
i

,» ‘KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 

Leidžia J. G. Gegužis & Co.

Prenumerata metama:
Amerikoje ..............................
Kanadoj ir užrubežiuose ....

Prenumerata pusei mėty
Kanadoj ir užribežiuose .... $1.25 
Amerikoje ........ ......................... ’ *
Apgarsinimų kainos klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite: 

“Keleivis,” S. Boston, Mass. | “Keleivis, ” S. Boston, Mass. 
■.

“KELEIVIS”
LITHUANIAN WEEKLY 

Published by J. G. Gegužis & Co. 
Every Wednesday in Boston, Mass.

Represents over 4,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 50,000 in 
New England and about 500,000 

in the United Statės. t
• / 

The Best Advertising Medium.
Advertising rates on application.

Ali communications should be 
addressed to:

f'

I
i

I
—Q

No. 34 Telephone:
. So. Bolton, 5CC

SO. BOSTON,.MASS., 21 RUGPIUČIO-AUGUST, 1918 M.
”Enteied as Second Ciass Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston. Mass.. under the act of March 3, 1879.

Telephone:
So. Boston, 506 Metai XIII,

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on August
21, 1918, as reųuired by the Act of October 6, 1917,

100,000 vokiečių kareivių 
esą jau Petrograde.

KAIZERIS NORĮS ATGAL’į 
VINT1 MONARCHIJĄ Į

Rusų buržuazija ir dvasiški- 
ja su juodašimčiais karšiai 

Šitą pieną remia.
Per Londoną atėjo žinių, 

kad Petrograde sutraukta 
jau didelės vokiečių kariu- 

’ menės spėkos. Kaizeris esąs 
pasiryžęs atgaivinti Rusijoj 
monarchiją, kad užgniaužus 
tenai revoliucinį judėjimą ir 
atrėmus sąjungininkus, ku
rie eina per Sibirą.

Vokiečių imperialistai 
rengėsi prie to jau senai. 
Jie nuo senai jau koncentra
vo Petrograde savo karei
vius, pakol sutraukė tenai 
dideles pajiegas. Jų kariu
menės dabar buvusioj rusų 
sostinėj esą į 100,000 vyrų. 
Ant Nevos Prospekto dabar 
beveik nieko daugiau ir nesi- 
matą, kaip tik vokiečių ka
reivių ir oficierių uniformo
se vyrai.

Sukoncentruota tos spė
kos labai gudriu budu. Su
lyg Lietuvos Brasto sutar
ties, Vokietijos karės belais
viai turi būt grąžinami iš 
Rusijos nėr Petrogradą, o iš 
čia į Pskovą, kur dabar vo- 
kitčiai yra įsitaisę savo vy
riausią buveinę. Tuo budu 
vokiečiai lengvai galėjo su
sirasti prateksią koncentra
vimui savo kariumenės Pet
rograde.

Tuo pačiu laiku tarp Vo
kietijos diplomatų ir Rusijos 
buržuazijos buvo vedamos 
slaptos derybos.

Tokios pat derybos ėjo su 
patriarku čičerinu, rusų 
dvasiškuos galva, kaip ly
giai ir kitais monarchistų ir 
juodašimčių vadais.

Eet šita monarchistų 
kompanija, susisebravusi 
su vokiečių junkeriais, yra 
labai silpna ir liaudyje para
mos neturi. Jai vadovauja 
tokie reakcionieriai,kaip ku
nigaikščiai Trubeckiai, pa
garsėjęs avižų vagis Gurko 
(Yčo prietelis), Tretjakov ir 
kiti buvusiojo caro činovnin- 
kai. Prie jų pastaruoju lai
ku prisidėjo da ir pagarsė
jęs savo "patriotizmu” ka
detų lyderis Miliukovas. Pa
ti savaimi šita klika nebūtų 
pavojinga, jeigu kartu su ja 
neitų Vokietijos durtuvai.

Ateinančiam mėnesyje 
Maskvoje bus didelis dvasiš
kijos suvažiavimas ir sako
ma, kad tame suvažiavime 
Rusijos popai apskelbsią 
monarchijos atgaivinimą.

Iki to laiko kariški vokie
čių prisirengimai Rusijoj 
busią jau pabaigti. Taigi, 
Rusijos buržuazijos, dvasiš
kijos ir juodašimčių pastan
gomis atgaivintą monarchi
ją tikimasi tuojaus suvesti į 
šventą vienybę su Vokietija.

Tuo tikslu, matomai, vo
kiečių spauda ir pradėjo 
skelbti, kad bolševikų padė
jimas esąs lahai sunkus ir jų 
viešpatavimas greitai pasi
baigsiąs.

RUSIJOJ BADAS* 
Svaras duonos b rubliai, 

cukraus — 32 rubliu.
Nesenai Pekinan buvo at

važiavęs Maskvos maisto 
komiteto atstovas M. M. 
Sbneyeroif prašyti sąjungi
ninkų valdžių, kad jos ne
draustų siųsti Sibiran mais
to ir kitokių reikalingų ba
daujančiai Rusijai daiktų. 
Jisai pasakė, kad siunčiamas 
Rusijai maistas jokiu budu 
negali patekti i vokiečių ran
kas; priešingai, tokia pagal
ba alkaniems rusams reikš
tų Vokietijai smūgi.

Maskvos maisto komite
tas, kuris esąs visai ne poli
tinė įstaiga, kontroliuojąs 
maisto pristatymą vienuoli
koje vidurinės Rusijos gu 
bernijų — Vladimiro, Kalu
gos, Kostromos, Maskvos, 
N ižniojo N o vgo rodo,Orlovo, 
Riazanės, Smolensko, Tve
rės, Tūlos, Jaroslavo ir kitų 
pramonės centrų, sudaran
čių išviso 17,000,000. gyven
tojų.

Kaipo pavyzdį, kaip da
bar stovi maisto klausimas, 
Maskvos komiteto atstovas 
paduoda ve kokių kainų:

Maskvoj ir Petrograde 
svarui duonos mokama nuo 
6 iki 8 rublių, svarui cuk
raus — 15 iki 32 rublių, sva
rui bulvių — pusantro rub
lio. Jis perskaitė atsiųstas 
Maskvos komitetui telegra
mas, kurios parodo, kad 
daugelyje miestų žmonės ba
dauja, kelia riaušes ir reika
lauja maisto.

True translation filed vvith the post- 
master at Boston, Mass., on August 
21, 1918, as reųuired uy the Act of 
October 6, 1917.

UKRAINOJ SIAUČIA 
TERORAS.

Po visą Ukrainą, o ypač 
ant geležinkelių, siaučia te
roras. Nėra tos dienos, kad 
ant geležinkelio nebūtų "ne
laimės,” ypač su kariumenės 
traukiniais. Paskutinėmis 
dienomis Kijeve vėl buvo di
delė ekspliozija. Išsprogdin
ta amunicijos sandeliai. 
Keliatas triobų likos visai 
nušluota nuo žemės pavir
šiaus. Simferopolyje sukilo 
žmonės, nes vokiečiai išga- 

miestebeno visą maistą, ir 
prasidėjo badas.

True translation filed vvith the post- 
master at Boston, Mass, on August 
21, 1918, as required by the Act of

‘October 6, 1917.

LIETUVOJE GALI 
KILTI REVOLIUCIJA.

I True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on August 
i 21, 1918, as reųuired by the Act ofOctobvr 6, 1917.
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Lietuvos žmonės matomai 
pasipriešino monarchijai, 
nes iš Amsterdamo praneša
ma, kad Lietuvos Taryba 
jau nusiuntusi generolui Lu- 
idendorfui protestą prieš pa 
skyrimą Lietuvai karaliaus 
be Lietuvos žmonių pritari-Į 
mo. (0 nelabai senai da į 
klerikalų galva —’ ■ '
Karevičius 
Ludendorfo prašyti tokio 
karaliaus.)

Sakoma, kad dėl vokiško 
karaliaus Lietuvoj gali kilti 
revoliucija.

vyskupas 
tyčia važiavo

iš

REIKALAUJA, KAD FI
NAI EITŲ ANT SĄ

JUNGININKŲ.
Wasihngtone gauta 

Stokholmo žinių, kad vokie
čių valdžia nusiuntusi finų 
valdžiai ultimatumą, reika
laudama, kad į dvi sąvaiti 
finų armija butų pasiųsta į 
Murmanską prieš sąjungi
ninkus.

VOKIEčIAlŪžĖMę 
KRONŠTATĄ.

Paryžiuje gauta iš Fin- 
liandijos žinių, kad vokiečiai 
užėmę Kronštatą.

Kronštatas guli už 20 my 
lių į vakarus nuo Petrogra
do. Yra tai pirmaeilė Rusi
jos tvirtovė ir Baltijos laivy
no papėdė.

CZEKUA ARTI
REVOLIUCIJOS

VOKIEČIAI JAU IMĄ RU
SUS SAVO KARIU

MENĖN.
Londono laikraščiui "Dai- 

ly Mail” iš Vladivostoko pra
nešama, kad vokiečiai pra
dėjo jau imti Rusijos vyrus 
savo kariumenėn. Sakoma, 
kad tuos, kurie priešinasi 
konskripcijai, vokiečių 
skraidomieji būriai gabeną 
prieš "suvokietintus revo
liucinius tribunolus” ir tie 
baudžia juos mirčia.

Naujai mobilizuotiems 
pulkams vadovaują vokiečių 
oficieriai. Pulkai esą su
stiprinami po 20 vokiečių ar- 
vengrų ant kiekvienų 60 ru
sų.

PETROGRADE UŽMUŠ
TAS ŽYDŲ VADAS.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad Petrograde likos už
muštas pagarsėjęs advoka
tas ir žydų vadas Šlicsberg. 
Jis buvo didelis bolševikų 
priešas ir puolus caro val
džiai rėmė Lvovo-Miliukovo 
rėžimą.

AMERIKONŲ ARCHAN
GELSKE NEDAUG.

Amerikonų kariumenės, 
kuri dalyvavo su anglais ir 
francuzais Archangelsko li
žėm i me, buvo visai nedaug 
buvo tai būrelis jurininkų, 
išlipusių iš Suvienytų Vals
tijų skraiduolio.

• '

PRE-

žinių, 
Stras- i

Sulyg gautų Londone ži
nių, Čekijoj prasidėjo dideli 
sumišimai. Žmonės esą areš
tuojami urmu ir 78 čekų ka
reiviai likos sušaudyti. Su
kilusius čekus malšina veng
rų kariumenė. Kas diena da
romos kratos ir konfiskuo
jami ginklai. Vieš i ir pri
vačiai susirinkimai likos už
drausti. Keli laikraščiai už
daryti, o kiti cenzūruojami. 
Sakoma,kad reikia tik kibir
kšties, kad išsiveržtų Čeki
joj revoliucija.
UŽMUŠĖ LATVIŲ

Z1DENTĄ.
Anot Šveicarijos 

gautų Washingtone,
burgo vokiečių laikraštis 
"Post” praneša, kad Latvi
joj likos užmuštas Vendeno 
apskričio prezidentas (tur
but vokietys).
ČEKAI PAĖMĖ IRKUT

SKĄ.
Dabar tik atėjo žinių, kad 

7 liepos čeko-slovakai paėmė 
Irkutską, kuris stori ant Si
biro geležinkelio, prie Bai
kalo ežero. Bolševikų armi
ja narsiai miestą gynė ir Če- 
ko-siovakai turėjo 
nuostolių — 250 jų krito, 
1,200 likos sužeista 
dėlto galų gale Sovieto 
riumenė buvo nuveikta.

VEŽA AUKSĄ Iš 
MASKVOS.

Žinios sako, kad bolševi
kų kariumenė pradeda 
kraustytis jau ir iš Maskvos. 
Iš Kremlio bolševikai plė
šia visą auksą ir kitokias 
brangenybes ir nežinia kur 
gabena.

VLADIVOSTOKO DARBI
NINKAI REIKALAUJA 

PALIUOSUOTI SO
VIETO NARIUS.

Londono "baily Alail” ko
respondentas telegrafuoja 
iš Vladivostoko, jog sąjungi
ninkai tenai vienbalsiai su
tinką, kad Vladivostoke rei
kia apskelbti karės stovis, 
nes vietos darbininkai pra
dėjo grąsinti sukilimu.

Darbininkai buvo sušaukę 
slaptą mitingą*.ir nutarė or
ganizuoti protesto demon
straciją prieš areštavimą ir 
laikymą kalėjime Sovieto 
narių. Išneštos mitingo re
zoliucijos reikalauja, kad a- 
reštuoti darbininkų atstovai 
butų tuojaus paliuosuoti. 
Rezoliucijos sako, kad jeigu 
šitas reikalavimas nebus iš
pildytas, tai darbininkai va
ru išlaušią kalėjimą ir pa-Į 
liuosuosią belaisvius, už
griebsią ginklus, sprogstan- 
čiąją medžiagą, sprogdinsią 
namus, užpulsią sąjunginin
kų kariumenę, areštuosią 
Sibiro ir čekų generolo Hor- 
vato valdžias ir pereisią vo
kiečių ir raudonosios gvar
dijos pusėn.

Korespondentas sako, kad 
šitose grąsinimuose gali būt 
daug neapgalvotų žodžių, 
bet vis dėlto, jis sako, reikia 
su tuo labai rimtai skaitytis.

Jis priduria, kad tarp 
Horvato ir Sibiro valdžių ei
na derybos ir jau'esą išrink
ti delegatai konferencijai, 
kuri turės nustatyti išlygas, 
kuriomis todvi valdžios galė
tų susivienyt.

True translation filed with the post- 
; master at Boston, Mass., on August 
į 21, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

ANGLAI UŽĖMĖ RUSŲ 
MIESTĄ BAKU.

Anglų kariumenė atėjusi
700 mylių per Persiją užėmė 
prie Kaspijos jūrių miestą 
Baku. Šitas miestas yra di
delis aliejaus centras ir tur
kai su vokiečiais rengėsi jį 
užvaldyti, kaip štai netikėtai 
pasirodo tenai anglai. Prieš 
turkus taipgi laikosi tenai 
armėnai ir vietos rusai boi- joj prasidėjo didelės riaušės i policmanų sužeista 
ševikai, todėl visi jie dabar pereitoj sąvaitėj. Tokijos j žmonių areštuota, 
su anglais, susivienijo. <T ’ —2-- J- a ’ 
miesto nebūtų galima išlai
kyti, tai manoma sunaikinti daug blėdies. 
visus aliejaus šaltinius, kad 
priešas negalėtų jais pasi- jo Į Asakusą, didelį pasiimk-1 
naudoti. sminimų rezortą, ir tenai iš-

---------- daužė namus. Susirėmime
LONDONE STREIKUOJA su policija keliatas žmonių 

KONDUKTORĖS.
Londone sustreikavo gal- 

vekarių ir busų moteris 
konduktorės. 19 rugpiučio 
rytą miesto komunikacija 
buvo jau visiškai suparali- 
žiuota. Streikas ketina ap
imti visą Angliją. Konduk
torių unija nubalsavo jau 
iššaukti streikan 30,000 sa
vo narių. Žmonės eina į 
darbą pėsti arba automobi
liais važiuoja. Apie 15,000 
vyrų konduktorių streikuo
ja iš užuojautos moterims, 
kurios reikalauja tokių pat 
algų, kaip ir vyrai.

SUKILIMAS TURI SOČIA- centrą, ir išdaužė tenai apie 
200 krautuvių, restoranų ir 
teatrų. Ji taipgi buvo už
puolus vidaus reikalų minis- 

į teriją, bet užpuolimas buvo 
.... Susirėmime 29 

i pviiviiicmii sužeista ir 90 
__ ±______„ ___ ______ žnerių areštuota. Miestą 
Jei mieste biznio ir teatrų dist-jdabar saugoja stiprus poli- 

rikte žmonės pridarė labai cijos ir kariumenės • kordo
nas. Laikraščiams visai už- 

Sukilusi minia taipgi nuė- drausta apie riaušes rašyti. 
Londono laikraštis ”Ėx- 

press” gavo iš Tokijos žinių, 
kad "ryžių riaušėse” tenai 
užmušta 200 žmonių.

Laikraščio korespondentas

LĮ POBŪDĮ.
Tokijos mieste 200 žmonių 
užmušta ir 500 areštuota.
Dėl maisto stokos Japoni-1 atmuštas.

buvo sužeista kardais.
Osakoj laike demonstraci-l sako, kad ryžių Japonijoj e- 

jos likos nupiausiytos tele- są užtektinai, bet spekulia- 
i’onų vielos. Gatvekariai tu-'toriai laiko juos ir laukia 
rėjo sustoti vaikščioję, nes pakol jie da daugiau pa- 
kelioliką pasažierių likos su-'brangs.

su n k i ų 
o 

bet vis 
ka-

AMERIKONAI PAĖMĖ 
FRAPELLE.

Vokiečiai išleido į tą kaimą 
2,500 šovinių, bet negalėjo 

jankių išvyti.
Amerikonai paėmė netoli 

vokiečių rubežiaus . kaimą 
r rapelle ir tuojaus sustipri
no tenai savo pozicijas. Vo
kiečiai išleido paskui 2.500 
šovinių norėdami ameriko
nus išvaryti, bet jau nieko 
nepadarė.
SIBIRAN PRIBUVO PIR

MUTINĖ AMERIKOS 
KARIUMENĖ.

Iš Londono pranešama, 
kad į Vladivostoką pribuvo 
jau ir Amerikos kariumenė, 
kuri kartu su kitais sąjungi
ninkais- rems tenai čeko-slo- 
vakų judėjimą. Čeko-slova
kai karštai amerikonus pa

sveikino.

100 IWW. VADOVO 
ATRASTA KALTAIS

žeista. Buvo iššaukta pės
čia ir raita kariumenė. Susi
rėmime sužeista 25 policma- 

i nai ir daug žmonių. 500 žmo
nių areštuota. Aplinkiniuo
se miestuose žmonės ataka
vo policiją mediniais durtu
vais.

Kobėj sudeginta dideli ry- 
žiaus sandėliai, keliolika 
fabrikų, namų ir krautuvių.

Associated Press 19*rug- 
Įpiučio praneša:

Kiekvienam didesniam 
'.Japonijos mieste iššaukta 
; kariumenė. Net laivyno sto- 
|tį Maizuru sukilimas pasie- 
Ikė. Du tūkstančiu darbi
ninkų čia kelia riaušės kartu 
su kitais gyventojais.

Nogoya mieste, pagarsė
jusiam porcelianos išdirbys- 
te, riaušes pakėlė 300,000 
žmonių minia. Kareiviai 
šaudė į sukilėlius keliose vie
tose.

Kobėj policija ir kariume
nė taipgi vartojo kardus ir 
durtuvus.

Iš laikraščių ' čia matyt, 
kad šitos visuotinos maisto 
riaušės yra augančio socia
liu judėjimo apsireiškimas ir 
valstybė eina prie sočiaiio 
ki izio. Riaušės plečiasi kaip 
ugnis ir apima netik betur
čius, bet ir vidurinę klesą, 
kuri taip pat protestuoja 
prieš ekonomines sąlygas.

Pažymėtina, kad sukilimo 
pobūdis yra anti-kapitalis- 
tiškas: minia atakuoja ir 
naikina turčių savastį, reik
šdama didelę neapykantą 
pertekliui. Važiuojant čia 
merginoms automobiliais, j 
žmonės svaidė jas akmenais,| 
ir daužė turčių-namus.

Kuomet šita karė pridarė 
Japonijoj milionierių ir pa- 
dino turčių perteklių, tai 
darbininkų skurdas dei 
brangaus gyvenimo ir mažų; 
algų pasidarė tiesiog nepa-| 

A nešamas. Ypač didelė agi-į 
tacija prieš tokį dalykų sto-

i

VARŠAVOJ MESTA BOM
BA Į VOKIEČIŲ 
VALDININKĄ.

Varšavoj mesta bomba į 
vokiečių slaptosios policijos 
viršininką, bet užmušti jį 
nepasisekė. Vokiečių putre
lė du pasikėsintojų nušovė, 
kiti pabėgo. Šito atsitikimo 
apielinkėj areštuota daug 
žmonių. Miesto gatvėmis 
jodinėja vokiečių raiteliai ir 
vaikščioja pėstininkai.

Unija reikalauja naujos 
bylos.

Chicago. — IWW. unijos 
vadų byla dėl karės truk
dymo pasibaigė pereitoj su
batoj. Prisaikintųjų suolas 
į valandą laiko nutarė, kad 
kaltinamieji yra kalti taip 
kaip "pasakyta apkaltinimo 
akte.”

Didžiausia bausmė nuteis- 
tiemsiems, jų tarpe ir cent- 
raliniam IWW. unijos sek
retoriui ilaywoodui, gali 
būt po 27'metu kalėjimo ir 
§10.000.

IWW. unija reikalauja 
naujos bylos. "Mes tikimės, 
kad nauja byla bus suteik
ta.” pasakė I!aywood. "Ži
noma, jei teisėjas Landis 
ant to nesutiktų, tai mes 
apeliuosime.”

"Ištikrųjų, tai subatoj 
IWW. tiktai gimė,” jis to
liaus tęsė.

IWW. byla prasidėjo 1 
balandžio pereitą pavasarį 
ir tęsėsi iki 17 rugpiučio. Tai 
buvo ilgiausia kriminale by
la Amerikoj. Jos rekordas 
užima 30,000 spausdintų 
puslapių, kartu 7,500,000 
žodžių.

Išviso tieson buvo trn-- 
i kiama 165 IWW. žmonės, 
bet apie 40 jų pabėgo iš 
merikos. Areštuota 127.

r

Keturiems iš tų buvo paskir-jvį eina tarpe fabrikų darbi- 
tos atskiros bylos, o 23 ištei- ninku, kurie da pirmu kartu 
sinti, tų tarpe ir lietuvis J.itaip subruzdo, kaip Japoni- 
Laukis. 'ja susidūrė su vakarų civili-

Nuteisti buvo kaltinami už žarija.
praktikavimą sabotažo, agi-. Tokijos mieste sumišimai 
tarimą prie darbo tyčia tin- prasidėjo pereito utarninko 
giniauti, gadinimą medžią- naktį. Apie 5,000 žmonių, 
gos ir mašinų, rengimą kuriem neleista susirinkti; 
streikų ir trukdymą 
išdirbystės.

ja susidūrė su vakarų civili-

24 RUGPIUČIO BUS RE
GISTRACIJA.

Washington. — Generalis 
maršalas Crotvder praneša, 
kad 24 rugpiučio privalo už
siregistruoti visi vyrai, ku
riems įx) 5 birželio sukako 
jau 21 metai, šitos regis
tracijos tikslas yra dapildyt 
pirmąją klesa, kuri likosi be
veik jau išimta, taip kad 
Septemberio mėnesyje butų 
iško imti kareivius. Dabar
tine registracija manoma 
sudaryti apie 150,OV0 vyrų.

MASKVOJ SUŠAUDYTA
236 OFICIERIAI.

Berlino ”Kreuz Zeitung 
išspausdino iš Maskvos ži
nią, kad sąryšyje su kontr
revoliuciniu judėjimu tenai 
areštuota i,000 oficierių, iš 
kurių 236 jau sušaudyta.

Iš ARCHANGELSKO 
BOLŠEVIKAI IŠVE

ŽĖ 10.000.000 RUBLIŲ.
Traukdamosi iš Archan

gelsko bolševikų kariumenė 
išgabeno su savim 40,000,- 
000 rublių pinigu ir kitokias 
brangenv bes.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ VI
TEBSKĄ IR SMO

LENSKĄ.
Zuriche gauta iš Varsa vos 

žinių, kad bolševikams su
tinkant. vokiečių kariumenė 
užėmusi Vitebską ir Smo
lenską.

UŽMUŠĖ BUVUSĮ 
UKRAINOS MINIS- 

TERĮ.
Iš Kopenhagos praneša

ma. kad Toltavoj likos nu- 
_______ _____ _______ šautas buvusis Ukrainos ap

karęs parke, numaršavo pas Gin-įšvietos ministeris Stel- 
zą, didžiausių krautuvių' schenks.



r» KELEIVIS. ”

D APŽVALGA D
•<

Kas dabar dedasi Rusijoj į
JUODVARNIAI KRAN

KIA.
Vienas juodosios armijos 

organų jau grąsina socialis
tams, kad Lietuvoj jiems 
nebusią vietos. Girdi:

"Lieuvos liaudis iš žinomų 
1905-6 metų gerai pažįsta mū
siškius socialistus, kurie užsi- 
ūndinėjo juodais darbais Lie
tuvoje. Ypač valstiečiai turė
jo daug nukentėti nuo tų bjau
rių socialistų žygių. Nes so
cialistai tais metais ne tik nai
kino ir degino valsčių kance
liarijas ir monopolius, bet dar 
užsiimdir.ėjo vagystėmis, plė
šimais ir galvažudvstėmis.

