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Didžioji Revoliucija prasidėjo
-e g,

October c, ibi?. linam visokiais budais ra-, Petrograde 7 lapkričio at-
KERENSKIO \ AUDŽIA ginti Vokieti jos žmones, kad sidarė visuotinas Darbinin- 

NUVERSTA. j'e sukiltų ir kartu su mumis kų ir Kareivių Tarybų ats-
kuogreičiau- tovų suvažiavimas, 

mes ketinam 
proklamacijų j

True translation filed with the post
‘ master at Boston, Mass., on Nov. 
! 14, 1917, as reųuired by the Act of * Į October 6, 1917.

w r « j-a v » n v w v * .«

True translation filed . 
master at Boston, Ma> 
14, 1917, as reųuired l>y 
<k-tol>er »>, 1917.

Visi ministeriai atestuoti; 
Petrogradas revoliucijonie- 

rių rankose.
Rusijoj kilo nauja revoliu

cija. Kerenskis likos praša
lintas, visi jo ministeriai 
pasodinti kalėjiman, o vald
žią paėmė į savo rankas 
Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba.

Visas perversmas įvyko 
be kraujo praliejimo, nes 
kariumenė stojo Darbininkų 
ir Kareivių Tarybos pusėj, i 
Susirėmimas įvyko tik prie j 
Žiemos Rūmų, kuri saugojo1 
moterų batalijonas.

Kol bus suorganizuota 
darbininkų ir kareivių vy
riausybė, šalies reikalams 
vesti tuo tarpu likos paskir
tas Karinis Revoliucijos Ko
mitetas, kuris savo posė
džius laiko Smolname Insti
tute.

Naujoji Rusijos vyriau
sybė ketina tuojaus pasiūly
ti kariaujančioms valsty
bėms pertraukti mušius 
trims mėnesiams ir sušauk
ti liaudžių atstovus (ne dip
lomatus) taikos išlygoms 
apkalbėt. Karė turi būt pa
baigta be užgriebimo žemių 
ir be bausmių.
True translation filed with tne post- 
niaster at Boston, Mass., on Nov. 
11, 1917. as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

RUSIJOS ARMIJA REI
KALAUJA BAIGT KARU-

Kitaip kareiviai ketina pa
likti apkasus ir eit namo.
Buržuazinė Amerikos 

spauda aiškina, kad Rusi
jos bolševikai nuvertė Ke
renskio valdžią ir nori baig
ti karę. Ištik rujų gi tai ne 
bolševikai, bet pati rusų ar
mija pareikalavo baigti ka
rę. Ir Kerenskio valdžia 
puolė vien tik dėlto, kad ji 
nenorėjo šito kareivių reika
lavimą pildyt.

Apie tai dabar praneša 
vienas Amerikos laikraščių 
reporteris, kuris kelios die
nos prieš Kerenskio puoli
mą turėjo pasikalbėjimą su 
Darbininkų ir Kareivių Ta
rybos pirmininku.

"Mes norim kuogreičiau- 
sios taikos,” pasakęs Tary
bos pirmininkas, "bet ne at
skiro? taikos. Mes kalbam 
už Rusijos armiją, kuri at
sisako stovėti šią žiemą ap
kasuose, jeigu ji tikrai ne
žinos, kad demokratinė tai
ka su Vokietija nėra galima. 
Bet reikalaudami neatidė
liojamos taikos, mes atran
dam. kad Rusija turi veikti 
viena, nes mes esam įsitiki
nę, kad vien tik tokiu budu 
galima prieiti greitai prie 
taikos.

"Paryžiaus konferencija 
tiesiog mus neliečia,*tuo tar
pu Vokietijos žmonėms mes 
galim pasiūlyt taikos pieną 
tiesioginiu keliu. Jeigu da
bartinė musų valdžia atsi
sakys veikti viena ir daryt 
vokiečiams tiesioginį taikos 
pasiulymą.tai mes pasirupin

'V

pareikalautų 
sius taikos;

,net milionus
išmėtyt iš orlaivių tuo tik- kelis labai svarbius nutari- 

Islu. Tokie apsireiškimai, mus.
kaip paskutinis vokiečių lai-,' Pirmas Nutarimas: Visa 
vyno sukilimas, duoda mums valdžia pereina į Darbinin- 
vilties, kad musų sumany- kų ir Kareivių Atstovų ran- 
mas guli nusisekti. Reikia kas. Valdžios komisionie- 
susižinol su Vokietijos žmo- riams atimta visa gale. Dai
nėmis tiesiog.” bininkų ir Kareivių Tarybų

"Bet kaip jums gali vokie- pirmininkai susineša tiesiog 
čiai pritarti, kuomet jus rei- su Revoliucine Vyriausybe, 
kalaujat taikos be užkuria- Visi areštuoti žemiečių ko
vinių ir kontribucijų?” pak- mitetų nariai turi būt tuo- 
lausė Amerikos korespon- jaus paliuosuoti, o areštavu- 
dentas. • šieji juos valdininkai patįs

"Vokiečių valdžia nepri- pasodinti kalėjimam
Antras Nutarimas: Mir

ties bausmė, kurią Kerens
kis buvo įvedęs karės fron
te, liekas panaikinta. Fron
te įvedama pilna politikos 
propagandos laisvė. Visi 
revoliucijonieriai oficieriai 
ir kareiviai, areštuoti už 
taip vadinamus politiškus 
prasižengimus, tuojaus turi 
būt paliuosuoti.

Trečias Nutarimas: Bu
vusieji ministeriai Kiškin, 
Tereščenko, Maliantovič. 
Nikitin, Maslov, Liverecki, 
Bernacki, Smirnov. Gvar- 
dev, Konovalov, o taipgi ad
mirolas Verderski, genero
las Verchovski ir Tretjakov 
—areštuoti.

Kerenskis pabėgt*. Visos 
revoliucinės organizacijos 

Trockis tur^ galimų prie
dą oridu- monių, kad jį suėmus ir 
• - sugrąžinus Petrogradan.

i ______________

True translation filed with the post- 
inaster at Boston. Mass- on Nov. 
14. 1917, as required by the Act of
October 6, 1917.

TELEGRAFAS IR PAČTA 
REVOLIUCIJONIERIŲ 

RANKOSE.
Darbininkų ir Kareivių 

Tarybos pirmsėdžio padėjė
jas drg. Kamenevas paaiš
kino amerikonų žinių agen
tūros "Associated Press”

tars, bet žmonės gali ją pri
verst prie to,” paaiškino ru
sų Tarybos pirmininkas.

"Bet daleiskime, kad vo
kiečiai nesukila ir į jūsų at
sišaukimus neatkreipia jo
kios atidos,” patėmijo kores
pondentas, ant ko Tarybos 
pirmininkas atsakė:

"Tuomet kiekvienas ka
reivis rusų armijoj žinos, 
kad jis kariauja už revoliu- 

itiją. o dabar jis to nežino. 
| Armijos ūpą aš žinau. Pas 
įmanė kas diena atsilanko ka
reivių delegacijos ir reika
lauja. kad kuogreičiausia 
karė butų baigiama , kitaip 
jie paliks apkasus ir eis na
mo. Bet jeigu Vokietija at
sisakytų taikytis, tuomet jie 
kariaus kaip liūtai."

Toliau? Ikonas 
bolševikų vadas, 
rė: "Mes, bolševikai, nori
me Rusiją gelbėt, nes nors 
mes esam internacionalistai, 
mes taip pat ir patriotai. Aš 
nenoriu, kad Amerikos žmo
nės, su kuriais aš esu gyve
nęs, manytų, jog mes norim 
paaukauti Rusiją idėjai. Mes 
tik norim pasiūlyt Vokieti
jų' liaudžiai tuojaus baigti 
karę, kas reikštų karės pa
baigą visiems.”

True translation filed with 
master at Boston, Mass.. 
ii. 1917. as reųuired by tl 
October 6, 1917.

Šitas Rusijos demokrati- 
os suvažiavimas padarė jau

Pasibaisėtini iuodišinč u d įbai
I
lrue translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
U, 1917, a.-, reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

LENINAS IR TROCKIS 
—MINISTERIAI.

Pakrypus revoliucijai kai- 
ryn, Rusijos valdžia taipgi 
turėjo pereiti į kairesnes 
rankas. Ir vietoj "viduri
nio” Kerenskio, ant revoliu
cijos arenos išėjo "kairysis” 
Leninas. Telegramos sako, 
kad Leninas paskirtas jau 
ministerių pirmininku, o 
Trockis—užsienio ministe- 
riu.

Leonas Trockis prieš re
voliuciją buvo Amerikoj ir 
redagavo New Yorko rusų 
dienrašti "Novyj Mir.” Ki- 
lūs revoliucijai, jis tuojaus 
išvažiavo Rusijon; jo kelio
nei lietuviai socialistai pas
kolino da ir pinigų.

I

Rusijos proletariatas 
įsteigė savo valdžią.

KARIMO REVOLIUCI
JOS KOMITETO PRANE

ŠIMAS.
Karinis Revoliucijos Ko

mitetas išleido į visas revo
liucijos Tarybas, kareivius 
ir proletariatą šitokį prane
šimą:

Mes prašalinom Kerens
kio valdžią, kuri pakele mai
štą prieš revoliuciją ir liau
dį. Perversmas, iššaukęs 
urašalinimą laikinos vyriau
sybės, įvyko l>e krauju pra
liejimo. ‘

Petrogrado Darbininkų ir 
Kareivių Taryba iškilmin
gai šitą perversmą sveikina 
ir apskelbia, kad valdžią pa
ima į savo rankas Karinis 
Revoliucijos Komitetas, pa
kol Darbininkų ir Kareivių 
Tarybos suorganizuos vy
riausybę.

■ '

lrue translation filed with the post- 
: master at Boston, Mass.. on Nov 
l-t. 1917, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

KERENSKIO ARMIJA 
EINANTI ANT 

PETROGRADO.
Lenino valdžia išleido pe

I

Į
Pranešdamas apie lai ar-jreįtoj sąvaitėj pranešimą, 

mijai fronte, Karinis Revo-jkad keli skyriai kariumenės 
liucijos Komitetas kviečia (kuriuos Kerenskis šaukėsi į 

. pagalbą, buvo jau netoli Pet 
rogrado, bet revoliucijonie 
rių komitetas juos pastiki 
ir prikalbino grįžti atgal į 
frontą.

šios sąvaitės pradžioje an

revoliucinius kareivius uo
liai tėmvt savo vyriausybės 
elgimąsi. Oficieriai. kurie 
tuojaus nepradės atvirai 
prie įvykusio pervesmo, nie
ko nelaukiant turi būt areš
tuojami kaipo priešai.

Petrogrado Darbininkų ir______ _______________
Kareivių Taryba mano, kad riumenė eina ant Petrogra 
programas naujosios vy- do. Prie to da priduriama

pasiūlyt ka- vikų ir Kerenskio šalininkt 
valstybėms einanti smarki kova. An 

demokratinė- • Didžiosios Morskos gatvė 
šaudosi šarvuoti automobi- 

išdalyti kai-

|glų laikraščiuose vėl pasiro 
idė žinia, kad Kerenskio ka

nepasirodė. Spėjama, kad 
jie galėjo mirti.

Pavieto šerifą? tuo tarpu 
išleido įsakymą iš pamaty
mo šaudyt kiekvieną IWW. 
unijos narį.

Šitokių žvėriškumų neda- 
sileisdavo nei Furijos chuli
ganai, nei Turkijos

Nuplakė 17 darbininkų iki 
kraujo, apliejo verdančia 

smala ir apibarstė 
plunksnomis.

Baisus dalykai pradeda 
dėtis Amerikoj vardan "pa
triotizmo.” Anądie Ken- 
tucky valstijoj gauja juoda
šimčių pagriebė Liaudies - .
Bažnyčios kunigą Bigeloiv, zukai. 
’švežė girion, nuplėšė drana- 
nas ir pririšus prie medžio 
tol plakė, kol tas nuo skaus- H, 1917, as reųuired by the 
Tio apalpo, o paskui apipylė October 1911- 
iį visą degutu, apibarstė KORNILOVĄ TEIS RE- 
Munksnomis ir paliko girioj, i VOLIUCIJOS TRI-

Dabar iš Tulsos miestelio, 
Oklahomos valstijos, ateina! 
da baisesnių žinių. Policija! 
ireštavo tenai 11 IWW. uni-| 
‘oš narių. Tie žmonės nieko 
blogo nepadarė, bet arešta
vo užtai, kad jiems pasitai
kė būti IWW. unijos ofi'e 
mt kurio policija buvo pa- 
iarius užpuolimą. Ant tei
smo atėjo šeši kiti unijos 
nariai, kad paliudijus, jog 
suimti jų draugai darbinin
kai yra gero budo žmonės. 
'Jž tą iiudiiimą policija suė 
nė ir tuos šešis.

Kadangi nei vienas iš tų 
’.7 darbininki! nebuvo nieke 
dogo padarę, tai policija an 
kaltino juos "valkatystėj." 
Teisėjas” uždėjo ant kiek
vieno $100 bausmės ir liepė 
iždaryt visus kalėjiman.

Tuomet valdžia nutarė tą 
bausmę nekaltiems darbi- 
įinkams dovanoti, jeigu ik; 
•vto iie iš to miestelio išsi
nešdins. Ar darbininkai s7 
a propozicija sutiko, nena- 
akyta, bet policija kažin 
.odei sukrovė juos į tri 
utomobilius ir išvežė ap 
bikiniais keliais į unijo 
nitą.

Vežant tuos žmones ypa- 
higu keliu, kurį policija ka
lu kodėl pasirinko, išėjo iš 
ž plytų būrys ginkluotų 

Įmonių ir pareikalavo iš 
lolicijos kalinių, paaiškinda- 
li, kad jie nori atkeršyt "už 
Belgijos moteris.”

Policija tam netik nesi- 
riešino, bet pati dar tuos 

’arbininkus nuvežė, kur už- 
uolikai reikalavo.
Užpuolikai buvo nuo gal- 

’os iki kojų juodai apsirėdę 
iekvienas turėjo karabiną 

~ juodą kaukę ant veido. Jie 
adino save "laisvės vy- 
iais.
Išvažiavo į laukus, tie juo- 
i "vyčiai” unijistus išrėdė 
ririšo kiekvieną prie med- 
io ir pradėjo plakti. Plakė 
atol. pakol iš nugarų tieirr 
nionėms pradėjo trikšti 
traujas ir šmotais kaboti 
ukapota oda.

Tuomet tie žvėris apipylė 
ruvinas nugaras verdan- 

•ia smala, apibarstė plunks- 
’omis ir sustatė tuos žmo- 
les veidais į vakarus liepė 
it i tolyn nuo Tulsos. Su
austi žmonės, basi ir nuogi, 
aieisti leidosi krūmais bėg

li.
Už trijų dienų du atėjo pil

iau gyvi pas vieną farmeri. 
Tie buvo iki juosmens vi?a: 
įuogi, jų nugaros buvo sma- 
uotos ir kruvinos. Jie pra- 
ė valgyt ir kokių nors dra- 
nižių. .----- -.------- -

Kas atsitiko su kitais, ne-l uomet mėgsta kalbėti visos 
žinia; iki šiol da jie niekur tautos vardu.

True translation filed w*ith 
master at Bostrn, Mass.,

October 6, 1917.

bašibu-

the post- 
on Nov.

Act of

VOLIUCIJOS TRI
BUNOLAS.

Karinis Revoliucijos Ko- 
ritetas nutarė perkelti ge
nerolą Kornilovą iš Petro
grado Į Petropovylo tvirto
vės kalėjimą ir uždaryt jį 
enai su viais jo šalininkais. 
Juos teis karinis Revoliuci- 
os Teismas.

Per Londoną atėjo žinių, 
kad gen. Kornilovas atvy- 

ęs jau Maskvon. Jį paliuo- 
savę iš kalėjimo kazokai.

I
i

I

true translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on Nov. 
14. 1917, as reouired by the Act of 
Jctober 6, 1917.

AIRIJOJ PLEKUOJAMA 
NAUJAS SUKILIMAS.
Revoliucinė airiu Sinn 

Fein organizacija pienuoja 
Airijoj naują sukilimą prieš 
Anglijos valdžią. Tas paai
škėjo iš laiško, kurį Ameri
kos slapta policija rado pas 
Thomą Walshą. Tas Tho- 
nas Walsh atvažiavo perei- 
oj są vaite j iš Airijos Ame- 
’ikon ir tuojaus ant laivo 
buvo areštuotas. Suimtas 
iisai tuojaus išsitraukė iš 
dšeniaus vieną laišką ir su
nešęs jį norėjo įmesti į ju- 
’es, bet detektivai suspėjo 
udraskytą raštą iš jo atim- 
i. Sudėjus šmotelius į vie

lą, pasirodė, jog laiške iš
dėstytas visas revoliucijos 
pienas. Spėjama, kad 
\Valsh vežė tą laišką revo- 
iucinėms airių draugijoms 
Amerikoj.

riausvbės turi būt sekantis: Į<acĮ Petrograde tarp bolše-
1. Tuojaus — 

liaujančioms 
baigti karę 
nis išlygomis.

2. Tuojaus 
piečiams dvarų žemes.

3. Visą valdžią perduoti 
Darbininkų ir Kareivių Ta
ryboms.

4. Tuojaus sušaukti Stei
giamąjį Rusijos Suvažiavi
mą.

Revoliucinė liaudies ar
mija turi žiūrėt, kad neišti
kimos kariumenės dalis ne- 

i vyktų iš fronto Petrogra- 
ian. Ji turi veikti įtikini- 
nu, bet jeigu kartais pasiro- 
iytų, kad tokio Įtikinimo' 
įeužtenka, tai tokiems neiš
tikimi! dalių žingsniams su- 
aikyti ji turi pavartoti spė
ką.

Šitas įsakymas turi būt 
uojav.s perskaitytas visoms 

kariumenės dalinis. Užslė- 
pinias šito Įsakymo nuo ka
reivių yra lygus didžiau
siam prasižengimui prieš 
revoliuciją ir bus baudžia
mus visa revoliucinio Įstaty
mo galia.

Kareiviai! Už taiką, uz 
duoną, už žemę ir liaudies 
valdžią!

I

liai. Anksti pereitos nedė 
lios rytą Kerenskio sali 
jninkai atėmę iš bolševiki 
s telefono stotį. Kur pat 
Kerenskis, niekas nežinąs.

i

Uon Nov korespondentui,kad revoliu-
• aA ..r cijonieriai užgriebė į savocijonieriai užgriebė į savo 

j rankas pačtą ir telegrafą 
MOTERŲ BATALIONAS tuo tikslu, kad valdžia nega- 
GYNĖ ŽIEMOS RUMUS. dėtų pašaukti sostmen ka

is Petrogrado pranešama, 
kad moterų "Mirties Batali- 
jonas," kuriam Kerenskio 
valdžia buvo pavedus ginti

Intl/nci iLri s- *■ __ - •

r i u menės.
laikraščiai "Ruskaja Vo- 

lia” ir ”Birževija Viedomo- 
sti” taipgi užgriebti, kad 

\ A, žmonių 
prieš revoliucinę vyriausy
bę.

i --------------
True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., on Nov. 
11, 1917. as reųuired by the Act of
October f>, 1917.

KERENSKIO IR KORNI- 
LOVO SPĖKOS GALUTI

NAI SUMUŠTOS.
Ix>ndonas. 13 lapkričio.— 

buvo visa laikinos Kerenskio Bevieliu telegrafu gauta čia 
vyriausybės buveinė, todėl žinia sako, kad Kerenskis ir 
tenai ir ėjo kova visą naktį. 
Apie 4 valandą ryto mote
rims pribuvo pagalba ir jos 
ėmė narsiai priešintis. Tuo
met Nevos upe išplaukė į 
aikštę skraiduolis "Zaria” 
ir pradėjo šaudyt į Žiemos 
Rumus iš kanuolių. Nors 
kova buvo atkakli, bet šau
dyta, matyt, daugiausia į o- 
rą. nes žmonių užmuštų kaip 
ir nebuvo.

žiemos Rumus, laikėsi iki 
paskutinių spėkų. Jis paši

ldavę tik tuomet, kuomet su
skilusios kariumenės likos 
; visiškai apsuptas ir kuomet 
pribuvo tiek armotų, kad 
Žiemos Rumus galima buvo 
visai nušluoti nuo žemės pa
viršiaus.

Tuose Žiemos Rūmuose

Kornilovas visai sumušti. 
"Po smarkaus mūšio neto

li Carskoje Selo revoliucio- 
nierių armija visiškai sumu
šė kontr-revoliucines Keren- 

jskio ir Kornilovo spėkas.” 
"Kareivių ir Darbininkų 

Taryba įsakė, kad visos 
priemenės turi būt panaudo
tos. kad suėmus Kerenskį, 
kuris traukiasi prieš mu- 

Isų ofensvvą.”

i rue translation filed «ith 
piister al Boston, Ma.-- .
’4. 1917, as reųuired by ' • ' <■;

.October 6, 1917.

LENINO UžREIšKIMAS
N. Leninas, sakydamas 

Darbininkų ir Kareiviu Ta
ryboj prakalbą, užreiškė:

Antroji revoliucija išsi
pildė. Dabar mes tuojau* 
pasiūlysi m taiką, kur; ".nu 
priimtina visti šalių irta 
riatui, paskelbsime \ 
slaptas sutartis ir įvesim 
darbininku kontrole imt 
dirbvstės.”

1S

True translation fileri with the post 
master at Boston, Mass., on Nov 
14. 1917, as reųuired by the Act o.J 
Dctober 6, 1917.

MASKVOJ ORGANIZUO 
JASI BURŽUAZIJA.

Pirmutinės žinios sakė 
kad Maskva irgi perėjo į bol 

iševikų rankas, bet daba 
pranešama, kad Maskvo 
kariumenė bolševikus nuvei 

’kė ir suvarė į Kremlių.
Beto da Darbininkų ir Ka 

reivių Taryba Petrograd 
gavo iš Maskvos žinių, ka< 
buržuazija pradėjo organi 
zuoti tenai naują šalies vai 
džią. Darbuojasi tame bur 
žuazijos ideologas Miliuke 
vas, stambus dvarininką 
Rodzianka, kazokų hetma 
nas Kaledinas ir kiti buržu 
azijos atstovai.

Tečiaus mes nemanome 
kad tokia buržuazinė vald 
žia galėtų rasti sau reika 
liiigos paramos šiandieni
nėj Rusijoj.

■ ■ ■■■■—■ ■

i l i ue translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on Nov 

,11, 1917. as reųuired by the Act oi 
plctober H, 1917.

VOKIEČIAI BOMBAR
DUOJA AMERIKONŲ 

POZICIJAS.
Iš Prancūzijos praneša 

ma. kad vokiečiai smarkia 
l-ombarduoja amerikonų po 
zicijas. Apie amerikon7 
nuostolius žinių da nėra, iš 
skirus tik tas, ką buvo perei 
toj sąvaitėj paskelbtos.

True translation filed with the post- 
naster at Bostcn, Mass.. on Nov. 
4. 1917, as re->uired by the Act of 
)ctober 6, 1917.

EI RUSIJA SUSITAIKYS 
LENKAI KARIAUSIĄ.
Lenkų atžagareivių vadas 

'adcrevvrkis, kuris dabar 
•rganizuoja Ame ikoj len- 
ų legijoną, pasakė Wa hi '- 

none, kad jeigu Rusija da- 
iar padarytų atskirą taiką, 
ai Lenkija eitų iš vien su 
ąjungininkais ir kariautų 
ki pat galo. Lenkų legijo- 
ias Amerikoj dabar turįs 
i,(KO vyrų, kurie mokinasi 
>rie Niagara Falls. Kana
lo.]. Api ? 6.000 lenkų mo
kinasi taiugi Francuzijoj. 
Beto da keli šimtai tūkstan
čiai lenkų kareivių yra rusų 
armijoj. Jei Rusija pasi
trauktų iš karės, Lenkija 
bandysiant: visus tuos ka- 
reivius prijungti prie sąjun
gininku armijų.

Paderevskis pas lenkus 
v ra maždaug toks "diplo- 

Į matas.” kaip pas lietuvius 
Į tautininkai arba klerikalai, 
kurie niekeno neigalioti vi-

į
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Laukis,
Balso’
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buvusi? 
redakto- 
tapo su- 
valdžios

. -. rĮjuiffį | | į g

pas mus ir yra ti’< 
ne darbininkai dėl

O mums rei-

vadovai
Pagalios ir pati "V. 

pri<inažista. sa-

Mes džiaugiamės, kad 
"Draugas" parodė tikrą sa
vo veidą. Lietuviai darbi
ninkai dabar aiškiai galės 
matyti, kuomi yra kunigai.

RUSIJOJ VIENODOS 
DRAPANOS VISIEMS.
"Lakvėj" randam jdomų 

drg. J. Parulio laišką. Paru
lis, kuris nesenai gyveno A- 
merikoj, dabar praneša drg. 
Paukščiui šitokią žinią iš 
Rusijos:

NUGRIOVĖ N APOLEONO 
PAMINKLĄ KAUNE.

''Laisvė’’ paduoda iš "Da
barties'' pranešimą, kad 8 
rugpiučio Kaune vokiečiai 
nugriovė Napoleono pamin
klą. kuri rusai buvo pastatę 
1843 metais paminėjimui 
nuveikime traneuzų impera
toriaus. Paminklas buvo 
nulietas iš geležies, svėrė 20 
pūdų ir lėšavo Rusijai 24,000 
rublių.

! Tarp kitko "Dabauis" ~ 
pie tą paminklą sako:

“Per 74 metus buvo 
paminkle Įsigyvenęs visas bū
rys kregždžių, kurios dabai 
neteko savo namų, šiaip, tur- 

j būti, nieks daugiau nepasiges 
tos rusu išdidumo žymės. Kiek 
vienas to paminklo nugriovi- 

: me matys sugriautą rusų vieš
patavimą Lietuvoje....”
Taigi aiškiai matyt, kad 

} vokiečiams buvo pikta, jog 
tas paminklas buvo "rusų 

Į išdidumo žymė."
I

i

I

K E L E1 \ 1 S.

