Angelo. Išgir- 
i dusios apie tai kitos Portuga 
lijo? moteris taipgi pradėjo 

i organizuotis ir reikalauti 
Į balso. Ir tikime?, kad ncužil- 
;go visos Portugalijos mote- 
I ris turės lygų visuotiną bal
są.

Vėliausias moterų laimėji
mas, tai Rusijoje. Paskuti- 
niomis dienomis atėjo žinios, 
kad dabartinė Rusijos val
džia išleido įstatymą, ku- 
riuom suteikia teisę visoms 
Rusijos moterims užimti ly
giai su vyrais visus valdžios 
urėdus.

rp • a ____ • j ••

.. 1 
į i mums parodo, kad ko nebu- 

i vo, tas gali būti. Gyvenime 
i mat viskas mainosi, išski
riant teisybę, o teisybė rei
kalauja, kad moterįs turėtų 
lygias teises su vyrais. Sulvg 
teisybės, moteris turėtų tu
rėti dar daugiau teisių negu 
vyras, nes ant jos guli dide
snė atsakomybė prieš drau
giją. Gamta uždėjo ant mo
teries motinos pareigą. Ji 
yra draugijos motina. *O ar 
gali būt laisva ir tobula 
draugija, kuomet jos motina 
pavergta belaisvė? Ar ga
li būt sveika ta draugija, jei
gu jos motina alpsta dirbtu
vėj nuo sunkaus ir ilgo dar
bo, jeigu jos niekas nemoki
no higijenos?! Žinoma, kad 
ne. Todėl moteriške ir 
mokslo reikia nemažiau kaip 
vyrui. Aš sakyčiau, kad jai 
įeikia dešimts sykių dau
giau žinoti, negu kokiam 
nors kunigui, nes ji turi au
klėti šeimyną.

Todėl moteris ir reikalau
ja sau lygių teisių su vyrais. 
Kuomet jos turės balsą įs
tatymų leidime, tuomet jos 
galės įstatymų keliu aprū
pinti svarbiausius savo rei
kalus.

O tiems vyrams, kurie 
vis dar sako, kad moteries 
vieta yra namuose prie pe
čiaus. štai ką aš pasakysiu: 
Jeigu moteris dar ilgiau bus 
pavergta, jeigu ji vis turės 
dirbti už mažesnę mokestį 
...... .........“■* " prieisime 

listai vy
rų visai nesamdys prie dar
bo: jų vietas užims moterįs,

, negu vyrai, tai p; 
I prie to, kad kapitali



AR TAI PRIRODO, KAD
YRA DIEVAS? |

■

Tikinčiųjų argumentai.
Daug žmonių tiki, kad yra 

Dievas. Yra net tam tikras 
mokslas išsivystęs, kuris ai
škina Dievo buvimą.

Ar yra gi kokių nors fak
tų, kurie liudytų, jog yra 
toks. Dievas, Dievas žmo
gaus jiavydale, apie kokį 
kalba šventraštis ir tikintie
ji žmonės?

Ne, faktų nėra. Teologai 
prirodinėja Dievo buvimą ne 
faktais, bet tam tikrais ar
gumentais. Svarbiausi tų 
argumentų yra šie:

I. Štai ant tuščios salos ai>-
degintas degtukas. Kaip gi
• • A • _ A • 1 r> A • * *jis tenai 
daiktas: 
žmogus, 
numetė.

II. Štai
Štai jums labai komplikuo
tas laikrodėlis. Kaip jis ga
lėjo atsirasti? Ir vėl aišku: 
turėjo būt tam tikras meist
ras, turėjo būt laikrodinin
kas, kuris tą laikrodėli pada
r

ui. Dabar štai pasauli 
Jame viskas < ’ 
kaip 
galėjo visa 
Suprantamas daly kas

Bet laikrodėlis irgi nepri- 
rodo, kad yra toks Dievas, 
kaip biblija aiškina. Biblija 
sako, kad Dievas sutvėrė pa
sauli iš nieko, tuo tarpu lai- 
krodininkas laikrodėlių iš 
nieko netveria. Jis tik ap
dirba ir sudeda tam tikroj 
tvarkoj medegą. Taigi pri
rodymo, kad pasaulis galėjo 
būt sutvertas iš nieko, nėra. 

Iksas.

Kur yra 
širdingai

j ieškojo 
Mogenių iš

atsirado? Aiškus 
tenai turėjo būt 
kuris tą degtuką

kitas pavyzdis.

OHIO IR MICHIGAN. 
VALSTIJOS I^S. XI RA

JONO REIKALUOSE.
I^S. XI Rajono nepa

prastoj konferencijoj, apart 
kit-ko nutarta galutinai pa
daryti atsišaukimą į Ohio 
valstijos LSS. kuopas, kaip 
tai: Toledo, Cleveland ir 
Youngstown, kad tų miestų 
kuopos prisidėtų prie ben
dro LSS. Rajono veikimo.

Gana yra paranku pri- 
idėti ohajiečiams prie Mi- 

chigano valstijoj gyvuojan
čio XI Rajono ir veikti su
vienytomis spėkomis nes 
parankiau sykiu rengti mar- 

, šrutus, pradedant Ohio val
stija, baigiant Michigano. 
0 jeigu nuo vakarinės da- 
ies. tai pradedant Michiga- 

i 10 ir baigiant Ohio valstijos 
kuopomis.

Draugai Ohajiečiai, pagal
vokite apie savo valstijos 
LSS. kuopas, kurios silpnai 
gyvuoja, kaip tai Youngs- 
town’o, o jos sustiprinimu 
nieks nesirūpina.

Mes turim daug vietų 0- 
hio valstijoj apgyventų lie- 
uvių, o LSS. kuopų da nė

ra. Ir tose vietose nėra kam 
rūpintis apie sutvėrimą kuo
pų.

Tas pats buvo ir su Michi
gano valstijos kuopomis 
kaip buvo pairęs XI Rajo
nas, bet šiandien yra sustip
rinęs silpnesnes kuopas ir 
tengiasi sutverti naujų.
Tikimės, kad draugai Oha- 

’iečiai prisidės prie bend
ro veikimo XI Rajone. Kuo- 
)om prisidėjus reiks mokėti 
įuo nario jx) 5c. kas tris 
nėnesiai i rajono iždą de- 
ei padengimo lėšų maršru
tų po rajono kuopas.

Su visais nutarimais 
kreipkitės prie XI Rajone 
ek rotoriaus.

V. Vasvs, P. 0. B0X 177, 
Muskegon, Mich.

V. V. Vasvs.

IS. 
viskas eina ir juda 

laikrodėlyje. Kaipgi 
tai padaryti? 

K > |/ I I VCC4 A W IXC* kad
ir čia turėjo būt tam tik ra.- 
meistras, kuris visa tai su
tvėrė. Tasai meistras tai ir 
yra Dievas.

Taip protau ja musų teolo-j 
gai. Ir jiems rodosi, kad tas į 
jau gana aiškiai parodo Die- i 
vo buvimą.

Bet taip protavo ir primi-i 
tyvis žmogus. Jisai irgi sa
kydavo:

I. štai po egle grybas. Va
kar jo čia nebuvo. Kaipgi jis 
galėjo čia atsirasti? Aišku: 
nakties laiku čia buvo kas 
nors atėjęs ir tą grybą paso-; 
dino. O tas ’’kas-nors" bu 
vo Dievas.

II. Štai tuščioj vietoj gra
žiai apvalus amkuo. Kas g 
galėtų ii taip nudailint? Ai 
škus dalykas—Dievas.

III. Štai pučia smarkus 
vėjas. Kasgi čia galėtų tai] 
smarkiai pusti? Žinoma. 
Dievas.

IV. štai krinta iš viršaus 
baltas sniegas. Kas gi galė
tų ji berti iš tenai? Žinoma. 
Dievas.

V. štai aptemo dangus 
tvisko žaibai ir tranko per 
kūnas. Laukinis žmogus 
dreba iš baimės. Ir ką gale 
tų tatai reikšti? Aišku — 
Dievo rūstybę!

Laukiniam žmogui toks 
dalykų aiškinimas labai pa
rankus. Protauti jis da ne
mokėjo, tyrinėti nemokėjo— 
viską aiškino Dievu. Ir tai] 
iš nesuprantamų jam gam
tos apsireiškimų jisai susi
tvėrė sau Dievą.

Į tą Dievą ir šiandien d< 
žmonės tiki. Kalbėdami a- 
])ie jo buvimą jie jau nesire
mia grybo atsiradimu, ne 
šiandien jau ir tamsiausi.4 
kaimietis žino, kad grybus 
ne Dievas sodino: jie aug: 
iš drėgnos žemės. Žino taip
gi kiekvienas, kad ir akmens 
apvalumas nereiškia Dieve 
buvimo, nes akmuo irgi pats 
a]xlilo nuo ilgo trinimosi že 
mėj arba vandenyje. Nue 
ko paeina vėjas, sniegas, 
žaibai ir perkūnas, šiandien 
taipgi jau nėra jokia paslap
tis^ Šitais dalykais jau nebe
galima prirodyt Dievo buvi
mo. Prisjėjo teologams jieš- 
koti kitokių argumentų.

„liet nauji jų argumentai 
taip-pat neišlaiko kritikos, 
kaip ir seni. Jie nieko ne- 
]>arodo, o vien tiktai spėja. 
•Jeigu jau Dievo buvimo pri- 
rodvmui geresnio argumen
to jie nesuranda, kaip tik 
tik laikrodėlis, tai labai pa
stos naujienos. Tas reiš
kia, kad jeigu laikrodėlio ne
būtu, tai kunigai neturėtu .
kuo nrirodvt, jog yra Die- Terai. Motiejus Tumas gyvena

i

53. Mrs. Ant. Rupkelis j ieško
jo I,eokadijos, Katerinos, Kuni- 
g u ridos ir Kasės Biterevičių iš 
Gedrinių, llakių vaisė. Atsaky
mas: ”Mes esame visi sveiki ir 
mums einasi gerai. 
Antanas Donel? Visi 
sveikiname.”

54. Adolf Mogenis 
Krano ir Boleslovo
Keniunų, Kauno pav. Atsaky
mas: ‘Teisingas antrašas. Fran
cis and Boleslau Mogenis in Ba- 
lance, Kreis Vilkomierz. Abiem 
ypatom einasi gerai ir abudu 
yra sveiki.”

55. E. Liudanskutė jieškojo 
Uršulės, Agnieskos ir Kazimie
ro Liaudenskų iš Kikonių, Vilk
mergės pav. Atsakymas: ”Esu 
sveika. Budinkai nudegė. Labai 
ačiū už žinią apie save. Jei ga
lima. meldžiu prisiųsti pagelbos. 
Dabar aš gyvenu su Arina Sa
baliauskas laikinai pabudavotoj 
guštoj. Greičiūnų šeimyna taip
gi sveika. J u duktė Uliutė mi
rė. Tavo sesuo Uršulė Liauden- 
skas, Kikauzv.”

56. Joseph Lukoszunas jieško 
Mikolo, Marijos ir Zofijos Lu- 
kosziunų iŠ Skibodų, Varprių 
valsč. Atsakymas: “Esame vi
si sveiki ir džiaugėmės, kad ga
vome nuo tavęs žinią. Joseph 
Lukoszun, Dori' Sloboda, Kreis 
Vilkomierz, Litauen.”

57. Alfons Laucius jieškojo 
Marijos ir Alinos Iručių ir Ka
zimiero Tuczio iš Gvvakovių. 
Kupiškiu valsč.. Vilkmergės pav. 
Atsakymas: ”Aš tavo motina 
Marija Lauczius esu sveika ir 
labai džiaugiuos, kad gavau ži
nią nuo tavęs, šiaip mes visi 
esame svgeiki ir linksmi.”

55. Juozas Lukošiūnas jieško
jo Kazimiero ir Stefanijos Ju
revičių iš Upnikėlių, 
gės pav. Atsakymas: 
ačiū už žinią. Esame 
sveikiname daug kartų.

59. Paul Valeckas jieškojo 
I'amilijos Valeckų, Juozo. Pau- 
inos ir Marcijanos iš Mediniš

kių, Czipianų valsč.. Panevėžio 
>a\. Atsakymas: "Visi sveiki, 
Juozas mirę. Pinigai labai rei
kalingi. Gcnd Stadt Gieloze, 
Heidner Korpsgendarme.”

60. Anna Perekszlis jieškojo 
lamilijos Perekszliu. Andriaus, 
Grasildos. Julijos ir Amilijos iš 
LeJjeniszkių. Stumbiriszkių val
sčiaus. Atsakymas: ”Viršmi- 
nėta familija yra sveika, bet pi
nigai reikalingi. Gend Statin, 
Gioldze. Heidner. Korpsgen
darme.”