"Ne vienas čia. Amerikoje, 
yra iš tų socialistų, kurie tuo
met Lietuvoje vadovavo gal
važudžių gaujoms. Kai-kurie 
iš'jų ii- Amerikoje būdami lo
šia vadovų roles. Kai-kurie 
mėgino ir čia papraktikuoti 
galvažudystes.

”Taigi jie musų liaudžiai y- 
ta pažįstami ir todėl tegu ne
mėgina prie jos prisigretinti. 
Gi jei mėgins, tai gaus tokią 
lekciją, kad paskui vietos nei 
savo sėbro Trockio šabasau- 
nuose rūmuose negaus.

"’Lietuva, tai ne Rusija, gi 
lietuvių liaudis, tai ne rusai 
mužikai, kurie, sutemus, sė
tuvėmis šviesą gaudo ir neša 
i grįčias.

"Pavyko lietuviškam socia
listui išdykėliui vieną-kitą mu
sų tamsuoli darbininką su
klaidinti. Bet nepavyko pa
vergti musų liaudį, kuri dau
giau turi išmanymo kulne, 
kaip socialistas savo makaulė- 
Bet tegul tas juodvarnis 

ant socialistų kapo da ne- 
Krank'a. Tegul jis lietuvių 
liaudimi taip nepasitiki. 
Liaudies paramos tik socia
listai gali tikėtis. Juodajai 
armijai ji pavojinga. Todėl 
klerikalai ir bijosi liaudies 
viešpatavimo; todėl jų Ka- 
rėvičiai- Alšauskai - Bartuš- 
kos ir šliaužia pilvais pas 
kaizerį; todėl jie ir nori, 
kad koks junkeris butų pa
skirtas Lietuvos karalium.

Bet neapsaugos jų nei ka
ralius. Liaudis vys juos iš 
Lietuvos su visais karaliai 
— vys, kad net viskas braš
kės.

Kas dėl socialistų "juodų 
darbų" 190-5-6 metais, tai 
klerikalams irgi geriausia' 
butų užsičiaupus tylėt. Nes 
kasgi juodesniąis darbais 
Lietuvoje atsižymėjo, jei ne 
tie patįs klerikalai — "kra- 
moios malšintojai?" Ar.ga
li but kas šlykštesnio, kaip 
praloto Antanavičiaus ap
linkraštis,kuris buvo skaito
mas Seinų vyskupijos baž
nyčiose? Juk tai kruvinas 
dokumentas prieš Lietuvos 
kunigiją!

Ir tie juodvarniai 
dar užsiminti apie 
metus!

Pagalios ir dėl tų 
mų klerikalai turėtų
J ik vienas tų plėšikų vądas 
buvo artimas klerikalų iaik- 
raščio Chicagoj bendradar
bis, o jo brolis dabar užlai
ko Šveicarijoj "informacijų 
biurą," kurį tie patįs kleri
kalai remia savo aukomis. 

Taigi jus verčiau užčiaup
kite savo juodus snapus!

drįsta
1905’6

p'.ėši- 
rausti.

MUSŲ PRIEŠAI VIENI
JASI.

"Naujienos” pastebi, kad 
kuomet socialistai tarp sa
vęs pešasi ir naikina vieny
bę, tai klerikalai su tauti
ninkais vienijasi, kad galė
tų Ja smarkiau socialistus 
atakuoti.

Jos rašo:
"Klerikalu tarpe yra didelių 

nuomonių skirtumų: daug kar
tų jie iškildavo į viršų labai 
aštrioje formoje. liet galų-! 
gale klerikalai visgi susitaiko' 
tarp savęs. Jįe nevaro agitaJ. 
cijos vieni prieš kitus; jie ne

ir socia-

taip-pat 
skirtu-

mų. 
ja. 
čius

vienos 
iš ar-t- 
skirtu- 
nutarė
Inlor-

sistengia pakenkti saviems* 
laikraščiams; jie nešmeižia 
savo veikėjų, nors jie ir dar 
taip nepritartų tai arba kitai 
jų minčiai. Pasiginčiju, pasi- 
kritikuoja ir vėl stoja išvien Į 
kovą prieš 'bedievius’ 
listift.

"Tautininkų tarpe 
yra didelių nuomonių

Kova tarp jų nepasiliau- 
Bet jie visi gina tuos pa- 
0baisius, visi remia tuos 

pačius praktiškus sumanymus
(dienrašti . mezliavas, šliupo 
misijas ir tt.), ir visi skaito sa
ve vienos partijos nariais.

"Tarp klerikalų, iš 
pusės, ir tautininkų — 
ros, yra dar didesnių 
mų; vienok jie abeji 
kartu dirbti bendrame
macijų Biure ir, žinoma, kartu 
atakuot socialistus,

"O socialistai atakuoja kits 
kitą. Jie yra viena partija, 
turinti bendrus ir aiškiai nu
statytus principus; bet jie ne
išsitenka kits kitu dėlto, kad 
vieni jų supranta principų pri
taikymą vienaip, kiti — kitaip.

"Tūli musų socialistai priė
jo jau net prie to. kad ėmė sta
čiai traukti organizaciją prie 
skilimo. Jie stengiasi 
priešingos pakraipos 
tams kitaip protauti, 
kitaip kalbėt ir veikt
jiems nepatinka (nors tai 
butų 
principams.)
Žinoma, visas tas atžaga 

reivių "triumfas" yra tik 
laikinas dalykas, bet jei so
cialistai taktingiau veiktų, 
tai jie galėtų neduoti 
priešams progos nei 
nai pasidžiaugti.

uždraust 
socialis- 

kaip jie, 
tą, kas 

ir
nepriešinga socializmo 

•>

tų 
savo 

laiki-

LIE-SOCIALISTAI PRIE 
TUVOS PARDAVIMO 

NEPRISIDĖJO.
Anot "Vienybės Lietuv

ninkų", 10 rugpiučio New 
Yorko ”World" išspausdino 
smillkių žinių apie tai, kaip 
Lietuvos Taryba rinko vo
kiečių princą Urachą į Lie
tuvos karalius. Girdi:

"Dvidešimts Lietuvos Tary
bos nariu dalvvavo balsavime • -
už tą princą. Tris nariai nuo 
balsavimo susilaikė. Social
demokratai reikalavo respub
likas ir kuomet pasirodė bal
savimo rezultatas, jie pasi
traukė iš Lietuvos Tarybos.”
Tas rezultatas mums jau 

žinomas (apie tai buvo ra
šyta seniau). Taryba nu
balsavo kviesti vokiečių jun
kerį į Lietuvos karalius ir 
pasiūlė jam Lietuvos karū
ną. Ir kada ji taip nutarė, 
socialdemokratai iš jos pasi
traukė. Tas reiškia, jog 
prie Lietuvos pardavimo 
musų draugai Lietuvoje ne
prisidėjo. Jie stojo už Lie
tuvos respubliką, tai yra už 
tokią tvarką, kad šalį valdy
tų pati liaudis, o ne impor
tuotas iš Vokietijos kara
lius.

Šita žinia da sykį patvir
tina, kad vien tik socialis
tai yra tikri žmonių drau
gai, vien tik jie stovi už pil
ną lygybę ir tikrą laisvę. 
Kuomet visa klerikalų ir 
tautininkų Taryba balsavo 
už įvedimą Lietuvoj junke- 
riškos valdžios, trįs social
demokratai atsisakė visai 
balsuoti ir pasakė, kad to
liaus jie tokioj kompanijoj 
negMi sėdėti.

Bravo jiems už tai!

prakalbas. Kalbėtojai, būda- j 
vo, ragina žmones skaityti | 
laikraščius, knygas visokio | 
turinio, visokios pakraipos, bet | 
ypatingai darbininkiškus laik- !' 
Liz ine- ’k’Ava ’ ’IaLva ’ True translation filed with the post-rascius. Kovą, į^usvę. he-,master a1 BosU)n> on AujJW5t
leivį,’ "Naujienas’ — visus, ku-jžl, 1918, as raquired by the Act of 
rie prisideda prie darbininkų iOctobcr6,
švietimo. Kodėl sąjungininkų diplo-

"Bet žiūrėkite, kas pasidarė maUį persikėK iš Vologdos
dabar. Rodos, visai kitą dva
sią tie žmonės įgavo. Dabar 
tik pravardžiavimai vieni kitą, 
niekinimai, laikraščiu boikota- 
vimai.”
Bablaukio Juozas tais vai

dais labai nepatenkintas ir 
sako, kad kiti darbininkai 
taipgi jais piktinasi.

Jeigu žmonės pradeda 
prieš tuos vaidus protestuo
ti, tai reiškia, kad jie bega
lo jau musų visuomenei įki- 
rėjo. O bet gi vaidų mėgė
jai varo šitą demoralizacijos 
darbą toliaus. Ypatingai tą 
darbą pamėgo "Laisvė." 
Pastaruoju laiku ji brenda 
vis giliau ir giliau į tas pel
kes. Ji jau atvirai pasisa
kė pradedanti kovą su 
"Naujienomis" ir "Kelei
viu."

Jeigu "Laisvei” vaidai pa
tinka, ji gali sveika maudy
tis juose iki kaklo. "Kelei
vis" jų nenori ir kiek galė
damas jų vengs. "Keleivis” 
pripažįsta kovą tik su dar
bininkų priešais, bet ne sa
vo tarjie.

RUBLIS IR 20 KAPEIKŲ 
Už PASIUNTIMĄ 

LAIŠKO.
Vienas Amerikos lietuvių 

laikraštis pastebi, kaip da
bar pabrango Rusijoj laiškų 
siuntinėjimas. Jis rašo:

"šią savaitę mes gavome iš 
Maskvos atvirutę ir laišką. Pa
sirodo. kad už kiekvieną laišką 
į užsienius rusai turi apmokėti

įtik pasaulis yra matęs, tai 
[yra beturčių ir ūkininkų ta- 
irybas? Nejaugi jos tikslu 
yra kontr-revohucija ?

"Akyvaizdoje tų faktų, 
kuriuos aš čia paminėjau, 
mes esam priversti manyti, 
kad taip yra. Mes esam 
priversti manyti, kad Ang
lija nori atgaivinti aršiau
sią tironiją pasaulyje, tai 
yra neapkenčiamą carizmą. 
O gal ji mano užgriebti 
kokį miestą ar plotą žemės?

"žinodamas tamstos ma
loningumą, aš tikiuos, kad 
tamsta teiksies padėti mums 
tuos klausimus išaiškinti.”

Šita anomale (netaisyk
linga) bolševikų pozicija 
V» ashingtine nesuprantama. 
Dėl išsodinimo Archangels
ke kariumenės jie paskelbė 
karės stovį su Anglija ir 
Francuzija, bet išskiria A- 
meriką, nors Suvienytų Val
stijų kariumenė veikia te
nai su kitais sąjungininkais 
iš vieno. Šiaip ar taip, valdi
ninkai VVashingtone mano, 
kad padėjimas yra labai pa
vojingas.

Sąjungininkų diplomatu 
areštavimas.

Washingtonas dabar iš
leido tokį pranešimą:

"Nuo p. Poole gauta žinia, 
išsiųsta G rugpiučio, sako, 
kad 5 rugpiučio po pietų va
ru įneita į Anglijos ir Fran
cuzijos konsulatus ir areš
tuoti generalini konsuliai su 
savo štabais. Bet ačiū šve
dų generalio konsulio pa
stangoms, ant rytojaus 6 
valandą iš ryto visi suimtie
ji buvo paliuosuoti. P-nas 
Poole sako, kad abudu kon
sulatu apstatyta sargyba ir 
nei anglų, nei francuzų tau
tos žmonių neprileidžiama. 
Visa tai atsitikę tuojaus po 
to, kaip čičerinas iškilmin
gai užreiškė, kad tokie žmo
nės, kaip diplomatai ir kon
suliai, bus paguodojami.
Amerikos konsulis naikina 

savo dokumentus.
"Jausdamas, kad nėra jo

kio užtikrinimo, jog tas 
pats neatsitiks ir su Ameri
kos konsulio ofisu, p. Poole 
sunaikino visus savo rekor
dus ir slaptus raštus. Netu
rėdamas dokumentų ir susi
darius šiaip jau nepakenčia
mai situacijai, jis nebegalė
jo toliaus savo darbą tęsti ir 
paprašė Švedijos generalio 
konsulio, kad tas paimtų A- 
merikos reikalas į savo ran
kas ir tuo pačiu laiku papra
šytų Sovietų vaidžios, kad ši 
tuojaus surastų priemonių 
Amerikos konsuliui išva
žiuot Kitų sąjungininkų 
konsuliai padarė tą patį.

"Amerikos pasiuntinys 
Švedijoj musė Wasningto- 
nan telegramą, kad švedų 
valdžia jam pranešusi, jog 
Švedijos generalis konsulis 
Maskvoje jau paėmęs laiki
nai vesti Amerikos, Angli
jos ir Japonijos reikalus."

Leninas liepia naikinti 
kontrrevoliucionierius 

be pasigailėjimo.
/knot Amsterdamo tele

gramų, Esseno "Rheinische 
VVestiaelische Zeilung" pra
neša, kad apyvaizdoje dide
lio kontr-revoliucinio judė
jimo Rusijoj, "Antrasis So
vietų Kongresas" pavedė 
pildomos valdžios galę į Le
nino, Trockio ir Zinovjevo 
rankas. Jiems suteikta ne- 
anrubežiuota galybė imtis 
visokių priemonių, kad su
triuškinus kontr-revoliuci- 
ją ir apginus Sovietų res
publiką nuo jos priešų.

Tas pats laikraštis sako, 
kad Leninas jau išleidęs ma
nifestą, įsakydamas šluoti 
visus kontr-revoliucienie- 
rius be jokio pasigailėjime.

gana to, aš nesyk! patariau 
savo valdžiai, kad Rusijos 
žmonių kentėjimams palen
gvinti ji prisiųstų maisto ir 
žemdirbystė įrankių.

"Bevielė telegrama išsiųs
ta man iš Wasiiingtuno 10 
liepos ir atėjusi į Maskvą 
man buvo įteikta tiktai 24 
liepos vidurnaktyje. Ji pra
neša, kad nuo 24 birželio 
Washingtine da negauta 
nuo manęs jokių žinių, išski- 
rus tik tą telegramą, kuri 
buvo išsiųsta 7 liepos per 
Archangelską apie užmuši
mą vokiečių ambasadoriaus; 
toliaus ji praneša, kad mano 
valdžia telegrafavo man tan 
kiai ir pilnai, bet nuo 3 lie
pos aš jokių žinių iš savo 

.valdžios nesu gavęs, išsky
rus tik dvi bevieles telegra
mas, kur klausiama, kodėl 
tyliu, nors aš telegrafuoda
vau kas diena.

"Negana to, Vologdos 
laikraščiai, o rasit ir visot 
Rusijos spauda, gavo įsa
kymą, kad nevalia spausdin
ti jokių sąjungininkų amba
sadorių pranešimų, neparo
džius jų pirma Sovieto val
džiai.

"Kaikurie dienraščiai Vo- 
iogdoj ir Petrograde išspau
sdino pirmutinę jusų tele
gramą, kuria kvietėt mus į 
Maskvą, ir musų atsakymą 
ant to; aš padaviau tas tele
gramas spaudai pats, kad 
painformavus Rusijos vi-

kiau, kad tarp musų liaudies 
Ir jųsų žmonių vis dar tebė
ra taika, ir kad tamsta galė
tum veikti toliau kaipo Su
vienytų Valstijų atstovas, 
tamstai bus teikiami visi 
pragumai, kaip iki šiol.

"Kiek tai nuo mus priguli, 
jus jokių keblumų su tais 
pragumais neturėsite; truk
dymas telegrafo komunika
cijos per Murmanską, tai 
Anglijos darbas, ne mus. 
Mes pa vedam jusų reika
lams savo bevielio telegrafo 
stotį, nes vien tik tokiu ba
du galit su savo valdžia su
sižinoti.

"Todėl mes prašom jus 
painformuoti savo valdžią 
ir liaudį anapus jūrių, kad 
prieš mus vartojama aiški 
prievarta ir daromas visiš
kai nepateisinamas užpuoli
mas. Mes nesame nieko pa
darę, kad užsitraukus tokį 
užpuolimą. Musų liaudis 
nieko daugiau nenori, tik ra
mybėj ir sutikime gyventi 
su kitų šalių darbininkais.

"Nežiūrint taikos stovio, 
anglų ir francuzų ginkluo
tos spėkos Įsiveržė musų že
mėn, prievarta ima kaimus 
ir miestus, ardo darbininkiš
kas musų organizacijas, so
dina jų narius kalėjlmuosna 
ir veja iš namų be mažiau
sio pamato tokiems plėšikiš
kiems darbams pateisinti.

"Nepaskelbus karės pada
ryta ant mus užpuolimas ir

į Archangelską?
Associated Press žinių a- 

gentura praneša iš Volog
dos šitokių žinių:

Šiandien (25 liepos) Ame
rikos ambasadorius Francis 
kartu su kitais sąjunginin
kų diplomatais išvažiuoja is 
Vologdos į Archangelską. 
Persikėlimo priežastis yra 
tame, kad jie atmetė bolše
vikų užsienio ministerijos 
reikalavimą keltis į Maskvą. 
Bolševikai gi norėjo perkel
ti juos į Maskvą todėl, kad 
jų nuomone Vologda esanti 
pavojinga vieta,, greitu lai
ku ji galinti pavirsti kontr
revoliucinės kovos centru.

Užsienio ministeris čiče- 
rinas kelis kartus mušė A- 
merikos ambasadoriui Fran 
cisui telegramą, persergėda
mas jį, kad Vologda netin
kama vieta ambasadai. Či- 
čerinas buvo prisiuntęs Vo- 
logdon ir savo padėjėją Ra- 
cieką, kad asmeniškai šitą 
klausimą su sąjungininkų 
diplomatais apkalbėjus.

Ambasadorius Francis su 
savo kolegais atsakė, kad jie 
pasitikį Vologdos gyvento
jais ir Maskvon nevažiuo
sią.

Sovieto valdžia tuomet ne
norėjo duoti garvežio spe
cialiam traukiniui važiuot į 
Archangelską. čičerinas 
mušė telegramą, sakyda
mas, kad Aiviiangelskas 
taip-pat nėąra tinkama am- 

nes jis 
tečiaus 

garvežį prižadėjo duoti,nors 
“• su ta išlyga, kad ąąjunginin-

i

i
po 1 rub ir 20 kap. Atvirutė gi vieta.
užsienin prekiuo.a 40 kapeikų. ealj but a,)gu|tas;
Tą sprendžiame sulyg krasos 
ženklų prilipintų ant 
Tas reiškia, kad krasa Rusijo
je pabrango daugiau nei de
šimtį kartų.”
Taip tai taip, bet nereikia 

užmiršti ir to, kad Rusijos 
gyventojas, kuris pirma už
dirbdavo į mėnesį 30 rublių, 
dabar gauna 500 rublių! Pi
nigai nupigo!

"LAISVĖS” SPAUSTU- 
VbJ BUVO KRATA.
Pereitam "Keleivio” nu

meryje mes rašėm, kad 
"Laisvė" išėjo tik keturių 
puslapių. Dabar gi 
sas” _ 
spaustuvėj buvusi krata; 
jieškota kokio tai 
rio, I 
Vėliau I 
spaustuvės vedėjas, bet ne-j 
užilgo vėl paleistas.

laisku.

suomenę, nes buvau įsitiki-j plėšiami musų visuomenės 
nęs, kad diplomatija Rusijoj = turtai. Jokios tiesos linkui 
jau panaikinta. j mus nesilaikoma ir jokių įs-

"Sužinojęs, kad daugiau I tatymų užpuolikai nepripa- 
susirašinėjimų delei musų*žįsta dėlto, nes mes pirmuti- 
kėlimosi į Maskvą spaudai'niai pasaulyje-įsteigėm pri- 
likos įsakyta nebeskelbti, spaustųjų ir beturčių val- 
diplomatijos korpusas nuta-’džią. Aiškus plėšimas skai- 
rė visus tuo reikalu susira- tomas leistinu prieš mus.

Elgiasi kaip barbarai.
"Tie žmonės, neapskeibę 

mums karės, elgiasi su mu-

šinėjimus ir kaikurias iširau • 
kas iš hektografuoto ma-' 
no pasikalbėjimo su jusų at-; 
stovu Radeku išleisti rusu 
kalba knvgutės formoj. Jau kaiP barbarai, bet mes, 
dvi dienos kaip tos knygų- kurie reprezentuojam pū
tės gatavos, bet. mums pra- spaustųjų ir beturčių klesą, 
neša, kad centralis Sovieto 
komitetas, ;

kų ambasadas išvažiuotų iš 
Archangelu tuojaus kaip 
tik bus parūpintas joms lai
vas. Sąjungininkų diplo
matai sutiko su ta išlyga ir 
šandien išvažiavo į Archan
gelską.

P- •
Nenori išvažiuot iš Rusijos.

Paskui savo telegramoj 
ambasadorius Francis pra
nešė čičerinui, kad iš Rusi
jos jisai nevažiuosiąs, jei ne 

Į busiąs prie to priverstas va- 
"I ru, bet ir tuomet jo išvažia- 

, „T . . vimas, girdi, butų tiktai lai- 
pranesa, kad Laisves ųįnas> Jisai pasakė, kad są- 

j jungininkų konsuliai pasi- 
s‘ekeLlieką Rusijoj ant vietos, tik 

bet nieko nesurasta. ambasadOs persikėlusios į 
u. buvęs areštuotas j Archangelską.

i čičernas tuomet pranešė 
Amerikos generaliam kon- 

įsuliui Poole Maskvoje, kad 
ambasadų išsikėlimas nei 
kiek nepermaino Soviete 
santikią su sąjungininkų 
valstybėmis. Jisai atmetė 
tą nuomonę, buk ambasado
rių išvažiavimas yra pra
džia pertraukimo santikių 
tarp Sovieto ir sąjunginin
kų.

Pagalios ambasadorius 
Francis, kaipo vyriausia di
plomatijos korpuso galva, 
■pasiuntė čičerinui galutiną 
'atsakymą, kame jis perkra- 
tinėja visuč susirašinėjimus, 
pasibaigusius ambasadorių 
nutarimus persikilt į Ar
changelską, ir sako:

"Aš branginu jusų tele
gramą, kurioj išreiškiate 
mano atstovaujamai liau» 
džiai prielankumą ir gei- 
geidžiat palaikyti su ja 
draugiškus santikius to
liaus, bet leiskite man pasa- 
’ jog jusų vaišinimas 
manęs, kaipo tos liaudies at- 

garšina savo stovo, su tokiais išreiški
mais nesutinka. Nors aš su
silaikydavau nuo kišimosi į. 
vidurinius Rusijis reikalus, 
aš visuomet skaičiau Rusi
jos liaudį savo sąjungininke

ru, bet ir tuomet jo išvažia-
i

jungininkų konsuliai pasi-

_____  ______ > nesame barbarai ir su jais 
komitetas, ar nepaprastas nesielgsime. Ir veik- 
revoliucinis štabas Volog- P"ieš tuos, kurie šaudo

tas

I

PIKTINASI VAIDAIS.
Tūlas Bablaukio Juozas 

rašo "Naujienose:”
“Man kitados beskaitant 

musų lietuviškus laikraščius, o 
labiausiai pirmeiviškus darbi
ninkų laikraščius, buvo links
ma žiūrėti | tą jų darbą, kokį 
jie atlikdavo. Visi jie traukė 
prie apšvietos. susipratimo ir 
vienybės.

”Tas pats būdavo nuėjus į kailį.

musų Sovietų narius, mes 
tokių priemonių prieš jų at
stovus nevartosime. Oficia
liai tų valdžių atstovai nau
dojasi pilna laisve, kurios 
musų Sovieto nariams jų 
valdžios nenori pripažinti.