B APŽVALGA B
SUSIRŪPINO KITI 

REIKALAIS.
"Vienybė Lietuvninkų” 

susirūpino Lietuvos šelpimo 
Fondo surinktomis auko
mis. Mat, ji kur ten girdė
jo. kad Lietuvos šelpimo 
Fondas ketina neužilgo iš
leisti Žemaitės raštus, todėl 
jai suskaudo širdį ir ji ai
manuoja :

"Taigi pinigai surinkti Lie
tuvos baduolian.'s eis išleidi
mui heletristiškų rašti:. Kaip 
toki socialistu pasielgimą pa
vadinti. mes jau nežinome. 
Klausimas ar tik Lietuvos šel
pimui surinktos aukos nenu
eis 'Kovos’ ar 'Naujosios Gady
nės’ palaikymui, juk ir tenai 
reikalmgos aukos. Tai aiš
kus priparodymas. kad š. E. 
negalima pasitikėti.’
Ir šitaip kalba 

kurie patįs eikvoja auk 
neleistiniausiu budu. 
bininkai dėjo sunkiai uždi 
btus savo centus 
laisvės reikalams, 
tautininkai už tuos L..... 
siuntinėja savo "diplom 
tus" po Europą. 
kelionė Į Rymą atsiėjo S800. 
o kiek dabar atsieis šliu
po kelionė apie visą že
mes kamuolį? štai, jis 
jau mušė telegramą iš Stok
holmo, kad tautininkų fon
do kasierius p. T. Paukštys 
tuojaus išsiųstų jam 3500. 
O juk išvažiuodamas jis 
irgi ne vieną šimtą pasiėmė.

Arba vėla, kaip stovi rei
kalai su Lietuvių Dienos pi
nigais, kuriuos tautininkai 
pasiėmė i savo rankas?

Taigi, vyručiai, vietoj rū
pintis apie Lietuvos Šelpimo 
Fondo aukas, pasižiūrėkit 
geriau savo panosėn. Pažiu- 
rėkte, kad surinktus iš dar
bininkų centus jus eikvojate 
pirorns klesos kelionėms ir 
leidžiat juos Europos hote- 
liuose, kur dabar toks bai
sus brangumas. Šliupas pats 
rašė, kad už 16 cigarų jis 
turėjo mokėti 2-5 rublius, 
o degtinės ir visai negalėjo 
vyras gauti. Koks tai ne- 
sąžiniškas, neapgalvotas 
mėtymas pinigų! O naudos 
iš visų tų "diplomotiškų” 
ž.vgių Lietuvai bus tiek, kiek

>ievas drauite! Dabar Rusi-.ziait tataj įr man 
joj nauja staila. \ isi vyrai ma. Bet kuomi ii 
pradėjo nešioti vienodus dra
bužius. išskyrus semku- ir 
jaunus.”

Kaip t? “staila" išrodo, jis 
nepasako. Reikia spėti, jog 
tas reiškia panaikinimą "po
niškų” ir "mužikiškų“ dra
panų—visi lygtis, visi lygiai 
turi būt ir apsirėdę.

žmonės. 
a s 

Dar-
L “ 

Lietuvos 
o musų 
pinigus 

ia- 
Karužos

PATJS SAVE MUŠA.
Brooklyno "bepartvviškos 

partijos” organas atranda, 
kad jis negali visuomenei 
vadovauti. Girdi:

"Ištikio mus vadovai ir tu
rėtų pasimokyti iš tu prastu 
žmonelių. Turėti! vadovai sek
ti pasku* vedamuosius, nes ve- 
di'.mie’i inikro sveikai protau
ja. stato gerus reikalavimus, 
nori darbo, nori tvarkos, he; 
taip vadinami vadovai visk:: 
daro, kad tik juos išskirstyti, 
nes k*taip juk kairiais gali 
taip prisieiti, kari nebūtų k; 
vesti, nebūtų kuom ginies."

Mes gi pataisysime: ne
tik "gali būti." bet su "Vie
nybės Lietuvninkų" partija 
jau ir yra taip. Žmonių ji 
neturi, vadovai neturi ka 
vesti.
L." prie to 
Rydama:

”Ir dabar 
vadovai, bet 
Lietuvos labo, 
kia ne vadovų, bet darbininkų. '

Vadinasi, pats tautininkų 
organas prisipažįsta. kad jų 
partijoj darbininkų nėra: 
yra tik vadovai, bet jie nie
kam nereikalingi.

Kaip Bravorai apgavo 
Saliunininkus.

KUNIGU ORGANAS GI
NA ŠNIPUS.

Visuomenė jau žino, kad 
socialistai išvilko i aikštę 
klerikalų šnipus. Kokią gi 
nuomonę apie tuos niekadė- 
jus išreiškė patįs klerikalai ?

Klerikalai pagyrė savo 
šnipus.

štai ką rašo kunigų orga
nas "Draugas:"

"Lietuviai socialistai pasiga Į 
vo ten koki p. ■). Ramanausko! 
laišką, kuriame buvo paminė-i 
ta socialistų niekšystės ir da-} 
bar šaukia... Besąžiniams (ne-d 
socialistų sąžinė nieko negiliuo-; 
ja prieš Įstatymus) žinoma.} 
prisieina atleisti už tuos su-j 
karimus."
Apie kokias gi socialistų 

"niekšystes” tasai Rama
nauskas savo laiške rašė?

Tame laiške jis rašė poli
cijai. kad St. Michelsonas 
sako darbninkams prakal
bas ir "sėja nepasitenkini
mą.”

Ką gi reiškia sėti darbi
ninkuose nepasitenkinimą?

Tai reiškia aiškinti, kad 
kapitalstiška tvarka darbi
ninkams negera: kad alga 
maža; kad pragyvenimas 
brangus; kad perdaug dar
bininkai išnaudojami.

Kunigų organas ''Drau
gas*’ tokj aiškinimą vadina 
juckšyste,” o socialistus 

"besfžiniais.” Taigi, išeina, 
ted šnipai gerai daro sklęs
dami valdžiai socialistus, 
kurie dirba darbininkų 
bui.

AREŠTUOTAS ' DARBI
NINKU BALSO" RE

DAKTORIUS.
Chicagiškė "Lietuva” pra

neša šitokią žinią:
"Juozas

i /Darbininkų
: rius, pereitą panedėii 
} imtas per federalės
j agentus ir pasodintas po $10,- 
' 000 kaucija. ’Darbininku Bal- 
} sas’ buvo lietuvių Aidoblistų 

(Pasaulio Pramoniečių) orga
nu ir likosi uždarytas per val
džią sykiu su kitais Aidoblis
tų organais. Visi Aidoblistų

I vadai, redaktoriai jau senai 
vra suimti. J. Laukis iki šio1. *
buvo liuosas, nors jam iškal-

I

no buvo pranešta, kad rūpin
tųsi sau už $10,000 bondsą. 
Iki šiolei nepasisekė gauti to
kio bondso ir jis todėl, jeigu 
neatsiras kas užstatytų minė
tą kauciją. turės sėdėti iki by
lai.”
Tai bus pirmutinis lietu

vių laikraščio redaktorius 
dabartinės reakcijos auka.

i supranta- 
— Bet kuomi jie dabar ga
lėtų pateisinti tuos purvus, 
kuriuos jie verda aut musų 
galvų savo spauda ir žo
džiais

Rusijos Markovai. Zamis- RevoHucijonieriu demon 
lovskai, Dumovai senai jau 
prašalinti nuo visuomenės 

.arenos, bet jųjų ištikimieji 
tarnai—musų klerikalai—

.pasiliko ir atkakliai varo sa- 
}vo juodašimtinĮ darhą. Vy- 
j riausis jųjų lizdą'—Rygoje, 
o iš ten plaukia, k 
epidemija, po visa 
užkrekdama mu.'U 
nius ir skiepydama 
kantą tų, kurie darbuojas 
žmonijos gerovei ir laisvei.

Ypač atsižymi kierikalai 
savo darbais provincijoje, 
kame musu socialistinės in
teligentijos dar mažas skai
čius. Kaipo pavyzdi, pami
nėsiu vieną faktą. Kastra- 
moje priėjo prie to. ka i "po
no Komiteto" sekretorius, 
kurio pavardės neminėsiu 
(tie žmonės mato garbės ra
sti savo pavarde laikrašty
je), buvo prisakęs mokyklos 
sargui nelošti ten L. >. 
kuopos susirinkimo, nežiū
rint to, kad toje mokykloje 
visuomet lietuvių susirinki
mai daromi, ir kad jam apie 
’iaudininkų susirinkimą bu
vo iš anksto pranešta ir bu
vo prižadėta leisti.

Nors jau kartą sakiau, bet 
iar norėčiau viešai priminti, 
kad tokiais darbai^, vyru
čiai, dar jums ankstoka užsi
imti—palūkėkite nors, kol 
patupdys ant sosto buvusįjį 
jaruką, tuomet gal ir ateis 
jūsų "karalystė.”

”N. L." F. Kaups.

i

Karė ne vienam atidarys 
akis ir parodys, ka i socialis
tai sako teisybę, jog stam
bus kapitalas visuomet 
smaugia smulkųjį kapitalą. 
Kitaip sakant, stambus biz
nieriai visuomet smaugia 
mažesniuosius. Tą dabar 
geriausia gavo patirti saliu- 
nininkai. Bravorai pajutę, 
kad ant degtinės bus uždėti 
dideli mokesčiai. paleido 
tūkstančius agentų, kurie 
pradėjo Įkalbinėti saliunin- j 
karos, kad pirktų dabar deg
tinę. nes neužilgo valdžia už- 
dėsianti mokesčius ir degti-j 
nė pabrangsianti.

šaliuninir.kai suskato pir-i 
kti degtinę. Kurie neturėjo i 
pinigų, tie pasiskolino. Pri
sipirko |)o keliolika ir kelias- 
iešimts statinių, prisikrovė 
’zopasto” pilnus skiepus ir 
džiaugiasi, kad dabar, kuo
met degtinė pabrangs jie 
gaiės gražaus biznio pada- 
yt. džiaugiasi, kad bravo
rai davė jiems tokį gerą pa
tarimą.

Bet tas džiaugsmas buvo 
neilgam. Kaip tik istatvmas 
apie mokesčius Įnėjo galėn, 
atėjo pas saliunininkus val
džios agentai ir liepė paro
dyt. kiek jie turi prisipirkę 
degtinės. Suskaitė bačkas.} 
'umieravo snapsą ir liepė 
užmokėti taksas. Vienam iš-' 
čjo mokėti kitam 2,-
)00 taksų ir tt. 
taliunininkai. 
degtinę, kasa į 
aas kaimynus, 
slopti. Pagaus, 
'•eikės užmokėt—nubaus.

Bravorninkai tuotarpu 
’uokiasi. -Jie išpardavė deg
inę. pasiėmė grynus pini

gus, o mokesčius tegul sau 
rroka salitmininkai. tie “ma
riukai.”

Saliunininkai dabar lauže 
sau rankas ir kalba: “O tai 
origavo, tai prigavo."

Persigando 
Slepia savo 

žemę. veža 
Bet baisu ir 
(ia daugiau

LAISVES APUOKAI-

I

spaudo

aip kokia 
Rusiją, 
tremti- 
neapy- 

.,1™ - .
aisvei.

fezoliacįa dėl sodal’stisk 
Laikraščiu santikių.

.^1

Lietuvių susipratimas auga
I

iš RUSIJOS LAIKRAdčll

st racija.
Gomelis. Mogil. gub. Sek

madieni, birželio 2-5 d., 
mėlio liaudis sutaisė 
minga 
n it ėst aei jos

•verkt ir džiaugties noris.
: užmiršti. kame esi....

Go-' 
iškil- 

manifestaciją. Ma- 
tikslas—paro

dyti revoliucinę liaudies ga
lybe, kad kontr-revoliuciniai 
gaivalai nedrįstų svajoti pa
kelti savo niekšiškas gahas 
prieš šventąją žmonių liuo- 
svbe. 2 vai. dienos tūkstan
tinės kareivių bei darbinin
kų minios, nešdamos daugy
bę raudonų vėliavų su viso
kiais ūbaisiais, kaip antai’ 
“šalin juodašimčių kontr- 
revoliucijją!” “šalin 4-ios V. 
Dūmos kontr-revoliueija 
"šalin Miliukovo ir K-o kon- 
t!’-revoliucijaManifestan
tai. griežiant karininkų or
kestrai. niarsalietę ir kitas 
revoliucijos dainas, iš miesto 
išėjo ant didžiausio plečiaus 
Bielicos pusėn, kame buvo 
padaryta keliolika .sakyklų, 
iš kurių socialistinių partijų 
kalbėtojai sakė karštų pra- j 
kalbų delei dabartinio mo-' 
mento.

Reikia pažymėti, kad šio
je manifistacijoj daugiausia 
dalyvavo karininkai: neka- 
rininkų gi ne tik kad mažai i 
cebuvo matyt, bet gi dane ; 
mažiau, kaip gegužės 1 d. į 
Teižkelio dirbtuvės darbi-1 

: linkai manisfestacijoje kaiį> 
Į'r nedalyvavo,mes dirbtuvė-: 
j je dirba 2,0(k) žmonių su} 
} . iršum. tuo tarpu gi mani- 
i restaciioje tedalyvavo 
i (0 žmonių 
; triežastis-

■

ir

Kova su klerikalais.
Megilevas. Kunigai baž

nyčiose kiekviename šventa- 
dienyj keikia “cicilikus” ir 
sako: “Jau Mogileve Įsiga
lėjo "cicilikų" li/.das. 
k i lės 
susirinkimus 
kvies: 
jokių organizaei 
nycia—tai yra 
zacija, 
ti, ta. 
tėvų, 
žodžiai. Pe*

"Jau 
cicilikų " lizdas, saugo
ju. neikite nė į jokius 

, į kurios jie 
nesirašykit nė prie 

jų, nes baž- 
jųsų organi- 

o jei norite prisirašy
ti pasiklauskite dvasiškų 
■" Tai musu klerikalų 

T.r pamokslą tie
siog pasakė vienas kunigas, 
sužinojęs, kad atidaroma 
kursai suaugusiems: "Nei
kite į tuos kursus, o jei jie 
bus 'bedieviški’ boikotuokite 
juos." Žodžiu, klerikalai čia 
yra kuolabjausiai Įsigalėję.

Bet. štai, liepos 2 d. suma
nyta buvo sušaukti Socialis- 
rų-I.iaudininkų Partijos Or
ganizacijos steigiamasai su- 
tirinkimas. Netrukus soc.- 
demokratai, karių Mogileve 
yra keletas inteligentų 
nešė, kad. jie taip-pe 
steigiama jį Lie: u. vos 
Demokratų Partijos s' 
kinta. Paaiškėjo, kad 
sirinkintas nutarta 
toje pačioje vietoje ir

soc

u. nes b

Į

I

t 
I

1) kad demokratija yra 
mažųjų tautų išiiuosuotoja;

21 kad Didžioji Rusijos 
Revoliucija—tai demokrati
jos ženklas viso pasaulio 
darbo žmonėms stoti kovon 
prieš prispaudėjus jos cbal- 
sio vardu: Meilė. Brolybė, 
I Ągvbė;

:>) tikrai manydami, kad 
demokrat Įjos laimėjimas 
priguli nuo visų tautų bei 
valstybių demokratų vieny
bės, kovojant prieš pasaulio 
kapiiaiizmą-miiitarizmą;

') kad iškeltieji didžiosios 
Rusijos Revoliucijos obalsiai 
delei mažųjų tautų išhuosa- 
rime gali Įvykti tik laimė
jus pasaulio demokratijai- 
internacionalui;

.5) kad Lietuvos socialistų 
partijos yra galingos demo
kratijos dalis:

6) kad balsusis amžių Ru
sijos tautų priešas—cariz
mas—liko nuverstas sukilu
sių darbo žmonių ir armijos, 
masėms vadovaujant socia
listiniu įiai tijų vadams:

7) kad lietuvių liauc 
darbo žmonės, kareivių 
buose, būdama re 
armijos dalimi, lie; 
guldo gaivas delei 
Lietuvos ir stovi io 
boję,—nutarė:

11 sveikinti 
Rusijos Lietuvių

2 > šiuo metu p 
žinti tik Revo 
jos Lietuvių Seimo paskelb

iąs dėl Lietuvos

udis—
ru- 
nėspra- 

r šaukią 
Soc.- 

usirin- 
jų su
daryti 

_ pačioje vietoje u-valan
doje, kaip ir soc.-liaudinin- 
kų buvo manyta. Ka 
patogesnių vietų atskir 
ryti susiri 
tai nutarti 
demokratais 

apie} programas.
Nedalyvavimo} paskui, kas r 

toka darbiniu-įsirašyti ar 
tų susipratimo ir ? -y- 
tęs prieš tą dieną, kaip m 
:yti, laisvės priešininkai b 
zo paleidę Įvairių 
taskalų. Tarp kitką, kalbė- ir tada bus bendras sodai 
’o, kad socialistai-”bolševi- i 
kai" per manifestaciją iš-j 
statysią savo plakatus su o- prie bažnyčių po keliolik; 
balsiais: "šalin karė," ”Ša- prilipdyta, 
in Laikinoji Vyriausybė bei klerikalai. 
Kerenskis,” ir tt. T ’ * *
ninėti obalsiai busią paskel
bta. tai esą, tam tyčia atva
davusių 600 kazokų ir kaž
kokie "mirties batalionai" 
uojaus pradėsią šaudyti i 
ninia. Dėl tokių paskalų 
•ilpnadvasiai ir pabūgo da- 

’yvauti demonstracijoje, bet 
?i nieko panašaus nebuvo: 
ter visą manifestacijos lai
ką tvarka buvo kuogeriau- 
ia ir jokios apsaugos niekur 

tebuvo.

daugi 
ai da- 

nkimui negauta, 
a bendrai su soc.- 

paaiškinti save 
pa-iginčyti, c 

norės, galės pri- 
prie vienų, ar 
Nutarta—pada-

I

ivolitu 
ja krau 

laisvos 
sargy-

Revoliucini
Seimą;
linai pripa- 

ttcmio Kusi- 
imo paskelb

tas rezoiniei 
ateities;

3) pripažinti 
tinių organu 
los tarybą. 
R ' ‘ 
vių Seimo nutarta:

4) griežtai protestuoti
urieš kliūtis dei Lietuvos lai
svės ir visuomenės sutarčiai 
daromas kaip pačių kairių
jų—"bolševikų” (Lietuvių
Rajono), taip ir pačių deši
niųjų—" Lietuvių Katalikų 
Sąjungos” ir "Liaudies Są
jungos" grupių, kurios, de
damosios politinėmis 
jomis, fanatizuoja 
susipratusią liaudį;

5) reikalauti, kad
vių Tautos Taryba _____
'tovėtų Lietuvos laisvės sar
gyboje busimame Rusijos 
Steigiamajame Susirinki
me.

Pirmininkas L Remiazas. 
Sekretorius Kl. Paškevičius.

II.
Mes, XX korpuso karei

vai lietuviai, apsvarstę bir
želio 15 d. visuotinam susi- 
■inkime visos Rusijos Liet
uvių Seimo darbus, radom, 

kad i Seimą buvo suvažiavę 
didžiuma ne darbo žmonių, 
j jų išnaudotojai, ne liaudies 
•eikalų gynėjai, bet buržua
zijos šalininkai bei klerika- 
ai. ir užtat vienu balsu mes, 
kareiviai, protstuojame ir 
lepripažistam tų lezoliuci- 
ių. kurias priėmė dešiniųjų 
didžiuma. Mes. XX korpu
so kareiviai, šaukiamės Į vi- 
>as liet, socialistines parti
jas, nes mes pasitikim tik ju- 
nis. draugai, ir -prašome dir
bti toliau pradėtą darbą. 
Mes, kareiviai, nešdami sun
kiausi vargą ir liedami krau
ją jau treji metai, matom, 
kas musų draugai, kas prie
šininkai. Mes šaukiamės Į 
lietuvių visuomenę nesiduo
ti klerikalams apgauti, nes 
jie savo gražiais žodeliais 
stumia žmoniją Į prapultį.

Mes, kareiviai, duodame 
tvirtą žodį, kad nepadėsim 
ginklų, kol visi laisvės prie
šininkai nenulenks galvų 
prieš laisvės Vėluvą.

Viso susirinkimo vardu 
pasirašo prezidiiumas:

Pirmininkas kapitonas 
Kosenka. jojo pavaduotojas 
kareivis P. Skrebis,

Sekret. paruč. Genis, 
Kar. I. Krivickas, 

Kar. I. Rudminas.

lietuvių poli-
Lieiuvtų Bau— 

sudarvta kaip « - fe X X
evoliucinio Rusijos Lietu-drąsos, i prie kitų 

ia-}rvta. Tuojau nuhektogra- 
■u-1 luotą buvo afišos ir išlipdy- 

nelemtų ta po visą miestą, kad tada 
1S- 

tinių partijų steigiamasis 
susirinkimas. Taip-pat ir 

’a 
Išsigando musų 
Vakare pas vie- 

Jei tik pa- na kunigą buvo sušauktas 
Į susirinkimas, kame jis šau
kė neit i "bedievių” susirin
kimą. Rytojuje pasirodė 
gatvėse afišos nuplėšytos; 
palikta tik prie bažnyčios. 
Nors Mogileve tą dieną buvo 
smarkus lietus, bet nežiū
rint to, žmonių prisirinko. 
Paaiškinus partijų progra
mas, pasiginčyta buvo smar
kiai su 
Prasidėjo 
partijų.
Liaudininkų Partijos prisi- 
prisirašė 25, o prie soc.-dem. 
—nė vieno. Ateityje Soc.- 
Liaudininkų Partijos narių, 
galima tikėties, žymia pasi
daugins. Išrinkome Mogile- 
vo Lietuvos Sočialistų-Liau- 
dininkų Partijos Organiza
cijos Vykdomąjį Komitetą, 
kuris jau pradėjo savo dar
bą. Tuojau nutarta užmeg
zti kuoanksčiausiu ryšių su 
kitų tautų socialistinėmis 
partijomis, .o labjausiai su. 
rusų soc.-rev. Nutarėme sių
sti savo atstovą Į vietos Dar
bininkų ir Kareivių Atsto
vų Tarybą. Čia susitvėrė 
beturiu komitetas nuk. d. k. 
š., kur Įeina ir soc.-liaudinin- 
kų. Komiteto pirmininkas 
soc.-liaudininkas. Taip- 
nat nutarta daryti paskaitos 
Įvairiais klausimais. Greit 
manoma sušaukti platus be
turiu mitingas ir nurodyti 
riešai klerikalų juodasai vei
das.

rv.„. ------------------- o__.
luotą buvo afišos ir išlipdv-

Waterbury, Conn.—Rug
sėjo 30 d. 1917 m., buvo LSS 
14 kuopos mėnesinis susi
rinkimas, kuriame buvo sva
rstoma apie lietuvių sociali
stinių laikraščių santikius 
ir jų polemikas. Po ilgų dis
kusijų tapo nutarta, išneši 
sekamą rezoliuciją:

Matydami didžiausią 
blėdi dei kilančių vis aš
tresnių jjolemikų ''Kovos’ 
su privatiškaiš soc. laikra
ščiais, statome reikalą vi 
mą, kad ”Kova" liautųsi 
syki ant visados tų tuščiu; 
ir negeistinų polemikų, ii 
netalpintų straipsnių, ku 
rie skelbia boikotą priva- 
tiškiems socialistų laik
raščiams. Taipogi te 
paties reikalaujame ir is 
privatiškų socialistų laik 
raščių. kad liautųsi kabi
nėjęs! prie L. S. Sąjungos 
organo—"Kovos.” 
Balsavo: už, 16; prieš. 9 
Praėjus trims savaitėms 

po šitam nutarimui, kuris 
buvo pasiųstas "Kovai," ii 
nepasirodant rezoliucijai 
organe nė negaunant atsa
kymo (matyt konfiskavo). 
LSS. 34 kp. 
spalių 28. >917, 
reikalauti iš ”Kovos” pasių
stos rezoliucijos ir pasiųsti Į 
kitus socialistų laikraščius. 
Balsavo: už 22; prieš 17, 3 
susilaikė.

LSS. 34 kp. komitetas: 
‘ )rg. P. Motiečius, 

Prot. sekr. J. Rcpkevičius. 
Fin. ;ekr. M. Vosylius, 

Ižd. P. Plečkaitis.
(Antspauda.)

Red. Prierašas: Rezoliu- 
cjįoj reikalaujama, kad ir 
privatiniai laikraščiai prie 
"Kovos” nesikabinėtų. Iš 
to išeina, kad jie kabinėjasi. 
Ištiesų gi taip nėra. Priva- 
tiniaii socialistų laikraščiai . 
niekados uie "Kovos” .nesi- vakarui prisiartinus, kuo- 
kabinęjo ir dabar nesikabi- met visi, grįždami vėl į 
nėįl. Jie tik atsakinėja į miestą, užtraukia kokią dai- 
”Ęovos” Šmeižtus. "Kelei- ną... b aidas jos vakaro tylo 
vis” dabar jau ir į tuos 
šmeižtus neatsakinėja. Ne- 

sąjungiečiai

I

t 
f i

ii

parti- 
mažai

Lietu- 
budriai

Rodos, dar vakar Rusijos 
oiliečiai, nepaprasto entuzi- 
jazmo kupini, sveikino viens 
kitą, džiaugėsi, laisvės sau- 
utei užtekėjus.

Revoliucinės audros, lyg 
ijerkunijos užtrenkti, persi
gando musų, apuokai, pele
les ir kiti tamsybės paukš
čiai, ir. sulindę Į savo urvus, 
ilgai nedrįso viešai pasiro
dyt. Audrai šiek-tiek pras
linkus, atsipeikėję pradėjo 
galvas kaišioti iš umj, bet 
iš karto—kad laisvės saulu
žė negadintu jųjų akių— 
prisidengdami raudonomis 
stugutėmis, pasisakė, kad 
iie esą "laisvės šalininkai. ’ 
Nesunku buvo permatyti tų 
musų "laisvės šalininkų’’} 
tikrąjį veidą, o ypač todėl, ’ 
kad jie labai paaiškėjo 0-5—i 
06 metais. kai kurie! 
draugai skau L-k' apsiriko, 
manydami, kati galėtų avys 
su vilkais bendrai sugyven
ti. Aš pats visuomet jieško- 
jau kelio, kuriuo galėtume 
eiti išvien visi, kaipo lietu
viai, bet pasirodo—apsivy- 
liau • nėra tokio kelio ir būti 

j negali. Tiesa, pas mus nėra 
.dar stambiosios buržuazijom 
i-klasės, bet užtai klerikatiz*} 
•masvargina lietuvius, nuo 
.kurio negreit atsikratysime. 
Jeigu seniau musų klerikalų 
juodieji darbai buvo paleisk 
narni tuomi, kad jie mus 
persekiodavo, norėdami pri-1 jaugi draugai 

•silaižvti buvusiai caro vald- to nemato ;’

i

___ ____ _ . • i 
susirinkime Į 
nutarė pa-

ra- 
t*, 

soc.-demokratais. 
rašymasis prie 
Prie Soeialistu-

I
I 
!
|

socialistų partija auga, kle
rikalų—smunka.