Vilkmer- 
” Labai 

sveiki ir

Pajieškojimai iŠ Lietuvos
48. John Sabaitis jieškojo 

uozo Sabaičio ir Antano Kaz- 
tusko iš Užukalnių. Butrimonių 
alse. Atsakymas: "Visi ęsa- 
nc gyvi ir sveiki, visi širdingai 
velkiname: Josef Sabaitis, An
on Kazlauskas, užukalniečiai."

49. Joseph Ramanauskas Jie- 
kojo Osip Gugevich pačios ir 
\ntano Gugevicz iš Szimonių. 
‘asvalio valsč. Atsakymas: 
Joseph Gugevicz. Szimancic. 
<rcis Johaniszkele, Poststation 
’onieviež. Ponia Veronika ser- 
.a. šiaip visi sveiki, mums ei- 
lasi gerai, visi gražiai sveiki- 
lamc."

50. Elizabcth Lipski jieškojo 
’etronėlės Lipsku iš Raudenių. 
iaulių pav. Atsakymas: "Jieš- 
:omoji Petronėlė Lipski gyvena 
laudziany, yra sveiki ir prašo 
avo dukters prisiųsti jei kiek 
ūnigų. Elbring. Gendarme.”

51. Peter Kuleszes jieškojo fa- 
nilijos Kuleszių. Barboros, He- 
enos. Stanislovo. Valerijos. O- 
įos ir Veronikos iš Jovaišių, 
Konstantinovsko pav. Atsaky
mas: "Familija Kulcz. Jovvaicc. 
Kreis Vilkonių. Mums einasi 
lar gerai, tik motina nekelia iš 
ovos. Tavo pati ir vaikai yra 
įveiki ir jiems einasi gerai. Visi 
irdingai sveikiname.”

I 52. Peter VychUnas jieškojo 
Mvkulo, Onos ir Kazimiero Vai
niūnų ir Motiejaus Tumo iš Kir
bėsiu, Kibursko valsč. Atsaky
mas: "Mykolas Wychunas mi- 
•ė, Kazimieras Wychunas yra 
karės lauke, nuo jo nieko negir- 
lžiame. Anna Wychunas einasi

i

AUKOS

KELEIVIS.
— ■ ■■1 —■u i

SURANTON. I‘A.
Aukų* kun. Mockaus bilai.

Tofilius Rutnosl-a aukavo $2.<Mi 
Antanas čelkis, Juozas Žemaitis, Pet
ras Gustaitis, Pianas šimonskis, Ka
zys Pūras—-po Sl.OO; Ant. Dalikas. 
Antanas Vaitkevičius. Adomas Vait- 
kauskas, Antanas Mikelis, Antanas 
Ručinskas, Antanas Stotiyla-. Boni • 
Yuočiunas, Jurgis Dolikas, Petras 
Dirvanauckas, Mikas Judickas, Jonas 
Runas. Adomas \ akinaviėius, J<»nas 
Gloksnis, Jonas (icgztia-, Vincas 
Capauskas, Adomas Gudinąs. S. Bub- 
naitienė Pu ;»(><•.; Aleksandra Čer- 
nevskv, \ ineas Ragaišis, Magdalena 
šermuksnienė, Petras Juozunas, Kra
nas Romaška, Ant. Sinkevičius, Mot. 
Matulevičius M. Čepauckicne. K. Ro. 
masienė — po 25c.; T. Bogašienė— 
3(>c.

Viso suaukautR........................... $1K.O5.
Aukos pasiųsta kun. M. X. M<KkuL 

K. S. Pūras.

Pajieškojimai• •

Pajieškau giminių ir pažįstamų: 
aš esu iš sodos, Papilės parap..
Kauno gub., .Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: (14)

Eraneiškus Slupuras,
>2 Jersey str., Ansonia, ( oiiii...

Pajieškau Pranciškaus ir Jono Ske- 
Kiy. t- ’. * '
valkų gub., N'auiuiesėk* 
ėiai Žalviederių kaimo. 
PransKabudžio. Meldžiu 
ar Kas žino pranešti.

J. A Dacreson,

TERRE HANTE. IND.
Atskaita Komiteto, rinkusio aukas 

-ušelpimui B. Geštauto. (Komitetą 
Išrinko ir ingaliojo Lietuvių Broliškos 
Paščiuos Draugystė Sėtynas).

L. Klicvinska aukavo $3.00. S.L.A. 
16 kuopa — $15.00. V. Gilius.. J. Belia- 
viėius — po $2.00; O Jurgaitienė. P. 
oukcviėius, V. Jukna. B. Pužauskas. 
A. Marinas. M. Lcpšys. K’. .Jukncvi- 
•ius, Stuemphlc and White, H. Mo- 
han. F. Marma. F. Malas. St. Bekiš. 
St. Stanionis, M. čereška. J. Bulevi- 
•ius. S. Norvainis, V. Urbonas, A. Ki
buris. P. Kazakevičius, J. Armonas 
\. Šiglauskas. P. Vasiliauskas, K. 
Vcnskus, A. Buyvidas, Wm. VVcstley, 
V. Stabočinskas. Wm. Harverter. St. 
Pirkaš. J. Koronza. J. Zinkevičius, J. 
Rutkauskas. J. B. Podžiunas, S. 
Orcnge ir J. G ribas—po $1.00; B. Mo- 
slienca ir J. G. Falicvičius—po $1.25; 
L šarakauskas. J. Poška. J. Raguc- 
kas. J. Mickevičius, P. Šrvidas. O. 
Andriukaitienė. J. Gribas. J. Stasio 
nis, A. Mozuris. J. Rasimas. F. Ku- 
činski, V. Pelionis, J. Jankauskas. A. 
Alkausky. F. Shultze, Telli Miche, 
J. Gudaitis, F. Linch. K. Vanilka. 
O. Marmienė. J. Zuomras, Schu- 
nardt, Bros^ M. Stuons. A. Licvicky. 
Chas. Johnson. B. Subatavičius, J. 
Grindis, P. Žalnieraitis, J. Macaitis, 
J. Sakolauskas. A. Žilionis. J .Darbu
tas. V. Povilaitis. M. Buleviėius, F.

A. Pupkis, 
Wm.

Kulinsky, J. Ciliuk. J. 
Konadensky. Wm. West- 
Rcvi. S. Pliečkaitis, J. 
Siraitis, S. Šarakauskas— 
Daugirdas—35c; M. Šel- 

po 30c;

V. Povilaitis. M. 
Krcvickas, M. Michalis,
K. Spadas, J. Konrai. J. IJolri, 
Davliev, J. 
Wissol, A. 
ficld. Wm. 
Malash. A. 
po 50c; J. 
kauskas, J. Kriaučiūnas
R. Tavlor. J. Juocis, P. Darbutas. S. 
Mažeika, P. Dulinskis, S. Vaškevičių-.
L. Atkrelsky, S. Sholbunas, J. Klimas. 
K. Gumaliauskas, H. Shephcrd, M. 
Šyllas, F. Šhepherd. J. Stankus, B. 
Geržinsky. J.Pečiulis, J. K i bu ris, M. 
Richard. A. Lonz, F. Marš. I. Lonfi, 
J. Maslionka, ŠL Mikelši. D. Fones,
S. Ijatkobere, A. Kazansky, V. Kali
nauskas. J. Čepliukas, A. Rimkus. P. 
Shepherd. P. Posore, F. Fones St. Va- 
škarevsky—po 25c.

Viso su smulkiomis aukomis surau
kau ta ......................................................$93X5.

Pinigai $93.85 tapo perduoti B. 
Geštautui.

taipjfi Juno Gustainio, visi Su
pa'-. Skel- 

Gustainis 
at.'išaukai

Frannie. \Vvo

Pajieškau savo podukros Katrinos! 
Drulis. kuri išvažiavo pas savo tėvą 
į Marimeck, Va., paskiau iš ten su tė
vu persikėlė į Miuersviiie, Pa. Jos 
pačios atsišaukti ar kas žino malonė
kit jai pranešti, kad motina sunkiai 2- 
serga, tegu atsiima savo drapanas ir 
pinigus is (tanko, kol motina gyva 

Wm. Rutkcvič, (46)
Sylvia, W. Va.

PARSIDUODA BARBERNE 
uis eina gerai, aplinkui 
barbernės. todėl 
vininkas eina į 
adresu:

55 Broadvvay,

BOX 73.

Pajieškau brolio Felikso ir Motie 
jaus Soročinskio, Kauno gub.. Pane
vėžio pav, Linkuvos miestelio; Se
niau gyveno Baltimore, Md. Atsišau 
kit arba kas apie juos žinot malonė-1 
k it pranešti šiuo adresu: (46)

Bronislavas Soročinskas, 
P. o. B()X 315, Cosmopolis, Wash.

Pajieškau pažįstamų, Elenos Ep- 
nerienės Vidgirų kaimo. Griškabūdžio 
vaisė, ir Petronės Urbanavičiūtės 
Stariešių kaimo, Jierkų vaisė., Vla- 
dislavovo pav., Suvalkų gub. Mel
džiu atsisaukt, nes turiu svarbų rei- 

žino malonėsit 
(44) 

Čisiutė.
Brooklyn, N. V.

kalt), arba kas jas 
pranešti.

Petronė
25 School st..

Pajieškau 
giminingas 
gyvena Chicago, UI. 
ties atsišaukti aiba 
malonėkit pranešti, 
iš laumių sodos.

J. Brazdeikis, 
BOX 44,

----- ---- .a,
visur unijos 

uždarbis geras. Ša 
karę. Klauskit šiuo 

T. W.
So. Boston, Mass.

j PARSIDUODk FARMA.
120 akerių, visa lygi, apie 40 akerių 

'dirbamos, su gerais budinkais, viso
mis mašinomis ir gyvuliais—12 kar
vių, 2 arkliai, 1 kiaules; pusantro.' 
mylios nuo miesto. Platesnių žinių 
klauskite per laišką. (46)

GED. SIMONAITIS
BOX 44. Ingalls. Mich.

PARSIDUODA Lietuviškas į‘ul- 
ruimis, lietuviais, rusais ir lenkais ap- 
gyventoj vietoj, biznis išdirbtas ir 
geram žmogui galima puikų gyveni
mą ir pinigą padaryt. Priežastis par
davimo—pirkimas didelio biznio.

Antrašas: TOOL ROO.M” (45) 
1,313 Reedsdale str.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

PUIKIAI ŠIA LIETUVIŠKA BAR
ZDASKUTE K LA. So. Bostone. Mes 
skutam barzdas ir kerpant plaukus. 
Veidą sušvelninam su elektriška ma
šina. Taipgi užlaikom ir maudyne 
su puikiom p'jetaisom, kur galima 

kas jį pažįsta 1'rei ai išsimaudyt. (46)
l J. Kaziukonis Barberis.

Krano Grušio, jis yra | 
su mano $50; girdėjau

Meldžiu jo pa- j
ii ni-žictu '

G rusas paeinu

(44)
Valatka, Mich.

J. Kaziukonis Barberis,
224 W. Broadway, So. Boston, Mass,

JULIJON AS S I AlSIl N AS

Pajieškau Juoza|x> Stainio, augš- 
t.as, juodburvas, spuoguotas veidas 
ant dešinės akies karpa, Kauno gub., 
Zarasų :iav„ Rokiškės parap.. Gilių 
sodos. Js prasišalino ir daugeliui iš
vežė. Kas apie jį žino malonėkit pra
nešti. (44 >

Kazimieras Butienas,
125 Noll strM Brooklyn, N. Y.

I

BANDOS. Pirmos lulx>s,
8-th str., netoli nuo I) st..
3 šviesus saulėti kaniba-

Kiti trįs švie- 
saulėti kambariai ant antrų lu- 

Kreipkitės 
Eąuitable Investment Co.

88 Tremont st., Boston, Mass.

A N T
117 \Vest 
arti karų, 
riai, S2.bii į sąvaitę.
SUS
bų, taipgi $2.00 sąvaitėje.

5

IR

KŪDIKIO

JUS
NOKITE 

SVEIKO 
linksmo

Jeigu negali žindyti kūdikio, 

tai duok jam

BRAND
CONDENSED

MILK
T t-l E. c J K 1 C. . rx A .

1 “asekmingai naudojamas kai
po maistas per šešiasde
šimtis metų.

Iškirpk šį paskelbimą ir pri- 
sitisk i

iH-pt. K. 
Borden's Condcnsed Milk Co.

New York, N. Y
Gausi patarimus lietuviškai.

manim vienam 
” 1. š. m. išva- 

pasiidamas mano pinigų 
Kas pažintų jį iš čia tilps- 

fotografijos malonės kuvei- 
pranešti uz ką gaus $10.00

Gvveno kartu su
' ambaryj ir rugsėjo į29 d.
žiavo. ----- "-1-.------- —
$540.00. 
tančios 
kiaušiai 
atlyginimo

Mikas Katkevičius
67 Glenwood avė, Binghai.iton. N Y.

