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ir kiti vynai, kaip lygiai 
alus, pasilieka kaip buvę.

monarchistais; kurie nori

LATVIAMS J PAGALBĄ 
ATĖJO SĄJUNGININKŲ 

LAIVYNAS.

KOLčAKAS EINA Iš RY
TŲ, DENIKINAS Iš PIE
TŲ, JUDENIČ Iš ŠIAUR

VAKARIŲ.
Jie paėmė jau Rygą, Tobols- 
ką ir Voronežą su 15,000 be

laisvių. Petrogradas pa
vojuje.

i

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on October 
15, 1919, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

kad generolo Denikino ar-jtuotas grafas Potockis, ku- novai sako, kad tai buvo pat- 
mija paėmė jau Voronežą ir'ris nesenai atvyko čionai is riotų suokalbis prieš Haasę,

DENIKINAS EINA ANT 
MASKVOS.

Išleista bevieliu telegrafu 
Maskvos Sovieto žinia sako,

tą, hurodydama, kąd to- 
Sihito vietose, kurias sau
ja japonai, amefikonų gy-

Tnje translation filed with the post- master at Boston, Mass. on October 
15, 1919, as reąuired by the Act of October 6, 1917.

Caristai pradėjo dideli
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Metai XIV.

taip sovietą ir uniją.
Bolševikų mitingan mesta

True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on October 
15, 1919, as reguired by the Act ofOctober 6, 1917.

Vokiečių-Rusų Kariumenė 
paėmė Rygos miestą.

JAPONAI SIBIRF2 EISIĄ 
SU AMERIKONAIS IŠ

VIEN. .
Tokio. — Generolas Oi, 

i Sįbire, įsakė
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Iš Omsko pranešama, kad 
pereitą sąvaitę Kolčako pul
kai Sibire atsiėmė Tobolsko 
miestą, kurį rugsėjo mėne
syje buvo paėmę bolševikai. 
Kartu su tuo miestu kolčaki- 
niai sakosi paėmę daug be
laisvių ir karinės medegos. 
Daug Kolčako kariumenei 
padėjo ir laivynas Irtyšo 
upėj.

Kolčakas jau atsigavo ir 
pradėjo atakuoti bolševikus 
visu frontu.

Tuo pačiu laiku kiti mo- 
narchistai pradėjo veikti ta
me plote, kuris įneina tarp 
Rygos irw Petrogrado. Čia 
daugiausia darbuojasi gene
rolas Judenič ir kiti cariniai’, 
kuriuos remia Anglijos val
džia. Be to, Judeničo šaika, 
kaip rodos, susivienijo su 
vokiečių generolu von der 
Goltzu, kuris taip-pat yra 
monarchistas ir pereitą są
vaitę paėmė Rygą. Dabar 
tie reakcininkai ruošiasi ant 
Petrogrado.

Iš pietų ant sovietų Rusi
jos gula su savo pulkais mo
narchistas Denikinas, kurį 
taip-pat sąjungininkai pa
laiko. Iš jo buveinės prane
šama, kad pereitą sąvaitę jo 
kariumenė paėmusi Vorone
žo miestą ir 15,000 belaisvių. 
Be to da jai tekę daug gro
bio.

Voronežo gubernija guli 
į pietvakarius nuo Orio gu
bernijos, kurios link eina ki
tas Denikino kariumenės 
skyrius. Taigi pasirodo, kad 
Denikino spėkos veikia la
bai dideliu plotu.

PETLIURA APSKELBĖ 
DENIKINUI KARĘ.

Londonas patvirtina ži
nią, kad Ukrainos ūkininkų 

• vadas Petliura apskelbęs ge
nerolui Denikinui karę. De- 
nikinas veda kontr-revoliu- 
cinę karę prieš bolševikus 
ir nori įsteigti Rusijoj cariz
mą. Petliura taipgi kariau
ja prieš bolševikus, bet jis 
nenori ir caro, todėl jis ap
skelbė karę ir Denikinui.

Žinia iš Paryžiaus sako, 
kad liuosnorių kariumenė 
(turbut Denikino užpuolusi 
ukrainiečių (turbut Petliu- 
ros) armiją ir dabar einąs 
atkaklus mušis.

Ukrainoj susidariusi koa
licinė ministerija. Jos sąs- 
tatan įneina premjeras ir vi
daus reikalų ministeris Ma- 
zepa, užsienio ministeris 
Slavinski, karės ministeris 
Petrovas, švietimo ministe
ris Prokopovič ir žydų rei
kalų ministeris Draznyj.

_ SUMUŠĖ BOLŠEVIKŲ 
DIVIZIJĄ.

Iš Helsingforso praneša
ma, kad Pskovo šiaurvaka
riuose bolševikai buvo pra
dėję pereitą sąvaitę smarkų 
užpuolimą. Bet baltoji gvar
dija kunigaikščiui Dolgoru- 
kiui vadovaujant užpuolimą 
atrėmė ir pati užpuolė. Visa 
bolševikų divizija buvusi 
sunaikinta. Baltgvardiečiai 
paėmę 500 raudonarmiečių 
nelaisvėn, užgriebę dvi ka- 
nuoles ir 30 kulkasvaidžių.

True translation filed with the post- True translation filed with the port- 
master at Boston, Mass. on October master at Boston, Mass. on October 
15, 1919, as reąuired by tne Act of 15, 1919, as reęuired by the Act of 
October 6, 1917.

AIRIAI SUKILO KALĖJI
ME.

Iš Londono pranešama, 
kad Airijoj, Mt. Jov kalėji
me, pereitą sąvaitę buvo di
delių riaušių. Apie 60 poli
tinių kalinių sustreikavo ir 
sukilo prieš kalėjimo discip
liną. Žinios sako, kad jie 
pridarę daug blėdies. Su
kilimas prasidėjo apie vidu
rnaktį, kuomet didžiuma 
sargų buvo jau paleista na
mo. Triukšmui prasidėjus, 
sargai tuojaus buvo sušauk-

Pranašaus kad Maskvoj Prasidėjo nesutikimai
M «• •• _ _ _ _
kontr-revdiucija.

Leninas esąs kalėjime.
Pereitą sąvaitę kapitalis- bomba užmušė 13 komisarų, 

tų spauda paskelbė sensaci- 
nę žinią. Šita žinia sako, 
kad Maskvoj kilusi kontr- 
revoliucija. Vyriausis bol
ševikų agentas Peters esąs 
užmuštas. Leninas liepęs 
areštuoti karės ministerį 
Trockį, bet kareiviai tam

• • v* • <->■» t .-u

BOLŠEVIKAI PRIIMA 
BALTIKIS VALSTYBIŲ 

PASIŪLYMĄ.
Pereitam "Keleivio” nu

meryje buvo rašyta, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Disto
nijos atstovų konferencija 
Dorpate pranešė sovietų 
valdžiai, kad Baltijos vals
tybės nori užvesti taikos de
rybas su Rusija. Konferen
cija išreiškė norą, kad tos 
derybos butų Dorpate. •

Iš Helsingforso dabar pra
nešama, kad bolševikų už
sienio ministeris čičerinas 

atsakęs, jog Rusijos sovietų
valdžia sutinkanti priimti 
Baltijos valstybių - pasiūly
mą ir sutinkanti tokias de
rybas tuojaus pradėti.

čičerinas sako, jog Sovie
tų valdžia velytų, kad taikos 
derybos butų vedamos ant 
Sovietų žemės, tečiaus ji su
tiksianti ir į Dorpatą savo 
atstovus atsiųsti. Ant galo 
Sovietų valdžia pataria, kad 
derybos prasidėtų 12 spa
lių, t. y. kaip pereitą nedėl- 
dienį. Ar jos prasidėjo, ne
žinia.

jo raiteliai artinasi jau prie 
Usmano. Jeigu raudonoji 
armija šitų kontr-revoliuci- 
nių Denikino pulkų nesulai
kys, tai greitu laiku jie pa
sieks ir Maskvą.

SAKO, BOLŠEVIKAI AT
SIĖMĘ KIJEVĄ*.

Stokholmo laikraštis "Fol- 
kets Taghblad” gavo žinių, 
kad Ukrainoj bolševikai at
siėmę Kijevą.

NAUJA VALDŽIA TUR
KIJOJ.

Turkijoj rezignavo Dami- 
do Pašos ministerija. Naują 
kabinetą sudarė didis vyzi- 
ras Ali Riza Paša. Sultonas 
pasakė, kad nauja ministeri
ja turėsianti suruošti rinki
mus ir sušaukt parliamentą.

35 ŽMONĖS UŽMUŠTA 
RIAUŠĖSE.

Bolivijos respublikoj, pie
tų Amerikoj, Uncijos apie- 
linkėj sustreikavo angliaka
siai. Tarp tų streikiėrių ir 
kasyklų kompanijos priva
tinės policijos įvyko pereitą 
sąvaitę susirėmimas, per 
kurį užmušta 35 žmonės. 
Riaušių vieton Bolivijos val
džia išsiuntė kariumenę.

X JA.
Turkijos nacionalistai pa

kėlė revoliuciją. Jie surin
ko daugiau kaip 300,000 ka
reivių ir paskelbė, kad tur
kų žemės dalyti niekam ne
leis. Susidarė maž-daug 
toks padėjimas, kaip Fiu- 
moje, kurią užgriebė italų 

_. piajiucua luucit; rašytojas Gabrielle D A-
Zmia p0 minėtos bombos Maskvos' nnunzio. Senoji Turkijos 

valdžia neturi pakankamai 
spėkų, kad nacionalistus su
valdžius.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad prie nacionalis
tų judėjimo prisidėję jau 
svarbiausi Turkijos miestai 
—Brussa ir Adrianopolis.

Washington. 
sąvaitę valstybės departa
mentas gavo žinių, kad į bol
ševikų komisarų mitingą 
Maskvoje 25 rugsėjo buvo 
mesta bomba, kuri užmušė 
13 komisarų. Šitos žinios 

__ ______ j_____________ _ .. priduria, kad prieš bolševi- 
ti ir vieną paskui kitą kali- pasipriešinę ir .suėmę pati valdžią darbininkuose 
nius jie surakino. Tečiaus Leniną. Leninai dabar esąs prasideda didelė agitacija, 
pakol riaušės numalšinta, uždarytas kalerjime. ; y— 7u 
kalėjime likos sulaužyta Paduria, kad kovą prieš bol- mjeste buvęs apskelbtas ka-
daug rakandų ir išdaužyta ševikus pakėlę social-revo- 

langu ■ K.1CK tžHIYlO
__ ______ yra tiesos, sunku pasakyti.

PRANAŠAUJA ISPANI
JOJ RESPUBLIKĄ.

Ispanijos respublikos par
tijos vadas Alejandro Ler-I 
roux tvirtina, kad pasira-ja^™“-¥adaa 
sius, Ispanijai po taikos_ su-sav0 kareiviam^ eiti išvien 
tartimi, Ispanijos valdžioje ;su amerikonais, kurie dar- 
turfe įvykti permaina. Is-:buojasi ant;«ibiro geležiu- 
pamja virsianti respublika.,
Kilus revoliucijai jisai sa- Anieriitos' valdžia buW' 
kosi stengtųsi, kad nedalei- nusiuntuis Japęnijai aštrią 
dus prie jokių krastutiny- 'not%> fturodydama( k#’to- 

se Sibibo vietose, kurias sau- 
BAVARIJOS KOMUNIS- ! ?a3stih?>tu^t^6raOpakS- 
TŲ VADAS VIENOJE, ^ai ap«i Je& fa- 
Pereitą sąvaitę Vienon ponų kariumenė ir toliaus 

atvyko Max Levien, buvu- amerikonams negelbės, sa- 
sios komunistų valdžios Ba- kė šita nota^ tai Amerika at- 
varijoj vadas, už kurio suė- šauks savo kareivius iš Si- 
mimą Bavarijos valdžia vė- biro ir viešai paskelbs to at- 
liaus buvo paskyrusi 30,000 šaukimo priežastį. _ 
markių. Jį kaltina išžudy
mu tų žmonių, kuriuos ko
munistai buvo paėmę užsto- 
vais.

rėš stovis. •
Sovietų valdžia dabar da

ranti didžiausių pastangų, 
kad patenkinus ūkininkus, 
nes pastaruoju laiku prade-, 
ta vykinti nauja žemės pa
dalinimo tvarka ir ūkininkai 
pradėję tam priešintis.

Didėli nesutikimai prasi
dėjo tarp profesinių' unijų 
ir Sovietų. Unijos reika
lauja, kad sprendžiamas bal-. 
sas pramonės vedime butų 
paliktas darbininkams. Rug
sėjo mėnesyj Petrograde 
buvo tuo tikslu sušauktas 
suvažiavimas unijų ir sovie
tų atstovų. Tame suvažia
vime prieita prie kompromi
so ir darbininkų unijos likos 
pripažintos kaipo svarbus 
veiksnys, tečiaus viršiausią! 
galę bolševikai pasilaiko 
sau. Darbininkai tuo nepa
tenkinti.

ATSISAKO KRAUTI GIN
KLUS SIBIRUI.

Seatle, Wash. — Pereitą 
sąvaitę atėjo čionai 5 vago
nai -karabinų šiunčiamų į

►Vladivostoką. Uosto darbi
ninkai atsisakė krauti tuos 
ginklus ant laivo, sakydami, 
kad jie yra. siunčiami bolše
vikams šaudyt. Dabar tuos 
ginklus krauna ant laivo 
"Delight” buvusieji karei
viai.

HAASE PERŠAUTAS.
Iš Berlino pranešama, 

kad einant į Steigiamąjį Sei
mą tapo užpultas ir peršau- 

Grafas Patockis tas Vokietijos nepriklauso- 
v mujų socialistų vadas Haaseareštuotas, (ištark: Hazė). Šovikas ta- 

---------- ,'po suimtas. Jis sakosi šo- 
Montreal, Kanada. — Pe-yęS Haasę dėl asmeniško 

reitą sąvaitę čia likos areš- keršto. Tečiaus dalykų ši

New Yorko ir jau rengėsi nes jis buvo pasirengęs iš
plaukti Anglijon. J j nugabe- keiti Steigiamam Seime neš- 
no belaisvių stovyklon Nau- varią valdžios politiką Pa- 
pukssing’e. Buvusi su juo baltijos valstybėse ir Berli- 
moteris nusiųsta New lor- no sebravimąsi su Rusijos 
kan. ~ Tzzr'

Vaidininkai sakosi krės- nuversti bolševikų valdžią, 
darni grafą radę pas jį "in- Tečiaus Haase sužeistas ne- 
kriminuojančių" dokumen- pavojingai ir galėsiąs pas
tų. Jisai turėjęs prie savęs veikti.
nuo Austrijos socialistų va-!__ a
do F. Adlerio laišką, kame l^i C RADIKALŲ PASI- 
rašoma, buk Potockio moti- RENGĘ AMERIKON, 
na pietų Europoj atliekanti Washington. — Valstybės 
"puikų darbą.” Laiško pa- departamento valdininkai 
baigoj esą kalbama apie Ro- ragina kongreso komitetą 
žę Luksemburg ir Karolį užsienio reikalams, kad 
Liebknechtą.

reikalams, kad 
Amerikos durįs butų užda- 

Negana to, jo skrybėlėj ir rytos da mažiausia per ko- 
ploščiuje po pamušalu šni- kius metus laiko, nes tuk- 
pai atradę daug žmonių ad- stančiai revoliucionierių Eu- 
resų iš Europos, kurių var- ropoję esą pasirengę važiuot 

I Idai valdžios rekorduose esą 
žinomi kaipo radikalų var
dai.

Grafas Potockis važMėJo- 
si kaipo "James Dunn” ir jb 
pasporte buvo prarašyta, 
buk jis esąs Anglijos pilietis’ 
ir važinėjąsis tūlos didelės 
bizniškos kompanijos reika
lais. Pas jį atrasta pinigais 
ir kitokiais dalykais $50,000.

Kanados valdininkai ma
no jj esant kokios nors revo
liucinės organizacijos agen
tu.

SOCIALISTAI ORGANI
ZUOJASI.

Iš visų pusių "Keleivio” 
redakcijon ateina žinių apie 
komunistų nepasisekimus. 
Kur tik jie nebando pasiū
lyt savo netikusį programą, 
socialistai visur jį atmeta. 
Nei vienas rimtas socialistas 
da nėra prie komunistų pri
sidėjęs. Visi seni draugai, 
visi susipratę darbininkai 
stoja po socializmo vėliava. 
Su komunistais eina tiktai 
nesubrendę vaikėzai, viso
kie džękiai, karštagalviai, 
kurie vaduojasi upu, o ne 
protu.

Visur, kur tik tokie kar
štagalviai išsižadėjo socia
lizmo vardo ir nuėjo į komu
nistų abazą, rimti socialis
tai pasiliko ant vietos ir or
ganizuojasi iš naujo. Tokių 
kuopų, apsivalusių nuo ko
munistų, turime jau Water- 
buryje, So. Bostone, Nor- 
woode, Cambridge’uje, Chi- 
cagoje ir kitur. Organizuo
jasi gi: Eastone, Brooklyne, 
Montelloj ir kitur. Didžiojo 
Bostono, kuopa visa pasilie
ka prie Socialistų Partijos.

Entuziazmas pas socialis
tus didelis, o tai labai geras 
ženklas.

PETROGRADO BOLŠEVI
KAI AREŠTAVO ZIONIS- 

TUS.
Londone gauta žinių, kad 

Petrograde bolševikai areš
tavę zionistų komitetą ir ke- 
liatą žymesnių tos organiza
cijos narių, nes jie simpati
zavę sąjungininkams.

PETROGRADE MUŠASI.
Kopenhaga. — P '___ .

tų čia iš Helsingforso žinių, 
Petrogrado gatvėse dabar 
eina didelė kova tarp val
džios šalininkų ir jos prieši
ninkų. Kontrrevoliucionie
riai jau paėmę kelias svar
bias valdžios triobas.

NORVEGIJA PANAIKI
NO SVAIGALUS.

Norvegijos žmonės visuo
tinu balsavimu pereitą są
vaitę nutarė panaikinti deg
tinę, konjaką ir kitus stip
rius svaigalus. Šampanas i 
ir kiti vynai, kaip lygiai ir

Mušis siaučia jau penktą 
dieną ir latviai vieną prie

miestį atsiėmė.
Po smarkaus bombardavi

mo iš sunkių kanuolių, pe- 
reitoj pėtnyčioj vokiečių ir 
rusų baltoji armija paėmė 
Rygos miestą ir privertė lat
vių valdžią pasitraukti.

Karės dalykų žinovai Lon
done skaito Rygos paėmimą 
labai didelės svarbos atsiti
kimu. Jie sako, kad paėmę 
Rygą, rusų-vokiečių monar- 
chistai galės traukti ant 
Petrogrado, ir tenai nesą jo
kių organizuotų spėkų, ku
rios galėtų juos ant kelio su
laikyti; o sykį jie Petrogra
dą paims, išmušt juos iš te
nai bus jau sunku.

Londono "Times” sako, 
kad tarp vokiečių ir rusų re
akcininkų esanti padaryta 
sutartis, kurios turinys esąs 
šitoks: "Jus, rusai, padėsit 

t Vokietijai įgyti naudingų 
pirklybos pozicijų Rusijoj, 
o mes, vokiečiai, padėsime 
jums nuversti jūsų bolševi
kus ir atgauti pakračšių 
provincijas, kurių jus nete
kote dėl beprotiškos val
džios."

Sulyg tos sutrties, Fin- 
liandija turinti pasilikti ne- 
prigulminga, o Lietuva, Lat
vija ir Estonija gausiančios 
tik autonomiją po Rusijos 
globa.

Už šitą patarnavimą Ru
sijos reakcininkai apsiima 
padaryti labai naudingą Vo
kietijai pirklybos sutartį 15 
metų. Vokiečiai iš savo pu
sės pasižada pristatyti 
2,000,000,000 markių iy 
120,000 vyrų, kad šituos pie
nus įvykinus gyvenimam Ir 
jie pradėjo juos vyknti už
puolimu ant Rygos. Taigi į 
šitą suokalbį esanti įpainio
ta Berlino valdžia ir socia
listų atstovas Haase butų 
visą tai iškėlęs Steigiamam 
Seime, jeigu einant jam į sei- 

, mą nebūtų jį peršovę.

Amerikon, kaip durįs atsi
darys. .

Pasportų biuro viršinin
kas p. Floumey pasigyrė, 
kad daugybę agitatorių li
kos jau sugrąžinta nuo 
Amerikos durų.

ŽUVO 2,000 ŽMONIŲ.
Archangelske gauta žinių, 

kad Norvegija© pakraštyje 
sudužo Anglijos laivas, ku
rio vardu niekas da nesuzi- __  ___
nojęs Ant laivo buvę 2,(MM) du juodveidžiai darbininkai, 
žm < nu ir visi žuvę. 'Nuostolių esą į $1,500,000.

1468 LAIVAI PASTATYTA 
NUO KARĖS PRADŽIOS.

Iš*Washmgtono praneša
ma, kad nuo karės pradžios 
Amerika pastačiusi išviso 
1468 laivus, kurie sudaro iš
viso 6,009,059 tonų įtalpos.

Baltimorėj sudegė Stan- 
dard Guano Co. dirbtuvė ir

ŠELPIMAS VAIKŲ 
EUROPOJE.

Amerikos Fondas šelpi
mui nukentėjusių vaikų Eu
ropoje nesenai turėjo Pra
goję konferenciją, kur pa
aiškėjo, kad vaikų maitini
mą reikia tęsti ir toliau, te
čiaus tas darbas galima esą 
vesti tiktai tuomet, kuomet 
tų šalių išeiviai Amerikoje 
dės aukų pašelpai.

Štai kiek Europos šalįse 
esą vaikų, reikalingų pašal
pos:

Jugo-Slavijoje, 200,000, 
Austrijoje, 225,000; Čeko- 
slavijoje, 600,000; Lenkijoje, 
1,200,000; Lietuvoje, 40,000; 
Latvijoje, 60,000; Estonojo- 
je, 70,000 ir Finlandijoje 
90.000; Vengrijoj 100,000.

DENIKINAS EINA PIR
MYN.

Vėliausios žinios iš Lon- 
•dono sako, kad Denikino 
ofensyvas linkui Orio ir Ki
jevo einas gerai. Jo kariu
menė paėmusi jau Černigo
vo miestą, Krovę ir Ostro- 
ženski Važnoj (pastaroji 
vieta ant žempolio neparo
dyta). Kartu su tais mies
tais Denikinas paėmęs 4,500 
belaisvių.

30 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
SICILIJOJ.

Sicilijoj prasidėjo ūkinin
kų bruzdėjimas. Ko kaimie
čiai reikalauja, žinios nesa
ko, tik pranešarrta. kad žmo
nės ginkluojasi ir vaikščioja 
būriais. Buvo anądien tarp 
ginkluotų ūkininkų ir Itali
jos kariumenės susirėmi
mas, per kuri užmušta apie 

130 žmonių. ,
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2 KELEIVIS

B APŽVALGAI
kėlę triukšmą dėl Perkūno j munistams” taip pat nesise- 
bylos pinigų,

Ne laikraščiai šitą klausi-

JIEMS IR MOKSLO NE
REIKIA.

Jau kad ”progresuoja” 
musų komunistai, tai "prog
resuoja.” Nelabai senai jų 
"Laisvė" pranešė, kad ko^ 
munistams nereikia nei 
mandagumo,' nei žmonišku
mo, nes tai esą buržuazijos 
išmislas, o dabar vienas ko
munistų "mokytojas” už- 
reiškia, kad jiems ir moks
lo nereikia.

Šitas ”negramotnas” ko
munistų ”mokytojas,” # tai 
garsusis Bimba. Literatū
ros Draugija nutarė išleisti 
šįmet drg. Petrikos parašy
tą knygelę apie orą ir jo 

^ypatybes. Bimba pakėlė 
prieš tai protestą "Laisvėj.” 
Jis priešingas tai knygai dėl
to, kad ji moksliška. Pagal 
jo bimbiško proto, tokia or
ganizacija, prie kurios prik
lauso komunistai, turėtų lei
sti knygas, kur rašoma vien 
tik apie kraują, apie prole
tariato diktatūrą ir kitokius 
"revoliucinius” dalykus, bet 
ne mokslinius raštus. Jis 
sako: "tegul sau mokslinių 
knygų leidimu užsiima bur
žuazinės organizacijos.”

Bet drg. Petriką šitą "ne- 
gramotnajį" komunistų ”mo 
Rytoją" geTai sukerta. Tam 
pačiam laikraštyje jis rašo: 

"Jis tiesiai sako, kad mokslu 
lai rūpinasi buržuazija, mums 
jo nereikia... Taigi čia ir priei
name prie to, kad turime pri
pažinti reikalingumą buržuazi
jos, nes kas-gi pampintu 
mums mokslinių knygų, kad 
ne ji? Norint gaut tas moks
lines knygas, mums reikėtų 
prigulėti jų organizacijose, ku
rios jas išleidžia, arba pirkti 
nuo jų. čia, pagal d. B. for- 
mulą, turėtume tiesioginiai 
remti buržuaziją, nes pirktu- 
me jos leistas knygas. Išeina,. saJautų lrad kunigai priro-

percepcija liudija, kad jame 
yra nematerijalė dvasia. 3-čias. 
Mintijimo prigimtis ir žmonių 
giminės pirmyneiga parodo, 
kad žmonėse yra nematerijalė 
jiega, kurią grekai vadino psi
che, slavai ir lietuviai dusia.”

Tuojaus į šitą ginčą įsiki
šo ir kiti laikraščiai. "Tė
vynė” 40-tam numeryje apie 
'Draugo" "prirodymus" sa
ko:

"Silpni yra tai darodymai ir 
tinka vien tik tikintiems. Ne
tikinčiam žmogui į Kristų ir i 
Dievą, pirmasai atsakymas 
pats savyje pasilieka niekuo- 
mi nepamatuotas. Antrasai gi 
atsakymas taipgi pats sau 
prieštarauja, nes vientik fak
tas, tvirtinantis nemateraja- 
liškumą dusios, jau pats sa
vim liudija, kad dūšia neturi 
rubežių ir todėl negali viena
me atskirame materijališkame 
kūne laikytis. Jeigu tai galė
tu būti teisybė, tai reikštų, 
kad dvasią, arba dūšią galima 
butų aprubežiuoti kūniška me- 
dega, ko tas pats aiškintojas 
nepripažintų. Trečias atsaky
mas, remiantis dūšios esybę 
ant žmogaus pirmynžangos, 
taipgi nei vieno netikinčio 
žmogaus nepertikrins, nes yra 
gerai žinoma, kad visas gyva- 
sai pasaulis nestovi ant vietos 
—žengia pirmyn, arba atgal. 
Šitame atvejyje žmogus visai 
nesiskiria nuo kitų gyvūnų. 
Jo praeities istoriją tyrinėda
mi, mes pačioje pradžioje at
randame jį tokiame stovyje, 
kur nei dievobaimingiausis ku
nigas jam dūšios nepripažintų. 
Paskui mes matom jį pamarė
li per daugybes tūkstančių am
žių vystanties ir ant galo, tik 
keli tūkstančiai metų atgal, 
mes pradedame išgirsti, kad 
žmogus turi dusią.” •

Bet negalima juk ir rei-

l munisianjs
ka. Nei vienas rimtas so- 

______ w cialistų jiems nepritaria. 
. mą pakėlė, bet pati visuome- j Kai-kuriose kolonijose išti
nę — daugiausia tie žmonės,'sos kuopos žada pasilikti 
kurie tai bylai aukavo. Ir prie Socialistų Partijos, 
jie nekėlė jokio trikšmo, o 
tik atskaitos reikalavo.