Voronežas. Voronežo Sri- 
ies Socialistų Organizacija 
lidinasi kasdien. Daugelis 
buvusių pirmiau krikščionių 
lemokratų, pamatę ”jų” vi
nis "gerus” darbus, stoja 
labar Į musu Partijos eiles... 
Sutvertos Rajonų Kuopos, 
kurios vaisingai varo savo 
darbą: daromi kiekvieną 
savaitę susirinkimai, kame 

i Įvairus klausi- 
referatų ir 

”Susišelpimo 
kuri vėliau 
plačiaus pa-

gvildenami 
na i, skaitoma 
t. įsteigtas

Fondas,” apie 
teks bent kiek 
kalbėti. Be to, šventadie
niais, kuomet visi būna pasi- 
liuosavę nuo sunkių dienos 
darbų, taisomos tyrame ore 
už miesto, miške, gegužinės, 
kurios atgaivina žmogaus 
nuilsusią sielą. Ištiesų, ma
lonų Įspūdi daro, kuomet, 
susirinkęs gan skaitlingas 
vienminčių būrelis, žaidžia, 
šoka-linksminasi; čia kas- 
nors padeklamuoja, kas mo
nologą pasako, o kas taip ko
ki "šposą” itaiso. O paskui,

met visi, grįždami vėl į

Lietuviu karininku rczoliu- fe fe
ciios pasmerkia klerikalus.

Visuotinas Molodečno Ra
jono Lietuvių Karininkų Są
jungos susirinkimas, liepos 
1 d. apsvarstęs Rusijos Lie
tuvių Seimo skilimo faktą, 
taip-pat paskelbtus dėl Lie
tuvos politinės ateities revo-je nešasi kaž-kur tolyn....ten

Į vakarus, kamesauK leia- liūtinio ir klerikalinio Sei- 
žias, kame musų broliai-se- mo rezoliucijos ir. turėda- 
sers laukia....—tuomet ir mas omeny: ___

'K
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo

CLEVELAND, OHIO. 
Tautiečių prakalbos.

Spalio 26-tą SLA. 14-ta ir 
136-ta kuopos surengė pra
kalbas, pakviesdamos kalbė
toją Živatkauską iš Scran- 
ton, Pa. Iškarto jis kalbėjo 
apie SLA, sykiu nupeikda
mas S. V. valdžią, kad viiš 
100,000,000 gyventojų neturi 
organizazacijos, kaip SLA.. 
kad ir apsaugojus žmones 
nelaimėse. New Yorke dar
bininkų šeimynų vaikai esą 
įieško maisto po sąšlavynus 
ir tt. Toliaus graudeno, kad 
Lietuvos lygus laukai, pie
vos suminta su dumblais, 
žmonės užmušti, iš jų krau
jo, kaulų ir lavonų tik "ko
šė...” Paskui nupranašavo,
jog Lietuvą atgaivint galės' 
SLA., nes turi kapitalo virš! 
180.000, o antra, ir pirmiau! 
SLA. palaikė Lietuvą (?) 
siuntė iš Amerikos lietuviš
kas knygas; o kaip Lietuvo
je (ir Rusijoje)kilo revoliu
cija, paaukavo $500. Su di
desne auka nekas n’eprisidė- 
jo (?). Kuo už tai atsilygina, 
(Kas? koresp.) jus žinot.... 
(susilaiko). Kas nori lais
vos Lietuvos, prisideda au
komis, darbu ir tt. Bet daug 
tokių yra, kurie nenor ir ne
aukauja. Taipgi norėjo pa
sakyt apie darbininkišką 
valdžią, bet ant nelaimės vis
kas susimaišė, jog buvo be
einąs nuo estrados. Tečiaus praust savo marmuzą. 
publika jį sulaikė. Noroms Katalikė,
nenoroms Živatkauskas su-j _______
grįžta. Iš publikos klausi-į TrriCA N Y 
mas: "Viską pasmerkei, o u aiva, i.
nieko nedavei, taigi ir klau- Kunigijos mokinimo pasek
siu: kokios darbininkams, 
reikia valdžios?” Živatkau-' 
skas susinervavęs klausia: 
"Kas yra i

atsako iš publikos.
"A, tai 

kad socialistiš- 
Tai aš ne- 

socialistai patįs

paimti už keteros ir paduoti S. MANCHESTER. CONN. 
?” | Daktaro F. Matulaičio pas

kaitos.
SLA. 207 kuopa parengė

Ii policijos nagus?” 
I Tiek pat tiesos yra Živat- 
kausko pasakojime, kad ir ______
pirma revoliucijos tik Su- paskaitas, kurios įvyks 18d. 
sivienijimas Lietuvių Ame-i lapkričio, nedėlios ‘vakare, 
rikoje "palaikė” Lietuvą, i Town svetainėje. Reikia pa
siųsdamas jai knygas, nes sakyti, kad pas mus pirmu 
faktas sako, kad Lietuvos kartu bus tokios svarbios 

buvo ir naudingos Dr._F. Matulai- 
Mauderodės spaustuvė Pru- čio paskaitos.
suose, o ne Susivienijimo A- 
merikoje. Iš Amerikos tų 
knygučių kur-kas daugiau 
išsiuntė Lietuvon TMD. ne
gu Susivienijimas. Nesmer
kiu aš Susivienijimą, bet lai 
tautininkai tuo vardu prisi
dengę nesigiria tais savo di
džiais darbais, kurių neatli
ko. žemės žiedas.

faktas sako, 
atgimimo šaltiniu

M. Petrauską išvadino 
"valkata.”

Lapkričio 4 d. tūlam tau
tiečiui nusinešus prie baž
nyčios padalyt išeinantiems 
po pamaldų žmonėms

Todėl tiki
mės apart vietos lietuvių 
daug svečių ir iš apielinkės 
miestų, nes Dr. F. Matulai
čio paskaitų, beabejonės, yra 
visiems svarbu išgirsti.

e c ♦

Lapkričio 3 d. musų mies
te likos uždaryta apie 11 
saliunų. "Keleivio” No. 44 
buvo pažymėta, kad saliunai 
užsidarys 6 d. Lapkričio. 
Mat po nubalsavimui nieks 
tikrai nežinojo, kada užda
rys. Pagal Conn. valstijos 
tiesas saliunininkai galėjo 
da 1 mėnesį laikyt saliunus,

i

pla-bet tik reikėjo $87 pridėti už 
katu, kuriais garsinta gerb. Į laisnius. Saliunininkai nu- 
komp. M. Petrauskui čia įtarė nemokėti ir uždarė 3 d. 
rengiamą koncertą, musiš- lapkričio. Romeliai prade- 
kis nykštukiškas milžinas, • da kraustvties iš musų mies- 
dvasiškas piemuo, pribėgo Į to, nes jiems jau nėra kas 
prie dalintojaus, išplėšė pis-(čia veikti, 
katus, plusdamas piemenis-i 
kai ir išvadindamas M. Pet- j 
rauską valkata, uždraudei 
plakatus dalinti.

Kaip ten nebūtų, bet Ala- 
burdai visgi reikėtų nusi-ip

| kalbas.
įkas dviem atvejais: 
nėjo vertę dailės ir 

(lietuvių gyvenimo 
■ kius.

Pradžioj savo kalbos, kal
bėtojas labai nemandagiai 
pasielgė, įžeisdamas 4 jau- 

svečiuosr.ak1— merginas ir ar tik ne to 
rios 

Nuėjau ir Jam rengė prakalbą. Mat, 
____ 1“ L ‘ Lai- tos visos sykiu sėdėjo pir- 

kad vieną jų jis sau moję eilėje" ir vieną kitai į 
Jausi ką tai pasakė. Grabo- 
- Irius rodydamas jas nirštu

Va 

’sako: "Nesišypsokite, nes 
man negerai kaip kas prieš 

šypsos...” Merginos

Pranašas.

BEYONNE, N. J.
J. Liutkauskas spąstuose.
Spalių 28 d. Jaunuomenės 

Dailės Ratelis surengė pra- 
Kalbėjo Liutkaus- 

nurodi- 
aiškino 
nuoti-

mes.
Tūlas čionvkštis katalikas 

užsiprašė m‘ne ■-_________ _

respublika ir ae- pra£e, kacj a§ jaR1 užra-J paties ratelio nares, kuri 
švčiau "gazietą.” ‘ 
nusinešiau "Keleivį” ir ” 
svę,” 1— _______
pasirinktų. Man da nei ne- 
apsišildžius, į tuos namus a- 
teina kitas svečias, kuris pa
matęs pas mane laikraštį, 
paklausė, kokia ten "gazie- mane 

atsakiau sukilo ir išbėgo lauk.

mokratija?” "Vienas ir tas 
pats," ;
živatkauskas: 
tamsta nori, 
kai atsakyčiau, 
galiu, nes e___ x e
balsuoja už demokratus, tai 
faktas, kadangi 1912 m. ren
kant AVilsoną, socialistų bal
sai siekė viršaus miliono, o 
paskutiniais rinkimais daug 
mažiau. Regis socialistai 
balsavo už V?ilsoną, kaipo 
kal ės priešą.'*

Živatkauskas pripasakojo patrako, bet iš jo sekančių 
1'” ' ’ 1 Į

kunigijos pamokslų auka. 
Girdi, ar tu negirdėjai, ką 
kunigas sakė apie "Keleivį," 
o tu jį da čia atsinešei ir 
rankose vartoji, tai smertel- 
nas griekas! Veltui aiškinti 
ką-nors tokiam 
kuriam protą visi 
gas užmušė, todėl nieko ne- Įia* 
sakęs sprukau iš stubos, ki- * 
taip gal ir gyvastį butų pri
siėję palydėti. Tai mat, ko 
išmokina "doros mokyto-

tą” aš turiu. Aš
"Keleivį”—o jis kaip elek
tros paliestas, kad šoks ant 
manęs visom keturiom, akis 
išvertė, apsiputojo, maniau, 
kad tas gaivalas ištikrujų

prakalbos. Jus gražiai tuo
met apkalbėjot Lietuvą, jos 
kalnelius ir malonumą gy
vent joje, bet apie tą gyveni
mą matomai svajojote tik 
sau, nes netrukus pasiuntėt 
rezoliuciją, siūlydami tautos 
žiedą jaunuomenę karės 
skerdyklom... Taigi ar dailė 
ir gyvenimo smagumai vi
siems lygiai priguli, ar tik 
šrinktiemsiems ?*’ Kritika 
buvo patvirtinta triukšmin
gu delnų plojimu.

Kalbėtojas sunervuotas 
mikčioja, nežinodamas ką at 
sakyti. Kalba: "jeigu mer
gina graži, tai visviena ji f’ 
graži, nežiūrint p lo kokios ’ 
'artijos ji priskaitoma.” ši
toks atsakymas nieko nepa
kako. Kad visa, kas gražu, 
daile vadinama, tai visi žino, 
bet klausimas kam ta "graži 
mergina” tarnauja? Jos 
larbai gali padaryt jos gra- 

arba 
. _ tkaus-;

kas liepia mylėt dailę, dėlto 
kad ji graži ir vi kas. Dėl 
ezoliucijos pasakė, kad ji 
lėbavo tokia, kaip klausikas 
pasakė, ir sėsdamas, papra- 
ė pirmininko, kad niekam 

daugiau balso neduotų. Te- 
'•iaus pirmininkas atrėžia, 
kad Liutkauskas. kuriam 
buvo rengėjų įsakyta politi
kos visai neliesti, neiškentė 
r nuvažiavo į politiką, tai 
labar ir į klausimus turįs 
itsakyti. Tūli rengėju ima 
balsą, aiškina, kad klausi
mų neduoti, nes girti Eliza- 
bethiečiai norį Ratelį su
griauti, todėl į klausimus 
duoda. Tūla graži mergina, 
taipgi narė to Ratelio, kuris 
nrakalbas surengė, atsisto
ja ir sako: "Aš noriu žinot 
teisybę. Ir jeigu žmonės 
nori ko klausti, kalbėtojas 
privalo atsakyti.” Viens iš 
publikos klausia: "Kas dar
bininkus išliuosuos iš dabar
tinės jų vergijos?” Atsaky
mas : "Kooperacijos." Ant
ras gavęs balsą vėl išdrožia 
kalbėtojui pamokslą išparo- 
dydamas jo pasakas apie 
dailės bepartyviskumą. Tre
čias, kuris pirmiausiai su
kritikavo Liutkausko kalbą, 
gavęs balsą, pasako, kad ne
kritikuosiąs nei klausimų 
nestatysiąs, nes kalbėtojas 
nepajiegia atsakvti, tik pas
tebi ve ką: "Dabar yra su
manymas imti kariumenėn 
visus ateivius, neturinčius 
nei pirmų pilietiškų popieru. 
Kalbėtojas aiškino, kad jam 
guli ant širdies lietuvių ge
rovė, taigi štai čia turiu re- 

[zoliuciią prieš tokį ’bilių,’ 
malonėkite, gerb. kalbėtojau. - - . . . • ir 

itysime, 
kam lietuvių gerovė rupi, 
kam ve.’’ šitą užreiškimą 
pasitinka triukšmingas pub
likos delnų plojimas. Pa
duotą rezoliuciją pirminin
kas pasiūlė Liutkaūskui. šis 
norom-nenoroms skaito re
zoliuciją (anglų kalba), pas
kui sako, kad gera, tik vie
nas sakinys joje negeras, 
kam pasakyta: "mes Rusijos 
pavaldiniai,” o ne Lietuvos, 
Nežinau, kiek logikos gali 
būti sakyti "Lietuvos paval
diniai.” Prasideda vėl disku
sija, kalbėtojas pasinaudoja 
proga ir išsisuka iš spąstų 
tuomi, kad rezoliucijos Ra
telis negali priimti, nes jis 
nepolitiška organizacija, o 
Rateliui neleidžiant ir publi
ka negal ant rezoliucijos 
balsuoti.

Štai ir pasirodė kam lietu
vių gerovė rupi, o kam rupi 
tik savas kailis ir biznis.

Publika nesiskirsto. Kal
bėtojas aiškinasi, kad į pa- 
tėmjiimus neatsakinėsiąs,

'.ūmą pasibjaurėtinu 
ipgailėtinu. Bet Liu. ..

I

v;

iii.

Toliau prirodinėjo,kad dai
lė beparty viška, bet kad tarp 
lietuvių nėra vienybės, tai ir 
lietuvių vardas visai negar
sus.

Užsibaigus prakalbai, vie
nas iš klausytojų pasikėlė ir 
sako: "Aš turėjau du klau
simu, bet vienas paaiškėjo, o 
antras ne; man rodos, kad 
jus klaidingai supratot dailę, 
taigi noriu biskuti kritikuo
ti, o paskui klausti. Jus;

_ 1Š-Į 
:—muzi-;

a, dainos, teatrai ir tt. Ar, , •«., ’ . . - . ta rezoliucija čerška: t vvisiems tatai prieinama ir ar J* -- J . -. j -i- • mes čia tuoi visi matvsnepaversta daile partijų į- - -- J -
rankiu?”

Kas gali užginčyti faktą, 
kad bažnytinė muzika ir gie-

daug neteisybės. Jam rodo- žodžių supratau, kad tai yra 
si, jog socialistų dauguma ’ 1“1 ‘
liko demokratais ir balsuoja 
už kapitalistų kandidatus 
kaip jis pats. Kas nežino, 
kad socialistų balsų skaičius 
pakilo ant keliasdešimtis 
nuošimčių ir visur darbinin
kai ima viršų; o galiaus vis
kas pereis Į darbininkų ran
kas. Nieko nesakau, kad S. 
L.A. pinigais bus atbudavo- 
ta Lietuva, tik labai abejoju, 
nes tai tik pasaka apie kara
laitį ir smaką su devyniom jai. 
galvom. Tokiam darbui at
likti da neužtenka ir visų 
visame pasaulyje esančių 
lietuvių, o susivienijimas tu
ri tik apie 10,000 narių, ku
rie tokiam svarbiam reika
lui kaip revoliucija neįsten
gė daugiau duoti kaip 500 
dolerių, kitaip sakant po 20 
centų nuo nario. Tik ir bai
si auka! Jeigu Živatkauskas 
surinktų žinias, kiek sociali
stai Lietuvos laisvei yra au
kavę, tai tikiu, kad nesigirtų 
SLA. aukos didumu.

Socialistams primest, jog 
neaukauja ir nenori "lais
vos” Lietuvos, yra šmeižtas i 
Ar užmiršai, Živatkauske, 
1916 m. Lietuvių Dieną (1- 
mą lapkričio) ? Ar užmir- „ 
šai, kaip socialistai mielai minties, žmoniškumo, drau- garsiai.' Kaip gali būti vie- 
ėjo išvien (rinkime aukų), o giškumo jau nesulyginamai nybė tarp vergo ir vergėjo, 
kaip jus (tautiečiai) juos daugiau, negu pas tą fana- tarp išnaudotojo ir išnaudo- 
pasitikot? Ar užmiršai tiką mušeiką, kuris nieko jamo? 
Šliupo kelionę į Washingto- neskaito, vien kunigo pamo-j Maž-daug šitaip nuomonę ( # ______
na? Ar užmiršai skundus kslais savo protą peni. Aky- išreiškęs užmetėjas, sako: *<as nor* ginčų, lai surengia 
ant socialistų Washingtono vaizdoje šitų faktų, kas gali,"Turbut atmenate šį perei- debatus. . Jam pastebiama, 
ponams? Ar užmiršai, kaip sakyti, jog nereikia prieš(tą pavasarį, prodžioje Rusi- kodel^kviečiamas Į rengia- 
Sliupas sakė, jei socialistai kunigiją kovoti? 
rinks tą dieną aukas,, ”bus' Feleks Kuzborskis.

gaivalui, sakote, kad dailė bepartyvil 
Kum- ]<a_ Klystate. Dailė:

Ir reikia pasakyti, kad čia < dalai bei visas bažnvtinis 
da daug panašių fanatikų,' menas nėra tam, kad pri
kurtiems tiktų gal V -tas, o ne traukus daugiau žmonių 
XX-tas šimtmetis gyventi, kiausyties kunigijos paikų 
Jeigu tokiu žmonių kaip mi-; pasakų apie užgrabinį gyve- 
nėtas da šiandien pas mus nimą; kad žavėjus žmonių 
randasi, tai ištikrujų gėda, sielas ir išnaudojus žmones 
O juk tokiais juos padaro 
tik kunigija, besibijanti, kad 
žmonės nepatirtų teisybės, 
kas yra dora. Tik tie kata
likai, kurie skaito laikraš
čius, ypač "Keleivį” šiandien 
jau kitokias žmonėmis pali-

kunigijos pieno delei? Kas 
taipgi gali užginčyt, kad me
nas: muzika, teatrai, dainos, 
literatūra nėra paversti val
dančios klesos įrankiu, kad 
išauklėjus žmones paklus- 

—--------- -- ---------- . niais avinais, einančiais ske-
kę. Nors prie savo seno ti- rdvklon ponams paliepus?

Akyvaizdoje to, reikia būti 
negut Liutkausku, kad pa
sakojus, jog dailė nėra par- 
tyviška ir aimanuoti, kad 
tarp lietuvių nėra vienybės, 
todėl ir jų vardas neskamba

kėjimo jie ir prisirišę, bet 
visgi barbarizmas ir žvėriš
kumas pas juos jau išnykęs, 
kaip pav. pas tą kataliką, 
kuris pakvietė mane, kad 
jam laikrašti užrašyčiau, iš-

I 
t
I
I

jos revoliucijos, kuomet mus Elizabethe debatus ne- 
Brooklyne buvo parengtos atsakė, nors penki laiškai

į buvo parašyti. Liutkauskas 
'nusiduoda negirdįs ir paši
lti aukia nuo pagrindų. Taip 
iii užsibaigė.

J. K. Buch.

LAAVRENCE, MASS. 
Katalikai skerdžiasi už 

tikėjimą.
; Pereitą savaitę panedėlio 
'vakare apie 10 vai. nakties 
i netoli kertės Elm ir Law- 
irence gatvių vienas parapi- 
I jonas pasivijęs "Kavaliaus
ką rėžė kelis kartus peiliu 
per sprandą, perkirsdamas 
gįslas. Sykiu su Kriaučiunu 
buvo ir Jonas Trakimas. 
Kavaliauskas likos greit nu
gabentas ligonbutin, kur mi
rė utarninko rytą apie 6 va
landą. Užpuolikas ant vietos 
likos suareštuotas sykiu 
su Trakimu. Trakimas li
kosi pastatytas po $100.00 
kaucijos ir paleistas iki tei
smo. Jis laikomas kaipo 
svarbiausias liudininkas ši
tos žmogžudystės. Užpuoli
kas uždaryta kalėjiman bo 
kaucijos.

Kavaliauskas atvyko A- 
merikon prieš 10 metų ir 
apsigyveno Lawrence, kur 
visą tą laiką ir gyveno, dirb
damas Vvood’o audenyčiojė. 
Paliko moterį Uršulę, mažą 
dukterį Aldoną ir tris bro
lius: Miką, Joną ir Praną.

Priežasčia šitos žmogžu
dystės buvo tikėjimas. Mat 
du šitų trijų čia figūruoja
mų aemenų yra Vermaus- 
ko (senos parapijos) nariai, 
gi vienas buvo neprigulmin- 
gos (kun. Mickevičiaus) pa
rapijos nariu. Tie katalikai 
smuklėje susibarė tarpe sa
vęs už tikėjimą ir barnis už
sibaigė tuo, kad užpuolikas 
matomai negalėdamas 
perginčyt savo priešininką, 
kad savo tikėjimui duot vi
ršų, užpuolė Kavaliauską iš 
užpakalio ir paskerdė savo 
dievui ant aukos.

Tai mat prie ko privedė 
tikėjimas ir dievotumas.

J. Kodis. I •
MONTELLO, MASS. 

Apvylė.
Spalių 31 d. turėjo įvykti 
T. namo rengiamos pre- 

lekcijos. Prelegentu turėjo 
būti p. Šalčius, "Ateities” re
daktorius. Publikos buvo 
susirinkę net 50 žmonių ir 
lauke prelegento. Tankiau-, 
šia, kada čia prisižada atva
žiuoti Šalčius, tai atsiunčia 
savo antrininką Strimaitį, 
bet šiuomi kartu nė vienas 
jų nepasirodė. Žmonės su
pykę išsiskirstė.

Girdėjau, kad prelekcijų 
rengimo komisija su tokiais 
"preligentais” daugiau ”ne- 
sibaderiuos.”

LTR. Viesulcs vakaras.
Lapkr. 3 d. LTR. Viesulą 

statė scenoje du gražius vei
kalus: 3 veiksmių dramą 
"Žmonės” i 
dė atvažiavo.” 
likos girdėjau, 
vyko (Pats nesprendžiu, nes 
lošiau).

Puikiai atsižymėjo Olger- 
do orchestra iš 12 muzikan
tų, kuri tarpe aktų grajino 
žavėjančias meliodijas.

Publikos buvo netoli 300. 
Visi gėrisi vakaro puikumu. 
Buvo tai pirmas ratelio 
karas šitam sezone.

Socialistų prakalbos.

I

I

L.

I

I

Baltijos tikietą.
Antra kalbėjo d-gė Z. Pui

šiutė iš Bostono. Pirmiau
sia aiškino žmogaus teises 
ir jų svarbumą, vėliau kal
bėjo apie bėgančius gyveni
mo reikalus; ragino darbi
ninkus balsuoti už darbinin
kus, bet ne už savo priešus 
kaptalistus, ant galo ragino 
visus rašyties į Socialistų 
Partiją. Abudu kalbėtojai 
savo užduotis atliko pagirti
nai. Publika liko užganė
dinta, kurios buvo susirinkę 
netoli 500 žmonių. Aukų pa
dengimui lėšų surinkta$9.70.

Margumynai.
LT. Namas rengia puikius 

fėrus, kurie bus nuo 19 iki 
26 d. lapkričio. Geistina bu
tų, kad visi remtų minėtus 
fėrus, o tuomi pagelbės Tau
tiškam Namui išmokėti sko
las.

Lap. 14 d. LT. Name skai
tys prelekciją F. J. Bagočius 
apie peklą ir velnius. Sako
ma, prelekciją bus labai įdo
mi.

LTR. Viesulą neužilgo sta
tys ant scenos veikalą "Mo
bilizacija.” Veikalas para
šytas drg. J. A Svirunėlio, 
nario minėto ratelio.

17 kuopa LSS. veikalą 
"Alkani Žmonės” trumpoji 
ateityj statys scenoj.
Socialistai remia "privatiš- 

kus” laikraščius.
Lapk. 4 d. atsibuvo mėnesi

nis susirinkimas 17 kuopos 
LSS. Tarp kitų nutarimų, 
nutarta paremti "Mihvau- 
kee Leader,” kuris prašė au
kų. Ant vietos surinkta 3 
dol. suviršum. Taipgi nu
taria nupirkti "Laisvės” du 
Šeru, nes po ilgų- diskusi jų Į

I
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ipoj LSS. su šiandien prisira-

i

atrasta, kad tik prisidedam 
kuopoms prie privatiškų so- 
ciališkų laikraščiu, galima 
juos padaryti savais, visuo
meniškais laikraščiais.

Iš kuopos viršininku ra-X v-

[pasakė: "Tai tu pinigus nuo 
jo pavogk, o ant bažnyčios 
turi duot.” Tą girdėjo kitos 
dvi ypatos ir reikalui esant 
apsiima paliudyt.

O štai kitas atsitikimas. 
Nelabai senai mano moteris 
nuvežė pakrikštyt kaimynų 
kūdikį. Kunigas klausia:

—Ar tamsta katalikė?
—Taip, katalikė.
—O tamstos vyras?
—Jis socialistas.
—Socialistas!—sušuko ku

nigas išvertęs akis.—Ir tam
sta su juo gyveni?