Paiieškąu savo žmonos Petronės 
Atgalainienės, kuri 13 d. rvgpiučio iš
važiavo su Antanu Kasiuliu, paidama 
■Į metų vaiką Stasiuką. Jinai viduti
nio ūgio, 13 metų amžiaus, juodais 
blankais, rudų akiu, turi vieną vir
šutinį dantį auksinį, paeina iš Gir
kalniu parap.. Razalėliu kaimo. Ji
sai 35 metu amžiaus, geltonais trupu
ti suraitytais plaukais, paeina iš Šū
vi 'sijos. Jos pačios atsišaukti at 
kas juos patėmytų meldžiu man pra
nešti. už ką gaus $5.00 atlyginimo.

Pranciškus Atsralainis (46) 
171 North 3-rd st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Jeronimo Banio. Alek
sandro. Augusto ir Kazimiero Masel- 
C iii. visi Kauno gub.. Raseinių pav.. 
Butniškūs parap.. Baukių sodos. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti.

Feliksas Yukna.
168 Northhampton st.. Easton. Pa.

Pajieškau Jurgio Moeaus. Kauno 
gui... Šiaulių pav.. Gruzdžių vaisė, 
jo paties ats'šaukti ar 1 as jį žino 
meldžiu pranešti. (16)

Juozas Zokaitis.
BOX 97. Sunderland. Mass.

Pajieškau Aleksandro Bartavičiaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Joniškio vai. 
sčiaus. Kirnaičių dvaro. Jo paties 
atsišaukti ar kas žino meldžiu praneš
ti. (46)

Julijonas Usakovskis
BOX 97. Sunderland. Mass.

Paiieškau kaimyno Kazimiero Po- 
viiionies. Kauno gub.. Zaiasų pav.. Di
džiojo Panemunio, Sienų sodžiaus. Jo 
paties atsišaukti ar kas žino meld
žiu nranešti.

Kranas Gaška.
1:’š;0 Liherty str.. Pači no. Wis

Pajieškau Stasio Sereiciko. augs- 
tas baltas ir nešasi save sportu, pir
miau gyveno Lawrence, ženotas ir 
turi viena bernaitį, ir mergaite. Mu
ilu giminingi anie $.”.').()•), todėl kas ji 
žir.o kur yra molonėkit pranešti.

E. Kutoviėh. <1-5>
233'2 Chestnut st., IjiWTcnce. Mass.

Pajieškau brolio Krano Petravi
čiaus. Suvalkų gub., Vilkaviškio pav.. 
Gižių gminų. Rodos kaimo. Pirmiau 
gyveno Mnntreal, Canaila. paskui iš
važiavo į Cleveland. (Jiho. Atsišaukit 
arb- kas apie jį žino malonėkit pia- 
nešti. nes turiu svarbu reisais.

Motiejus Petravičia. 1
P. (4. !J()X 136. Sydncy Minės. N. k-.

< ANADA.

Pajieškau draugo Augusio Gulbi- 
imicio. seniau , gyveno Detroit. Mich-. 
idctdžjii atsišaukti šiuo adresu: 

J. K a rašau akas.
BOX 151. Kokomis. 91.

I 
i 1

Pajieškau savo brolių Motiejaus ir 
Mykolo Meiliūnų, taipgi draugo A- j 
nupro Mačio, broliai gyveno kur apie 
Denver, Colo. Jų pačių meldžiu atsi
šaukti ar kas žino '.ai praneša.

Juozas Meiliūnas, (161
1800 Lorimer str, Denver, Colo.

TĖ.MYKIT! Vyrus ir merginas mu
ltinam Barbeno amato. Išmokus pa
mpinau) vietą. Reikalaukit informa
cijų. šmulkštis, (45)

GLOBĖ BARBĖK SCHOOL.
139—3rd avė.. Pittsburgh. Pa.

■ t 
■t 

r 
ę

r

t

Telephone: Greenpoint 2372

NACYS DROŠ.

i merginos,
...___, metų,kad butų
išvaizdos ir laisvų pažiūrų.

Kiekvienai duosiu 
meldžiu nerašinėti. 
Mačys (451

Paliner, Mass.

Pajieškau apsivedimui 
ne senesnės kaip 23 i 
gražios 
Aš esu 26 metų, 
atsakymą. Vyrų

Vincas
56 Water str.

Pajieškau apsivedimui merginos 
l-e skirtumo pažiūrų, nuo 19 iki 30 
metų; aš esu 32 ni. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst paveikslėlį. Vyrai 
nerašinėkit. (44*
A. Miller, BOX 94, Coalton, W. Va.

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 MeCune st., Braddock, Pa.

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

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

Visi 
lai 

žino 
(44)

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos į 
didžiąją Europos karę, kuri yra reli- 
g:jos pasekmė, tai būtinai kiekvienas 
lietuvis

«i

I l
I jos pasekmė, tai būtinai kiekviena.^ 

turi perskaityti.
NAUJĄ KNYGA

KAS TAI YRA 
RELIGIJA?

Toje knygoje yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas nuo 
pat pirmpradinio žmogaus iki musų 
dienų. Kaina $2.00 a|>daryta $250.

Čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant kataliouo ar 
atsako reikia už 2c. štampą prisiųsti.

F. MILAŠAUSK1S.
, 13 Atlanlic St, Su. Boston, Mass.

-------------------------------------------------------------

Kuomi yra popiežius
Tokiu antgaiviu išleido Alex A. Rei- 
kow lapelius. Pats užvardyjimas pa 
rodo kas lapeliuose yra aiškinama. 
Kaina 3c. Gaunami pas ALEX A. 
REIKOW, ( ?)
2116 Orlhodox str., Philadephia. Pa.

F FURNITURE > -

5 I
TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU-

• lTUVĖ IK IŠLYGOS PIGIOS

IĮ $1.00 x
Pristatėm į namus visokius 5 Į 

j- daiktus į visą apielinkę Jersey. Ii 
<> NewYork, South ir Centrai H 
j: Brooklyną, Maspeth ir kitur. ’ I Atvažiuokit ir iš toliau, karai j į

užsimokėsi (?) U

198-200 trand Street H

Pajieškau Antano Ceckaus, antri 
melai kaip jis atvažiavo iš Škotijos 
ir apsigyveno Chicagoje. Taipgi pa
jieškau Juozo Broko Vištyčių parapi
jos; Marijonos Stankevičiūtės, Paje
vonio parapijos. Malonėkite patįs at
sisaukt. arba kurie apie juos žinot, 
praneškit..

Mikolas Brazaitis (45)
121 So. Cedar St., Rockford, III.

Pajieškau brolių Juozapo, Antano 
ir Vincento Šeškelių ir švogerio Anta
no Norkūno; Vilniaus gub., Trakų 
pav.. Jiezno parap. Norkūnas gyveno 
Philadelphia. Pa.. o broliai West 
Linne, Mass. Jie patįs lai atsišaukia 
arba kas apie juos žinot malonėsite 
pranešt, nes aš esu nelaimėje.

Jonas Sheris
No. a-8711 II.F.D. Bcllefontc, Pa.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

aiba našlės, laisvų pažiūrų, mylin
čios grąžų šeimynišką gyvenimą, nuo 
25 iki 35 metų amžiaus, sutinkančios 
imti civilišką šliubą. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųsti savo paveikslą, 
atsakymą duosiu kiekvienai ir paveik
slus ant pareikalavimo grąžinsiu.

J. A. B.. (45)
Frankfort Ileights, III.B()X 364,

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo IK iki 25 metų amžiaus, aš esu 
21 metų Su piimt; laišku meldžiu 
prisiųst paveikslą, atsakymų duosiu 
kiekvienai. (45)

1;<)X 113.
A. R.

Puritan. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, be 
skirtumo tikėjimo, ne senesnės 28 
metų. Aš esu 28 metų, 
amata. turiu gražioj vietoj 
Meldžiu atsišaukti, atsakymą 
kiekvienai.

P. J. SI -ds,
Eltey Log Co. camp No. 3, 

Ariington, VVash.

senesnės 
moku gerų 

namus, 
duosiu 

(15»

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 26 metų iki 

Geistina Europietė, kuri butų 
darbšti ir suprantanti šeimynišką gy
venimą. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Su pirmu laišku meldžiu paveikslo. 

K. G. Maksim.
Gen. Dėl. Flint, Mich.

i įjlf/žy BIBLIJA
Lietuvttka. tikra, pil
na. pagerinta. Kaina: 
Lietuv. raidėms. $5.00 
Gotiškoms raid. $3.50
Gaunama tiktai pas: 
M. X. MOCKUS. 

P. O. Box 54. 
Detroit. Mich.

i i tarpe Driggs ir Bedford avė. Į
BROOKLYN, N. Y. j

♦ et » »())*)>* ♦ ♦ ♦ * >
Martino ir Mačio Rakandų Krau

tuvė perėjo į M u 10 IR BROLIO sa
vastį. Martinui jo dali.; tapo atmo
kėta ir gražiuoju persiskyrė. Labai 
linksma, kad lietuviai sugyvena gra 
žiai.

Lietuviui, kuriems reikalingi geri 
rakandai, nueisit pas MAČL o ten 
gausit gerus rakandus uz prieinamą 
kainą.

Debitai socialistų 
su klerikalais.

Tokiu 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, kari palikę visus savo ”forni- 
ėius” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
skaitymo ir labai parankaus forma
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
geriausi klerikalų argumentai prieš 
socializmą, visa jų išmintis, visas jų 
'mokslas’, ir ten pat seka socialistų 

atsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visą jų "mokslą” į skutus.

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

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

"KELEIVES"
255 BROADMAY, SO. BOSTON. 

MASS.

TIKROS LIETUVISZKOS 999 
TREJOS DEVYNERIOS.

Yra tik dabar pargaben
tos iš Rusijos ir sudėtos 
pagalpagal Dr. Gruning re
ceptą. Susideda iš švie
žių 27 gatunkų šaknų ir 
vaisių, turinčių didžiau

sią įjtckmęgydyme įvairių ligų. Kaina 
5o centu pakelis su prisiuntimu.

Galima siusti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierą 50c., įdėję ) 
gerą konverta. Adresas:

Reikalauja Agentų. ( ? i

THE L1THUANIAN MAIL ORDER KOUSE
3.343 SO. HALSTED ST,

CHICAGO. ILL

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

nuo varginan- 
Bitteris. Aš 
buvau vos tik

Kas mane išgelbėjo 
čių ligų? Salų ta ras 
per praeitus 4 metus 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispen-sijos. .Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda- 

i v<> po krutinę, šonuose ir strčnuose. 
‘ Niekur aš negavau pagelbos <lel savo 
[sveikatos. Bet kada as pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta- 
ras, Regtilatria. dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti goresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St.. Tol. Canal 6417. 
P. J. BALTRŪNAS, Prof.

Cbicago. III.
Šita apgarsinimą turėtu perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

REIKALAVIMAI

PARDAVIMAI.

kaimo.

Gineiki ir jam gerai einasi. R. Geštautas.I

ŽIU 
ti.

Jonas A. Katkus

L
palit 

(?)

I

vas.

K. Vasiliauckas. 
J. Velička.

Aš B. Goštautas priėmiau vieš mi
nėtą sumą pinigų už ką Sėtyno Dr- 
stci ir visiems draugams ir drau
gėms. kurie aukavo ir darbavosi dei 
Užlaikymo mano mažų vakučių tariu 
širdingą ačiū.

Pajieškau F. Ma«on:utės. Serijų 
Parapijos. Pasarninku kaimo. Suval
kų gub. Meldžiu atsišaukti arba ku
rie žinot malonėkit pranešti.

F. Naujalis.
P. O. BOX 103, Nanticokv. Pa

Pajieškau brolio Antano Gudaičio. 
Griškabūdžio naram. Urvinu kaiiT'<’. 
Naumiesčio pav., Suvalkų gub. Meio- 

atsišaukti, arba kas žinot praneš-

Ona Jakaitis.
Wood 1 ‘

REIK ALINTI AS Lietuvis barberis. 
turi gerai mokėti tą darbą. Darbas 
ant visados, mokestis gera, platesnių 
žinių klauskite per laišką.

J. KALLINS (44)
BOX 406. Frankfort, N. Y.

PARSIDUODA NAMAS. 3 šeimy
nų namas su carage dėl 4 automobi
lių. arti Citv Point prieš vandeni. 
Randu atneša $80 į mėnesį Kaina 
$7,000.00.

MICHAEL CORAN.
Broadwav So. Boston. Mass.