Taigi neteisingai ponui 
Gudzin ui "rodosi," kad mi
nėtiems laikraščiams butų 
kas "per antakį uždrožęs." 
Per antakį čia buvo uždrož
ta tiktai "laisvininkams," iš 
kurių pareikalauta atskai
tos. Netik per antakį, o tie
siog į akį pataikyta! Dėlto 
jie ir koliojasi taip piktai.

Išsikoliojęs, A. Gudzin sa
ko, kad visas Perkūno bylos 
reikalas esąs pavestas J. Šu
kiui, o Šukys aiškina dalyką 
taip:

"Perkūno bylos reikalas bi- 
le kada galėjo būt užbaigtas, 
kaip kad ir šiandien viską ga
lima užbaigti. 'Bet drg. A. J. 
Gudzinas su advokatu, kuris 
tą bylą buvo paėmęs yesti, jo
kiu budu nesusitaria ir visuo
met tą pati praneša, kad su 
advokatu rokundos esą neuž
baigtos. Todėl viskas ir tęsia
si.”

Toliaus jis priduria:
"Per ’Laisvę’ surinktų 

gų tos bylos vedimui 
$50.00 pasiusta drg. Gudzinui, 
kitos visos aukos, $205.43, ran
dasi LSS. ižde. Bile kada ši
tuos pinigus galima bus per
duoti kur reikia, bet be LSS. 
Įstaigų nutarimo niekas, jų ne
gali gauti.”
Taigi pasirodo, kad vien 

LSS. ižde yra atlikusių nuo 
Perkūno bylos daugiau kaip 
$200.00. O kur tie $50.00, ką, 
anot Šukio, buvo surinkta 
per "Laisvę," tai da nepasa
kyta. Ir tie anarcho-sindi- 
kalistai dar pyksta, kad vi
suomenė reikalauja iš jų at
skaitos !

I

pini- 
tapo

Darbimku Judėjimas.
Anglijoj.

Britanijos darbininkų ju
dėjimas kasdiena darosi vis 
didesnis ir didesnis. Strei
kai neužsibaigia. Vienos ša
kos industrijos darbininkai 
susitaiko su savininkais, tai 
žiūrėk, jau kitos šakos dar-, 
bininkai išstatė reikalavi
mus ir tuoj paskelbia strei
ką. Žinoma, tie streikai bū
na labai maži ir tankiai dar
bininkai grįžta prie darbo 
visai menknieki laimėję, ar-

kad čia d. B. savo ’estra revo- 
" liucinumu,’ meškiškai pasitar

nauja pačiai revoliucijai. Tik
ras mišinys išeina iš musų tū
lų veikėjų: prakalbose ir laik
raščiuose šaukia, kad mes tu
rime absoliučiai atsiskirti nuo 
buržuazijos; turime įsisteigti 
savo locną dailę, turėti savo 
chorus, teatralius ratelius, sa
vo mokslo draugijas, ect. žo
džiu — viską savo, kas tik 
mums reikalinga. Gi čia tuo- 
mi patim laiku, išeina aikštėn, 
kitas kokis veikėjas ir prade
da šaukti, kad mokslas ir dailė 
—Į>uržuazijos dalykai ir lai 
jie rūpinasi jais; o jeigu mes 
norime tą gauti, tai galime 
gauti nuo buržuazijos. Tai 
kuris gi čia receptas priimti
nas: pirmasis ar antrasis? Jei
gu jau d. Bimba ugnia spjaudo 
ant grynai mokslinės knygelės, 
tai ką jis pasakytų, jeigu drau
gija išleistų 
veikalą iš dailiosios 
ros sryties? 
apšauktų jį 
saka!”
Bet jeigu 

riaspamiai” 
senso, tai juk jie nebūtų ir 
"kairiasparniais.”

lytų dūšios buvimą. Juk 
so nėra, to negalima ir pri
rodyti. O ką jie skelbia, kad 
iušia yra, tai to reikalauja 
ų biznis. Juk jie skelbia, 
<ad ir velnias yra, nors ir 
□atįs sakosi tam netikį. Me
luot ir mulkint žmonėms 
akis — tai jų profesija!

nors ir geriausi 
literatu- 

Jis, be abejonės, 
'bečkauskine’ pa-

mūsiškai "kai- 
turėtų daugiau

SUSIGINČIJO DĖL 
DŪŠIOS.

Tarp chicagiškės "Lietu
vos” ir "Draugo” kilo gin
čai dėl dusios. ”Lietuva’’ 
sako, kad žmogus dūšios ne
turi, o "Draugas” tvirtina, 
kad turi.

Na, gerai, sako ”Lietuva" 
savo kaimynui, jeigu tu tvir
tini, kad dūšia yra, tai pri- 
rodyk. Ir prirodymui ji da
vė jam dešimts dienų laiko.

Ir kunigų organas išėjo su 
"prirodymais.” Štai jie: 

"žmogus turi dūšią. Tai 
mus tezis. Tos tezies prirody
mai yra šitie trys. 1-as Dievas 
apreiškė žmonėms per Kristų 
ir seniaus, kad žmoguje yra 
nemirštanti dusia. 2-ras. Tie
sioginė ir betarpinė žmogaus

PERKŪNO BYLOS PINI
GAI.

Kuomet tūli draugai pra
dėjo per "Keleivį” reikalau
si surinktų Perkūno bylai 
aukų atskaitos, tai "Laisvė,” 
kuri tuomet tas aukas rinko, 
išvadino tuos draugus "dur
neliais" ir pasakė, kad jeigu 
:ie "durneliai” jai užmokės, 
>ai ji atskaitą paskelbsianti, 
) jei ne, tai aukautojai gaus 
invgą.

Šitokiu nekulturingu "Lai
svės” pasielgimu žmonės la
jai pasipiktino ir būtinai 
>radėjo reikalauti atskaitos. 
Jeigu jus nenorit dykai skel
bti atskaitos, tai jus nepri
valot priiminėti visuomenės 
aukų, pradėjo sakyti žmonės 
"Laisvės” grubijonams.

Ir noroms-nenoroms ”lais- 
vininkams” prisieina duoti 
visuomenei atskaitą. Nors 
nykdami ir koliodamiesi, bet 
visuomenės reikalavimą tu
ri pildyti. A. Gudzin, vie
nas iš tų, kurie tas aukas 
globojo, 12-tam "Laisvės" 
numeryje išvadino atskaitos 
reikalaujančius žmones 
'šmeižikais,” bet visgi aiški
nasi ir sako:

” 'Keleivis,’ 'Naujienos' ir 
'Proletaras’ pakėlė tokį triukš
mą dėl J. Perkūno bylos vedi
mo pinigų,* kad, rodosi, kas 
jiems butų per antakį uždro- 
žęs. Daugiausia jie užsipuo
la ant ’Laisvės,’ buk ji norinti 
susukti žmonių suaukuotus pi
nigus tos bylos vedimui.”
Žinoma, A. Gudzin meluo

ja, kuomet jis sako, kad ”Ke- 
leivis” ir kiti laikraščiai pa

.-•ba nieko nelaimėję. Iš visų 
streikų, kiek buvo šiais me
tais, geriausia yra veda
mas Yorkahire mainieriij 
streikas, kuris tęsiasi jau 6 
sąvaitė.

Daugiausia streikų nepa
sisekimų buvo per pačių 
darbininkų kaltę. Pradžio
je karės, daugelis unijų sko
lino valdžiai pinigus, kad tik 
sumušus vokietį; ir štai, 
kupmet darbininkų kova 
verda, kuomet galima daug 
ką laimėti streiko paskelbi
mu, tai unijų vadai sako, 
kad unijų kasose pinigų nė
ra.

Skolindamos valdžiai pi
nigus unijos skaudžiai apsi
gavo. Jos tikėjosi po karės 
aukso laikų. Ir ką gavo? Ne
matytą brangumą produk
tų, laisvės suvaržymą, ka
reiviais streikų ardymą ir 
patiems unijų vadams gal
vų daužymą.

Dabar mažiausia susipra
tęs darbininkas žino, kad tie 
visi valdžios ir kapitalistų 
žadami po karės gerumai, 
tai buvo tik muilo burbulas 
ir akių dūmimas.

Kiek matoma, tai Britani
jos darbininkai daugiau ne
siduos save suvilioti. Dar
bininkų opozicija smarkiai 
auga. Jie reikalauja, kad 
Britanija ištrauktų armiją 
iš Rusijos, ir suteiktų lais
vai apsispręst Airijai, Egip
tui, Indijai ir kitoms prislėg
toms po Britanijos letena 
tautoms.

Buvo mėginę šaukti gene- 
ralį streiką liepos 21 d., bet 
nepavyko kaip reikiant.

Jau rašėm apie darbinin
kų kongresą Glasgowe, ku
ris prasidėjo rugsėjo 8 d. 
Tai vienas iš didžiausių kon
gresų visam pasaulyj. Vien 
tik Britanijos darbininkų 
delegatų buvo 835 ir atsto
vavo 4,895,9-54 unijų narių. 
Šitas kongresas, kiek teko 
patirti iš kapitalistų laikraš
čių, smarkiai Įbaugino val
džią. Ir štai pasirodo fak
tų, kad Britanijos militariz- 
mas demoralizuotas pasidė- 
kavojant neatleidžiamai so
cialistų propagandai. Ka
reiviai tai vienur, tai kitur 
pasipriešina valdžiai ir atsi- 
sako.kariauti prieš Rusijos 
darbininkus. 0 valdžia da 
geriau žino, kad šitas Trade 
Unijų Kongresas tik tam ir 
buvo šaukiąjnas, kad priver
tus ją (valdžią) pildyti žmo
nių valią. Ir va jau kalba 
kapitalistinė spauda apie iš
traukimą armijos iš Šiauri
nės Rusijos apie pabaigą 
spalio mėnesio.

Britanija nuo pertrauki
mo mušiu su Vokietija išlei
do veik $400,000,000, kariau
dama prieš rusų darbinin
kus, kad vėl užsodinus ant 
sosto kokį monarchą. Brita
nijos plėšrieji kapitalistai 
dar ir kitokių turi išrokavi- 
mų. Jie manė, kuomet Ru
sijoj suirutė viešpatauja, tai 
jie gerai pelnysią; prisilup
sią aukso, užgrobsią kele-

Bet ant nelaimės viskas ki
taip išėjo. Iš Archangelsko 
parvažiavęs vienas anglų 
štabo viršininkas savo pasi
kalbėjime su parliamento 
nariais pasakė: "Kad bolše
vikus sumušti, tai mažu ma
žiausia reikia 10 metų.” Pa
sirodo, kad pelną padaryti, reikia kariami & jokios 
vangos per 10 metų ir išleis- Joana Gnmuviene. 
ti mažiausia 5-8 bilionus 
svarų sterlingoj, kad gauti 
iš Rusijos darbininkų pelną.

Turbut pasaulyje nėra 
plėšringesnio kapitalizmo, 
kaip Britanijos. Jis stengia
si kad visas pasaulis butų 
po jo letena. Nieko neat
siekė šiaurinėj Rusijoj, tai 
puolasi į Pabaltijos kraštus 
ir į pietus.
Darbininkai, matydami-to

kius kapitalistų žygius, nu
tarė užkirsti kelią. Jie šau
kia darbininkų kongresus, 
kad aptarus geresnius bu
dus gęneralio streiko.

Visoj šalyj brangumas ir 
bedarbės auga; darbo sąly
gos nepakeliamos. Britani
jos darbininkai mato, kad 
apie žadėtas po karės "lais
ves” nėra nei kalbos. Be ko
vos nieko negausi. Ir Brita
nijos proletariatas kovos iki 
paskutinei pergalei. Kartą 
apgautas, nesiduos gražio
mis frazėmis perkalbėti. 
Darbininkų sukilimai kįla 
Įvariose vietose. Darbininkų 
visokie reikalavimai neturi 
galo.

Aišku, kad Britanijoj tu
rės įvykti greitoj ateityj 
svarbiu permainų.

‘(Iš "Rankpelnio.”)

Joana Griniuvienė
(GIMĖ 1865, UŽMUŠTA 8 RUGPIUČIO 19X8 M.) 
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REVOLIUCINIŲ SOČIA 
LĮSTŲ LIADDIMN 

KŲBYLA.

KOMUNISTAM NESISE
KA.

Pabėgusiems iš Socialistų 
Partijos komunistams bai
siai nesiseka. Visų pirma, 
jie susipešė ir suskilo savo 
tarpe. Paskui, Lenino ats
tovas Martensas išvijo jų at
stovus iš savo ofiso, kur jie 
norėjo įvesti "proletariato 
diktatūrą." O dabar Socia
listų Partija pradeda atimi
nėti iš jų savo turtą, kuri jie 
bėgdami iš Partijos norėjo 
nusinešti. Vv

Štai 26 rugsėjo 'Naujie
nose" skaitome, kad Water- 
buryje Socialistų Partija at
ėmusi iš LSS. 34 kuopos sa
vo čarterį ir atiddvusi jį 
naujamjąm lietuvių socialis
tų skyriui , Su ęArteriu bu
tų da pusė bėdos, bet aršiau
sia tas, kad —

”..jsukomunisbejusioji kuo
pa neteko ir turto — trijų ak
rų žemės, kurią ji buvo įsigi
jusi vasariniems išvažiavi
mams ir piknikams. Ta žemė 
priklausė LSS. 34 kuopai, kai
po Socialistų Partijos daliai, 
veikusiai po partijos čarteriu. 
Kadangi kuopa už pritarimą 
komunistams tapo išmesta iš 
partijos, tai ji prarado teises 
ir prie nuosavybės, laikytos 
partijos vardu.

”Waterbury’o komunistai 
dabar vaikščioja nosis nuleidę 
ir nežino nei ką sakyti delei 
savo nelaimės. Visai nesenai 
jie mėtė iš kuopos senuosius 
sąjungiečius, nenorėjusius iš
sižadėti socializmo principų, ir 
didžiavosi tuo savo darbu prieš 
publiką. Jie manė, kad socia
listai (arba, kaip jie koliojo 
juos, ’social-buržujai’) visai 
pražus, kaip tiktai 'kairysis 
sparnas’ 'apsivalys’ nuo jų. O 
čia dabar staiga jie patįs pasi
juto beesą, kaip lapė po akė
čiomis.”
Tame pat "Naujienų” nu

meryje rašoma, kad Chica- 
goje daug lietuvių socialistų 
komunistams nepritaria. 
Kokių šešių kuopų nariai, tą šaltinių aliejaus, plo- 
susirašę ir nutarę pasilikti tą teritorijų su jų prie- 
prie Socialistų Partijos. |plaukomis ir darysią sau 

Bostono apielinkėj ”ko-!gerą biznį per šimtmečius.

Rugpiučio 14 d. Kauno 
Apygardos Teisme buvo na
grinėjama pirmoji politinė 
byla. Teisė du revoliucinių 
socialistų liaudininkų parti
jos nariu, Joną Stepaitą ir 
Feliksą Šaitaną, kaltinamu 
Baud. Kod. 126 straipsniu. 
Šita pirmoji politinė byla’ 
pritraukė nemaža publikos, 
kurios tarpe žymi dalis bu
vo revoliucinių socialistų 
liaudininkų portijos veikė
jų ir augštujų valdininkų su 
teismo ministeriu L. Norei
ka ir V. Tarybos pirminin
ku St. Šilingu priešakyje. 
Kaltinamuosius gynė advo
katai Bulota ir Požėla.

Iš kaltinamojo akto ir val
stybės gynėjo kalbos matyti, 
kad Stepaitis ir Saltonas 
(vienas 23, kitas 21 metų 
amžiaus) buvo'rev. s. L par
tijos įgalioti organizuoti 
Įvairiose vietose darbininkų 
tarybas, kurios nuverstų 
esamąją Lietuvos vyriausy
bę ir iškrikdytų josios kariu- 
menę. Pas kaltinamuosius 
suimant buvo rasti doku
mentai, kurie patvirtina vi
sa tai. Tarp tų dokumentų 
surasta liudvmas, parodąs, 
iog Saltonas yra baigęs ru
sų bolševikų karinių šnipų 
mokyklą.

Valstybės gynėjas nurodė 
į tai, jog kaltinamiesiems 
neturėtų būti daroma su
minkštinimų, kadangi jie 
naudojasi sunkia kuriamo
sios valstybės padėtimi, kad 
galėtų ją besukuriant suar
dyti.

Toliaus valstybės gynėjas 
pasakė, jog Saltonas ir Ste
paitis tebus kaltinami tik 
126 straipsniu.

Adv. Bulota prirodynėjo, 
jog kaltinamieji tegali būti 
teisiami 102-uoju straipsniu. 
Dėl bolševikų šnipų mokyk
los, kurių buvo baigęs Salto
nas, advokatas nurodė į tai. 
jog tuomet daugelio lietuvių 
buvo įstoję į įvairias bolše
vikų organizacijas, kad ga
lėtų greičiau sugrįžti į Lie
tuvą. Pagaliaus, Saltonas 
norėjęs versti buvusią tada 
Lietuvos valstybės tvarką, 
o tvarka tada'buvusi monar-

I
Lietuvos laikraščiai ąndai 

pra/iešė, kad Kaukaze nuo 
"bolševikų kulipkos” kritu- 
_______ ~ ___ Nuo 
kieno kulipkos ir prie kokių 
aplinkybių ji krito, męs tik- į 
ra! nežinome ir męs nema
name čia apie tai kalbėti. 
Čia 'męs norime tik supažin
dinti savo skaitytojus su 
Griniuvienės biografija, nes 
velionė buvo žymi veikėja 
ir apie jos praeitį kiekvie
nam bus įdomų pasiskaityti.

Velionės gyvenimo ir vei
kimo aprašymas tilpo 21- 
mam "Saulėtekio” numery
je, taigi iš to laikraščio męs 
jį čia paduosime, štai jis:

Velionė Joana, nors buvo 
gavusi lenkų išauklėjimą, 
tečiaus ištekėjusi už lietu
vio ir, taip tariant, laiko sū
kurio pagauta, taip persiė
mė lietuvių pažangiuoju ju
dėjimu, jog atidavė jam vi
są savo amžį. Nuo 1896 me
tų gyvendama tai Virbaly
je, tai Naumiestyje, tai Pil
viškiuose, tai Mariampolėje 
dar prieš spaudos atgavimą 
velionė Joana atsidėjusi ga- 
bendino lietuvių, spausdi- 
nius iš Prūsų į Lietuvą. Su 
dideliu pavojumi jinai par
gabendavo pudus spausdinių 
per sieną ir per visus rusų 
kordonus į Vilkaviški, Ma- 
riampolę, Kauną, Vilnių ir, 
kas įdomiausia, visuomet 
laimingai. Kiek tai reikė
davo padėti energijos, drą
sos, šalto.kraujo ir gudry
bės, kad galėtų laimingai 
praeiti pro eilių eiles visokių 
sargybų. Tik reikia atmin
ti — jau Prūsų pusėje, Šir
vintoj,Eitkūnuose rusų val
džios agentai arba žvalgai 
šnipinėjo, ar neturi kas pa
ėmęs kokio įtariamo popie- 
rio; prie pat sienos muiti
nės sargyba galėjo kiekvie
ną iškrėsti ligi nuogo kūno; 
toliau nuo sienos sargybos 
—kordonas, sekretai, raite
li būriai, karčiamų sargyba, 
geležinkelio stotyse sienos 
sargybos kareiviai, žanda
rai, visur kur žemsargiai ir 
kiti jų padėjėjai. Ir taip vi
są kelią, neskaitant slaptų
jų civilinių šnipų. Tai visa 
reikėdavo šiaip ar taip apei
ti, išsilenkti...

Josios iniciatyva buvo su
rengtas Mariampolėje pir
mutinis viešas lietuvių va
karas (rodos, 28 V. 1905 m.) 
kur buvo vaidinama "Ame
rika pirtyje,” taip pat dai
navo choras, skambino kan
klininkas. Tasai vakaras 
buvo labai nusisekęs ir buvo 
padaręs nepaprasto žmo
nėms įspūdžio. Vaidinimui 
vieta buvo įtaisyta senaja
me kluone ties senuoju ka- 
oinynu. Publikos buvo ta
da susirinkę daugiau kaip 
800 žmonių. Tai buvo, gali
ma sakyti, pirmutinis viešas 
lietuvių pasirodymas Suval
kų gub., kuris labai impona
vo rusų valdžiai ir lenkams.

Atėjo 1905 metų judėji
mas. Revoliucinis jaunuo
menės gaivalas — kalbėto
jai, agitatoriai, mokyklų re
formatoriai, ginklų gaben
tojai, atsišaukimų sustaty-

chistinė, nes Urachas nebu
vęs atšauktas.

Adv. Požėla išrodinėjo, 
jog pas sėdinčius kaltinamų
jų suole nesama kaltybės.

Pasibaigus abiejų pusių 
kalboms, teismas išnešė nus
prendimą, kuriuo pripažįsta 
kaltinamiems kaltę sulig 
Baud. Kod. 126 st. Jonui 
StepaičiHi nuteisė atsėdė
ti klėjime 1 metus, o Felik
sui Saltonui — 8 mėnesius. 
Nuteistiems išskaitomas sė
dėtasis kalėjime laikas, bū
tent — 5 mėnesiai.

Kauno ”Darbas.”

tojai, jų platintojai, — visa 
tai spietėsi, telkėsi apie Gr£ 
nių namus, pripažindami 
Griniuvienė savo vadu, cent
ro organizacijų nariu.

Taip pat josios inciatyva 
1905 m. įsikūrė Mariampo
lėje "Šviesos" draugija, ku
ri 1906 m. legalizuojasi, su
daro apie 20 skyrių Suvalki
joje ir turi nepaprastos įta
kos lietuvių gyvenimui. Ši
toj draugijoj buvo susitelkę 
visi pažangieji elementai, 
opozicija klerikalams ir ru
sų valdžiai.

Pabaigoje 1905 m. Suval
kų gub. karo valdžios (ge
nerolo Gulkovskio) buvo 
Įsakyta Oriniams išsikraus
tyti iš Suvalkų gubernijos, 
bet teko išvažiuoti į Vilnių 

įtik Griniui, Griniuvienei gi 
pasisekė pasilikti Mariam
polėje. Reakcijai įsisvyra
vus didelė daugybė Griniu
vienės sandarbininkų buvo 
suimti ir įsodinti į kalėjimą. 
Reikėjo tuos kalinius šelpti, 
gelbėti kartais nuo mirties 
bausmės, vesti su vyriausy
be pertraktacijos. Ir visa 
tai su atidžia darydavo ve
lionė Joana.

i "Šviesos” vakarai, taip 
tariant, buvo mylimiausias 
.velionės darbas, ir kur tik ji > 
i prisidėdavo, visur tai išeida- 
|vo gerai.

Toliau eina "Šviesos” na
rių byla, kuomet teko Kal
varijos kalėjime pasėdėti ir- 

. velionei Griniuvienei. La
biausiai dideliu jos rupesniu 
"Šviesos” byla pasibaigė jos 
nariams laimingai, buvo tik 
uždengta "Šviesos” draugi
ja. Tiktai Griniams, dar by
lai nepasibaigus, buvo rusu 
valdžios įsakyta laikinai iš- 

: sikraustvti iš vadinamos 
i "Lenkų, kralystės.” Tad ap- 
dgvveno Griniai Vilniuje, 
kur velionei dėl sunkios li
gos (pleuritas, skilvio žaiz
da negalima buvo aktingai 
da) negalima buvo aktingai 
dalyvauti viešame gyveni
me.

1910 m. Joana Griniuvie
nė sugrįžo į Mariampolę. 
1911 m. ji dalyvauja Ma- 
riampolės Ūkio Parodoj kai
po ekspertė. Parodoje ji bu
vo išstačiusi eksponatą — 
ietuvių prijuosčių teatrinį 
uždangalą. Mat, vietinis 
kliubas, buvęs tada lenkų 
rankose, atsisakė paskolinti 
parodos teatrui uždangalą, 
tad J. Griniuvienė viena 
nakčia pasisiūdino iš tauti
nių lietuvių prijuosčių už
dangalą. Spraga buvo užkiš
ta gana sąmoningai, ir lie
tuvių teatras parodoje galė
jo veikti. Reikia pasakyti, 
kad velionė Griniuvienė bu
vo surinkusi gana puikią lie
tuvių prijuosčių ir juostų 
kolekcją, kuri dabar yra gal 
vienintelė pasaulyje. Yra ji 
pas d-rą K. Grinių.

Velionei teko išturėti dar 
vieną bylą. Žandarai buvo 
paėmę josios vyrą ir įsodinę 
Į kalėjimą už tai, kam jis 
neleidęs kaž-kokiam ‘žydui 
išstatyti ūkio parodoje tran
sporto su parašu "bože caria 
chrani." Bet ir ši byla lai
mingai pasibaigė.

1914 metų rudenį, vokie
čiams einant į Lietuvą, ve
lionė su visa šeimyna pasit
raukė į Rusiją. Tenai ap
sirgo džiovos liga ir apsigy
veno Kislovodske, Kaukaze, 
kur bolševikų kulkos mirti
nai sužeista pabaigė savo 
gyvenimo dienas. Tokiu bu
du a. a. Joanai Griniuvienei 
neteko sugrįžti atgal į tą jos 
mylimą krabą, kuriam at
gaivinti ii buvo padėjus 
tiek energijos, sveikatos ir 
pasiryžimo.

Saviškis.

*
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CHICAGO, ILL.
Geležėlė tarkuoja komu- 

' nistuš.
Rugsėjo 12 d. Mildos sve-

kuopą, jie priėmė Geležėlę 
atviru glėbiu į savo tarpą,- 
gi dabar tie patįs komunis-j 
tai jau ugnia spiaudo į savo _  ... • OOVI. XVAXtV4VO O V V 1 *1 *

tainėje buvo Pasaulio Pra-Į?rakllnV, ir 
monės Darbininkų Unijos 
lokalo surengtos prakalbos. 
Kalbėjo K. Geležėlė.

Jo prakalba nors ir karš
ta, bet netvarki ir ;_
buvo maišomi. Pavyzdžiui: 
"Kapitalizmas turi kovot su____ r_____ _______ _
miliorderiais," arba: "reikia nutarė~22rrugsėjo apskelbti 
organizuotbmetalų darbinin sav0 k0Vą už 3avo sunkaus 
kus.” "Męs pramoniečiai or- būvio pagerinimą, tai musų 
ganizuojame darbininkus dūšių ganytojai rugsėjo 21 
dirbtuvėj, darome tarimus, dieną savo bažnytinius pa- 
dirbtuvėje renkame valdy-jmokslus pavertė kapitalistų 
bą, nedarydami su valdžia;agitacija grieš streiką. Slo- 
kompromisų. Kada darbi- |Vakų kunigas dėjo visas sa- 
ninkai išeina streikan, mes,vo jiegas bekeikdamas strei- 
įšbandome savo jiegas ir tuo to šalininkus ir beatkaibinė- 
pačiu tarpu einame prie ga- damas savo ištikimuosius 

iiuo laikymosi darbininkiš.- 
kos vienybės. Grąsindamas 
visokiomis dieviškomis bai
senybėmis jis draudė darbi
ninkams streikuoti.

Lenkų ‘kunigas pasakė: 
"„Kraštui gręžia pavojus, o 
streikai — tai bolševikų iš- 
misias.” Parapijonįs kunigo 
"pamokslu” tiek pasipikti
no, kad urmu apleido baž
nyčią, palikdami tik davat
kas.

Rugsėjo 22 dieną darbi
ninkai metė darbą; visos 

kuriose flirbo

BINGHAMTON, N.*Y. 
Iš mano patyrimo.