"Kuomet mes taip žiūrim į 
oficialius Anglijos ir Fran
cuzijos atstovus, tai su tam
stos reikalavimais mes skai- 
tomės ypatingai, nes tamstų 
mes laikome atstovu šalies 
kuri, tariant tamstos paties, 
žodžiais, nemano nieko da
ryti prieš Sovietus, jei mes 
veiksime atsargiomis prie
monėmis prieš kariškas 
priemones, kurios yra var
tojamos prieš mus. Šito de
lei mes internuojant užpuo
lusių ant mus šalių žmones 
koncentracijos kempėse. 
Mes skaitom tuos žmones ci
viliais belaisviais. Mes tai
kom šitas atsargumo prie
mones tiktai prie turčių kle
sos, kuri yra mums priešin
ga. Prieš natūralius savo 
sąjungininkus, prieš tų ša
lių darbininkus tokių prie
monių mes nevarto jam, nes 
visų šalių darbininkai yra 
musų draugai.

Ramybė 'uotui čia ms.
"Kaip tik šituo laiku mes 

atsišaukiam į šalis, kurių 
armijos eina prieš mus su 
atvira prievarta, ir sakom į 
jų žmones: Tebūna ramybė 
beturčių namams!’

"Kadangi tamsta sakai,

doj, uždraudęs mums 
knygutes išduoti.”

Toliaus ambasadorius 
Francis informuoja čičeri- 
ną, kad visi sąjunginnkų 
ambasadoriai einą išvien 
sutinką su jo nuomone.

Su Amerika bolševikai 
nenori kariaut.

Rugpiučio 15 iš Amster
damo pranešama, kad tenai 
gauta iš vokiečių pusiau oii- 
eialio Wolfo biuro šitokių 
žinių:

Sulyg užsienio ministerio 
Čieerino notos, įteiktos Mas- 
koje generaliam konsuliui 
Poole, iki 6 rugpiučio tarp 
Rusijos bolševikiškos val
džios ir Amerikos skaitėsi 
vis dar taika, nors su Ang
lija ir Francuzija buvo jau 
karė.

Bolševikų ministeris pa
sakė konsuliui Poole, kad jis 
pavedąs jo dispozicijai Ru
sijos bevielio telegrafo stotį 
ir norįs, kad konsulis tele
grafuotų savo valdžiai, jog 
užpuolimas ant Sovietų val
džios daromas neteisingai. 
Prieš išsodinimą sąjunginin
kų kariumenės Rusijos šiau
rėj čičerinas karštai* pro
testuoja. Jo nota, kaip ją 
paduoda Wolfo biuras, ska
mba taip:

"Brangus p. Poole: Kuo
met pilietis Leninas, kalbė
damas apie nepateisinamą 
anglų-francuzų įsiveržimą, 
užreiškė, jog anglai ir frau-1 kad tamstos šalis nepataria 
euzai faktiškai pradėjo prieš Sovietus naikinti, tai mes 
mus karę, ir kuomet tams-’ klausiam, ar negalėtum ta- 
ta atėjai pas mus paklausti, ’mista pasakyt mums aiškiai, 
ar tarp mus irgi skaitosi jau ko nori nuo mus Anglija? 
kart, ar vis dar taika, ir ar | Nejaugi Anglija pasistatė 
tamsta gali pasilikti su mu- savo tikslu sunaikinti popu- • • • a w 1 • • “ > V •

ir

K.y VEIKIA MUSŲ
SPAUDA.

"Naujienos" kritikuoja 
bolševikų politiką.

"Laisvė" bando eiti "Ko
vos" pėdomis ir pataikauti, 
sąjungiečiams.

"Tėvynė" nužemintai atsi
prašo dešiniųjų tautininkų, 
kuriuos ji buvo užgavus ne
būnant jos redaktoriui na
mie.

"Vienybė Lietuvninkų" i
nori but visiems gera, bet!
nepataiko.

"Dirva" perspausdinėja
iš tautininkų laikraščių se
nus straipsnius.

"Sandara" nori prirodyt,
kad ilgais straipsniais gali
ma užmigdyt kiekvieną 
skaitytoją.

"Amerikos Lietuvis” at
lieka nereikalingo žmogaus 
rolę.

"Lietuva” • organizuoja
bendrovę, kad galėjus par- kyti,
duoti jai savo biznį.

"Draugas” l
klerikališką kromelį su Še
rais.

”Darbininkas” šaukiasi
aukų, kad atmokėjus davat
koms skolas.

"Keleivis" gi visiems žmo-j ir nesykį atsišaukdavau į
nių mulkintojams duoda į ją vienytis su mumis ir ko-'

,voti prieš bendrą priešą; ne- mis, ar ne, tai aš jums atsa- liariškiausią valdžią, kokią

79 m. p. K. miestai Hercu- 
laneum ir Pompei prie kalno 
Vezuvius, tapo sudeginti 
vulkano masa. Tūkstančiai 
žmonių žuvo.
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BRIGHiON. MASS.
Linavių kooperacijom stovis 
ir darbininkų "n.-tėteliai.” 
Rugpiučio i' d. buvo vie

toj lietuvių kuoperaiyi iškas 
bendrovės susirinki n.as. ka
me iš bendrovės vhiininkų 
raportų pasirodė, kad koo
peracija gerai stovi.

Liepos mėnesiu padaryta 
gryno pelno $201.84c. Bir
želio mėnesiu pelno buvo 
$1,S52.74. Taigi dviejų mė
nesių bėgiu kooperacija pel
nė daugiau kaip 2 tuksian
čiu dolerių.

Kooperacijos bendrovės 
nuosavybė viršija 50. tūks
tančių dolerių vertės.

Kooperacijos benūrovėn 
priguli Įvairių pažiūrų žmo
nės.

Susirinkime buvo pakeltas 
kooperacijos darbininkų al
gų klausimas. Darbininkai 
reikalauja pakėlimo jiems 
mokesties už darbą. Koope
racijos nariai-sociaiistai 
tam reikalavimui tuoj pri
tarė ir nurodinėjo, kad šiuo 
laiku nėra galima dirbti už 
tą pačią algą, kada šiandien 
pragyvenimas dvigubai pa- 
brangęs. Prieš teisingą 
darbininkų reikalavimą te
čiaus griežtai stojo LDS. 
(Juozapinės sąjungos) 22 
kuopos lyderiai, užreikšda- 
nii. kad kooperacijos darbi- 

algus 
Ma- 

vjt, išeivi įuicou nors
patįs da darbininkais tebė
ra, jau norėtų "bosauti” ir 
darbininkams algas apkapo
ti. Kada kooperacijos dar
bininkai pasakė, jog negavę 
reikalaujamos algos, pames 
darbą, vienas tų musų kleri- 
kališkų lyderių užreiškė, 
kad "grasinimų nepaisyki
me ; jei išeis, tai mes patįs 
užimsime vietas." Vadina
si, eis "skebauti,” kad tik 
darbininkams neleisti gaut 
priderančią algą. Tai mat, 
kokie darbininkų prieteliai 
tie "Darbininkų Sąjungos" 
palaikytojai. Laimė, kad tą 
dieną buvo tūlos vytės ves
tuvės ir LDS. 22 kuops ly
derių vienaminčiai vestuvė
se iš bonkų šaudė, tai susi
rinkimas didžiuma baisų 
kooperacijos darbininkų rei- 

‘ kalavimą pripažino.
Į tą pati kooperacijos ben

drovės susirinkimą buvo at
silankę šv. Jurgio Dr-jos de
legatai su propozicija, kad 
kooperacijos bendrovė prisi
dėtų prie Įsteigimo "Lietu
viškos vėliavos,” užgintos 
Neu Yorko seime. Kleri
kalų lyderiai stojo už prisi
dėjimą. Jie vėliavai nebūtų 
pasigailėję ir šimto dolerių 
skirti, bet kad dirbanti ko
operacijos išaugininmui 
darbininkai pareikalavo ke- 
letos skatikų daugiau algos, 
jie piestu prieš tai stoja ir 
net grąsina patįs užimsią 
darbininkų vietas ir... prives 
bendrovę prie liepto galo, 
nes jie gal tinkami vyčių 
manievrams daryti, tik ne 
bendrovės verteiviškus rei
kalus vesti. Gerai tik, kad 
kooperacija užtektinai turi 
išmintingesnių už juos žmo
nių ir vyčiams neleidžia ko
operacijoj šeimininkauti.

Kadangi kooperacija susi
deda daugiausiai iš darbi- • « , • J • _ -.1. •

valdžia. "Vėliaus kalbėjo 
rusiškai ir lietuviškai. Žmo
nių buvo keli šimtai ir visi 
ramiai klausėsi. Po prakal
bų išnešė rezoliuciją, pra
šančią šios šalies valdžios, 
kad pripažintų Rusijos ta
rybų valdžią. Aukų surink
ta >40.00 padengimui lėšų ir 
30 dol. parėmimui rusų soci
alistų laikraščio ”Nayij 

Mir."

mui choru vedėjo, d. Valenti-■ ROCKFORD, ILL. 'kitur nuolat atvažiuoja pa- susirašiusių keli tūkstančiai dabar
ny- • šis bei tas iš musų gyveninio imtuosius kariumenėn vy- narių. 1 . ............ -- r

Po visa to susivažiavusie-, . .. 1 ,"x‘ .—
ji gražiai linksminosi tyra- ąš sius musų kolonijos Ke
rne ore. Piknikas nusisekė, leivyje retai tesimato žinių, 

todėl šį bei tų jjaoiiežšiu. 
b<il. -.Ti^co ciaie laikais iš iiPTiivin

»

I

.... rus aplankyti.
. Darbai pastaruoju

x ......... čionai eina gerai, vpač ma-todel sį bei tą paonezsiu. - - - -
Tiesa, šiais laikais iš lietuvių

Darbai šiuom tarpu eina, visuomeniško veikimo ne- 
kad net viskas braška, iš ki- daug ką- galima paminėti, 
tur atvykusiam žmogui dar- nes viena dei nepaprastų 
bas nesunku gauti, l ik kaip aplinkybių, antra dei vasa- 

i- ros karščių visas veikimas 
lig ir apsistojęs.

Tarpe pačių priežasties, kad čionai 
r ~ i - • a *' Įsteigta kareivių stovykla, 
LSs> u Kuopoj tokių vadinama Camp Grant, mie- 
kaip kitose kuopose, stu gyventojų skaičius pani

kas irgi labai pagirti- dėjo. Padidėjo taipgi ir biz- 
Pandeliccių Jonas.nis, nes daugybė žmonių

kitur taip ir čionai darbiniu 
kai yra persekiojami ir iš 
naudojami.
darbininkų sutikimas pagir 
tinas.
vaidų, 
nėra,
na.

x\UV|7vO 1J viVI ■

mi, kad kooperacijos < 
ninkai jau perdaug 
gauna ir be pakėlimu, 
tyt, kad musu vyčiai.

streikas.
šiuomi ldiku dar streikuo

ja apie 500 audėjų Usivoco 
Mills fabrikoj. Reikalauja 
daugiau mokesties ir page
rinimo darbo sąlygų. Streik- 
laužiauja mažai. Tūlo ' tau
tininko” moteris nedirbo, 
bet kuomet sustreikavo, tai 
užėmė vietą kaipo streiklau- 
žė.

Tikybinė kova.
Tūlas laikas atgal, čionai 

susipyko "nezaležninkų” 
vyskupas su Rymo kunigų, 
— šaukėsi i debatus, kad pa-
rodžius vienas antro darbe- j 
liūs ir t. p. Žmonės rinkosi' 
paskirtu laiku nurodyton■ 
salėn, bet "debatų” nėra. 
Vyskupas sakąs, kad kuni
gas pabėgo. # •

Socialistų kempe.
Pas mus sulaukus šventa-1 

dienio, tai lietuviai turi pui-! 
kią vietą išvažiavimui. Ta ' 
vieta, tai socialistų parkas. 
Kai kada privažiuoja šimtai 
žmonių ir linksmai laiką 
praleidžia, bežaisdami lie
tuviškus žaislus.

A. Maxim.
Atsišaukimas į vaiki* au

gintojas motinas.
Mes, LSS. 64 kuopa la- 

kytam savo susirinkime 4 d 
rugpiučio, nutarėm tverti, 
mažų vaikų lavinimosi drau
gijėlę.

Draugystės tikslas bus į 
mokinti vaikučius dailės,; 
žaislų, deklamacijų, dainų 
teatrų lošimo, lietuvių kal
bos, rašybos, gramatikos, a- 
ritmetikos ir tt., kas tik yra 
rekalinga augančiai musų 
kartai.

Todėl mes, LSS. kuopa at
sišaukiame i motinas, kurios 
norėtų leisti savo kūdikius 
lavintis, atvažiuokite 25 d. 
rugpiučio Maple Parkan, 
kur bus tos draugystės pir 
mas susirinkimas, ir prira-; 
šykite savo vaikus.

Prie to da socialistų ben
drovė skiria kelis galionus 
aiskrimo tiems vaikučiams 
dykai.

i Prisirašykite prie minėtos 
'draugijėlės, nes turėsite ui 
į dėlę naudą iš lavinimosi. 
Prisirašymas prie tos 
draugijėlės taipgi dykai.

Motinos, nepraleiskite to- 
jkios progos, leiskite visos 
savo vaikus į tą mokyklą.

Sekretorius A. J. Remeika 
Sta. 12, BOX 434, 

Iiawrence, Mass.

CLEVELAND, OHIO.
Miitiečių piknikas pavyko.

Rugpiučio 11 dieną čionai 
buvo surengtas Mirtos Cho-; 
ro Dr-jos piknikas ant Ches-j 
tnut G rovė farmos.

Žmonių piknikan susiva l 
žiavo pusėtinas skaitlius. 
Drgas Daubaras pasakė 
trumpą prakalbą, aiškiai 
nurodydamas musų klerika- 

i *• ~ i iKisisvenuina” Lietuvoskams jau gal but aišku, kas •.. *. - - -
ninku, tai tiems darbinin-i|uUI^Xtima 
kams jau gal but aišku, kas j r‘ikįainSt ir ką jų pasi : 
jiems geioves, o 'as P1* (šventimas reiškia darbinin-!
venja.

VVilHam Musgaudis. kams. Paagitavo taipgi už 
LSS. Draugas Žilinskas pa
sakė '‘Džian Bambos spy- 
čių," pajuokindamas susi
rinkusius. Mirtos choras

LAWRENCE, MASS. 
Mas*initingas.

Rugpiučio 11 d. čionai bu-,sudainavo keletą dainelių, 
vo mass-mitingas miesto so- iš kurių įspūdingiausia buvo 
de. Mitingą šaukė lietuviai Darbininkų Marsalietė. 
ir rusai socialistai. Pirmiau-1 Reikia pasakyti, kad Mir- 
siai kalbėjo anglas soc. J. tos churas nors nariais-dai- 
Murphy, aiškindamas, kas ninkais ir neskaitlingas, bet 
yra ''bolševikai” ir kaip da- dainavimu viršija ir didžiau- 
bar yra sutvarkyta Rusijos sus chorus, ačiū pasišvęnli-

Pakštas ir kuni- 
Unija rengiasi pa-'gas Dabuzis galėtų turėti, 

įduoti kompanijoms savai Girdi, Pakštas ir kunigas 
laiku reikalavimus, ir jeigu tie'Dabužis važiuos šveicari- 

a-’reikalą vintai butų atmesti, jon, kad Lietuvai autonomi- 
. Nesako nuo ko 

ko. j tą Lietuvai autonomiją rei-
Iš lietuvių judėjimo gali! kia pirkti — nuo Gabrio, 

---- kun. Bartuškos, Karevi
čiaus, ar nuo kaizerio? Rei
kia būti begėdžiu, kad iš- 
drįsus tokių niekų žmonėms 
pasakoti. Vieni tie musu 
kunigai Lietuvą parduoda, 
kiti ją atperka — tampo kai 
kokią vergę, mėto jos vardą, 
kai koki skarmalą ir nesigė
dija pasakoti, kad jie veikia 
tos Lietuvos gerovei.

Aukų kunigų pasivažinė
jimui surinkta $31.00, aku- 
rat trisdešimts grašių su 
magaryčiomis.

Dievo dovana davatkai.
Liepos 12 dieną čionai vie

nai davatkėlei garnys atnešė 
Dievo dovanėlę. Mat -per
daug būdavo dievobaiminga, 
tai Dievas ir pamylėjo.

Baisi tragedija.
Rugpiučio S dieną namuo

se Jono Rasimavičiaus, gy
venančio {X) num. 75 Eme- 
rald st. atsitiko baisus atsi
tikimas. Dešimčių metų 
amžiaus berniukas, kad pa
gaminus ju globojamiems 

kūdikiams maisto, uždegė 
alkoholini rankini virtuvą; 
virtuvas ekspliodavo. Aplie
ti alkoholiam vaiko drabu
žiai urnai užsidegė ir visas 
liepsnų apsiaustas vaikas 
klykdamas išbėgo gatvėn. 
Iki liepsnas užgesinta, nelai
mingas berniukas taip ap
degė, kad ant rytojaus ii- 
gonbutyje pasimirė.

Keiaimingo vaiko tėvai 
abu dirbdavo, vaiką palik
davo namie šeimininkauti; 
jis auklėdavo du jaunesniuo
sius kūdikius, net galų gale 
pats žuvo. Gaila nelaimin
go. Motinoms patartina Ši
to baisaus atsitikimo neuž
miršti ir savo vaikų be su
augusių žmonių globos vie
nų namuose nepalikti.

J. Jegminas.

•* I ” _
ir jeigu tie Dabužis važiuos šveicari-

__  *7 ---------------------------------7 .7--------- 7 - — —-------  

šinšapėse, kur dirbama vai-įgalima tikėtis dideliu strei-'ją išpirkti, 
džios užsakyti darbai. Čio-j' 
nai randasi daugybė medžio 
išdirbystės dirbtuvių, bet ma šiuo kartu paminėti vien’ 
tose darbas šiuo laiku su- tai, kad 
mažėjęs ir uždarbiai neper- organizacijų iki šiol čia buco 
geriausi, atsižvelgiant Į LSS. 75 kuopa, o ypač So-

veikliausia musų

geriausi, atsižvelgiant 
pragyvenimo brangumą, cialistų Lavinimosi _____
Paprastas darbininkas gau- Bet pastaruoju laiku kaip 
na po 30c. už valandą darbo; kuopoje, taip ir Ratelyje 
mašinistai gauna po 50c. * —•----------------------

Pastaruoju laiku darbi
ninkai suburzdo organizuo- 

iš tis Į mašinistų uniją. Jau yra

Ratelis.

I

I

i

I

'/

frakcionjzmas tūlų draugų 
veikimą paraližuoja. Vieto
je veikti organizacijos stip
rinimo linkmėj ir čionai mu
sų "kairieji" visą savo ener
giją suvartoja kovai prieš 
savo draugus, nepritarian
čius bolševikų darbams. Y- 
patingai čionai '‘bolševiz
mu" labai užsidegęs tūlas 
St. Dargunavičia, iniciato
rius protesto reziliucijos 
prieš "Kel.” ir "Naujienas,” 
]>askelbtos "Laisvės” 62 nu
meryje. Tasai vaikėzas su 
keliais savo pasekėjais ma
no dangų nugriausiąs. Kad 
rimtesni senesni kuopos na
riai nenori su tais karštuo
liais ginčų varinėti ir "bol
ševikams” triukšmus susi
rinkimuose sukėlus išeina iš 
susirinkimo, jie varde kuo
pos daro tokius savo paikus 
išsišokimus, kaip minimos 
“rezoliucijos.’’ Šiaip ar-taip, 
o mūsiškiai "kairieji" orga
nizaciją naikina, ir pamaty
site jus patįs "karieji” drau
gai, prie ko musų Sąjungą 
pri vesite.

Ke\ oliuciunierius.

Gsnis

ir mano Admirolas 
rūkome Helmar.”

bėjai Au*grūiu>i«s Ruiie* Tur
kiškų ir Efibd skų Cijsretn Pasauly

GARDNER, MASS. 
Ugdina lietuvių neapykantą 

lenkams.
Liepos 28 d. čionai būvu 

vietos katalikų Tautos Fon
do skyriaus parengtos pra 
kalbos. Kalbėtojais 
Atholo zakristijonas ir Kne- 
žis iš South Bostono. Kaip 
vienas taip ir kitas jų visas 
savo pastangas dėjo tam 
kad sukėlus klausytojuose 
kuodidžiausios neapykantos 
"bolševikams,” o ypač len
kams. Pastebėtinu yra ta 
tai, kad nuo klerikąlų ir 
konservatyvų pažadėjimu 
Lietuvos kaizeriui, musų A- 
merikos klerikalai, maloniai 
žinodami, kad "Lietuvos 
viešpatijoj” reikės juoda
šimtiškais budais naikinti 
lenkus, deda visas savo pa
stangas tam, kad musų mi
niose išvysčius kuudidžiau- 
sios neapykantos prieš juos, 
o kad užtikrinus kunserva- 
tyvišką-monarchišką kaize
rio viešpatavimą Lietuvoje, 
ugdina žmonių neapykantą 
ir prieš socialistus. Tik nei 
pranašu nereikia būti, kad 
perspėjus, jog visos tos jų 
pastangos niekais nueis taip 
greit, kaip greit jųjų gina
mas kaizeris grius, kaip 
griuvo caras, o tuomet ii 
kaizeriškoji "Lietuvos vals
tybe” kas-žin ar pasiliks 
Karevičių globoj. Revoliu
cijai iššiavus iš Lietuvos vi
sus žmonių laisvės priešus, 
ir musų klerikalų "nuveik’ 
tus darbus” šuo ant vuode- 
gos nusineš.

Kneižis agitavęs už au- 
kavirną Tautos Fondan, at- 
kartotinai gyrėsi, kad jis 
pats paūkavęs 75 dolerius, 
kad kiekvienas geras katali
kas būtinai bent po dolerį 
aukautų, t. y. užsidėtų me
tinės Tautos Fondan mokes
ties ne mažiau dolerio. Pi
nigai, girdi, reikalingi, nes 
vėl du kunigai važiuos Eu
ropon. Girdi, pinigų labai 
daug reikia, o fonde jų yra 
labai mažai. Matyt, kad tuos 
pinigus suėdė Gabrių ir 
Bielskių biurai, Bartuškų 
karališki pasivažinėjimai ir 
puotos, duokite tat daugiau, 
kad tokių pasivažinėjimų

buvo
YF

Koše be vandens ir miltų
"Apžvalgos” No. 5-tam d. 

V. Rudaitis, bekritikuoda
mas LSS. 52 kuopos Įnešimą 
delei kėlimo Sąjungos namo 
Brooklvnan, ir sykiu mano 
įnešimą tuo pačiu klausimu, 
toj savo kritikoj sako: "Ne
kalbėsiu daug apie šį dalyką, 
nes gal d. Raulinaitis da ne
išpildė savo žadėjimo, o jei
gu jau išpildė, tai gal da jis 
nupulti...” Kągi iš šito pasa
kymo galima daugiau supra
sti, jeigu ne tai, kad jis ma
no Įnešimo da visai nebuvo 
matęs, nes ramina save, jog 
savo žadėjimo aš gal neišpil- 
dysiu, o vienok jis jau pati 
Įnešimą kritikavo.

Kad akyvaizdoje šito 
fakto aš viename ’’Keleivio" 
numeryje pastebėjau, jog 
d. V. Rudaitis sukritikavo 
mano Įnešimą visai jo ne
matęs, tas pats d. Rudaitis, 
dabar "Laisvės” 65 numery
je, ažuot užginčijus mano 
pastabos teisingumą ar pa
aiškinus savo užreiškimo 
klaidingumą, užduoda man 
ve kokią mįslę: "Kaip be 
vandens ir miltų košę išvir
ti?” Atsakau: Iš savo ne
blaivos vaidentuvės pasiim
ti nesamą daiktą, pasemti iš 
savęs neapykantos, išlieti ją 
ant popieros ir maišyti plun
ksna taip, kaip d. Rudaitis 
kad daro, o gausime tikrai 
tokią pat puikią be miltų ir 
vandens išvirtą košę, kaip 
kad d. Rudaičio kritikoje.

Kaip sau norite, bet tie 
musų kairieji draugai, ištik
rųjų, tikri genijai košiav i- 
rystėje.

.1. P. Raulinaitis.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

■ —Sustok, Maike, pasikal
bėsime.