"RUSIJOS REVOLIUCI
JOS" PAVEIKSLO prmoji 
spauda jau išsibaigė, iš nau
jo bus atspausti apie Lap
kričio 15 d., 1917. Todėl visi, 
kurie esat užsisakę pas mus 
minėtus paveikslus ir da ne
gavote, malonėkite jialaukt 
iki bus atsnausti.

Keleivio” Adm.

UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 
IR KITOKIŲ DAIKTŲ.

Galima caut pirkti visus Ame
rikoje leidžiamus laikraščius, 
tai otri ir juos užsiprenumeruoti.

iš rytoKrautuvė atvira nuo 7 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keiptis lašku šuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes st.. Pittsburrh, Pa.
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PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Kalbeli. Skaityti. Kasyti Aujliikai

pamokinimu. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus. Latrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokant pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medi’.nliškas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten vra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

I

Ar tai ne su

50,000
KNYGŲ

k, Kankmamas

Ir ka tu sakysi, 
tą Marę, kuri

Juozas:— 
1 Jonai, apie

nuo tūlo laiko, kaip tik ma
ne pamato, tuoj užpakaliu 
‘atsikrižta.

Jonas:—Nejaugi tu neži
nai, kad ji būdama vvte pa- 

'sakė. kad i visus tuos vaiki-' 
'mis. kurie nepasiduoda ka- 
riumenėn, daugiau nežilu ės. 

i Juozas:—žiūrėti lai sau
I nežiūri, bet kam ji tižpaka-! 
b liu atsigrįžta ir lai n pa pik- 
|) tinančiai ji sukin. u .

Kad tu i ją žiūrė-Jonas 
tum.

Gerumas pirmenybėj
Pasididžiavimu išdirbėjų kurie yra kaipo gerai žinomi ir pasitikėjimo 

verti vaisiai, ir buvo garsinami po vardu

Severos * *

KARE IR LIGOS!

Kaip jis tai patyrė?
Per "škaplernos” atlaidus 

vienam Lietuvos miestelyje 
syki tiek privažiavo "dva
siškų tėvelių." kad kleboni
joj visiems ir vietos nebuvo. 
Vienas tų jagamasčių nuėjo 
nakvynės sau pasijieškoti i 
miesteli. Užeina jis pas lie
tuvi krautuvninką ir sako:

—Ar tamsta kataliku • 
esi ?

—Taip katalikas.
—Ar nebūtų pas tamstą 

nakvynės man? Klebonijoj 
nėra visiems vietos.

Krautuvninkas pagalvo
jo. pagalvojo ir sako:

—Žinai, kunigėli, kad ii 
pas mane nėra tuščio kam
bario. Yra ant viršaus vie
nas kambarys, bet tenai guli 
viena moteriškė, pranaš
ėms gal bijotum tenai mie
got.

—Ale ko aš jos bijosiu!— 
Jei

Kareiviška disciplina.
Stovintis ant sargybos ka

reivis. kuriam nuo g<L role 
buvo išakyta nieką. > nieką 
neleist į piev§ išskiriant 
karv-r. i.;..::: tė iš s 
einant i d-;vą jauną 
riškę. Kareivis g \ t 
jo moteriškei kelią i’ 
šo durti"'?;.

—Kaip drįsti šlu 
iman’m elgt; —sus;

'įžeidusi jauna reni.aė
—Taip pareiga iiej 
—Ar tu nežinai kas 

m i ?
—-Nežinau, tiek žinau, 

kad poni nesi pono genero
lo karvė.

I

mote- 
u Z S L O • 
atkl-

šeimyniški vaistai
jie visados turėjo didelę vertę savo gerume, vienodume ir medikališką vertę 
toje išdirbvstėje.

Kadangi visokie daigiai neįuršto jaučiai eina brangin, paveizdan viso
kios žolės, bonkos ir popiera. tad kvlaklattsimas: Ką daryt? Saugot gerumą? 
ar Kelti kainą?

Musų užduočia buvo pirma ir visado. palaikyt gerumą, todėl ir nusprę
sta to laikytis. Tokiu budu kaina ant kai-kurių vaistų esam verčiami pakel
ti. kad palaikyt jų geruma.

Kadangi musų 1918 m. kalendorius buvo atspauzdintas pirm negu galė- 
but nustatytos kainos, todėl šiuomi paduodame kokia kaina bus dabar.

KARĖ. TAI LIGŲ LIMDYTOJ \.
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 produktų 
pabrangimo, delko paprastai žmonės 

bei darbininkai turi permainyti jiems 
priprastus valgius, kitais arba sumažinti 

jų sunaudojamą laiką.
Las viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja An- 
tiekoriaus Vinco J.Daunorus Trejankos 
arba Trejos Dcvinerios. Kaina dėžu

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

leliais, šiuo adresu:

sako dvasiškas tėvelis, 
tik tamsta niekam to nesa
kysi, aš su mielu noru te
nai pernakvosiu.

—Bet tenai ir šviesos nėra 
—sako krautuvininkas.

Kunigėlis paaiškino, kad 
jis apseisiąs ir be šviesos. 
Krautuvininkas tuomet nu
vedė kunigą ant antrų lubu 
ir parodęs jam lovą tarė:

—Tai šičia pi abaščius gali 
jau gulti. Ta moteris guli 
prie anos sienos, ale jei tam
sta rytoj pirma atsikelsi, tai 
niekas ir nežinos, kur nak
vojai.

Ir palinkėjęs kunigui ge
ros nakties, krautuvininkas 
nulipo žemyn.

Nepraslinko nei poros va
landų. kaip kunigas nusine
ša laiptais žemyn, ii visai 
persigandę- sako krautuv- 
ninkui:

—Klausyk, žmogau, ta 
moteris negyva!....

— A®. ią žinau—sako krau- 
tuvninkas—nes ji vakar mi
rė, bet kaipgi jegamastis ta
tai pat; rei ?

Išsiplepėjo.
—Girdėjau, kad vėl gvve 

ni su vyru... T;.i jau susitai 
kėt.

—Mudu niekad 
va. Jis niekad 
priežasties supyk 
taip kaip am: 
kuris vis man 
prikaišiojo.

—Kaip tai? 
Jonu gyveni?..

m sipyko- 
neduoda 

imui, ne 
nenaudėlis, 

kitus vyrus

A ptiekojt.
—Tik teigui tamista, pons, 

japtiekorius. aiškiai para
šyk, katra liekarsta mana 
pačiai, o katra karvei, kad 
nepadaryčiau apmilkos, ku
ri karvė...

Redakcijos Atsakymai.
ž virblelegi jos Studentui. 

—Negalime sunaudot jusų 
korespondencijos. Už para
šymą ačiū.

Katalikei. — Atidėjome 
jusų korespondenciją 
kantin numerin.

žemaitukui (Nonvood L 
— Tą pati pranešė ir kitas 
musu korespondentas. Ačiū.

Kaina ant sekančių vaistų 
nuo dabar bus sekanti:

Skiiviirs Bitteris .... 75 ir $1.5O 
Goti-.u; di<kas Aliejus.. 35 ir 60c. 
Gyva.-'.ies Bal-amąs .................. s.
Gviiuolc nuo Inkstų ir 

Kepenų........................75c ir $1
Gyduole iuu Rhc jmati/.mo 
Valytojas Kraujo.....................
Gyduolė nuo Viduiiaviino.. 
Gyduolė nuo Kirmėlių .... 
.Stiprintojas Plaukų ............. ..
Creine Veiuinis ....................... .
Lasai nuo Dantų Skausmo, 
Rvguiatoiius ..............................
l.ax«»ti.nas ......................................
Nervotonas ...................................
Plotkcle- nuo Pi-šalime ir 

Gripo........................................
l'cbroka ..........................................
širdies Stiprintojas ................
Antisep-olius ..............................

25 
.<1.25 
s 1.25 

:10c. 
5be. 
(>♦#<*.

15c.
S 1.25

S5c.
S 1.25

Kaina ant sekančių 
pasilieka ta pati.

vaistų

Baisumas Plaučiams ....25 ir 50c.
Pigulkos Kepenims .......... ... 25c.
Gidunti Mostis .................... ... 25c.
Aukso Mostis Akims.......... ... 25c.
įlydantis Pleisteris .......... .. 25c.
Odinė Mostis ......................... .. 50e.
Pomada Plaukams............... ... 25c.
Gyduolė nuo Nuospaudų. .. 25c.
Proskos DiUitiiHs ............... .. 25c.
Plotkelčs mio Galvos Skausmų

ir Neuralgijos .......... .. 25e.
Raminanti Lašai ............... .. 25c.
Mostis nuo Kataro............... ... 25c.
Antiseptiškos Toiietinčs

Pi** >skos ............................ .. 25c.
Proškos Kojoms .................... ... 25e.
Giliantis, Odinis Muilas. .. 25c.
T.ib-I.a't (dėl uzl ii li-jimot 10-25c.

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDI'ORD A VENŲ E. BROOKLYN. N. Y.

Visi COLLMB1A Gramafonai

toliau rcikalausit Severos "Vaistų kaip 
kad padaryt Jums užganėdinimą. Jus 

galite pasitikėt kad musų vaistai padaro tą, kas yra pažadėta.
Severos Vaistai parsiduoda visose aptiekose. Prašyk jų pilnu vardu kad 

apsisaugot nuo netikrų. Jeigu Jusų aptiekorius Jums neparduotų Severos 
Va’stų. tad parašyk'te mums. Pinigus turi prisiųst kartu su užsakymu

Su augšta pagarba Jums

W. F. SEVERĄ CO

Męs esame Įsitikinę, kad Jus ir ant 
kad ir pirmiau ir musų viena pareiga 1

CEDAR RAPIDS, IOWA

ir Lietuviški Rekordai
gaunami

PILVINIO ir ZELDOKO
KRAUTUVĖ

MĘS UŽLAIKOME VISUS LIE
TUVIŠKUS REKORDUS KIEK 
TIK JU YR \ PADARYTA.
Prisiųsk po 75c. už kožną Rekordą 

parašydamas dainų vardus arba nu
merį. o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo pamidėda- 
mi ar jau turite masina, ar ne. įdėk už 4c. šlampa prisiuntimui

PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BROADV AY SO. BOSTON'. MASS.

$
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I š R A I) ĖJAI!!
Norint gauti PATENTĄ ant Jusų išradimų ir trumpame lai

ke jį parduoti, rašykit pirma pas mums, reikalaudami patarimų, 
kuriuos suteikiame DYKAI ir knygutę — VADOVĄ IŠRADĖ
JAMS išsiųsime. Musų raštir.yčia yra 25t» Broaduav. New York 
mieste, kuriame yra milijonai gyventojų ir didžiausia kupėystė 
kur PATENTĄ geriausiai galima parduoti. Rašykite Lietuviškai 
reikalaudami knygutės ir musu gvaranciios—

AMERICAN EURUPEAN PATENT OFFICES, 
Barrister Bidg., W ashington

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stainnoms. (15)

j. RIMKUS
P. O. Bos .Hoibrook, .Mass.

H. S. Stone, Oph.D
Akių

Specijalistas.

> > 
i
t

10 m. So. Bostone.
399 Broachvav,

Sutaisytas :š -k-r-raios- 
recepto: sutrikto išmintie 
gu Egypto zul-.ui.in.. ;,

S O R. O JI, A 
apsireišl ‘. csn< Anai

D::.) .o»i pil‘ » . žt n-i. ger
kles skaudėjimo. <lnx>dio. gaivos 
skaud' . :■ apetito,

■-. ročyi Ubai pagarsėjusio

K-EXPl
seno ir ištikimo 
nos. iki ..(!,(* 
Ivje per pusę š: 
už l»o»;kutę vis 
arba gai Ae i.ž-.
F. AD. RICHTFR & CG. 

14-S3 Cjshisjto* Street, Ne* .c: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 pagelbą taip pigiai, 
'lasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų. plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

& Co., B. 70 Athenacum Bidg.. t

i!

i

—
Amerikoniškoj mokykloj.
Mokytoja, kad atgrasinus 

vaikus nuo ėjimo girion, ap
sako jiems sugalvotą šitokį 
atsitikimą:

—Tūla mergaitė, nenorė
dama eiti mokyklon, nuėjo 
girion. Ji toli nuėjo ir pa
klydo. Jau sutemo, ateina 
naktis, ji bėga, pati nežino
dama kur, ir štai ji pama
to, kad prieš ją stovi bliz
gančiomis stiklinėmis aki
mis ir iššieptom dviem ei
lėm tvirtų baltų dantų... Na, 
kas Įspės kas ten stovėjo?

—Aš žinau! — pašokusi 
maža Keidė sušuko.

M okyt o j a:—Ta igi kas ?
Keidė:—Tadas Rusevel- 

tas!...
Mokytoja:—Ne, brangio

ji. Tai vilkas!