Pervažiavau t>eveik visas 
revoliucinga rytmes valstijas ir grąžtu at- ° > nm ! i tm Ir n m T X . « 4- 1

—
DONORĄ, PA.

saldniai P^eno darbininkų streikas'
ir kunigija.

Kada plieno darbininkai

lutino tikslo — prie Įsteigi
mo sovietų. Tą mes atlik
sime be didelio kraujo pra
liejimo.” Čia jis parodo ang
ių kalba I. W. W. išleistą ka
reiviams laikraštuką ir sa
ko: "štai matot, pramonie- 
čiai organizuoja kareivius!”

Šitie neaiškus ir nenuosa- 
kųs kalbėtojaus sakiniai ne
reiškia to, kad jis neišmano 
dalyko. Ne, iš viso® jo kal
bos imant ją apskritai, ma
tosi, kad jis su I. W. W. ųnl- 

’ jos dalykais, jos programa 
ir kovos budais yra gerai dirbtuvės, __ kuriose dirbo 
apsipažinęs. Bloga tik, kad ame 7,000 darbininkų, turė- 
sakinių nuosakumo jis ne-jo uždaryti savo duris, 
paiso. Ar tos unijos kovos] Darbininkai susirašė Į u- 
budai yra geri, ar ne, grgi ke niją, Įeinančią į Amerikos 
liais žodžiais negalima bu-;Darbo Federacijos sąryšį, 
tų pasakyti, gana to, kad ] Unija d a vis auga, nes strei-
pasakvmas, jog darbininkų-pkieriai rašosb organizacijon, 
streiku tik išbandome savo 
jiegas, tai reiškia, kad pra- 
moniečiui darbininkų strei
kas reiškia vien tik žaislą — 
ners vargu bau rasi pasau
lyj baisesnę kovą už strei
ką. nes čia kovon stoja dvi 
spėkos — viena ginkluota is- ] _______ ______
tatvmais, kalėjimais, polici- nvkščiais darbininkais ir 
ja, kareivių durtuvais ir pi-;lakyti bendra susirinkimą, 
nigais, kita gi pusė pasmer-;
7 • • v • I

žinodami, kad tik tuo budu 
jie turi vilties savo kovai lai
mėti. Streiklaužių nėra.

Rugsėjo 25 d. streikieriai 
surengė demonstraciją. 
Virš 6,000 darbininkų mar- 
šavo Į Mones^’ Pa., kur bu
vo manoma susitikti su te-

Maršuojančią minią ant 
kelio pasitiko ginkluoti ka
zokai ir privertė grižti at- įcu pasenmeiii, u k.u- _ 7KasP sako, tad tokia S

t

kia save ir savo šeimynas 
skurdui, badui ir visom bai- 
sionr šito pasekmėm, ir ko
voja. r 
kova, nėra kruvina kova, tas 
arba nesugeba atsivaizdinti 
tos kovos, arba nesako bai
sios teisybės. Geležėlei leng
viau koliotis ir barti kitus, 
negu skaitytis su savo saki
niais.

Bekalbėdamas jis publiko
je pastebi Andrulevičių; 
pradėjo jo griekus skaitliuo
ti, o paskui pasikviečia ant 
estrados, reikalaudamas, 
kad pasmerktasis duotų at
sakymą Į-užmetimus.

Andrulevičius, žinoma, 
beklausydamas K. Geležėlės 
prakalbos, visus sakinių rie- 
aiškumus susigaudę ir ga
vęs progą pradėjo be pasi
gailėjimo plakti — liežuviu 
—savo priešininką. Žinoma, 
iš visa to publikai apart 
tuščio juoko ar pasipiktini
mo jokios naudos nebuvo, o 
Geležėlė nekreipė mažiau
sios domos. Tik Andrulevi- 
čiui savo "kritiką” užbaigus 
Geležėlė tikrai "revoliucio- 
niškai” pradeda vėl kočioti 
savo oponentą ir komunis
tus. Ir neskupėjo tam ”mi- 
zernam” žmogeliui (taip 
Andrulevičių vadino) ašt? 
riaušių žodžių, kad net bek
lausant tūliems pagailo ata
kuojamo žmogaus.

Visai nesistebiu, kad aido- 
biiistai su komunistais sau] 
plaukus rauna ” __  n ...

žę atgal tuščiame už miest o 
lauke norėjo atidaryti savo 
mitingą, bet ir čia konstabu- 
liarija Įsikišo ir susirinkimą 
išvaikė.

Nors darbininkai šitokiu 
carizmu buvo labai pasipik
tinę, bet vengdami kraujo 
praliejimo išsiskirstė, nesta
tydami pasipriešinimo.

Ūpas darbininkuose paki
lęs. Pasiryžimas kovot iki 
pergalės kol-kas labai tvir
tas. Jeigu nusiminimas ne
bus darbininkuose jų neprie
telių pasėtas, tai yra daug 
vilties kovą laimėti.

Tiesa, darbininkų tamsu
mas didelis. Iki šiol jie ne
žinojo kitokių organizacijų 
apart tų, kurios tarnauja 
Romos trusto reikalams. 
Ekonominis padėjimas te
čiaus privertė ir tuos kuni
gijos užuitus protus atbus
ti ir jieškoti priemonių savo 
skurdui ir badui prašalinti; 
organizuojasi i darbininkiš
kas organizacijas ir prade
da galvoti, jog maldų jiems 
neužtenka, kad gyvenimą 
pagerinus; savo sunkioj ko
voj taipgi jie pamato, kas 
yra jų draugas, o kas nep
rietelius. Kunigija aiškiau
siai pasirodė, kad ji gina iš
naudotojų ir skriaudikų ge
rovę.

Lietuvių čionai randasi 
už princi- 'nemažas būrelis. Tamsumo 

pus,” nes nei vieni, nei kiti!pas juost nemaža. 'Kunigų 
tu aišRiu principu neturi ir .šviečiami iki šiol jie dau-

I

gal Į vakarus. Iš visa to, kžį 
patyriau, galiu pasakyti, 
kad rytinėse valstijose dar
bo žmonių gyvenimas nepa
lyginamai sunkesnis, negu 
vakarinėse valstijose.

Vakarinėse valstijose pa
prastas darbininkas- gauna 
56- kc. Į valandą už savo dar
bą ir darbas nėra taip Įtem
ptas, kai rytinėse valstijose 
kur amatninkai retas kuris 
tiek gauna.

Nors ir 56 centus Į valan
dą imant to uždarbio prie 
šiandieninio gyvenimo bran
gumo nėra daug, tečiaus 
žmogus vis gali versties ir 
savo reikalus patenkinti. 
Ypač kad smuklių nėra. 
Darbininkai jau priprato 
namuose liuosą laiką pralei
sti. Beveik kožnoj stuboj 
galima rasti po kelis užpre
numeruotus laikraščius. 
Blaivu protu ir laikraščius 
skaitantis darbininkas sup
ranta savo kiesos reikalus. 
Ir todėl vakarinėse valstijo
se darbininkų gyvenimo są
lygos nepalyginamai geres
nės už rytiečio darbininko.

Pažvelgus kad ir Į paties 
Binghamtono darbininkų 
gyvenimą vakarietis turi 
stebėtis. Paprastas darbi
ninkas Į valandą gauna už 
savo darbą 33 c. Ar galima 
žmoniškai gyventi už 17 do
leri^ savaitėj? O da ir kar- 
čiamos nemaža dalį to už
darbio pasiima. Visai ne
nuostabu, kad gatvėse matai 
tiek daug driskių, basų vai
kučių. Užeini Į darbininkiš
ką šlubelę, ten skurdas taip 
ir žiuri savo žvilgančtomis 
akimis. Sako, kad alkoholis 
visoj šalyj uždraustas. Ta 
pasaka išrodo pasityčioji
mu, kada, matai gatvėse bes- 
viruojančius nuskurėlius al- 
koholiaus aukas, o galiūnuo
se po kelias eiles barus ap
stojusiu žmonių.

Apie darbininkišką orga
nizaciją su tamsiais, alkoho- 
liaus suėstais darbininkais 
nei nekalbėk. Padėjimas 
apverktinas.

Man čia beviešėjant atsi
tiko taip, kad ke-ių katali
kiškų šeimynų motinos susi
tarusios pradėjo daužyt 
smuklių langus. Ar tuo bu
du tos vargšės pagerins sa
vo skurdų padėjimą? Anaip
tol. Jų gelbėjimasis tik tą 
skurdą padidina, nes už iš
kultus langus prisieina už
mokėti, atiduodant paskuti
nius menko uždarbio skati
kus. Apie naminių vaidų 
ir nesutikimų scenas veltui 
butų ir pasakoti. Tai pra
garas, o ne gyvenimas.

Vis tai tamsumo pasek
mės. Šviesos, šviesos, dau
giau šviesos šitiems ver
gams! A. B.

nesenai sugrįžęs iš Franci- rezultatas toks, kad jau nusipir- 
,08. Karės lauke jis buvo SU- ko puikią svetainę po numeriu 
žeistas. Sugrįžęs namo, ži- 41 Belkon st.
loma, turėjo z j ieškotis sau’ « » «
iuonos kąsnio tapitilistų fa- iki sw čionai nebuvo 
irikose. Ir vien UZ tai, ųe+uvj0 graboriaus. Dabar jau 
^ad jis SU kitais draugais įurįme graborįų B. Čiurlionį, ku- 
darbinikaiS a ar piisiartl- rjs savo ofisą po numeriu 
10 prie kapitalistų dirbtu- 55 Brook st. Reikalaujantiems 
.ės, kapitalistų beinai isple- Režimų ar automobilių jis mie- 

gyvastį. j Jai patarnauja.
.rit3 Lietuvių kooperacijos beker-

hmų kulipkų M. Bucinskis turi gero pasisekimo. Mat, 
r K. Mozurek. Juos laidojo ųuona parduoda pigiai, o duona 
{augybė žmonių; laidotuvė- geriausia. “ s
se dalyvavo 200 uiformuotų prakalbas, 

r apie 10,000 darbininkų, gei 
dūlių muzikai grajinant. Ly- 
lįmi į amžiną pasilsi žuvu
siųjų karstai buvo vežami 
augštai iškelti. Karstai buvo 
ipkrauti gėlių vainikais. 
Ant žuvusio kareivio karsto 
natėsi parašas: "Septynis 
mėnesius kariavęs už šalies 
aisvę ir garbę, sugrįžęs ne- 
*adau duonos kąsnio ir tu
nu eiti šaltan kapan dėl ka
pitalistų labo." Nelaimingos 
notinos rauda dangų siekė, 
ik ji nepasiekė kapitalistų 
'irdies. Jie per savo laikraš
čius da išjuokė žuvusį karei
vį ir jo lydėtojus.

Unijos organizatoriai per 
spaudą užklausė delko du 
■Įmonės užmušta ir keliatą 
sužeista, jeigu nieks jokio 
oacipriešinimo valdžiai ne
darė? Kazokų vadas Chand- 
•er atsakė, kad streikieriai 
□radėjo šaudyt i sargybą. Ir 
nors toks atsakymas yra 
niauriausias melas, kapita- 
’istų spauda paskelbė kaipo 
gryną faktą ir darbininkai 
turi nutilti.

Ar ilgai taip bus?
P. B.

tareivių, daugelis jurininkų Sl3ajiu
' Tai tiek 
judėjimo.

Kooperacija rengia 
kurios įvyks 19

šiuo tarpu iš . musų 
Juozas Čiurlionis.

pUo, I1CO 11^1 VIC411| nvi nivi | ju-vo __

tų aišRiu principų neturi ir,šviečiami iki šiol jie dau- 
pešasi kai vaikai už tuščią kiaušiai "Draugą" teskaitė, 
maišą. Stebėtina tik taįjGal dabar Įsitikins kiek tas 
kad jie nesenai buvo geriau-j skriaudikų "Draugas" jų
si bičiuliai, vieno plauko reikalus gina.
"revoliucionieriai," o dabar] Da randasi čia silpnutė 
jau nesutaikomi -priešai. LSS. kuopelė. Kadangi su- 
Kuomet nesenai drg. K. Jur- sirinkimai uždaryti, tai ir ji 
geltonis pasipriešino priėmi- lig ir numirus.
mui Geležėlės į/ LSS. 4-tą1 Piršlėnas.

BUFFALO, N. Y. 
Kazokai žudo žmones.

Rugsėjo 22 d. čionai sust
reikavo plieno ir geležies 
darbininkai.

A. D. F. unijos vadovai su
šaukė darbirinkų susirinki
mą, kad pasitarus kas dary
ti, jeigu samdytojai visai ne
siskaito su darbininkų unija. 
Darbininkai nutarė strei
kuoti pakol nelaimės.

Iš susirinkimo grįždami 
darbininkai nuėjo pažiūrėt 
prie dirbtuvių, kiek darbi
ninkų da dirba. Prie fabrikų 
susirinko apie 10,000 strei- 
kierių.

Pastatyti fabrikams da
boti kazokai pamatę atenant 
minią tuojaus pradėjo šau
dyt. Paleidus jiems kelis zal- 
pus du žmonės krito užmuš
tais, keli buvo sužeisti.

Vienas užmuštųjų buvo 
Suvienytų Valstijų kareivis,

SGRANTON, PA.
Lietuvių Tautinės Bažnyčios 

išvažiavimas.
Rugpiučio *25 d. čionai buvo 

surengtas Lietuvių- Tautinės 
Katalikų bažnyčios išvažiavimas 
į Rocky Glen parką.

Tame išvažiavime dalyvavo 
ipie 2,000 žmonių. Diena buvo 
^raži ir ekskursija visais atžvil
giais nusisekė. Pelno parapijai 
davė 200 dolerių su viršum.

Rugsėjo ld. tos pačios para
pijos buvo -.piknikas ant Jono 
Runo farmos. Publikos buvo 
taipgi daug ir piknikas davė pa
rapijai 100 dolerių su viršum 
gryno pelno.
Darbininkų kivirčas su kom

panija.
Nesenai čionai angliakasiai 

buvo metę darbą, kad privertus 
kasyklų savinįnkus išpildyti 
darbininkų reikalavimus. Po 8 
dienų streiko darbininkai sugrį
žo atgal prie darbo, nes kompa
nija prižadėjo ištirti dalyką dar
bininkams bedirbant. Kivirčas 
kilo delei mokesties.

Bočių Juozas.

LAWRENCE, MASS. 
fš Lietuvių Tautiškos Bažnyčios 

judėjime.
Rugsėjo 28 d. čionai buvo Li&- 

;uvių Tautinės bažnyčios jau
nuolių choro surengtas koiyer- 
tas, naudai naujų vargonų baž
nyčiai. Marijos chorui padaina
vus, kun. šleinis pasakė prakal
bą, išparodydamas kaip tie jau
ni vaikučiai darbuojasi savo 
tautos labui. Marijos choran 
priguli apie 45 ypatos. .

Paskui buvo atvaidintas 2! 
veikmių scenos veikalėlis. Vai
dino Jonas Petrukonis, Rožė 
čerriauskiutė ir Anupris Cilčius. 
Atvaidinta neblogai.

Publikos prisirinko pilna sve
tainė ir vakaras visais atžvil
giais pavyko.

Lietuviai nusipirko svetainę.
Nors lietuviai čionai gyvena 

jau nuo 28 metų ir gana daug 
jų čia randasi, bet iki šiol netu
rėdavo savo svetainės, kur gali
ma butų vakarus bei viešus su
sirinkimus rengti. Pastaruoju j užgavo, 
iaiku pradėta organizuoties ir susirinkimą ir nutarė lietuvius 
rupinties svetainės reikalu. Ir areštuoti. Taip ir padarė.

(ENTRAL BROOKtYN, N. Y.
Kunigas paskelbė kovą 

mokyklom.
Rugsėjo 27 d. čionai atsitiko 

; vaikų lankančių mokyklą revo
liucija. Lietuvių kunigas su
agitavo parapijos mokyklą lan
kančius vaikus, kad pastotų ke
lią einantiems Į publiškas mo- 

j kyklas vaikams. Tamsus klap
čiukai apsiginklavę lazdomis ir 

'akmenimis, o tūli net ir peiliais, 
127 rugsėjo sulaikė einančius mo-
■ kyklon vaikus ir varu vertė, kad iijie eitų bažnytinėn mokyklon, 
įneš visuomenės mokykia, 
girdi, bedieviška. Neklausan
čius tie jauni juodašimčiai su- 

imušė. Tėvams ir motinoms pri- 
Į siejo paskui savo vaikus lydėti
■ mokyklon. Pasipiktinimas au- 
I ga ir kunigas už agitavimą vai- 
; kų prieš šalies mokyklas turėtų 
i būt patrauktas atsakomybėn.
I Ir kodėl kunigas taip daro? 
Nagi dėl savo biznio. Mat para
pijos mokykloj, kur nieko kito 
kaip poterių vaikus temokina, 
rėikia mokėti 25c. i savaitę "už 
knygas” ir 25 c. Į savaitę už po
terių mokinimą. Vadinasi, kiek
vienas vaikas turi užmokėti pc 
50 c. i savaitę.

Kadangi tokių besmegenių 
tėvų atsirado nedaug, kurie 
norėjo mokėti po 50 c. už mul
kinimą jų vaikų, tai kunigui biz
nis buvo prastas, dėlto jis savo 
klapčiukus suagitavo daryti už
puolimus ant šalies mokyklą 
lankančių vaikų.

Patarčiau lietuviams' pasirū
pinti nusivalyti tą juodą dėmę, 
kurią ant musų deda kunigas 
de! savo asmeniško biznio. Lai 
jis davatkomis rūpinasi, o neki
ša nosį Į mokyklų reikalus, ša
lis žino kokios turi būt mokyk-! 
los ir kunigėlis lai nekovoja 
prieš jų bedieviškumą, kad ne
atsidurtų ten, kur yra vieta vi
siems visuomenei kenksmin
giems gaivalams.

šiumėkeris.

I
I

I

Rugsėjo 17 d. buvo teismas. 
Du areštuotųjų likos nubausti 
pinigine pabauda. Turėjo užsi
mokėti po 25 dal. už Uj juoką, o 
1 išsiteisino. Nuteistieji ape
liavo i augštesni teismą, o ištei
sintieji lietuviai patraukė teis
man lenkus už areštavimą ir be- 
seikolo tąsimą po teismus.

Tai va, pasirodė, kad lenkai 
net ir čia, Amerikoj, nori pri
versti lietuvius būti jų vergais. 
Jie to nesulauks. Darbininkas.

PITTSBURGH, PA.
"Keleivio” N36 tūlas Viską 

patyręs, aprašydamas Eraddą- 
cko katalikų veikimą, tarp kita 
ko sako: ”Net ir LSS. 111-čio ra
jono organizatorius maldingai 
sudėjęs rankeles klūpojo šven
toj bažnytėlėj ir dėkavojo už 
griekų atleidimą,” ir baigia 
šaukdamas; ”0 jus dvasios uba
gai !”

Ištikrujų ta pastaba "dvasios 
ubagai” kaip tik ir tinka asme
nims, kurie prasimanydami ne
būtų daiktų pliauškia. Aš ne
tik kad neklupojau bažnytėlėj, 
bet ir Braddocke pastaruoju lai
ku nesu buvęs.

Taigi reikalauju, kad Viską 
patyręs patirtų teisybę ir savo 
šmeižta atšauktų.

V. Tamuiaitis.

WATEKBURY, CONN. 
Socialistų susirinkimas.
Rugsėjo 28 d. buvo mėne

sinis Socialistų Partijos Lie
tuvių Skyriaus susirinki
mas, 103 Green st. svetainėj. 
'Perskaičius pereito susirin
kimo protokolą, buvo naujų 
narių priėmimas; prisirašė 
A. Mainis, A. Cherniauskas 
ir L. Sharkius. Drg. F. J. 
Bagočiaus prakalbų komisi
ja pranešė, kad liko pelno 
nuo prakalbų $37.20. Val
dyba raportavo, kad ji kvie
tusi kalbėti drg. St. Michel- 
soną, bet atsakymo da nega
vusi.

Teatro komisija pranešė, 
kad neužilgo statys scenoje 
veikalą "Daktaro Kabine
te.”

Nutarta kviesti draugą P. 
Grigaiti ant prakalbų, nes 
io atsilankymas Į rytines
valstijas gali sustiprinti mu- 

!sų veikimą ir pagreitinti 
musų ’ susiorganizavimą. 
Mes pageidaujame drg Gri
gaičio atsilankymo, nss tik 
jis nepametė vilties kovoje..

Taipgi nutarta kviesti d. 
Geguži kalbėti ir drg. Pui- 
šiutę.

Vargšas.

Atsakymas Presos komisijai 
ir pp. Veniui-Sokui

I

I

NORTH AR1NGTON. MASS.
Vis da nežino kno esą.

Tarpe įvairių kitų tautų čio
nai randasi ir lietuvių būrelis, 
tik gaila,'kad dauguma jų vis 
čia nežino kuo jie esą.

Rugsėjo 6 d. čionai buvo sug
rįžusių iš užjūrio kareivių pas
veikinimui surengta iškilmė, 
taip vadinama ’YVelcome Home 
Bovs.” Prieš tcs iškilmės diena 
mūsiškiai vilniškiai puspoliokiai 
pradėjo po dirbtuves rinkti nuo 
darbininkų pinigus lenkų vė
liavai nupirkti. Susipratę lie
tuviai tiems panebraciams pa
sakė, kad musų broliai badauda
mi priversti savo kraują lieti 
prieš lenkų patriotiškus plėši
kus. o čia renkate nuo musų pi
nigus savo vėliavai, lig dėl pasi
tyčiojimo. Puspoliokiai aukavo 
ir lietuvius išniekino, grūmoda
mi. jog jie parodysią ką gali.

Atėjus minėtai 6 rugsėjo die
nai visi fabrikantai ir biznieriai 
parodoj dalyvavo. Juokingiau
sias toj parodoj dalykas buvo 
tai, kad ant pat galo pasirodė 
musų puspoliokiai, eisimi pas
kui savo lyderį nešantį ant pe
čių ožką. Ožką reiškė auką po
nui Paderewskiui. Lenkus tas 

Jie tuojaus sušaukė-

i

i

Kalbėsiu aiškiai ir trum- tuomet būtumėt tuos pini- 
pai, nes priešingai, — mano' 
oponentiška Presos Komisi
ja, sprendžiu, manęs nesup
ras, kaip ir praeityje nesup
rato, nes užsititulavisu pati 
save ”vagiais,” "žiulikais” 
ir t. p. būdvardžiai^, kuriuos 
matomai, iš piršto išlaužė, 
nesą mano straipsniuose 
NEBUVO tokie "būdvar
džiai” vartojami ir niekas 
ypatiškai nebuvo Įtartas. Aš 
tik stačiau grynus faktus ir 
reikalavau aiškumo visuo
menės painformavimo .delei. 
O kad aš turėjau ir turiu 
PILNĄ TEISĘ, kaip kad ir 
visi aukavusieji žmonės,. to 
reikalauti, tai to nei vienas, 
rodos, sveikai protaująs 
žmogus NEGALI užginčyti.

Jeigu mano oponentiškoji 
presos komisija nesuprato 
manęs arba, geriaus, siunti
mo pinigų būdų, tai aš ne
kaltas. Pinigai siųsti kab- 
legramu. Geraj! Tai nejau
gi jums Shawmut banka ne
išdavė jokios kvitos, kad ji 
priėmė tuos pinigus išsiunti
mui? Kablegramu... Tai 
kur-gi jūsų KABLEGRA- 
MO KOPŲ A? Ot,
"draftų” faksimilės 
reikalauju.

Taigi, iš visų tų 
komisijos raportų, turint o- 
menvje, kad aš buvau pasi- 
siulinęs dar be tos savo au
kos padengti ir visas išlai
das, kai kablegramu ir kt. 
aišku, kad bereikalingai iš
eikvota $131.62. Tai reiškia, 
kad airių storon kišenėn su- 
žiniai sukišta $113.00 berei
kalingo komiso; kad už be
reikalingą kablegramą, ku
rios nebūtų reikėję iš žmo
nių suaukotų pinigų mokėti, 
jeigu komitetas butų ant 
mano nasiulijimo sutikęs, 
užmokėta $6.12; kad dar be- 
ręikalingesne (turbut teleg
rafo stulpo čielybės ištyrimo 
delei) kablegramą išmokėta 
$12.50. Tuo budu SUŽl- 
NIAI IŠEIKVOTA viso labo 
$131.62, iš žmonių — taigi ir 
mano, kaino aukautojo, pi
nigų. 'Bet ar mano oponen
tiška presos komisija ir vi-

gus siuntę.
Gi pp. Veniui-Sokui aš tu

riu ve ką pridurti. Broliai! 
'Nedarykite iš savęs juokų! 
!jųs ir jūsų užpakalinė "sie
na," tai t. y. "Darbininkas,” 
turite pirma atšaukti savas 
priekabes ir savus šmeižtus, 
bet NE AŠ! Aš nięko nešau
kiau ir nieko neturiu atšau
kti. Jus šaukėte ir į jūsų tą 
intrigingą — šauksmą, ken
kianti bei diskredituojantį 
mano vedamą Įstaigą, bū
tent CentralĮ Bendrą Lietu
vių Banką, ir tapo atsiliep
ta.

Aš jokių "priekabių” ne- 
jieškojau, nejieškau ir ne- 
jieškosiu, jeigu jus nesis- 
tengtumėt visuomet savo že
mos rųšies "kulturiškumus” 
rodydami, patįs priekabių 
jieškoti. Berods, šitų fak
tų. kaip mano oponentiškai 
presos komisijai, taip ir po
nams skundikams ir pačiai- 
skaitančiai visuomenei, tu
rėtų pakakti. Nepakaks, su
rasime dar ir daugiau mede- 
gos. Jus šmeižkite, o aš 
jums statysiu faktus. Man 
jų netrūksta ir šmeižtais aš 
nesivadovauju ir nesivado
vausiu.

Juozas Kavaliauskas. 
ATITAISYMAS.

Gerb. "Keleivio” Redakcija!
Malonėkite atitaisyti klai- 

dą» kuri Įsiskverbė 40 num 
"Keleivio,” korespendenci- \ 
joj iš Waterburv, Conn., po 
antgalviu: "Vietiniai ?ko- 
munistai' ir atžagareivis A., 
Povilaika prieš Streikierių 
Apsigynimo Fondą.” Toje 
korespondencijoje minima 
Andriukaičio vardas,. vietoj 
Andrulevičiaus^ šiuomi pa
aiškinu, kad Andriukaitis 

ipamiuėtas per klaidą toje 
'korespondencijoje, todėl at
šaukiu ir meldžiu už pada
lytą klaidą atleisti.
. .. Vietinis.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Laisvamanių Fe

deracijos kuopos mėnesinis 
r____________ _ I susirinkimas Įkyks panedė-

sas komitetas suprantate ka lyj, 13 d. Spalių-Oct,_ nuo 8 
reiškia žodis SU2INIAI? 
Tas reiškia, kad žinodami. 1922 Callowhill st. 
ar bent turėdami žinoti, jog; J- --- —-— ——

tų tai
aš ir

presos

i

vai. vakare. L. R. Kliube,

4

O
4

ar bent turėdami žinoti, jog- Visi nariai malonėkit at- 
eikvojate, tečiaus eikvojote, j Slankyti ir naujų narių at- 
To gi viso nebūtų reikėję, Įsivesti, nes šiame susirinki- 
jeigu būtumėt manęs pasi- me bus duodama nariams 
teiravę ir mano pasiulyjimą dykai knyga Barbora Ubry- 
priėmę. nežiūrint per ką jus ka. Komitetas.
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Žmogaus Nelaisvėj
=====—- . --------=1

Yra pasaulyje žmogaus:kampų pririša kietus vir- 
vargai. Ir mes, kaipo žmo
nės, žiūrime su užuojauta tų 
vargų ir bėdų naguose ai-krauju 
manuojaučiam žmogui, bet kilpa - 
yra pasaulyje vargai ir ne-i traukiantį 
laimės, kurių atjausti žmo- ~ ~ 1
gus neskaito savo pareiga. 
Kaip vienos, taip ir kitos tų 
nelaimių yra paties žmogaus 
žiaurumo vaisius, tik vieno
se jų. kenčia pats žmogus, ki
tose gi pavergtas gyvūnas. 
Žmogus, o nieks kitas išdir
bo ir susistematizavo vergi
ją, kuri yra vargų ir nelai
mių šaltiniu; žmogus pats 
vaitodamas vergijoje mielu 
noru vergia už save silpnes- 
nijį. Kas nori pažinti žmo
gaus vargus, tegu išmoksta 
atjausti gyvenimą skiepuo
se ir palėpėse, tamsiose lūš
nose ir smuklėse, baudna- 
miuose ir prieglaudose. Fi- 
lozofas išmoks mąstyt, poe
tas galės tikrai pravirkti. 
Tečiaus tas da nebūtų visa 
žinia, nes vargo milžinas sa
vo glėbiu apima ir visą pa
saulį gyvūnų, kuriuos žmo
gus pavergė.