—Su mielu noru, tėve.
—Ar tu girdėjai, vaike, ką 

žmonės šneka apie socialis
tus?

—O ką?
—Sako, kad jie vėl vieną 

kunigą papiovė.
*—Kur gi tai atsitiko?
'—Lietuvoj.
—Kada?
—O, bus jau šmotas čėso. 

Tai buvo tuojaus, kaip tik 
prūsas užėmė Lietuvą.

—Aš pirmą syk apie tai 
girdžiu.

—Jes, vaike, papiovė. Aš 
ir vardą jo žinau—kunigas 
Pesis.

—Girdėjai, tėve, kad 
skambina, bet nežinai, ar 
varpais, ar puodais.

—0 ką čia gali žinot, vai
ke, kada beveik visas svietas 
vaikščioja ant galvos.

—Ant gaivus, tėve, niekas 
nevaikščioja, ir kas skaito 
laikraščius, tas gali daug ką 
žinoti. Aš galiu tau pasaky
ti ir kaip su kunigu Pesiu 
atsitiko.

—Orait, vaike, pasakyk.
—Ji nužudė vokiečių ka

reiviai. Apie tai buvo jau 
nesykis rašyta ir dabar tą 
patvirtina kun. Strimas, ku
ris sakosi pats tą žmogžu
dystę matęs.

—Jes, vaike, ir aš skai
čiau kun. Strimo straipsni. 
Tiesa, ii s rašo, kad žmog
žudžiai buvo kareiviai, ale 
kartu jie buvo ir socialistai.

—Tai jau paties kunigo 
priedas, tėve. Iš kur gi jis 
gali žinot, kad Jie buvo soci
aliai ? Juk jis su jais ne
kalbėjo. neklausinėjo prie 
kokios partijos jie priguli. 
Jis pats savo straipsnyje 
prisipažįsta, kad jis pabėgo, 
kuomet jie suėmė kun. Peši. 
Jis neturi jokių prirodymų, 
kad tie kareiviai buvo soci
alistai. Gal būt jie buvo ge
riausi katalikai.

—Katalikai, vaike, kuni
gui smerlics nedarys.

—Bet ar tu manai, kad 
liuosu noru socialistai jam 
tai daryli;. Jei vyriausybė 
Įsakė šaut; -t. tai nepasitei
sinsi, kad tu katalikas ar ki
toks. Taigi kaltint prie šito
kiu aplinkybių socialistus 
ar kitokios partijos žmones, 
yra didžiausias žioplumas.

—Vaike, tu už socįaiistus 
taip neužstok, ba as gailu1 , 
tau lakiais pri rodyt, kad jie tavim daugiau kalbėt, nes tu 
niekai žmonės. iuzgavai mano generolišką

—Nei tu prirodysi, tėve,1 stoną._____________ _____
nei tu girkis. i . . ”

—Jcssa, aš nrirodysiu.l Bloga, jei žmogus nieko
Va. pereitoj nedėlioj nuėjau tokio neturi, dėl ko jis butų 
ant mišių ir socialistai mane pasirengęs numirti. — L.| 
apvogė. jTolstoi.

—Ar tik nemeluoji, tėve?
—Nausa!
—Tai ką-gi jie tau pavo

gė?
—Rožančių.
—Tai kam tu jiems davei?
—Kam davei! O ar tu 

mislini, kad aš mačiau? Tik 
apsižiūrėjau, kaip reikėjo 
poteriaut, kad jau nėra.

—Jeigu tu, nematei, kaip 
pavogė, tai kaip tu gali ži
not, tėve, kad tai buvo soci
alistai? Juk tu žinai, kad 
socialistai bažnyčion nevai
kščioja, poterių nekalba ir 
rožančiai jiems visai nerei
kalingi. Aš • pasakyčiau, 
kad tave apvogė davatkos.

—Davatkos rožančių ne
vogs, vaike, ba jos bijosi 
grieko. Aš galiu duot gal
vą nukirst, kad čia socialis
tų darbas. Ir da išeinant 
koją numynė, ant didžiausio 
korno užlipo, kad jie kur 
prasmegtų.

—Ar ir už tai socialistai 
kalti?

—O kas tu mislini! Juk 
geras žmogus ant kojos ne
lips. Čia, vaike, socialistų 
darbas. Jie visur velniui 
tarnauja. Butum pasiklau
sęs, kaip kunigas per pa
mokslą juos išgarbino. Soci
alistai, sako, tai didžiausi 
žmogaus neprieteliai. Jie 
taip ir tyko ant tavo dūšios. 
Jie pavojingesni da ir už 
velnią. Nuo piktos dvasios 
žmogus gali da atsižegnoti. 
kryžium atsiginti, o nuo so
cialisto jokiom šventenybėm 
neapsisaugosi. Jei neapsi- 
žiurėsi, tai jis tau ir rožan
čių pavogs.

—Bet pasakyk, tėve, ar 
socialistai ir tame kalti, kad 
tu toks kvailas?

—Ką tu sakai? Ar tu ma
ne kvailu vadini?

—Tai kaipgi kitaip tave 
galima pavadinti, tėve, jei 
tu tokioms kvailystėms tiki?

-—Jeigu aš, vaike, negerai 
išvirozijau savo mislį, tai tu 
gali mane kritikuoti, ale ne
gali vadint manęs kvailiu.

—Kvailysčių, tėve, niekas 
nekritikuoja, nes kvailystės 
per savo kvailumą pačios 
nupuola.

—Kad aš tau žiebsiu, vai
ke, per akis, tai tu mano fak
tų kvailystėms nevadinsi.

—Ar tu žinai, tėve, kas 
yra faktai?

—Šiandien aš nenoriu su-

Esame sakę, kad pabai-1 daryti, tai valdininkai turi 
goję XVIII šimtmečio pa-; būti baudžiami už visokius 
saulis susilaukė gražiausius, 
žmogaus minties apsireiški
mo,užsilikusio mums dviejo
se nemirtinguose revoliuci
niuose dokumentuose, tai y- 
ra Suvienytų Valstijų Ne-
priklausomvbės ir Prancū
zijos „Žmogaus Teisių” de
klaracijose. Vieną tų do
kumentų, būtent „Žmogaus 
Teisių Deklaraciją” čionai 
beveik žodis žodin paduoda
me.

žmogaus ir visuomenės 
teisiu apskelbimas.

1. Žmonės gimsta ir pasi
lieka laisvi ir lygiomis teisė
mis. Gali būti tarp žmonių 
daromų skirtumų tik tiek, 
kiek tas yra visiems naudin
ga.

2. Kiekvienos policinės 
organizacijos tikslu tuvi bū
ti apsaugojimas prigimtų
jų žmogaus teisių, kurių nie
kas netur teisės žmogui at
imti. štai tos teisės: laisvė, 
įuosavvbės ir ypatos nepa- 
liečiamybė ir atsipriesini- 
ma? priespaudai.

3. Kiekvienos vy riausios 
valdžios pamatu ištikrųjų y- 
ra liaudis. Nei viena įstaiga, 
nei vienas žmogus negali 
turėti ir pildyti kitokios val
džios, kaip tik tą. kurią 
jiems liaudis suteikia.

4. Laisvė yra tatai, kad 
kiekvienas gali daryti visa 
tai, kas nedaro skriaudos 
kitam; todėl žmogus, besi
naudodamas savo prigimto
mis teisėmis, turi tik vieną 
rybą: būtinai reikia leisti ir 
kitiems žmonėms naudoties 
tomis pačiomis prigimtomis 
teisėmis. Tas rybas nusta
tyti gali tik pačių žmonių 
sutartinai daromi įstatymai.

5. Įstatymai turi tiesą 
drausti tik tuos pasielgimus 
ir darbus, kurie kenkia vi
suomenei. Kas nėra įstaty
mais uždrausta, neturi būt 
užginama, ir niekas negali 
būt spiriamasnlaryti tai, kc 
neliepia įstatymai.

G. Įstatymas — tai visų 
valios išreiškimas.

Kiekvienas valstietis turi 
teisę pats ar per savo atsto
vą prisidėti prie sutaisymo 
Įstatymo. Įstatymas turi 
būti visiems lygiai vienodas, 
ar jis apgina ar baudžia. 
Kadangi visi prieš įstaty
mus yra lygus, tai visiems 
yra atviri keiiai link užėmi
mo vietų visuomenės‘tarnvs- 
tėj.

Kiekvienas užima jas pa
gal savo gabumo ir tinka
mumo; jokio kito išskyrimo 
negali būti, kaip tik išsky
rimas pagal gerų darbų ir 
gabumų.

7. Areštuotus ir apkaitin
tus kalėjimuose galima lai
kyti vien tik atsitikimuose, 
aiškiai įstatymų nurodytuo
se; be to turi būti išpildyti 
visi formališkumai, kokių 
įstatymai reikalauja. Kas 
tik išreikalautų neteisingą 
paliepimą, nusiųstų ji, išpil
dytų jį arba kitam išpildyt 
lieptų, tas turi būti nubaus
tas.

Bet kiekvienas žmogus, 
kurį pašauktų ar suimtų pa
gal įstatymų, turi įsakymo 
klausyti; pasipriešindamas 
tokiame atsitikime nusidėtų 
preš įstatymus.

S. Įstatymuose turi būti 
tik būtinai reikalingus baus
mės, be kurių apsieiti nega
lima. Kiekvienas gali būt 
baudžiamas tik pagal Įstaty
mų, kurie buvo išleisti ir 
paskelbti pirm to prasikalti
mo; įstatymai prie prasi
kaltimo turi būti kuotiks- 
liausiai pritaikyti.

9. Kiekvienas žmogus lai
komas nekąku pakol teis
mas jam kaltybės neprirodė. 
Todėl, jeigu jau prisieina ką- 
nirs suimti ir kalėjiman už- 

apsunkiniinus,be kurių gali
ma buvo apsieiti, tesaugo* 
jant, kad suimtasis nuo teis
mo neištruktų.

10. Niekas negali būti 
baudžiamas už savo įsitiki-! 
kinimų reiškimą, nors ir ti
kybos dalykuose, jei tik tų 
įsitikkinimų reiškimas ne
ardo visuomenės tvarkos, 
įstatymais nustatytos.

11. Teisė laisvai išreikšti 
savo mintis ir pažiūras yra 
brangiausioji is vsų žmo
gaus teisių. Todėl kiekvie
nas žmogus turi teisę laisvai 
kalbėti, rašyti, spausdinti; 
atsakome’oė uz tos laisvės- 
rybų peržengimą turi būt 
įstatymais nurodyta.

12. Apsaugojimui žmo
gaus ir valstiečio teisių turi 
būti visuomenės Įsteigtoji 
valdžia. Taigi valdžia Įs
teigta visų naudai, o ne pa
sinaudojimui tų. kam ji yra 
duota.

13. Užtikrinimui valdžios; 
ir padengimui valdymo lėšų 
turi būti nuo visų surenkami 
mokesčiai. Mokesčiai turi ’ 
būti padalinti lygiai ant vi
sų, sulyg kiekvieno turto.

14. Kiekvienas valstietis 
turi teisę pats ar per savo 
atstovą spręsti apie reika
lingumą visuomenės mokes
čių, laisvai išreikšti savo su
tikimą, kur ir kaip surink
tieji mokesčiai turi būt su
vartojami, kiek tų mokes
čių turi būt surinkta, iš kur, 
kaip ir kada juos paimti.

15. Visuomenė turi teisę 
reikalauti iš kiekvieno valdi
ninko prirodymo, ką ir kode! 
taip yra padaręs.

1G. Kek viena visuomenė, 
kuri neturi teisių ir aiškaus 
valdžios padalinimo, — ne
tur konstitucijos.

17. Kadangi nuosavybės 
teisė šventa. ir neliečiama, 
tai jos negalima nei vienam 
atimti, negut tokiame atsiti
kime, jei to reikalautų \ i- 
suomenės labas, aiškiai įsta
tymais nurodytas, bet ir ta
da prieš at i rosiant kam nuo
savybę, reikia duoti už ją 
teisingas atlyginimas.

♦ *. s

Ta žmogaus ir Visuome
nės teisių deklaracija rašy
ta 1789 metais. Joje kalba
ma apie tą šventą ir nepa
liečiamą žmogaus nuosavy
bę, kurią žmogus pats savo 
triusu pasigamina. Deklara
cijos rašytojai nežinojo da, 
kad privatine nuosavybe bus 
skaitoma ir ta nuosavybė, 
kuria miliūnai žmonių kapi
talistui arba grupei piniguo
čių pagamina, kapitalistas 
netik liečia, bet ir plėšia 
žmonių nuosavybę.

Pakol šita neteisinga nuo
savybė visuomenėj gyvuoja, 
jokia teisių lygybė šalia los 
baisiausios ekonomines ne
lygybės negali būti. Taigi 
sicialistai kovodami už mi
nėtos žmogaus ir visuimenės 
teisių lygybės deklaracijos, 
pilną įvykdinimą, pirmiau
siai Įstatymų keliais nori 
panaikinti minėtą ekonomi
nę žmonių nelygybę per pa
vertimą darbo įrankių vi
suomenės nuusavylje.

Per ’slekerių” medžioklę 
Chicagoj andai buvo suimta 
apie 20,000 vyrų, iš kurių iš
sijota apie 1,500 tikrų ”sle- 
kerių.” Mūsiškiai klerikalai 
turėtų pasiteirauti, ar ne
priguli tie žmonės prie lietu
vių socialistų.

Tūlas "Laisvės" bendra
darbis vienu "Keleivyje” til
pusiu Smeistoriaus straips
niu apie musų "kairiuosius 
marksininkus” matomai 
taip skaudžiai buvo palies
tas, kad net gaidžio balsu 
susuko — kakarėku!

4

Senovės Lietuvių Dievai
(Tąsa).

27 Kaukai buvo namų dvasios, kurios pri
nešdavo savo šeimininkams visokių gėry
bių. Kas jų dovanas priimdavo su džiaugs
mu, tam jie da geresnių daiktų prinešdavo 
bet kas juos paniekindavo, tam Kaukai pa
degdavo namus ir patįs išsinešdavo. Buvo 
tai mažiukai kuržiukai, vos penkių pirštų 
didumo, ir norint gauti jų pagalbą, reikėda 
vo padaryti jiems iš vieno siūlo marškinukų 
ir Įkasti juos po savo namais į žemę.

28. Aitvaras taipgi buvo namų tarnas, 
p. našus Kaukams. Jisai taippat nešdavo 
savo šeimininkams visokių gėrybių, kurias 
vogdavo iš turtingųjų ūkininkų. Tamsesni 
Lietuvos žmonės tiki, kad Aitvaras da ir 
šiandien kai kam nešioja turtus.

žemaite ir jes vaikai žemaičiai.
Tas žemaičius yra savotiškas supratimas 

apie jų pačių atsiradimą. Plačiai apie tai 
rašo d-ras Veckenstedtas savo veikale ”Die 
Mythen, Sagen und Legenden der Zamai- 
ter. ” Nors tie padavimai surinkti musų 
laikuose ir juose matyt jau stipri krikščio
nybės intaka, kaip antai, „Dievas,” viso
kiais vardais "aniuolai,” „pekla,” „velnias” 
ir kitokie krikšionių kunigų išradimai, bet 
vis dėlto nemaža čia matyt ir pirmutini ) 
žemaičių tikėjimo, kuomet krikščionybės 
jie da nežinojo. Tokie padavimai mtftns yra 
da įdomesni, nes jie parode, kaip ilgai da 
po krikščionybės priėmimo laikėsi musų 
ii; udvje atsiminimas apie pirmutinį jos ti
kėjimą ir dievus. Nors žmonės garbino jau 
krikščioniškąjį Dievą, "panelę švenčiausią” 
ir kitokius "šventuosius,” bet vis dar jie ti
kėjo, kad kartu su šitais "šventaisiais” vei
kė jų Perkūnas, Augštis, Ugneduokas ii ki
ti dievaičiai.

Taigi eisime dabar prie šitų padavimų. 
Suglaudus, jie bus tokie:

Kada Dievas sutvėrė pasaulį, tai išpra- 
džios ant žemės gyveno da su žmonėmis a- 
niuolai, kurie saugojo juos ir mokino. Bet 
žmonės kaip žmonės: jie tuojaus ištvirko ir 
pasileido.

Aniuolai pradėjo skųstis Dievui, kad jau 
nebegali išvirkusio svieto suvaldyt. Bet 
Dievas nenorėjo aniuoiams tikėti ir nutarė 
pats dalyką ištini. Jisai pasiėmė su savim 
aniuolą Mykolą, apsivilko jiedu rudynėmis 
ir iškeliavo ant žemės pažiūrėt, kaip žmo
nės gyvena.

Ėjo Dievas su Mykolu iš namo į namą, iš 
mic-'to Į miestą, ėjo per visą svietą, bet kur 
tik jiedu neužėjo, ko tik nepaprašė, ar duo
nos, ar nakvynės, ar drapanų, niekas jiem
dviem nieko nedavė, bet visur išjuokė ir iš
varė.

Užėjo jiedu pas turtingiausi karalių, bet 
ir tas nieko nedavė. Tetik nedavė, ’oet pa
matęs pas aniuolą Mykolą gražų žiedą ant 
pirito, užsimanė ir tą atimti. Kada aniuo- 
’as nenorėjo žiedą atiduoti, karalius tuojaus 
apkaitino ji vagystėje, liepė žiedą atimti ir 
abudu ubagu pakarti. Kuomet juodu ko
rė, susirinko daugybė svieto ir pats 
karalius pribuvo pažiūrėti; bet kaip tik už
dėjo pasmerktiems kilpas ir pradėjo trauk
li ant kartuvių, staiga juodu išnyko visiems 
iš akių, o karalius pradėjo staugti vilko bal
su. — Dievas pavertė jį Į vilką, o nuo to vil
ko paeina ir visi vilkai, kurie yra taip pat 
godus ir neprisotinami, kaip buvo tasai ka
rai i r-s.

Vienam dvare Dievas su Mykolu paprašė 
nakvynės ir pavalgyt. Moteris tenai juodu 
išjuokė, patardama prisigaud.vt sau žiurkių 
vakarienei. Dievas užtai pavertė tą mote
rį i katę. Nuo tos katės paeina visos katės 
ir todėl visos jos turi gaudyt žiurkes.

Kitą žmogų, kuris tyčiojosi ir pamėgdžio
jo tuodu ubagu, Dievas pavertė i beždžionę. 
Nuo tos beždžionės paeina dabar visos bež
džionės ir todėl visos jos mėgsta kitus pa
mėgdžioti.

Dar kitą žmogų, kuris smarkiai ant me
namųjų ubagų užsipuolė, Dievas pavertė į 
gaidį.

Dievas pamatė, kad svietas ištiesų nedo
ras. Gerų žmonių buvo vos keliatas, ir bu
vo da tokių, ką buvo nei geri nei blogi.

Dievas tuomet nutarė pasaulį sunaikinti 
r įsakė Šveistikui pastatyti tarp dangaus 

ir žemės krišpolinį ruiną. Kuomet rūmas 
kių gėrybių, o kalvystės dievaičiams Ugnia- 
duokui ir Ugniagavui įsakė nukalti aukso 
mrginą. kuri buvo to rūmo šeimininkė, tik 
kalbos nemokėjo.
buvo gatavas, jisai liej)ė tenai prinešti viso-

KaJa jau buvo viskas surengta, aniuolai 
atnešė į tą rūmą porą kūdikių, mergaitę ir 
bernaitį, gimusių iš tų žmonių, ką buvo nei 
geri nei blogi. Aukso mergina abudu tuo
du kūdikiu priėmė ir išauklėjo, bet kadangi 
ji buvo nebylė, tai ir išauklėti jos vaikai ne
mokėjo kalbėt. Jiedu taipgi nežinojo nei 
gero nei blogo, nes buvo gimę iš tokių žmo
nių, ką buvo nei geri, nei blogi.

Dievas tuo tarpu įsakė Ugniaduokui ir 
Ugniagaviui surasti didžiausi kalną ir pa
statyti jame aukso rūmą, kur likos uždaryti 
visi geri žmonės ir po vieną porą visų gy
vūnų. *

Tuomet Dievas atsiuntė Augštį su milži
nais, kad sunaikintų visą pasaulį. Jie pra
dėjo lieti ant žeuės sierą ir ugnį, ir viską 
ant jos išdegino.

Kuomet jau buvo viskas sunaikinta; Die
vas liepė atidaryti kalną, kuriame buvo pa
statytas tasai aukso rūmas. Žmonės išėję 
laukan nebepažino jau žemės ir nežinojo 
kur jie randasi.

Dievas įsakė Augščiui, kad padarytų ant 
žemės tvarką, idant žmonės vėl galėtų ant 
jos gyventi.

Augštis įsakė vandens ir vėjo milžinams, 
kad tie nuvalytų nuo žemės degėsius. Mil
žinai tuojaus ėmėsi už darbo ir ant žemės 
pakilo didelis vėjas ir vanduo. Vanduo pa
kilo taip augstai, kad išėjusiems iš kalno 
žmonėms nebuvo jau kur dėtis ir rodėsi, kad 
visiems reikės pražūti. Bet Augštis laiku 
tatai pamatė ir numetė jiems riešuto lukštą, 
į kurį visi jie susėdo ir išsigelbėjo.

Vanduo vis kilo augštvn, kartu kelda
mas ir riešuto lukštą su žmonėmis, raga
nos lukštas pasiekė krišpolo rūmą tarp dan
gaus ir žemės, kur aukso mergina auklėjo 
paimtą kitą syk nuo žemės vaiką su mer
gaite. Dabar jiedu buco jau užaugę, apsi
vedę ir turėjo dukterį, žmonėms prie jų pri
plaukus, jiedu paliko savo dukterį aukso 
merginai, o patįs prisidėjo prie žmonių ir 
Įsėdę Į lukštą kartu su jais nuplaukė.

Pasilikusi krišpoiiniam rūme mergaitė 
augo aukso merginos globoje. Kadangi ji 
buvo gimusi iš žmonių, paeinančia nuo že
mės, tai vardas jai duota žemaitė.

Aukso mergina Žemaitę augino, o aniuolė 
mokino ją visokių mokslų.

(Toliaus bus.)

SVAJŪNAS
Kad studijos rūme viesulos neblaško, 
Ir mintįs ramybės tyloj teka, gludi, 
Nekaitina saulė ir purvai netaško, 
Ilgesio pagautam, siela kada liūdi — 
Malonu svajonės pasauliuos skrajoti, 
Likimo žiaurumą nesunku ten barti, 
Fantazijos berybėj žvaigždelių jieškoti 
Ir vilti praradus išnaujo ją tverti.

Malonu bastyties lankoj nužiedotoj, 
Klausyties akordo dainos sutartinės 
Ir ten tikrenybėj, savo išsvajotoj, 
Atrasti gyvybės ir džiaugsmo šaltinis! 
Ten savo krutinės nutildyt troškimą, 
Smagumo saldybių elikserius gerti, 
Gaut spėką ir naują dvasiai įkvėpimą, 
Kad jausmo pasaulių gražybę sau tvert 

$ $ X-
Štai guli svajunas... Jį plienas pakirto 
Gamta savo kerais sielos jam neliečia, 
Sparnai sudraskyti talento jam skirto 
Tik šaltą ir blankų šešėlį išplečia 
Ant šaltojo veido ir krūties be kvapo... 

■ Svajonių jo rūmas kartu su juo griuvo 
Ir juodoj bedugnėj neženklinto kapo 
Jo meilė, troškimai ir viltįs pražuvo...

Kainas J r.

Į į
Į O Keleivi mano brangus! j
i Tu daug darbo padarai:
* Visus velnius ir dievaičius

Ožio ragan suvarai. J. B.



KELEIVIS

Pataria nacionalizuoti maisto industrija.
True translation filed with the post- Įy 
master at Boston. Mass., on August . . ... . ,
21, 1918, as reųuired by the Act of kžid ganėtinu VRlStU 
October 6, 1917. , būti tik griežtas žygis.
FEDERALĖ PRAMONĖS1 ’*Mes manome, kad esan- prirodymui, 
KOMISIJA RANDA TRU-.ėiojo pikto šaknis išrovus, tikra kompeticija." 

visas monopolio, suokalbių, 
kontrolės ir suvaržymų me
dis turės kristi.