—Gyvenu—sako moteris 
—kodėl negyvent? Jis man 
geras, duoda man užlaiky
mą, myli vaikus...

Kunigas pamąstė ir sako: 
—Tamista pamesk jį. Su 

bedieviu negali gyvent. Esi 
da jauna, duoną gali sau 
lengvai uždirbti. Jei su juo 
gyvensi, tai paskui jis pa
mes.

portų paaiškėjo, kad 17 kuo- mane "žvėrių.

šusiaiš vra 107 nariai.
II. K. Mažiukas.

NORVVOOD, MAS. 
Juodi klicrikalų darbai. 
Klerikalų "Darbininko' 

121-mam numeryje tilpo kri- 
minališkas 
šmeižimas, 
korespondentas 
Nonvoodo socialistus taip: 

"Musų cilikai irgi darbuo
jasi. Štai tas, kuris stojo 
Lowellyje su p. Ramanaus
ku į debatus, savo pačią la

ibai sumušė. Tas žvėris da 
į ir savo mergaitę kone pri
mušė, kada ta Lėgo policmo- 
ną šaukti. O jis užima tarp 
Nonvoodo cicilikų didžiau
sią vietą—suprask, organi
zatorius.”

Laikraščių skaitytojai 
žino, kad į debatus su tuo 
Ramanausku stojo iš Nor- 

ir komediją "D? woodo ž>“pnskas- tai gi visi'
Kiek iš pub- P’P"“*®- k’d.zYen“ lr Iš
lošimas na- se!ka Darbininkas vadma 

mane, žiunnską.
| Nonvoodo klerikalai se
nai jau manęs neapkenčia, o 
jau nuo to laiko, kaip tuose 
debatuose Lowellvje jų "vei- mQ- 
kėjai” likos suvaryti ožio; 
ragan, jie pradėjo tiesiog iš 
kailio nertis, kad tik mano; 
vardą apšmeižus.

I

n

mano ypatos 
To laikraščio 

šmeižia

Šitą girdėjo ir gali paliu
dyt Andrius Šatas, kuris 
buvo sykiu.

O ko neišdaro davatkos? 
Jos plaka ilgais savo liežu
viais kiek tik gali, kad su
ardžius mano šeimyną. __

Iš tų kelių faktų mes jau 
matom, kaip nedori ir juodi 
yra klerikalų darbai.

Štai priežastis, kuri da
vė "Dar-ko” korespondentui 
progos parašyti ant manęs 
tą šlykštų šmeižtą. Išva
žiuodamas anąsyk su reika
lais į Lavvrenee’ą, aš pada
viau savo žmonai pinigus pa
laikyt. Bet man išvažiavus 
(tuojaus atsilankė kelios da
vatkos ir iš tų pinigų pra
puolė $20. Neturtingam 
'žmogui netekti dabartiniu# 
laiku $20, tai, suprantama, 
didelė skriauda ir dėlto kilo 
tarp musų ginčas. Iš to gin
čo "Darbininko” korespon
dentas padarė didžiausias 
"muštynes” ir pavadino 
,------ Tai yra kri-
minališkas šmeižimas ir per
žengimas šalies įstatymų. 
Aš turiu liudininkų, kurie 
buvo prie to ginčo ir matė, 
kad jokių "muštynių” nei 
"žvėriškumų” tenai nebu
vo.

Kaip matot, klerikalai me
luoja ir šmeižia šlykščiau
siais budais. Nesenai čionai 
lankėsi jų "mokslinčius” Ra- 
čkus. Tas tamsus nepraus
taburnis taip-pat išliejo vi
są savo burnos nešvarumą 
ant socialistų. Jis bjauriau
siu budu išniekino tuos so
cialistų veikėjus, kurių nie
kad nėra nei matęs, nei pa
žįsta. Tiesiog gatviniais 
žodžiais koliojo "Keleivio” 
redaktorius, "Laisviečius,” 

i”Koviečius” ir kitus.
Kaip klerikalai nesidrovi 

prasimanyti nebučiausių da
lykų apie kitus socialistus, 
taip jie prasimanė ir šitą 
begėdišką šmeižtą apie ma
ne..

Tikiu, jog šito paaiškini
mo visuomenei pakaks, o 
šmeižikai iš "Darbininko” 
abazo turės už juodus savo 
darbus atsakyti prieš teis-

K. V. žiurinskas.

NASHUA, N. H.
u "Keleivio” No. 45, iš Na-

; Tie bege&ziai pasidarė tien. shUa, N. H. korespondenci- 
> l<a3 pradėjo, lįsti joj pasakyta, kad drg. Z. M. 

purvinom savo kojom į ma- Puišiutė kalbės 28 lapkričio, 
Lapk. 4 d. 17 kp. LSS. su- no šeimynos gyvenvmą ir sė- turj 95 d. lapkričio. Ka- 

Kalbėjo ti čionai neapykantą. Štai 
Socialistų kelintas faktų, kurie parodo ”Keleivi.

va-
; drąsus, 
i,

rengė prakalbas, 
drg. J. Mc.Carty, 
kandidatas į Mass. valstijos jų juodus darbus: 
gubernatorius. i Nelabai senai, nebūnant

Kalbėtojas nurodinėjo man naciam namie, atėjo i 
mano namus Romos agentas 
K. ir užsipuolė ant mano 
žmonos, kad ji duotų jam 
pinigu ant ’ Dievo garbės.” 
Moteriškei paaiškinus, kad 
ji negali duot, nes visi pini
gai pas vyrą, tas juodvarnis

kiek darbininkams atnešė 
išrinktos iš kapitalistų par
tijų valdžios. Ragino darbi
ninkus susiprasti ir balsavi
mo dienoj balsuoti už savo 
draugus, o ne už priešus, 
balsuoti už visą Socialistų

dangi čionai daugelis skaito 
kad nesuklaidinus 

skaitytojus, pranešu, kad 
Puišiutės prakalbos įvyks 
Lapkričio 25 dieną.

Socialistas.

Darbininke, jeigu tu nori 
užgrabinio rojaus—nevar
tok savo proto.

R S—tas.

\.



4 KELEIVIS.

Daile ir Liaudis
stą kaipo pragarą. Į kuri ne
derlius, nelaimė ar jo paties 
neišmanymas Įstums, kau. 
ten jis kariautų už duoro 
kąsnį, kentėdamas pašaipas, 
išjuokimus ir panieką gud
riųjų. veidmainyste apsime- 

_• Jis visa 
tai žino, jaučia ir mato. Tik 

__ ______ jas savo interė- nežino, neatjaučia ir ne 
sų dėlei sutraukdamas pla- ’nato tų miestuose .-ugrųsr 
__________________.  * __ ‘ i sielos ilgėsiu, vilčių 

tuos troškinių ir jų sunkios už 
būvi kovos.

O mieste gyvena < lesei- 
kai ir šimtai tuksiančiu šii

to ir kaimo padarė anorma- grūstų žmonių, 
liais. Tarpe kaimo ir mies- jiman uždarytų 
to gyventoju j»asidarė 
veik nepereinama plaiša: 
kaimas pasiliko kultūros ka
pais. nežiūrint viso to gam
tinės grožė; tuno, skaisčios, 
blaivoj padangėj? žėrinčios 
saulės, žalių aksominių pie
vų, margintu gėlėmis, ru
giais sidabruotų, kviečiais 
Išauksuotų laukų, šiame- 
'ančių šilų ir užsimąsčiusių 

iškų: nežiūrint visų tų 
grožės apžavų ir kerų—delei 
Stokos intelektualiu veiks
nio dailė čia neišsireiškia 
puikiais meno veikalais. 
Valstieti^, pririštas prie sa
vo arklo bei matike, palikta; 
amžinam, vienodam. įk\ - 
riam ir nuoKnižiam darbui, 
retai tepakeiia savo nulenk
tą galva, kad pasižvalgius.
’asjgėrėi u.; apsupančiomis

.•* * 1 - •

1.
Tykiai, tykiai Nemunelia teka...

Panaikinimas skirtumo 
tarp miesto ir kaimo ramaus 
veikimo priemonėmis—tai
yra vienas Komunistų Mani
festo iškeltų proletariatu tusiųjų miestelėnų, 
reikalavimų.

Kapitalizm;
------------------------------ - ,— 

čias žmonių minias iš kaimo žmonių 
miestan, kad čioriais t__
žmones apiplėšinėjus. sykiu 
išplėšė kultūrą šalių plo
tams. Santykius taip mies-

neatjaučia ir ne

tarsi kalė-| 
Tarjie kaimo ir mies- jiman uždarytų tarp 

be- augštu mui ų, kuriuose vieni 
virš kitų gyvena, amžinai' 
bėgiodami, amžinai Jiešk>«- 
dami budo, kaip nuvijus iš' 
ja> savo akių bado ir baisa:.- 
rytojaus šmėklas. Amžina: 
užimti rupesniais apie save, 
jie niekad nemato blaiviu;. 
padangės, niekad nemat*. ■ 
spindančios ir žaiiumyn; 
spindulius maudančios sau. 
lės. Jų visa doma. jų viso? 
mintis ir troškimai Įtempti 
tam. kad. išvengus kritinio, 
kad numušus sau nuo keliu 
kitus, laimingesnius, pirma; 
jų Įbėgančius. Besivaržyda
mi. besilenktyniuodami. be
sikamuodami už priemone? 
būviui pagerinti, rytojui už 
tikrinti, miesto gyventojai 
i;gudi*ėju. išlavino savo pro 
t<> jėgas, išaštrino savo min

’į grožybėmis: kad pasiste- ris ir nuovokas, ir išdirbo ki-j 
*ejus saulės tekėjimo ir nu- tokią, nors ir vienpusę ir tik 
įleidimo stebuklingumu, o j>ariršutinai tobulesnę prote' 
jeigu kada ir padaro tatai, 
tai vien kad darius sau prak- i 
tingas išvadas: "ryt bus lie-. 
tus, ar giedra." Įsivėp soji- 
jnas vien dėl pasigėrėjimo, 
dėl pamąstymo ir dėl paža- 
dinimo savo sieloj ilgėsiu bei 
naujų minčių sodiečiui kuo
ne visada yra svetimu, be
reikalingu laiko eikvojimu. 
Tečiaus Įgimtas žmogui no
ras išreikšti savo jausmu; 
formoje gražių daiktų pas- 
tebiamas ir sodiečiuose. Ko 
pesusijudina musų liaudies 
tląinų poezija. Prisistebėki
te Į musų kaimo mezginių, 
adinįų. drožinių ir kt. pada
rus rr ten pamatysite so
diečio visą io tylią kai Ne
muno srovės, pilną ilgėsiu 
kai židri padangė; erdvė, 
kai snaudžiantis mišką; 
pilną paslapčių ir liūdesių 
sielą. Visa tai rodo neperga
limą žmoguje tvyranti troš
kimą tverti-steigti gražiu;
daiktus. Ir sodietis, tani I niiodingais gazais 
prigimties reikalavimui pa * 
siduodamas. tveria 
veikalus, nors ir nerangiai. Ilaikraštininką 
primitvviai. šiurkščiai ir ne-jrcnka, sudėsiu žinia 
tobulai, laukdamas kada a- ‘ ’ *
teis "ponai iš miesto”—mo
kinti vyra’, jo dailės veika
luose. io tvariniuose sudė
tus elementus išvystyti, iš
tobulinti. apvalyti iš sveti
mų "šiukšlių” ir išdirbti 
"tautinės dailės stylių.” KaĮ- 
masAurintis aplink save dai
lės turto šakinius, neturi su
prantančių meną sielų, o

• 1*1 _____ _______

sudėstytais žodžiais vaizdi- bažnytinės ceremonijos ir i les skaistybės, ant žemiškų 
na gamtinės grožės paveik- apvaikščiojimai. Bažnyčia smagumų, ant mintijimo ir 
Jus: miestuose randasi di- tad buvo mokykla dailės iri tyrinėjimo laisvės, ant liau
ti šiauši. brangiai išpuošti idealo, statoma ant plačiųjų jų idealų siekinio, jialieka 
teatrai, kur skamba cherubų liaudies masių, ji išaugo ir i nesuderinamu su praeities 
muzikos ir dainų balsai ir Įsigalėjo. Tečiaus laikui bė-lgyvenimu, siekiančiu vien 
pragarini miesto gyvenimą 
pakeičia i svajonių dangiš
kąjį rojų. Bet visa tai pri
tinama tiktai laimingieni- 
siems. kurie savo gudrumu 
pataikė iš kitų daug turto 
užgrobti. Darbininkas, ku
ris visus turtus gamina ir 
atiduoda tiems, katrie lei
džia ant žemė; skritulio būt. 
nemato tų visų dailės tvari
nių, tų grozyoiu: jam maši
nų užimu nenutildo dangiš
ki dainos bei muzikos akor
dai. Miesto proletaruose 
Įgimtąjį grožės troški
mą nusetelbia troškimas pa
gaut pinigą kaipo Įranki bū
viui apginti. Kapitalizmas 
užgrobęs sau viską, darbo 
žmonėms paliko negut baž
nyčios stabus ii- misterija?.
nitihlė? dainuška; bei gatvi- 
n ■ katerinkas. Kapitalizme 
tvarkoje visa kas likosi tik 
>reke. taip pat ir pati dailė 
ik lobininkas. turintis pa

kankamai pinigų, gali dik 
uoli dailininkams gamint 
jokius tvarinius, kad tas n? 
nekenktų *•( ipresniojo an 
ihmesnio viešpatavimo tei

sei.
Kiek sodiečiuose da ran

dame daile; tverybos jbėdsa- 
tiek miesto proletaruose 
-avęs ajisaugos instink- 
bet jias vienus ir kitus 
prigimti grožė; mėgi- 

. meno sąmonė nugrūsta 
dugnan; kaimas delei 
intelekto paliko kul- 

kapais.miestas gi. de

> siekiančiu vien 
senai praėjusių ascetišku i- 
dealų. Bet juo labiau dailė 
liekasi svietiška, juo t viri us 
nuo liaudies ii atsitolina. 
Juo pilniau ji susikrau-to i 
turtuolių runius. juo nepri- 
oinamesnė ji liekasi vis pla
tesnėms žmonių minioms. 
Muzika ir su ja surišta poe
zija išėjo iš ankštų bažny
čios sienų ir nuėjo į platų 
pasauli, i visatos neapribuo- 
tas erdves. Atsiskleidė žmo- 

naujos 
idėjos, naujos svajonės. Ba
žnyčia kaipo nešinės laikų 
Įstaigą, nor ir stengėsi 
eiti naujais keliais ir vv- 
ties jiažanga. tečiaus veltui. 
Suderinti nežinę su Žinija, 
prietarus su faktais.vakary- 
kšėią dieną su rytojum, pa
sirodo negalimu daiktu. 
Valdonų rūmai ir lobiu inkų 
butai vra lizdais, kur perimi 
liaudžiai priespauda, pani
ka ir skriaudos. Liaudis ton 
pusėn žiuri su neužsitikčji- 
mu. pagieža ii neapykanta.

t Poliaus bu.->.

gant ir žmonėms su gamta 
vis arčiau susipažinant. tu
rėjo plėsties jų žinojimas, 
supratimas. keistis pasauliu- 
žvalga ir dauginties gyveni
mo reikalai. šventu raštu 
pradėta piešti bėgančio gy
venimo vaizdus, arvhetektu- 
ra pradėjo Į kitokia; torma> 
išs i vy st v t—it mes i a g< • t iš
kas stviius ir jo vieton jias- 
tatyta "atgimimo stilius.” 
Naujas menas nuėjo Į kara
liškus runius, Į šviesuolių ir gui nauji pasauliai, 
lobininkų namus — dailė pa- i 
iajKi tikslinga, išdidi, viliu- ž 
ga ir veidmaininga. Liaudis 
paliko bažnyčioje, bet čia jai 
darė i kaskart tamsiau 
luobodžiau. Praeitie me
las, neat-akauti ja’> nei 
naujoms gyvenimo idėjoms. 
ie» vidujiniams reikalavi- 
nams, pamažu liaujasi bu- 
■ęs liaudžiai tuo faktoriumi, 
iuiis pažadina sielos pagei- 
lavimus, patenkinančius re- 
ilio gyvenimo reikah's. O 
naujas gyvenimas, si »vinti ; 
int naujų j-amatų. sau

t mylių. Koks tad ga
li būt karštis ten pat ant 

Yauiės? Mokslininkai ap
skaito, kad ant saulės yra 
mm 10,000 iki 15,000 laipsnių 
karščio sulyg Eahrenheito.

i lai yra tokia kaitra, kur ak
menis ir visokie metalai tir
psta kaip sniegas verdan
čiam vandenyje.

KAIP DIDELĖ IR KAR
ŠTA YRA SAULĖ.

Kaip didelė saulė, tikrai 
I atsakyt i veik negalima. Mes 
galim numanyt apie jos di
dumą tik paviršutiniai. Mok
slininkai. kurie vien tik tuo 
klausiniu užsiima ir matavo 
saulę geriausiais instrumen
tais, kokie tik astranomijoj 
yra vartojami.sako kad sau
le |K*r vidurį turi S.riJHMJ an
gliškų mylių.uplinkui savęs 

■ 2.722,000 angį, mylių. Dabar 
skaitytojas supra.;. kodėl I liūnas ir žaibas, tai du atski- 

:sunku gauti tikrą suprati
mą aj’ie saulės didumą. Žmo- 

,gui jiereiti viena mylią, ir 
Tai pusėtinas šmotas kelio, o 
ką jau sakyti apie 8<M> tuks- 

'tančių irylių! Musų žemė.
navyzdž'tii. turi 8.000 ang
liškų mylių |H‘i savo viJurį. 

Į Jeigu kiaurai ik r žemę eitų 
• timtlis ir jeigu jus leistumė- 
tė; tuo tuneliu keliauti ir 
nesu t alumi nei valgyt nei 
;pa.-ilsini eitumėt dieną ir 
naktį |>o i mylias i valandą, 
tai jus išeitumėt kiton pu
sėn žemė; tik į><> dviejų mė- 

Inėšių ir 23 dienų. Taigi 
j'k sirudo. kad musų žemė y- 
i ra pusėtinas grumstas. Bet 
! jeigu toki tuneli padarius 
j per saulė; vidurį, lai trauki
ni.; bėgdama.; po 10 mylių Į 

'valandą ii niekur ne-ustoda- 
į mas. galėtų išeiti kiton pu- 
j ėn tik i)o pustrečių metų, <» 
žmogui reikėtų eiti diena ir 
i.- kii jiei ištisus 20 metų.

Nuo žemė; iki saulės yra 
mylių atstumu. 

Jei galima butų pravesti tie
sų geležinkeli ir nesustojant 
.ažiuoti dieną ii naktį pu 
m anglišku m\ liti i valanda. 
Jai šiandien tas traukinis iš 
čia pradėjęs jiasiektų saulę 
d: už 257 melu. Taigi kad 

ii butų geležinkelis, nei vie
na; iš mii-ų negalėtų iki sau
lės nuvažiuoti, nes nei vienas 
negali taip ilgai gyvent. Ar 
jums tas atėjo kada nors į 
galvą?

<> ar žinot. kaij> karšta 
laidė? Mums rodosi labai 

įkaršta, kuomet vasaros lai
ku termometras rodo 5K> 
i’ąip nių. Bet reikia ats
iminti, kad tas karštis ateina 
pa*; mus nuo saulės Į>er 90,- 

Į ' . — ...... ~ “’
Massarhusetis valstijoj kle- 
rrkalai sumušti, o socialistai 

l»ko oficialė partija.
Kartu su viršininkų rinki- 

imu, Massachusetts valstijoj 
■buvo balsuojama ir keliatas 
priedų bei jiataisymų jirie 
valstijos konstitucijos. Vie
nas tų jiataisymų vadinasi 
"Anti-Aid Amendment,” ku
ris draudžia skirti visuome
nė: pinigus privatinėms iš
taigoms, kaip antai bažnyti
nėms mokykloms, kliošto- 
rk'.m ir kitokioms (daugiau
sia klerikališkoms) institu
cijoms.

Prieš linkimus katalikų 
klerikalai varė didžiausią 
agitaciją 'prieš tą pataisy
mą. Bažnyčiose ir jiobažny- 
čiomis buvo šaukiami mi
tingai ir keliami prieš tą 
amendmentą protestai. Pats 
katalikų galva, kardinolas 
O'Connell liej?ė žmonėms 

.balsuoti jirieš "Anti-Aid.” 
Mat klerikalams norėjosi ir 
toliau; gauti iš visuomenės 
iždo pinigų davatkų lizdams 
palaikyti.

Bet nežiūrint visos kleri-
, "Anti-Aid 

” likos už-

I

KODĖL PIRMA PERKŪ
NO PASIRODO ŽAIBAS?

Lietuviai mano, kad per-

ii dalykai. Jie paprastai 
žaibo nelabai ir bijosi; jų 
nuomone, visą blėdĮ daro 
perkūnas, arba griausmas. 
I no tarpu gi yra kaip tik at
bulai. Visas pavojus yra 
žaibe, kuomet perkūnas vra 
tik niekuo nekaltas balsas, 
kuri; jokios blėdies negali 
niekam padaryti.

Perkūnas arba balsas pa
tina nuo to, kad žaibas per
piešia orą. Taigi jis negali 
būt nuo žaibo atskirtas.

Bet kodėl gi žaibas pasiro
do visuomet pirma? k lau
ži? žmonės.

Žaibas pasirodo pirma to
dėl. kad šviesa greičiau ke
liauja negu balsas. Šviesa 
pereina |>er sekundą 186.000 
mylių, o balsas i sekundą 
pereina tik 1,090 jiedu. Taigi 
nors jierkunas ir žaibas Įvy
ksta ore tuo jiačiu laiku, bet 
žaibas visuomet greičiau pa
siekia musų akis, negu mu
sų ausis išgirsta jierkuną.

žinant šitą tiesą, nesun
ku net pasakyt, kaip toli nuo 
mus tas jierkunas buvo. Rei
kia tik paimti rankon laikro
dėli ir suskaityti, kiek išėjo 
sekundų nuo pasirodymo 
žaibo iki pasigirdo perkūnas. 
Jeigu išeis 5 sekundos, mes 
žinosime, kad jjerkunas 
trenkė tik už kokios mylios 
nuo mus, nes i sekundą bal
sas pereina tik apie 1,100 pė
dų, o 5,^80 pėdų padaro vie
ną mylią. Kuomet žaibas 
ir jierkunas Įvyksta vienu 
ykiti, mes tuomet supran- 

.am, kad tas buvo visai ne
toli nuo mus. Todėl jeigu 
žaibui pasirodžius reikia 
laukti keliatą sekundų pakol 
jmsigirs perkūnas, tai jau 
nėra ko bijoti?, nes tuomet 
aišku, kad perkūnas labai 
toli ir negal mus pasiekti. 
Bet jeigu perkūnas kerta 
taip arti.kad žaibas ir balsas 
eina ant syk, bijotis ir nėra 
ko. nes jeigu jis žmogui kliu
dys, tai žmogus neturės lai
ko pastebėt nei žaibo, nei 
balso, nes viskas tuomet pa- 
idaro ant syk.

Didelis Socialistu laimėjimas 
Rinkimuose.ku, 

’iko 
o: 
ii 

nai 
iek 
lokes 
u ros 
tnk«i; jo gyventųjų didžiū
nai atsakanči’i tam sąlygų 
ra naikintojumi Įgimti 

Žmoguje dailė; troškimų.
II.

Viduramžiais buvo vieny 
staiga, kuri paėmus savi 
i’obon visus žmogaus mūra 

reikalus 
lygiai kaiji ga 

taip ir prastuo 
u t-aka Į jų reikalavi 
enkinti jų dvasiniu; 

Taja Įstaiga buv.

Klerikalai ir militaristai 
skaudžiai sumušti.

Pereito j savaitėj Ameri
koj buvo daugelio miestų ir 
.’alstijų viršininkų l inkimai, 
tūriuose iš visų part ijų dau
giausiai laimėjo socialistai, 
vienam tik New Yorke iš
plikta lb socialistų viršinin
kų: 10 Į valstijos legislatu- 
rą, 7 i miesto tarybą ir 1 į 
miesto teisėjus. Nors drg. 
Hilųuitas ir nebuvo išrink
tas miesto galva, bet jis gavo 
142,178 balsų, kas reiškia 
vistiek milžinišką laimėji- 6.014 
na. nes t syk daugiau negu 25.000. 
913 metais Ruselis buvo Sandusky. Ohio, socialis- 

?avęs. uas išrinktas miesto valdy-
Plutokratų sjiauda skel- j>on 

ria, kad Chicagoi socialistų Toledo. Ohio, socialistai 
valsai nupuolė. Bet tai yra | brinko tris savo kandida- 

. _ . ____ miesto valdybon, o
Chicagoje ir visame į-|vieni kitiem truko tik 8 

balsu. Socialistų kaudida- 
as Į majorus gavo 14,903 

■balsų. Dveji metai atgal so
cialistai čia turėjo tik 2,500 
balsų.

Cincinnatti mieste, kur 
915 metai*; socialistai turė

ki tik 2,800 balsų, šįmet jie 
ravo 15,000.

Yonkers, Albany, Olean ir 
Syracause miestuose socia
listų balsai jiaaugo nuo -">09 
iki -500 nuošimčių.

Allento\vn, Pa., socialistai 
išrinko miesto komisijon ie
nų. o Readinge atžagarei
vių partijos turėjo susivie- 
nyt. kad atsilaikius prieš so
cialistus.

(Tevelande
rinko 3 councilmanus 
na mokyklų valdybos 
Socialistų kandidatas 
jorus , 191-5 metais 

balsų , šįmet

žmonių padarinę. Ir ta •• ta 
skiria sodieti nuo miestelė
no ir miestą nuo kaimo 
Kaij.i kaimo, laiji lygiai ii 
miesto gyvenimo, sielos pa
jautų ir sąmonių išia' inimt 
matoma ir jaučiama jūr 
miausiai disharmonija, sui
rutė.