Nori pažinti gyvūnų kan
čias, tai aplankyk kalėjimus 
tų gyvūnų, kurie kenčia 
žmogaus nelaisvėj. O daug 
maralio mokslo gali rasti 
klėtkoj, kurioj uždarytas 
paukštelis; būdoj, kur šuo 
retežiu pririštas; žvėryne, 
kur meškos niurnėjimas 
maišosi su liūto raumojimu, 
vilko staugimu ir bezdižones 
cypimu; skerdykloj, kur nuo 

* kūjo* smūgių apvaišinti rė
kia žudomi gyvuliai, o kiti 
suraišioti išgąstingais žvilg
sniais žiuri kaip skerdikas 
jų sąbroliams gerkles pjaus
to ir pusgyviems kailius lu
pa. Budai ir įrankiai paverg 
tiems gyvūnams valdyti be
galo pamokinantis. Badas 
ir botago kirčių daromas 
skausmas yra užtektina rpe- 
dega nelaisvės baisenybei ap 
rašyti; jiega ir bejiegė, nuo
lankumas ir prievarta, tai 
vargo ir nelaimių pasėliai, 
kurių vaisius sudrebina sie
lą protaujančio tuo labiau, 
kad tarpe vergijos ir-laisvės 
yra baisi prapultis, leidžian
ti žmogui būti tyronu.

Arklio gyvenimo istorija, 
nuo kada jis randasi žmo
gaus nelaisvėj, yra taip liūd
na, kad žmogus ašaromis 
apsilietų, jeigu tai butų žmo
gaus vargų ir kančių istori
ja.

Štai išaugęs laisvas arklys 
patenka priverstinon tarnv- 
stėn pas žmogų; viešpats 
sprendžia apie vergo likimą: 
nutaria ar jis turi būti arto- 
jumi ir per dienas traukti 
plūgą, važiot sunkenybes ar 
karžygiui nešioti karės lau
ke. Vienur ir kitur to ver
go padėjimas baisus. Vieš- 

, pats pažaboja jį geležiniais 
brizgilais, tranko dantis ir 
plėšia našrus munštukais, 
ardo šonus aštriais penti
nais, kapoja nugarą botagu. 
Visą gyvulio galvą subrak
lina į diržus ir galus to Įna
gio sayo rankoj laiko, kad 
gyvuliui savo valdono min
ties neatspėjus tampyt, dau
žyt gyvulio dantis brizgilais 
ir plėšti ir kruvinti lupas. 
Gražios arklio akys daž
niausiai iš abiejų pusių prj| 
dengtos skuriniais, kietžrfs 
spangais akiniais, kad nelei
dus nelaimingam.sutvėrimui 
matyti savo tyroną ir kas 
aplink ji randasi, idant tuo 
Hudu kankinus da ir protą 
darant jį kvailesniu, negu iš- 
tikrujų to gyvūno

žius, galus jų užnarindamas 
ant galų brankto. Viržiai iki 
’ i pratrina šonus, 
kilpa sprangina gyvuli, 

milžinišką 
— k r o k i a,v e z įm ą 

klumpa, o viešpats da savo 
smaluotu botagu nugarą ka
poja. Štai nelaimingas už
tempė vežimą ant kaino, pa
kalnėn nereikės traukti, 
bent vėjalis papus Į nuo vir
žių ir plėškės žaizdas ir ap- 
maišys skausmą.. Veltui tas 
raminimasis. Ant kaklo už
nerta kita kilpa dažniausiai 
iš tokių pat ėdančių šniūre
lių, o nekartą ir paprasto 
viržio padaryta. Delingės 
galas pririštas prie dyseiio; 
vežimui pradėjus nuo 
kalno žemyn ristis, 
delingė nusismaukia i pa
žandės, traukia šalin nuo, 
kaklo galvą tisu vežimo sun
kumu, viešpats ant vežimo 
sėdėdamas Įsikirtęs i vade
le:, Įsirėmęs kojomis Į veži
mo galą visa savo jiega 
traukia brizgilus skeldamas 
ir plėšdamas gyvuliui nas
rus.

Jeigu šventos Inkvizicijos 
torturos yra baisios, tai var
gu bau jos buvo baisesnės 
už šitas 
bėdinas gyvulys turi išken
tėti!

Savo papročius žmogus 
stengiasi vvkdinti ir tarp jo 
pavergtų gyvulių; jis pada
lina arklius Į augštas ir ver
gų kilmes. Patricius arklys 
skiriamas parodai ir ponų 
padsmagavimams, vergas 
darbininkas-arklys pasmer
ktas amžinai katorgai.

To visai nėra prerijoj — 
t-me laimės ir lygybės pa
saulyj. Žemė dreba, nešasi 
kai viesulą karčius ir uode
gas vėju paleidusių laisvų 
žirgų pulkas: visi jie links
mi, visi jautrus, smagus — 
laisvi* Trimito balsai ne
gimdo juose baimės Suopu
lio, jie veikiau klausytųs tos 
muzikos su pamėgimu, nes 
nežino, kad trimitas verčia 
juos eiti Į ugnį ir savo krūti
nėmis laužyti aštrius plieno 
žmonių minios durtuvus. 
Jie ten dėl savo garbės, kaip 
žmogus, nesižudo, jei kovo
ja, tai apsigynimui, bet tarp 
savęs nesipyksta, nekerštau
ja, šunybių vieni kitiems ne
daro: jie broliai, jie viena 
šeimyna.

Tečiaus nors gema ir auga 
laisvi, laisvais mirti ir jiems 
nėra lemta. Koks-nors ar
klys Spartakas išveda juos 
i laisvės šalį ir parode prie
šai begalinius tyrus, žole ap
augusius, gi užpakalyj ark
lo ir pakinkų bei balno ne
laisvę. Po begaline padan
ge ir neapregimuose tyrų 
plotuose kaip daug smagiau 
gyventi, negu žmogaus ne
laisvėj. Iš senų vergų jie gi
mė, bet laisvai išauga.

Štai lekia jų pulkas, lekia 
nepaisant kur koją stato; 
tvruose nieks takų neišbrai
žė, nieks akmenais kelių ne- 
išgrindė, nereik čia geleži
nių pakausčių, jie lekia len
gvi, vikrus paskui savo va
dą. Jų karčiai ir uodegos 
kaip mūšio lauke vėliavos 
saulės šviesoj švituriuoja. 
jų galvos iškeltos, akyse ug
nies kibirkštys, iš šnervių 
garas* verčiasi; prunkščia, 
ausimis kerpa... Kokie gra
žus, ugniniai, nesuvaldomi 
žirgai .ant laisvės!

Štai pulko vadas staiga at
sitūpė, nuardamas kojomis 
žemę. Sustojo net žemė po 
juo sustenėjo ir kanopomis 
tyrų žolynai nuskinti augš- 
tyn išskrydo. Sustojo ir vi
sas paskui ji kai viesulą le
kiantis pulkas. Vadas ištie
sė kaklą ir liepsnojančiu 
žvilgsniu žiuri priekin, o vi-

torturas, kokias

tikrųjų to gyvūno esama. 
Vinimis prie nagų prikala 
gc’ežines pakaustęs. Bet vi
sa to da negana. įsivaizdin
kite suvalkiečio kaimiečio 
mkinkus: užmauna ant
kaklo iš kietų virvučių su
austa kylpą— vadinamą 
plėške, prie kurios šoninių sas pulkas laukia kas bus.

.Toli atstumo j matos koks 
jten juodaujantis taškas: gal 
: tai žmogus eina gaudyt lais- 
i vus žirgus savo viržių kilpa. 
‘Jis baisesnis jiems už jų ne
prietelių vilką. Nuo vilko 
visas jų pulkas pataiko apsi
ginti; sustodami Į ratą gal
vomis i vidų vilkui jie atsta
to savo smarkias pasturgali- 
nes kanopas, bet nuo žmo
gaus kilpų jie apsisaugoti 
negali. >

Bet ne, čia nei vilkas, nei 
baisesnis už jį žmogus. Visi 
sas laukinių žirgų pulkas

žiuri ir vos savo ausimis ti
kėti galh Girdisi arklio 
žvengimas. Valio visas pul
kas prie jo, prie brolio, šuo
liai da vikresni, da gyvesni 
ir pasispardymai da links
mesni. Pribėgo, ratu apsto
jo. Vadas pirmas prisiarti
no tyliai žvengdamas, apuo
sto, kiti nustebintu žvilgs
niu tėmija. "Musų brolis, 
tiesa, bet koks keistas!” jie 
mąsto. Nieko stebėtino. Jis 
irgi buvo toks-jau, kaip ir. 
jie, laisvas, bet iis pateko; 
žmogaus nelaisvėn.
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Nesenai vienas anglų dak- Mokslinčių tyrinėjimai 
taras, L. Kevey, nuvyko Au- ‘ prirodo, kad moa t arėdavę 
stralijon tyrinėjimui uolų riešutinės spalvos plunks- 
sąstato ant salų Į pietus nuo nas; nekųrios veislės neturė- 
Australijos saužemio. Vieną davę sparnų, kitos-gi turė- 
dieną jis vos nekrito auka. davę soamus, bet visų veis- 
kovoje su paukščiU-milžinu,' lių paukščiai moa lekioti ne- 
apie kurio buvimą nieks ne. galėdavę. Matytas Dr. Le- 
tik nežinojo, 
kėjo.

I

D
Kapitalizmo Augimo Istorija
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» __ 5 . ■—

Skaitytojai turėtų nenu- 
mesti šių straipsnių ir turėti 
kaipo medegą dėl debatų iš 
įvairių klausimu apie kapita
lizmą. Trumpoj sutraukoj 
parašysiu kapitalizmo augi
mą Anglijoj, Francuzijoj, Vo
kietijoj ir Amerikoj. Taipgi 
bus nurodyta kaip karės kilo 
vien dėl kapitalizmo ir tt.

Matytas Dr. Le- 
•» bet nei nesiti-’ vey paukštis irgi besparnis.

I Pas Naujosios Zelandijos
Minėtas mokslinčius vieną laukinius gyventojus, Mao- 

rytą išėjo tyrinėti uolas ri giminės, yra daug Įvairių 
pačio pietinio nosgalio šiau-' mvstiškų pasakojimų apie 
rinės pusės salos Naujoji [ paukštį moa.
Zelandija (Naujoji Zelandi-] Sulvg misionieriaus yys- 
ja susideda iš dviejų mažų kupo W. Coienso užrašų iš 
salų, skiriamų vandens siau-: 1838 metų, tenykščiai gvven- 
ruma Kuk). Dr. Levey dasi-'tojai tvirtai tikėjo, jog kal- 
gavo ant uoluoto kalno apie 
tūkstantį pėdų augščiau jū
rių vandens.

Vos dr. Levey susirado 
parankią vietą pradėti tyri
nėjimą, kaip pasigirdo ne
įprastas l 
Mokslininkas ilgai nelauk- ris nužudydavęs auką, 
damas leidosi ištirti kame Panašios rūšies pasakų 
dalykas, bet vos perlindęs yra girdėjęs ir kitas misia- 
oer krūmų sieną jis susidūrė nierius • kunigas Richard 
su pauksčiu-milžinu, nuo 15 Taylor. šis taipgi radęs pas 
iki 20 pėdų augščio. vietos gyventojus paukščio

Akimirksnyje Dr. Levey. moa kaulų, kurie buvo pana- 
jau buvo parblokštas ant že- šus Į kaulus didelio jaučio. 
<r.ės ir mankomas ųiilžiniš- Visa bėda buvo, su tenykš- 
kos, ‘ panašios- Į dramblio čiais gyventojais Maori ta- 
(slcniaus) tripentės, pauk
ščio milžino kojos. Šiaip-taip 
išsisuko iš po paukščio kojų 
ir leidosi bėgti pakrantės 
ink, vienok nepasekmingai, 
nes atsimušė i neperlenda
mą krūmų sieną, kur jį pau
kštis pasivijęs sviedė snapu 
lapr-petėn it kujumi ir vėl 
parbloškė ant žemės.

Ir vėl Dr. Levey atsidūrė 
po paukščio kojomis. ŠĮ šy
vi paukštis pradėjo jau ir su 
snapu veikti, kuris ant lai
mės nėra taip didelis. Le
vey išsitraukė peilį, kuris 
vienok tuoj buvo išmuštas 
Jam iš rankų ir prisiėjo ko
voti tik su tuščiomis ranko
mis. Pagaliaus, kaip tai 
įasisekė ir vėl išsprukti iš 
po milžino kojų ir jau pa- 
.iekmingiau, nes sugebo iš- 
Įsti per krumus i prošvais- 
ę; bet ir paukštis sekė pas

kui.
Dr. Levey be atodairos 

metėsi Į kranto briauną, 
kur pribėgęs nusirito pak
rantėn ir leidosi plaukti per 
balą-ežeruką. Pasiekęs prie
šingą balos kraštą šoko lipti

nų urvuose yra milžinas- 
pa.ukštis moa, kuri, jam mie
gant, saugoja du milžiniški 
driežai ar smakai. Prisiar
tinus kam nors prie vietoj 
jo buvojimo, driežai pribu- 

griaumojimas. dindavę paukšti-milžiną, kū

bedarbė. Mašinų nebuvo, 
darbininkai negalėjo išpil
dyt žmonių visus reikalavi
mus. Tas privertė amatnin- 
kus prie tarpusavinės orga
nizacijos, kad užtektinai 
pridirbus produktų.
Bendrovių Organizavimas.

i Bendrovės, tai yra pa- 
•matai naujos industrijos; 
Įsusiorganizavimas amatnin- 
ikų į bendroves. Tuoj prasi- 
idėjo organizavimas dviejų 
j skyrių bendrovių, viena ver
telgų bendrovė, kita-gi 
amatninkų. Amatninkų ben
drovės pirmiausiu prasidėjo 

į Italijoj vienuoliktame šimt- 
metyj; Francuzijoj gi pirma 
amatninkų bendrovė buvo 
suorganizuota 1134 metais. 
Francuzijoj tos bendrovės 
turėjo didėlę svarbą pakėli
me ūkės ir suorganizavime 
miestų. Bendrovės gyvavo 
iki Francuzų didžiajai revo
liucijai. . .

Vidurinė h* išlaukinė prie
žastis bendrovių puolimo.
Bendrovės gyvavo per 

tris šimtus metų gana pa
sekmingai: Anglijoj, Vokie
tijoj ir Francuzijoj.

Kuomet bendrovės mies
tuose gyvavo, daug vergų 
pabėgdavo nuo ponų Į mies
tus ir įstodavo į bendroves. 
Jeigu per tūlą laiką vergo 
nepagavo, jis pasiliko lais
vas. Kiti vergai eidavo i 
bendroves dirbti, kad užsi
dirbus pinigų išsipirkimui 
nuo vergijos, išpirkimui sa
vo šeimynos. Kada vergas 
pabūna bendrovėje, gauna 
demokratiškos dvasios, ne
tik kad išsiperka nuo vergi
jos, bet slapta organizuoja 
vergus, kad sukiltų prieš po
nus. Ponai ir karaliai pa
matė, kad bendrovės yra 
jiems pavojingos, griauda- 
mos jų despotišką valdymą, 
pradėjo atimti miestuose 
nuo bendrovių valdžią. Už
draudė bendrovėms žmones 
šviesti. Karaliai pavėlino 
nuo bendrovių pabėgusiems 
sukčiams priemiesčiuose bū
davot! dirbtuves, tos dirbtu
vės jau nebuvo visų žmonių, , 
bet vieno ar kelių. Samdy
davo darbininkus, versdavo 
dirbti ilgas valandas už vi
sai mažą užmokesti. Tie 
nauji kapitalistai patįs ne
dirbo ; pasisamdę darbinin
kus jię priversdavo dirbti 
net aštuonioliką valandų į 
dieną. Vertė darbininkus,

Vidurinių amžių gadynėj 
buvo žinomos trįs gaminimo 
sistemos. Pirma — šeimy
nos rankų dirbtuvė tęsėsi 
iki penkiolikto šimtmečio, 
t. y. iki bendrovių išdirbvš- 
čių prasidėjimui. Antra sis
tema, tai naminė dirbtuvė;
keli dirbo vienam name, kur] 
laikė ir krautuvę ir pa-i 
tis gyvena, šita sistema 
yra pradžia industrinio ka
pitalizmo Anglijoj ir Vokie
tijoj, septynioliktam ir aš
tuonioliktam šimtmetyje. 
Trečia, tai dirbtuvių siste
ma, pradėjo pirmiausia plė-Į Amatnink’ų bendrovės pra
loti s Anglijoj, vėliaus Vo-]dėjo greitai organizuotis 
Kieti joj ir Francuzijoj —tas. miestuose: kaip tai verpėjų,, 
buvo apie pradžią 1750 me- baltintojų, žvakių dirbėjų i/

• - V ^. . auksorių. Niekas negalėjo 
. ' juurimų amžių pradžioj, uždėti naujos amatninkų bei 
feodalizmo gadvnęj, kožnas ve-tegu bendrovės, neprisi- 
lordas — didelis žemės vai- dėdamas i gyvuojančią bend 
dylojas — užlaikė savo py- rovę arba bendrovių susi- 
lije taip vadinamas dirbtu- (vienijimą. Bendrovės buvo 
ves. Vergai padarydavo, padalintos Į tris skyrius: 
kas tuose laikuose buvo po- Amatninkai, gizeliai ir Ver
nui reikalinga. Negalėjo telgcs. Į gizelius priimdavo 
prekių išvežti pardavimui vaikus ir jaunus vyrus, ku- 
delto, kad kitas lordas neda- rįe turėdavo dirbti, pakol 
leido per jo lauką vežti. To- atsakančiai išmokdavo ama

tą. • Po septynių metų jie«kad jie savo kūdikius siųstų 
buvo priimami i bendrovę Į dirbtuves. Jeigu kūdikis 

ipo amatninkai. Padirbęs buvo keturių metų amžiaus,

I

auksorių. Niekas negalėjo

kis dvarponių besivaržvmas 
sustabdė galutinai prekybą 
ir išdirbvstę. Ponas savo py- 
lije pasidarė drapanas, rei
kalingus karei ir ūkei Įran
kiui. žvakes, vyną ir tt.

Vėliaus prasidėjo nauja 
ėra industrijoj. Stambus 
žemvaldžiai smaugė mažes
nius žemės valdytojus, tie 
negalėdami išsimokėti viso
kiu duoklių savo ponui pri
veikti buvo atiduoti savo 
ukes lordui ir eiti pas jį gy
venti. šitas . užvaldymas 
mažesniųjų ponų padidino 
galę ir ūkę didžponių. Nes,

•">1

kelis metus ir užsidirbęs pi
nigų, galėjo užsidėti savo 
bendrovę ir mokyti kitus 
amato. Mokindavo netik 
amato, bet ir agentavimo. 
Visi bendrovės nariai dirb
davo po vienu stogu; dirbtu
vė buvo užpakalinėj dalvjj 
namo, o priešakyj būdavo' 
krautuvė. Nes patįs dirb-Į 
davo ir parduodavo. Ant an
trų lubų buvo gyvenimo vie
ta.
Bendrovių mieriai ir siekiai.

Pamatinis mieris būdavo, 
kad visi bendrovės nariai tu
rėtų tygią progą uždarbyje. 
Kad visi lygčiai butų apru-. 
pinti uždarbiu, maistu ir ki
tokiais gyvenimo reiknfeni- 
mis. Bendrovės turėdavo 
savo susirinkimus apkalbėji
mui savo reikalų. Taipgi 
bendrovių nariams pasisek
davo užimti miestuose kaipo 
viršininkų vietas. Obaisiais 
birdavo: 1) apsaugot bend->- 
rovę; 2) nedaryt skriaudos’ { 
nė vienam nariui. Kuomet j | 
bendrovių nariai dasigauda- ’v 
vo Į miesto viršininkus, ne
įsileisdavo prekių iš kitų 
miestų. Taipgi neduodavo 
organizuot naujų bendrovių 
mieste ir priemiestyj. Mies
to gyventojai, žinoma, tur
tingesni, šilką ir kitus bran
gesnius daiktus gaudavo 

I slapta iš kitur. Kad užgane- 
Matomai paukštis prie sa- ^etą snapą, galima ivo, kur-ne-kur buvo varto-ka<i bendrovės galėtu geriau

/o milžiniško sudėjimo ne- .įUprasti koks gręsė pavojus jama vandenio spėka. Vis- ^vuoti, bendrovės stengda
ma greitas ir nepanorėjo ns-]tarn, kuris noroms ar neno- ka? buvo įdaryta "rankų Yįs; kad gauti daugiau ža- 
.is paskui žmogų pakrantėn, i roms tap3 phorchokoso prie darbu.” Tą darbą daugiau-. jjos niedegos, iš kurios ga’ė- 
ia’-g1 balom Gi Dr. LeveyĮ^y jr gaiimas dalykas, kad šiai atliko vienas žmogus. padarvti įvairiausių reik- 
izmirsęs apie visus tinneii-j jų randasi kur nors An-'Vėliau prasideda "šeimynos rnenu. Pradėjo išdirbti 
nūs nesiposi_ kaip galeda- kalnuose Pietinėje Ame- dirbtuvės,” kur tėvas su vai- brangesnių daiktu ponams, 
nas saugesnen neton rikoje kais dirl>3 jr neretai pasiim- Pradėjo,sistematiškai darbą

lasaKojimai ur. L>evey .Jei mums gerai žinomas davo svetimą. žmogų. Da ki-(VaryĮj; kiek valandų dirbti, 
sukę e anglų pasiryžimą strausas, kuris daauga Vos1 ti pradėjo išdirbti smalą, kiek valandų turi būt krau- 
nųsti Naujon Zelandijon;jį; aštuonių pėdų augščio, skuras ir tt. Metalus, šilką,'tUVės atidatos ir tt. 
>necialę misiją, kad sugavus j iškaitant iškeltą galvą, savo kailius ir k. gaudavo ir Azi- ......
kaip nors gyvu minėtos veis- kojos mostelėjimu parmuša, jos, nes Europos žmonės tų Bendrovių įtekme miestuose 
ės paukšti. , vyrą ant žemės, tai ką bekal-' dalykų nemokėjo pasidary- ' Priimdavo naujus narius

Kokis tas paukštis? l>ėti apie paukštį-milžiną ke-ti. . 'su didelėmis iškilmėmis; pa-l
Matomai tai yra liekana > liolikos pėdų augščio, su ko-j Vėliaus pradėjo darbą rengdavo prakalbas, balius 

paukščių veislės moa, kurių ylomis panašiomis j dramb- skirstyt, t y. vienoj vietoj 
kaulų dhug randama Nau- ’io? Arba apie paukštį, kuris dirbo karės pabūklus, kitoj 
jojoj Zelandijoj, taipgi ir ki-inrie užtektino tvirtumo ir ūkės Įrankius, kitur vien tik 
tose vietose. Sprendžiant dydžio iki 8 pėdu, turįs ragi- drapanas ir tt Šita pradžia 
sulig randamų kaulų žemė- nę galvą arti aršino? ilgio ir padalinipio darbo, tai buvo 
se ir sausuose urvuose, se-.T colių storio? Tikrai susiti- pamatas kapitalizmo siste-

me, kad niekas,nebuvo ma
tęs to paukščio-milžino ir tik 
pasiremdavę kitų pasakoji
mais. •
Dr. Levey atidengimas už

veda ant minties, kad pana
šių paukščių-milžinų gali ra
stis kartais ir kitose pasau
lio vietose. Yra galimu kad. 1U V vvčU. A i d Adu i • • v

Milašių paukščiu da randasi kas, .P^Pnesmdavo
ant didelės ir neištirtos salos 'z!n?.Ta-. talP,r
Madagaskar Į rytus nuo Af
rikos, kur dar 1658 metais n
vienas franeuzas mokslin
čius sako dar gyvavęs pana
šios rūšies j 
kiaušinis diametre buvo nuo I

būdavo), 
tai didysis ponas, turėda
mas daug vergų, suorgani
zuos didelę kariumenę ir 
mažesnis buvo sumuštas.

muštis kurio Jeigu nJveiktasis neišsipir- 
paustis, kurio k tada liko pergalėtojo 

MaiBima uiauieut uuvu nuo _ i *•- 1.
=) iki 13 coliu storio-, ir kuris ilių penų pasidaro karaliai, 

kurie su pagalba savo gimi
nių, užkariauja daugiau po
nų. kas pamdina karaliaus 
gzlvbę. Kuomet vieno ka-] 

: raliaus valdžiai daug apie- 
Pietinėje Amerikoje, kurijjjnkėr, dvarų priguli, prekv- 

rgi dar menkai ištirta, ran-įba eina be jokios karės, Iš 
dama pėdsakai apie neseniai i tu dideliu dvaru -pasirodė 
ten buvusi paukšti phoroho-įm"iestai, nes ten buvo dirbtu- 
kos, kuris buvo 8 pėdų augs- vių centrai.
čio. bet snapa turėjęs net 23; .2 , .v.. .,
coliu ilgio ir 7 coliu storio, t. na išžiūra yiduiamzni 
y. turėjo galvą didesnę ūži Industrijos,
arklio. Pfidurus dar, kad šis! Trumpai galima peržvelg-

!ti abelną sistemą industri- 
Įjoj. Mašinų nebuvo; garu

savo intalpa lygus buvo se
siems kiaušiniams strauso, 
didžiausio dabar žinomo 
paukščio, ir lyginasi intalpai 
’.48 vištos kiaušiniams.

tėvus versdavo siųsti kūdi
kius i dirbtuvę. O jeigu tėvai 
atsisakė, tai būdavo išmesti 
iš dirbtuvės. Prie to, kuni
gai varė bjaurią agitaciją 
prieš bendroves, kaipo "be
dieviškas”" Įstaigas. Liepda
vo kūdikius siųsti į dirbtuvę 
ir nieko nepirkti nuo bend
rovių.

Tokiu br.du nauji dirbtu
vių savininkai padarė viską 
pigiau, galėjo pigiau par-

• duoti. Karalius uždraudė 
į benrdovėms pardavinėti sa
vo produktus, kas privedė 
bendrovę prie bankruto.

■f ♦ •

Bažnyčia daugiausia pri- 
. sidėjo prie griovimo bend- 
; rovių, nes bendrovės moki
no žmones. O gana gerai 

, žinom, kad mokslas yra di- 
džiausis pavojus kunigijai 
ir valdžiai.