Taupyk 'pinigus 
it

SVEIKATĄ

Paprasta slogų iv 
žnneliu pavidale— 
svaigalo—išgydo š 
gripą ) 3 dienas. ' 
viršeliu su pav :!■. 
Grąžiname pini: 
pasekmės.

I^ešiioja
1 - ’.iCL**! JFici

2 I piintli

iolė per 20 metu 
era ir liuosa nu > 
t; į 24 valandas, 
uk tikrą raudonu 

p. Ilill’s dėžutę, 
jei psiro<

' :s;>--e . i iekosi-

MOTERŲ IR MERGINI 
ŽINIAI.

Pavojingas daiktas.
—Jonai, mesk tu šitą savo 

britvą i pečiu.
—Kodėl?
—Žiūrėk, ant jos parašy

ta: ”Made in Germany.”
—Tai ką tas kenkia?
—Tave gali areštuoti kai

po Vokietijos šnipą.

Iš Apskelbimų.
Parsiduoda didelis riebus 

nupenėtas meitėlis. Norin
tieji mane matyti kreipkitės 
žemiau paduotu antrašu.

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už- 

į sukamas, vyriš
ko didumo,, ant 

/ 20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojamiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
lu. 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, neniokčk nė 
cento. Aisiminkite jus ūžmokčtu- 

j mėt už lokį pat laikrodėlį apie ?25.<M) 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

ENCELSIOR U'ATCn CO.
!MW> Athenacum Bidg. CHICAGO. rLL

r
Ncuaokites vis; is progos, 
2 Knygos Štuku Dovanai?

5 įsiems tik per i o dienų; 
atri: te ir aažinositc. kaip jas 
re:'., i gauti tuojaus visai dykai, 
arb-i rzšvkite. tos 2 knygos yra 
reikalingos visiems lietuviams,

BOOKS SUPPLY HOUSE
3048 S. WaUace St. Chicago, Iii.

KAD MERGINOSjh 
MYLĖTU? į

Jeigu taip, tai nusipirk (ji

i lį

i
I
B- . cishleigh Chicago, III.

VISIŠKAI UZ 
DYKĄ

Atidariau nauja vieta Bostone.
SIUVU VISOKĮ! S RUBUS 

pagal vėliausia madą— 
GRAŽIAI IK PIGIAI 

Taipgi galima gaut ir gatavų. 
M. M. ANDREH'S 

(Andriušiutė)
Bnylston Street. BOSTON.

<tarpe VVashington ir Tremont sts i
44

30
Ka b»s

4
Famflžlt. 
GratKdt!

kas
P<-r laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglu kalbą, skaitymą, raštą 
fr gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo: prisiųsk iv. 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
įvairių mokslų, divuoiuis ir va
karais. Klesos dčj vyrų ir mo
torų. Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.

AMERICAN COLLEGE PREPAR 
ATORY SCBOOL

(Aa*rx« $ckwl •( Utcttvi)
3103 S. Halsted St. Chicago, III.

KREST KENDŽIŲ. i 
o ji niekad nepamirš jus, nes J 
kendžių -ardomas priverčia jąd 
jus my. Reikalaukit visur ir Į 
visados Lovney’s Crest Ken-.’ 
dž«ų. >• i nedali (raut kitur,') 
tai pri- k mums dolerį, o*1 
paūši i --ą svarą geriausių! 
Ąmerik išdirbtų kendžių. Į 

Geriu as agentas Bostone,’

K. ŠIDLAUSKAS 
22f> BROĄDWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS

Kožnas vyras turi paveiksianti umn 
laiku vienu iš tu Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivcsti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir no galingi 
nauduoti* priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knvga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava 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 vyrų—st>pras, resnas, 
cnergitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

Sifilisu arba ūžnuodijiutu Kraujo, 
Triperiu. Pulavimn. Nusilpnėjimu Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais. Dusuliu Negruo- 
mulavitmi Viduriu, Prietvarką. Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmu, Pilvo, 
Jaknu. Pūsles ir Inkštu Likomės? .

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogu a- 
petitą; surngnn piką: ntsirimg.’-jiinus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtu liežuvio; negera kvapa; tam
sius ratus po akiu; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas. barningas ir aržus; pasargis ir 
Visas suuykis is ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliu.lys, priklos 
ir nusiminęs? Musu knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi knllw>i teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimu ir

c:
Miestas.. .. ... Stcjtas....

DR. J. RUSSEL I’RICE CO., J..202 Msdison & Clintoo St»., Cbicngo, III.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jusų Už Dyką Knygos PasirJynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tu knygų, umu laiku.

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

Adresas. . . . •....................................................................................................................................................
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klausime
šitokioje p. Pilėno propozici

joje \. K. Račkauskas nematė 
nieko blogo.—dirbti apsaugoji
mui to. ką laimėjo Rusijos revo
liucija ir dirbti lietuvių naudai 
negali būti blogu dalyku. Prie 
to p. Pilėno buvo kalbama, jog 
aliantų valdžios 
lijų nemanančios 
darbas paliekama 
ir iniciatyvai tų 
keliausią i Rusiją.
pat., jog tokiais pačiais tikslais 
kalbinęs ir kitus lietuvius vei
kėjus. Ar kalbinime Į toki dar
ną. arba ir apsiėmime toki dar
bą diibti gali būti koks parsida
vimas ar šnipystė—lai sprendžia 
sveikas protas ir logika.

Pagaliaus, kalbintasis (V. 
Raėkausrias) nevisai rimtai 
atsinešė i propoziciją, nes 
norėjo tikėti, kad aliantai skir
tu didelius pinigus panašiems 
darbams tarpe ne-rusų (šiame 
atsitikime—lietuvių) ; nenorėta 
tam tikėti tuo labiau, kad ne
manyta p. Pilėną esant taip Įte
kmingu tarpe aliantų žmogum, 
kad tie galėtu panašų jo pianą 
priimti ir miiionus dolarių skirti 
be kontrolės ir be matomos a!i- 
antams naudos.

"Vertimai, daromi SLA. ofi
se."— LSA. ofise, kaipo tokiame, 
kiek mums žinoma, jokiu verti
mų paprastomis ofiso darbo va
landomis nebuvo daroma. Jei 
ofiso darbininkė (p. Alytienč) 
darydavo veltinius atliekame 
mis nuo savo darbo valandomis 
—tai ne keno dalykas. Tuo la- 
biaus, kad p. Alytienė manė at
liekanti naudingą ir reikalingą 
lietuviams darbą. Prie to versli 
straipsnius p. Alytienė sutikda
vo iau ir dėl to, kad ji daug ver-: 
tim.ii atlieka netik SLA. ofisui, 
net ir anglu įvairioms mokyk
loms ir Įstaigoms. Ant galo, 
verčiami buvo straipsniai jau 
tiipę liet, laikraščiuose—o daly
kų. kurie yra spaudoje skelbia-, 
mi. niekas neslepia ir nesibijo. Į 
Straipsniai, versti anglu kalbom | 
kaip girdėjome is p. O. Alytie- 
nės, buvo vien lietuviu politiniu l 
reikalų paremėmui ir užtarimui. 
—pvzdž. p. J. O. širvydo straųv- 
snis "Musų Credo" ir kt.

Paskelbimas p. K. šliupo strai
psnio "Tėvynėje." — Pono K. 
šliupo straipsnio Brooklyne tar
ne lietuvių negalėjome nepas
kelbti "Tėvynėje” vien iau. dėlto, 
kad buvo prasiplatinusios kal
bos, buk "šnipai" parduoda lie
tuviu tautą, buk jie randą SLA. 
ofise sau prieglaudą, buk SLA. 
ofisas suteikiąs jiems informa
cijas apie alietuvių reikalus ir t. 
p. Gavę p. K. šliupo straipsni, 
svarstėme, kas daryti. Nenorė
dami duoti progos daugiau dar 
kalbu leisti apie SLA. ofisą, da
vėme tam straipsniui vietą, rei
kalaudami (redakcijos prieraše) 
nuo p. K. Šliupo platesnių infor
macijų ir paaiškinimų. Poną- 
K. šliupas mums jų neprisiunte, 
nors ir žadėjo.

Komisijos Rezoliucija, 
toje p. K. šliupo 
vome iš Tautinės 
sijos rezoliuciją, 
styliumi ir tokia 
tik nenušviečia

jokių instruk
tuoti—visas 
gerai valiai 

žmonių, kurie 
Jis sakė taip

K. 
te- 
ne-

negali savo skilčių tokiems raš
tams pavesti ir tuomi pastatyti 
I>a\ojun žmonių garbę ir laik
rašti.

. Su ištarimu savo žodžio mes 
nesiskubinome, nes laukėme, iki 
bus mums atsakyta i reikalavi- 
ną. paskelbtą prie p. K. šliupo 

straipsnio. Ne mes ką įtarėme 
ir ne mes galėjome ką teisti ar- 
>:■. teisinti. Bei, nuėjus dalv- 
Kanis tau taip toli, kad visais 
pakampiais nesiliaujama piet
elis nešioti, visokius ligotus 
spėliojimus daryti ir visą nebū
tų parsida\ ėlių” istoriją panau
doti partijų ginklu—nebegalima 
tylėti. .Musų tėvynei stovint art 
kranto prapulties, kuomet rei
kia visų tautų jiegų didžiausio 
Įtempimo jos gelbėjimui,—musą 
veikėjai tiktai ardymo ir griovi
mo darbui pasiš\enčia, atiduo- 
lami savo spėkas ne išnašiam 

darbui, bet "naujienoms” ir 
pletkoms.” Ar ne laikas atsi- 

oeikėti? Ar ne laikas pamąsty
ti. jog žaidimas žmonių garbe 
ir geru vardu yra prasižengi
mas. kokiu nedaug tėra? Ar ne 
laikas!

\ isuomenės labo delei, mes 
kviečiame: liaukitės. broliai,
:aidę ii aikvoję savo brangias 
spėkas. Lietuvių tautai reikia 
:ie nesutikimu, ne barnių, ne 
žaislų, bet sunkaus dari>o su di
deliu pasišventimu ir savęs atsi
žadėjimu.

V. k. Račkauskas,
A. B. Strimaitis.

I

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
Tikra Lietuviška Trajanka 
Mostis ir skysčiai nuo niežu 
Gyduol. pataisymui apetit 1 
Gvd. suvalniniinui viduriu 
Gyduoles nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............. ]
Gvdu. nuo "komų” 15, 20 ir 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 
Proškos nuo nerviško galv<>- 

skaudėjimo ............. 10 ir

Nuo prakaitavimo kojų .. 
(lydanti 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 1.0')
Nuo Reumatizmo ............. $1.0o

25c
50e 
25c 
50c 
20c 
2&c

1.00
1.0“
50c

l
i

.03

iiii)
D

skaudėjimo ............. 10 ir 2'-
Gumas nuo dantų gėlimo . . j
Visokie kvepianti ir mediku

liški muilai .... 10, 15 ir 2
Blakėms ir tarakon. nuodų 2

I’erfumos visokių gėlių. 25c.. 5bc., 75c.. $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

I 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 prisitisim 
(i jums ekspresu.
į Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

i 226 Broadway, Kampas c st. So. Bosti "ass.

c

PEėH. SOPĖJ1M STRĖNŲ G£
LIMĄ, sprando sustingi.;ią ir vsu

■ itiis skusmus ;• ūmus prašalina 
Sloan’o l.inimentas.

Nertukia ’intrint Paprastai už- 
oet ant skaudančios vietos ir greit 
asim.ru: •atutsa pagalbų. Švare- 
nis neę.u limpantis pleisteris bei 

mostis. negadina odos.
turėk bonkų po lanka dėl reuma- 

■;zmo. uikstelėjimų, užsidrėskimo,
■ amų gėlimo, neuralgijos, strėnų gė
limo, rumenų sustingimo ir tt.

t isose pliekose 25c.. 50c. ir SI.00.

Piano lekcijas i
Duodu piano Lekcijas pradi-i!)

nianis mokiniams už labai pri
einamas sąlygas. Jeigu norite 
platesnių žinių klauskit vpatiš- 
kai arba per laišką. ( ?)

Ona Ra u liną it is,
239 I. Street. So. Boston. Mass.

Telephone: Bark i»ay 1200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKIMIS.

, reikalingi
; t--------------—---------------------------------
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LEYNERIA1 MAŠINI 
ŠTAI ir MlUhEKIAl 
Kontraktuotas darbas 

Mainose.
A’ga nuo $4.30 iki $8.00. 

Atsišaukite pas: 
VVALTER FITCH, J r. 

Main and Tunnel Contractor.
EUREKA. I TAI!