"Jeigu nurodytieji penki 
stambiausi susitelkimai ir- ....

tečiaus mes manome, menių natūraliai besivaržj- 
gali mai kai kada matomi, lai1 

daroma tikros kompeticijos 
bet tatai nėra

. i ■ -

savu vyru Kazimieru 
mer- 

keturios savaitės at^ai palik da
ria ne su dviem mažais vaiku-

Pajieškau _____
Kliažio, jis prasišalino su kita 
gina 
mas

9

STĄ PRAGAIŠTINGU 
VISUOMENEI. "Iš daugybės informaci

jų,” baigia komisija, "palie
ka vienas didelės svarbos 
faktas, kad maža Amerikoj 
viešpataujanti mėsos ga
mintojų grupė patapo tarp- 

’ tautine savo veikimu ir tuo

Ragina'padaryti gyvulių 
skerdyklas vieša rinka.
Paskirta federalė koinisi- netektų savo skerdyklų, ir 

ja mėsos industrijai ištirti £.VVUM skersti negalėtų, 
savo darbą tęsdama paskel- V1S pergaoenimo Pr/e~ pačiu iaiku jinai vis pasilie- 

ka amerikoniška, /apkalti
nimai, kokių dabar už jų 
darbus jiems metama užsie
nyje ir namie, turės kristi ir 
ant musų krašto, jei mėsos 
kompanijoms vis bus leisti
na varyti savo pragaištingą 
darbą.

, _ _ . "Grynai naminės problė-
nvtų Valstijų, jų kariume-: mones ir visą tą nuosavybę nios ju augančios didybės, 
nes ir jureivijos. bet ir są- paskelbtų valdžios monopo- ju rjnkŲ monopolizacijos, 
jungininkų kraštų butiniau- liu. .veikimo ir valdymo žvilge
sio maisto monopolistiškąj 2) . Kad geležinkelio ad- niu yra be galo svarbios, 
valdymą kaltina penkias di- ministracijos pagelba pasi-t kaipo pačios problemos, bet 
džiasias korijo racijas, bu- naudodama valdžia paimtų nei kiek ne svarbesnės už 
tent: Syvifto, Arrnouro, visus vyriausius stokyar- ■ tas, kurias iškelia tarptau-
Morriso, Cudahy ir Vv'ilsono. dus, pastatytų juos tokiais tinis jų veiklumas. Klausi- 

pamatais, kad jie’virstų vie-; mas šaukia išrišimo, kas vė! 
šais marketais su vienoda padidintų, o ne sumažintų 
kaina, laikas nuo laiko nu- tą augštą pagarbą, kokioje 
statyta sulyg tokių skerdyk- šį šalis laikoma tautų tar
iu reikalingam aptarnavi- • — 
mui. ingijimui ’nei steigimui, 
išdėtų lėšų ir sulyg to, kaip

I reikalaus tolimesnis Suvie-
• • nvtose

j produkcijos besiplėtojiinas.
3; Kad valdžia geležin-

mones, rinkas ir sandėlius 
kontroliuos, tai jų pozicija 
nei kiek nebus silpnesnė už 
dabartinę.”

bė prezidentui Wilsonui sa
vo patarimą, kad šalies vai 
džia paimtų savo vaidvman 
ir visuomenės naudai gyvu- ... 
lių skerdyklas, mėsos sąkro-i Komisija dėlto pataria: 
vas, šaldintuves, sandėlius! 1) Kad valdžia geležinke- 
ir vagonus gyvuliams ga- lio administracijos pagelba 
benti. ’ paimtų visas gyvulių perga-

Komisija netik už Suvie-Į benimui reikalingas prie-

i

i

11.76
1.00

i

Pajieskojimai

“KELEIVIS”
GER1AUS1S DARBO ŽMONI V 

LA1KRA5T18.
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje: 
.Metams 
Pusei metų .................

Kanadoj ir Užrubežiuoae
Metams 32.26
Pusei metą ....................... 1.25

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

-KELEIVIS”
255 Rroadway. So. Boatnn. Mamų

Pajieškau draugo Ambrai Rakau
sko. iš \ cianų miestelio, Vilkmergės 
pav., Kauno gubM prieš penkis metus 
gyveno Bostone. Jo paties atsišau
kti ar kas jį žino meldžiu pranešti, uz 
ką ousiu labai dėkingas.

J. Ruzgas, (35)
130 North 1-st str., Drooklyn, N. Y.

Pajieškau savo pažįstamųjų Kazi
miero Griciaus ir Amiičs Gncaitės, is 
Tlektinės sodos, Ginteliškės parap., 
Telšių pavieto. Taipgi Aleksandro 
Endroskio ii Anelės Gelženaitės, jų 
visų meldžiu atsišaukti ar kas juos 
žino teksis pranešti.

Konstantinas Pronckus, (35) 
92 Main str., Canibridge, Mass.

l

1 . f ,

Pajieškau savo vyro Antano Petri- 
kėno, Kauno gub.. Panevėžio pav., 
Vabalioinkų parap., Bakšėnų sod
žiaus. 13 metų kaip Amerikoj, 27 
metų amžiaus. Apleido mane jau G 
metai. Jeigu kas žinote apie jį, mel
džiu man pranešti, o aš atsilyginsiu 
iska.ščius ir dideliai padykavusiu.

BARBORA PETP.IK1ENE (35,
897 \Vood str., Pniiadeiphia, Pa.

Pajieškau savo sesers Onos Lebe- 
dienes, iš Maigu sočios, Viekšnių pa
rap., Šiaulių pav., Kaunu gub., gy
veno Chicagoje. Jos pačios atsišauk
ti ar kas ją žino meldžiu pranešti, nes 
turiu svarbų reikalą.

Jonas Knabykas, (35)
P. O. BOK 13, Coketon, W. va.

Pajieškau draugų: b. J a tau to ir B. 
Daugino, Kaunu gub., Šaulių pavieto, 
Šidiavos parapijos; 5 metai kaip A- 
merikoj, D. Jatautas girdėjau, kad 
gyvena Nevvark, N. J. Labai norėčiau 
su jais susižinoti. Jie patįs ar kas 
apie juos žino, meldžiu man pranešti 
už kų busiu labai dėkingas. (36) 

• Ig. Jauusevicius,
734 island avė., Rockiord, III.

ciais. Čia jo ir paveikslas. Kas apie 
ji sužinotų malonėkit pranešti, kas 
pirmas praneš, atlyginsiu gausiai. 
Taipgi i; patį meldžiu atsišaukti.

MAGDALENA KLEZ1ENE (?) 
1105 Olive str.. Philadelpiiia, l»a.

Pajieškau Juozo Milkaus, abu su 
juo dirbova anglių kasyklose, girdė
jau gyvena Shenandoah’iį. Turiu 
svarbu reikalu meldžiu jo palies 
atsišaukti ar kas jj žino teiksis pra
nešti. , (35)

Petras Abramavičius,
R F J) 1. B'JX 16, Keypuit, N. J.x r 

.N ,

Pajieškau Katarinos Kersauskiu- 
tes, Kauno gub., Aleksandrovo pav., 
Novikų sodos. Kas man priduos pir
mas jos adresų, gaus 85.00.

Antanas Žilis,
47 Cross str., Boston. Mass.

Pajieškau ap.-iveoimui merginos, 
nuo 25 iki 35 metų- amžiaus, sutin
kančios gyventi ant tarmes. Aš esu 
40 metų. Meldžiu atsišaukti. Pla
tesnes žinias suteiksiu per laiškų.

Adam Yurdan, • (Jb)
Raut 2, BOK 37,

No. jucison, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 25 metų amžiaus. Aš esu 
32 metų. Meldžiu atsišaukti, at.-a- 
kyaią ir platesnes žinias suteiksiu 
per laišką.

John Lapinsky,
Gen. Deli/ery, Bath, Maine.

Pajieškau apsivedimui merginus, 
nuo 2ų iki metų amžiaus, oe skir
tumo pažvalgų. As esu photogtafas. 
Su prir.u laišku meložiu prisiųsti sa
vo paveikslą, is apielinKės meldžiu 
ypatiškai atsilankyti.

J. Taukevičia,
152 Perry avė., Ma.spetb, N. Y.

šita paskutinė bendrovė, 
kaip komisija išparodo, yra 
kontroliuojama trijų Suvie
nytose Valstijose stipriau
sių bankinių grupių, būtent: 
Kulin, Loeb and Co., 
ranty Trust Co. ir 
National liauk.

Pajieškau Juozo Pociaus, iš Žarėnų 
parapijos, Telšių pav., Kauno g„b., 
pirmiau gyveno Bostone, nuo penkių 
metų neturiu apie jį jokios žinios. Jo 
naties meldžiu atsišaukti ar kas apie 

žino malones pranešti.
Antanas Pocius,

373 Kengsingtun avė.. • 
Kengsinton, Chicago,

Pajieškau savo tėvo Vinco ir bro
lio Liudviko Bukevicių, pirmiau jiedu 
gyveno Ezeter Boro, Pa. Jų pačių 
meldžiu atsišaukti ar kas juos žino 
malonės pranešti.

Jonas Bukeviėlus,
P O BUX 364.

t rankfort Hcights. III.

Pajieškau sesers Zofijos Zamaas- 
kiutės po vyru Grubiiauskicnės. Du 
metu atgal, gyveno La Porte, Ina.

Tūrių svarbų į^ikaią ir jį pati ar 
kas apie ją žino meldžiu pranešti.

Jonu Zamalsky. (34)
9 E VValnut str, Stamford, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 2s metų amžiaus mylinčios 
dorą gyvenimą. As esu 25 metų. 5 
pėdų ir 10 colių augštas. M-Mdziu 
atsišaukti, su pirmu laišku prisiųsti 
savo paveiksią, at.-akyma duosiu kiek 
vienai, paveikslus grąžinsiu.

Joseph Marks. (3i)
826 So. 18-th sti., St. Joseph, .‘Io.

šiuomi sveikiau visus savo drau
gus ir pažįstamus, gyvenančius pla
čiame pasaulyje- ir linkiu visiems ge
riausios kloties.

ii
i35)

Hlinois.

Gua-
Chase

Surištos su 
Bankų interesais.

Komisija išparodo, 
susivienijusios maisto 
drovės yra susirikusios su 
bankų interesais. Komisi-

Jų 
juos

THO.vI.ĄS KASSALES, 
E. i-st str..

Los Angeles, Gal

Pajieškau pusseserės Marcelės Gal- 
minaitės, is Domeikių sodos, Užven
čio parapijos Teisių pav., Kauno 
gub. Jos pačios atsišaukti ar kas ją 
žino meldžiu pranešti.

Petras Bu mantas, (35)
S ta. 12, BOX 505, Lawrence, Mass.

Pajieškau brolio Igno Moniuškos :š 
Kauno gub., Panevėžio pav., Vitartų 
kaimo, gyveno Binghamton, N. Y., 
dabar, bene So. Bostone. Turiu la
bai svarbų rekalą, delei to meldžiu 
atsišaukti iki 25 d., šio mėnesio, arba 
kas apie jj žino, malonės tuo; praneš
ti. Juozas Montuška,

1774 E. 47-tli su., Clcveiand, Ohio.

Aš Barbora Ulozienč pajieškau sa
vo vyro Antano Ulozo, 44 metų am
žiaus, apie pusantrų metų kaip mane 
nalikęs su trimis mažais kūdikiais, 
girdėjau kad dirbo ant laivo. Trans- 
oortation Boat Co. X. Y. ir gyveno 
Rot iiester, N. Y. Jis paeina iš Gos- 
želionių Kaimo, Rumšiškių parapijos 
Kauno gub. Meklziu mielasy-dingų 
žmonių, kurie jį žino, kad duotų mar 
:inią, už kų busiu laoai dėkingą.

Mrs Barbora Ulozienč,
34 K. 21-st str., Bay'onnc, N.

Pajieškau giminaičių Motiejaus 
Budzevičio ir Mečislovo \ overles. a- 
bu iš Varlių kaimo, Dusmeny parapi
jos, Trakų pav., Vilniaus gub. 
pačių meldžiu atsišaukti ar kas 
žino malonės pranešti.

Vincas ilaiasauskas.
BOX 238, Milhnocket,

Pajieškau brolių: Juozo, Jurgio ir 
Antano Belo nių, iš Gudonių kaimu, 
"Serijų parapijos,Suvalkų gub. Tu
riu laoai svarbų reikalų ir meldži jų 
fiacių atsišaukti ar kas juos žino ma
lonės pranešti.

Vincas Belonis <35,
611 Markei str., Kcnosiia, Wis.

pc.
i Komisija apie neišmatuo
jamą Suvienytų Valstijų 
mėsos korporacijų nuosa- 

», kad 
minėtos penkios kompani
jos skyrium ar bendrai turi 

i savo nuosavybėje arba kont- * 1 ~ • J • 1 _ _ • ' ■

I

Valstijose gyvulių Vybę štai da pasako

kelio administracijos pagal- 
ben- įja paimtų visus privatinėj 

nuosavybėj esančius šaldy- 
,mo vagonus ir visus 

ja sako, kad mėsos korpo- kitus šitam reikalui reika- 
racijos didžiuose pm^gyno Ungus paklus, ir visa tai 
centruose turr savo intek-! paskelbtu valdžios monopo- 
naėj stamuių oankų direkto- įįu 
riatą ar tafper atskirų. šei-Į 4) Kad federalė valdžia 
n^yuy .narivis, ar jjer bankų paimtų visas su ta pramonr 
virsinmKus, direktorius bei ja SUrištas triobas, ledaunes, 
ištikimus sau bankų darbi-dirbtuves ir sandėlius, kaip 
mnkus. . to reikalauja šitos rinkos

Nuo to laiko, kaip perei-! pasekmjngas vedimas, ir 
tais nyetais prezidentas Wil- vyriausiuose maisto pro- 
sonas ir kongresas įsakė ko- duktu pristatymo ir suvar- 
misijai _ padaryti maisto tojimo centruose sąkrovas, 
pramonės visuotiną istyri- pa^j valdžia vestu kaipo 
mą, tyrinėjanti mėsos indus-(Viešus marketus tomis pa- 
triją komisija jau treciu 
kartu pridavė savo raportą, 
kurį Baltasis Namas paskel
bė visuomenei be jokių toli
mesnių komentarų apart tų, 
kurie buvo padaryti 5 d. lie
pos. Raporto nepaskelbta 
pirma dėlto, kad prezidentas 
Vvilsonas norėjo gauti pil
nas informacijas*.

Komisija savo paaiškini
mą pamatuoja tomais patik
rintų prirodymų, daugv- 
gybė kurių buvo paimta iš, 
mėsos pakuotojų knygų, ir klaidinančiai 
tuomi remdamosi komisija kios didžiulės 
užreiškia, kad penkių ____ _
džiujų mėsos kompanijų ga- besnėse industrijos, 
lybė buvo ir yra neteisingai kybos ir finansų 
ir nelegaliai 1 
tam, kad:

Užvaldžius gyvulių 
kas;

Apruliežiavus tarpvalsti-1 
jinius ir tarptautinius mais-1 monių. 
to sandėlius; * jungininką ir net priešingų

Kontroliavus apdirbtos kraštų industrijas. -Jų kon- 
įnėsos ir viso kito maisto trolė aprėpia ne vien mėsos 
kainas; * j produkciją, bet ir kiaušinių,

Plėšus maisto gamintoją surj0 jr aliejinių daržovių 
ir vartotoją; |produktus, ir netrukus ap-

Naikinus sau nepageidau- rėpsianti žuvų ir visų kitų 
jamus konkurentus; - 'maisto dalykų produkciją.

Užtikrinus sau naudojan-j ”Tokią kontrole,’.’tęsia ko- 
ties geležinkeliais, gyvulių ’■ virto galimybe ne
daržinėmis ir nuėstų pa- pro(]ukcijos ir pasiruošimo 
tarnavimais speciales P.rivi-ibu(lu> neigi didelio turtin- 
legijas didesniam pelnui pa- gUino gražiu momentu, bet 
imti- pagalba viršenybės, pasiek-

itos monopolistiškų kontro-

rolėje daugiau kaip pusę iš
vežamo maisto Argentinoj. 
Brazilijoj ir Uraguay, ir 
kad turi judėjusios savo ka
pitalų mėsos produkcijos 
industrijose Franci joj, Ita
lijoj, Kanadoj, Australijoj. 
Didžiojoj Britanijoj, Vokie
tijoj, Danijoj ir Paraguay.

Pajieškau brolio Petro Adomėno, 
jnniiau gyveno Kcvanec. IK. Mane 
paėmė į kariumenę ir norėčiau grei
tai su juotn susižinot.

Anthony VVoithum,
161 Dept. Brig. Co. 2, Barack 1167 VV. 

Camp Grant, Kockford, Iii.

Pajicskau tetos Onos Duiekiutūs- 
Vaekciienės, is Starkų kaimo, Vilka
viškio paraji., Suvalkų gub., gyvena, 
bene N’cw Yorke. Jos pačios meldžia 
atsišaukti ar kas žino malonės pra
nešti. (Aš esu Jicvos Dulckiutūs ir 
Mykolo Ramar.au^sų duktė).

Ona Mičiulienč, (35)
1112 lailiot ave^ Braddack, Pa.

As Petras Bekmon pajieškau savo 
'iraugų ir pažystamų. Paeinu iš Kur- 
liandijos, Šinbergo. Kas pažysta 
mane is tų vietų meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbų rekalą. (34)

Petras Bekmon,
234 Reed .str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Povilo Bis i no ir 
švogerio Kazimiero iliros. jiedu pir
miau gyveno Pittsburge, Pa. Jų pa
čių meldžiu atsišaukti ar kas apie 
įuos žino malonės pranešti.

Vladas Bikinas, (35)
315 Wainut str., Newa;k, N. J

Pajieškau gyminių ir pažįstamų is 
\ i iki jos, taipgi Tofilūs Stanevičienės 
is Čekiškės, apie 1911 m. gyveno Sl'.e- 
nandoah. Pa. daliar nežinau kur. 
Meldžiu atsišaukti.

Kaz. Dovidaitis,
Is Nortii avė., Montello, Mass.

Pajieškau Kazimiero Baranėiaus, 
pažįstamų ir kitų draugų, kurie pa
eina is Kauno gub., Raseinių apskri
čio. Baianiu viensėdijos. Meldžiu at
sišaukti už ką busiu dėkinga. (34) 

Antanas Za.iaskis,
5904 (’edar avė, Clevciand, Ohio. PRANEŠIMA!

čiomis sąlygomis kaip ir visi 
maisto produktų gaminto
jai it pristatytojai. Priede 

i prie to reikalaujama, kad 
• valdžia per geležinkelio ad
ministraciją prie kiekvienos 
geležinkelio stoties įsteigtų 

i olselių sandėlius ir marke- 
>tus visiems aiškia, vienoda 
kaina.

Dvi

Užgriebimas 
viso maisto.

De galo nustebinančiai ir 
minėtos pen- 
mėsos kom- 

j Danijos išsikerojusios svar- 
>, pre- 

~ .. _____ šakose,
naudojama Koniisija nurodo? kad tos 

'kompanijos kontroliuoja ne- 
r^n'!tik mėsos produkciją, bet ir 

į begalinį skaitliu tai indust
rijai artimesnių kitų pra- 

. Jos užplukusios są- 
. •• 1 • •

Columbia
Nauji Lietuviški Rekordai 

IŠĖJO

Lietuviškos dainos apie
(lamtos Meile.• *
Kaip gražiai skamba saldi muzika apie 
gėlių grožybę, arba oaina apie mylim.*, ku
ris sutiko savo meilužę begrėbiant šieną. 
Minėtas dainas sudainuoja gerai išlavintas 
Lietuvių choras.
Tai nauji Rekordai — štai jie.

10-inch S5c.
E3!'0i>. (Važiavau dieną. Šimkaus mišrus choras. 

(Bi)nnėii žalias. Šimkaus mišru.; choras.

Pajieškau draugės Leonoros Bai- 
kauskutčs, gyveno South Eend, Ino. 
Taipgi Jono Juškos, gyveno Kcvvanee, 
Iii. Turiu svarb" reikalų ir meldžiu 
jų pačių atsišaukti ar kas juos žino 
teiksis pranešti. (34)

A. Galickas,
830 VV 18-th str., Chicago, Iii.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
Jurgio ir Petro šerkšnų, iš Paliūnų 
kaimo, Serijų valsčiaus, Seinų pavie
to, Suvalkų gub., gyveno Pittsburgo 
apielinkėj. Jų pačių atsišaukti ar 
kas juos žino meldžiu pranešti.

J. Mikučionis, (34)
2334 So. Oakley avė., Chicago, 111.

Pajieskai PIJAUS RAGAUSKO, 
čia telpa ir jo paveikslas. Jis gyven-

Šimkaus Mišrus Choras
Lietuvių Liaudies dainose.

/

Kariauninkas eina Į karę. Jis balnoja sa
vo žirgą ir tuo pačiu laiku jis kalba j JĮ, ko
ki reikalą jie turės atlikti. Labai gražią 
garmoniją sudaro gerai išlavintas choras.

10-inch 85c.
E3905. (Anl tėvelio dvaro. Šimkaus misrus ehor. 

(Noigraudink mc rgužėle.
misrus choras.

damas drauge su manim, paėmė iš 
po užrakto mano 8*26 ir prasišalino. 
Kalba tik lietuviškai ir Kiškį angliš
kai. Paprastas darbininkas ir gir
tuoklis. Kas pirmas apie jį praneš, 
ta: gaus ‘?2>> at’yginin-o.

IGNACAS TOMAS,
117 .Met lelan str„

Philadelpiiia. Pa.

APSIVEDIMAI

(■”><> >

Kiti Lietuviškų Meliodijų Rekordai.
10-inch 85c.

DK.aUGV ŽINIAI -šiuomi prane
šu, kad aš V. K. Rymkus, iš Brigh
ton, Mass., šiuo tarpu esmi kariume- 
nėj. orlaivininkų skyriuje. Norintie
ji su manim susi rašyti nalonės kreip
tis sekančiu antrašu:

Corporą! V. Ryrosus. —(34) 
2v6 Aero Sųuaaron, Souūcr r'icld. 

Americus, Ga.

Ak ŽINOTE KAB
AS nadarau lov dailiausių fotogra- 

fiškų štampų su jūsų paveikslu tik 
už 81.20*’ KeikaiuiA prabos (pavyz
džio). Jdėk už 3c. štampą ir gaus*, 
pamatyt, kaip tokios fotografiškos 
stainpos išrodo. (36)
THE GEORGE PHOTOGRAPHER, 

609 North Kirersidc str..
tVaierbury, Conn.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KRIAlčll S. ku

ris mokėtų kostuir.eriška darbą prie 
naujų siuvinių ir taisymo senų. Ge
ram kriaučiui. gera mokestis. Ai- 
sisaukit tuojaus. (34)

KRANK PHILIPS
203 Broad st.. VV. Hazleton, Pa.

Reikalingas Bučieris.
Kuris butą apsipažinęs su tuo dar

bu. w Atsi šaukit tuojaus j
Lietuvių Kooperaciją

39 Portland si.
Cambridgc. Mass.

IIEIK ALINGI DU KRiAUčIAI.
Darbas visados, mokestis gera. At- 

sišaukit tuojaus. (35)
ALEK. KALVAITIS.

267 Statė str.. Bridgepert. Conn.

PARDAVIMAI.
GERA PROGA LIETUVIAM 
PIRKTI BĮ <'ERNkS BIZNJ.

Parsiduoda uz pigią saina per daug 
minų išdirbtas biznis geroj vietoj ir 
apgyventa lietuviais, lenkais ir sla
vais. Biznis tekis — Bucernė, gro- 
sernč Delccat; šen store, gyvenimas 
prie vietos. Dcl platesnių žinių krei
pki lės pa.-:

PETEK JACUBKA. (35) 
216 Sccond str., Elizabcth, N. J.

Atsakantis .
Vaistas. . Įliavimų turgavietės- ir per-

"Kuomet esame susekę,” gabenimo budu.
sako savo rajiorte komisija,1 Komisija atmeta mėsos 
"ir atskleidžiame jums mo- kompanijų reikalavimą pri- 
nopolio, kontrolės, kombina- pažinti joms savitarpinių 
cijos, suokalbio ir suvaržv- varžitinių teisę, sakydama, 
iriu painiavų fabrikaciją, kad nors tūli varžytinių pa- 
išrodo, kad reikėtų legisla- vyzdžiai ir yra "lošiami." 
tyvės ir administratyvės sy- bet tai tik priedanga. "Tie- 
stemos tolygiai painių prie- sa," sako komisija, ’kaiku- 
monių imties prieš šilą pik- rie viršininku ir drparta-

E2223. (Pamylėjau vakar. Jdainavo A. Kvcdcras. 
(Draugė. Polka-mazuika. Orkestrą.