Bevardis.

vienok tas buvo jau; paukštis turėjęs stiprias su ti 2 
oereikalinga, nes paukščio, aštriais nagais kojas, kaklą į joj. . _
riekur nesimatė.~ e maŽką plonesni už arklio, iri varomų inžinų taipgi nebu-

niau butą paukščių moa apie kus su tokiu paukščiuku du- mai. Tada darbo buvo vi- 
dvidešimts veislių. 'šia Į kulnis nulįstu. "Liet.” suomet, nežinojo kas tai yra

Pasakyk!
t -------- *
♦ Pasakyk, broleli mielas,
{Kur šviesus laimužės bustas, 
{Kodėl žmonės nusiminę, 
}Ko likimas toksai rustus?

lAr-gi nieks nežino kelio
♦ I augštuosius laimės rumus,
♦ Kad suvargę vien dejuoja, 
{Kad visiem tulžies kartumai
♦ Kad beverkiant temsta akys, 
{Kad pagieža ėda širdį, 
{Kad - 
{Ir keiksmus vienus tegirdi? 
r - "
{Ar gi nėra kam atnešti 
{Iš laimužės linksmą žinią,
♦ Kam paguosti vargšų sielą, 
{Kur dejuoja nusiminę?

♦ O gal patys, susipratę. 
{Kad pasėt gėlėms dirvonus, 
{Kuriuos kūnai krauju mirko, 
{Kame guldo milior.us,
{Ir kad iš gėlių margųjų
♦ Nusipintų sau vainiką1* 
| ir papuoštų brolis brolį,

suvargę vien dejuoja, 
visiem tulžies kartumas;

krauju žemelę vilgo

ir kitokius pasilinksmini
mus. Kuomet bendrovė val
dė miestą, pradėjo mokyti 
ir tuos, kurie neprigulėjo 
prie bendrovės. Mokino ne
tik amato, bet rašyti ir skai
tyti ir demokratiško valdi- 
mosi miesto gyventojams.

U
“ va vi 19 urvų,

Ne ką širdį pervert tyko?
♦
{Gal tuomet pati laimužė 
| Atlankytų musų žemę 
{Ir išnykt vargai-kankynės, 
♦ Ir nušvist veidai aptemę.
’ A. Diržytė.
•
I

I
*
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TUBERKUUOZO DRAUGIJA. MIRTIS “RAUDONIESIEMS,”
%

ODELES RIAUŠES 0NA10J
Minia sudegino teisino rū
mus ir norėjo pakarti ma

jorą.
Omaha, Neb.— Užpereitą 

nedėldienį per visą dieną ir 
naktį čia ėjo riaušės. Įniršu
si minia sudegino pavieto 
teismo rurnus, __

Tuberkuliozo draugijos eks
pertai džiovos besiplatinimui su
laikyti patėmijo sekančius fak
tus: ' ■ j

Džiova užmuša pačius naudin
giausius vyrus ir moterįs, tarp 
16 ir 45 metų amžiaus.

Paglemžta darbininkus — vei
klius vyrus — iš namų, ofiso ar 
dirbtuvės.

Džiova yra priežastimi apie 
150,000 mirčių kasmet Suvieny
tose Valstijose.

Suvienytoms Valstijoms vien 
tik ekonominis nuostolis dėl to 
yra apie $500,000,000. kasmet.

Dabartihiu laiku daugiau, ne
gu 1,000,000 ypatų šioje šalyje 
kankinasi džiova.

Džiova gręsia kiekvienai šei-

KSELBIA GUBERNATORIUS.

teismo rurnus, nulinčiavo kiekvienam namui, kięk-
juodveidį ir norėjo pakarti vienai ^P^i;
miesto majorą. Beto da 
vienas žmogus buvo nušau
tas ir apie 60 sužeista. Ma
joras Smith dabar guli li- 
gonbutvje.

Riaušės kilo dėl vienos 
baltveidės merginos. Ji pa
kėlė triukšmą, buk tūlas 
juodveidis norėjęs ją pabu
čiuoti Policija įtariamą ni- 
gerį areštavo. Apie pavie
to teismo rurnus, kuriuose 
buvo ir kalėjimas, tuojaus: 
susirinko minia ir pradėjo- 
reikalauti, kad kaltininkas 
butų jai išduotas. Negalė
dami įųėiti kalėjiman, riau- 

- šininkai pasigavo majorą. 
"Duok mums raktą nuo ka
lėjimo, kitaip mes tave pa-» 
karsime!" pradėjo šaukti 
minia. Majoras raktų netu
rėjo ir negalėjo jų duoti. To- 
de1 minia užvėrė jam ant 
kaklo virvę ir nuvilkus prie 
stulpo pradėjo traukti augš- 
tvn. Policija majorą išgel
bėjo ir idėjus ji automobi- 
liun pabėgo. Jis turi sulau
žytus kaikuriues kaulus ir 
sužeistą kaklą.

Netekusi majoro ir nega
lėdama išgauti iš kalėjimo 
juodveidžio, minia padegė 
teismo rurnus. Tenai buvo 
išviso apie 100 kalinių. Kada 
ugnis apėmė visą namo apa
čią, visi kaliniai buvo suva
ryti ant stogo. Minia tuo 
tarpu Įsilaužė kalėjiman ir 
surado juodveidį. Tuojaus 
užverta jam virvė ant kak
lo ir minia paėmus už jos 
nuvilko nelaimingąjį juodu
ką miestan. Kuomet vieni 
jį traukė ant virvės, tai kiti 
eidami paskui spardė ji, mu
šė ir šaudė. Sakoma, kad jo 
kunan suvaryta apie 1,000 
kulipkų.

Šita kruvina orgija tęsėsi 
per visą naktį. Paskui mi
nia sukurė ugnį ir uždėjus 
ant jos lavoną apdegino. Iki 
valių laukinius savo instik- 
tus prisotinus, minia ant ga
lo lavoną pakorė.

Kada paskui apie visą ši
tą atsitikimą papasakota 
minėtai merginai, tai ji at
sakė: "Aš misliriu, kad jis 
buvo tas pats juodveidis, ką 
norėjo mane užpulti."

Vadinasi, ji da netikra, ar 
tas. ar ne. ,0 gal būt, kad vi
sai ne tas. Tuo tarpu Įtai- 
svta kruviną puotą ir pa
dalyta į $1,500.000 nuosto
lių. Tvarką įvykino tiktai 
kariumenė. Ir visa tai da
rosi ne bolševikiškoj Rusi
joj, bet demokratiškoj Ame-

I

i

Bet nežiūrint visa to, džiova 
yra išgydoma ir galima ją sulai- 
kyti. , - _

Ji platinasi daugiausia iš ne
žinojimo, neatsargumo ir apsi
leidimo.

Tuberkuliuzo Draugija su sa
vo 1,000 valstijinių ir lokalių 
skyrių pasekmingai prieš džiovą 
kovoja.

šios draugijos darbas yra ap
mokamas vien tik iš pardavimo 
Raudonojo Kryžiaus Kalėdinių 
ženklelių.

Ginkite šalin nuo savo durų 
džiovos grąsinimą.

Vilny sandeliai Suvienytose 
Valstijose šiemet pilni.

\Vashingtonas paskelbė, kad 
išdirbėjai ir pirkliai birželio 20 
dieną š. m. turėjo daugiau vilnų, 
negu kitu kokiuo laiku, nuo lai
ko Pirklybos Biuro. Suvienytų 
Valstijų žemdirbystės Departa
mento išleistas raportas parodo, 
kad išviso apie 674,000,000 sva
rų buvo ant rankos birželio 30-, 
1919. Sulyginus su sandėlių 
stoviu kovo 31, 1919, pirkliai 
birželio 30 d. turėjo 170,000,000 
svarų nevalytų vilnų, 15,000,000 
svarų šiurotų (scoured) vilnų, 
ir 4,000,000 svarų kedentų vil
nų. Birželio 30 d. išdirbėjai tu
rėjo 7o,000,000 svarų nevalytų 
vilnų, 3,000,000 svaru šiurotų, 
ir 5.000,000 svarų kedentų vil
nų daugiau, negu kovo 31 d.

Išviso sandėliuose birželio 30, 
1919 buvo nevalytu vilnų 
455,834,958 svarų šiurotų 60,- 
626,932; kedentų 32,439,943; 
viršūnių (tops) 4,637,444; ir vil
nų pakarsų (noils) 12,406,916.

O betgi drabužiai neįperkami.

"LIGONIUI” VALIA Iš 
S1GERT. . . i

Philadelphijoj buvo pat
rauktas teisman Ward, ku
ris savo saliune pardavė 
žmogui degtinės, kuomet 
degtinė dabar Įstatymais 
iždrausta. Bet teisėjas Di- 
ckinson Wardą išteisino, nes 
pastarasis prirodė, kad tas 
žmogus, kuriam jis pardavė 
snapso, buvęs nesveikas. 
Parduoti ligoniui vaistų nė
ra‘joks prasižengimas, pasa
kė teisėjas.

Taigi pasirodo, kad norint 
išsigerti, reikia tik "apsirg
si." ’

rikoj!
400.000 LAIVŲ StTyTYTO- 

JŲ RENGIASI STREI- 
KUOT.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos geležies 
darbų skyriaus pirmininkas 
James O’Connell čionai pas
kelbė, kad 200,000 darbinin
kų laivu statymo dirbtuvėse 
prie Pacifiko pakraščio pa
sirengę streikuoti ir tikrai 
streikuosią, jeigu iki 1 spa
lių laivyno departamentas 
neišpildys jų reikalavimo.

Toks pat" skaičius laivų.
- a a • • ’

Geležinkelio raštininkai bal* 
suoja streiko klausimu.
Geležinkeliečių unijos taip 

vadinamos Brothęrh'kl of 
Railroad Clerks skriaus 143 
lokalas pereitą nedėldienį 
turėjo savo susirinkimą, ku
riame buvo slaptai balsuoja
ma streiko klausimas. Re
zultatas laikoma paslaptyj. 
Mat, prez. Wilsonui geležin
keliečiai davė 90 dienų laiko, 
kad' jų reikalavimus atpigin
ti pragvvenimą išpildytų. 
Jeigu iki tam laikui pasibai
gus pragyvenimas nebus at
pigintas, geležinkeliečiai im
sis aštrių priemonių savo 
kovai.

Geležinkelio raštininkų1

Massachusetts valstijos 
republikonų konvencijoj pe
reitą sąvaitę gubernatorius 
Coolidge, sakydamas savo 
prakalbą paskelbė, kad re- 
publikonai turi imties to
kių priemonių, kad užmu
šus bolševizmą jam neisiga- 
ėjus. Tečiaus tarp kitų jo 
siūlomų priemonių jis rei
kalauja, kad įstatymais nus
tatyti darbo dieną; sulyg jo 
patarimų, moterims turi 
būt 54, o vaikams 48 darbo 
vai. dirbtuvėse sąvaitei. Tas 
gubernatoriaus manymu y- 
ra "žmoniškumas.” Jeigu 
vyrai darbininkai nesitenki
na jau 48 darbo valandom 
sąvaitėje, gubernatorius to- 
Jdą darbo dieną skirte vien 
nepilnamečiams vaikams;. 
Tai reiškia republikonų pa
lengvinimai darbininkams.

Kalbėdamas apie policijos 
streiką gubernatorius užrei- 
škė, kad tasai streikas yra 
oasekmė sovietizmo ir da
bininkų agitacijos. Jis iš
teisino policijos komisionie- 
rių Curtis ir save, o pasmer
kė policmanus, kam neklau
sė buvusio policijos komi- 
lionieriaus O’Mearo paga
mintų taisyklių ir organiza
vo savo uniją, dėdamiesi 
prie darbininkiškos organi
zacijos. Vadinasi, guberna
torius mano, kad varžymais 
ir prievarta nuslopins žmo
nių kovą už geresnį būvį.

1-

Reikalauja, kad gvardie- 
čiams butų mokama po $3.00 

dienai.
Legislaturon Įnešta bilius, 

reikalaujantis, 
gvardiečiams, 
Bostono ir jo priemiesčių 
gatves delei sustreikavusios 
policijos, butų mokama po 
$3.00 dienai.

kad steit- 
kurie daboja

aukos
KUN. MOCKAUS BYLAI. 

RUMFORD, ME.
R mos juodos ‘gvardijos pastango

mis likosi Rumforde areštuotas kuni
gas M. X. Mockus. Vietos pirmeiviai- 
covotojai už laisvę žodžio gelbėjimui 
ilockaus suaaukavo po kiek kas išga- 
ėjo sekančiai:

W. Bertašius, A. Lindauskis, B. Pi
kelis, J. Lobikis, S. Jankauskas, S. 
.{iaurakis, J. Kuras, V. Čepaitis, M. 
Eimuntas ir P. VinsKus po $5.00; T. 
šarka $4.00; A. Višinskas $3.00; V 
Jomavičia, J. Banis, J. Benen:s, K. 

r’ocius, J. A. Venskus, J. Mockus, J. 
Kubilius, S. Maselskis, B. Jablonskis, 
k. Kilias, A. Naudžius, P. Petrikas, 
). Dubendris įr P. Stasiulis — po 
J2.O0; A. Bartašius, J. Antužis, J. Lu- 
<as, M. Lukas, P. Kryžius, J Vaznis, 

Vaznis, S. Naujalis, j. Matuzas, J. 
/enckus, A. Velička. A. Matuzas, J. 
irušas, F: Simonas, B. Salmetris, A. 
čaišnoris, S. Šidlavičia, V. Mimontas, 
j. Salabritas, J. Povilinskas; B. Bau- 
a, J. Dringis, J. Abaris, P. Yokubau- 
šas. J Gasparas^F. Vinskus, V. Mi-. 
išauskas, J. Norušas ir A. Witas — 
/O $1.00; P. Skudas, V. Petgalskas ir 
'. Vizirdas po 50 c.; V. Domavičia 
'5 c.

Viso labo $115.75.
Aukavusiems varde laisvės žodžio 

•eikalo tariame nuoširdų ačiū.
. J. Žilinskas.

MELROSE, MASS.
Vincas Banevičia, Marė Banevyčie- 

:č. Mot. Muckus, Pet. Muckienė po 
•0c. Jonas Karinckas — $1.00. Viso 
ykiu $3.00.

AUKOS AVATERBURIO . 
STREIKIERIV APSIGY

NIMO FONDAN.
HARVEY, 1LL.

Am. Lietuviu P. Kiiubas iš Harvey, 
11. Waterburio streikierių Apsigyni- 
io Fondan iš savo kasos paaukavo 
0 dol. ir atskiri nariai suaaukavo 
10.25.
Aukavo: M. Valentą ir J. Baikaus- 

as — po $1.00; M. Dargis, J. Rat 
us, S. Š. Pošelskis ir P. Vultrakis p< 
0 c ; L. Buinydas, V. Šeputis, J. Ta- 
•lašaus as, J. Bernotas, J. Mačikas. 
5. Seneikis, V. Vaieiekauskis, A. Lio- 
is. F. Paulikaitis, K. Kazinauskas, J. 
Įeinantis, J. Saunas, K. Norvaiša, A. 
.emesh, P. Daknis, A. Mačikas, K 
^evickas. I). Stankus, P. Stonis, P 
1’lba, -P. Vaišvila, A. Bernotas F. 
Jertašius, F. Viznikait’s ir F. Seimo- 
as — po 25s. Viso labo $20.25.

Alsavusiems tariame nuoširdžiai 
.čiu.

A. Lcmesh.

GRANVILLE, ILL.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 

’:)5 kuopa patyrus iš "Keleivio” apie 
Vateiburio lietuvių darbininkų strei- 
a savo susirin’ inie nutarė duoti ko- 

.•ojar.tiems brolims pagelbos. Kuop- 
š savo kasos aukavo $5.00 ir atskiri 
įariai suaaukavo $19.30.

Aukavo: J. Yuškevičia, Z. Griga- 
’uras, J. Kazlautkas. J. Šatkus, J. 
ankauskas, K. Janauskis, P. Gordon.

Mačiukaitis, A. Ruzgis, B. Janio- 
.as M. Petkus, J. Kasparas. K. Šlik- 
ass M. Gurs'-ienė, J. Augustaitis, S 
riččnis, J. Najus, S. Grigškas ir M 
un1 auskis — po 50c.; P. Juozapaitis 
\. Jenanis, J. Ukoskis, K. Adamavi- 
ia, A. Vaiinskis, P. Daukšas, Alex 
limenas. V. Plaupis, J. Altaranius, M 
Dranginis, V. Rusplauskienė, J. Ba 
auskis, A. Jankauskis, Ona Jankaus 
ienė. A.'Vičunas, A. Navarauskis, J 
Bagdonas, E’ena Geležienė, M. Bag- 
lonienė, A. Kasparas, S. Pūkas, Ag 
Pinatienė, Jurg. Kasparas. V. Briz- 
•is. Ad. Kasparas, K. Bagdonas, 
/. Piioplis, -J. Juozupaitis, Ajfnė Ka- 
parienė, S. Šimkus, V. Šimkus, S 
mozėnis, J. Gurskis, Ant. Bagdonas 
?. Keršgalvis, O. Kalatkienė, J. Šim
us, S. Jenavieia ir Juozas Branišau- 

jas — po 25c.: Ona Eisienė, P. Šoli- 
las ir V. Pinaitis — po 10c.; Viso la- 
x> $24.30.

PETRUI TERASAIčlUI. uno jo Pajieškau Tetro Endrijausko, iš Pajiekau apsivedlnadi merginom, 
žmonos. Jis dirbo parako dirbtuvėj, Gaigalių sodžiaus, Šimonių valsčiaus, i nuo 18 iki 21 metų amžiaus. Esu 25 
Pennsgrove, N. J. Laiškas randasi Kauno rėdytos. Turiu laiškų nuo ^ j- • ± J L »_
pas j jūsų tėvų iš Lietuvos, meldžiu atsi-

E. Mickevičią, Box 22. Linfield, Pa.' saukti ar kas žino malonės pranešti. 
Antanas Gudelis 

| 98 Market st, Brighton, Mass.

Pajieškau sesęrs Marijonos Kuz- 
mek-Gudlikienės, pirma gyveno Chi
cagoj, turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
jos pačios atsišaukti, ar kas praneš 
tikrą jos adresą, gaus $5.00 atlygi- 

. rimo.
Johana Zultautienė

Box 65, Beckley, W. Va.

MAREI KAZLAUSK1UTEI, So. I 
Bostono pačte, ant 7 st.

metų, turiu gerą darbą ir dirbu ką 
tik paimu į rankas. Su pirmu laišku 
malonėkit prisiųsti ir paveikslą. At
sakymą duosiu kiekvienai. (42)

John Stankus
16 So. Franklin st. Du Bois, Pa.

Pajieškojimai
Pajieškau pusbrolių Antano ir Juo- ■ rk- 

zo Petkauckų, Kauno gub, Šiaulių' 
pav,Žagarės miestelio. Antanas pir
miau gyveno Chicago, Juozas South 
Bostone. Meldžiu atsišaukti jų pačių 
arba kas apie juos žino malonėkit 
pranešti. (41)

Domininkas Pukinskas 
1316 E. Madison st, Butte, MonL

Pajieškau pusbrolio Frano Stačku- 
no, Suvalkų gub. Meteli*; parapijos, 
Graužiu kaimo. Labai seniai nesima
tęs, butų malonu kad atrasčiau per 
“Keleivio” pagelbą. Nuoširdžiai mel- 
ižiu man pranešti kas žinote apie jį, 
arba pats lai atsišaukia. (41)

Vincentas Žagarinskas 
1414 Cass Avė, St. Louis, Mo.

Pajieškau Antano Bulvedos ir An
tano Seselskio, abu gyveno Bayone, 
N. J. Dėl svarbaus reikalo meldižu 
jų pačių atsišaukti ar kas juos žino 
malonėkite pranešti, už ką busiu dė- 
»'c inga.

Petronė Bulvedaitė-Maluonienė
1 Crown pi, Haverhill, Mass

Pajieškau merginos nuo 20 iki 28 
m. apsivedimui, kad butų kriaučka 
ir kad mokėtų angliškai rašyt, ir bu
tų gero budo. Aš esu kriaučius, turiu 
savo dirbtuvę, biznis eina gerai; esu 
24 metų. Laiškus malonėkite rašyti 
angliškai.

TAYLORS (43)
Box 10, Grayslake, III.

Pajieškau savo tėvo, Vinco Kala- 
kauska, is Brastos kaimo, Antanavo 
valsčiaus, Mariampolės apskričia; se- 
■įiau gyveno Mahanoy City, Pa. Jo 
paties merdžiu atsišaukti, ar kas jį 
;ino malonės pranešti, (41)
Elzbieta Kalakauskiutė-Leikuskienė 
243 Bewerley st., South Ste Marie, 

Ont. Canada.

Pajieškau dėdžių Petro ir Jono 
Veikšų ir pusbrolio Prano Veikšo ir 
pusseserės Marės Jarušauskaitės. 
Visi Kauno gubernijos, Šiaulių pavie
to, Ušlienų sodžiaus. Kas apie juos 
žno meldžiu man pranešti, nes turiu 
svaibų reikalą.

Petronėlė Jarušauškaitė
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 if.i 30 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, 
matninkas ir 
pirmu laišku 
paveikslą.

Box 246,> — - . --------
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, ne senesnės 30 
netų ir ne jaunesnės 21. Aš esu 29 
•netų, turiu gerą darbą ir gerai už- 
lirbu. Platesnių žinių meldžiu kreip
tis laišku. (41)

K. S. Tėts
1747 So. Halsted st., Chicago, III.

Aš esu 29 metų, a- 
turiu gerą darbų. Su 
meldžiu prisiųsti savo

T. S. B. 
■Flint, Mich.

Pajieškau Antano Kokčio, iš Nor- 
nančių sodžiaus, Grudžių valsčiaus, 
Šiaulių apskričio, gyveno Connecticut 
ir Maine valstijose. ' Jo paties mel- 
Ižiu atsišaukti ar kas žino teiksis pra 
nešti. (41)

Kazimieras Bula
Box 224, Burdine, Pa.

Aš Agnieška Barčiutė, po vyru 
Šnipaitienė, pajieškau brolių: Fran- 
ciškaus ir Julijono Barčių, Kauno 
gub, Raseinių pav, Skaudvilės pa
rapijos Vožnugarių kaimo. Gyveno 
Chicagoj. Meldžiu atsišaukti arba 
kas žinot pranešti, už ką busiu labai 
dėkinga. 144)

Mrs. Agnieška Šnipaitienė
50 Crown Str.

S. S. Glasgow, Scotland.

APSIVEDIMAL

Pajieškau draugų: Antano Stan- 
.aus iš Salantų miesto ir Juozapo 
Norvilos iš Pėstiunų sodos. Jų pačių 
neldžiu atsišaukti ar kas juos žino 
ualonės pranešti. (41)

Frank Gricius
30 Bartholomew avė, Hartford, Ct.

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui, nesenesnės 30 metų ir ne 
jaunesnės 20 metų. Platesnius paaiš
kinimus suteiksiu per laiškų. (41) 

A S S
Box 28, Wolf Summit, W. Va.

Pajieškau mergin°s apsivedimui 
>uo 19 iki 24 metu, turi būti lavinta 
naž-daug ir kalbanti angliškai, tvir
to sudėjimo darbininkė, svari ir pado

ri ne poligamistė, kiekviena mergina 
išanti savo gvcnimą su vyru, turi 

palikti visus svaigalus j dumbliškų 
iekaną ir turėti sąmonę apie savo 
šeimyniškų gyvenimų, rašykite laišku 
iu apsirokavimu savo proto, be va
giškos melagystės bei vervų ir kito
kių kripčiojimų, tisok apie savo da- 
ykų, su pirmu laišku meldižu prisių
sti savo paveikslą, neklausinėkite vi
sokių niekų per laiškų. (41)

O. K. Stempas
453 N. 13-th st., Philadelphia, Pa. 

I--------------------------------------------------
PRANEŠIMAI

Pajieškau brolių Petro ir Konstan
co Bolinų, iš Strielčių kaimo, Butri- 
nonių valsčiaus, Trakų apskričio. Tu- 
iu svarbų reikalą ir meldžiu jų pa- 
ių atsišaukti ar kas žino malonės 
iranešti. (41)

Antanas Baliunas
355 Foster st., Scranton, Pa.

- Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
merginos, nuo 17 iki 28 metų am
žiaus, aš esu 24 metų, turiu gerą dar
bą ir perai uždirbu. Mylinčios gražų 
šeimynišką gyvenimą malonės atsi
šaukti su pirmu laišku prisiųsdamos 
savo paveikslus, kuriuos ant pareika
lavimo grąžinsiu. Vyrų meldžiu ne
rašinėti.

Frank Yuzėnas (44)
449 Cardoni avė., Detroit, Mich.

SUTAISAU RAŠTUS: korespon
dencijas, straipsniui ir eiles. Taipgi 
-nokinu arifmetikos, rašybos, eiliavi
mo ir tt. Klauskite informacijų laiš
ku: (41)

R STUDENTAS
877 Cambridge St,

E. Cambridge, Mass.

REIKALAVIMAI

Pajieškau Mikolo Sindiko, prieš 4 
netus gyveno Canadoj. Jo paties mel- 
Ižiu atsišaukti ar kas jį žino malonės 
iranešti. (12)

Povilas Sindikas
50 Gertrude st,

Hamilton, Ont., Canada.

Pajieškau brolių: Jono ir Valentino 
Kuru, prieš kelis metus Jonas gyveno 
Jhicagoj, o Valentinas Worcester, 
Jas s. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar 
:as žino malonės pranešti. (41) 

Antanas Kuras 
Saint Clair, Pa.

Pajieškau apsivedimui - merginos 
ar -našlės, nuo 25 iki 28 metų amžiaus 
lx: skirtumo pažiūrų, aš esu 29 metų, 
turiu gerą pastovų darbą, uždirbu 8 
dol. į dieną. Meldžiu atsišaukti, at* 
sūrymą duosiu kiekvienai, vaikinų 
neldžiu nerašinėti. (43)

' John Wasei
Gen. Dėl. Detroit, Mich.

•
KAS BUTŲ BUVĘ?

Kiek laiko atgal "Laisvė” pas
kelbė, jog "Tėvynės” redakto
rius netalpina jam nepatinkamų 
kuopų nutarimų dėlto, kad SLA. 
politikieriai galėtu užgriebti 
SLA. turtą. Nes, mat, darbš- 
(esnięji apleistų Susivienijimą, 
tada politikieriai galės daryti, 
ką tik norės. Gal būt tame yra 
teisybės.

Paimkime klausimą iš kitokio 
atžvilgio. SRA. yra pašalpinė 
organizacija, leidžia savo orga
ną "Tėvynę,” nė kiek ne pras
tesni už "Laisvę.” šiuom laiku 
užėjo lig ir epidemija dėl dien- 
•aščių. "Vienybė Lietuvninkų,” 
'Darbininkas” ir ”Lais.” nuo to 
neatsilieka. ”V. L.” ir 'Tėvy
nė” yra abu vienos' rūšies laik
raščiai, nes abiem "rupi” Lietu
vos žmonių "gerovė;” taip, kaip 
"Laisvei" ir "''Kovai” * "rūpėjo 
.Sėtuvių darbininkų "gerovė.”