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

419 BOYLSTON STR. <
Suilc !19. 120 ir 121

Netoli didžiojo miesto km

BOSTON. MASS

i

i

I

•i

STUK A 
Naujausis 
Išradimas

rtk kaladę kazi-ų. ištraukęs 
a tirą įdėk į stiklą pilrą van- 
bežiurint ta kazira pražūna 

vėl ją atrandi tarpe kitų
Prisiųskite 25c. gausite ’.ą 
magiios katalogą.
E MAG1C SHOP.

Hoibrook. Mass.

centus 
vienos 

pat

i
i
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tėvynės, 
tėvynė— 
žemelė, 
laimužė—

NAŠLAIČIO DAINA.
Oi skauda, skauda 
Mano galvelę. 
Oi sopa, sopa 
Mano širdelę...
Man siela varsto 
Skausmai krutinės, 
Oi aš našlaitis. 
Aš be
Mano 
šalta 
Mano
Liūdna dainelė.
Nelaimėms spaudžiant 
Ašei dainuoju,
Nes iš mažystės - -- 
Būdams artoju
Vargų vargeli
Įpratęs nešti, 
Tiktai dainelę
Moku suprasti.

L. Studentas.

Tie
st raipsnio. ga- 
Taryix)s Komi- 
parašvtą tokiu 
forma, kad ne- 

a dalyku, bet dar 
labiau jie užtemdyta ir mesta į- 
tarirnas ant vieno žemiaus čia 
pasirašiusiu i u (A. B. Strimai
čio), p. O. Aiytienės ir p. A. 
Rimkos. Jei "Tėvynė” butų pa
talpinusi tą rezoliuciją, tai visi 
tie tris žmonės butų turėję u 
tektinai pamato “Tėvynę” 
kti i valdišką teisina, 
liucijos mes netalpinome, prane
šdami Komisijai priežastis ir pa
aiškindami "Tėvynėje” (žiur. 
No. 39). Netalpinti rezoliuciją 
nusprendėme abudu, žemiaus 
pasirašiusiu, pasitarusiu sulig 
to ir su gerb. SLA. prezidentu, 
buvusiu redakcijoje 10 d. rug
sėjo. Nepatalpinimas rezoliu
cijos "Tėvynėje" juk-gi neuž- 
draudžia talpinti ją kituose lai
kraščiuose. I’rie to “Tėvynė, 
žinodama, jog nei Komisijos, nei 
kas kitas neturi teisės neteisin
gai (ar be prirodymų) įtarti žino 
nes (šiame atvyje A. B. Stri
maiti, (>. Alytienę ir A. Rimką).

trau-
Tos rez<>-

PAAIŠKINIMAS APIE 
NAUJAS KRASOS 

TAISYKLES.
Nuo 2 lapkričio laiškai bus 

po 3c., pačtakortės po 2c.
Bostono krasos viršinin

kas p. Murray išleido sekan
ti paaiškinimą apie laiškų 
pabrangimą:

Pakelta mokestis ant laiš
kų Įneina galėn 2 lapkričo, 
1917 metų. Tas reiškia, jei
gu jus siųsite 2 lapkričio lai
šką. tai iau vietoj dviejų 
centų turėsit lipyt už 3 cen
tus štampų. Už 3 
laiškas gali sverti iki
uncijos, tai yra tokio 
sunkumo, koks pirma eida
vo už 2 centu. -Jeigu laiškas 

: svers daugiau kaip i unciją, 
tai tuomet jau reikės lipyt 
kitus 3 centus.

Tečiaus laiškai siunčiami 
tam pačiam mieste eis po se
novei už 2 centu. Tokie laiš
kai oficialiai vadinsis "drop 
ietters."

Ant visų pačtakorėių, ko
kios parsiduoda pačtoje po
1 centą su Įspausta stampa, 
veikia lipyt da už 1 centą 
: tampą. Kitaip sakant, ant 
pačtakorčių turės būt išvi
so už 2 centu štampų, visvie
na ar tos pačtakoi-tės bus 
rašytos, ar spauzdintos.

Tečiaus privatinės atviru- visokių 
kės, kurios parsiduoda 
įvairiais paveikslėliais, ga-izmo. i_____.
lės eiti už 1 centą, jeigu siun-1 gėlimo, nikstelėjimo bei pcr- 
tėjas nieko ant jų daugiau tempimo raumenų ar gislų. 
neparašys, kaip lik adresą, tuojaus pavartokite Trine- 
kam atviruke siunčiama, trio Linimentą. tai pasekmin- 
Jeigu siuntėjas ant tokios.ginusia gyduolė tokiuose 
atvirukės ką nors parašys, skausmuose. Galite gaut 
lai ir ant jos reikės lipyt už i Trinerio vaistus visose ap-
2 centu štampų. I tiekose. Tūli pačtoriai atsi-

šitas taisykles kiek vienas Į.-akė leisti krasa tuos laik-
turi gerai atsiminti, nes ki- raščius. kuriuose garsinama 
taip siunčiamas laiškas gali Trinerio Karčiojo Vyno A- 
but sutrukdytas. Jeigu antimerikoniškas Elixeris. Wa- 
laiško nebus uždėta užtekti-Ishingtono Krasos Departa- 
nai štampų, pačta sugrą- mento solicitorius dabar sa- 
žins ji siuntėjui, kad da- vo laiške iš 24 d.rugsėjo pra- 
mokėtų, kiek trūksta. Jeigu neša, kad Trinerio Karčiojo 
s’untėjo adresas ant kon- Vyno Elixeris nėra svaiga- 
verto nepadjiotas, o štampų j las, vien tik grynai medici

niškas vaistas ir turi teisę 
būti gaunamu laikraščiuose. 
Kaina dabar biskuti pakilus 
delei uždėtų karės mokesčių, 
bet kiekvienas ėmėjas už 
savo pinigus ras visados pil-

Iš užrašo senmergės.
...Verčiau būti pajuokia

ma dėlto, kad senmergė li
kai, negu ištekėti ir negalė
ki juoktis.,..

TIKRA GYDUOLĖ YRA 
TIKRAS LAIKAS.

Jeigu turite negerovę dė
lei blogo apetito, vidurių už
kietėjimo. galvos skaudėji
mo ir bemiegės naktimis 
nerviškumo, stokos energi
jos ir tt., paimkite Trinerio 
Amerikoniško Karčiojo Vy
no Elixerio mažą stikliuką, 
tai geriausia gyduolė nuo 

skilvio blogumų, 
su jeigu kenčiate nuo reumati- 

ga- zmo. neuralgijos, podagros.

PATS ŠVIEČIANTIS 
LAIKRODĖLIS.

Nieko nėra naujo pasaulyje, vii. 
žmones kasdien patiria vis nauju- da
lykus. Du metui tam atgal žmonis 
.'įedaug da tesirūpindavo tujini ar jų 
laikrodis rodo visas laiko duh> ar u.-, 
vitais žodžiais tariant jie nežinojo, 
<ud lngersoll kompanja gamina laik
rodi, kuris rodys iaiką taip-pat gera; 
nakties tamsoje, kaip ir dieno- švie- 
"b-

Kada būdavo pasižiūrime į laikrodi 
.u jo baltų ciferbkuų ir jo juodai 
•umerias negalėjome sau persistatyt. 
.ad lai neteisingas laikrodi- ?es ro- 
lo tik pusę laiko. Tečiaus n- ■ kada 
ngersoll kompanija pagamino Radi- 
•litės laikrodžus. žnųoiių supratimus 
-.pie laiką persike i te. Apie ašių- :ti 
uk.-’Tcrčiū • viso’’ S u vi ■ *’ *”
.aistrių šalyj kasdiena atlaiko ą- 
,ro\ąs ir perka. tiųsį^eJsūkrouzm-..

Galbūt jus turite lngersoll Radio- 
ite laikrodi kaipo viena savo turtą, 
’asidėję po pagalviu lovoj nakčia jus 
ereikalat’.jate įtempti visą sav ma
gino spėką ar nešties laikrodį prie 
viesos. kad žinoti kokia valanda, tik 
šstraukit iš po pagalvio ir jau rr.a- 
ot. fas pats visose kitose tamsiose 
ietose. kur be žiburio nieko r.csima- 
o, bet pažvelgę į si laikrodį jus aiž
iai matot Jo skaitlines ir rodykles, 

lngersoll Radiolite padarytas su 
ikru radiumu. Numeriai it rodyklės 
tadarytos iš trylikos skirtingu mine- 
alų, vienas jų yra tikras rviliunra-. 
turis nušviečia tuos numerius ir •o- 
’vkles taip, kad tamsiausioj tamsoj 
ios aiškiai matomos.

Suprantama, pasisekimas Ingers 
kompanijos su save apšviečiančiais 
aikrodžiais passatino daugeli laikro- 
irunkų pamėgdžioti darant laikro

džius, tečiaus tai tik nevykus: imita- 
ija ir niekados negali out sulyginti; 
u tikru lngersoll Radiolite laikro
džiu, kokius tegali pagaminti vi-.-:.:: 
.eiiai tik lngeisoll kompanja.

SKAITYKIT IR PLATIX- 
KIT "KELEIVĮ.”

Pirk Laikrodėlį? i:

EXTRA!

. T

uždėta nemažiau kaip už 2 
centu, pačta nusiųs laišką 
kam jis adresuotas ir iš jo 
iškolektuos nedateklių. Jei
gu štampų ant laiško bus 
mažiau kaip už 2 centu, pač
ta jo visai nesiūs, tik pra- ną vertę, suprasdamas, kad 
neš adresatui, kad jam yra pagaminimas taipgi pabran- 
laiškas, ant kurio trūksta j go.
štampų. ] .Jos. Triner, Manufactur-

Jeigu jisai reikalaujamų' ing Chemist, 1333-1343 So.
štampų nusiųs, laišką gaus. Ashland avė.. Chicago, III. 
jeigu nenusiųs, negaus. 1 (.\|>garsinim>s> j

frt

i < 
t

VAINA! VAINA! VAINA:.
Helci karės I i ęs musų sakrovoje 

i.ervirsi- verčia mus padaryti šita 
pasiūlymą:

\ isiškui dykai duosim? per sekan-
■ ;as diei: i u kiekvienu American

■ liko..k-iiu 'i> vertės revolverį, porą 
auksinių ra..k •vgaiiams kiiypkių $2.0b

eilės. ir .pilkutę kaklaraiščiui 
ž.”.,. \ .... IĮ doi. vertės tavoro dy-
ai pertai la: pas mus American 
ra/.iai y : iv-i uotą laikrodėlį, gvaran- 
uotą ant 20 melų, pasainčiame per

< .<).!». sa privilegija išegzaminuoti. 
! .-i nepatek :i:’..;s, gali musų kašlai-
rąžinli, j< i patenkintas, užsimokėsi 

lik $»>.Z5.
šita proga lik per 20 dienų. Ra 

-ari. pažymėk n.oterišKus ar vyriš
kas laikrodėlis turi būti. i 15 >

STANl>Alti> BARGA1N CO
< I lept 5">i PMMi So. Roman avė.

( lik AGO. ILL.

Ha£KXKXi 'Ki'.'iCK LLEEieieeiačfa.***

|
i
$
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APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia
Sutais-om Receptus su di

džiausia ; lydą, nežiūrint ar iš 
I.ietuv. . atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap
tiekorius.

EDVARD DALY, Savininkas 
i S &ioacway, So. Boston. 
Gaiite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą, jrvduo- 
les atsiųsime.

7ISii*
ii

(

Šioj gadynėj nieks negali ap- j 
sieit be laikrodėlio. Tai pirkite : 
laikrodėlį mano krautuvėj, kur . 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgą ; 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su- įj 
derėtą sumą.

Taipgi pajieškau agentų !■' 
Mass. valstijoj. Patinimas ne- J 
reikalingas. Kaucija galima už- y 
sistatyt pinigais arba nejudina- J 
mu turtu (properte).
Galima lengvai uždirbt po $20.00 o 
į savaitę. Kreipkitės.

P. VALUKONIS,
255 Broadway, So. Boston. Maaa

lietuviai Kliaučiai
Vyrama Drabužio* 

Siuvame ant Užsakymo 
IHaloma, sutaisoma Ir iipron

VianintBi Kriaučių kompanija 
So. Bostoną, kur visam* duod-. 
*•**”* darbų oi prieinam< kainų. r

o nkbiosi ir Džiaugsies/ 
Todėl, _ kuria norit paaisiudi’*' 

arba soprcsit 
krsiputės pas mus. 

SOUTii BOSTON (JUSTO* 
TATLOB1NG co.