Kasyklų tam os skradžio- 
se jiaskandytas. fabrikų du
rnais apnikęs ir mašinų už
imu apkvaišinta mieste 
darbininkas: indubusia kru
tinę ir Į lanką nulinkusiu nu
garkauliu. stiklais apšarvo 

>mis akimis, pražilę.;, nu 
nlikęs raštinė; aptarnauto 
ias: per dienas stovintis ant 
drebančios gatvekario pa
grindęs. užimta; tik temiji- 
mu įeinančių ir išeinančiu 
besigrūdančių. besiskubi 
nančių žmonių, apkurtintas 

1 gatvių triukšmo, bildesio ir 
ūžimo konduktorius: tvan
kiame ore. miiionais dulkių 

‘ ; ir dažu 
.f į kvepalais kvėpuodama-, va- 

uaiie ■ ■ ;;aros metu prakaito aplie- 
|las laikraštininkas rašo.

’ is. strai
psnius, laukdamas valandė
lės. kad plunksną, sj.iaustu- 
vė- Įrankį, numetus, išbėgu 
oran, atk 
; rykai1'? 
o šus nuo 
"radėjus 
pačiose ■ 
gyvenimas miestinio prole
taro. kuris gal tik savo sap
nuose gauna proga grožės 

.js matyti, natūrali ', 
s, ramaus gyvenimo 

Kasdie
ninis jo gyvenimas verčia ji. 

skubinties, vis be- 
vis imties su naujomis 

pro kuri įsi- gyvenimo lyg banguojančio - 
j juros bangomis ir veržties 
vis pirmyn, vis artyn link 
kajK>...

Tokiame gyvenime veltui 
jieškoti bent krislo grože-, 
aislet iš ko s: nagi 11 no.ga juto; 
misterijų ir apžavų, ink\epi
nius teikiančių.

Tečiaus miestuose randasi 
dideli muzėjai—dailės vei
kalų rinkiai, kur miela a, - 
eisiu dailininku brangiau i 
tvariniai: paveikslai st'vy
lus. išdirbiniai; miestu >;.?!

l

I

■

I »

kvėpus. nubraukus 
ir dulkių sluogs- 
savo kūno ir vė 
tą pati darbą, tose 
aplinkybėse. šta:

ius ii- materialius 
eik ė visiems 
ilgiems,

=ams <■ 
■ą j.a}. 
eikalu: 
>ažnvčia.

Pasiėmusi visuomenė 
varkvmą. bažnyčia likos 
r dailės Įstaiga. Bažnyčių, 
adovai. supratę psycholugi- 
-ę reikšmę išsivystyme žmo 
aus vaidentuvė;, bažnyti 
ės iiturgijos ajieiga; išpuo 
ė visomis dailės šakomis ii 
enu priemonėmis.Dailė bu 
’• prieinama visiems, nes j 
‘uvo bažnyčioje ir tarnave j 
ienam tikslui—iš*, ystymu: 

oga u s v aiden t u vės, 
lietimui aplink save visų į 
'iai turtuoliu, kaiji ir 
uolių, 
n koncentmodavosi 

ryvenimas. Baznyči;
< i

nu 
11:!)

1

i

socialistai iš- 
ir vie-‘ 

narį. ■ 
j nia*i 
gavęs! 
gavo I

I
I

sus 
y- 

vai' 
Bažnyčioje tuo bu 

visa1 
*»uda-

I
i

visa tai, ką gražaus sodiečio vaizdui 
yra prasta, tylau_, ______  o
.. išsiveržia malonumą atjausti, 

viršun tik instinkto jėga, tar ninis jc : 
si augmu.o kelnoręs tamsoje Spina jį 
išdygę - stiebiasi ir veržiasi gti. 
link to plyšio, pro kurį Įsi
skverbia silpnas saules spm-i 
dulė’is; tiesia savo viršūnę 
plyšių, kad išsigavus švie
son. ka<i radus reikalingo 
c»i*o. rasos ir šilumos.

Atokiai nuo snaudžiant”' 
kaimo stovi savo mūrais i'* 
bokštais dangų remiąs mie
stas Valstietis ardamas 
savo vagą, kada nukreipia 
žvilgsni miesto link, tik at
sidusta. Jis žino tą baisū
ną, ką ryja jo darbo vaisių, 
ką čiulpia jo gyvybės syvus 
versdama; prakaituoti nuo 
tamsos iki tamsai, kad už tai 
gavus blizguti ar reikalingą 
darbui įranki. Jis žino mie-

siela sutveria. ; 
silpna, neaišku, i 
viršun tik instinkto jėga, tar

i

lygiai politiniu susirinki- 
I ai p ir pamaldų 

bažnyčios s’ 
puikus 

ski skliautai ii pompejišk 
olai remdavo dangą: p al
ių pai 
a\ 
a; baiti. auksu dabinti au

kurai tarp žydinčių gelių; 
giedalai, harmoniški valgo
mi balsui—visu tai - ui’ohirfi.

teplionė 
vi

duramžių bažnyčią daryda
vo žmogui dailės šaltiniu — 
iinkiumi viso to. ką tų laikų 
dailė ir menas galėdavo duo
ti.
kad 
bprod 
iekiamas. bet yra. Visa 

tai. ką viduramžių dievuota: 
rikščionis dailė; žvilgsniu 

da1. i bažnyčioje, jam bu- 
y.-» geia. nes patenkindavo 
o >'eąhi ir dailės troškimus 
įepriešginiavo jo pasaulio 
žvalgai. Visa tai. ką iš lite 
latunr; gaudavosi tų laikų 
žmonėms, buvo semiama iš

Visas mokslas te

• 1

lėta 
sienų žiūrė- 

paveikslai: go-

emdavu
, vu langu stiklai^ lie- 

vidur, misteriška švie

J balsai—visa tai: ardui 
ktura. skulptūra, 
poezija, daina, muzika

• *’n žmogus jiatirdavo 
yra pa aulis kitoks - 

tolimas, protu nepa- 
bet yra.

ramiasi milžiniški knygynai, biblijos
kur šimtai tūkstančių knygų t-e'o iš bib’iios. filosifiia bu- 
teikia žingeidau jautiems ži-j o ”anr?i'la teologiae.” Sceni
nių ir artistiški, gudriai1: ku? vaidinimus patiekdavo

laprastas džingojistu me- i vs 
as. C“ • • •

' 3ook paviete buvo renkami 
j seisėjai. Socialistai tuose į 

•inkimuosc statė savo kan
didatūrą kaij>o protestą 
prieš karę—ir jų jiozicija 
buvo taip stipri, kad kapita
listų partijos buvo privers
tos susivienyi. Susivienvję 
demokratai su republiko- 
nais savo kandidatus prave
dė, bet tai jau nebuvo jų lai
mėjimas, o socialistų. Kaip 
paskutinės žinios rodo, so- 
•ialistų balsai pakilo tenai 
įpie 700 nuošimčių nuo pe
reitų rinkimų.

Kaip kapitalistų sjiaudaj 
meluoja apie socialistus, tai į 
>arodo kad ir šitas faktas.: 
Pikčiausis buržuazijos or-j 
rana; ’’N< \v York Times"; 

Į paskelbė, kad Ne\v \ __ ,
;ocialistų kandidatą i legis- 
aturą drg šij'lakovą su-i 
nušė tiem 'kratas. Tuctar- 
ou gi Šiphi kovas gavo lygiai 
iusvk daužiau balsu už su- 

i ’ * *■ . ’

i ;ivienijusiu demokratų ii 
republikoiui
vrai

Smugis militaristams.
Tas nejiajirastas socialis

tų balsų pakilimas aiškiai 
parodo, kad žmonės neuž-i 
ranėdinti dabartine tvarka. 
Lai yra tiesiog minių protes
tas prieš karę. Tą jau jiri- 
lažista net ir tokie atžaga
ri višk i buržuazijos orga- 

•ii: i, kaip "Boston Evening 
Verkei l '-an-crijit," kuris statosi ' 

lidžiausiu "patriotizmo” ek- 
; pertu.

Ncvv Yorkas yra geriau- 
;is tam pavyzdis. Senasis 
majoras Mitchelis. kuris sto
ri už karę ir kuri visa bur- 

kandidata ir* žziazijos spauda rėmė kaipo 
išrinktas. ”New York "tikrą amerikoną” ir ”karš- 

World" pakelliė. kad Sc-he-tą |>at notą'—tas Mitchelis 
neetady mieste "visi sociali- hkos biauriai sumuštas, su- 
:tai likos išmesti iš urėdų,” inu^tas 141,000 balsų, riio- 
aio tarpu ?i mes žinom, kad n/t socialistų kandidato bal- ...v
jokio urėd" socialistai dabar r/’ pakilo arti 500 ntiosim- ^ojy agitacijos, 
ženai neturėjo. čių. o majoru likos išrinktas Arnendmentas"

Iškur tik gauia tikru ži-; ..., H.v^an» kuli girtas 206,362 balsais prieš
liti, visur matyt socialistų _Tai skaudus kleri

kalams smūgis.. i •-
■ Tas parode, kad žmonės i Tuo tarpu socialistų bal- 

Bu- "patriotiško” militaristų1 sai Massachusetts valstijoj 
šauksmo netik neklauso,bet paaugo nuo pereitų metų 
daro visai priešingai. Ką ant 300 nuošimčių. Dabar 
militaristai piršo, žmonės socialistai čia skaitysis jau

balsų pakilimas nuo.100 iki|no kaizerio kandidatu.
700 nuošimčių, o vietomis ir
Jaugiau. Pavyzdžiui,
čfaloj pereitą rudenį socia-
istai gavo 1,944 balsu, o šį
met 11,00<t

Rochest tyje. tame fabri- tą atmetė, o ką militaristai, oficialė partija.
kantų lizde, du socialistai daugiausia niekino, žmonės Massachusetts guberna- 
likos išrinkti miesto tary- daugiausia už tą balsavo. Itorium likos išrinktas tas 
bon, keli socialistu revizo- Tai yra skaudus smūgis pats, McCall, jo vietininku 
riai ir 3 konstebeliai. džingoizmui. Į—Coolidge.

Iš proto jau eina.
Juodoji armija tiesiog iš 

smarkiai visam pasaulyje 
proto eina matydama, kaip 
augų socialistų galybė. Y- 
j*ač dūksta Chicagos "Drau
gas,” vienas atžagareiviš- 
kiausių tos armijos organų. 
Ajiimtas desjieracijos.jis jau 
nebežino ką sakyti, tai 2T>4- 
tam savo numeryje išvadina 
socialistus "razbain inkais,” 
arkliavagiais," "padaužo

mis," "galvažudžiais" ir da 
kitaip.

O ar žinot, ko tas kunigų 
laikraštis taip pliovoja, ko 
jis siunta? O gi jis išgirdo, 
kad lietuviai karės jiabėge- 
liai pareikalavo, kad kleri
kalai pasitrauktų nuo šelpi
mo darbo šalin ir kad visas 
Centralis Komitetas butų 
pavestas socialistams.

Bet jeigu patįs pabėgėliai 
liepė visokiems Olšauskams 
su makaronine reputacija 
nebekišti daugiau nešvarių 
nagų Į šelpimo darbą, tai juk 
čia ne socialistai kalti. Ko- 
lioti socialistus ’Tazbainin- 
kais” ir "galvažudžiais” už
tai. kad žmones socialistais 
daugiau pasitiki, negu kleri
kalais, reikia būt bepročiu.
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Rusijos ir . udėti-b 
Dr. Grui.ing rc- 
Susideda is švic- 

uatunkii sakiai ir' 
turinčių didžiau-

M. J. Rečiunas (47 >
100 Factory st., Ansonia, Conn.

Pajieškojimai

post- 
Nov. 

Act >:

Jinai viduti-
■netų amžiaus, juodais 

vic- 
Gir- 

Ji-

mergino.-.
Aš esu 

gera darbą ir uždir 
Su pirmu laišku mel- 
paveikslą. Atsakymų

1709I

True translation filed vuth the post- 
mabUr_ at Boston, Mass., on Nov. 
11, 1017, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

tikėjimiškų 
sąžinės "laisvę 
atsišaukti su 
savo paveiž-

J. B.
7!«>" E. St Ciair avė.. Cleveland, Ohio

Telephonc: Grceii|M»int 2372

MACYS BROS

Pajieškau Juozapo Ik.z.eriuko, gy
veno anie Kud.-ou N. 7. Ka- pirmas 
praneš man tikrą jo adresą gaus 25 
dolerius atlyginimo.

S. Skačkaus
77 Meadovv str Bristol, Conn.

F. Mizak.
2 Judik st; ., ttlneyville, R. L

True tian-lation filed vvith the 
master at Boston, Mass., on 
14. 1:67, as required bv the 
October 6, 1917.

Pajieškau Petronė- ir Oi.os Alios- 
kaičių. Ona prieš 5 metus atvyko 
New Yorkan. Jų pačiu atsišaukti" ar 
Ims apie jas žino teiksi- man praneš
ti.

Kuntvainis (46)
i N. Chestnut st, Christopher, 111.

irue t/aiisiauon nied With the pusi- njajy gr šenms i)asirašvdavo i pažistamus prie tos dovanos .. i’a.'»<?škau brolio 
master at Boston, Mass., on Nov. . , ® iv 1 i . • “*us, Suvalkų gvb.

l>ei kuopas—lai «rreno Montreal, C
_ i važiavo į Chvciaiul. <

I

KELEIVIS.

JAU PRASIDEDA KARI
NĖS VAGYSTĖS.

Chicagoj šiomis dienomis 
Bkos areštuoti tris valdinin
kai ir |>enki civiliai žmonės 
už vagystes, surištas su ka- 
riumenės maitinimu. Paaiš
kėjo, kad naujokų mokini
mo kempėj Lake Bluff, III., 
tie "patriotai" pavogė už 
$25,000.00 kareivių maisto. 
Tarp areštuotų randasi du 
vyru ir su lenkiškomis pa
vardėmis: Amoni Dudek ir 
Filip Lewando\\ ski. Lewan- 
dowskisesąs farmeris ir pri
iminėjęs vogius daiktus. Di
desnė dalis pavogto maisto! 
buvo sukrauta ant jo far- 
L'.OS.

11. 1917, as reųuired bv tire 
October 6, 1917.

VOKIETIJA NETEKO 
JAU 6,000,060 VYRŲ.

j Socialistų atstovas Lede- 
bour pasakė Vokietijos Rei
chstage, kad per tris metus 
kalės Vokietija neteko jau 

.6,000,000 vyrų.
I

Prano Pctravi-, 
Vilkaviškio pav.. 

Pirmiau 
auaua, paskui i-- 

i Cl.-vciaiul, Oiho. Alsi, aukit 
arba kas apie jį žino malonėkit pia- 

užsitarnavusi tautai. nt^‘> ncs tur*u svalbu reikalą.• - - - - I Motiejus Petraviėia, (44$)
P. O. BOX 436. Sydr.cy Minės, N. S. I 

CANADA.

Act of | Lubart Stelli. Laikraštyje i sudėjimo; pakviesti savo ir | Gižių gminų. Rudos kaimo.
"Varšavskij Dnievnik,” kurį ’ draugijas 1 
vedė kunigaikštis Golicin, jps parodo, kad moka apver-

l rue transiatiun liled vvith the post- 
ma.-ter at Boston, Mass., on Nov. 
14, 1917, as reųuired by the Act of 

|October 6, 1917.

IŠLEIDUS PINIGUS ANT 
BONDSV NUSIŽUDĖ.
Clevelande nusižudė tū

las Kauliu, kuris turėjo su
sitaupęs $4,000 ir už 
nusipirko "laisvės 
Netekęs pinigų, jis 

i rė savo kambary 
I niovė.

visus 
bondsų.” 

užsida- 
ir paši

DV\V. VADAI AREŠTUOTI
Federalė valdžia Ne\v Yor- 

ke areštavo keturis IWW. u- 
nijos organizatorius Giova- 
nnitti. Trescą, Baldazzi ir 
Elzbietą Flvnn. Jie kalti
nami kartu su Hay\voodu ir 
kitais tos unijos veikėjais 
konspiracijoj prieš Suvieny
tų Valstijų valdžią.

X-SP1NIH l.IAi I žMUšĖ 
DAKTARĄ.

Springfielde, .Va-s„ X- 
Spindulių aparato likos už
muštas d-ras Claiip. X-Spin- 
daliai yra tokia elektros 
šviesa, kuri peršviečia vistj 
žmogų. Daktarai tankiai ją 
vartoja tyrinėjimui ligonių. 
Tų spindulių padarymui yra 
tam tikri elektriški 
tai. D-ras 
aparatu bandymus 
elektros užmuštas, 
kūną jierėjo daugiau kaip 
AO.OlH) voltų, pilna gatvės 
vielų srovė. Kuomet ji at
rado ofise negyvą, jis turėjo

ĮTrue tran.-lation filed vvith the post- 
i master at Boston, Mass., on Nov. 

1 1. 1917, as reųuired by the Act of 
.k-’.. t>er 6, 1917.

apara-
Clapp darė su 

ir likos
Per jo

rankose kietai sugniaužęs 
aparato vibratorius.

KAREIVIS GAVO 20 ME
TŲ KALĖJIMO.

Ayer, Mass., stovykloj ka
reiviai andai sumušė savo 
vyresnyji. Kariškas teis
mas tuos kareivius skaud
žiai nubaudė. Vienas jų, 
Nicholas Costelio iš Bridge- 
porto, gavo 20 metų kator
gas, o kitas, kumštininkas 
Keenan, irgi iš Bridgeporto, 
gavo 10 metų baudžiamam 
batalione. Sumišime, kul
tas vyresnysis buvo sumuš
tas, dalyvavo 2,000 kareivių.

KAREIVIAI NENORI MO
TERŲ RAŠTU.

Kiek laiko atgal buvo su
manyta. kad Amerikos vi
suomenė perskaitytus ma
gazinus siųstų kariuincnei. 
Dabar vėl laikraščiai prane
ša, kad moterų magazinų 
kareiviams niekas nesiųstų, 
nes jie jų nenori. Tokie raš
tai kariumenėi esą padėti 
"ant juodojo listo.” Vienas 
kariumenės vyresnisis pasa
kęs laikraščių reporteriams: 

'"Kokia nauda iš tu raštų? 
Mes turime jau didžiausi 
kalną moterų magazinų, bet 
kareiviai nenori jų skaityti. 
Tegul žmonės siunčia tokius 
raštus, kurie patinka vy
rams. Nes ar gali karei
viai įdomauti tokiais daly
kais,' kaip išmokti pasiūti 
andaroką, kaip aptaisyti 
l>ereitų metų skrybėlę, arba 
mokslas apie padarymą o- 
buolių košė?

Iš to jau matyt, kad dau
giausia raštų kareiviams 
siunčia merginos arba mote
ris.

HOBOKENB UŽSIDARĖ 
270 SALIŪNŲ.

Iš 338 Hobokeno, N. J., sa- 
liunų 270 uždarė savo du
ris. Be to da daugiau kaip 
100 galiūnų užsidarė Hobo
keno apielinkėj. Saliunus 
prispaudė dideli mokesčiai 
ant degtinės ir alaus. Nega
lėdami išsimokėti, saliunai 
bankrutija.

Chicagoj areštuota 8 ug- 
nagesiai, kurie kaitinami 
plėšimuose ir sprogdinime 
geležiniu šėpų.

PAKARS 3 ŽMONES.
Hartforde, C onnecticut 

valstijos sostinėj, likos nu
teisti pakorimui 3 žmones: 
^ illiam -J. Wise už nužudy
mą New Britane Onos To- 
bin. ir du italai, Pisianello ir 
Lanzillo, už nužuuvmą New 
Havene žydo Goldšteino. 
Viri tris bus pakarti Hart- 
tordo kalėjime 14 gruodžio.

AMERIKA SAVO POZI
CIJOS NEMAIŠYSIANTI.

W. ishingtono valdininkai 
sako, kad nežiūrint koki ke
lią Rusija dabar pasirinks. 
Amerika savo pozicijos da
bartinei karėj nemainys. 
Jeigu Rusija pasitrauks iš 
karės lauko, tai Amerika tu
rės daugiau Įtempti savo jė
gas, bet Vokietija turi būt 
sumušta.

AREŠTAVO 41 SU- 
FRAGISTĘ.

Sufragistės pereitoj 
vaitėj apgulė Washingtone 
Baltąjį Namą ir sustojo to
kioj vietoj, kad Wilsonas jas 
matytų. Policija areštavo 
41 sufragistę.

r«TEPĖ DEGUTU IR API
BĖRĖ PLUNKSNOMIS.
Arkanscs valstijoj netol’ 

Stuttgarto farmeriai suėmė 
IWW. unijos agitatorius, 

stepė juos degutu, apipylė 
ihmksnomis ir liepė iš tos 
udelinkė; išsinešti ir dau
giau nesi rodyt.

Pajieškau 
lingos moterie 
riti ir 
naktų, 
nėra vaikų, 
riti skiriama.- 
1.luoša laikų 
reikalams, 
lės.

uuugusios isiuintin- 
i apžiūrėjimui kamba- 

vieno- ypatos. As dirbu an» 
šeimininkei darbo nedaug, 

Už apvalymą kamba- 
i pilnas pragyvenimas, 
gali sunaudoti saviems' 

Platesmų žinių kreipki- 

i
tinti i
plunksnos darbininką!

"Tėvynės*’ Redakcija.
P. S. Aukas meldžiame 

siusti "Tėvynės’* arba jos re
daktoriaus V. K. Račkausko 
vr rdu.

tilpo straipsniai "Golos iz 
Litvy." Vėliaus g. Šerno ra
štai apie Lietuvius pradėjo 
rodyties ir lenkų laikraštyje 
"Dziennik Poznanski" (Var- 
šaviniuose laikraščiuose a- 
pie lietuvius nieko talpinti 
nebuvo galima): ilgiausis 
ten tiljjęs straipsnis—tai
”Spowic-dz Litviną” (pami
nėtas ir Baltramaičio "Lie
tuviškoj Bibliografijoj’’); 
j)o tuo straipsniu jau pasira
šo Šernas. Užgimus Petra
udėje lenkiškam laikraščiui 
"Kraj,” ten susikoncentravo 
g. šerno raštai; buvo tai ko
respondencijos iš Tilžės ir 
”Echa Litewskie;” po jais g. 
Šernas pasirašydavo pseudo
nimu Budrys; prie to laikra
ščio g. šernas per kelis me
tus buvo nuolatiniu ben
dradarbiu ir vedė "Lietuviš
ką Skyrių." Nuo ”Varp()’’ 
uždėjimo g. šernas pradėjo 
rašyti lietuviškai.—jisai su 
Dr. V. Kudirka buvo pirmu
tiniais, "Varpo" 
kuomet "Varpo" 
buvo Varšavoje; pirmutinių 
irijų metų ’’VarjK)” įžengia
mieji straipsniai, paženklin
ti krvptonymu ja. yra iš po 
šerno plunksnos. Ameriko
je g. šernas dirbo prie "Lie
tuvos" Chicagoje per ištisus 
22 metus ir pats vienas "Lie
tuvą" redagavo iki 1910 me
tų.

Prie "Lietuvos” būdamas, 
g. šernas suteikė milžinišką 
turtą Lietuvių raštijai, pa
gaminęs daug naudingų 
švietimo raštų, su kurių pa
galba ne vienas musų brolis 
?.psišvietė, apsipažino su 
plačiuoju pasauliu ir žmoni
jos historija.

Šitos 40-ties metų Sukak
tuvės musų susenusiam jau 
rašytojui yra labai liūdnos: 
dirbęs visuomenei per 40 
notų, neteko sveikatos, nu
silpnėjo ant akių ir, kas blo
giau—liko be vietos ir be 
duonos kąsnio!... Nejaugi 
misų visuomenė galėtų ap
leisti tokį savo darbininką, 
kurs jai tarnavo bemažko 
pusę šimtmečio? Ne! Mes 
tam netikime! Lietuviai mo
ka pagerbti tuos, kas jiems 
gerą daro,—o Šernas, švies- 
iamas juos, budindamas 
prie tautinio susipratimo, 
'ašydamas knygas, ginda- 
nas musų reikalus svetim
taučių spaudoje, ir atlkinėjo 
milžinišką ir gerą visuome
nei darbą.

Sulaukus jam 40-ties metų 
sukaktuvių literatiško dar
bavimosi, Lietuvių visuome
nės pareiga yra paženklinti 
tas g. Šerno sukaktuves tin
kama pinigine dovana, ku
ri nors kokiam laikui butų 
jam parama. Tegul musų 
gerb. jubiliatas žino, kad vi
suomenė, kuinai jis sąžinin
gai tarnavo, keldamas ją iš 
tamsybės, neužmiršo ir ne
apleido jo.

"Tėvynės” Redakcija, pa
sitarusi su keliais veikėjais, 
sumanė atsišaukti į musų 
inteligentus, veikėjus, drau
gijas, organzacijas bei jų

• kuopas, kad jie prisidėtų 
prie sudarymo tinkamo g. 
Šernui jubilėjinės dovanos 
pinigais, kurių reikia jo pra
gyvenimui. Tikimės, kad 
nei vienas, ką pasieks šis at
sišaukimas, neatsisakys šį 
sumanymą paremti. Įteik
dami g. Šernui jubilėjinę do
vaną, pridėsime ir tam tik
rą raštą, kur bus paminėti 
visi, kas prie dovanos prisi
dės. Iš pačių pradžių šerno 

į 40-ties metų literatiško ju-
• bilėjaus dovanai iau davė šie 
asmens: M. W. Bush—$10.- 
9o; kun. V. Matulaitis—$5.- 
00; R. Karuža—$5.00; kun.

• P. Gudaitis—$3.00. Taigi 
'pradžia yra. Meldžiame vi
sus prisidėti’

Į Tamstą kreiudamieč, pra
šome taipgi pakviesti savo

10 metu Šerno darbavimosi 
Literatūroje.

Vienas Įžymiausių musų 
tautos darbininkų, rašyto
jas L. Šernas, šįmet susilau
kė 40-ties metų sukaktuvių 
:avo literatiško darbavimo- 
:i. Kas yra L. Šernas lietu
viams? Nejau reiktų apie 
tai kalbėti? Bet visgi laiko
me reikalingu kiek ir pami
nėti.