Jeigu "Tėvynė” butų paskel
bus, jog SLA. viršininkai nuta
rė daugiau "Tėvynės’’ neleisti, 
o vieton ’T.” SLA leis "V*. L,” 
dėlto, kad ji nuo dabar pradės 
eiti dienraščiu. Prie to da butų 
paskelbę, kad SLA. nariams bū
tinai reikia dienraščio, •) labiau
sia 'šiuo laiku, kada eina svar
bus klausimas apie gavimą Lie
tuvai neprigulmvbės, tai ką ši
tokiame atsitikime butų pasa
kius "Laisvė?” Ji butų prira
šius pamokslų, kad SLA. virši
ninkai padarė be narių nutari
mo; kad narių pinigais paėmė 
leisti lokį laikraštį, kaip "Vie
nybė Lietuvninkų.” lštikro. 
kiekvienas sveikai protaujantis 
žmogus butų pasipiktinęs tokiu 
SLA. viršininkų darbu.

Bet kuomet "Laisvės” šėri- 
ninkai sustabdė LSS. organus, Į 
vien tik dėlto, kad -Laisvę” pa-, Į AIŠKAI B LIETUVOS, 
ėmus uz Sruogos organą, tai, MAMJONA PALEVYeIEXfe „„p is ...........................

Laisve nieko nesako, bet smei- nų fratvė 202, Alitus, Liihuania. Jieš-: VO Chicagon. Jo paties meldžiu atst-

---------------------- ------------------- - , 
Pajieškau pusbrolių: Felikso, Fran- 

iškaus, Vinco, Stanislovo ir Izido- 
iaus Samų, iš Čepaičių kaimo, Es- 

.vilko valsčiaus, Raseinių apskričio, 
,'yveno Chicagoj. Meldžiu atsišaukti 

Jonas Urbonas------------- (41)
Broad Brook, Conn.

Pajieškau dėdės Antano Ivanausko, 
Cauno gub, Ukmergės pav, šietos 
>arap, Gaidžiunų kaimo. Kas apie 
Į žino malonėkit pranešti arba pats 
ai atsišaukia, nes turiu labai svar

bų reikalą pranešti. (42)
Petras Slavinskas

35 Tilmas avė, Detroit, Mich.

A. Valinskis.
Pinigai priimti ir tariame nuširdų 

įčiui aukavusiems,
S. Cibulskis.

Pajieškau brolio Kostantino Skati- 
o, Mickų kaimo ir pusbrolio Jono 

Tamošausko, Stugučių kaimo, ”Nau- 
aiesčio pavieto, Šuvalkų gub,Skati- 
as pirmiau gyveno Montreal Cana- 
la. Kas apie juos žino malanėkit pra- 
iešti arba patįs lai atsišaukia. (42) 

Antanas Skatikas
261 D st, So. Bostibn, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, nuo 24 iki 35 metų amžiaus, 
gero budo ir mylinčios gražų gyveni
mą. Aš esu našlys, 35 metų, turiu 7 
metų mergaitę. Platesnių žinių mel- 
'.žiu kreiptis, atsakymą duosiu kiek
vienai. (41)

Stąjįislav Nareika
919 Bowman avė., East St. Luis, III.

REIKALINGAS pusininkas pianų 
biznyje. Senyvas vyras ar moteris, 

urie galėtų pridaboti storą ir galėtų 
savo dalį pinigų įmokėti. Jei kam 
geistinas lengvas ir pelningas gyve
nimas atsišaukite greit šiuo adresu:

120 Grand Str., Box 3, (41)
Brooklyne, N. Y.

REIKALINGA MOTERIS namams 
nrižiurėti. Kuri mylėtų gyventi ant 
**armos ir moka gerai valgius paga
minti malonės atsišaukti. Darbas 
lengvas, atlyginimas sulyg sutarties.

M. P. Proninskas (42)
659 White st., Conneant, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
gyvenančios rytinėse valstijose. Aš 
•su 25 metų, skaistaus, gymio, švie
siai geltonais plaukais,* mėlynų akių, 
> pėdų 6 coliu augščio. Meldžiu greit 
atsišaukti.
aišku.

Platesnes žinias suteiksiu 
(42)

REIKALINGA MOTERIS namams 
prižurėti. Dienomis gali užsiimti 
savo darbu, nes aš dirbu ir tik nedė- 
liomis ir panedėliais bunu namie. 
Duodu pilną pragyvenimą ir^prėda- 
!ą. Gali būt pilna šeimininKė na
muose. Skalbiniai duodami skalbyk
lom Platesnių informacijų meldžiu 
kreiptis laišku.

Box 66,
M. J. Dickus

Bymdale, Pa.

P. U-r
2624 E. St. Clair avė.,

Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui *merginos 
ar našlės, be vaikų, nuo 20 iki 30 mė
li amžiaus, mylinčios gražų gyveni
mą, .aš esu 33 metų. Meldžiu atrišau- 
cti su pirmu laišku prisiunčiant savo 
'paveikslą. Platesnes žinias suteik
siu laišku. (41)

1 J. G.
1530 So. 9-th st., Rockford, III.

LAVRENCE, MASS.

Milž rišltas atidarymas lietu- 
vii! Svetaines ir Balius.

Po ilgų vargų ir gyvenimo visokių 
lelaimiu vieną kartą ir Lavrenco 
ietuviai pradžiugo nusiuirkdami pui

kią nuosavą SVETAINĘ. Svetainė 
buvo vokiečių intaisyta su visokiais 
-arankūmais ir vigadomis. Nuo 1 <1. 
tio mėnesio milžiniškas namas perėjo 
/alut’nai j Lavvrenco lietuvių ran- 
as. RUGSĖJO 12 DIEN. YRA REN

GIAMA DIDŽIAUSIA 1NŽENGIMO 
CELEBRACIJA.. Šalę bus atidara 
nuo 8 vai. ryto, o "ceremonijos” pra
sidės nuo 2 vai. po piet. Angliškai 
aibės miesto majoras Hurley ir adv 

P. Kane. ir kiti viršininkai. Lietuvišy 
kai — adv. F. J. Bagoėius, iš So. Bos- 
‘ono, viet. Dr. C. J. Mikolaitis ir Z. 
Jankauskas. Yra nusamdyta geriau
sia orchestra ir užkviesta dainuoti vi- 
i Lawrenco lietuviški chorai.

Ant rytojaus, 13 d. Rugsėjo. ”Co- 
Jumbus I)a.v”, atsibus milžiniškas bą
li.^, Balius prasidės nuo 1 vai. po 
piet ir trauksis iki 11 vai. nakties. 
Prie to bus visokių vaišėms skanių 
valgių ir gėrimų. Todėl lietuviai iš a- 
niclinkių miestelių prašoma kuoskai- 
tiingiausiai atsilankyti, o neatsigėrė
site Lmvrence Lietuvių Svetaine. Vi
sų parankumų ir vigadų čia apgarsi- 
rime negalima aprašyti, pamatysite 
tą patįs, atvažiavę

Užkviečia 
Lietuvių Ukėsų Kiiubas.

Svetainės adresas: LYRA HALL, 
|41 Berkeley st, Lanrence, Mass.

Pajieškau brolių Juozapo, Mykolo, 
kntano Baracevyčių, Suvalkų gub, 
?»lockavos valsč, Mergutrakių kaimo, 
Ponėko par. (44)

Kazimieras Baracevyčia
428 C’narles st, Columbus, Ohio

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 20 iki 30 metų am- 
.iaus. aš esu 32 metų vaikinas nevar
toju svaigalų ir esmi pasiturintis. 
Meldžiu atsišaukti su pirmu laišku 
>risiunčiant savo paveksių. Atsaky- 
nų duosiu kiekvienai. (41)

Jonas Tyrkus
107 Ainslie st., Brooklyne, N. Y.

REIKALINGI DARBININKAI čeve- 
rykų dirbtuvėm vamperiai, top-stiče- 
riai, lasteriai ir jauni vyrai norintįs 
mokyties'amato. Pradedantiems dir
bti mokama po 15 dol. sąvaitei, o mo
kantiems darbą galima uždirbti po. 
30-45 dol į sąvaitę. •

Taipgi reikalinga 5,000 darbininkų 
j girias. Kelias apmokamas . Be to 
norintiems kokio nebūk darbo sujieš- 
kau. Reikale ^kreipkitės, įdėmami už 
2c. pašto ženklelį atsakymui. (42) 

International Agency P. S.
Box 347, Rumford, Me. *

statytoju, prisidės prie strei- unijos lokalas užgvrė Kosto- cinkai, tai jau negalėtum rasti 
ko ir Atlantiko pakraštyje.'no policmanų streiką ir nu-'iuo^esnio nė P3-15 kunigus jų pa- 
Taigi išviso gali sustreikuo- tarė aukaut po 20 doleriu rapiiose.
ii 400,000 laivu statytojų, ‘policmanų streiko fondan.

Pajieškau pusbrolio Frano Maliau- 
ko, iš Aukzdvario, Čiekiškės psrra- 
lijos, Kauno apskričio. Turiu svar
ių rei alą ir meldžiu jo paties atsi
sukti, ar kas žino malonės prahešti. 

Juozas Dėmenis (42;
788 Bank st. Waterbyry, Conn.

1 •
Pajieškau savo giminaičio Jono 

Reinoto. buvo Amerikos kariumenėj 
Co. B. 107 U. S. Eng. Am. Exp. For- 
ces Francijoj. 
sugrįžo ar ne. 
ties atsišaukti 
pranešti.

Jau bus tris metai kaip tarnauju 
Suvienytų Valstijų kariumenėj, tar
nystės laikas baigiasi, norėčiau susi
lažinti su lietuvaitėm merginom, kad 

galima butų pasirinkti vieną už drau
dę gyvenimui. Esu 27 metų, baigęs 
mokyklą. Meldžiu rašyti • sekančiu 
:-!i trąšu:

Mechanic George Bereyso 
F. Co. 29-th Inf, Camp Shelby, Miss.

REIKALINGI AGENTAI
Rinkimui apgarsinimų ir antrašų.

Atsišaukite tik tokie, kurie galėtų 
duoti paliudijimą kur dirbo už agen
tą. Kitokiems nėr atsakvmo. (?) 

STRUPAS AND CO.
92 Warvick st, Newark, N. J.

PARDAVIMAI.

Box 6,

Norėčiau žinoti ar jis 
Dėlto meldžiu jo pa- 

ar kas žino malonės

Petras Grazin 
Birchdale, Minn.

Pajieškau Juozo Kastulio ir Stasio 
Buinausko. Turiu svarbų reikalų iš 
Lietuvos ir meldžiu jų pačių atsišau
kti at kas žino malonės pranešti.

• Juozas Bronza
R. F. D. H. V. Beebe, 

Eagleville, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, be vaikų, nuo 25 iki 35 
netų amžiaus, be skirtumo tikėjimo, 
ne augšto ūgio. Aš esu kariumenėj, 
mokinuosi amato ir po 9 mėnesių bu
siu liuosas. Su pirmu laišku meldžiu 
paveikslo. (44)

Chas Vaikas
791 M. T. C. Camp Sherman, Ohio.

PARSIDUODA GRAŽUS FORMI
NIAI. '

Kas nori gaut pigiai nusipirkti ge
rus fomičius, lai kreipiasi žemiau nu
rodytu antrašu, bile dienų nuo 6 vai. 
vakare. (41)

325 3-rd st, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA NAMAI 4 šeimy
nom gyventi, krautuvė ir barnė. Vie
ta gera bizniui, čia labai reikalingas 
lučeris arba bėkeris. Platesnių žinių 
kreipkitės per laiškų pas: (42)

JOHN B AG DON
118 Clark st, Clinton, Mass.

Pajieškau Frano Mvliausko, iš Gra
jauskų sodžiaus, Gražiškių valsčiaus, 
Vilkaviškio apskričio, gyveno I*enn- 
sylvanijos anglių rajone. Jo paties 
meldžiu atsišaukti ar kas žino malo
nės pranešti. Gavau 2 laišku iš Lie
tuvos nuo jo moteries.

Marijona Navikiutė-Rainienė
316 N. Marshal st, Philadelphia, Pa

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, linksmaus budo ir mylinčios 
■-varumą. Aš esu 23 metų ir moku 
,^erą amatą, esu pasiturintis ir ne
vartoju svaigalų nei tabako. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti savo pa
veikslą, atsakvma duosiu kiekvienai.

P. S. (42)
Hotel Republic, Steator, III.

‘ Pajieškau brolio Dominiko Laugz- 
mėno, iš Kogrių sodos, Viekšnių pa
rapijos, Šiaulių apskričio, apie 6 me- 

■ tai kaip iš Elizcbeth, N. J. išvažia-

Žia kuobjauriausiais vardais Motiejaus ir Antano Madnaucko. 
tuos, kurie nori parodyt ' Lais
vės” šėrininkų juodus darbus.

Kokį darbą varo I^SS. virši-

O. JURKšAITIENĖ, Naumiestis, 
š: alos gatvė, 18, Šakių apskričio, Li- 
thuinia. Rašo laišką Stanislovui Jur
gaičiu’. Laiškas randasi "Keleivio” 
Redakcijoj.

šaukti ar kas žino malonės pranešti. 
Monika Laugzminaitė-Slepanavič 
211 First st, Elizabeth. N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 30 metų, mylinčios ap
švietę ir dailą. Aš esu 30 metų naš
lys, turiu dviejų metų amžiaus duk
terį. gerai uždirbu, svaigalų ir taba- 
.o nevartoju. Mylinčios gražų gy
venimą malonės atsišaukti, prisiun- 
?iant savo paveikslus, kurie bus sug
rąžinti. (41)

M. Vaitekūnas
250 Berry st, Brooklyn, N. Y.

T. J. Kučinskas.

“KELEIVIO” REDAKCIJOJE.
Zosei Stankaitei. Juozui Tamulai- 

«’iui. Jonui Medziaušis, Andrzcj Sli- 
vinski.

Pajieškau brolių Jono ir Benedikto 
Ramanauskų, prieš du metu gyveno 
Waterbury, o paskui išvažiavo b^ne 
Hartfordan. ar jo apielinkėn. Meldžiu 
atsišaukti ar kas juos žino malonės 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą.

S. Ramanauskas (42)
N. I-eonard st., NVateibury, Conn.

t
ir.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės. Aš esu 32 metų vaikinas. 
C pėdų augščio, 170 svarų sunkumo, 
’inksmaus budo, moku gerą amatą, 
pasirengęs grįžti Lietuvon. Geistina, 
kad mergina turėtų kiek pinigu. 
Meldžiu atsišaukti prisiunčiant savo 
paveikslą. (411

A. Armonavič į
3252 So. Halsted st, Chicago, III. j

PARSIDUODA farma. 15 akrų že
mės, 11 ruimų namas su. visais nau- 
joviniais įtaisymais, apšildomas nau
ju ”Water Heat” pritaisymu. 1 ark
lys, 2 karvės, 6 kiaulės, 50 vištų ir 
visa kas gyvenimui reikalinga. Ne
toli miestelių, labai gražioj vietoj. 
Parsiduoda pigiai. Kreipkitės infor
macijų pas: (42)

J. MATULAITIS .. ..
50 So. South st, Stoughton. Mass.

Svarbu yra žinoti kiekvienam iš
aiškinimas užlaikymo savo sveikatos: 
Vyrams, Merginoms ir Moterims! 
Praktiškoj formoj išparodoma iš ko
kios medžiagos susideda piktligė ir 

i kodėl ji baisiai kenkia žmogui, taipgi 
i kur ir kaip ii randasi. Tik $1.00.

A. M. D. R S. P. LIN CO. (431 
2309 Brow« st, Philadelphia. Pa.
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I VIENATINIS LAWRENCE

Kriaučius

na: dangus apsidengia kad*jam apmokėti — tarė ji-

I

*

I

kurioms reikėdavo ilgu 
valandų trynimui, skalbimui ir

■Ne visai gerai žinau ir Šitą cirkslę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 

, dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi- 
' me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISHLEIGH & CO., Dept. 924, 
CHICAGO, ILL.

Už Suv. Valst. rubežių kaina $2., pi
nigai turi būt prisiųsti iškalno.

HAPTANO McKENZIE.
t f

ElttiuD. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir BiM Cotnmmiss.
66—67 Jocrr.al Btiilding

262 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Dažnai rugsėjo pabaigoje, 
po ilgos eilės skaisčių, sau
lėtų vasaros dienų netikėti
nai užstoja miglota dargą- 

kais debesiais ir pradeda 
byrėt smulkus, šaltas, nepa- 
baigtinas lietus. Toji oro 
atmaina — tai perėjimas iš 
vasaros į rudenį ir ji nesma
giai paveikia ant musų ūpo. 
Žiūrime lango stiklan, kaip 
beriami smulkaus lietaus la
šeliai sriovelėmis slenka že
myn ir mąstome: ”Jau va
sara praėjo.” Visi linksno- 
ja galvomis; rakandai — ir 
tie glaudžiasi arčiau kits ki
to pastogėj.

Keturi metai tam atgal, 
vieną panašią dieną aš at
vykau savo kliuban Pikade- 
lėj. Buvo apypietis. Papus
ryčiavęs aš nuėjau rukoma- 
jin kambarin, kur išbuvau 
iki vakarui. Perskaičiau 
daugybę laikraščių, sulošiau 
kortomis partiją, ilgai šne
kėjausi su savo draugais, 
bet visgi jaučiau nepargali- 
ma nubodumą. Tokį-jau nuo 
bodulį jautė ir visi kiti. Męs 
da nebuvome pripratę prie 
laiko atmainos. Musų apval
kalas rodėsi mums perdaug 
lengvas ir musų kūną šur- 
puliai kuteno.

Apie vienuoliktą valandą 
aš išėjau iš kliubo ir valan
dėlei sustojau šaligatvyj, 
Įsižiūrėdamas Į nakties rū
ką. Gryn-parkas buvo pas-'

Aš parūpinsiu jums vežėją 
ir paduosiu jam jūsų adresą. 
•Jis jus nuvežė namo.

—Bet aš neturiu pinigų

nai nusiminus.
—Nesirūpinkite, aš jam 

užmokėsiu. t
—Bet aš ne ubagė — at

kirto jinai. — Aš negaliu 
imti pinigus iš nepažįstamo 
žmogaus. Ir aš bijau. Oi, 
kaip bijau, bijau!

Jauna mergelė rodėsi is
terijos apimta. Man liko 
viens iš dviejų: pasisiūlyt jai 
už palydovą ar pavesti poli
cijos globai. Pasisiūliau. Ji
nai buvo taip dėkinga, taip 
greit nusiramino, kad aš 
tikrai nudžiugau.

Mergelė buvo labai daili. 
Jos skruostai degė kaip dvi 
poilsinės rožės. Jos oda bu
vo nepaprastai balta ir skai
sti, kaip dažnai būna pas ne
regius. Aš jaučiau nuošir
dų ir gilų pasigailėjimą tam 
nelaimingajam sutvėrimui, 
atsiradusiam nakčia Londo
no gatvėj be artimųjų, be 
pažįstamųjų šitokiame sun
kiame padėjime.

Man pasiūlant mergelei 
savo patarnavimą prie mu
sų privažiavo puošnus vežė
jas.

—Lukterkit valandėlę! — 
tariau jam, ir užklausiau 

*4. uuvu . mergelės, kur jinai gyvena,
kendęs miglose ir didelės! —Kasabianka—rod Bėl- 
elektros liktamios išrodė hen — atsakė jinai.
lig tolimais žiburiais ant u- —Ar žinote tą vietą? —
pės. Gatvėj buvo labai ma-| paklausiau vežėjo. —- Aš .gi 
žai ‘praeivių ir visa vfeta vi- (tokios gatvės nesu girdėjęs, 
sada krutanti ir guvi, dabar 
buvo apmirus ir tuščia. Ne- aš —atsakė°vežėjas?— Bėk 

įr aty-ihem —žinau. Tai gana to- 
džiai žvalgiausi aplink, sten-, j j nu0 čia. Jums reiks užmo- 
gdamasis rasti ką-nors to-, keti už kelionę ir atgal, nes 
Mo, kas^ užimtų^ mano domą.1 a.š šiapus upės gyvenu.
v 1 1sai staiga pnver-i

pasitraukti šalin n?s .grfzslu- sykiu su jumis—atsakiau ve
gėlė, labai grakšti, ėjo ša- ?e.refei
Kgatviu, garsiai verkšlenda-,17*^1?1 ^.1 kanetaitę; 
ma. Jot verksme galima' Į8®??8 ,“«uzd«nau,

1 taites stiklines dureles. Ka- 
1 rietaitėj dvokė oda. Vežėjas 
I judinoąi iš vietos. Lietus 
smulkiais lašeliais kai smil
timis bėrė Į karietaitės stik
lą ir šniokštimo atbalsiai 

: maišėsi su ratų tarškėjumu, 
kanopų bildesiu. Pravažiavo 
me Hyde parką ir smarkiai 

Bukingham-rod

elektros liktamios išrodė Ken 
lig tolimais žiburiais ant u-

Keisti balsai staiga priver
tė mane [
nuo šaligatvio. Jauna mer-,1 
gėlė, labai grakšti.

Jos verksme galima 
buvo jausti baimės ir nera
mumas apleisto asmens, nu
siminimas sudraskytos sie
los.

—Kasgi jums? — paklau
siau prisiartindamas prie, 
verkiančios Mergelės, ir pa
žiurėjau jai tiesiog veidan.

—Aš paklydau — atsakė' nusiirėm 
jinai graudingu balsu, ne- keliu, 
perstodama verkus.

Aš buvau nustebintas.

Net sunkiausis naudojimas negali jų taip 
daug nudevėt kaip skalbimo lenta

S
lidinėdamas len

tomis — žaizdamas 
sviediniu — akmenukais 
— laipiodamas ant akme

nų — vaikas prirenka 
daugybes purvo į savo 
drapanas!

Maža jo sesutė dirba iš pureo 
pyragaičius — net mažas kūdi
kis kaip jį nesaugotum sutepa 
savo drapanas.

Atėjus panedeliui prisirenka 
didžiausia krūva suteptų drapa- 
naičių

sutinimui, pakol jas ”išskaibda- 
vo.”

Toks kas savaitę trinimas 
ant lentos nuplėšdavo drapanas 
greičiau, negu sunkiausi žaidi
mai.

Padarykit, kad jos laikytų 
dusyk tiek

Jums nereikia daugiau eikvoti 
savo spėkų ir plėšti vaikų dra- 
panas.ant nelemtos lentos.

Rinso, nauja muiio forma

IŠDIRBA LUX’O
IŠDIRBĖJAI

» ♦ ♦

__    _____ Tūlą laiką aš sėdėjau ty- 
Mergelė išrodė užtektinai j lėdamas, žiopsodamos į var- 
subrendus, kad galėtu susi- vančius karietaitės stiklu 
rasti sau reikalingą kelia.1 Ketaus lašelius. Pagalios 
Aš atvdžiai pažvelgiau jai‘į man pasidarė nuobodu r aš 
akis: jinai buvo neregė. pabandžiau pradėt pasikal- 

'_____ .___ .__________ bėjimą su savo sąketeive.
, ar V1?na P^'iMaa norėjosi pažvelgti gilyn
dėlėj ?\ę- užklausiau. Į j paslaptis gyvenimo to sut-

—Aš pamečiau savo moti-į vėrimo.^u kiriuo likimas su- 
ną. — Buvom Oxfoni gat-' artino taip netikėtinose ir 
vėj užėjova sąkrovon ir ten keistose apystovose.

(Toliaus bus)

pabandžiau pradėt pasikal
bėjimą su savo sąketeive.

jiasimetėva. Dabar jos jie
škau. Aš labai bijau viena.

—Kada jus pasiklaidi- 
not?

—Kelios valandos tam at
gal.

—Kodėl nepaprašėt poli- 
cisto, kad pašauktų vežėją 
ir nusiųstų jus namo?

—Aš neregė — atsakė ji
nai. x

—Žinau, bet jus negalite 
tokiu budu klaidžioti gatvė
se per naktį. Ką manote 
daryti? • . ‘

—Ar aš žinau? — atsakė 
neregė ir vėl pravirkus nu
ėjo tolyn, palikdama mane 
vieną.

—Palūkėkit! — sušukau 
aš ir prišokęs pagavau ją už 
rankos. — Kur jus gyvena
te?

-—Toli, labai toli nuo čion. 
—Provincijoj?
—Ne, Londone.
—Tai nėra ko bijoti — ap- 

itdžiuagęs pasakiau jai. —

DAKTARAS

S. M. Pearl
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte, 

nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
67 Chamber Street 
BOSTON, MASS.

Gydo abelnas ir venerikas ligas

AR NORIT BŪT 
SVEIKAS?

Tai priimkite mano patarimą ir 
vartok šv. Bernardo gydančią arba
tą. Aš kentėjau nuo pilvo skaudėji
mo ir kauro per penkioliką metų. 
Aš gydžiau? pas keletą daktarų ir 
bandžiau visokius vaistus, bet niekas 
man nepagelbėjo, iki aš pradėjau var- 
tot Šv. Bernardo Gydančią Arbatą, 
kuri išgydė mane. Ji turi priimnų 
skonį ir veikia greitai, Pabandykite. 
Prisiųckit $1.12 už vieną pakelį, 

už šešis pakelius, ant sekančio 
adreso: Saint Bemard Gardens, D-13, 
New Orieons, La. Pinigai bus Jums 
sugrąžinti, jeigu toji arbata Juros 
nepagelbės. Reikalauk jos šian
dien. (44)

\

NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatuiu Co. Prieš eisiant gui 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu 
Toji mostis išima plėtmus raudonus 
juodus arba šlakus ir prašalina viso 
Irius spuogus nuo veido. Kaina dšžu 
tės 50e. ir $1.00. Pinigus galit siųs 
ir įtampomis.

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36. Holbrook. M

grūdeliuose, išskalbs jas jums 
be jokio tririimo ir sutinimo.

Gryni Rinso grūdeliai pasilei
džia ir padaro pilną cėberį muili
nų. Į tas putas reikia įmerkti 
drapanas ant nakties arba ant 
trijų valandų iš ryto.

Tuomet reikia išgręžti jas! Ir 
jos bus švarios! Rinso atliks vi
są darbą, jis paliuosuos visą ne
švarumą. Tik daugiausia suterš
tas vietas, rankovių galus ir ke- 
linaičių kelius reikia truputį pa- 
trint tarp ranku.

Visas darbas sutaupytas — 
ir drapanos taipgi sutaupytos. 
Nes Rinso grūdeliai yra taip 
turtingi valymo ypatybėms, kad 
jie paliuosuoja visą nešvarumą, 
ir visgi taip tyrus, kad jie negali 
padaryti jokios blėdies drapa
noms.

Net šaltam vandenyje Rinso 
iygiai gerai skalbia.

Užsisakykit Rinso pas savo 
krautuvninką šiandien ir varto- 
kit taip kaip nurodyta ant pa
kelio. Vienas pakelis išskalbs vi
sos savaitės drapanas. Lever 
Eros. Co., Cambridge, Mass. 
(Lux išdirbėjai.)

Extra, Basgenas, Extra!
PIRKITE §1 RUDENĮ FARMAS 

Didžiausioj Lietuvių Ukiniką Kolioni- 
j«j Amerikoje, kurioje yra apsigyve-l 
nosių į 450 Lietuvių Ūkininkų ir kur j 
šią vasarą pirko suvirs 50 farmų lie- į 
tuviai, kurie turime savas Ūkiškas j 
Draugijas laisvas ir katalikiškas, tu-j 
rime bažnyčią ir kunigą. Angiai far- 
meriai matydami kad toks didis skai
čius lietuvių pareina čionai gyvuot, 
kraustosi laukam iš tos lietuvių kolio- 
nijos, palieka mums puikiai Įtaisytas 
ukes, kad parduotumėm lietuviams, 
nors ir .už pigiausią kainą, nes ang
lams nesinori tarp lietuvių gyventi.