278 Broadway, So. Bo«(o«

Kklba Lietuvišku, Lenkiškai, 
Rusišku ir Vokiškai.

i

ir

si:
d

DUOKIT PASIŪT MUMS

AAnt. Januška

tvirtesni.
ŠIL TUS IR OVER 
PIGIAI IR GERAI
IR IŠPRUSINA M 

MOTERĮ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jusų brolis lietuvis

Mes užtikrinain. kad Jus sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUP.I S. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai itesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS

KOTUS PASIUVAU
TAIPGI IšVAI.OM

VYRU IR

2) 1
■ SO.IIOSTON.

Pabaigusi kursu \\ onians Mcdical 
Coltcge, Ifadtitnore. Md.

Pasvkniin-’ii atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokia* rmlas ir 

invairiuse niuU'tu liicoc.

F. Stropiene,6 st

GYDO VISOKIAS LIGA8. 
?1 Valandoa:

Nuo 8 iki 10 ryta. N

1
2 iki 8 dienu nuo 
8 vakar*.

UI HANOVER STREBT, 
a BOSTON. MASS.

Akušerka!I
i
£ra
g
S

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

222 W. BROADAVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21015
A—

I

otografuota tamsoje.

Radiolite $2.25
T ikras lngersoll radiumo apšvi* 

tais numeriais ir rodyklėmis.

f,4 Tr'V'* -v a., t ■
■ A'. 1 • « fl''1 • * y* :**, <-

asim.ru
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Vietines Žinios ž
Prof. Scott Ncaring 

Bostone.
Pereitą subatą People*: 

Temple svetainėje buvo Bos 
tono Darbininkų Tarybo 
surengtos prakalbus. Įž\ 
minusiu kalbėtojum būvi 
profesorius Scott Nearing 
Liaudies Tarybos narys.

Reikia pažymėti, kad prof 
Nearing yra oratorium pil
noj to žodžio prasmėj. J* 
prakalba padarė nemažą įs
pūdį.

Apipasakojo jis Liaudies 
Tarybos veikimo programą 
ir abelnai darbininkų judėji
mą Amerikoje, pranešė, kad 
jis pats turįs savo rankose 
10,(HM) pavardžių tų žmonių 
kurie prisižadėję mokėti pi 
$1 mėnesiui Liaudies Tary
bos veikimo reikalams. Bos
tone tokių žmonių, kurie da
vė tam tikslui po $1 kaip? 
mėnesine mokesti, atsirad* 
163.

Nors prof. Ncaring būvi 
pakviestas Darbininkų Ta 
rybes, tečiaus didesnę dal 
savo prakalbos jis pašventį 
socialistų judėjimo apibudi 
nimui ir išvedimui, kad taj 
judėjimas turės priverst ka 
riaujančias valstybes baigt 
karę darbininkų nustatyto 
mis salvgomis.

Paskaita apie ast raitomi ją.
Ar žinot, kiek sveria musų 

žemė ?
Ar žinot, kaip mokslinin

kai ją pasvėrė?
Ar žinot, kaip didelis yra 

nėnulis?
Ar žinot, kas yra 

taip toli žvaigždės, I 
langus?

Du pienininkai nubausti.
East Bostone apskričio 

teisino teisėjas Barnes pe
reitą panedėlį nubaudė H. 
P. Hood and Sons kompani
ją -50 dol. ir Asotn Farnts 
kompaniją $65 Mat tų kom- 

i saulė.1 panijų pardavojame piene 
kur yra miesto sveikatos priežiūros 

: komisija atrado priemaišų, 
Jeigu viso to nežinot, tai kas podaugina pieną, bet 

ateikite naikina jo maistingumo ver-•teinantį ketvergą
7:30 vai. vakare i socialistu j te. 
;alę. 376 Rroadvvay. ‘Ke- vo. 
eivio” redaktorius tenai tu-į 
•ės paskaitą apie astrano-; 
niją ir visi šitie dalykai bus 
įlačiai aiškinami. Išgirsi- 
e ir daugiau įdomių dalykų,!

nuo ko pakilai 
\ asai a L.—..

žiema šalta: nuo ko j 
diena ir naktis; kas 
tos krintančios žvai- 
kur gali būt praga- 
tt. Įžanga 10c.

Abi kompanijos apelia-

kaip antai: 
i u rėš: kodėl 
šilta, o 
paeina 
ai yra 
*ždės: 
ras, ir

Socialistų didelės 
diskusijos.

Ateinančios nedėlios vaka
re LSS. 60-tos kuoj>os sve- 

bun-? tainėje bus gyvos ir svarbios 
‘ diskusijos svarbiuose gyve

nimo klausimuose. Publika 
kviečiama skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Francis Stankūnas.

Bostoniečiai darbininkai 
nemiega.

Darbininkų judėjimas Bo 
stone eina gana gyvu žing
sniu. Socialistu kandida 
tais ir agitacija pradėjo in 
teresuotis ir tie žmonės, ku 
rie pirma apie socialistu 
nei žinoti nenorėjo.

Tame judėjime lietuviu 
darbininkai irgi neatsilieka 

Spalių 28 d. vakare Lietu 
vių salėje buvo LSS. VI ra 
jono surengtos prakalbos 
Kalbėjo drgė. Z. Puišiutė 
Prakalba padarė gerą įspu 
dį, nežiūrint tos paklaidos, 
kad nešvarų ”donosčiką‘ 
Ramanauskutį kalbėtoja 
prie tautininkų partijos pri 
skaitė, klaida ant vietos pa
taisyta ir "donosčiką” at
mesta juodajai klerikalų 
partijai, kuriai jis teisin
gai priguli.

Socialistų rinkimų agitaci 
jai paremti susirinkusioji Į 
prakalbas publika suaukavo 
23 dolerius su centais.

Didelės socialistu 
prakalbos.

Ateinančią nedėlią. 
apkričio) 2 vai. po pietų. 
<ertėi Dorchester Street 
3roadway bus viešas socia- 
istų sušaukiamas susirinki- 
nas ir prakalbos. Anglų kal
ia kalbės S. P. Kandidatas 
Bostono majorus d. James 

)neal.
Bostoniečiai, nepraleiskit 

irogos. susirinkite visi, kad 
šgirsti ką socialistiškas 
niesto gaspadorius galėtų 
niesto gyventojų gerovei 
įuveikti, jeigu tuomi miesto 
<aspadoriumi paliktų.

(1

Susirinkimas. Tėmykite! 
rtarninke. 6-tą lapkričio, 

bus susirinkimas l iet. Mo
terų Progresyviško Susivie
nijimo 13 kp. nuo 7:30 vaka
re, LSS. 60 kp. salėje, 376 
Broadvvay. Visos narės ma- 

1 lonėkite atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų.

J. Sarapienė, sekr.
DIDELĖS PRAKALBOS!!!

Nedėlioję. 4 lapkričio nuo 
2:30 po pietų. Faneuil Hali 
bus protesto prakalbos prieš 
brangų pragyvenimą. To
dėl visi malonėkit atsilan
kyti.

pieno

piem- 
buvo

Po 10c. galima gaut 
1500 sąkrovose.

H. P. Hood & Sons 
nė korporacija, kaip 
paskelbta, kad įsteigs -50 są-
krovovu, kur galima bus 
gaut pieną po 10c. kvortai, 
šią savaitę skelbia, kad jau 
1,500 sąkrovų apsiėmė par
davinėti tos korporacijos 
pristatomą pieną po 10 cen
tų kvortai.
Korporacija nupiginus pie

ną nenustojo pelno. Jinai 
padarė tatai ne dėlto, kad 
pasigailėjus žmonių, bet dėl
to, kad išvežiotoįus galima 
butų pa va ryt iš darbo. Pieno 
išvežiotojai rengėsi, strei 
kan. reikalaudami algos 25 
dolerių savaitei. Pieno kor
poracija sumanė šitokiu 
bildu užduot vežėjams smū
gi-

Smulkieji pieno pristaty
tojai protestuoja prieš pie
ninį trustą, kuris šitokiu bū
du smulkiuosius išmuša iš 
biznio ir prašalina kompeti- 
torius, kad paskui plėšt žmo
nes prisimvnus. Bet kaip 
ten nebūtų, dabar pieno 
kvortą galima gaut už 10c., 
tik patiems reikia parsinešt.

Nelaime patiko lietuvį prie 
darbo.

Steponą Navicką, kuris 
gyvena po No. 175 Bovven 
st., So. Bostone, patiko aną
dien nelaimė prie darbo. Na
vickas dirbo Watertowno 
”roberinėj.” Mašina paga
va dešinę jo ranką ir nukirto 
du pirštu.

Susirinkimas.
LSS. 71 susirinkimai 

aikomi du sykiu imėnesį: 
rntrą ir ketvirtą nedėldieni, 
vetainėje 7 Burleigh Street, 
’ambridge. Mass. Prasidės 
0 vai. iš ryto.

bll:

Boston, Mass.
L.S.S. 162 kp. susirinki- 

nas atsibus lapkričio-Nov. 
>. 1917 m. nedėlioj, 1:30 vai. 
>o pietų, svetainėje po nr. 
193 Hanovei. St.. Boston 
’dass. Visi nariai malonėki- 
,e atsilankyti ir naujų narių 
itsivesti.

REIKALINGA KNYGVEDĖ So. 
Uostomi Lietuvių Kooperatyviškai 
Krautuvei. Privalo suprasti gerai sa
ro darbų, 
darbas ir 
formacijų 
ekre torių

o tokiai bus užtikrintas 
gera alga. Platesnių in- 

norėdamos kreipkitės i 
šiuo adresu:
A. NAVIKAS.

212 Broaduay. So. Boston, Mass.

PAMETĖ $190.00.
Nedėlioję. Spalių 28, So. 

Bostone pamesta Š190. Jei
gu kas atras ir sugražins 
man.ga us didelę dovaną.

K. Petrauskas.
291 I) St.. So. Boston. Mass.

Apvaikščiojimas.
Brightono Lietuvių Kooperacija 

rengia metini apvaikščiojimą 29 d. 
lapkričio-Nov. Prasidės nuo 12 vai. 
dienų. Programas bus labai įvairus, 
užkviesti garsus kalbėtojai ir solis
tai. bus perstatytas teatras, o po te
atro šokiai. Aplinkinių miestų lietu
vius meldžiame ant tos dienos nieko 
nerengti, bet visus atsilankyt ar.t 
musų apvaikščiojimo. (47)

Komitetas.

D. L. K. VYTAUTO BENO 
Muzikališka Mokykla.

Mokiname grajįt ant visokių ins- 
tumentų, kurie norite pasimokyti 

(45) ! kreipkitės. (48)
339 Broad^ay. So. Boston, Mass.

M. Grubbis. Direktorius.

Šokiai su Dainomis.
Rengia Birutės Kanklių Choras

Subatoje, 3 Lapkričio-November, 1917 
Lietuvių Svetainėje, 

kampas E ir Silver St., South Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare ir trauksis iki vėlai nakties

Gerbiamoji Visuomenė! Sic šokiai bus vieni iš gra
žiausių ir linksmiausių, kadangi juos Choras rengia, todėl 
juose dalyvaus netik visas vietinis jaunimas, bet ir iš apie- 
linkės. 0 prie to Choras padainuos keletą gražių naujų 
dainelių šokių pertraukose. Kviečia visus KOMITETAS.

>

>
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GYDUOLES NUO KOSULIO
Reikalaudamas gyduolių nuo kosulio, 
kiekvienas geidžia įgyti tik geras gy
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin
gų. o žinomų vardu

Severa’s 
Balsam 
for Lungs

r. w. Koic. 
dricj iš Chestcr 
XV. Va.. praneša 
r".ms rašydama*: 
“Patariu kiekvie
nam. kad pirktu 
tiktai Sevcros Gy
duoles. nes jos 
yra geros, o y- 
patingai Severo.-* 
Ralsamas P 1 a u- 
ėiams. už kuq 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo k^ulj. mėgi
nome daugeli vi- 
šokit; gyduolių, 
bet perniek: kaip 
pirkome beveros 
Ralsamo P 1 a u • 
čiauis. ui kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų.

1

t

»

(Sesoros Raisamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio". Papratimas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Sevcros Balsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavimns. 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties mfluenzos. uždegimo pleuros, trau- 
kuciuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
Šita gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

Kain:2Sc ir *0 centą — -,-irur aptiekėte
Se*.-crr». ęrimyniškos GyrlncKs parduodame^ 

v-<nr aptieko«c. Vi-u ome t rrikalaukitc “Se
vero*” ir pasakykit pilna gyluolčs varda. 
Teigtu arti negalima cauti. tai ’žsisakius. iš
siųs tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, lowa

Severą’* Cold and 
Grip Tableta
(Severo* Plotkelf* 
Pergalimo ir Gripo) 
žinomo* iuomi. kad 
gali pergalimi 
trumpu laiku.

ntio 
y* 
n*- 

lab-u
centai.
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474 Broadway,

KAP1TALIS

9
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ir

pranešame, 
pinigų

Antanas Ivaszkievicz 
kitų.