E12I8. (Velnias ne boba. Dalis pirma. Atliko 
. Bradunienė ir Radzevičius.

(Velnias ne boba. Dalis antra. Atliko 
Bradunienė ir Radzevičius.

E2221. (.M a r. o laivas. Jdainavo A. kvederas. 
(Į sveikatą. Maršas. Orkestrą.

E32I5. (Gimtine šalis. Jdainavo Jonus či/.auskas.

(Sunku syvcntį. Įdainavo Jonas čižauskas.

E2530. (Kregždutė.
(Ant bangų.

Va'cas. (’olumbijo.s Orkestrą

Valeas. Colubmijos Orkestrą.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo lo iki 2o metų. Geistina, kad bu
tų rūbų siuvėja. Aš turiu -.1 metus, 
blaivas, nerūkau ir turiu gerą darbų. 
Atsišaukiančių meldžiu prisiusi pa
veikslų.

S. Yaskevicius,
2707 V. ashington avė.,

Saglnav.-. Mieli.

I !. (Dėdukas. Poika. Columbijos Kepeiija.

(Saldžios lupos. Polka, Columbijos kapel.

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajinl Jums 
be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataiiogą Co- 
tautiškos muzikos. Paprašyk pus savo pardavėją.

bile vieną tų Rekordų, 
lumbia Rekordų jūsų

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

žiūrėk kad

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius.

toks Vaizbazenklis bulu ant kiekvieno Rekordo.
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Pajicskau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki *2* metų amžiaus, mokan
čios skaityti ir rašyti anglų kalua, Į 
myiinti gražų šeimynišką gyvenimą. 
As esu jauąas vaikinas, turiu gerą 
darbą. Meldžiu atsisaukt^ atsaky
mą duosiu kiekvienai. Vaikinų mel
džiu nerašinėti.

F*. Dixon, (35)
BOK 329, Pcabvdy, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki .30 metų amžiaus, aš esu 
27 metų. Su pL mu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą, platesnes ži
nias suteiksiu per laiškų. Vyrų mel
džiu ne rašinėti.

A. K., (36)
S3 Niagara str.,

V,*. Tonmto, (mt., Canada.

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbia vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos i 
didžiąją Europos karę, kuri yra reli
gijos pasekmė, tai būtinai kiekvienas 
lietuvis turi perskaityti naują knygą

Kas tai yra religija?
Toje knygoje yra nurodytas religijos 
atsiradimas ir jos veikimas “nuo pat 
pirnipradinio žmogaus iki musų die
nų. Kaina, $2.00 apdaryta $2.50.

Čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant kataliogo ar at
sakymo reikia už 3c. stempą prisiųsti.

E. MILAŠAI SKIS.
| 13 Atlantic st.. So. Boston, .Mass.

Nusipirk mosties
TAI RUSI GRAŽUS! Ją iMirba 

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

J. RIMKUS
P. O. I’O X 36 llnlhraok. Mass.
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Kaip siųsti karės belaisviam 
pinigus ir laiškus.

(Valdžios pranešimas).

Raudonojo Kryžiaus nuro
dymai, kaip susinešti su 

karės belaisviais Vo
kietijoj bei Austrijoj.

PINIGAI:
L Jei turit savo pažįstamą 

arba giminę vokiečių bei 
austrų nelaisvėj ir žinot jo 
adresą, tai norėdami nusių
sti jam pinigų, siųskite juos 
į Raudonąjį Kryžių, uždėda
mi sekantį adresą: Bureau 
of Prisoners Relief, Ameri- 
can Red Cross, Washington, 
D. C., ir kaip čekiai, taip mo- t---------- r—z-------------
ney orderiai turi būt išrašo-’iaisviams) siųsti kas patin- 
mi The American Red Cross '
vardu; prie to da reikia pri
dėt trumpą laiškutį su paiš- 
kinimu, ką su tais pinigais 
Raudonasai Kryžius turi 
daryt: - 
(a) ar perduoti juos tiesiog

belaisviui, išmainius į to
kius pinigus, kokie tenai 
vartojami; (b) ar pavesti 
juos vienai Svetimtaučių 
Šelpimo Draugijų, kad ši 
sulyg siuntėjo nurodymų 
sunaudotų juos pirkimui 
belaisviui maisto, drabu
žių ir‘kitokių reikmenų. 
(Kartu reikėtų pasakyt ir 
jo nešiojamų drabužių nu
merį — ”saizą.”)
2. Reikia parašyt aiškiai 

pilną belaisvio vardą, kokios 
jis tautos, ir paduoti belais
vių kempės adresą, kame jis 
randasi.

3. Kad išvengus nereika
lingų susirašinėjimų ir gai
šinimų, geriausia yra nu
siųsti atvirutę arba konver
tą gautą nuo belaisvio, kur 
būna užrašytas vėliausis jo 
adresas ir kempės vardas.

4. Siuntėjas turi aiškiai 
parašyti savo vardą, pavar
dę ir adresą. Šitos informa
cijos reikalingo^ Draugijai . 
Hbropoj, kurt "tur& pridūot dantims. pxoškų.~arba 
belaisviui pašalpą.

Pasarga: paprastai yrą 
priimta siųsti kas mėnuo se
kamomis sumomis:

Kareiviams — nuo $5 iki 
$25, bet nedaugiau.

Oficieriams — nuo $5 iki 
$50, bet nedaugiau.

Nors tiesiog iš Amerikos 
negalima siųsti sąjunginin
kų karės belaisviams nei pi
nigų, nei siuntinių, bet lai- 
kanties augščiau paduotų

tarsi išnyko. Nei vienas 
nepasisuka, nors jau aš ne
būčiau taip negailestinga, 
kaip hudavau, net ir malo
nu butų jų dūzgimo pasi
klausyti, ale tie neprieteliai, 
matvt jau bijosi, lyg aš to
kia baisi bučiau.

Tiesa, žmonės sakė, esmi 
senmergė, nedori išdykėliai 
dagi sena pelėda pavadina. 
Kvailiai! Jie nežino, kad a- 
teis tokie laikai, kada gali 
ma bus iš seno padaryt jau
ną. Tų laikų aš tik laukiau 
kad pasidaryti da tokia ož- 
kaite, kad ir devyni vėjai 
nesugaudys.

Dienos bėgo, kiekviena jų 
tai naują vagą ant kaktos 
išarė, tai naują kryžiuką 
kur po akia ar ant skruosto 
paliko, o tų mano laukiamų 
laikų kaip nėr, taip nėr.

Mislinu aš sau: aha, su
prantu, kur tokie laikai gali 
būti. Lietuvoje jų !vereikalo 
aš laukiau, nes Lietuvoje, 
nors ir daug eudauuų vietų 
yra, bet visgi kad ir nusi
prausi stebuklingo šaltinėlio 
vandeniu, bet jaunu niekas 
nepavirsta, o tai dėl to — 
mislinu sau — kad tuose šal
tiniuose visoki ubagai savo 
kaltunuotas galvas arba To
nuotas kojas plauja.

Vieną sykį musų kaime 
gyvenanti kampininkė Ložė 
gavo gromatą nuo savo duk
tė? Katrės, kuri su kriau- 
čium i Ameriką išbėgusi, o 
gromatoj buvo dagi jos por- 
tagrapija. Žiūriu aš — oi tu 
svieteli baltas! Kokia ji 
jaunutė išrodo. Nei vienos 
raukšlelės ant jos burnos 
nesimato. Aiia, mislinu sau,

I

iI

| 6. Konverto užlipyti ne
reikia; stampos ant jo dėfi 
taipgi nereikia; reikia imesr 
ti į paprastą pačtos baksą, 
kur įmetami visi laiškai.

7. Laiške nereikia nieko 
rašyti apie karę neigi minė
ti ką nors apie valdžią.

SIUNTINIAI:
Nežiūrint to, kad Ameri

kos- Raudonasis Kryžius 
siuntinėja karės belaisviams 
maisto ir drabužių, kaip ir 
kitokių reikmenų, žmonės, 
kurie no.ri, gali savo gimi
nėms bei pažįstamiems (be-

iš juodaplaukės padaryti 
geltonplaukę, iš bekrutės — 
krūtiningą ir taip toliaus. 
Tik jau visu to nepapasako- 
su, nes visos mergos tai žino, 
o bernai-nenaudėliai patyrę 
da juoktis pradėtų. Jie musų 
visų paslapčių ir tajenmyčių 
musų stono never žinoti ir 
niekad nežinos, vai ’

ka, jeigu tokie siuntėjai pri
silaikys sekančių nurody
mų:

Siuntinius iš Amerikos 
galima siųsti tiktai Ameri
kos belaisviams.

Ypatos, norinčios ką siųs
ti Aliantų belaisviams, gali 
tam tikslui pasiųsti pinigų Į 
Prisoners Bureau, Ameri- 
can Red Cross, kuri tai 
draugija pasistengs Euro
poje nupirkti įvardytus da
lykus ir juos pristatyti tam 
belaisviui, kuriam dalykai 
skiriami. Tiktai čion pami
nėtus daiktus galima siųsti 
Amerikos belaisviams: Juo
stų (bet ne odinių), visokių 
šepečių, dantims, drabu
žiams ir tt., guzikų, saldai
nių (kietų), cigarų, cigare- 
tų, šukas, džiūvėsių ar bisk-, 
vitų, prištinių (bet ne sku-' , - w. - . t .
rinių), skepetaičių, kišeni- Jau dabar žinau, kur tie liti
nių peiliukų, adatų ir siūlų,' aP^e kuriuos mano bo- 
paišelių, plunksnų, špilkų-! bute pranašavusi. Tai Ame- 
čių, pypkių, skustuvų (safe-.rikoj!..............
ty razors), skutimuisi muilo,* Ir aš išvažiavau Amcn- 
prošku arba tepalo (eream),'kon.
kaklaraiščių, marškinių, če-| Oi tie bernai, kad jie pra- 
verykams šniūrų (bet ne iš smegtų! . V isur tokie patįs 
skuros), tabako, kramtymui nenaudėliai! Subėgo jie ma- 
arba rūkymui, muilo prau- n£s pažiūrėti, ale štai vienas 
symuisi, pančiakų, sveteriu, sako: mano kojos perdice- 
j_r, _ lės, kitas sako, esu perdaug

bulvių valgiusi, trečias, kad 
krajavu prakaitu atsiduodu 
ir velniai žino, neduok die
ve sugriešvt, ko jie nori, ir 

nys neturi sverti daugiau, ko nebūtų pripliauškę, jei 

iš kiemo.
| Žiuriu aš kasdien į zerko- 
lą ir laukiu, kada gi aš at- 
: - - • ■ • , tik

; kas-žinko blykšti pradėjau. 
Kad nors greičiau apsiženi-

PADIDINTOJI AMERIKA 
PO KAREI.

Po karei mes matysime A- 
meriką daug galingesne, ne
gu mes esame svajoję! Sun
kenybes, kokias pergyvena
me, padaro mus geresniais.* 
Bet jei mes norime atkelti 
šalies naštą, mes turime tu
rėti gerą sveikatą ir ištver
mę. Skilvio tvirtumas yra 
pamatu geros sveikatos. 
Dėlto privalote laikyti savo 
vidurius išvalytus, kad jie 
galėtų būti veikliais. Trine
rio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixeris išvalo skilvį, 
sustiprina visus virškinan
čius organus. Jei kenti dei vi 
durių užkietėjimo, nevirški
nimo, išpūtimo, galvos skau
dėjimo, nerviškumo ir tt. 
paimk Trinerio Amerikoniš
ko Elixerio. Kaina aptieko
se $1.10. Trinerio Linimen- 
tas suteikia urną pagalbą at
sitikimuos ištinimo, nikstelė 
jimo, strėnų gėlimo, neural
gijos raumenų sukinio ir tt. 
Po ilgo ėjimo ištrynus kojas 
Trinerio Linimentu, greit 
gaunama malonus numalši
nimas kojų skaudėjimo. 
Kaina 35 ir G5c. aptiekose. 
Išsirašant — 45 ir 75c. Jo- 
seph Triner Co., Mfg. Che- 
mists, 1333-1343 So. Ash- 
land avė., Chicapo, Iii.

.Mano veidas po .Mano veidas prieš 
vartojimo. * vartojimo.

TIKTAI .MOTERIS GALI PAGEL- : 
BET’ .MOTERIAI.

Jums moterįs ir merginos, kurios 
turite išbertą ir papuėkuotą veidą, ir 
abelnai visą odą, turiu jums Krimą, 
kuris yra sutaisytas pagal europinių 
daktarų receptus, ir jei jus vortosite 
jį tik kėlis kartus, nemalonus papuė- ' 
kai tuoj išnyks, jūsų oda paliks skais-1 
ti, tyra ir švelni kai šilkas, o daili kai 
marmoras, ką męs užtikriname; jei 
butų kitaip pinigus grąžinam. Kaina 
indelio su instrukcijomis kaip vartoti 
— $2. Įdėkite 25c. štampų į jūsų už
sisakymo laišką ir prisiųskite mums, 
o gavę užmokėsite reštą. Jus šitą 
KRIMĄ galite gaut tik pas mus.
MRS. NELL1E M. VO1NAR, (34) 

311 E. 75-th str Ne* York, N. Y. 
dama Salutaras Bitteria. Kainafl.OO.

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIU KRAUTUVE 

So. Bostone.
Pirmiau, negu pirkai Laikrodi kišeninj, sienini arba kitokį, klausk 

kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio 
ir jo vertų, o tada jų* galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite, 
kad aię« parduedame viską daug pigiau ir už viską gvąrantuojamę.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejant* per naują arba išmainome ant naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią kainą. 
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženklelį at
sakymui.

P. VALUKONIS,
255 Broadvay, So. Boston, Mass.

t švei- 
talo, abrusų, apatinių dra
bužių, fotografijų, senų ma
gazinų, kurie buvo išleisti 
dar prieš karę. Toks siunti 

kaip 11 (vienuoiiką)svarų^ bučiau neišėjusi kaip šunis 
į mėnesį laiko galima siųs

ti tiktai po vieną siuntinį.
Siuntinius reikia gerai su- ia , • k,,_vynioti, geriausiai į dvilin-, hX ™<i.

ką popierą.
M MJSRJSI-

j & v 1 * :W1P auiebuuu, naip koką frrfUTičrdas užkalbintunurodymų, g^ma pašalpą ir kartu prie adreso _ reikia

I ■

Sąmoninga gaspadinę 
visada turi savo namuose buteliuką 

L>-ro Ricbter'io

MIN
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"ĮKĄRĄ”
35c. ir 05c. buteliuk** risoae aptiekose arba 

stačia! nuo
. F. AD. HcnTER & CO.
B-8O Wa»hfagton Street. New York. N. Y.

I

i s
J
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Žmogaus Išsivystymas
KAIP IR Iš

MSIVYSTt Iš 1
BET H KU

Geras apetitas
:neiškia gerą sveikatą. Kad suju- 
: dint apetitą, palaikymui geros 
; sveikatos ir pagelbėt organams 
: gromuliavimo darba. kurie turi 
; atlikt tai kiekvieną dieną, reikia 
jlaiks nuo laiko imti dožą geru 
: skilvio vaistą, kurie žinomi:

Severos
Skilvinis Biteris 

(Severa’s Stomach Bitters).
$ Jis yra išbandytu vaistu, kuris y- < 

ra populiari^ku visoje Ameriko- i 
ji je. ra tai žinoma skilvio gy-; 
Jiduolė. Jis yra žinomas kaipo : 

vaistas, kuris sužadina apetitą, • 
y lengvai valninantis ir jo pridė- : 
Jrystė yra sutvirtint silpną skilvį. : 
-į Jis prašalina užkietėjimą. Pa- ■ 
T sėkmės jo vartojimo yra visados • 

užganėdintinoins.
į Kaina 75c. ir $1,50. Aptiekose. 
į W. F'. Severą (X, Cedar Rapid.sja.

i KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 
BEŽDŽIONĖS. NFAiURIE SAKO, 

UR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?
AUDIMO APDARAIS 50c.

KAINA 35c.
Yrą tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 

iąaįškui* šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu bū
dų tojiToriua išsivystymo keitusi iki priėjo prie žmo
gaus.

AR NORI. KAD MERGINOSE 
MYLĖTŲ? Si

Jeigu taip, tai nnaipirk )Į,

KREST KERDŽIŲ.
• ji «nieknd nepamirš jus, n*» 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney*a Crest Kea- 
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųšk mums dolerį, o 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtą kendžių.

Geriausias agentas Bostone
K. MDLAUSKA8

226 BROADWAT.
w»IHH BOSTON. MASS j

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

KARE IR LIGOS!
KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Kart padaro žmogų, o ypač tą. kurio vai
ku, giminaitis ar draugas randasi kovoa 

lauka bei rengiasi prie kariavimo, susi* 
rūpinusiu, o tas trukdo reguliariškam 

valgiai tai VALGIO VIRŠKINIMUI 
Kari yra priedaatimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunoras Trejankos 
arba Trojos Devinerios. Kaina dėžu

tės sa prisiuntimu 50 centų. * Reika
laukite prisiųadami pinigus pačto ženk

leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

239 BEDFOBD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
Dusau j u aš nabagė ir misli
nu, kad kvaila bobutė suvai- 

įkėjus niekus pasakojo ir 
tiek!

• Kol žmogus kvailas, kenti 
ir nežinai, kad tas be reika
lo. Pagyvenau, išguarėjau 

i ir aš.
kai žmogų atjaunina, ale 

. pats, jei nori, gali tai pada
ryti. Pamačiau, kaip sykiu 
su manim dirbančios mer
gos per pietus ar šiaip kada 

; tik atitrūksta nuo darbo, iš- 
Kuomet aš buvau sau ma- siima tabakierką su kokiais 

ža mergaitė, bobutė, Dieve tai proškais if trina jais sau 
duok jai dangų, būdavo kal-^eiaą. Aha! dabar tai jau 
ba: vaikeliai, ateis toks lai-'aš supratau, kaip galima iš 
kas, kad iš senų jaunais ga senos padaryti jaun^! Kad 
lės virsti. Aš sau manyda- ’ žmogų bėda spiria, jis visko 
vau tuomet, kad močiutė tik-' išmoksta. Nežinodama, Kur 
rai tokių laikų norėtų sulau-.tų proškų gauti, as pasise
kti. Nežinau kodėl jinai ne-, pusi prisiskutaa sau jų iš 
palaukė, tik ėmė ir vieną degintos j>lyta;, sumaišiau 
gražią dieną numirė. Aš su piklevotais unitais ir už
vis sau manydavau, kad jei silipdžiau visas raukšles ar.t 
bobutė tų laikų nesulaukė, ‘ veido. Rodėsi ž.urint į žer
tai aš, būdama jauna da ii-.kolą išrodžiau gražiai, bet 
gai-ilgai gyvensiu ir nepa-' kad mane taip nusimalė *o- 
darysiu tokios kvailystės, jusią pamatė, tai dievulėli 
kad tų puikių laikų nesulau- tu mano! ticl sarmatos tu- 
kus numirti.

Ilgai aš tų laikų laukiau. Galais-negalais sužinojau 
Būdavo, kada vaikinai suki- ir aš kur galima tų atjauni-1 
liedavosi apie mane, kaip nąnčių proškų gauti. Manv > 
musės aplink pieną, nei ne-,šeimininkės, pas kurią gyve- ( 
jusdavau kaip dienelės greit (nau ant burao, mažą mer- • 
bėga. Oi tie vuodai! duz-'gaitė pamokino, kaip reikia , 
gdavo man į ausis, bet aš' nusipauderiuoti ir vat, jau < 
mokėdavau nuo jų ir apsi-, ir aš dabar žinau, kaip iš se- ' 
ginti! Ne vienas jų gailiai nos galima padaryt jauną, 
zvimbdamas lėkė sau šalin. I Dabar jau aš žinau visas

Nežinau kodėl jie vėliau’pasalaptis ir gudrybes, kaip i

suteikti kitais keliais. 'užrašvti siuntėjo giminvs-
Pasarga: Amerikos Rau- tę, kaip tai — ‘ motina,” ”se- 

donasai Kryžius vienok ne- ; šuo,” ir tt. , i
siima ant savęs atsakomy-j 
bė» už prižiūrėjimą tu rei-į 
kalų.

LAIŠKAI:
1. Laiškų nereikia siųsti 

Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, kad jis juos įteiktų 
karės belaisviams.

2. Laiškai neprivalo būt 
ilgesni kaip dviejų lapų, ra
šyt reikia tik ant vienos la
po pusės, paskui įdėt į baltą 
konvertą ir tinkamai užad- 
resuoti.

3. Ant pirmo konverto 
šono, pradedant maždaug 
nuo pusės konverto, reikia 
užrašyti karės belaisvio var
dą ir pavardę, ir kempės ad
resą, kur jisai randasi.

4. Viršutinėj konverto 
kertėj, po dešinei, kur pa
prastai būna lipinama štam
pą, reikia užrašyti šiuos žo
džius: ”Prisonėr of war 
mail, no postage, via New- 
York.” štai pavyzdys:

Prisoner of war Mail 
No 

Via
(Private) John Ilgakojis, 
American Prisoner of War

Kriegsgefangenenlager 
(ir kempės vardas) 
(provincijos vardas)

Germany (arba Austria).
5. Ant kitos konverto pu

sės reikia užrašyti savo pil
nas vardas ir adresas.

-- ---------------- ----------- ---ar------------------ -

asarga: Amerikos Rau- tę, kaip tai — “motina,” ”■ 
, 7 irtt.

Nesiųskite jokių siuntinių 
Raudonajam Kryžiui. Visi 
siuntiniai turi būti atsakan
čiai užadresuoti ir išsiųsti -1 
• tiesiog karės belaisviui.

I

STEBUKLŲ LAIKAI.
(Monologas).

2

įsguarejau
’atyriau. kad ne lai-

rėjau, kad net nesakysiu.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo-—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgi mas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pageltos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš 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
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina S 1.25. 
Galima Rauti geresnėse aptiekose, o 
kur negalima gauu, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEM1CAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRĖNAS. Prof.
1767 S. Halsted St, Tel. Canal 6417 

Chicago, III. *'
Mtą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekviena*. ištirpt ir pasilikt

Antai 
akmens 

Gelžkelto' laikro
di* šriubeliu eš- 
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytai* 
dubeltavaia vir
iai*. Labai tei- 
eiagaa, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems šmontau, 
kuriem* reikia visuomet tikras lai
ka* žinoti. Gvaranteatae ant * me
tų. Ypatingas pastoly jtmaa. Mes iš
siųsime ši laikrodėli ant kiekvieno aš- 
rase už $515 C. O. D. to peniųiMimo 
kaštus, su teise jums viską peršlapti. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk n* 
cento. Atsimini tasekšta-
mėt už tokį pat 1 ie 125.00
Jei pirktumėt 
•uotas lenciūgėlis ir babatio dykai sų 
kiekviena laikrodėliu. (?>

EKCELSIOR WATCM CO.
N< Atheaaeaas Rlšg CHICAGO, TLL

Debatai socialistų 
su klerikalais.

Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lowellio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoriai "kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palike visus savo "forai- 
čius” turėjo bėgti iš svetainė*.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
skaitymo ir labai parankaus forma
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
geriausi klerikalų argumentai prieš 
socializmą, visa jų išmintis, visas to 
"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 padk 
rųpinU, kad tos knygutės kuo dau
giausia paskleidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama "Keleivio” redakci
joj, kaina tik 10c.

Suvyniok 10c. i popierą ir pasiųsk 
prastam laiške. Nonntiemt daugiau 
imt duodame nuošimtį.

"KELEIVIS”255 BROADWAY, ‘ SO. BOSTON,

*

«A

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUiKEVICIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, IURĮ AliKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
Praeiti nuo žilos senovės.

Ii >• MIŠlBMi, musų prateviai ▼ošdavo
NM $••***, vUiąu pirkdavo. Kaip molinos parduo
da** mv* Šokteri*. Kokios vestuvės ir laidotuvių 

»«■ kaip >* kritosi.