BROLIAI LIETUVIAI L kurie mylit 
savo kfltbą ir tautą, Jums geriausia 
proga apsigvvent musų kolionijoj, ku
ri yra patogiausia ir geriausia vieta 
lietuviams Amerikoje norintiems gy
vent ant ūkią. Apielinkė puiki, prie 
turgauno miešto Scottville, Mich. Ko
lonija randasi prie pat Michigan eže
ro, kur galima laivais ir traukiniais 
atvažiuoti. Žemė derlinga visiems Ja- 
vaų^s. Daržovėms. Sodams ir Pie
voms; molis su juodžeme maišytas 
arba molis su smėliu maišytas. Lau
kai lygus, su puikiais žuvingais upe- 
liaias ir ežeraičiais; geri žvyravoti 
keliai; puikioms farmoms apgyventa.

Mes turim 8>) farmų paėmę iš ang
lų farmerių, kurie kraustosi laukan 
iš tos-lietUYių korionijos; vienos vra, 
mažos, kitos didesnes, vienos su men
kais budinkais — pigios, kitos yra su 
puikiausiais įrengimais, pelningais so
dnais ir padarais, su javais ir gyvu
liais. Pirk dabar iš rudens farmą, 
nes gausi keletą šimtų iki tūkstan
čio dolerių pigiau. Rudenyje gyvu
lius, sėklas ir ūkės mašinas antrų 
rankų gausit už puse kainos. Naudo
kitės geia proga, atvažiuokite tuo
jaus, męs apvaginėsime su automobi
liam po tas farmas veltui, iš kurių 
galėsit pasirinkt tinkamiausią. Priim
sime Liberty Bondsus už pilną jų kai
ną. Jei dabar nirksite už likusią sko
lą nereikės mokėt procento nė taksų 
koi pareisi gyvent pavasari. Gvaran
tuojame, kad viskas taip yra teisin
gai, kaip męs aprašome. Jeigu ras
tumui ne taip, kaip čia garsinta, męs 
jūsų geležinkelių kaštus apmokėsime. 
Pilnai galite pasitikėti mums, nes 
męs esame tos kolonijos uždėtojais 
ir jos apgyvendintojais lietuviais, ir 
mes drauge su savo lietuviais ūki
ninkais gyvenam po šiuo adresu:

A. KIEDIS CO., 
Robinaon Bldg; SCOTTVILLE, MICH

SISTE-4
La-

RUTES 
MOKYKLĄ, 
visokius RUBUS

kuris pabaigęs 
MOS KIRPIMO 
bai gražiai siuva
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42 yt HAVĘRHILL ST.

LAWRENCE, MASS.

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLĖ $1.75.

Skalbiasi be jokio trynimo

o

4

f

o 
c

Prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums

MAGIJOS KATAUOGĄ.
Jame rasite visokių štuku ir 

bortų. Galima jų išmokt ir gaut 
gerų darbą teatruose. Adresas: 

"MAGUOS” (42) 
Bes 772, WATERBURY, CONN.

MUSĖ IR KRIAčlUS.
%

Netoli Bostono gyveną 
kriaučius, kuris vra garsus 

Pereitą subatą Fay šve- kalbėtojas ir mokina' žmo- 
tainėj streikuojančių polio- nes supratimo.
manų susirinkime buvo iš-, Svkj tas garsus kalbėto- 

J'" y valgė pietus
ir rado barščiuose nabašnin- 
kę musę. Supykęs kalbėtojas 
kriaučius pagriebė visą ba- 
kaną duonos ir paleido per 
stalą. Bet duona pataikė ne 
į musę, o į kriaučiaus pačią 
—tiesiog į kaktą. Moteriš
kės kakta tečiaus kieta, duo
na atšoko ir tekštelėjo tie
siog i barščius. Barščiai bu- 
o karšti ir nuplikino kriau- 
iui usus. Dabar jisai pyks-

Policmanai streikieirai ga
vo pašalpą.

dalyta streikuojantiems po- !jas-kriaučius 
nemanams pašalpa po 12 do-Į 
lerių kiekvienam. Pašalpos 
gavo apie 1,000 streikierių; 
jaunesni vyrai atsisakė pri
imti pašalpą, paskirdami sa
vo dalį senesniems savo 
draugams streikieriams.

Tame pat susirinkime 
pranešta, kad Kepėjų unija 
paskyrė policmanų pašalpai 
iš savo kasos 100 dolerių ir 
cigarmeikierių unijos 97 lo-
kalas paskyrė 200 dolerių. !ta» kad kitas kriaučius turi 
Policmanų streiko komite-Susus kaip šatras, o jo pano- 
tas pranešė, kad streiko fon- šė kaip nuganyta, 
das turi virš 300 tūkstančių 
dolerių ir aukos vis da plau
kia. Streikuojančių ūpas ir 
vienybė nei kiek nesilpnėja.

šė kaip nuganyta.
Agnus.

Protingos Gaspadinės

Všai<avlm*l gal a»si- 
tlkt netikėtai — bokite 
prtaireBgę. '

Ptin-Eipeller 
gntt iratflda (kanaaM 
ano raasMsm. ntui- 
frtatdlma Ir IMrakimu.

Žiūrėkite, kad butu 
M INKARO tenkini

Giltiną gani uteme 
•ąti«kew u* 35e tr «Se 
arba ltaltluzdlnt nuo

rDYKAII

■

NAUJAS IŠRADIMAS.
Nemanykite kad čia yri garsinama 

kokie stebuklai arba apgavystė, bet 
tai yra naujas patentuotos gyduolės, 
kurių aptiekos negali gauti. Jos labai 
geros panaikinimui kornų ir karpų. 
Tepant komus' su toms gyduolėms 
per 5 minutas išimsi iš pat šaknų be 
jokio skaudėjimo. Karpas išnaikina 
j 4 dienas, patepant 3 syk per dieną, 
-los labai geros nuo insipiovimo, už
laiko kraują j vieną sekundą; nuo iš
šutino kojų pirštų ir skaudėjimo 
dantų. Jos labai veikia ant suteršto 
kraujo ir prašalina daug ligų. Gyduo
lių kana 25 c, su prisiuntimu 27c. 
ir atsakymui 2c. Už gyduoles kom
panija gvarantuoja.

Kas iškirps šį kuponą ir prisius 
■>c, tas gaus sykiu su gyduolėmis ar
ba atskiram laiške daug gerų patari
mų. 1) Kokius antiseptikus vsrtot 
plaukams; 2) Kaip išimt plėtmus iš 
drabužių; 3) Kaip prašalint rudus 
šlakus nuo veido; 4) Nuo visokių 
prigimtų klupų; 5) nuo blakių ir ta
rakonų; 6) nuo dvokiančių kojų, viso
kių pušku ir niežiejimo.

Iškirpk tą kuponą, nes daugiau ne
bus garsinama. (41)

WM. MATULIONIS
42« Island avė, Rockford, III.

PETRAS AKUOČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

Sutekia mandagų paskutinį 
patarnavimą kiekvienam 

Bostone ir visose apidinkėse 
už prieinamiausią 

atlyginimą.
Taipgi išrendavoju automo
bilius vestuvėms, krikšty
noms ir taip draugiškiems 

pasivažinėjimams.

Ofisas: 258 BROADWAY. ’ Tel. S. B. 381.
Gyvenimo vieta: 702 E. Fifth st Tel. S. B. 1525-M.

SO. BOSTON, MASS
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Užlaiko gatavo 
TYRO

WILLIAMS>
Prieskonio

Viralinėje ant lentinos. Tik dėlto 
jos valgiai taip gardžiai priruoš
ti ir labai geru

Williams Prieskoniai sutaisyti 
parankiuose baksukuose. iš kurių 
galima užbarstyt biskį, daugiau, . 
arba visai atidaryt.

Pirkite juos pas jūsų groserį.

The Williams & Carleton Co.
Connecticut

Stebtinas Gramafonas
Tiktai $21.75 per trumpa laiką

Gerinusi? Gra
mofonas, koks tik 
kada nors buvo par
duotas už taip žemą 
kainą. Gražus maho- 
ganinis, dailiai ir 
drūčiai padarytas, 

turi gražų, žavėjan- 
tį balsą, - turi extra 
te stą sprenžiną ir 
motorą, grajina vi
sokios išdirbystės 
rekordus. Didumas 
17X17 ir 13 colių 
augščio. Toks gra
mofonas gali užtekt 
visam gyvenimui 

NIEKUR NEGAU
SITE tokį gramofo
ną ijž taip žemą 
kainą, nes jie visur 
kitur parsiduoda po 
35 dolerius ir bran
giau. Męs užpirko- 
me ju 500 iš nusi-

bankrutijusios firmos, dėlto galime pigiai pardavinėti pakol jų turėsime.
Sykiu su gramofonu pasiunčiatpe ir 10 gražių dainų bei muzikos 

šmotelių, ir 300 adatų dykai.Gvarantuojame užganėdinimą, kitaip grąži
name pinigus. Taigi jei norite pasinaudoti proga, tai prisiųskite tik $3 
rankpinigių, o likusius užmokėsite atsiėmę fonografą, rekordus ir ada- 
ta*. Rašykite tuojaus. kad nebūtų vėlu.
Gvarantuojame užganėdinimą. kitaip grąžiname pinigus. Taigi jei norite 
pasinaudoti proga, tai prisiųskite tik $3.00 rankpinigių, o likusius užmo
kėsite atsiėmę fonografą, rekordus ir adatas. Rašykite tuojaus, kad ne
būtu vėlu. ' (43)

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IRVIN AVĖ, Dept. 4, CHICAGO^ ILL.
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Iš prakalbų Jono Vileišio
/ v

ir pirmininko Sleževičiaus.

mos pajiegsime sušaukti Si. ? 
Seimą, tai turėsime galybę, f 1 • . . . w J

- • I

Šiomis dienomis Kaune 
buvo valstybės banko ir pas
kolos reikalais sušauktas 
suvažiavimas. Daugiausia 
tais klausimais kalbėjo fi- 
nansų ministeris Jonas Vi-’ 
leisis ir ministerių pirmi-‘ 
ninkas Šleževičius. Su jų 
kalbomis galima sutikti ar
ba nesutikti, bet mums, ame
rikiečiams, tos kalbos vis
tiek yra įdomios, nes jos aiš
kiau, negu kas kitas, nušvie
čia dabartinį dalykų stovį 
Lietuvoje. Todėl męs jas 
ir paduosime ”Kel.” skaity
tojų žiniai — paduosime 
taip, kaip jas aprašo kauniš- 

. kė ”Lietuvan 20 rugpiučio 
numeryje.

Jono Vileišio kalba, f
Finansų ministeris J. Vi

leišis apibriežia, kokia turi 
būti musų politika, o ypa
tingai Finansų M-jos. Męs, 
sako jisai, norime sudaryti 
nepriklausomą Valstybę, 
respubliką, nors tas žodis 
dar retai pas mus tevartoja
mas, demokratingai išrink
tą vyriausybę, kuri 
turi būti ž/nonėms 
ir viską daryti su žmo
nėmis. Obalsiai kelti leng
viau, negu jie vykinti. Nuo 
to laiko, kaip mes persikė
lėm į Kauną, man, valdžios 
šalininkui, daug kas atrodo

I kurios nieks nesulaužys, 
j Sąvaitę atgal buvo pasiū
lyta srovėm susitaikyti dėl 
sumažini mo ministerijų 
skaičiaus. ‘z

Musų šalies reikalai nedi
deli, gali aprūpinti ir ma
žiau ministerijų.

Musų visos pastangos tu
ri būti nukreiptos į priešus. 
Kai vokiečiai išeis, tikiuos, 
apsidirbsjm su Kolčakinin- 
kais, kurie susisukę lizdus 
arti Šiaulių ir Kuršėnuose. 
Demarkacinė linija tarp len
kų ir lietuvių kariumenės 
iau santarvės pasiūlyta ir 
netrukus bus įvykinta. Kai 
šitas fondas bus patikrintas, 
visas atliekamas pajiegas 
galėsime permesti į bolševi
kų frontą. Prašalinę iš sa
vo kariumenės svetimus 
žmones, turėsim vienodą ka- 
riumenę. Taip pat musų 
armijoj yra varoma lenkų 
įgitacija, kuri diskredituo
ja musu darbą. Savivaldy
bių Įkūrimas, Steigiamojo 
Seimo sušaukimas, prąvaly- 
mas kariumenės ir valdinin
kų nusiuntimas sveikųjų 
elementų į provinciją — štai 
vyriausieji musų uždaviniai.

Būtinai reikalinga, kad 
gautume lėšų pašalpos iš vi
daus. Iš miesto pašalpos 
maža tegalime tikėtis, bet 
iš krašto mes laukiame pa
galbos.

Džiaugiuos išgirdęs Ta- 
mistų nusistatymą ir savęs

t

PININGOS
i

daug popierinių ženklų, bet 
nebūdami laiduoti (gvaran- 
tuoti) vertybėmis, jie netu
ri jokios vertės. Tas bus il
su musų pinigais. Jeigu jau 
nepasitikti bonais, kuriuos 
valstybė pasižada*- pakeisti 
tam tikram terminui suėjus 
kiekvieno ' pareikalavimu., 
tai pasitikėjimo norime pi
nigais, nes bus. pažymėta, 
kada jie bus keičiami rea- 
in^esnėmis vertybėmis.

Ministeris pasakoja, kad 
iis buvęs Liepojuje tada, 
kada Latvija išleido savo 
rublius. Tris dienas žmo
nės mokėjo už naujai išleis
tą Latvijos rublį po 30 kap., 
nežiūrint, kad valdžios pas
kelbtasis kursas buvo rublis 
lygus rubliui.

Galop ministeris kalba 
apie Valst. Žemės Banką 
Lietuvoje ir pabriežia nege
rai esą, kad žemdirbiai ne
moka Lietuvos vyriausybė- 
uždėtų mokesčių. Visi, ku
rie yra užstatę savo turtus, 
privalytų laikinai užsimo
kėti Valstybės Žemės Ban
ko organizacijoj.

Ištraukos iš kalbos ministe- 
rių pirmininko Šleževičiaus. 

Kai mes atėjom į Kauną, 
mumis’nieks netikėjo, visi...  ....................... ........
jau buvo pasirengę sutikti ’ prOgOS pranešt i musu ir tuo 

neeerai Mums daug reikia i I?0!še?'ikus' aP‘ labiau, kad jie susitinka, ti-
padaryti. Reikia atsizvelg-: y - d klaidu' ’ 4-? į -i ct •ti i tai kas buvo ir kas iau;SIJ aa”£ Kiaiaų mums neSu tą naštą iki Stei-ti l tai, Kas duvo ir Kas jau; padarėm, 0 daugiausia fi- Seimo
šiandien evoliucijos keliu, __ giamojo seimo,
atlikta. Galima pasakyti,

i

>

t
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LIETUVON!
Jūsų giminės ir draugai rei

kalauja pagalbos. ‘Jums nerei
kia išbandyti. MUSU 40.METU 
PRAKTIKA, užtikrina Jums, 
kad Jūsų pinigai pasiųsti per 
mus pasieks siuntėjus greitai 
ir be jokių klinčių.

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

M. B. Beraštėm Co.
Bankieriai

101-105 Sikm St., 
BOSTOI, MASS.

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVĮ.”
GENIALIS PLAUKŲ VAISTAS’. 

Jeigu jūsų plaukai šimpa, darosi plo
nais, turite niežėjimą galvos odos, tu
rite plaiskenų arba kitoniškų sympto- 
mų galvoje nuo kurių puola jūsų plau
kai, arba žyla, arba maž-daug jau yra 
išpuolusiu. Nepasigailėkite laiko, bet 
prisiųskite ūž Qu centu štampą ir

savo adresą, o gausite informacijas. 
Net ir tie kurie turite sveikus plauKus 
ir jums neprešaiį butų turėt žinias. 
Bus duodami receptai pasekmingos 
speeialės Taipgi tie, kurie turite šla
kus (dačkus) arba spuogus, prisiųs
kite už 2c. štampą paaiškinimui.

Rašykite šiuo adresu: (?)
THE AVESTERN CHE.MICAL CO.

P. O. BOK .T. - BEREA, OHIO.

a V į ▲ '

“ nansų sritvj. Kiek finansų
mes turim, . negalėjom sus- STREIKAS ANT DIDŽIU-

» JŲ EŽERŲ.
Didžiųjų ežerų laivų dar-

kacI valdžia nelaiko nustaty- i^į^'Sph-, 
tų dėsnių. Seimas visuo tinai išeis iš musų krašto,’ 
menes balsas — tinkamiau,' f a „.-įAcį™ j>nQkairv+; nustatys šalies valdymą. ga 1 tada.galėsim apskaitą nutarė aDskelbtijiubuuyb vdiu;vui^:saV0 pajamas ir tuo pacm .... . -

nu^10I}e normuoti išlaidas. Didžiau-
politikos dėsnis — žadinti sjag muSų gyvenimo truku- 
sveikas visuomenes jiegas ir mag, meg neįurįme įįn- 
tuo budu kurti krašto v ei ty- |ęamaj suorganizuotu savi- 
bių. Mes tunme sudaryti - & - - —
aplinkybių, kurių turėdami 
mes galėtume įsigyti turto, 
ne ątskiri asmens, ypatin
gai aukštybėj stovintieji, 
bet visa visuomenė. Be tin
kamų organizacijų to padar- 
ryti negalima. Čia prieina
me prie kredito išeigų.

P. Vileišis pabriežia, kad 
Lietuva karo metu išnešė 
ant savo pečių dvi sistemas. 
Viena centralinė bolševikų 
komisarų, kurie nori suimti 
viską į savo rankas ir savo 
noru tvarkyti. Antra siste
ma, panaši į pirmą, tai vo
kiečių miliiarizmas. Viską, 
ką įpusų žmonės sutaupė, 
jie atrado.

Mes išmesti į pasaulio rin
ką ir stojam į konkurenciją 
su kitomis valstybėmis, pav. 
su Lenkais. Didikai mano, 
kad Lietuva, tai maža šale
lė, iš kurios galima čiulpti 
kiek tinkama. Čia susidaro 
užsienių politika. Žemės 
Ūkio M-ja yra sujungta su 
Finansų. Jei Žeipės Ūkio 
M-ja negaus tinkamo skai
čiaus grudų, Klės nepralob- 
sim. Pakelti žemės našu
mą, suteikti kredito žemei 
—svarbiausieji politikos rei
kalai. Bus kanapių, linų, 
grudų. — o tas pareina nuo 
žemės kultūros pakėlimo, — 
bus ir šalis turtinga. Pir
mas kabinetas užtraukė pas
kolą 100 milionų markių, 
jis dalijo pinigus, neimda
mas mokesčių. Bet taip ei
ti toliau nebegalėjo. įvedė 
mokesčius. Vykusiai ar ne
vykusiai, išleidom 1 
Pinigų galima pasiskol.— 
Gali ir žada skolinti Anglai. 
Amerikos konsorciumo na
rys tvirtina, kad Amerika 
vra pasiryžus suteikti mums 
ilgo termino paskolą.

Toliaus ministeris paliečia 
Lietuvos valiutos klausimą.

"Kodėl neišleidom savo 
pinigų?” — klausia musų 
daugelis asmenų, tarp kitų 
ir Amerikos finansistai. Yra

streiką kad parėmus plieno 
darbininkus. Laiką strei
kui paskirs laivininkų orga
nizaciją komitetai, kurie šiol 
mis dienomis turės tuo tik-j 
siu mitinga Clevelande. E-Į 
žeru laivų darbininkų yra įi 
18,000 ir jie turi 3 unijas. - 
prisiųsk’ savo ANTRAŠĄ

Amerika Lietuviu antrašu 
knygai.
Šita knvg-a bus išsiuntinėta į

valdybės įstaigų, be Kaune 
ir kitų didesnių miestų. Mu- 

i sų artimiausias reikalas yra 
pagaminti valstybės įštatus, 

' ir jie bus po 2 sąvalčių pat
virtinti. Gal jie bus netobu
li, bet vienodi visam kraštui, 
ir šiandien reikalinga bend
ra schema, o gyvenimas pa- visas dafis Lietuvos taip, kad 
rodys plyšius.

Dabar skaudžiausiai at
jaučiame Steigiamojo Seimo 
sunkumą. St. Seimas butų 
žmonių ir valdžios ryšys, o 
dabar, neturėdami susisie-, 
kimo priemonių, 
musų geležinkeliai 
ganizuoti, (todėl, kad mes 
neturime spėkų), kam to pa
daryti. Jei butų. Steigiam. 
Seimas, datag daugiau žmo
nių prisidėtų prie valdymo.

St. Seimo negalima šauk
it! be tinkamai suorganizuo- w 
;tr. cavivaldybių. St. Seimas rė.

I
JUSŲ SENAS DRAUGAS

DR. J. MARKUS

kuris gydo chroniškas ir slaptin
gas ligas ir praktikavęs per il
gus metus po num. UParmenter 
gatvės, dabar persikėlė j savo 
namą 18 PARMENTER ST., 

BOSTON, MASS.
Telefonas: Ricnmond 668. 

it, Kiekvienas galite pašaukt mane 
jūsų pagalbai nhktį ir dieną per 

S telefoną arba atsilankyt į mano 
« ofisą. (52)
w Antras ofisas: 
Ą 490 BLUE HILL AVĖ.
| ROXBURY.
X Telef.: Roxbury 959-W.

nes dar 
nesuor-

Lietuvoje tavo giminės ir pažįs
tami atvers šitą antrašų knygą 
ii- žinos kur jus gyvenat, ir to
kiu budu galės susinešti su ju
mis.

Reikalaukite visų informaci
jų. Atsakymui indėkite už 2?. 
pašto ženklelį. (?)

Sirupas & Co.
92 Warwick St. Newark, N. J.

APSISAUGOK BUVUSIO 
BLOGO.

Epidemiškoji Influenza 
yra atsikartojančia. paviet- 

______ _________________  Epidemija 1890 metų 
j padės mums suvaldyti rašti- atsikdrtojo 1890 metais. At- 
! nes nuo plėšikų, vagių, kurie sikartojimas epidemiškos 
plėšę Rusuose nesiliauja*plė- Influenzos išrodo yra neiš- 

išę ir savo karste. Mes netu- vengtinu šį rudenį ir žiemą, 
rim pamiršti, kad iki šio lai-!Tūlose vietose jau apsireiš- 
ko prie Valstybės kūrimo kia ženklai tos pavietrės at
buvo prisidėję vien lietuviai, sikaitojimo. Svarba šito- 
St. Seimas kalbės dėl visų kio pasekmingo vaisto, kaip 
Lietuvoj’ gyvenančių tautų. Trinerio Amerikoniškas 
Yra susikurusi partija, kur; Kartaus Vyno Elixeris del- 
nori stovėti ant Lietuvos 
nepriklausomybės pagrindo.

Galime skirtis ekonomi
niuose klausimuose, ten eis 
kova, bet tas nereiškia, kad 
ienkai butų netikę piliečiai. 
Su jų pagalba iškovosime 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Jie padės mums be kovos 
pasiekti Lietuvos širdį — 

bonij. Vilnių. Be Vilniaus negali 
alinti, būti Lietuvos. Visuomenė

v • Amerikoniškas

People’s ExchMge
INC.

BANKIERIAI
ŠIUOMI PRANEŠAME, KAD 

SUKATOJE. 13 RUGSĖJO. 1919. 
BOSTONE imi pun: 78 SALĖM ST.

ATIDARĖME MES
BANKĄ

Visokiuose reikaluose 
čia galite gaut visiškai

Musų Kanka padaro visokias pi
nigines transakcijas. C " 
nigas pigiai 
perka ir parduoda ” 
mo Tdari-es” ir "Liberty Bondus;’’ 
padaro visokius Jercntavus patvir
tinimus su Konsulato paliudyji- 
mais. Sutvarko apdi audus reika
lus ir palikimus.-

DRAUGAI!
Jeigu norite kad Jums butų pa

tarnauta teisingai ir saugiai, >r n >- 
rit kad Jūsų uždirbti pinigai butų 
padėti saugiai, tad ateikite i musų 
Bai ką, Jus persitikrinsite, kad mes 
netiktai esame Bankieriai, bet ir 
teisingi jūsų piieteliai.

Su draugiškais pasveikinimais.
People’s Exchange Bank

NAUJĄ • i

M. M. AMBROZAITIENE
Siuvėja moteriškų rūbų; užbaigus kriaučių mokyklą Rusijoj. Turiu 

praktiško patyrimo aoie 10 metų. Kviečiu visas moteris ir merginas pa
matyti mano naują vielą.

^uriu visokių Materijų, Kailių ir Kalnicrių. todėl, kurioms bus pa
ranku gali pasirinkt Materijos Rūbams pas mane.

366 BKAODWAY, Viišuj "Sandaros"’ odso. SO. BOSTON, MASS.

patarimus 
dykai.

Išsiunčia pi- 
usiomis kainomis, su- 

"Karės Taupy- 
ir "Liberty Bondus;“

Konsulato paliudyji-

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįma.-d pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka- 

‘ . Bet jis
j žino, kad jam niežti, ir 

visi kiti tą žino.
Vyrai ir moterį.-, kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
5 o kenčia bereikalingai, 

nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Kebus

į' '*®Į' sosi nejučioms. 
z - -žino iro rl i-jm

j-**'
T daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
Į įvykstančių nou pleiskanų.
| RUFFLES
1 panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
| nų atsinaujinimo.
. RL’FFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 

J Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
| RL’FFLES, jei turite pleiskanų.
. Jus aptiekininkas parduos jums nž 65c. bonkutę. Mes taipgi 
I galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
| markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

—<~F. AD. RICHTER6 CO., 326-330 Broadvay. New York

LIETUVIŠKA

BANKA
DRAUGAI. ATEIKIT PAS SE-

’ NOVF.S DRAUGĄ.
Louis ir Sydney Buchmanai, kurie 
priims jus. kaip kad visados būda
vo, prielankiai ir teisingai.

Mes siunčiame pinigus į seną ša-. 
Ii už pigiausią kainą ir gali prista
tyt greičiausiai kaip tik galima.

, Patarimą duodame saugų ir vi
siškai dykai.

lies, kaipo lietuviai, be abejonės, 
kalbame ir rašome lietuviškai.

Ateikite ir persitikrinkite.
Jeigu jus gyvenate už Bostono, 

jus galite prisiųsti savo užsakymns 
per pačtą ir mes pasistengsim kuo- 
greičiausiai ir saugiai aprūpinti.

BUCKNAN IR FffiBERG
BANKIERIAI (51)

85Le;eieltst.,Bost«i,Uas$.
\

2

I
I fi1
I

Aš, Alena ifostovska, pasini 
dau visai publikai akyse

-k -k -$ * -k -K
Nuga-Tone pinigns.

Pasekme p« 29

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas: turė

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gezai ir 
išpūtimai, užketčjimas skilves, tulžinis. aacmia. kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervą 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.
_ Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jąknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruedytu 
per garsingus Gydytojas. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir j 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms. nastiprm grobus teip. ._ 
jog je tuštinase regulariškai. Atimi v in inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giazą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins eirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpm savyj jok ra migdamu be
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra paraakiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti .galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi vw«ema 
sava pretelems. —

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAr Prekė Nuga-Tene yra vienas ($1.00) dotaria 
ui bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėta pirkti šešes bonkutes. arba šešias menesius gydymo už penkias ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir piltus, o mes urnai eugražisime jusn pinigus. Nipaditn 
prapuldyti vieną cente. Mes imame riziką.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 21—537 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais t....................ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone. _ ’

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

bonknt

, Ant 21 
akmens 

Gelžkalia laikro
di* iriuboiiu oi- 
sukama*, vyriš
ko didumo, ant 
20 metą auksuo
tas su iirašytaū 
dubeltavais vir
bais. Labai tei
singa*, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems - žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras lai 
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 «»e 
tą. Ypatingas pasiulyjimas. Mas iš 
siusime Jį laikrodėli ant kiekvieno ad 
reso už $7.45 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkit* jąs užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėli apie $25.06 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk 
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EKCELS1OR WATCH CO.