1877 metuse Petrapilėje ė- 
jusiame laikraštyje "Golos” 
pradėjo rodyties pirmutinės 
korespondencijos apie lietu
vius,—tai buvo j’auno stu
dento lietuvio darbas, tai 
buvo pirmos musų, kaipo 
tautos, atbudimo pavasari
nės kregždės... Tą pirmąjį 
balsą pakėlė gerb. musų ju- 
biliantas L. Šernas. Nuo to 
laiko jo raštai apie Lietu
vius ir Lietuvių reikalus 
pradeda rodyties ir kitame 
msų laikraštyje "Poriadok,” 
kurs rods neilgai teėjo. Pa
skui pora straipsnių apie 
Lietuvius tilpo Tvano Fran
ko leidžiamame laikraštyje 
”Narod;” po tais straips-

vedėjais, 
redakcija

Pajieškau Jurgio Noraus, Kauno 
gub.. Šiaulių pav., Gruzdžių vaisė., 
jo paties atsišaukti ar kas jį žino 
meldžiu pranešti. ( 46»

Juozas Zokailis.
BOX 97, Sunderiand, Mass.

Pajieškau Vinco. Povilo ir Uli- 
nos Kupranių. Kauno gub., jų pa
čių atsišaukti ar ka- apie juos žino 
malonės man nranešti. 4 4S>)

M. Strazdas.
709 So. Irene st., Sioux City, lowa.

Pajieškau 1 ado Liaėiu, Kauno gub., 
•st-ulių pav.. Pasvintinio parap.. Rim- 
džiunų sodos, gyveno Oglesby, Iii. 
Jo patie- meldžiu al.-..-aukti ar ka
zino malonės pranešti.

Juozas Driževičius.
517*2 Jackson .-t., Seattle, Wash.

Pajieškau savo žmonos Petronės 
Atgalaimenes, kuri 13 d. rugpiučio iš
važiavo su Antanu Kasiuliu, paidama 
1 melų vaiką Stasiuką, 
nio ūgio, 43 
plaukais, rudų akių, turi vieną 
šutinį dantį auksinį, paeina is 
kalnių parap.. Raz.aiėlių kaimo, 
-ai ."45 metu amžiaus, geltonais trupu
tį suraitytais plaušais, pia ina iš Su
valkijos. Jos pačios atsišaukti a* 
kas juos patėmvtų melnžiu man pra
nešti, už ką gaus $5.60 at‘yo;nimo.

Pranciškus Atgalainis <46; 
171 Norih 3-rd st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio Stanislavo Ru
bino ir dėdės St. Rubino, ubu Kauno 
gub, Telšių pav, Viesnienų vals- 
sčiaus, gyveno Pennsylvanijoj. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Anton Rubin (46)
BOX 86, Buitie, Mich.

uro Kuršinskų iš Žagarės mieste- 
g- venn bene Chicagoj. Meldžiu 

pačių atsišaukai ar kas žino pra- 
>.i. < 18)

Kon.-t. Kuršinskis,
52, Sund.-rland, Mass.

Pajieskau pusbrolio Povilo Gucevi
čiaus, gyveno Chicagoj. Turiu »va - 
h i reikalą ir meldžiu jo paties atsi
šaukti ar kas apie jį zjr.o pranešt" 
šiuo adresu:

Antanas Keršau.-kas 
10528 Edbrook avė Chicago, Ilk

Pajieškau draugų: Stanisiavo Sku-
- <>. Juozapo Petrausko, \ ►.m<> 

Staigvitos. ir Onos Kl’niavičienės.vi- 
-i Kauno gub.. Panevėžio pav., Gir- 
e l>i vaisė. Gervinu kaimo, gyveno 

Philadelphijoj, meldžiu atsišaukti.
Paul Murauskas.

512 E Pine str, Mahanov, City, Pa

Paješkau pusbrolių Martino ir 
Vir.ca Bernatonių,,Vilniau- gub., Tra 

pav., Jez.no parap. šiliniu kaimo, 
įu pačių atsišaukti ar i as juos žino 
neldžiu man pranešti.

Lorence Bemeti (48)
2-r.d Machine Gun, Co. B. 119 Bata- 
iicn Camp Mae., Arthur Maco, TEN

Pajieškau draugų Stepono Diliaus 
r Domininko Olšausko, abu Kauno 

gub.. pastarasis apie 15 metų kaip 
Amerikoj. Meldžiu atsisau.-ti ar kas 
.ino teiksis pranešti.

A. Prūsas.
So. Akron. Ohio

Pajieškau Julio Grigaravičiaus, 
."ilniaus gub.. Traku pav.. Nedingės 
valsčiaus. Valakėlių viensėdijos. Taip
gi Adomo Kudarausko. iš Gudakie- 
mie kaimo, meldžiu atsisauKti.

Jos. Zavadski
1>OX 266, Osceolz Miils. Pa.

Pajieškau Julijono Stasiūno, jis at
vyko iš Bingnamton. X. Y. pabuvo 
pas mus valandą ir išvažiavo pasiė
męs mano 27 doleriu.-, čeverykus ir 
marškinius. Jo paties meldžiu atsi- 
šauktiar kas praneš tikrą jo adresą 
gaus $3.00 atlyginimo.

Justinas Karvelis
5 i.eonard st., NVaurburv, Conn.

Pajieškau brolio Jono Susio, jis 
vadinas John Bro’.vn. Aš atvažiavau 
ant Rusko laivo ir dirbau už matrosą. 
Jis paeina iš Kauno gub- Šiaulių 
pav.. Papilės vals., Pragaivio kaimo. 
Jis pats lai atsišaukia arba kas apie 
jį žino malonėkit pranešti.

C. Repšis _(46_)
130—33rd st, BrooJyyn, N. Y.

Pajieškau dėdės Jono Sargalio, 
Vilniaus gub.. Bagaslaviškiu parap.. 
Galvanų valsčiaus, Vėjalkos sodžiaus, 
gyvena bene I<awrence. Mass. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino pranešti. 

Petras Sargai i> (47)
84 Včiliiams avė., Bristol, Conn.

Pajieškau Aleksandro Bartavičiaus 
"čauno gub, Šiaulių pav.. Joniškio vai 
-čiaus, Kirnaičių dvaro. Jo patie.- 
itsišankti ar kas žino meldžiu praneš
ti. (461

Julijonas Usakovskis
<>OX 97, Sunderiand. Mass.

Pajieškau Onos Tamosickaitės, 
Kauno gub.. Panevėžio pav.. Bezdžiu- 
nų viensėdijos, gyveno Athol. Mass. 
Jos pačios atsišaukti ar kas ją žino 
meldžiu pranešti.

Domicėlė Alekniutė. (47) 
212 N. lOth s t., De Kalb, III.

Pajieškau cavo podukros Katrinos 
Drulis. kuri išvažiavo na- savo tėvą 

Marimeck, Va., paskiau is ten su tė
vu persikėlė į Minersville. Pa. Jos 
pačios atsišaukti ar kas žino malonė
kit jai pranešti, kad motina sunkiai 
serga, tegu atsiima savo drapanas ir 
pinigus iš banko, kol motina gyva

IV m. Rutkevič. (46>
EOX 73. Sylvia. W. Va.

Pajieškau brolio Felikso ir Motie
jaus Sorocinskio. Kaune gub I>ane 
vėžio pav, Linkuvos miestelio; Se
niau gyveno Baltimore. Md. At-išau- 
kit arba kas apie juos zirot malonė
kit pranešti šiuo adresu: i4<>)

Bronislava.s Soročinska.-.
P. O. BOX 315, Cosmopolis. Mash

Pajieškau savo brolių Motiejaus ir 
Mykolo Meiliūnų, taipgi draugo A- 
nupro Macio, broliai gi’.ci.o kur apie 
penver, Colo. Jų pačiu meldžiu atsi
šaukti ar kas žino lai prane-a. 

Juozas Meiliūną .
išOti Iz>rimer str

Pajieškau brolio Kazimiero Kupšio, 
Kauno gub., Telšių pav., Kretingo- 
valsčiaus, Pinkinikų sodžiaus, pirma 
gyveno Chicagoje. Jo paties atsišau
kti arba kas jį pažįsta, meldžiu man 
į < ra nešti.

Juozapas Kupšis (47)
1434 Carlton st., Philadelphia, Pa.

Aš Uršulė Liutkevičiutė po viru — 
Rutkauckienė, pajieškau savo pusbro 
Ii j: Motiejaus ir Vincento, ir pusse
serių, Barboros ir Marijonos Liutke
vičių, ir M. Novickienės, taipgi ir ki
tų giminių. Pirmiau iie gyveno 
\Vaterbury, Conr.. Visi iš Suvalkų

gub., Vilkaviškio pavieto. Meldžiu 
visu atsišaukti, nes turiu svarbių rei
kalu. Šiuomi pranešu. kad mano 
brolis Domininkas jau mirė.

Mrs. Rutkus, (46)
P.O. BOX 1327, Los Angeles, Cal.

Pajieškau Juozo Kezio, gyve
na Chicago. III. Skrebiškio su
los, Kauno gub.. Malonėkit at
sišaukti arba kas žinos kvvpppi 
-išaukti arba kas žinot teiksis 
pranešti nes yra svarbus reika- 
’as. (46)

Teklė Keižytė
1130 \Vashington str., 

Nonvood, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo tikėjimo, mokančios lie
tuvių kalbą. Aš esu 24 metų. Plates
nes žinias sukeiksiu per laišką.

J. Fisher, (471
3OX 62. Nanticoke, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 30 metu amžiaus, aš esu 
29 metų, laisvas nuo 
irietaru. bet niekam 
nevaržau. Meldžiu 
iimiu laišku prisiųsti 
sielį Atsakymą duosiu kiekvienai ir 
javeikslus ant pareikalavimo 
•insiu. Vyru prašau nerašinėti.

Leonas Beržinskas,
"> Henrv str., VVatarbury. Conn.

Pajieškau susipažinimui merginos, 
nuo 16 iki 20 metų amžiaus, aš esu 
20 metų jūreivis, gero pasielgimo. 
Meldžiu susirašinėti.

W. Wiltshewski. 
Seamen's Church Institute.

25 South st., Ne’.v York.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
25 metų, norėčiau rast draugę laisvu 
pažiūrų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiusi paveikslą. Vyrų prašau ne- 
rašinėti.

Pajieškau aps’več’mui suaugusios 
merginos ar našlės, ne senesnės -5<i 
metų, aš esu suaugęs vyras, plates
niu informacijų meldžiu kreiptis, at
sakymą duosiu kiekvienai. (471

St. Martykus
6745 So. Racine avė.. Chicago, Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne senesnės 25 metu, be skirtumo ti
kėjimo. mylinčios gražu gyvesnimą. 
aš esu 26 metų. Platesnes žinias su • 
teiksiu per laišką.

John Staugaitis ( 47 >
Post Office, (olton, N. Y.

Pajieškau ansivedimui merginos ar 
našlės nuo 30 iki 3.5 metų amžiai:-, 
aš esu našlvs 39 metu, tur’u viena 
mergaite Meldžiu atsišaukpla 
'esnes žinias suteiksiu.

Martinai Mu’ma.
152:' Indiana : Sheboyiran, Wis.

Pajieškau apsivedimui senyvas 
merginos ar našlės, turinčios nedau
giau vieno kūdikio, aš esu našlys 46 
metų amžiaus, turiu du sunj, jau
niausias 12 metų. Meldžiu atsišauk
ti, atsakymą ir platesnes žinias su
teiksiu per laišką.

Petras Ivanauskas, 
2"4 Tillman avė Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui 
nuo 26 iki 25 metų amžiaus. 
25 metų, turiu 
>,i gana gerai, 
iz.iu prisiųsti 
(uosiu kiekvienai.

Jonas Petrauskis, 
650 Church str., Easton, Pa.

merginos
25 ir nesenes- 

35 metų amžiaus. Aš esu naš- 
35 ineų amžiaus, turiu 4 vaikus, 

7 metu, ir savo locną 
120". Platesnes žinias 
laišką. .Meldžiu atsi-

Pajieškau apsivedimui 
ar našlės ne jaunesnės 
nės 
lys. 
Jauniausias 
-tūba vertės 
suteiksiu per 
saukti.

Ignas

PARSIDUODA FARMA.
12" akeriu, visa lygi, apie 40 akerių 
dirbamo.-, šu gerais budinkais, viso
mis mašinomis ir gyvuliais—12 kar
vių, 2 arkliai. 4 kiaulės; pusantro- 
mylios nuo miesto. Platesnių žinių 
klauskite per laišką. (46)

G Et). SIMONAITIS
BOX 44, Ingalls, Mich.

PI IRIAI ŠIA LIETUVIŠKA BAR- 
ČDASKl'TYKLA. So. Bostone.
kutam barzdas

Veidą
■ir.a.
u p:
retai

Mes 
ir kerpani plaukus, 

sušvelninant su elektriška ma- 
Taipgi užlaikėm ir maudynę 

ikioin vietai.-om, kur galima 
išsimaudyt. (46)
J. Kaziukonis Barbe: is,

4 VV. Broadivay, So. Boston, Mass.

Knygų leidėjams, bei šiaip pasitu
rinčioms draugystėms.

Turiu sutaisęs Eilių Rinkinėlį, iš 50 
ciluėiu užvardvta: DARBO ŽMONIŲ 
DAINOS.

Aš pats jų išleisti neįstengiu, todėl 
kas gerbiamų knygų leidėjų, bei šiaip 
pasiturinčių drg-čių norėtu jas išleis
ti, malonėkite kreiptis i mane. Aš 
parduočiau už mažą atlyginimą. (46) 

L. Studentas.
877 Cambridge st, E. Cambridge.Mass

PARS1DIODA: 80 akeriu 
farma. yra 25 galvos gyvulių; 
2 aukštų su 10 kambarių namas, 
didelė daržinė, sandarus skie
pas; viskas geram stovyje. Par
siduoda mėnesyje už $250 pie
no; 3 mylios nuo stoties, 2 my- 
ios nuo miestelio; parsiduoda 
už $3,300. Parsiduoda su viso 
mis daržovėmis. Rašykite an
gliškai. (46)
I. Kassidy. AVoodbury. Conn

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos i 
iiužiają Europos karę, kuri yra reli- 

g jos pasekmė, tai būtinai kiekviena.- 
igtuvis turi perskaityti.

NAUJĄ KNYGĄ

KAS TAI YRA 
RELIGIJA?

Toje knyg je yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas nuo 
•at pirmpradinio žmogaus iki musų 
'ienų. Kaina $2.00 apdaryta $250.

Čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant kataliogo a; 
atsako reikia už 2c. štampą prisiųsti.

F. MILAŠAUSK1S.
13 Atlantic St.. So. Boston. Mass.

Debatai socialistų 
su klerikalais.

Tokiu atirahiu dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Loįveliio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoriai "kolegijos stu- 
lentai” socialistų buvo taip sumuš 

kad palikę visus savo ”forni- 
•ius” turėjo bėgti iš svetainės.

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

Susipratę darbininkai turėtų pasi- 
.upinci, kad tos knygutės kuo dau
giausia paskleidus tarp tamsios 
nios. Gaunama "Keleivio" 
joj. kaina tik 10c.

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

"K ELEI V IS”
255 BROADUAY, SO. BOSTON. 

MASS.
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Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame

rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keiptis ’.-.šku šuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes st.. 1

NETIKROS
Tos bumaskos 

ir taip pritaikinti 
visur panaudoti, kur 
Bumasku už 2 >c. 10O-

Vincas Vingilas. 
Gen. Deliverv

Bl MAšKOS. 
yra yerai padarytos 
.-s, kad jas galima 

lik jos Unka.l" 
—už $1.25c.

(1*7) 
Ne.v York, N. Y.

TIKROS LIETO VISZKOS 990 
TREJOi DEVYNERIOS

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

>ią įitekmęgydvine įvairių ligų. Kaina 
5;> centu pakelis su prisiuritimu.

Galima siusti -tampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierą įdėję .;
gerą konvertą. Adresas:

Reikalauja Agentų. (?).

THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE
3313 SO. HALSTED SI,

4 TIICAGO, 1LL.

H i i iiiHė.iiiti ■ i t r.UJui.JtjK»

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00 “SL
Pristatėm į namus visokios 

daiktus į visą apielinkę Jer*ey. 
NewYork, South ir Centrai" 
Brooklyną, Maspeth ir kitur.) 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (?)

198-200 Grand Street
tarpe Driggs ir Bedford avė.
BROOKLYN, N. Y. |: i

i 1
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Aš, Alena Kostovska, 
dau visai publikai akyse.

nuo varginan
ti lt e ris. Aė 
buvau v«?s tik

Kas mane išgelbėjo 
čių ligų? Salutaras 
per praeitus 4 metus 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. .Mažai tegalėda
vau valgyli ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man ne.-magumo— -at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbės dėl savo 
sveikatos. Bet kada as pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta- 
ras, Regulatria. dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 

• 6 mėnesius aš savo paveiksią nebega-
■ iiu pažint ir palikau laiminga naudo- 
i dama Salutaras Bitteria. Kaina$lJK). 
: Galima gauti geresniuose saliur.uoaa
■ ir aptikose. o kur negalima gauti, 
i kreipkis pas:
? SALUTARAS CHE.MICAL INST. 

Žolės nuo visokių blogumų.
S. Halsted St„ Tel. Canal 6417. 
P. J. BALTRĖNAS. Prof. 

Chicago. III.
Pittsburgh. Pa.U: Šita apgarsinimą turėtu perskaityt 

-------------- —» kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.
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Kreivas Džiova irgi buvo. 
Ir kitokiu sportą krūva: 
Juodi, rudi, šleivi, tiesus. 
Augšti. ploik. stori, iiestis.

Salamoiiiškas teisines.
Besispa\ edoj&ntis nusiJė- 

iėlis, išpasakojęs kunigui vi- 
sus savo nuodėmes ant guio 
atsiminė da vieną:

—Be to, pasigėriau, dvasi
škas tėve, apie dvidešimts 
kartu.

— Už pakulą sukalbėsi 
tris "tėve musų.” tris “svei
ka Maru?’ ir vieną "tikiu i 
•Jieva tėvą.” Klaupkis....

—Ką sugriešijai? 
kiaulė kunigas per: 
kiton svavednvčios pusėn.

—Dešimts kartų pasigė
riau...

—Durniau, eik da dešimts 
sykių pasigerk ir už 
sukalbėk tris ”tė’ e 
t ris ”sveika-mari ja" 
kiti i Dievą.’’

— U2-
sisvėrt ;

pskutą
musių
ir ”t:-

1

F

Atkirto.
Tadas, musų dvasiškas tė

velis, kaną buvo vienuose 
nadoriuose namuose, kur 
buvo sukviesta maišytos Iv- 
ties gražus būrelis svečių. 
Tėvelis, suprantama, tuo- 
jaus atsirado dailių moteri
škių draugijoj, bet pastebė
jo, kad turi reikalą su inte
ligentėmis, kur ir kalba ir 
apsiėjimas negali būt palai
dus. juokauti visgi reikia, 
kad nebūti panelėms nemitr
iu ir nuobodžiu. Valgant 
pietus, jis išpjovė iš ”perk- 
čiapo" kaulą ir rodydamas 
ji moteriškėm, kad padarius 
juoką, tarė:

—Iš tokio pat šonkaulio
Dievas pataikė sutveri i 

gražiąją moteriškę....
—Ir. rodos, kad ir šonkau

lis buvo tokio pat gyvūno, 
•ikandžiai ai-

i

l

kaip ir šitas _______
kirto viena inteligenčių.

L1ETI ' IšKOS \ ESTI VĖS.
Š:mtas s|k’i t’.i susi: ir o
Ant vestuvi i karčemninko;
Mergoms buvo daug linksny. -

bės.
tikint’ čia galybės.

Riebus I-Tenkis. Meri kuda. 
Džianas juodas. Keidi ruda. 
Ir Agurkas su švogerka 
Taipgi trypė čia "vengerką.

Seniai kus p; puolė.
Jauni dairos, kur girzuolė. 
t) pamate i’?i;:i spiečia. 
Klumpakojį šokti kviečia.

Styvas Egnę kai pamatė.
Tuoj ūselius pasistatė
Ir minuta neišėjo.
Kaip abudu Jau trepsėjo.

Slyvas koja vis suduoda. 
Tai pataiso čiunra juodą. 
Tai vėl Paksteri j kinką, 
O jo Esmei tas patinka.

Bet tuo tarpu, iš netyčių. 
Nusigėrė "staršas vyčių" 
Ir išvedęs šokti "paną" 
Užkabino šonu Džiana.

Keidi šauki? skauda šonas. 
(Mat ją siėgė ilgas Jonas). 
O Agnieškai i padurkas 
Įsipainiojo Agurkas.

Meri spiegia apačioje.
Ant jos Frenkis skerečioja;
Bet tam Frenkiui tikras 

velnias.
Nes jam griūvant truko kelnė

Už tą darbą "vyčiu -staršą" 
Pavadino jisai paršu.
O šis vaiską šventablyvą 
Ima šaukt i ofeusyvą.

Ir padiv. us jam komandą 
Tuoj pašoko vyčių banda 
Styvo frentai taipgi stojo. 
Visi bonkom užsimojo.

Prasidėjo tuoj ataka.
Krėslais muša, rankom plaka.
Vieni bėga. Kiti gaudo, 
Kumpiai laksto, bonkos šaudo.

I
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SOc.
< 5c. 

$1.25
35c.
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F. AB. RICHTER ic CO.
74-SO VVashington Street, Ncw York

Gerumas pirmenybėj
Pasididžiavimu išdirbėjų kurie yra k:.ip' geni žinomi ir pasitikėjimo 

verti vaisiai, ir buvo garsinami po vardu

Severos *
šeimyniški vaistai

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

Kadangi visokie daigtai neperstojančiai eina brangin. paveizdan viso
kios žolės, bonkos ir jx>piera. tad kylakla.usi nas: Ką daryt? Saugot gerumą? 
ar Kelti kainą?

Musų užduočia buvo pirma ir visados palaikyt gerumą, todėl ir nusprę
sta to laikytis. Tokiu budu kaina am kai-kur:ų vaistų esam verčiami pakel
ti. kad palaikyt jų gerumą.

Kadangi musų 191S m. kalendorius buvo atspausdintas pirm negu galė
jo būt nustatytos kainos, todėl šiuomi paduodame kokia kaina bus dabar.

4

Kaina ant sekančių vaistų 
nuo dabar bus sekanti:

Skilviais Bitteris .... 75 ir 1 
Gothardiškns AKcjos.. 85 ir 55fci 
Gyvasties Baisumas .....................85e.
Gyduolė nuo Inkstų ir

...............75c ir 
uo Rheumatizmo.

jas Kraujo ......................
i- nuo Viduriavimo...

nuo Kirmėlių...........
Plaukų ...............

Kepenų 
Gvduolė 
Valyt-’ 
Gyduo 
GyduoL 
Stiprintojas 
Creme Veidinis ..............
Lašai nuo l>-?ntu Skaus 
Regulatorius ......................
La?;o; nas ...........................
Nervotor.as .........................
ITot-eiės nuo Peršalimo

Gripo..............................
Febroka ................................
Širdies Stiprintojas ... 
Antisepsoiius ...................

$1.25 
$1.25 
$1.25 

. 30e.
50c. 
85c. 
35c.
13c.

$1.25
35c.

$1.25

Kaina ant sekančių vaistų 
pasilieka ta pati.
iLilsamas Plaučiams___
Pigulkus Kepenims___
Gydanti Mostis ............... ..
Aukso Mostis Akims___
Gydantis Meisteris ____
Odinė Mostis .......................
Pomada 1‘laukams...........
Gyduolė nuo Nuospaudų 
Proškos Dantims .............
P’otkeiės nuo Galvos Skausmų 

i;- Neuralgijos ................
Raminanti Lašai .....................
Mestis nuo Kataro....................
A:. t i septiške s Toiietinės

Proškos .................................
Proškos Kojoms....................... .
Gydantis. Odinis Muilas... 
Tab-Lav (dėl užkietėjimo) 10-2;

PAIN-EO

Męs esame Įsitikinę, kad Jas ir ar 
į viena pareig:

toliau reikalausit Severos Vaistų kaip 
musų viena pareiga kad padaryt Jums užganėdinimą. Jus 

J.kėt kad musų vaistai pad: ro tą. kas yra pažadėta.
Severos Vaistai parsiduoda visose aptiekose. Prašyk jų pilnu vardu kad 
saugot nuo netikrų. Jeigu Jūsų avtiekorius Jums neparduotų Severos 

Virstų, tad parašyk’te mums. Pinigu turi prisiųst kartu su užsakymu
Su augšta pagarba Jums

W. E SEVERĄ CO

kad ir pirmiau ir 
galite pasiC'..Z.

SPV

apsi

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

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

rupinusiu, o tas trukdo reguliariškam 
valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 

Karė yra piiezasiinii valgio produktų 
pabrangimo, delko paprastai žmonės 

bei dutb:ul:ikui turi permainyti jiems 
priprastus valgius, kitais arba sumažinti 

jų Sunaudojamą laiką.
tas viskas prisideda pne issivystvmo 
įvairiu vidui bei skilvio ligą. Vienok
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriuus Vinco J.Daunoros Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite pri.'iąsdami pinigus pačto ženk

leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
AptieKorius,

223 BEDFORD AVENFE. BROOKLYN. N. Y.

Visi COLUMBIA Gramafonai
Iii
I
i jAntai 

akmens 
Gclžkelio laikro
dis sriubelių už- 

l sukamas, vynš- 
didumo, ant 

meti) auksuo- 
su išrašytais 

.is vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

ge’žkeliu važiu'iar.ticms žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas ;:asiuiyjimas. Mes iš
siusime šį laikr ?lį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. I). i? persiuntimo 
kaštus, su teise .' ims viską peržiūrėt. 
Jei busi neužgar dintas, nemokėk nė 
•ento. Atsiminkite jus užmokėtu
me: už tokį pat įikrodėli apie $25.00 
jei pirktumėt itur. Puikus auk- 
•uctas lenciūge’.: ir kabutis dykai su 
;ekvienu laikrodėliu. (?)

ENCELSK,:: VVATCH CO.
•tifi Athenaeum □?. CHICAGO. TEL

Rusijos Revoliucijos 
Paveikslas
Minėtas paveikslas iiarodc. .

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. I-ievo’iueijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. l*a- 

' veikslas spalvuotas ir gerai atrodo.
Prisiuskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
i popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresa.

"KELEIVIS”
255 Broaavvay, 

South Boston. Mass.

5
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Bet prieš tai da atsiminęs. 
Kad smagiau bus prie degtinė 
Bonką vi skęs pasigavo 
Ir palovėj išragavo.

Gi tuo tarpu verias duris. 
Pasirodo kietkepuris— 
Ir vvčiukus surakinęs 
Išgabeno ant nakvynės.