Tpi vien* knyga Itotuvių kalboje, kuri taip smul- 
frtąį A^viMepą RtoM| praeitį iš užrašų užsilikusių pa* 
pačius fmonas.

KAINA 35e.
GBAtIA18 AUDIMO APDARAI8 50c.

kąyyos jaunamos "Keleivio" knygyne. 
SėųnčiaAt pinigus adresą užrąšykit taip:

SO. BOSTON, MASS.

X.

r



LSS. 64 KUOPA IR 
"LAISVE.”

Kaip jau skaitantiems 
musų socialistiškus laikraš
čius žmonėms yra žinoma,

KELEIVIS.

Protokolas. ■ninkas paklausia ar suteikti POLEMIKA IR KRITIKA
1

1

w •

I

Popietinis posėdis ątida-

I

PADĖT.

Įnešta, kad siųsti j busian
ti LSS. Suvažiavimą dele-

bar suprasti ir matyti, kas hDllWH IT1C TTTD1T! 
kam boikotą paskelbė. Tar-VKAUUAb JŲm lUKll

LSS. IX RAJONO KON
FERENCIJOS.

Laikytos Liepos 14 d^ 
1918m», Kenosha, Wis.

Konferenciją atidarė LSS. 
IX rajono organizatorius, 
draugas F. Beržanskis, 
10:45 ,val. ryte, pauškinda

mas konferencijos dieno- 
tvarkį.

Mandatų peržiūrėjimui 
komisijon likosi paskirti, 
J. Rimkus ir Olga Puižiutė.

Peržiurėjus mandatus, pa
sirodė, kad delegatų atvyko 
9. Nuo 124 kuopos, Racine, 
Wis. — J. Rimkus, A. Gai- 
liunas, A Sultonas ir V. 
Krizevičius; nuo 119 kuo
pos, Milwaukee, Wis. — J. 
Garbaitis ir V. Valutkevi- 
čius; nuo 58 kuopos, Keno
sha, Wis. — J. Marcinkevi- tams paskirti 1 valandą, 
čia, Olga Puižiutė ir K. Pau-j "
kštis. Nuo 152 kuopos She-ryta "2 įd'valandą, 
boygan, Wis., delegatai ne- ' - *• - - • -

. pribuvo. L*
Išrinkta konferencijas pįr-j^y nu-

mininku - r. berransKis, tarta siųsti 2 delegatu. Kon- 
laikmu raštininku - A. A. ferencija j delegatus nomi- 
Paksvs. (Kajono raąunm- navo; A. A. Pakšj, F.Ber- 
kas apleido Kenoshą tai rer žanski K Taukšti, A Gai- 
kejo jo vieton išrinkti nau-|liun^ M Pakšj ir J. Bau- 

.x . ', , ; boni. Kuopu referendumas
Pereitos rajono ko n fe- nominuotu draugu išrinks

rencijos protokolas vienbal- du
Delegatų siuntimo lėšų 

klausime buvo įnešta, kad 
Beižans- delegatams mokėti po $5.00

patariamąjį balsą ne dele- 
gatams; balsas suteikta.

Įnešta, kad susidėjus 
su VIII rajonu, bendromis-1 
jiegomis surengti maršru
te Tnpšimac nžtrirta Tnn U1U® J1* autuiim,S^ra^

. ast1*n*nka^- . I šinėti tų laikraščių, kurie nė-
Inesta. kad rajono rato- £js firm*’ir

ninkas kreiptųsi per , laik- žin£ leidėjalns tų laikraščių 
,sai kvitarijušų 

skaudžiai i

AreiptųM per mm- žinQ 
rascius ir kitais galimais 
keliais į tų vietų, kur yra. sUgražmimas *
ouvusios LSS kuopos, lietu- šir^fdurė tik vienai ;?Lais: 
vius darbininkus su uzklau-; k tuoiaus Simais ar negalima butų ten ka(į Lkgs 64 kuJ 
sutverti bei mirusių kuopų............
atg'aivinti. Įnešimas užgir- 
ta.

| Įnešta, kad IX rajonas su- 
■ rengtų pikniką. Įnešimas 
po apsvarstymo likos atmes
tas. *

Įnešta, kad posėdį užbaig
ti ir eiti pietų. Nutarta pie-

pe musų aocialistiškų laik
raščių santykiams pasigeri
nus, LSS. 64 kuopa, beabe- 
jo, ir vėl butų paėmus laik
raščių prenumeratos kvitas 
iš tų administracijų, kuriom 
buvo jas sugrąžinus. Bet 
tų santikių gerinimosi nesi
mato, o "Laisvė” tiesiog vi
są LSS. 64 kuopos veikimą 
sekioja, net privačius narių 
laiškus skelbia, kad tik kuo
pai kenkus. Šitaip dalykams 
stovint, suprantama, kad tie 
santikiai negali pasigerinti.

Q. Maxim.

ŽODELIS MUSŲ ”KAI- 
R1EMSIEMS."

Jau bus apie du metai, 
kaip musų socialistų Są-

šiai priimta.
Valdybos raportai:

• Organizatorius —----- -- —-t-

kis paiškina, kad delei sun-. dienai ir kelionės lėšas.Ki- 
kių dabartyje aplinkybių1 tas įnešimas, kad— įpo $3.00 
daug kas veikti nebuvo gali- dienai ir kelionę. - Nutarta 
ma. Rajone buvo surengtas mokėti po $5.00 dienai ir ke
ti k d. KL Jurgelionio pra- lionės lėšas.
kalbų maršrutas, kuris vis-1 Įgaliota delegatus laikytis 
gi turėjo gerų pasekmių, kairiųjų pusės.
Raportas priimtas. Iždinin- Nutarta rajono iždo suri
kas paaiškina finansinį sto- stiprinimui išleisti išlaimėji- 

*: Nuo pereitos mui kokį vertingą daiktą, i
Nutarta, kad kiekviena

Nutarta rajono iždo susi-

vį sekančiai: 
IX rajono konferencijos, 
laikytos 2 rugsėjo, 1917 m. kuopa turi paimti proporci- 
aukų — $6.00; nuo 119 kuo- cnališką tikietų skaičių iš- 
pos mėnesinių mokesčių — pardavimui; neišpardavusi 

savo tikietų kuopa už liku
sius pas ją tikietus turi ra
jonui užmokėti iš savo iždo. 
Tuo reikalu išrinkta komisi
ja, kurion įnėjo A. Gailiu- 
nas, V. Krizevičius ir J.

60c.; nuo 152 kuopos auka 
— $5.75; ęuo 58 kuopos na
rių mokesčių — $3.60; taipgi 
pusė pelno nuo parengto ge
gužės 25 d. baliaus —$33.03; 
aukų Kl. Jurgelionio prakal
bose, 14 balandžio — $11.00. Rimkus — visi iš 124 ’kuo- 
Viso per metus rajono iždan pos> Racine, Wis.
įplaukė $59.98. Išleista: Kl. ■ Renkant sekantiems me- 
Jurgeliomui uz prakalbas į-arns rajono valdybą, išrink-

- --j — $d; organizatorium d. A. Pa- 
kšys, raštininku J. Marcin-

z?r^r> ^S0 — V- Valatkevičius, iždinin- 

ižde pasilieka $39.38.
Raportas priimta. Ka- j_ _ ______________

dangi abiejų rajono rasti-. konferenciją nutarta la£ky- 
nebuvo,^ tai nutarta; tj apje gegužės mėnesį Raci

ne, Wis.
i Konferencija likosi užda
ryta 5:45 vai. vakare.

F. Beržanskis. pirm.
J. Maivinkevičius, sekr.

P. S. LSS. 152 kuopos, 
draugai

Kenoshoj ir Racinėj 
už svetainę —! ___ ___ ____ ______
garsinimus $2.00; už iž- kevičius, finansų raštininku 
dininko knygas t>0c. y įso — y Valatkevičius, iždinin- 
išlaidų butą S20j60.^ Rajono ku d p. Beržanskis, litera

tūros agentu — J. Gabartas.
Sekančią LSS. IX Rajono

finansų raštininko klausi
mą pavesti 124 kuopai ištir
ti, nes jis konferencijon nė-1 
pribuvo ir finansų knygų. 
nepridavė.
Kuopų stovis,

119 kuopa finansiškai ne
turtinga, narių turi apie 20; Shebovgan, Wis., 
rajono mokesčių iš narių malonės priduoti buvusiojo 
surinkta $2.05; nuo teatro ir rajono finansų sekretoriaus 
baliaus pelno rajonui turėjo ‘ antrašą ir savo ištirimo ra- 
buti pasiųsta $7.91 — viso' 
nuo kuopos rajonui priguli 
$9.96, gi rajono iždininkas 
gavęs tik 60c., taigi $8.51 pa
silieka pas kuopos iždinin
ką, o $1.45, pas raj. finansų 
sekretorių. 124 kuopa fi
nansiškai stovi silpnai; na
rių turi 42. 58 kuopos finan
sinis stovis vidutiniškas;
pilnai užsimokėjusių narių IX rajono valdybą, kad jei 
turi 26; rajono narinių mo-,turite pas save rajono kny- 
kesčių užmokėta $3.60; nuo 
baliaus pelno rajonui paskir
ta $33.03.

Kuopų raportai priimta. 
Išviso rajonas narių tokiu 
budu turi 88.
Nutarimai:

Delei nepabaigtų pereitoj 
konferencijoj darbų, pakel
ta pirmiau gyvavusio IX-to 
rajono dokumentų sujieško- 
jimo reikalas. Nutarta šitą 
reikalą iki sekančios konfe
rencijos užbaigti. Darbas 
pavesta rajono raštininkui.

Įnešta ir nutarta pertrau
kti posėdį 10 minučių.

portą.
J. Marcinkevičius.

ATSIŠAUKIMAS I BUVU
SIO IX RAJONO 

VALDYBĄ.
šiuomi pagal LSS. IX ra

jono II konferencijos nuta
rimą kreipiuosi Į buvusiojo

gas bei šiaip kokius kitus 
rajoną liečiančius dokumen
tus, idant teiktumėtės man, 
kaipo dabartiniam rajono 
sekretoriui, priduoti. Taipgi 
prašau draugų, kurie žino 
senosios rajono valdybos na
rių antrašus, kad malonėtu
mėt man juos priduoti bei 
jums žinomas žinias tame 
reikale suteikti, kas dabarti
niam rajonui yra labai svar
bu ir už ką jums iš kalno ta
riame ačiū.

J. Marcinkevičius.
2(17 No. NeweU st., 

Kenosha, Wis.

jvei,” kuri tuojaus sušuko,'

i jai boikotą.
Kiek man suprantama, ši

toks atsisakymas užrašinėti 
vieną ar kitą laikraštį nerei
škia boikoto. Leiskime, 
kad laikraštis nesiplatina, j. - . .-agentas negali jį niekam už- Junf?, Padalinus j du pa
rašyti ir sugrąžina kvitas, jsaiilzvalgos r.psmu. Tie 
tai nejaugi fallma ji kaltinau galėjo
ti laikraščio boikotą vinie?

Kuopai darant savo nuta
rimą aš buvau neutraliu, 
nepagiriu tokį nutarimą ir 
dabar, neteisinu kuopos, nei j-1 
smerkiu & už jos žingsnį, dešiniųjų kraštu-
nes jis gan turėti svarbos' -
bizniui, bet mažai ką reiškia' 
musų darbininkiškame ju
dėjime: vienam agentui at
sisakius dirbti, galima gauti 
kitas agentas, tai ir viskas. 
Noriu tik nurodyti tas pa
sekmes, kokias tas žingsnis 
visgi pagamino.

Štai "Laisvė” savo numery 
102-ram 1917m. viešai pa
skelbė: "Šiuomi praneša
me, kad ’Laisvės’ redakci
ja atsisako talpinti kokius 
nebūk pranešimus ir pagar
sinimus, kurie paliečia LSS. 
64 kp. veikimą. Mes netal
pinsime jokių pranešimų a- 
pie tos kuopos mitingus, te
atrus, šiaip jau parengimus 
ir tt. Tą mes darom todėl, 
kad ta kuopa yra nutarus 
'Laisvę’ boikotuoti ir tam 
pritarė pilnai ’ pagarsėjusio 
Vidiko redaguojama 'Kova.’

"Apie šitą savo nutarimą 
mes pranešim visom redak
cijom, LSS. Fild. Kom. ir vi
siems žymesniems kalbėto
jams. Kas paremtų šitaip 
šlykščiai pasielgusią kuopą, 
tas visviena paremtų politi
nį ištvirkimą...”

Pasakykite, meldžiamieji, 
kur ir kada LSS. 64 kuopa! __ 1^.11 - »,r __ i _ • I 

kotą, kokį "Laisvė” paskel
bė LSS.- 64 kuopai, kuri yra 
dalis musų sąjungos? Skel
biamas boikotas liečia ne 
vien kuopos ekonominę pu
sę, bet net įsakoma kalbėto
jams, kad tos kuopos rengia
mose prakalbose nekalbė
tų, vadinasi, neskleistų so
cialistinės minties! Tai bent 
iš "Laisvės" pusės socialis- 
tiška!

Kodėl "Laisvė’’ gavus at
gal iš LSS. 64 kuopos savo 
kvitarijušus nepaskelbė to 
tuojaus, bet laukė net ketu
ris mėnesius? Paskelbė jį 
tą savo boikotą tik tuomet, 
kada "Kova” likosi sulaiky
ta, matomai tik tuomet 
"Laisvei" atėjo gera proga 
atrigiežti, kada apkaltintie
ji neturi galios pasiaiškinti. 
Aiškiai užreiškiama, kad 
"pranešim, visom redakci
jom... kad LSS. 64 kuopos 
jokiu pranešimų nctalpin 
tų."

Eikime toliaus. Užėmus 
pirmojo redaktoriaus vietą 
d. Paukščiui, LSS. G4 kuopa 
gavo iš "Laisvės” redakci
jos laišką, kame kviečiama 
taikon. Suverčiama bėda 
ant buvusio redaktoriaus d. 
Pruseikos. Kuopa laišką 
džiaugsmingai priėmė ir ti
kėjomės, kad draugiškumas 
vėl sugrįžš.t Kuopa per sa
vo įgaliotą komisiją atsakė, 
kad mielu noru taikosi, jei 
bus duota "Laisvėj" vieta 
kuopos pasiaiškinimui, te
čiaus į tą musų reikalavimą 
atsakyta, kad tame dalyke 
"Laisvėje” vietos mums nė
ra.

Manau, kad nesunku da-

būti Sąjungai nekenksmin
gu ; priešingai, musų kle- 
sinės sąvokos pagilinime net 
naudingu. Kairysis kryps
nis tečiaus nukrypo taip ”to- 
**,” kad apibėgęs ratu atsi-

tinybėj. Šiandien jų visos 
pastangos atkreiptos ne 

i prieš darbininkų klesinius 
Į priešus, bet prieš tuos soci
alistus, kurie nepritaria to
kiai pragaištingai taktikai, 
sėjančiai musų organizaci
joje suirutę ir savitarpinę 
kovą, vedančią prie skilimo. 

Apleidęs Naująją Angliją 
prieš 6 mėnesius, per visą tą 
laiką aplankiau daugeli vie
tų ; teko būti daugelyje LSS. 
kuopų susirinkimų, prisižiū
rėti i sąjungiečių veikimą ir 
jų protavimui prisiklausyti, 
įsitikinau, kad mano nuo
mone, jog tik musų socialis- 
tiškoj spaudof rakei j i- 
nė kova vedama', gi kuopose 
nieko panašaus nėra — yra 
perdėm klaidinga. Kuopose 
frakcijinė kova daug aštres
nė negu spaudoje. Tatai te
ko matyti daugelyje kuopų 
Massachusetts, Connecticut, 
New Yorko ir New Jersey 
valstijose.

Nuvykau Philadelphijon, 
musų sąjungos centram Ma
niau čia patirsiu apie tikrą 
davikų stovį musų Sąjungoj. 
Per kelias dienas patyriau, 

’lkad musų sąjungos centre 
paskelbė "Laisvei” toki boi-i‘"1°“ dideS' 

n.icL-0iJne^ekuopose. •

i

Pažvelgus Į „Apžvalgos” 
num. 6, randame ten visą 
lapą prirašytą išniekinimų 
tiems sąjungiečiams, kurte 
ne pagal „kairiųjų” dūdelės 
muziką šoka.

Aišku, kad musų "kairie
siems” būtinai norisi iš Są
jungos išstumti "socialpat- 
riotus”,o patiems likti dievai 
žino kokiais tautos priepla- 
komis. Ko jie jieško ir ko 
siekia tečiaus sunku supras
ti ir vargiai galima butų 
koks nors tikras išvedimas 
padaryti. Blaškosi, drasko
si, smerkia, atmeta, varo ša
lin, bėga ir patįs nežino, kur 
ir ko sukasi savo užburtame 
rate!

Pyksta kam eina "Kelei
vis”, „Naujienos” ir „Lais
vė” ir šviečia musų lietuvius 
darbininkus. Bet nejaugi 
musų „kairieji” norėtų ma
tyt darbininkus tamsoj ir 
nežinėj. Nejaugi jie norėtų, 
kad „Keleivį” ir kitus so- 
cialistiškus laikraščius už

darytų ir pasiliktų darbinin
kams vien atžagareivių or
ganai, kaip „Draugas,” 
"Darbininkas" ir jiems pa
našus?

"Keleivio" draugai 
skaitytojai, į jus mes krei
piamės šiandien prašydami 
pagalbos.

Baisiai sunkus atėjo lai
kai laikraščiams.

Pabrango popierą.
Pabrango juodyias.
Pabrango metalas, iš ku

rie liejamos raidės.
Pabrango ir spaustuvės 

darbininkų algos.
Negana to da, nuo 1 lie

pos įnėjo galėn įstatymas, 
kuris uždeda ant laikraščių 
tiesiog nepanešamąj naštą. 
Iki šiol už laikraščio išsiun
tinėjimą buvo mokama 1 
centas nuo svaro, nežiūrint 
ar laikraštis buvo siunčia
mas tiktai skersai gatvės, 
ar iš Bostono į Californiją. 
Dabargi visa Amerika likos 
padalinta į 8 ”zonus” ir kuo 
tolesnin 
eina, 
mokėti, 
skelbimus 
"ekstra.” 
bar kelis 
atsieina 
reikia da į kiekvieną "zoną 
atskirai siųsti. Tas begalo 
apsunkina darbą ir padidi
na išlaidas.

Tokia sunkia našta pri
spausti, kiti laikraščiai jau 
sumažino formatą ir padi
dino mokestį.

"Keleiviui” nereikės mai- 
nvt nei kainos, nei formato, 
jeigu draugai norės mums 
padėti.

Mes neprasom iš draugų 
piniginės paramos. Mes ne- 
prašom aukų. Mes prašom 
tik pasidarbuoti, parinkt 
naujų skaitytojų.

Tuo budu- jus, draugai, ir 
mums pagelbėsit, ir apšvie- 
tos praplatinsit, ir sau nau
dos * padarysite, nes jūsų 
"Keleivis,” įgijęs daugiau 
skaitytojų, ir toliąus galės 
eiti ta pačia kainai................ '

Užrašyti gi laikraštį ne
sunku, nes darbai dabar vi
sur eina gerai, o "Keleivis”, 
nebrangus laikraštis, vos 
tik $1.75 metams.

Kiekvienas "Keleivio" 
skaitytojas turi draugų ir 
pažįstamų, kuriems jis gali 
pasiūlyt užsirašyti YKelei- 
vį.” ‘

Taigi, draugai, pasidar- 
buokit. Atsiminkit, kad 
platindami "Keleivį” kartu 
naikinsite tamsybės dvasią, i 
o stiprinsit susipratusių! 
darbininkų armiją. I

Mes dirbame kiek tik pa- 
jiegiam, o jus draugai, pa- 
gelbėkit mums.

Jei kiekvienas "Keleivio”' 
skaitytojas prikalbins bent 
po vieną naują skaitytoją, 
tai jokie sunkumai mums 
nieko nereikš.

"Keleivio” Leidėjai.

”zonan”’ laikraštis 
tuo brangiau reikia 

Už talpinamus 
reikia mokėt 

Negana kad da- 
kartus brangiau 
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knygos.
8OCIAL.IZM0 TEORIJA

Parašyta kiekvienam suprantama kalba, noriąUrmt mokat** 

gerai ją sau į galvą įsidės, tas galės sukirsti kad ir"stiąnaagj soci
alizmo priešą. Yra tai didžiausia argumentų sutrauka dtakarijaaą* 
ir prakalbama Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima 1 „* . _
skaitąs skaityti.. KAINA 25c.

CARAS SIBIRE

Tai puikiausi ir įdomiausi vokalai, kokie tik yra kada nors Ke
turių kalboj buvę.

l’atartiua šias knygas nusipirkt ktekrtenani tuojau*. Adreaoakit

KELEIVIS,*’ SO. BOSTON, MASS.

—T*i reftalM. ta _ _ pastatyt, ir Kaip yaai-
skaityt; jis begalo įdėmus. Veikalas pilnas juokų aiary. KAINA 
25 CENTAI.

y

J. Dokkis.

Draugas Burdingonas 
mėgina.rimčiau apie Tau
riuosius marksininkus” J. 
B. S. straipsnį kritikuoti. 
Daug prirašė, tik apie fak
tą, kad Cimmervaldo rezo
liucijos pasekėjų principu 
yra ne klesų kova, bet kova! 
prieš "socialpatriotus,” ir 
Burdingonas nei pusės žo
džio nepasako.

1

I

REITMATIZMO ATAKA.
Skausmas ir gėlimas, sąnariu sus

tingimas ir raumenų nntirpi<nas ati
ma žmogui veiklumą.

Reumatizmo atakų pajutęs paimk 
Sloano Liuimentų, nereikalinga j- 
trinti, tik užpilt ir gėlimas bei skaus
mas liekas apanalšintas.

Po ilgų važinėjimų ar stovėjimų 
ant žalčio, lietaus ir vėjų, paimk 
Sloano Linimentų ištrink nugrubu
sius pirštus bei sąnarius. Nuo strė
nų gėlimo, neauralgijos, dantų gėli
mo, užsidrėskimų, kojų šaltumo ir k. 
šis vaistas yra geriausiu.

Sloan’s
Liniment

A / r z. -S /-/i / / y
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iBROCKTONO lir - _ .
plaučių streikas. VlCtlIlCS ZiniOS 
į Ceverykų kirpikai (eut- 

tįęVs) C jau išstreikavo ketu- ■ 
įįiąs ęąvaites, bet labrikan-j 
tol d$r vis nenori išpildyti; 
ąakbininkų reikalavimus.

Ka|p kiekvienam streike,

BROCKTONO v

✓

KELEIVIS.

peiliu perdurtas iš kairiojo 
šono taip, kad skilvis likosi 
perskriostas. Nugabenta jį 
ligonbutin, kur kovoja su 
mirčia.

Sustok, paklausyk ir 
pamislyk.

True translation filed with the poet- 
niHstcr at Boston, Mass., on August 

114, 1918, as reųuired by the Act of 
October «. 1917.

Protestuoją Prieš kišimąsi 
į Rusijos reikalus.

Pereitą nedėldienį Bos
ton Common sode buvo di
delis mas-mitingas, sušauk
tas vietos socialistų. Kalbė
jo Bose Pastor Stokos, iš 

.. .. _ N ew Yorko. Jinai užreiškė,miat^ius priemiesčius pere- _irvžusi kovoti už 90 
jo cikloniska audra su tokiu ' ...
smarkumu, kad rodėsi, nu- 
šluosianti visą miestą nuo 
žemės paviršiaus.

Viesulą lekianti jiepapras- 
tu smarkumu sykiu su )>er- 
kunijoš žaibais, griovė ka
minus, bažnyčių bokštus, 
draskė nuo stogu blėtas ir 
šleitinius skindelius ir nešė 
juos kaip kad plunksnas, 
daužydama langus. Nesu
spėjusius nuo gatvių pabėg
ti lengvesnius vežimus vie-1 
sula apvertė ir lyg šipulius j 
rito. Fore River fabrikos, j 
nrigulinčios Bethlei.em Snip 
building Co. firmai, didžiulį! 
kraną sunkiems daiktams I 
kilnoti ir vežioti viesulą pa
gavus vare, kaip kokį ant.' 
karties užkabintą lengvą 
gurbelį, 300 pėdų jo bėgiais j 
•r taip smarkiai trenke i ge-' 
■ežini šulą, kad kranas į 
šmotelius subirėjo. Suvirs 
300 telefono vielų likos su
raukyta : daug telegrafo 

-tulpų išvertė, daug gatvių 
likosi užklota nuląužitomis 
r.edžių viršūnėmis bei iš ša
knų išverstais medžiais. 
Public Garden bei Common 
sode viesulą taipgi pridarė 
blėdies, išversdama su šak- 
nimis tokių medžių, kurie 
daug audrų buvo pergyvenę.