Miestas Valstija.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka «
Jeigu norite teisingų vaistą žemoms kainoms, tai visada eiidM S 

ant 100 Sslem str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- w 
šokių ligą, kaip tai: npo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingą li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius dastarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gorus kaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite i AITIEKĄ po numeriu . (lf

100 SALĖM STra, BOSTON, MASS.

Kas manu išgelbėjo nuo varginais- 
tių ligų? Salutaras Bitteris. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinirco 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su-
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,

Telephone: Bade Bay 42**

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
t;Y 1)0 VISOKIAS LIGAS 

PRITAlįO AKINIUS_
Valandos:

Nuo 1 iki S dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakar*.

419 BOYLSTON ST.,
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
‘ BOSTON, MASS.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 

a

DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mm užtikrinant, kad Jąs ančėdyatt pWn 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadugį 
meti imam materiją iš gerųjų firmą ir $ri- 
mieruejam rūbą pagal žmogų, todėl nuaą 
peninti matai ar overkotai nesodarko ž*» 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVIR-J 
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI
TAIPGI 1SYALOM IR TAPROSTJfAM

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS ; 
nurhan geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinam*.
Tikra* Jašą brolis Betaria

Ant. Januška
ttž W. BROADWAT, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21*1*
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gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuos* ir strėnuos*. 
Niekur aš negavau pagdbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regi’latria, dėi moterų, pradė
jau gerai jau s ties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per i 
6 menesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kama $1.26. 
Galima gauti geresnėse aptieko.’e, o 
kur negalima gauu, kreipkis pas: 

SALUTARAS uiiEMiUAL IN8T.
ŽoKą nuo vūiokią blogumą. 

J. BALTRŪNAS. Prof.
I7®7 S. Halsted £1.. Tel. Canal 6417 

CMeago. Iii. /
Mta apgarsinimą turėtų perskaityt 

ctekviaa**. ištirpt ir naaflikb

to neprivalo būt lenbvai sve
riama. Tas vaistas stebėti
nai pasekmingai veikia pra- 
šalinime viduriu betvarkės. 
Jis išvalo vidurius ir užlaiko 
juos tvarkoj ir valume. Jis 
paąkstina vidurius prie nor- 
malio jų veikimo ir sustipri
na virškinimo sistemą. At
sitikime slogų ir sveikstant 
Trinerio Augelica Bitter To- 
nic yra labiausiai patartinu 
vaistu. Kun Stoček iš Ja- 
rell, Texas rašė mums perei- 
tąpasasari, kad Trinerio 
Angliškas Kartus Tonikas 
stebėtinai pagelbėjo jam po 
influenzos ligai. Visuomet 
turėkit po ranka tuodu mi
nėtu vaistu. Gaunami ap- 
tiekose. Josoph Triner Co.,

TTTVG 
m 31I3H

būti Lietuvos. Visuomenė 
lenkų kultūros, turi pareigą 
išaiškinti musų reikalauja
mą minimumą. Iki Nemu
no jokio referendumo būti 
negali. Bolševikai žus, tai 
tikriausia. Bet paskui jų 
seka Kolčakas su Denikinu. 
Vokiečių ir Rusu nustaty
mas, kad tarp Vokiečių ir. 
Rusu sienos neturi būti, Lie-‘ 13334343 So. Ashland avė. 
tuvos tarpe neturi būti. Jei Shicago, III.

I

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

leismiškas reikalus visur.Atlieka vnsus
OFF1CE: '
735-736 Old South B.dg.
294 Washington st,

Boston. Mass.
Tei.: Fort Hill 3424-1972.

OFFTCE:
332 B.-oadwav.

So. Boaton. Mass. 
Tel.: So. Boston 431 -M.

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 423S-M.

/

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas
* Henry J. Schnitzer Statė Bank I
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar B

Į SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčiai gauti prekes pinigų ir kitų rimų 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
14! Wa«hington Street, New York, N, Y.e



KELEIVIS

JUNGA APSIVALO.

SUBATOJ E, 25 SPALI(OCTOBER), 
Lietuvių Kooperacijos Svetainėje.

26 L1NCOLN SI KELI. _ . BRIGHTON, MASS.
Pradžia nuo 7:30 vakare.

Šitas karolių balius bus vienas iš gražiausių ir linksmiausių, kokie 
tik kada 5iors Brightoue yra bnvę. .. .

Geriausia orchestra grajias lietu viskuo ir amerikoniškus lokius. 
BUS SKIRIAMOS 4 BRANGIOS DOVANOS:

2 moterims ...... . 8 vyramsUž gražiausius bei juosiagiausius karolius.
Brightono ir apieiinkės lietuviai ir lietuvaitės ateikit visi grašiai 

Pasilinksminti. Įžanga S kartą visaipigL^^— KOMITETAS.

•f* . • . r- • DIDELES PRAKALBOS, i Streikuojantis policmanai garft|ju Ralius! Ken»“ L. M. P. 8. 49 kuopa
VlAtniAC 71H1AC > Ateinantį nedėldienį, 191 reikalau** L“'< «*-*•*•- ■> - ” ----------- - ---------1 lvUlIV v KUlUUtf spalių, So. Bostono lietuviai rius a

• A • • Z 1 • A •

įja, kad gubernato- 
ius atšauktų šmeižtą.

Daugiau kaip 250 sįrei------------ socialistai (ne komunistai) oea 
LIET. SOCIALITŲ SĄ- rengia dideles prakalbas,
JUNGA APSIVALO. kuries bus lyg ir jkurimu kS& su S1

LSS. 71 kp. plyšo pusiau, čia bus paaiškėti Ldel,
Spalių 12 d. buvo Camb- įvyko socialistų eilėse skili-* karėj) savo susi-
dge’aus LSS. 71 kuopos su- Inas ir kodėl tikri socialis- riI?!clI1?.e P™1?® protesto re- 

zouuciją prieš gubernatorių 
Coolidge, reikalaudami, kad 
jis atšauktų paskelbtą apie 
policmanus streikienus 
šmeižtą. Gubernatorius mat 
sustreikavusius policmanus 
pavadino išdavikais ir de- 
zerteriais. Policmanai pri
rodo, kad jie iš tarnystės

ridge’aus LSS. 71 kuopos su
sirinkimas, kad išklausius 
savo delegatų raporto iš at
sibuvusio Brooklyne LSS. 
suvažiavimo.

Kadangi pačioj sąjungoj 
pastaruoju laiku nuo kairių
jų drumstimo dalykai buvo 
aptemę, daugelis kuopos na
rių pradėjo nesilankyti į su- 
surinkimus. Nors į šitą su
sirinkimą visi nariai buvo 
laiškais* kviesti, tečiaus su
sirinko tik 35.

Išrinkus susirinkimui ve
dėją ir perskaičius protoko
lą, pakviesta delegatą K. 
Kvietkauską -išduoti rapor
tą.

Delegatui perskaičius ilgą 
—nors spausdintą, bet labai 
neaiškų — raportą, kilo gy
vos diskusijos. Socialistai 
pasmerkė suvažiavimo nu
tarimą, kuris laužo L. S. Są
jungos konstituciją, panai
kina demokratinį organiza
cijos valdymąsį ir įveda au- 
tokratizm^.

LSS. konstitucija sako, 
kad viršiausia Sąjungoje įs
taiga yra žmonių balsas — 

‘ referendumas. Suvažiavi
mas gi augščiausiu autorite
tu pastatė suvažiavimus ir 
Pildantį Komitetą. Suva
žiavimo nutarimų dabar jau 
organizacija neturi teisės 
mainyti. Vadinasi, įvesta 
valdžia iš viršaus. Bet ži
nom, jog mainyti konstitu
ciją galima tik 2 trečdaliams 
organizacijos narių tam pri
tarus. Gi pačios organizaci
jos vardą mainyti galima 
tik vsai organizacijai vien
balsiai tai daryti leidžiant. 
Taigi Brooklyno suvažiavi
mas, perkrikštydamas So
cialistų Sąjungą į "Komu
nistų Sąjungą,” Sumynė Są
jungos konstituciją. Kai- 
riaspamiai Sąjungos suva
žiavime įvedė autokratizmą. 
kad nariai negalėtų savo bo
sų darbų kritikuoti, kad bo
sai neturėtų pildyti didžiu
mos valios, bet butų organi
zacijoj diktatoriais.

Su visu tuo gali sutikti tik 
aklas fanatikas, bet ne pro
taujantis darbininkas.

Komunistų šalininkai, ne
turėdami argumentų šito
kiems kairiaspamių žings
niams išteisinti, pasakojo, 
kad tas, girdi, reikalinga de: 
apsitvėrimo nuo negeistinų 
elementų; kad referenčių 
mas, tai tik bereikalingąs lai 
ko ir laikraštyje vietos eik
vojimas; kad socialistų par
tija — nudėvėtas skuduras 
ir tt.

Ginčas tęsėsi tris valan
das. Galop nuspręsta slap
tu balsavimu klausimą iš
rišti. Balsuojantis turi pa
sirašyt savo vandą. Už ko
munistus balsavo 17, o už so
cialistus 16. (LSS. 71 kuopos 
narys, Vincas Gegužis, ku
lis į susirinkimą negalėje 
pribūti, prašė mus paskelbti 
jog jis balsuoja už socialis
tų partiją. — Red.).

Delei kuopos turto po ilgų 
ginčų nutarta išrinkti po 3 
narius iš abiejų pusių, kad 
tas komitetas proporciona- 
liai turtą padalytų.

Pasilikusieji LSS. 71 kuo
poj nariai dabar pasiryžę I 
energingai ir rimtai darbuo
tes darbo žmonių švietimui 
ir organizavimui Manoma, 
kad susižinojus su kitomis 
kuopomis leisti sąvaitinj or
ganą. Dzūkų šaltišius
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Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

VV F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIOS

r
I
I

čia pa-

.. >1.50 

.. >1.50 
ir
. $1-25

.. >1.25 

... 76c.
. >2.00 
. >1.00
. >2.00

50^”>l, $2, >3, >4, >5. 
.......... 25c. 50c. ir 76c.

Chirurgas ir Gydytojas__

So. Boston, Mass.

Rengia LMPS.-69 kuopa 
Ateinančio) Subatoj

Vatoatra:
Naė 1 iki S diena.
Nuo 7 iki 9 vai vakafa.

419 BOYLSTON ST, 
Raita 419, 429 ir 421, 

Netoli didšiojo miesto knygyno, 

BOSTON, MASS.

REIKALINGAS K \MDARYS 
Su valgiu. Praneš it: 

"Keleivis,” Y. 20.
255 Broadvvav, So. Boston, .Mass.

• A,*» z.

Teirabce: B^k Bay 4299 ‘ ?

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

%

Inkstu Betvarkės 
reikalauja pridabosimo, nes nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be
sitęsiančių ir įkyriusių ligų, kunos 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad. nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
— išpradžių. Imk

t Dr. J. Jonikaitis
t Chirurgas ir Gydytojas
j Ofisas: 495 E. BROADWAY, 
( So. Boston, Mass.
i Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto 
j nuo 7 iki 9-tos vakare.
’------------------------

REIKALINGI VYRAI. MOTERYS 
IR MERGINOS dirbti Restorantuose, 
Hoteliuose ir fakterėse. Užtektinai 
visokio darbo kiekvieną dieną, atsi
šaukti į: (43)

GORALSKY'S OFFICE
52 Salėm st., Boston, Mass.

i

18 Spalių-October 
Prasidės nuo 6 ral vakare. . 

Iirtuvh) Svetiitiįe 
CamdA St„ W. Lyn, Mim.

Visi W. Lynno ir apieiinkės vyrai 
ir merginos atsilankykit į šį balių, 
nes iš visų atžvilgių galėsit - grašiai 

11 pasilinksminti. \ ;'* *
Kviečia KOMITETAS.

X

i

Lietuvių mokyklos.
Lietuvių kalbos ir artme- 

tikos mokykla ketvergų va
karais ir nedėliomis rytais 
nuo 9:30 vai. būna komunis
tų salėj po num. 376 Broad- 
way, So. Bostone. •

tai atsisako eiti su komunis
tais. Kalbės "Keleivio” re- 

ius, S. Michelsonas. 
bos bus ' viršutinėj 

Lietuvių Salėj. Pradžia 7:30
tat vakaro. įžanga dykai.
' Be to da, vakaro pamar- 
ginimui, yra pakviesta pui
kiu dainininkų, deklamato
rių ir muzikantų..

Be minėtų dalykų bus dar 
kalbama ir apie vėliausius 
ątsitikimus Lietuvoje. O tie 
atsitikimai be galo svarbus 
ir be galo įdomus. Šiomis 
dienomis generolo von der 
Goltzo kariuTnenė paėmė 
Rygą ir nuvertusi latvių 
valdžią, rengiasi eit ant Lie
tuvos. Telegramos sako, 
kad Lietuves valdžia jau 
Suohisi. Kas yra tasai von 

er Goltz, kas sudaro jo ar
miją, kas ją palaiko ir kokie 
von der Goltzo tikslai —apie 
#isa tai bus Jcuaplačiausiai 
Įitose prakalbose aiškina
mas Taigi kas tik gyvas, te
gul .ateina. Kas norės, čia 
galės ir prie socialistų prisi
rašyti.
VAKARINES MOKYKLOS

Nežinėlis visuomet turi 
būt vergu kitų. Darbininkai 
Amerikoje turi progos ap
sišviesti ir net profesijų iš
mokti. Bostone vakariniai 
kurstai atidaryti; mokina.- 
ūa panedėliais, utarninkais 
r ketvergaiš uuo 7:30 iki 
):30 vakarais- šiose vietose ;

•7 * - ...

Elementarės mokyklos.
į Bigelow, Fourth & E Sts., 
South Bostone.

Bowdoin, Myrtle Street, 
iVest End’e.

Brighton (High Bldg.), 
Cambridge & Warren Sts., 
Brighton’e.
Chariestown (High Bldg.) 

Monument Square, Char- 
lestown’e. 11

C. Columbus (Giris only), 
Tileston St., North End’e.

Comins, Terrace & Tre- 
nont Sts., Roxbury.

Eliot, (vieniems vyrams), 
North Bennet St., North 
Snd’e.

Franklin, Waltham St, 
>outh End’e.

Hyde Park (High Bldg.), 
larvard St & Everett avė.,

Marshall, ’ Westville St, 
Oorchester’yje.

Philips Brooks, Perth St, 
Dorchester*yje. I

Roxbury (High Bldg.),* 
’Varren & Montrose Sts., 
1oxbury’je.

Theodore Lyman, Paris & 
rrove Sts., East Bostone, 

i Washington, Norman & 
1 Margin Sts., West End’e.

Amatų mokyklos.
Boston Trade, Parker St. 

loxbury’je.
Centrai Branch (Boston 

Prade) Mechanic Arts High 
31dg., Dalton & Belvidere 
3ts., Back Bay.

Common St Branch Bri- 
nmer Bldg., Common St, 
City Proper.

East Boston Branch E. B. 
Tigh Bldg., Marion St, E. 
Boston.
■ Suko po 17 c. ant svaro.

Valstijos departamento 
saikui prižiūrėti inspekto- 
ius pereitą subatą užgrie
bė kelioliką svarstyklių; var- 
'ęjamų markete ir rado, kad 
Įos nuo 2 uncijų iki vieno keti 
irtadalio svaro mažiau sve-| 
•ia. Tu pertaisytų svarstyk-1 
ių vartotojai bus traukia
mi atsakomybėn. Mat žmo-’ 
gus pirkdamas svarą stoiko1 
Už 70 c., gaudavo tik 3 ket-l 
yirtadalius svaro. Taigi mė-J 
sininkas vogdavo po 17c. ant 
svaro.

* Susirinkimas.
LDLD. 2 kp. susirinki

mas bus nedėlioj, Spalių 19,

Drg. Grigaitis atvažiuoja.
Waterburiečiai draugai ~ -tt-—

rengia drg. Grigaičiui pra- Komunižtų s“vet”J376TroaJ 
kalbų maršrutą, prie kūno W8y. Pradžia 2 vaL pie_ 
prisidėjo ir So. bo»tonaa. tl} Visi nariai privalo at- Aliumi tjaincnrodo, kad jie is tarnystes Norwoodo socialistai taipgi bu£

nei pabėgo, nei nieko neis- rengia drg. Grigaičiui pra- / A ?vhJ 
davė, bet reikalavo pageri-Į kalbąs, žinoma, neatsiliks
mmo jiems sąlygų. Jie taip- jr Cambridge’aus draugai.; priklausančius gi prirodo, kad yfa garbia- So. Bostone dre. Grigaitis gZ Kn 

nalinnsnnti iš t^mvstps Rnc. .Prirašyti. Kp. raštininkas.gai paliuosuoti iš tarnystės 
armijoj bei laivyne. Ir jie 
išdavikais ir dezerteriais 
nebuvo vadinami iki guber
natoriui nepasinorėjo šitaip 
stre&kierius išvadinti, kadia 
pamatė, jog varu jų negali 
pavergti.

Paveikslas sukėlė lermą 
tarp rabinų.

*
Viso Bostono ir jo prie

miesčių rabinai sujudo, ka
da artistas-tepriolius Sar- 
gent išstatė parodon savo 
paveikslą užvadintą ”Syna- 
goga.” Paveikslas atvaizdi
na moteriškę laikančią ran
koj sulužusį skeptrą, o ka
rūna smunka nuo jos galvos. 
Tas reiškia, kad bažnyčios 
teokratizmas griūva. Žydai- 
rabinai baisiai tuomi pasi
piktino. Ai-vai!

v—:--------------
LIETUVIS ŠIAUČIUS.
Sutaisome visokius vyrą ir 

motery čeverykus gerai, drūtai 
ir už pigiausią kaip galima kai
ną Visi lietuviai turit ką nors 
patašyti duokit mums, o gausit 
teisingą .ir gerą darbą.

KASTANTAS JAKŠTYS
267 DORCHESTER ST^

SO. BOSTON, MASS.

SENYVAS VYRAS
Kuris norėtų gaut lengvą 

darbą prie apvalymo namo 
ir kurinimo pečių, gali atsi
šaukti tuojaus į "Keleivio” 
krautuvę, 255 Broadway, S. 
Boston, Mass.

Kriaučius
V1KXATINIS LAWRENCE

RUTES SISTE- 
MOKYĮCLĄ. La- 

siuva visokius RUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis “
42 h HAVERHILL ST. 

LAWRENCE, MASS.

kalbės 16 lapkričio. So. Bos
toniečiai žino jo prakalbas, 
todėl labai jo laukia.

PIGIAI PARSIDUODA vežimukas 
(keričiukaš). Taip kaip naujas ir ma
žai naudotas. Atsišaukite po num.

41 Gatės Street. So. Bostone 
(ant antrų lubų.) (43) 
- -------1 * - 1

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
ftitchell, 6 cilinderių. 1917 m., 7 

pasažierių. Mažai važinėtas. Išrodo 
kaip naujas, parduosim labai pigiai. 
Rengiuos važiuoti Lietuvon, todėl no
riu greitai parduoti. Matyt galima 
subatomis po pietų ir nedėliomis ir 
šiaip vakarai nuo 6 vai. vakare. (?) 

FRANAS BRAZD1S
190 Athens Str^ So. Boston, Mass.

MEmnt 
DAILI S. •

Smagiausia 
ir įdomiausia 

i knyga skaity
ti. 210 pusią-Gera žinia Lietuviams pių, 20 pavei-

Šiuomi prnešame gerbiamai visuo-Į Kaina
menei, kad Lietuvių Mechanikų ir Ji.oo, Reika- 
Mašinistų Bendrovė, South Bostone 
tapo inkorporuota vietinėje valstijoje laukite po*-, 
ant šimto tūkstančių dolerių ir jau1 . ♦
parduoda Šerus. Šerai yra po $50.00 A. maigUM, 
kiekvienas ir jų gali, pirkti viena vpa-’ . . .
ta net už penkis šimtus dolerių. Šė- 
rus gali pirkti kaip amatninkai, taip Chį-sp, g, 
ir darbininkai be skirtumo lyties iri . 
srovės. Šėrininkp gali būti gyven-' 
damas Amerikoje, laėtuvoje ar kitoje 
kokioje šalyje. Bendrovė siųs savo 
šėrininkams atskaitas ir aividentus 
bei uždarbi ten, kur jie gyvens, kas 
šeši mėnesiai.

Ši bendrovė mano steigti dirbtuves 
visokioms išdirbystėms Amerikoje ir 
Lietuvoje. Jau turi padariusi suo
kalbius su savininkais vienos didelės 
dirbtuvės South Bostone, kame ma
no trumpoje ateityje atidaryti labai 
didelį "Garadžių” su skyriumi taisy
mo automobilių ir visokios rūšies 
mašinerijų, įrankių ir padarų. Išdir- 
bystės bus plėtojamos kartu su au
gančiu kapitalu ir skaičiumi šėrinin- 
kų.

Jau susispietė gana didelis skaičius 
lietuvių, mokančių amato ir turinčių 
visokių patentuotų išradimų, kaip 
tai: puikiausių užraktų, mašinų pa
dirbimui sutvirtinančių kampų (Ang
les), drėkymo skrynelių, įvairių ma
šinerijų ir Lietuvoje reikalingų ūkio 
išdirbimui padargų, mašinų įrankių. 
Tarpe musų išradėjų yra gerai žino
mas p. Jonas Karpavičius, Jonas Gir
dvainis ir daug kitų.

Mums reikia daug netik amatnin- 
kų, bet ir paprastų darbininku, o prie 
to ir kapitalo, kad pasekmingai už
vesti biznį, kuris neštų pelną šėri
ninkams, o podraug ir naudą visai 
Lietuvai. Todėl nuoširdžiai kviečia
me visus lietuvius ir lietuvaites kuo- 
veikiausiai prisidėti prie musų bend
rovės.

Norintieji pirkti serus ar gauti 
informacijas kaslink musų bendrovės, 
malonėkite kreiptis ypatiškai ar per 
laiškus į musų raštinę, kuri randasi 
po num. 332 BROADWAY, arba pas 
musų finansų sekretorių, Lietuvių 
Prekybos Bendrovė, po num. 244 
BROADWAY, SOUTH BOSTON, 
MASS. \ isokias informacijas sutei
kiame kaip žodžiu, taip ir per laiš
kus. Musų raštinė yra atvira nuo 
7:30 iki 10 vai. vakarais (?)

Lietuvių Mechanikų ir Mašinistų
Bendrovės Valdyba.

Severa’s
Kidney and Liver Remedy 

(Severos Gyducę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
puslH uždegime, susilaikymo ar 
pertirito šlapumo, skausmingo šla
pinimosi. geltligės ir skilvio rūgštu
mo. ištinysių kojų ir skausmo str*- 
nose paeinančių r.uo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 75 et. ir 5 et. taksų, arba 

.$1.25 ir 5 et taksų.

Sutaisant Vaisius 
Vartok

WIUIAMS’
TYRUS

Prieskonius
• 

Kad gaut gerus rezulta
tus dažant įvairias sunkas 
raugintus ir konservus. 
Patyrusi garpadinė žino, 
kad Williams’ prieskoniai 
yra visados tyrus ir at
sakanti, ir padaro skanų 
kvepėjimą.

Jie sudaryti parankiose 
dėželėse, iš kurių galima 
■žbarstyti, užpilti arba 
atidaryti plačiai.

Daugelis gerų groserių 
parduoda juos.

ThliKuBiCarietMCą. .
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Amerikos Lietuviu antrašą 
j knygai.

Šita knyga bus išsiuntinėta į 
Visas dalis Lietuvos taip, kad 
Lietuvoje tavo giminės ir pažįs
tami atvers šitą antrašų knygą 
ir žinos kur jus gyvenat, ir to
kiu budu galės susinešti su ju
anis.

Reikalaukite visų informaci
jų. Atsakymui indėkite už 2c. 
pašto ženklelį. (?)

Strupas & Co.
į 9? Warwick St. Newark, N. J.

ž

Ant UI 
akmens

DAKTARAS

A. F.Christian
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte. 

Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9 
yakare.

(šventadieniais ir nedėliomis 
to* pačios valandos.)

Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja Hgonbučio gydymo ir 
priežiūros, užtikrinam, kad gaus 
geriausių priežiūrų, gerų valgi ir 
kambarj, ir gerus patyrusius 
daktaras visų laikų. Mano pri- 
ratilka Kospitald yra aprūpinta 
ra Bed&ališkaia , ir Chirurgii- 
kaū skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir che- 
mikališkų analizacijų Kraujo, 
šlapumų ir Pilvo ligų. įsteigta 
23 notai! >

401 !Wb»raojh Street 
(Netoli Maaaadiuoatta avė.) 

BOSTON, MASS.

Tel. tiaymarket 4164 
Gyvenimo Tel.: Cambridge >098.

Dt AL F»EKK1EWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų Hgų. 
VALANDOS: (10)

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
šventadieniais nuo 10 iki L

81 CANAL^T, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

! ■-

TeL So. Boston pOG-W

DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.
VALANDOS Nuo 9 iki 12 diena-

Nao 1 Ud 9 rak.
NEDtUOMIS 

11d 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas “Keleivio name

251 Broadvay, tarpe C ir D Sta. 
80. BOSTON, MASS.

Didžiausia Lietuviška

APT1EKA
Naujiena Visiems.

Pirmų siuntinį vaistų ii Euro
pos gavome ir dabar turim 
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. .Jeigu negauni kitur, ateik pab 
mus, męs turime. Receptus iš- 
pildome visokius, Amerikos ir 
Europos daktarų.
\ Taipgi užlaiko m visokių iš- 
dirbysčių ir patentuotų prepa- 
ralų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai'daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių 
duodam.
Kraujo Valytojas ... 
Nervų Ramintojas ...
Nuo slinkimo plaukų 

pleiskanų ................... .. ,__
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų ...
Nuo saulės nudegimo 
Nuo Reumatizmo 
Bobro Lašai.................
D-ro. Kempe Kapsulis 
Perfumas visokių

gėlių
Muilai ..

Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t.t.

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

“Lietaiikas išrsdejn”
Šituo vardu knygutė pa

rodys. Jums kiek žmonės 
pelno padarė ir kiek dar 
gali padaryti per išradi
mus.

Tą brangią knygutę 
siunčiame kiekvienam ant 
pareikalavimo

DYKAI
Kaipo žinovai (expertai) 

patentų bandome išradi
mas DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų - knygu
tės:
AM. E. PATENT OFFICE 

Ine.
718 MATHER BLDG (Ks) 

WASHINGTON, D. C.

ei.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosei
Kalba Lietuviškai, LooHškai ir

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP

TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki ln ryto. 
Nuo 2 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakan.

221 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(K ASPARAVIČIU8)

425 BROADVAY, 80. BOSTON 
Tel. So Boston 27 

Ofiso valandos:
* 9:30 to 12

• 1 ” 5
6:30 ” 9

Sundays 1 to 3

! 
!
1 
;
!

SALYKLAS
100 svarų maišas sumaltos salyklos . . $7.00

f

Prisiunčiame Expresą apmokėdami bile kur i 
Mass. kaip tik apturim pinigus.

D. F. Ryan, 390 w«hin?on strj.