Dievo Muzikantas.

239
Vargomistra šalin sprūdo. 
Nes tai vyras rimto budo. 
Ir apleidęs vyčiu kovą 
Po jaunu.:ų smuko lova.

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

parašydamas dainų vardus arba nu
meri, o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordu kataliogo pamidėda- 
mi ar jau turite mašiną, ar ne. įdėk už 4c. štampą prisiur.timui.

IK ZALDOKAS
233 BROADTCAY SO. BOSTON, MASS.

Ė-L..,. —L_______ ._________
-—žirnelių pa'idąlo—tikra.
RS ' "
ro burnoj šlykštumo paėmus. Žalų 
išgydo i 24 vii., gripą j 3 diena Z ,

AR NORI. ;\D MERGINOS j,
MYLĖTŲ* »

Jeigu ta taj nusipirk j

Dr. David W Roser<
Kuba Lietuviškai. Lkui«m 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIG?.*

V alandoa:
Nuo 8 iki 10 ryta. Na 

2 iki 8 dianą. no o < 
8 vakare.

HAMOVER ėTREEi 
BOSTON. MASe

į

* a A _

Kareiviškam ligonbutyj.
Sužeistas kareivis, kuriam 

po išgydymo likos Įsakyta 
apleisti ligonbuti. atsisvei
kindamas savo prižiūrėtoją 
sunkiai, liūdnai atsiduso.

—Kas yra tamistai?-- 
klausia rūpestingoji sesuo 
Gertuda.

—Blogai.
—Kas blogai? Juk ranka 

visiškai pagijo.
—E... Verčiau bučiau ran

kos netekęs, negu kad Į čia 
bučiau ėjęs....

—Nejaugi tamistai ranka 
nėra brangi?

—Brangumo brangi, bet 
vis nebrangesnė už mano 
širdĮ, ką pas tave liko.

Kapitalistuose.
—Teiksiesi, tamistyte, 

priimti šią menką šliubinę 
dovanėlę.

—Vai, kaip puikus žem
čiūgai! Tamista, kaip gali 
taip pinigus eikvoti, juk tai 
mažiausiai milionas dole
rių.

—Niekis, gerbiamoji. Pa
kelsiu po penktuką ant sva
ro mėsos, numušiu po kelis 
centus darbininkams algos 
ir kai bematant nuostoli 
nuošimčiais atsiimsiu.

Ant egzamino.
Parapijinėj mokykloj, kur

U 
p r. 
»• 

ii
a

ii

:l!
$

i

Stovyklose.
Kapralas mokindamas 

s naujokus, šaukia: 
į —Dešinę koją augštyn!

Visi pakėlė po dešinę koją,
bet vienas svetimtautis ne- ; 
suprato komandos ir pakėlė 

! kairiąją koją, taip kad vie-' 
|noj vietoj pasirodė dvi kojos 
pakeltos krūvoj. Pamatė tai 
kapralas ir keikdamas pra
deda rėkti:

—Katras ten liurbis pakė
lė abidvi kojas ant syk? 
Snuki sudaužysiu !..

i 
!

davatkos mokina vaikus, ku- i 
nigas pasisaukė Aleną vaiką; 
ir egzaminuoja ji.

Pasakyk man. kas tai 
vra ta nematoma galybe, ką 
įęriešnam žmogui neduoda 
užmigo per kiauras naktis 

J-Tsi ym blakės!—atsakė 
vaikas.

i

į

S

Akiu
Specijalistas

10 m. So. Bostone.
399 Broachvay. 

SO. BOSTON. MASS.

į
t

SUSTABDYK
\įiyy tą

ŠALTI TUOJAUTĖS

CASCARĄ^pUININE
Seimvniškas nuo •ersaiimo vaistus
“ _ Y, a. ' *" s ir sma-

vartoiimtii. Nėra svaigalo, ųeda 
_______  ‘ . $alų 
~___ . - . dienas- Grą

žiname pinigus jei negelbės. Imk tik 
xą raudonoj dėžutėj su

Dr. HilTs paveik
slu ant viršaus.
21 žirneliai už 25«
Visose aptiekosc.

p. k . tau šutai- 
’.k.-lui 1-kciju. 
ė.-iitn.1 i-niekti 

skiityiao. raštą 
Reikalauk paai’- 

2c tnmkę. 
KLUSOSE

PER LAiŠKCS ARBA KLESOSE
Kalyti, Skaityti, K..- ti Angliška:

30
Kl'i'.S

4
Fantu*:'

Per 1: 
sy t<J 
gali k-ugi.ii i: 
Auįilą kalbą, 
ir gramatiką, 
kūlimo; pri-i'.'tu

MOKINAME
p airi? moksli,:. •;.• t .m.t^ :r • a 
karai;. Klei-os <j» 1 vyxų ir nio- 
• rn. Mokiukitėc : joj &>«<•■ 
Lk>j: PASEKMi UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinau Lietuviškai.

AJ!EFKAM COLLEGE PREPAR 
ATORY SCHOOL

iAcer.03 SAss! t! LugtTjsO

31C3 S. Halsted St. Chicago, :i».

KREST KENDŽIŲ. 4)
V 

o ji niekad pamirš jus, nes '• 
kendžių gar nas priverčia ją >į 
jus mylėt. I laukit visur ir 
visados Lo- fs Crest Ken- J; 
tižią. Jeigu -aji gau* kitur, l) 
tai prisiųsk ...
gausi vieną __
Amerikoj i olų kendžių.

Geriausia. - * “

K. ŠIDL.1USKAS
226 BROADTVAT. 

SOUTH BOSTON, MASS

imas dolerį, o g 
•ar? geriausių* 

'•tų kendžių. §» 
-centas Bostone,



Pamatines pramones taisykles žinios IS visur,
i Išleido šalies Gynimo Ta-: 

rybos Komitetas, kuris rū
pinas apie moteris industri
joj. )

BIULETIN AS No. 4. 
Moterų Darbininkių žiniai.

Paskutiniame Komiteto 
susirinkime, laikytame M’a- 
shingtone, D. C., sekamos! 
taisyklės išreikšta esant pa
geidaujamomis atliekam ka- j 
rėš darbus, kuriuos užsako i 
valdžia, kaip antai anumici-;

iu; l,7J5.82o kareivių iš to 
skaičiaus yi-a armijoj, o 
271,570 laivyne. Prievarta 
paimtų yra 616,820: kiti gi 
liuosnoriai, kurie prisirašė 
d a prieš karę ir vėliau.

Laikraščiai sako, kad su
sirinkus grumlzio mėnesyje 
kongresui, valdžia reika
laus, kad -Amerikos karinė 
spėka butų padidinta iki 
5,000,000 vyrų.

Nusipirk mosties. jį

1'1 l h 1 I ! \ yru • ir
meri'ina.' nu.kiiirtni !;*r- 
iM-rio anu-to. I>niokl's 
p:i> U[-iir:>ii vietą, 
kuluukit i n formacija

GLOBK B\KBER S( H<X>L. 
(9—.;.r<i axv.. PITiSBURGH. I* \

t;3

Telephone: R;tck B: j 1200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKIMIS.

LIETUVIAI KAREIVIAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ 

Yč\.
Mes, \ '’borgo garnizono 

karininkai lietuviai, sužino
ję, j()£ PP- Yčas, Laurinai
tis ir Juozapavičius yra ga
lutinai pasiryžę steigti lie
tuvių pulkus, visuotiname 
savo susrinkime liepos 30d.. 
prineipijaliai protestuodami 
prieš lietuvių pulkų organi
zavimą. griežtai protestv.o- 
iame prieš sauvali tų žmo
nių elgimąsi šiuo klausimu.

., . Kviečiame draugus kari- samaomos ne ilgiau,' • • . •__ .
dviem permainoms ir

is darbininkių atstovė.
5) Darbe valandos.

Privalo Imti padaryta rei
kaiingi žingsniai apsaugoji- • 
rnui visu darbininkių nuo 
Įterdidclio nuovargio iš perT 
sidirbimo, ii tuo tikslu:

a) Kiekviena darbininkė 
privalo turėti vieną dieną 
savaitėje posilsio.

b» Darbo diena neprivalo 
lęsties ilgiau 8 valandų.

c) Kame darbas varomas 
dieną ir naktį, moters turi 
būti 
kaip 
.joms turi būti duota laiko 

i atilsiui mažiausia S valan
dos i nakti. Jokia moteriške 
neprivalo būti verčiama dir- 

i bti daugiau kaip 4 valanda - 
be pertraukos pasilsiui ar 
užkandžiui. Užkandos lai
kas neprivalo būti trumpes- 

inis, kaip 30 minutų, o pašil
do laikas ne trumoesnis.X

Jiaip 10 minutų, kas sykis; 
i laikas privalo būti duotas

' ’ > lai-

jos išdirbimą, aprūpinimą 
kareivių uniformomis ir vi
sais reikalingais lageriuose 
dalykais. Komitetas ragim, 
prisilaikyti šitų taisyklių 
valdžios darbuose, idant mo
ters galėtų būt apsaugotos, 
kur dabartinio kri/.io laiku1 
reikalinga atlikti daug dar
bo į trumpiausią laiką. Ko
miteto omenyjoje visuomet ■ 
yra sveikata ir gerovė mo
terų darbininkių, ypač neor-ii 
ganizuotų, kurios neturi or-J- 
ganizuotų darbininku ga
lios. šitie patarimai nėra 
tik teoriniai. Jie yra parem
ti geriauisais industrijiniais 
patyrimais ir praktika, ku
ria šiuo laiku vadovaujama- i (Ki 
si daugelyj Suvienytų Vale 
tijų vietų. Mes negalime j privalo būti parūpinti ir pa
šino karės metu ignoruoti' velyta jais naudoties. Tai- 
pamatinių pramonės taisyk- :gi/kur moters darbe yra pri- 
lių. kurios išaugo js ilgų me- verstos stovėti, kėdės taip- 
tų sios ir kitų salių patyri- j2U lurj parūpintos ir 
mų. šitos taisyklės yra spau- laikas duodamas atsisėsti 

pa ilsėti pažymėtais tarpais.
7) Ypatingai sunkus ir ypa

tingai pavojingi darbai.
Samdymas moterų ypatin

gai sunkiems ir ypatingai 
pavojingiems darbams pri
valo būti apru.bežiuotas ir 
dabojamas laikas. Tokius 
darbus dirbti turi būti duo- 

- . i dama pirmenybė seny viems:
naudojamasi gyvenimo likt-įvvrams< liuesiems nuo tar-; 

navimo kariuomenėje.
8) Pavojingi amatai.

Jokia moteriškė neprivalo 
būti samdoma jokiam pavo
jingam amatui, išskyrus pa

tvarkymus Divisional Com-

viduryj kiekvieno darbo 
ketarppio.

6) Suolai.
Kur tik darbo rūšis lei-
a, kėdės ar suolai, tokie

i kad galima butų atsiremti.

,s
ninkus būt atsargiems šiuo 
reikalu ir nepasiduoti šovi
nizmo jausmams, nors jie 
butų ir lietuvių.

S u si rili ki mo pirmini n kas
A. Dinstmanas, 

Seki . .L Mateika.

VORON EŽO RINKIMAI.
Liepos 16 d. pas mus buvo 

'rinkimai Į naują .'liesto Du
rną. Visą savaitę prieš rin
kimus smarkiai agituota. 

‘Praėjus rinkimams, paaiškė
jo, kad laimėjo socialistinis 
blokas, i kuri Įėjo ir Liet. 
Soc.-LiatiG. Partija. Dūmon 
iš to bloko išrinkta 47 nariai, 
jų tarpe nuo I. S.-L.—drg. 
J. Plepys.

I
j

T r ne tr 
maste?
14, 191‘
Och >e:

I

sdinamos, kad paskatinu? 
žmones, kad jie neleistų gc- 
dyšiams krautis neteisėtus 
]X?lnus iš moterų ir vaikų 
sveikatos.

1) darbas gyveninio 
vietose.

Jokis valdžios užsakytas 
darbas neprivalo būti atlit-: 
karnas kambaryje, kuriu • i 
naudojamasi gyvenimo tiks- Įvvrams> liuesiems 
iais, arba by kokiame kam-Į ' - • -
baryje, turinčiame tiesiogini 
ryši su gyvenamuoju butu.

2) Vaikų darbas.
Jokis vaikas nei mergaitė, 

jaunesnis kaip 16 metų am- _____ ___________
žiaus, neprivalo būti samdo- m>ttee on Industrial Disease 
mi valdžios darbams. |and p0i?0n, of the NationaI

3) Motinų apsauga. Committee on Labor, ir ji
Jokia moteriškė neprivalo neprivalo būti samdoma be anvbon Įo.Va^v. daktališko

mėnesių pirm zaminarimo menamam dar-

I 
I 
f 
į

I
I

nslatior. filed with the post- 
Bostcn, Mass, on Nov. 
reouired bv the Act « 7 

1V17.

at
as

6,

AMERIKA STATYS 
5,00C,000 VYRŲ.

vVashingtono valdžia p 
kelbė, kad dabar Suvienytos 
Valstijos turi jau daugiau 
kaip 2.00<,»,()00 vyrų po gink-

1 c

būt imama darban laikotar
pyje dvieju i
ir dviejų mėnesių po samdy
mui.

4) Algos.
Algos privalėtų būti 

tatytos sekamai:
a) Užmokestis turi

nu

7 ŽMONĖS ŽUVO BROOK- 
LYNO KATASTROFOJ.
Brooklyne po .\o. 17 At- 

lantic ave. buvo didelė kata
strofa. \’ienos garlaiviu 
kompanijos name ant trijų 
viršutinių lubų buvo pripil
ta pupelių (binzųi. kurios 
neužilgo turėjo būt išsiųstos 

, Amerikos kariumenei Fran- 
vuzijon. Tų pupelių buvo 
tiek daug, kad balkiai neat- 

. laikė sunkumo ir tos lubos 
nutraškėjo ]>er visą narną 
iki pat skiepo. siBlėgdamos 
viską, kas tik jų tarpe buvo. 
Septyni žmonės liko užmuš
ti, o 20 sužeista.

l

j

į

KOKS TAVO PASIRINKI
MAS.

Nejaugi sutiktum tureli 
vidurių užkietėjimą, nevirs-; 
k-nimą, blogą u.pą, galvos 
skaudėjimą su sekama inkš- x_  i: * ‘

I

REUMATIZMO VIAhA.
Skausmas ir gėlimas, >unarių

■ tingima* ir raumenų nutirpimu-
l ma žmogui veiklumą.

Reumatizmo ataką pajutęs 
Į imk Sloar.o i.inimenta. ucreikal 
litrini, tik užpilt ir gėlimą- bei skau 
^Tias liekas apmalšint as.
I Po ilgų važinėjimu ar stovėjime 
ant ša’ėio, lietaus ir vėjų, paimi 
Sloano l.inimer.tą ištrink nugrubu
sius pirštus bei sąnarius. Nuo strė
nų gvlim , i.- uralgijo-;. dantų gėlimo 

z- iur-'skintų, kojų šaltumo ir k. ši.-
: vaistas yra geriat.du.

Visose antiekosesi.Oo.

na-

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatuni Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
Imliu. Toji mostis išima plėrmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir staninoms. (15)

j. RIMKUS
P. O. Box 36, . Holbrook, Mass.

50c. ir

DRAUGAI. SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVĮ.”

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia
Sntaisom Receptus su di

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

EDVArti DALY, Savin nkzs 
18 Brauni, So. t slon.
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

ii
(I

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dienę. 
Nuo 7 iki 0 va! vakare.

419 BOYLSTON STR.
Saite 119. 120 ir 121, 

Netoli didžiojo mie to i .-yno,

BOSTON, MAS8.

*
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STUK A
Naciausisv

ibluU'H12S
Paimk kaladę kazi ų, įtraukęs 

iena kazirą Įdėk j stiklą pilną var- 
lens, bežiūrint ta kazi.a p.-až-na 
tikle ir vėl ją atrandi tarpe Lira 
azirų. Prisiuskite 25c. mesite ta 
tuką ir magijos katalogą.

THE MAGIC S H OP,
Hoibrook. Mass.
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Pabaigusi kur*ę W.»man.« Melitai
CoKezc, Bcilitnorc. Md.

Pasnkrr.inrni at’ieka savo dsrba prie 
gimdymo, taip-ri suteikia vi • rudas ir 
pa:<elbą invairioee moterų Ii r.

F. Stropiene- 1 r
SO. BOSTON, W"

t

KĄ IŠRASTI? 
Tai yra lietuviška knygutė nau
jai išleista kurioje yra apie 100 
išraoynui. kurie jrali būti reika
lingi, likos išleista a.it naudoji
mo ir <iel naudos LIETUVIŠKŲ 
IŠRADĖJl . Is tos Knygutes da- 
sižinosite. kokį pelną išradimai- 
jau atnešė ir dar gali atnešti.

Jeigu manai apie išradimus, ra 
syk <iar šiandien Lietuviškai,rei 
kalaudamas knygutės, kurią 
siusime DYKAI.

AMERiCAN EUROPEAN 
PATENT OfEICES Ine.

256 Broadvay, (KS) New York,
. ---------- ----------- ---------- pĮ

EXIRA!
š:t>j gadynėj r.icks atgali ap- 

sieit be lažkrodėbo. Tai pirkite >V 
laikrodėlį tnano Krautuvė}, kur }•, 
yra puikiau.?ias pasirinkimas. w 

Perkant laikrodėlį, lenciūgą )■■ 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su- b 
derėtą sumą. h'

Taipgi pajieškau agentų į), 
Mass. valstijoj. Patirimas ne- b 
reikalingas. Kaucija galima už- ij 

■j, sistatyt pinigais arba nejudina- jj 
iNt rru turiu Ypropcrtc). I
'/• Galima lengvai uždirbt po $20.00 (j 
j j savaitę. Kreipkitės.

P. VALUKOMS,
'Į 255 Broadvay, So. Boston, Mass. ’

IMOTERŲ IR MERGINU gj
ŽINIAI.

z

if

I 
i

Ypatingai geros šios gy duolės
25e
50c
25c
50e
20c
2bc

1.00
1.00
50c

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..................
Vaiku ramintojas ..................
Nuo suirimo nervų .............
Bobro lašai ............................
Nuo saulės nudegimo ____
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

Gyduoles sutaisome < 
ir prisiunČiaine |

visokias, Y 4

l

t

tų liga ti tuoj po to visišką' 
■ suirimą — ar ilgą ir paten
kinanti gyvenimą? Jeigu 
pastarasis yra tavo pasirin
kimu. tai dabok savo skilvio' 
sveikatą, apsaugodamas ją 
Trinerio Amerikoniško Kar-, 
čiojo Vyno Elixeriu, kuris 
reguliuoja virškinimo veik-^ 

Įmę. Trinerio Kartusis Vy-j 
i-ias prašalina visas skilvio, 
negeroves ir pailgina daugy -1 
bei gyvenimą, tikjieimk pi-, 
gios imitacijos, liktai tik-jVyrai_motfrs—kam kenčiat? 

įrašai Trinerio vaistas gva-'n- 
rantuojamas kiekvienam se
zonui. Gausi visose aptieko- sirgti*Yr kentėt TadĮ 

se. . . '
šiam sezonui yra Trinerio 
Kosulio Sedatyvas, greit pa
gelbsti nuo šalčio, kosulio,' 
užkimimo,bronchito tt. Yri-.
nerio LinimentaS tūkstančių Fishleigh & Co^ B. TO Athenaeum BId; 
žmonių pripažintas geriau-: 
siu vaistu nuo reumatizmo, 
neuralgijos, padagros, strė-j 
nų gėlimo ir tt. Visose ap-' 
tiekose gaunama.

Jos. Triner, Mfg. Chemist.j 
1333-1343 So. Ashland Ave., j 
Chicago, Iii.

(Apgarsinimas)

I

I

bui: panašus egzaniinavi- 
,mai privalo būti daromi b? 
'10 paskirtais laikotarpiais, 
‘idant nusprendus, ar jai lei
džia sveikata užimti darbą

butitoiiau- 
tekios, kokias sustatė vėliau
sios bendros sutartis tam ti
kroj apygardoj, kiekvienai 
pramonės šakai ir amatui, 
kur tik tokios sutartis gy
vuoja.

b) Kame gi nesama bendrų 
sutarčių, žemiausiųjų algų, 
nustatymas privalo būti pa
remtas ant to. kokis yra 
pragtYenimo brangumas u - 
ie apygardoje, ir privalo kil
ti aug-štyn, jaigu pragyveni-l 
tyt/a k-.MinAiiiyioc biln

AnTra niliki oydllO^ė Tasai elektriškas diržas Amra pana ^yuuo.e ATXAujint gyvybe

Visokias Vyrams Drabužius 
Sitrvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaisome ir išprosi- 
- name senus.

VisnfetGė Kriaučių kompanija 
So. Bostoną, kur visasto d iw/ 
gerą ir gražų darbą ui prisCca 

, ms kainą
M ^HStfOIKK pas «

' •» O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESI 
į jį Todėl, kurio norit pisisiuoin-
■ Į|| garą sietą. išvalyt arba urprcslt
: kreipkitės pas na.
'!« 8OUTS BOSTON Cl'STOžI 
. jį( TAILOR1NG C0.

BOSTON. j ffl ??# Broaflw:iv. Sn H<

Atidariau nauja vietą Bostone. 
SIUVU VISOKIUS RUBUS 

pagal vėliausią madą— 
GRAŽIAI IR PIGIAI 

Taipgi galima gaut ir gatavų.
M. M. ANDREWS 

(Andriušiutė)
Boylston Street,

(tarpe AVashington ir Tremont sts.) ,

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
------ -> tvirtus,

sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
' prieš ligas, skaudulius, šalti. Stebuklingas pasekmes ta- 
; -ai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi

»—-ja patiem pagelbą taip pigiai 
_____  ~ Z. ; padarytas su ypatingu tikslu 

ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučiu 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- i 
ra. Už‘Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno. I

, Chicago, III. įJSS

K1

So. Bostone

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

9) Sunkiu dalykų 
kilnojimas.

I Jokia moteriškė neprivalo 
būti verčiama kilnoti ilgai 
be atvangos jokio dalyko, 
sunkesnio negu 25 svarai, ir 
jokia moteriškė neprivalo 
būti samdoma kilnojimui 
sunkių svarų arba stumdy- 
mui sunkių vežimų be dakta
riško išegzanunavimo, idant 
nusprendus, kad josios svei- 
Įkata pakelia toki darbą.

10) Darbas šaltame ore
ii karšty j.

Jokia moteriškė neprivalo 
būti samdoma darbui, kur 
oras yra perdaug karstas at
šaltas, be daktariško išegza- 
minavimo. idant nuspren
dus, jogei josios sveikata ga
li pakelti toki orą, ir nauji 
egzaminarimai privalo būti 

paskirti tokiu nus- 
; iirenciimu. ar ji gali toliaus 
užimti darbą.

Komitetas, besirūpinąs 
moterimis, užimtomis pra
monėje, sekamuose savo 
straipsniuose apie pamati
nes gero darbo taisykles pa
dėtus moterims darbo patari
mus, kaslink saugumo bu- 
dinkų, kuriubse dirba, pata
rimus pirm.uciausiu budu 
kovos su gaisru, rekomenda* į 
eijas kaslink dulkių ir gazuj J. BERžELIONIS & CO. 
apie sveikatos užlaikymą, a- 4 market sq. kampas Crm si? 
pie šviesa m pamatines ligas 3rbo 78 čhandier st. netoli ca^ie sM.. 
m-miote. * fo^on.mass.

I

mo brangumas kila.
• c) Kame moters yra sam
domos pildymui darbo, pa
prastai vyrų atliekamo, 
joms privalo būti mokama 
tos pačios algos, kaip ir vy
rams. Jaigu darbo procesas 
nevienodas, algų patvarky
mas privalo būti daromas 
sulvg gabumo darbininkių. 
Bet jokiu budu ir niekuo
met algos neprivalo būti nu- daromi, 
muštos tik todėl, kad mo- 
terš užima vyrų darbus.

d) Tam tikras algų pat
varkymo Komitetas privalo, 
jei yra reikalinga, sustatyti 
algas už augščiaus minė
tus darbus, privalo taipgi 
laiks nuo laiko reguliuoti al
gas, kylant pragyvenimo 
brangumui, ir privalo be to 
būti tarpininku visuose ne- 
susipratimuose, atsitinkan
čiuose dėl užmokesnio. Kiek
viename tokiame algų tvar
kymo komitete privalo būti 
nažn-mažiausia viena mote-

Jeigu norite tinkamas ir atss 
ėias drapanas, tai užsisakykite 

lietuvius k ri a u ė' u s:

Geriausis Kriaučius Bostone J

Mes užtikrina m, kad Jus sačėdysit pinigą 
ir turėsite (.RĄŽIUS KUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerują firmą ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogn, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUTAM
TAIPGI IšVALOM

222 W. BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: fco. Boston-«*-21015

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PIGIAI IR GERAI, 
IR IŠPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ KUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška

IŠRADĖJAI !!
Norint gauti PATENTĄ ant Jusį išradimų ir trumpame lai

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

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

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.
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Geriausia
Lietuviška

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

Tikra Lietuviška Trajar.ka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežu 1.0 ) 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gvci. suvnlninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ........... 1.03
Gydu. nuo ”komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstu 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

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

liski muilai .... 10,15 ir
ElaKems ir nuocų

25 c
25c

I

Perfumos visokią gėlių, 25c., 50c- 75c.. SI.00. $2.90 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

paslaptingą ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus. krcirVi? 

mane, o aš užtikrinu, kad visame jums ! 
sąžiniškai patarnaota.

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

Gyduolių galite reikalaut ir per raiškus o mes prisiusiei 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226troadway, Kampas c st. g.3
2>1U

1': - Trt^^TVTTryinj;
i
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Darbo žmonių priešai.
Pereitą nedėldienĮ šv. Ka- 

miero Rymo Kataliku [ir
stės susirinkiman atėjo nuo 
Bostono Socialistų delega
tas Ramanauskas su 
mu, kad dr-tė, kaipo 
ninku organizacija, 
paremtų darbininkų 
jos kovą už išrinkim 
sto valdybą 
kandidatų. Laiškas su pra
šymu materialės paramos 
likos priimtas ir delegatui 
suteikta baisas. Delegatui 
beaiškinant reikalingumą 
darbininkams išrinkti dar
bininkų draugus i valdiškas 
vietas, musų katalikai ma
tomai nedrįsdami prieš soci
alistą atsiliepti, tylėjo kaip 
]>elės po šluota, bet kad vie
nas kitas išmintingesnių (Ir
stės narių norėjo pritart de
legato prašymui, tai kaziu- 
kai tarsi liūtai sušuko ir 
pradėjo rėkt ir kumščiomis 
grūmoti taip, kad rodės kils 
didžiausia karė. Delega
tas, kad išnešus savo kaulus 
sveikais, nejučiomis išspru
ko.