Kartu su viesulą ėjo rie
šuto didumo ledai ir taip 
gausus lietus, kad rodėsi, 
žemė su dangum sumišo į 
vieną pragarišką furiją. 
Perkūnas daugybę namų į- 
trenkė, daugelio bažnyčių 
bokštams kopulas ar kry
žius nusuko, tečiaus' tik iš 
dviejų vietų pašaukta ugna- 
gesiai gaisrui gesinti. Per
kūnas trenkė kertėj Tre- 
mont ir Barkley gat. 1 gatve- 
karį su žmonėmis, tečiaus 
žmonių neužmušė, nei nesu
žeidė. uždegtas gatvekaris 
veik buvo užgesintas.

Audra kažkuriose vietose 
šėlo neilgiau 15 minučių, pa
čiame Bostone ir South Bos
tone apie 25 minutes. Viesu
lą nulėkus ant juros ten 
jrasmūgo, sukeldama ban
gas, tečiaus žvejams nuo
stolių didelių nepridariusi.

j NEPAPRASTA AUDRA.
'vaitos, Tabrikan- * Lusės valandos laiku pnda

! rė virs $20,000 nuostoliu.
| - -- II

taip ‘ir šitam Brocktonc 
į aučių streike kompanijos 
su pagelta Boot and Shoe 
VVorkęrs Unijos vadų, viso
kiais budais stengėsi sude- 
moralizuoti darbininkų vie
nybę, šaukdami visokius su
sirinkimus ir meluodami per 
pakraščius, randa daug silp
nų žmonių, kurie kartais ir 
patiki, jiems, tečiaus didelė 
didžiuma tvrtai laikosi ko
voje už būvį.
Reikalauja neprigulmybės 

ir algų pakėlimo.
; Ceverykų kirpikam išėjus 

į streiką, genaralis Boot & 
Shoe Workers Unijos prezi
dentas John F. Tobin, pra
nešė, kad jeigu jie negrįžš 
greitai į darbą, tai bus su
spenduoti ir nubausti. Kir
pikai matydami, kad jų uni
ja neina su darbininkais, bet 
gelbsti fabrikantams, susi
tvėrė savo uniją—Indepen- 
dent Cutters Association ir 
reikalauja pakėlimo algos, 
$12.00 į sąvaitę daugiau.

Lasteriai pamatė, kad ir 
jiems yra proga pasiliuosuo- 
ti iš Tobino vergijos ir kar
tu pagelbėti savo broliams 
kirpikams laimėti, taipgi at
siskyrė nuo .Boot and Shoe 
Workers Unijos, susitverda
mi savo skyrių ”Indepen- 
dent Lasters Association”. 
Tečiaus fabrikantams toki? 
lasterių žygis nepatiko, ir 
jie pavarė iš darbo keturis 
lasterius, vien tik dėl to, kad 
jie priklausė prie Indepen- 
clent Unijos. Mat, Tobino 
valdoma B. & S. VV. U. buvo 
fabrikantų įrankis prieš 
darbininkus. Lasteriai, už
stodami už pavarytus savo 
draugus, paskelbė streiką.

Vemperiai ir stičeriai, 
simpatizuodami darbinin
kams išėjusiems Į streiką, ir 
lenorėdami dirbti skebų 

darbus, taipgi sustreikavo, 
eikalaudami pripažinimo 

įr.dependent Unijos.
Dabar streikas 

jiuos miestelius: 
ną, Montello, 
Bridgesvaterį, 
Withamą ir bo. 
Viso streikuoja 5,100 darbi 
ninku.

Todėl, jeigu pasirodytų 
kur apgarsinimai, reikalau
janti šiaučių į Brcektoną ar
ba jo apielinkės, nevažiuoki
te, nes jumi tik kvies čia 
skebauti.

Kadangi streikas jau tę- 
4asi mėnesis laiko ir dar ne
žinia kada baigsis, ir kadan
gi jau ir dabar randasi to- 
\in žmonių, kuriems pa- 
alpa reikalinga, o unija, į 
<urią Brocktono ršjaučiai 

■ ir klausė ne tik, kad pasal
ios darbininkams neduoda, 

liet ir skebus samdo, kad 
sulaužius streiką ir kadangi 
šitam streike dalyvauja vi
si Montellos ir Brocktono 
lietuviai, kurie visuomet šel
pdavo streikierius, kurie tik 
atsišaukdavo šiandien jie 
jiatįs randasi kovoje už bū
vį ir jiems yra reikalinga 
pašalpa, jie šiandien prašo 
jūsų; Kad paduotumėt jiems 
savo d raugšką .ranką, ir kiek 
kas išgalėdami susėlptumėt.

Aukas siųškfae'žiūrini ad- 
■ vėsu:I’Tdk, 30 Ward st., 

^i-ocktbn, Mass. Tai yra 
įfiMey orderį arba čekį iš- 
Įlirkite .ant minėto žmogaus 
i|- siųskite H. Kricheriui, 11 
Broad str., Brockton, Mass.

Lietuvių streikierių pre
sus komisija:

A. čižauskas, 
H. Kricher.

• P. S. Kibi laikraščiai 
lėnėkite perspausdinti 
inu>ų atsišaukimą.

rė virs $20,090 nuostoliu.
Pereitą seredą, praside

dant nuo 7:30 valandos, va
kare per Bbstoną ir jo arti-

procentą žmonių, kurie api- 
I plėšiami augštomis kaino
mis, nežiūrint, kad ir prisi- 

Įeitųužtai jai likusį savo 
gyvenimą praleisti kalėjime.

Jinai ir kiti kalbėtojai kal
bėjo prieš kaitinmą Eugeni
jaus Dėbso ir prieš ginklinę 
intervenciją Rusijoj. Pa
klausta iš minios ar jinai y- 
ra už sąjungininkus, kalbė
toja atsakė, kad ji yra už 
sąjungininkus taip toli, kaip 
toli sąjungininkai kariauja 
už demokratiją darbo žmo^ 

jnėms. Paklausta ar jinai 
[vra už karę ar prieš karę,) 
• jinai atsakė: ”Esmi už ka
rę iki socialistų demokrati- 

Įjus pergalei." Paskui aiški
no, kad socialistų teorija, 
jog darbininkai turi turėti 
apsisprendimo teisę, yra pa
matiniu akmeniu tikrosios 
demokratijos.

Tolesniai jinai sakė, kad 
-prezidentas AVilsonas ištie
sė krauju pasriuvusiai Rusi- 
jąi savo ranką, ir kad ji ma
no, jog po pasakymo priete- 
’iškų žodžių jis neapvils Ru
sijos; ji sprendžia, kad Su
vienytų Valstijų ir Japoni
jos intervencija Rusijai yra 
viliugyste. ?.

Keletas tūkstančių žmo
nių ramiai klausiėsi jos ir 
kitų kalbėtojų, karštai plo
dami jų išvadžiojimams. Mi
tingas priėmė dvi rezoliuci
jas: viena kaipo protestą 
prieš interveneją Rusijoj, 
antrą, kąų>o protestą prieš 
suvaržymą laisves žodžio...

I

apima 
Brockto- 

Campello, 
Rocklandą, 
Braintree.

ma- 
šitą

DRAUGIJŲ ŽINIAI.
LMPS. 21 kuopa, Cam- į 

bridge, Mass., 21 dieną rug
sėjo rengia savo balių, todėl 
nuoširdžiai prašo apielinkės 
draugijų tai dienai neri 
savo vakarų.

Komitetas.

Telephone: Back Bay 42IMI

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

I
Severos Gyduoles u/l tiko 

šeimynos sveik.it.»

engti į

LMPS. 13 kuopa, So. Bos
tone. 19 dienai Spalių, š m. 
rengia savo vakarą. Sceno
je statys du veikalu: ’’Užsi
pelnė diplomą” ir "Karės 
metu Lietuvoje.” Abiejų vei
kalų roles išpildys vienos 
moteris. Tam vakarui kitų 
draugijų meidžame nieko 
nerengti. Komisija.

LAWRENCE, MASS.

LINKSMAS PIKNIKAS.
Rengia .LMPS 2-ras rajo

nas Subatoje, 17 Rugpiučio, 
Maple Parke, Methuen, 
Mass. Šokiai prasidės nuo 
2 vai. po pietų ir tęsis iki vė
lai nakties. 3

Visos apielinkės visuome
nę šiuomi kviečiame atsilan
kyti ant šio pikniko, kurį su
rengia antro rajono progre- 
sisčių kuopos. Merginos ir 
moterįs visos kaip viena at- 
silankykit, nepalikit namie- 
je nė vyrus.

Komitetas.

Valandos: • ' H;
. ((( Nuo 1 iki 3 dieną. ”

Nuo 7 iki 9 vai vakaro, j 
jjj 419 BOYLSTON STR. | 

Suite 41», 420 ir 421.
Netoli didžiojo miesto knygyno, n|

BOSTON, 1ABS. jf

P. and A. Phone. 
McKees Rocks 22 W.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA

LAIKRAŠČIU. KNYGŲ, GRA
MOFONŲ. REKORDŲ, STU- 
BOMS PGP1ERŲ.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ. 
Bunu už Perkaibčtoją visokiuose 
reikaluose arba teismuose, 
teikiu visokias informacijas 
dyką. LAUNDRY.

JONAS A. KATKUS.
222 Sagamore Sti, Pittsburgh, Pa. |

<•
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Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 
VALANDOS; Nuo 9 iš r>to 

iki 9 vai. vak^c.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42) 

69 CHAMBER ST.
Telephone: Haymarket 3390.

BOSTON !

. .... |

Skaitydamas musų pranešimą ge
rai pamislyk, ar mes teisybę kalbam. 
Tavo $1.00 atneš tau pelno $25.00 į 
metus ir netik pelną, bet ir įgysi sau 
savastį ir ką norėsi, tą galėsi su ją ! 
daryti. Musų agentūra gyvuoja jau 
senai, visame patarnaujatn teisingai 
ir kas pas mus ką nors pirko, tas ne
sigaili. Saugokis tokio agento, ku
ris neturi jokio patyrimo, jokios sa
vasties nė pinigų neturi; bet tiktai 
šmeižia kitus, kad galėtu patįs pasi
naudot. Tokių ir atsakomybėn nepa
trauksi. nes plikas kaip tilvikas. Mes 
turim čielą eilę namų ir farmų labai 
pigiai parduodame. Todėl, jeigu ma
nai kokią savastį įgyti, atsikreipk 
prie musų. Gauk pas mus aiškius nu
rodymus, 0 tada nuspręsk pats kaip 
tau geriau ir parankiau išeina. Da
bar gera proga naudotis, nes karės 
metu daugelis visokių prąperčių par
siduoda pusdykiai. Nepraleiskite ge
ros progos neišnaudoję.

M. K ORAN, P. KETVIRTIS,
366 Broaduay, bo. Boston, Mass.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo, Tel.: Cambridge o008.

DR. AL. FIDERKIEUICZ, 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS. 

Specialistas Slapty ligų. 
VALANDOS:

Nuo T iki 3, nuo 5 iki;7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

(43)

Prakaituojančiom 
Kojos

yra netik nemalonios užuosti, bet ir 
kenksmingos sveikatai. Prakaita
vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą kėblum ir kvapą daž
nai nepakenčiamu. Kam retina tuo 
kęstis. jei čia pat po ranka yra pa
galba? Nusipirk

Severa’s 
Foot Powder

(Severos Proškos Kojoms) aptieko- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o rytmetyj subraukyk su 
milteliais plasnus, padus ir tarp- 
piričius. Ibarstyk po truputį į te
varytus ir kojinius (pančekas). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai
tavimo, skaudėjimo. tyrumo ir pail
simo kojų. Jie užlaiko sausumą če- 
verykų. kojinių ir kojų. Kaina SS 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj.
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laime tavęs laukiai

Paimk šitą stubą 6 šeimynų ant 
Bolton st., So. Boston, Mass. netoli 
St. Vincento bažnyčios pusdykiai. Sa
vininkė turi kitą biznį, liepia parduo
ti ant pirmo pasiūlymo. Kreipkitės 
pas:

A. J. KUSTYS,
343 W. Broadway, So. Boston, Masi 

Telephone So. Boston 2143 W. (33 *

Nubaudė 5c., nuteistasis 
apeliavo į augštesnį 

teismą.
Medfordo teisme anądien 

teisėjas Riley nubaudė L. 
Palumbą 5 centais už muši
mą 12 metų amžiaus vaiko 
Louis Barr. Palumoo nesu
tiko mokėti bausmės, užsi- 
statė 100 dolerių kaucijos ir 
apeliavo Į augštesnį teismą. 
Jis teisme pasakojo, kad 
vaikai atėję prie jo laikomos 
riešutų krautuvės, po num. 
29 Everett st., elgdavosi ne- 
priderančiaf, keldavo triuk
šmą ir kitas šunybes dary
davo, dėlto jis paėmęs diržą 
vieną sykį iškaršė Barr’ui 
kailį. Jis nesijaučia prasi
kaltusiu šitaip tėviškai pasi
elgęs ir dėlto su teisėjo nuo
sprendžiu nesutiko, atsisakė 
užmokėti 5 centus bausmės 
ir varo savo bylą tolyn, no
rėdamas, kad teismas jam 
pripažintų teisę bausti už 
netikusį elgimąsi kad ir 
svetimus vaikus.

AUKOS.
Tarno Mooncv gyvasties gelbėjimui. 

INKERMAN, PA.
čionai surinkta Tarno Mooney gy

vasties gelbėjimui $12.00. Aukavo 
sekanti žmones: r. Lesajus $2.00; 
F. Vizgirdas, J. Ratkevičius, J. Če
pulis, V. Savickas ir J. Rakauskas — 
po $1.00; P. Kuraitis. B. Padrčžas, 
P. Tamošiūnas, J. Ramanauskas ir J. 
Dišė — po 50; I. Sardargas J. li- 
gavyžis, M. Bagažinskas, J. Ulis, J. 
Tamošiūnas ir F. Lamsargis po — po 
25c.; LSS. 233 kuopa iš savo iždo 
aukavo $1.00, viso labo pasidaro 
$12.00. ' .

Pinigus pasiunčiamo per "Keleivio'* 
redakciją. »

V. Savickas ir
J Rutkevicia.

Pinigų $12.00 priėmėm ir pasiun- 
tėm Mooney’s gynimo komitetui.

J. G. Gegužis. .

-t DAKTARAS

A.L.KAPOCIUSį;
LIETU VYS DENTISTAS. * 

VALANDOS: Nuo !

251(
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Richmond 1224-R J
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Telephone:

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas

« vyry ir moterų ligas.
VALANDOS:

nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
11 PARMENTER STR^ 

netoE auo Hanover st^ ' ] 
BOSTON, M ASS.

i

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
'^tuvius kriaučius: J"

n
i

Jieškokite, tad atrasite!
JEIGU NORITE ĮGYTI PIGIAI: NAMUS, FARMAS ARBA 

KOKIĄ NORS KITOKIĄ NUOSAVYBĘ, tad ateikite Į musų 
AGENTŪRĄ, o visados gausite užganėdinantį palarnavin.ą.

Matydami kad dabartiniai agentai nepatenkina Lietuvių visuo
menę nornčią įgyt lengvomis sąlygomis koki nors nejudinamą tur
tą, paveizdan: NAMUS, FARMĄ arba BIZNj mes atidarėm REAL 
ĖST ATE AGENTŪRĄ, po num. 343 Broadvay, So. Bostone. Kurie • 
turite koki nors reikalą, arba norėsit gaut žinių apie gėrus pirki
nius. ateikit • mus kontorą, o visados gausite teisingus U užganė
dinančius patarimus.

A. J. KUPSTYS, 4 M—
Musų Agentūra randasi po numeriuJ. ■u~
343 BROADVAY, - SO. BOSTON, MASS,

' Teleplone: Fort Hill 3424.
PARSIDUODA FARMA. 32 akeriai žemės, 12 centų niuo Botlo* 

no. Kreipkitės pas: A. J. Kupstys, 343 Broadway, So. Boston.

k
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; Lietuviškai Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingu vaistų žemoms kairioms, tai visada eikite i 

’ ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- • 
! šokių ligų, kaip ui: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenejusio reu‘^’i 
; matizinoj i'jo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- jp 
; čių, nuo kosulio ir kitų ligą. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- g. 
’ gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- 12. 
■ terų. DicliU iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums;palai nau- 
; sime kuogėriausiai, pasaukiame geriausius dastarus per telefoną už- H?- 
' dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir. sučėdyt pinigus, tad j))’ 
• ateikite į AITIEKĄ. po numeriu (40) Įpį

100 SALĖM ST., BOSTON,^IA^S.

Audra apdraskč lenkų baž
nyčią ir kleboniją.

Pereitos serėdos audra 
pasirodė baisiausia Andrew 
souare dalyj, Dorchestery, 
kur daugybė langų, tų tarpe 
jiora storo stiklo sąkrovų 
didelių langų išmušė verčia
mais iš šaknų ar nulaužia
mais medžiais.

Lenkų Švenčiausios Moti
nos Dievo Čenstakavos baž
nyčios bokšto viršūnę viesu
lą nulaužė, ar perkūnas nu
trenkė, ir numetė žemėn. 
Puolant kryžius įsipainio
jo į telegrafo ir žiburių vie
las ir užkibo. Tos pačios 
’.enkų parapijos klebonijos 
gonkas viesulą nuvertė ir 
nuputė šalin. Maldingi len
kai, tikėdami, kad jų ste* 
buklinga Dievo motina pa
dariusi stebuklą, kad bokš-, 
tas nenukrito ant žemės, —j girsta suvis, keletas poiie- 
tuojaus puolėsi į darbą, aud- Į manų puolėsi lauk, pamatę 
rai praėjus kryžių nuėmę ’ 
nunešė ant bokšto.

!>

I

Jurininkas pasišovė gatvėj.
Suvienytų Valstijų juri

ninkas, prigulintis prie U. 
U. S. Heli skyriaus, 24 metų 
amžiaus vyriškis, Louis 
Holt^pa^Sjpei’šišovė sau kai
riąją ranką, rodos, susižeis- 
damas ant visados. Nuga
benta į Relief Hospitalę.

Apie 10 valandą Court 
skvere policijos nuovadoj iš-

9 iki 12 dieną.)) 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS į 
iki 1 ▼. po pietų. <. 

Ofisas "Keleivio” name. 
Broad*ay, tarpe C ir D Sta-į)

SO. BOSTON, MASS.

Dr. A-. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

Chicago, III.
Miesto offisas: 
1553 W. Madison Street,
Suite 600 —612 
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563.

West Side offisas: 
2225 So. Leavitt st. 
Valandos: 6-8 vakare. 
Phone Canal 4626.

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

(

<

J

, 1

«

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS. '

Atidarė savo Ofisą po num. 343 Broadwav, So. Bostone. 
BOSTONO OFISAS: Oid South Bldg. 735—736

294 tVashington street. Boston, Mass.
Apsiimu vesti visus Jūsų legaliskus reikalus visose Suvienyto

se Valstijose, lygiai ir užrubežiuose. taipgi ir Rusijoje. •
Jus galite susikalbėti mano ofise Lietuviškai, Ruskai, Lenkiš

kai, Latviškai ir švediškai. Aš galiu aprūpinti Jūsų civiliškas lygiai 
ir kriminaliskas bylas.

Apsaugoju Jūsų reikalus ir susižeidime. Vedu visokius* Jūsų 
reikalus ir dokumentus surandu Rusijoje; Sukolektuoju bilas; ap
žiūriu Jūsų reikalus pirkime arba pardavime nejudinamo turto ir 
aktinu kaipo Notary Public ir Justice of the Peace. Visokius reika
lus, kuriuos, man pavešit, bus gerai ir užganėdintinai prižiūrimi.

Genamu
Lietuviška

So. Bostone 
ir apielinkėj

J»aifiioioini(<)t5r>inioryyiinioMcwioi^^ 
5>TcL: Richmond 2957-M.

H Dr. David W. Rosen *
< > Kalba
- >
j GYDO

J. BERŽELIONIS & CO 
4 Haymarket Sų. Kampas CroM S 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sąg, 

BOSTON, MASS.
---------------- į;;.. -----------
SO. BOŠTONO IR APIE- 

linkiv Lietuviai.
GERIAUSIS LIETUVIS GRABO- 

RIUS.
Patarnauja kiekvienam palaidoji

me So. Bostone ir visoje apielinkėje, 
nežiūrint, kaip toli nuo Bostono. Kai
nos už palaidojimą labai prieinamos. 
Jeigu Jus kas nors rekomenduotų pas 
kitą graborių, 
persitikrnt pas 
ypatiškai arba

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

Ypatingai geros šios gyduolės:

Pereitos savaitės begiu 
mirė 201 ypata.

Pereitos savaitės bėgiu 
Bostone pasimirė 201 ypata. 
Tuo pačiu* laiku pereitais 
metais mirė 205.
apsirgo 29, vienas ligonis iš 
tos ligos pasimirė. Nuo ko
kliušo pasimirė-5. ir 17 stai
gia mirčia. Daugiausia mi
rė naturale mirčia delei se
natvės.

' bėganti link Washington 
gatvės jurininką, pradėjo jį 
vytis ir sugavę rado kruvi
ną jo ranką. Klausiamas, dėl 
ko jis save šovė, jurininkas 
atsakė turįs užtektinai savų 
ergelių ir daugiau nieko ne
sako.

I 321

Difterija
- f • • v Lietuviai peštynėje su- 

sipiaustč.
Worcestery anądien gat

vėje susipiaustė keletas 
vyrų, Jurgis Balsevičius, 26 
įlietų amžiaus vyras, likosi

• -t • ■ •

| D RAIDENTISTAI j 
•J* Kad supažindinti plačią visuo-<

menę su musų geru darbu ir tei- 1 
£ singu bei prieinamu patarvimu, | 
T kuris pasakys, kad jis skaityto- $ 
?. jas šio laikraščio, sekančias pri- :

einamas sąlygas: (41) ;
T Auksiniai dantįs .. $3 ir brang. •

Plato dantįs ........... $5 ir brang, j
Plombiravimas ..........I £$£ ::::::::::: 5"c

Lietuviškai. Lenkiškai ir j 
Rusiškai.

CHRONIŠKAS IR SLAP-’ 
TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki lfl ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.
HANOVER STREET. 
BOSTON. MASS.

tad pirmiau užeikite 
mane. Galite kreiptis 
klaust per telefonu.

• S c
Didesni darbai ant labai priei- ’ ; 

J: namų sąlygų po $1.00 sąvaitėj. p 
<įj International Deniai Co.
g 29Yt TREMONT ST.. BOSTON.^

reikės AutomoLiliaus 
iame reikale^tad atsiminkit, 
ant kiekvieno pareikalavimo 

Automooilių

Jeigu Jums 
bent kokiame reikale, 
kad mes L____ _____
galim pribūti. Automooilių galit 
gaut kokį tik kas nori, uždaryta ar 
atvira. Pątarnaujam 
ir skaitome pigiai.
esant kreipkitės ypatiškai arba per 
telefonu.

P. .1. AKUNEVICIA, 
258 Broadway.

Telephone: So.
Gyvenimo vieta: 702

kuogeriausiai 
Todėl reikalui

♦
Boston 381
E 5-th Str..

Tel.; 1525-M. 1

Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 25c 
Nuo viduriavimo suaugus. 50c 
Pamoda plaukams.............  20c
Vaikų ramintojas .............  25c
Nuo suirimo nervų.......... 1.00
Bobro lašai ....................... 1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ............................. 75c
Kraujo Valytojas ............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.0‘)
Nuo Reumatizmo .......... $1.0o

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

kaus kvėpavimo .......... 1.01
Gydu. nuo "komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50<: 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

t

*

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Bmdway, Kampas C st So. Bostl >, dus.
asaą

i