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo
nors neištikimose vietose, 
padėtų į saugių bankų kuri 
po Valstibes priežiūra ir

kur 
bet 
yra 

kuri
moka visiems teisingų nuošimtį. 
Padėt j bankų galima ir po ma-

v—

Overkotai

Nes tiktai dabar rublio kaina žema.

PINIGUS

PINIGUS

PINIGAI

Vaizdas Oklahomos Aliejaus lauko nepartoii nuo Buck Run Oil Co. žemės.— Daugelis vargšu liko turtuoliais iš šitų Aliejaus šulinių.

DRAUGAI, SKAITYKIT IR PLATINKIT 
KELEIVI.

hiozas Zupkauskas.

PAKVIETIMAS
Šiuomi aš .Juozas ZupkausKas užkviečiu savo tautie

čius ir draugus ateiti pamatyt mane, kuomet jums reikės 
SIUTO, OVERKOTO, APRĖDALy ar CEVĖKYKIJ. Aš 
pats Jums visuomet patarnausiu atsakančiai. Aš širdin
gai dėkavo.iu Jums uz jusu iiaramą praeityj, kartu tikė
damas paramos ir ateityj.

Musiį rudeniniai ir žieminiai naujos

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 Papuošalą. 

Skrv heliu ir Cevervku.

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

Atėję klauskite p. J. Zupkausko.

S. H. HARRISON CO
682-672 Washington Street, Boston, Mass

Į
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SAUCIAUSIA BANKA

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

So. Boston, Mass.
$200,000.00

Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00
JOSEPH A. MAYNAR.. —PREZIDENTAS

TAURINIMO SKYRIUS. Ant 
padėtų apsaugai pinigų, priskai
to mas 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 PRIS1VST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Bankoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.

Prie So. Bostono Trust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlauskas, aptickorius 
ir Liet. Šelp. Fondo kasierius; 
Jonas Mathus; F. J. Ragučius; 

ir daugelis

Kas nori būti tortingu, tas savo sutaupytus 
pinigus privalo dabar pasiųsti i RUSIJOS 

VALSU1NĘ APSAUGOS RANKA!
D1DŽ1ALS1S LIETUVIŲ BANKAS MASS. VALSTIJOJE— 

JUOZO K AW ALIAI SKO. i ei. Richmnnd
111 Salėm Street, BOSTON, MASS.

PINIGUS 
PINIGUS 
PINIGUS

'9

ant apsaugojimo priimu ir mokti 1 procentus.
Rusijos perku ir parduodu pagal žemiausi dienos kursą, 
pasiunčiu į Rusijos Valstibinį Apsaugos Banką ir siuntėjam 
pristatau, greitu laiku to banko knygutes.
į Rusija pasiunčiu paėtu ir telegrafu. Siuntėjams pristatau 
parašus adresatų.
įteikiu per 4 dienas gyvenantiems Rusijoje, jei likta: siun
tėjai to nori.
man įteikti gvarantuojami mano kapitalu $50,000.00.

Bankierius JUOZAS KAAVAL1AUSKAS.
III SALE.M ST.. BOSTON. MASS.

Vargšai Lieka Turtuoliais
Iš Kansas City Star.

Sunday, Julv 22, 1917.

Praturto iš aliejaus.
Tris šėrai Trapshootcr Oil Kompani- 

lobį.jos suteikė p. Arnold dideli

Wichita, Kans. July 21—E. 
noki iš i .arend. Kans., vienas 
mųjų investorių Trapshooters Oil Co. 
jaučiasi -magiai. Arnold atvyko va
kar į AVichita, kad praleisti keletą 
"savo sunkiai uždirbtų" dolerių.

Bet p. Arnold ne vien smagus — 
jis taip-zi myli savo moterį, nes jei- 

i "u ne jo moteris, tai jisai butų tuos 
; savo šėl u- Įtardavęs už $700 ar $1,000 

Mat. per. itame rudenyje, p. Arnold 
su devt ais savo draugais, nupirko 
ovyiika rinuju Šerų Trapshooters 
Oil Co. p, Arnold nupirko šėrų už 
$300.

Kuon pereitame rudenyje, p. Ar
nold su av<> motoro lankėsi Wi-hita, 
viena.- aliejaus žinovų pasiūlė Ar
noldui •<' t už jo šėrus; veliau-gi pa
siūlė n< ■ .<1.000.

"Ncpa luok." užreiškė mano mote
ris. ”Jer_ i gi ir prapultų tie pinigai, 
tai vist nedaug, o kartais galime 
dar išla ėti." Arnold paklausė savo 
moters serus pasilakė.

Vakar >evalgydatnas su 
mu, p. A nold prasitarė.

”.Mat kiekvienas 
terš Oil 1 'o. 
dien. A> 
sta mok: skaitliuoti, tai gali išskait- 
liuoti ki. aš gaunu į metus. Aš ne
mėgina apskaityti.”

”Tok a mano laimė." tęsė jis to
liau. "A- mėginau prikalbinti viena 
savo dr: .irą, kad jis pirktų už $100 
šėru, i jis atsisakė, teisindamąsis, 
kad vis- pinigus sukišęs į savo gal 
vijų fa ą. Pasiūliau jam paskolinti 
tą $1*10. et ir tai ats’sakė.

"Velia . mes savo šėrus padalinome 
į mažia .-ius šmotelius, o šiandien 
mano d įgas nupirko vieną tokių 
šmoteliu r užmokėjo 6,000.00, kuo
met po- ame rudenyje jis nenorėjo 

'0 už vieną pilną šėrų.” 
k metai kaip Trapshooters 
ipo suorganizuota Linwood 
si pirmieji šėrininkai buvo 

: • šiandien p. Arnold velyje ; 
negu pinigus skait- Į

W. Ar- 
iš pir-

pažįsta-

seras T rapshoo- 
atnesa |>o $166.50 kas- 

uriu tris Šerus. -Jeigu tam-

mokėti
Vos

Oil C<>.
Parke, 
šauliai.
geriau .dyt negu pinigus 
liuoti.

”Man<’ <106 padarė man 3100,000. 
00”—tai' p. Arnold. "Vienas iš ma
no pazi-:.mų iš Eldorado pardavė 
savo sėr < už 330,000.00, tot jeigu 
jis butu kiek ilgiau palaikęs, butų 
gavęs S" .OOO.Oo daugiau.

i

OKLAHOMOS ALIEJAUS KOMPANIJŲ ŠĖRININ KAI PELNO MILIJONUS.
Aliejus padarė daugiau milijonų, negu kokią nor.-. kita pramonė ar biznis pasaulio. Bet dar didesne dau- 
gybė milijonų bus padaryta ateityj, nes aliejaus biznis yra saugiausias ir pelningiausias.

ALIEJUS REIKALINGAS VISUR IR VISUOMET. Pasaulis greitaikeiėiasi nuo anglies į 
r.e. nes daug švaresnis, greitesnis, pigesnis, patogesnis, 
dega—išnyksta.
Todėl aliejaus 
panijų pelnai.
MILŽINIŠKOS 
kų išnaudota. 1 
iš tų laimingųjų? ------ ------

Neprigulmingos Aliejaus Kompanijos Turtėja.
Standard Oil Kompanijos tolstąs nebekontroliuoja aliejaus biznį. Neprigulmingos (independent) aliejaus 
kompanijos smarkiai iškilo paskutinių laiku ir jų įtekmė aliejaus biznije didinasi diena iš dienos. Šėrininkai 
neprigulmingų (independent) aliejaus kompanijų šiandien gauna kasdien besididinančius pelnus, štai tik 
mažas pavvzdis pelnų: kelių aliejaus kompanijų, kurių šėrai trumpu laiku pakilo sekančiai: Mid.vest Re 
fining pakilo nuo $35 iki 3177, Cosden nuo $5 iki $27. Cosden Oil and Gas nuo $<> iki Sis, Eik Basin Petrole- 
um nuo 37.50 iki $14. Merritt Oil nuo $!• iki 339. Federal Oil nuo 37c. iki $8, Sapulpa Refining 
Sl'i, Oklahoma Producing and Refining nuo $5 iki $11. Beveik visos ši-tos paminėtos aliejaus 
nesenai susiorganizavo ir pradėjo biznį.

Anglių Gadynė Baigėsi —Aliejaus Gadynė Prasideda.
Mižiniškus pelnus: procentais, Šerų tonusais ir marketo pelnais nuolatos jraus tie investoriai, 
pirkę DABAR perka Šerus užtškiamų neprigulmingu aliejaus kompanijų. Aldonai pelnų, kurie tapo 
tverti praeityje aliejaus biznyje yra maža dalis, sulyginus juos su tais milionais, kure bus padaryti ateity
je šitame saugiausiame iš visų biznių. Pasaulio historijoje nebuvo ir nebus tokios gadynes, tokių auksi
nių progų kaip DABAR. Tie investoriai. kurie su atsarga ir aiškianuožiura įvesdvs savo pinigus DA
BAR į šėrus atsakančių augančių aliejaus kompanijų, rekomenduoja-mų ir pasiūlomų pastovių ir geros re
putacijos firmų, įgis ateityje milžiniškus pelnus iš savo šiandieninių investavimų.

Musų Firma Rekomenduoja Dabar šėrus šių Užtikiamų Aliejaus Kompanijų:
INVADER OIL and REFINING Co. Šios kompanijos šėrai pakilo jau iki Moka po 1 procentą kas
mėnuo (ant pa.-.)—12 procentą į metus.
BUCK RUN OIL CO. Jauniausia. Šios kompanijos šėrai dabar parsiduoda tik po 31.tN». M--~ ūkime, kad 
šios kompanijos šėrai smarkiai kiis ir bėgiu kelių mėnesių irgi pradės mokėti procentus. Didesnis skait
lius šėrininkų šios kompanijos dabar yra lietuviai.
JEIGU TAMSTA BUTU.M INVESTAVĘS $100 Į sekančių kompanijų šėrus. kuomet jie pirmiausiai buvo 
siūlomi, tai tamsta butum įsigijęs sekančius turtus: 
SlOų investuotų į Lucille Oil Co. pakilo vertėj $16,000 
$100 investuotų į Speneer Oil Co. pakilo vert. $16.00® 
8100 investuotų į Quaker Oil Co. pakilo ver. 820.000

Pasaulis greitaikeiėiasi nuo anglies j aliejaus gady- 
_ . _ . _ , Aliejų negalima du kartu panaudoti, nes jis su-

Užtai aliejaus labai trūksta, nes visur naudojamas.
kainos nuolatos kįla ir toliau dar labiau kils, o su kilimu kainų kartu kila ir aliejaus kom-

DAUGYBĖS ALIEJAUS guli po Oklahomos žeme. Tik maža dalis Oklahomos aliejaus lau- 
Dideli turtai laukia tų žmonių, kurie pasieks tas daugybes aliejaus. Ar tamsta busi vienu

nuo 37 iki 
kompanijos

kurie turi su-

$100 inv. į The Produccrs Oil Co. pak.vert. $25.000 
$100 inv. į The Home Oil Co. pakilo vertėj $40.000 

_ ______ _ . $10® inv. • The Colinc Oil Co.. pakilo vert. $16.01)0 
$100 investuotų j The Trapshooters Oil Co_ pakilo vertėje $100.000.00.

Žmonės padaro turtus iš gerų investmentų—ne iš darbo. Gerai investuotas doleris atneša <imtn-. tuks- 
tančius naujų dolerių pelno. Tmldėl, leisk tamsta save pinigus į <!a«bą, tegul jie nesą tamstai pelnus. i>A- 
BAR tamstos proga nusipirkti šėrus augančių aliejaus kompanijų. Nepraleisk tos auk: inės progos. Pirą 
Šerus DABAR, kuomet jie pigiis. nes vėliaus mokėsi brangiau ir r-.ažiau gausi pelno. Nelauk, siųsk <avo 
orderius TUOJAUS.
Prisiusime Dovanai žemlapį Oklahomos, Kansa.% T ertas ir Meksikos aliejaus laukų, taipgi ir pilnas infor

macijas. Rašyk TUOJAUS.

JOHN ILGAUDAS, Mgr. A. W00D & C0., Ine.
110 So. Dearborn St., Room 1016. Phone Randolph 4988. Chicago, III.

Pasarga: Ofisas atidarytas Subatos vakarais iki 9 vai., o nedėliomis nuo 10 ik; :: po pietų.

Gerbiamieji:—Malonėkite tuo jaus prisiųsti žemlapį aliejaus laukų—Oklahomos, Kansas, Texas ir Me- 
xikos, taipgi pilnas informacijas apie šėrus BUCK RUN OII. CO.
Vardas-pav. ...
Pilnas Adresas.

Gerbiamieji

M iestas

Į

■