Vienas rimtų dr-tės narių 
aprimus Įtužusiems kunigi
jos vergams, palingavęs gal
va pasakė: "Pas musų drau
gus mažiau proto negu pa< 
keturkojus gyvūnus.” ir 
teisingai, joks keturkojis; 
pats sau priešu nebūna, o 
musų tamsus katalikai pa
tįs sau priešai; gina tuos 
savo vergijos pančius, ku
riuos nuo jų norima nuimti 
ir palengvinti jų skurdu^ 
būvis.

prasy- 
darbi- 
taipgi 
parti- 
i mie- 

socialistiškų
u

CAMBRIIMiE. MASS.
Lapkričio * d. Camb. Liet. 

Kooperatyve Bendrovė bu
vo surengusi prakalbas, kal
bėtojas buvo M. Duseika: 
kalbėjo dvejuose atvejuose: 
pirmu—apie atsiradimą ko- 
<ų>eracijų, jų augimą ir nau
dingumą. Antru atveju—a- 
pie dabartini darbininkų pa
dėjimą. Išaiškinęs daly
kus, kvietė visus darbinin
kus organizuotis i darbinin
kų organizaciją, kuri eina 
po raudona vėliava prie savo 
tikslo—socializmo.

Draugo Duseikos prakal- 
paliko ant klausytojų ge- 
ispudi.

Tarpais dainavo "Laisvės" 
choras. Sudainuoti nusise
kė puikiai. Po prakalbų prie 
kooi>eracijos prisirašė kele
tas naujų narių.

Beje buvo atsibeldė "lie
tuviško vaisko" keliatas 
"Žalnierių” ir.kad padarius 

Į suirutę, tarpdury je pradėjo 
daryti savo "muštrą," bet 
uojaus buvo išprašyti lau

kan.

I

)
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Kaip atsirado tautos, kal
bos ir žmonių vardai?
Tokioj temoj bus ši ketver

gę paskaita, kurią skaitys 
"Keleivio” reaktorius lietu
vių socialistų salėj. 376 Bro- 
ad'vey. Kam tokie klausi
mai, nežinomi, tegul ateina 
pasiklausyti. Daugiausia 
bus aiškinama apie lietuvių 
tautos if kalbos atsiradimu. 
Paskaita prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Visus kviečia Komitetą*.

< »

Moterų lavinimosi vakarėlis
Progresyvio .Moterų Susi

vienijimo 13 kuopa So. Bos
tone nutarė kas utarninkas 
turėti lavinimosi vakarėli. 
Bus mokinama skaityt, ra
šyt, siut ir tt. šitie lavini
mosi vakarėliai bus rengia
mi socialistų salėj. 376 Bro- 
dway. Pirmutinis vakarė
lis bus ateinantį utarninką, 
20 lapkričio, 
sos moteris, katros tik 
Įdomauja.

PVTAISIMAS.
"Keleivio” No. 45 .J. Rau- 

linaitis vietinėse žiniose ap
rašydamas Lietuvių pilie
čių kliubo susirinkimą— 
"Smoke Talk", padarė stam
bią klaidą, pasakydamas, 
jog "cigarų, toniko" ir taip 
toliau, "prisiuntė koks tai 
demokratas politikierius." 
Mano žinojimas pono Rau- 
linaičio, neleidžia man saky
ti, jog jis tyčia apsilenkė su 
faktais. Matomai, kas nors 
ji klaidingai painformavo. 
Tiesa, Liet. U k. Kliubas 
vieną kartą ant metų prieš 
rinkimus parengia "Smoke 
Talk” visiems South Bos
tono lietuviams piliečiams, 
idant pasikalbėti apie 
]X?litiškus dalykus, taigi ir 
šimet "Smoke Talk” L. I . 
Kliubas parengė ir už viską 
užsimokėjo iš savo kasos. 
Tą viską gali patikrinti pro
tokolų užrašų knyga ir bi- 
los už nupirktus daiktus, 
taigi joks politikierius nieko 
L. U. K. neprisiuntė nei už 
vieną centą. Esame dėkin
gi už paminėjimą L. U. K. 
veikimo, bet labai prašyčiu 
gerbiamu korespondentų ra
šyti tik faktus.

’ L. U. K. pirmininkas
S. Norkūnas.

Gali ateit vi-
tuo

i

I
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Darbininkų-piliečių Atydai!
• '

J AM ES ONEAL,

Susi rink i mas.
Lietuvos Dukterų ir Šunų 

Draugystės susirinkimas i- 
vvks seredoj 21 d. Lapkričio, 
8 vai. vakare: Lietuvių Sa
lėje. Yra daug svarbių klau
simų apsvarstymui, ir bus 
naminuojanta 1918 melams 
valdyba. Ateikis visi nariai 
ir atsiveskit savo draugus, 
prisirašyti.

M. Kazlauskas Sek r.

I » TEATRAS ir KONCERTAS 1

ėJ Statoma scvnoj vi* n > veiksmo*farsas •-

A MAI 1‘OLirrKA”
Į Sukatoje, 17 Lapkričio-November, 1917m- 
A Lietuvių Svetainėje,
r Kampas E ir Siiver St., South Bostan, Mass.
\j Prasi«i«‘s 7:3» 'ai. vakare

A Perstatymą sulos gabiausi L.S.S. 60 kuopos aktoriai.

turi būt surinkta parašai. 
Ant majoro 3000, ant coun- 

Socialistų Partijos kandida- cilmanų ir mokyklų kumite- 
į to kožnam po ŠDiKk Lie
tuviai darbininkai savo pa- 

I rašus turėtų atiduoti už sa- i 
vo draugus, kurie dai nepa
sirašė turi ateiti į S cialistų 
Kiiubą 376 Broaduay ir pa- 

įsirašyti. Moterįs, kurių v\- 
rai piliečiai gali taipgi pasi- 

i rašyti, bet pirma turi nuei
ti i Citv Hali užsiregistruo
ti : registravimas bus lig lap
kričio 17 d. Moteris gali tik 
pasirašyti ir balsuoti ant 
mokyklų komiteto kandida
tų. Moteris, eidamos užsi- 
‘•'‘gisruoti, turi vyro popie- 
ras sykiu turėti. Jeigu kas 
nežino kur nueiti ir kaip už
siregistruoti tegul ateina i 
Socialistų salę vakarais 
prieš lapkričio 17 d. pas drg. 
M. M. Plepi.

Bostono darbininkai remia 
socialistų kandidatus. Ci- 
garmeikerių unija paauka
vo $100 dol. Vytauto dr-ja. 
821, Dukterų ir Simu So. 
Bostono $15, L. M. P. S. 13 
kuopa $i0. Anglu organi
zacijos smarkiai darbuojasi. 
Lietuviai darbininkai turi 
taipgi sukrusti.

Bostono Soc. Rinkimų 
Kampanijos Komisija.

tas į Bostono majorus.
Socialistų Partijos Mass. 

valstijos sekretorius drg. 
Oneal yra kandidatas i Bos
tono majorus.

Drg. Oneal gimęs India
nos valstijoj 1875 m., yra pa
prasto darbininko sūnūs. 
Baigęs augštesniają mokyk
lą dirbo geležies dirbtuvėje 
l>er 10 metų. Dirbdamas 
dirbtuvėje nesustojo besi
mokinęs. pakol nepasiekė 
augštesnio mokslo. Buvo va
du geležies darbininkų uni
jos. Socialistų Partijos na
riu yra jau nuo 20 metų. Da
lyvavęs visose partijos kon
vencijose. Kalbėtojum yra 
12 metų.

Bendradarbiauja visuose 
socialistų laikraščiuose, taip
gi yra parašęs daugybę kny- 

■ gų. tarp kurių didelius vei
kalus: "Istorija Amerikos 
I >arbininkų." ’ Istori ja Poli
tiškų Partijų” ir daugybę 
mažų knygelių.

Drg. Oneal yra gabus kal
bėtojas. kuris turi nepapras
tą Įtekmę tarp darbininkų.

Socialistų Partija stato 
visa tikietą sekančiuos Bos
tono rinkimuos. Į miesto 
cov.ncilmanus:Louis E. Hen- 
derson ir -John M. McDo- 
nald. Į mokyklų komitetą: 
J)i. George W. Gaivin ir Eva 
Hofi man.

Pirma negu visi kandida- 
bus padėti ant baloto.

REIKALINGAS ZECERIS
Butu gerai kad mokėtu 

kiek nors ant I.inotype sta 
tyt. Gali atsisaukt ir norin
tis mokytis, bet tur mokėt 
lietuvišką statrašą.

"Keleivio" Admin.

o§
5

X Koncertą išpildys muzika ir dainomis:
p raiulc' 7.\i ilgei i u Ir* xii<lainiiM' keletą dtiin<liii
X. I‘ le Sinketičiuie |»X'kambitis ant piano ir pMlainuu*.
A tnt pabaigo* grajis gar^U'i* Eit'ijcs mu/ikanl ii. kurie graj ti<> 
/ kuda Itu'ijuK caras uiia verteli.

lIlMf'H

Atsilankykit visi, o pamatys t ko nemat 
\ isus širdingai kvieč

et įžanga pigi. A

a l.SS. 6«> kp. KUMi l ETAS v
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DIVIDENTUS

tai
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kurie
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varda. 

iš-

i

)))

J)

i A

Praturto iš aliejaus.
T

S

nuo 
yra

Inh-.i
centai.

KOSULIO
nuo kosulio, 

tik geras gy- 
kas pasirūpins

Sevara’s Cold and 
Crip Tablets
fSevorn« Plofkrles 
Persai: ?no ir Gripo) 
žinomos tnomi. kad 
jrali peršalimu 
trumpo laiku.

nuo $7 i 
kumpanij

i
ji
T
‘C

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka apnekoje rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio“. Papratimas pasakyti 
pilna vardą reikalaujamos gyduolės yra latai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 rcc-.ais Severos Ralsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavimus. 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties ;nfluenzos. uždegimo pleuros, frau- 
kučiuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
Šita gyduolė jra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

D. L. K. VYTAUTO BENO 
Muzikaiiška Mokykla.

Mokiname grajįt ant visokių ins- 
iumenlų, kurie norite pasimokyti 
kreipkitės. i IX >

333 Broad*aj, So. Bo'ton. Mass. 
M. Grubbis. l>ircKtoriu>.

Kain.-2Se ir SO centų —visur aptiekose
Sr/ern-s ’*eimyni«kn« Gyduole® parduodamo* 

vKvr nnriekosc. Visuomet r* i’caraukite 
v< -n®“ ir pasakykit pilna gyduolės 
Teig-j irti negalima gauti, tai ž«isnkius 
sius tiesiog

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, lowa

GYDUOLES NUO
Reikalaudamas gyduolių
Kiekvienas geidžia įgyti 
dnoles. Niekas nesuklys.

Iš Kansas City Star, 
Sunday, July 22, 1917.
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. ITris šėrai Trapshooler Oil Kompani

jos suteikė p. Arnold didelį lobį.
Ar-j 

ptr- 
Co.: 
va-

j

I

su 
.........................smar

kiai darbuojasi valstijos rin
kimų agitacijoj. Cambri- 
lgiuje dar pirmą sykį varo
ma taip smarki socialistų a- 
gitacija. Daug amerikonų 
uomi labai nustebinti.

Garbė draugams, kad ne
sigaili nei žygių, nei finan
sų savo idėjos reikalams.

LSS 71 kuopa nariais taip
gi smarkiai auga. Per di
lės Z Puišiutės prakalbas 
risirašė 11 naujų narių.

LSS. 71 kuopa kartu 
.malu vietine kuona

broliai katalikai su- 
savo linksmos die- 
kurią "kovojo” per 
metų. — Susilaukė 

Taigi da-

Apvaikščiojimas.
Brighlono Lietuvių Kooperacija 

rengia metini aptaikšėiojimą 23 <1. 
l.apkricio-Nov. Prasidės nuo 12 vai. 
dieną. Programas bus labai Įvairus, 
užkviesti garsus kalbėtojai ir solis
tai. bus nersta'.ytas teatras, o po te
atro šoriai. Aplinkinių miestų lietu
vius meldžiame ant tos dienos nieko 
nerengti, bet visus atsilankyt ar.t 
musų apvaikšėiojnno. (47)

Komitetas.

So. Boston Trust Co
Deposit & Trust Co.)

So. Boston, Mass.
(Buvusi Mattapan

474 Broadvvay,
KAPITALIS ................................  $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55.000.00

JOSEPH A. MAYNAR. — PREZIDENTAS

-Musų 
šliaukė 
nos, už 
keletą 
naujo kunigėlio... 
bar turi kunigą ir kunigėli. 
Todėl suminkštinkite širdis, 
duokite ant "afieros" dvigu
bai.

Tūli pasakoja, kad kunigė- 
kunigą "iškikisiąs" ir pa- 

bet ir senis
Uranas.

Prakalbos.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 

Dr-stė rengia prakalbas, 
kurios Įvyks 18 d. lapkričio. 
7:30 vai. vakare. Lietuviu 
Salėje So. Bostone. Kalbė. 
drg. J. Neviackas iš Wor 
cesterio. Be to bus ir dainų

DAKTARAS

i A.L.KAPOCIUS Už padėtus mu.sp Rankoje pinigus nuo
5 Lapkričio, šip metų, bus mokama po

1

’.lb

liksiąs vienas, 
nekvailas...

PRAKALBOS.
Pėtnyčioie nuo 7 vakare 

svetainėje 7 Burlegh st., 
Cambridge, kalbės Dr. A. 
Montvidas. Rengia LSS. 71 
kuopa. -Malonėkit atsilan
kyti visi ant minėtų prakal
bų. Komitetas.

Kas nori gardžiai 
prisijuokti?

šios subatos vakare (lap
kričio 17 d.) Lietuvių salėje, 
So. Bostone. LSS. 60-ta kuo
pa stato scenoje vieną juo
kingiausių komedijų ”Tai 
Politika.” Gerai susijuos- 
kite ir susivaržikite šonus, 
kad nuo juokų netruktų.

Be to bus da ir koncertas. 
P-lės Žvingiliutės sudainuos 
keletą dainų, o ])-lė Sinkevi
čiūtė paskambins pianu ir 
padainuos.

Vakaras prasidės lygiai 
kaip 7:30, todėl nesivėluoki- 
te. nes pirmiausiai bus lošia
ma komedija.

t

ANTRAS KOSTIUMŲ BALIUS IR ŠOKUI!
Rengia L.S.S. 67 kuopa

Sukatoje, 24 Lapkričio-November, 1917.
GRADŽIAUSIO.JE SVETAINĖJE.

26 Lincoln Street. Brighton, Mass.
Kas puikiau arba keisčiau apsiredys, gaus dovanas.

DOVANOS SKIRIAMAS SEKANČIAI:
Vyrams $3.50. ir *1.50. Moterims $3.50. ir $1.50.

Todėl visi kaip vienas Brightono jaunimas atsilankykit ant minėto pa
silinksminimo. Atminkite, kad bus daug juoku, taipgi bus daugelis sve
čiu iš apylinkinių kolioniju. (žangų: Vyrams 35c. Moterims 25c.

Vifus širdingai kviečia LSS. 67 kp. KOMITETAS.

-4
>

•Jokios atsakomybės 
už apgarsinimus neimam

3 LIETI VYS DENITSTAS. jįj
vVM..\MM)S: Nuo 3 iki 12 dieną.)})

Nuo I iki a vak?j:

NEKĖLIOMIS <’■ 
)')

iki 2 v. po pietų.”;
Ofisas ' Keleivio" name.

Broaduay. tarpe C ir 1) Sts.jl)

BOSTON

2 procento
už padėtus Trupinimo skyriuje, 

l’inigus į Banką galite prisivst ir per laišką.

Oklahomo> Aliejaus lauko nepartoli nuo Buck Ru:i Oil Co. žemės.— Daugėti:

Vargšai Lieka Turtuoliais

M’ichita. Kans. Juiv 21—E. W. 
nold iš Larer.d, Kans., vienas iš 
mųjų investorių Trapshooters Oil 
jaučiasi sma_ ai. Arnold atvyko 
kar į Wichita, kad praleisti keletu 
"savo <sunk:a: uždirbtų" dolerių.

Bet p. Arr.olJ ne vien smagus — 
jis taipgi m.;, i savo moterį, nes jei
gu ne jo moteris, tai jisai butų tuos 
savo šėrus pa davęs už $700 ar Sl.O'Mi 
Mat. pereita .e rudenyje, p. Arnold 
su devyniais savo draugais, nupirko 
dvyliką pirą: :jų šėl ų Trapshooters 
Oil Co. p. Arnold nupirko Šerų už 
$300.

Kuomet p 
nold su sav
vienas iš ai aus

gyduolių, išmėgintu laiku ir pasekm 
žinomų vardu

’s 
Balsam 
for Lungs

P. w. Kolo 
dzicj iš Chcster 
W. Va. praneša 
mums rašydama-: 
“Patariu kiekvie
nam. kad pirkt'4 
tiktai Severo* Gy
duoles. nes jos 
yra geros, o y- 
patingai Severo* 
Baldamas P 1 a u- 
ėiams. už kur; 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį. mėgi
nome dauge’.j v - 
šokių gyduolių, 
bet perniek: kaip 
pirkome Severo* 
Kai šamo P I a u • 
ciams. tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų.

<•
<>

*»>
A “T A/NAA/N/NAAA AAAAAAAAAAAT/h

itaine rudenyje, p. Ar- 
įotere lankėsi \Vichita. 

žinovų pasiūlė Ar
noldui X7<» i jo šėrus; vėiiau-gi pa
siūlė net $1.

"Nepardu*. ." užreiškė mano mote
ris. "Jeigu i :- prapultų tie pinigai, 
tai visgi n< aug. o kartais galime 
Jar išlaimėt ' Arnold paklausė savo 
moters ir s- us pasilakė.

Vakar be\ gydamas 
mu. p. Am* prasitarė.

"Man kiekvienas seras 
terš Oil Co. 
dien. Aš tu 
sta moki s\;. tiiuoti. lai gali

su pažįsta-

T rapshoo- 
atneša po $166.50 kas- 
i tris šėrus. Jeigu tam- 

išskait- 
liuoti kiek a- gaunu i metus. Aš nc-

”Tokia r tno laimė." tęsė jis to- 
"As ........................

mėginau ap aityti."
"Tokia n ano laimė." tęsė jis to

liau. ’As n ginau prikalbinti viena 
savo draugi. ka*i jis pirktų už $100 
šėcŲ, bet j atsisakė, teisindamasis, 
kad visus pi gus sukišęs į savo gal 
vijų farntą. ’asiuliau jam paskolinti 
tą $100. bet r tai atS'sakė.

"Vėliau n ■ < savo šėrus padalinome 
į mažiausiu 
mano draue 
šmotelių ir _ y ___t___
met pereita rudenyje jis nenorėjo 
mokėti

Vos ‘
Oil Co. . _______  _________
Parke. Visi ■ irmieji šėrit.inkai buvo 
šauliai.
geriau šaud; negu pinigus 
liuoti.

"Mano $P padatė man $100,000. 
00"—tam p. Arnold. "\ ienas iš ma
no pažįstam is Eldorado pardavė 
savo šėrus ■./. $30.000.00, bet jeigu 
jis butų_ kie ilgiau palaikęs, butų 
gavęs $70,0* .0 daugiau.

motelius, o šiandien 
nupirko viena tokių 

tžmokėjo 6,000.00, kuo-

i/, vieną pilną Šerą." 
tik tai kaip Trapshooters
tap' uorganizuota Linwood

Ir ..ndien p. Arnold velyje 
negu pinigus skait-

l

OKLAHOMOS ALIEJAUS KOMPANIJŲ ŠĖRININ KAI PELNO MILIJONUS.
Aliejus padarė daugiau milijonų, negu kokią nors kita pramone ar bizni.' pakulio. Bet dar didesnė dau- 
gybė milijonų bus padaryta ateityj, nes aliejaus biznis yra saugiausias ir pelningiau-ias.
ALIEJUS REIKALINGAS VISUR IR VISUOMET. Pasaulis grcilaike:. ia i r :•> a gi - į aliejau' gady
nę, nes daug švaresnis, greitesnis, pigesnis, patogesnis, Aliejų negalima du Karlu panaudoti, nes jis su
dega—išnyksta. Užtai aliejaus labai trūksta, nes visur naudojama-.
ioo°l aliejaus kainos nuolatos k:la ir toliau dar labiau kils, o su kili nu kainų kartu kjia ir aliejaus kom
panijų pelnai.
MILŽINIŠKOS DAUGYBĖS ALIEJAUS guli po Okiahomos žeme. Tik maža <iali Oklahomos aliejaus lau
kų išnaudota. Dideli turtai laukia tų žmonių, kurie pasieks tas daugybe.' alx-jaii.-. Ar tamsta busi vienu

Neprigulmingos Aliejaus Kompanijos Turtėja
Standard Oil Kompanijos trustas nebekontroliuoja aliejaus biznį. Neį : gulmn < independent) aliejau <
kompanijos smarkiai iškilo paskutiniu laiku ir jų įtekmė aliejaus biznije didina.'! diena iš dieno'. Šerininkai 
neprigulmingų (im ependent) aliejaus kompanijų šiandien gauna kasdien I • 'id:<iii:aiiv:u' pelmis. Štai tik 
mažas pavyzdis penų: keliu aliejaus kompanijų, kuriu serai trumpu laiku nakil<> sekančiai: Mid.'est Re 
fining pakilo nuo $35 iki $177. Cosden nuo X”> iki $27. Cosden Oil and <• < nuo :-6 iki XIX. l-.lk Ba-in Petroie- 
um nuo $7.50 iki $14, Merritt Oi! nu" $1’ iki x::!». i'c«leral Oil nuo 37c. is: 'X, Sučiulpa Rehning 
$16. Oklahoma Producing and Refining nuo $5 iki $11. Beveik visos ši to paminėt*'.' aliejaus 
nesenai susiorganizavo ir pradėjo biznį.

Anglių Gadynė Baigėsi —AGcjaus Gadynė Prasideda.
Mižiniškus pelnus: procentais. Šerų bonusais ir ma keto pelnai' nuolalo- giu- tie in'.* -i riai, 
pirkę DABAR perka šėrus užtikiamų nepriguimingu aliejaus kompanijų. Miletą: .teinu, kurie tapo 
tverti praeityje aliejaus biznyje yra maža dali', sulyginus juos su tais milionais. kove i»us padaryti ateity
je šitame saugiausiame iš visų biznių. Pasaulio historijoje n«-buvo ir nebus tokios gadvttes. tokių auksi
niu progų kaip DABAR. Tie in.estoriai. kurte su atsarga ir aiškianuožmra įveso.s savo pinigus DA 
BAR į šėrus atsakančių augančių aliejaus kompanijų, rekoniendunja-mų ir pasiūlomą pastovių ir geros re
putacijos firmą. įgis ateity je milžiniškus pelnus iš savo šiandieniniu im;r-1mų.

Musų Firma Rekomenduoja Dabar šėrus šių l’žtikiamų Miejaus Kompanijų:
INVADER OIL and REEINING Co. šios kompanijos setai pakilo jau iki $<>.<>•». M*>ka po i procentą kas 
mėnuo 'ant pat)—12 procentą į metus.
BUCK RUN OIL CO. Jauniausia. Šios kompanijos sėtai dabar parsiduoda tik p*, M.imi. tikime, kad
šios kompanijų Šerai smarkiai kils ir bėgiu kelių menesių irgi pradės mokėti procentus. Didesnis, skait
lius šėrininkų šios kompanijos dabar yra lietuviai.
JEIGU TAMSTA BUTUM INVESTAVĘS si" > • s< kančių kompanijų 
siūlomi, tai tamsta butu m įsigijęs sekančius 
$10?) 
$100 
S100

rus. kuomet jie pirmiausiai buvo

šiuo inv. į I hc l’r'Miiicrr- <•>! < o. pak.vert. s:
$ltH> inv. i Thc Uome O ! ('••. pakilo vertėj SlO.Otm 

$l<tO inv. • T.ie foline Oil ( o., pakilo vert. $46,060 
$100 investuotų j The Trap-Kooters Oil Co.. pakilo vertėj* sioo.0tm.no.

Žmonės padaro turtus iš gerų investmentų—ne iš darbo, tleiai in'estuotas doleri, al.iesa :n>to-. tūks
tančius naujų dolerių pelno. T ><IJčl, leisk tamsta savo pinigus i tla' bą. tegul jie tiesa 'artistai pelnus. i'A- 
BAR tamstos proga nusipirkti šėrus augančių aliejaus kompanijų. Nepraleisk tos auksinęs progos. Pi,•iš
šėrus DABAR, kuomet jie pigos, nes vėliaus mokėsi brangiau ir mažiau gausi pelno. Nelauk, sių.-k savo 
orderius TUOJAUS.
Prisiusime Dovanai žemlapį Ok'ahomos, Kansas, Texas ir Meksikos aliejaus laukų, taipgi ir pilnas infor

macijas. Rašyk TUOJAUS.

JOHNILGAUDAS, Mgr. A. W00D & C0, Ine.
110 So. Dearborn St., Room 1016, Phone Randolph 19S8. Chicago, Iii.

Pasarga: Ofisas atidarytas Sukatos vakarais iki 0 vai., o nedčliomis nuo 16 ik: 3 po pietų.

turtus:
investuotų i I.ucille 0:1 Co. pakilo vertėj SI6.GO0 

investuotų į Spencer Oil Co. pakilo vert. $16.000 
investuotų i Quaker Oil Co. pakilo vcr. $20.000

Gerbiamieji:—Malonėkite tuojaus prisiųsti žemlapį aliejaus laukų —Oklahomos, Kansas. 
xixos, taipgi pilnas informacijas apie šėrus BUCK RUN OII. CO.

Vardas-pav. ...

Pilnas Adresas. Miestas

3.660

sioo.0tm.no



