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KONTR-REVOLIUCIJA 
NENUSISEKĖ.

Kornilovas Rusijos 
nesuprato.

Skaitytojai jau žino, kad 
vyriausia rusu kariumenės 
vadas gen. Kornilovas pakė
lė maištą, norėjo paimti Pe
trogradą ir nuversti revo
liucinę valdžią. Trumpai 
sakant, jis pakėlė kontr-re- 
voliuciją.

Bet judošiškas Kornilovo 
žygis nenusisekė, šiandien 
jis jau areštuotas. Jį teis 
revoliucijos tribunolas kai
po išdaviką, kaipo parsida
vėli. Kokią jam bus baus
mė, da negalima pasakyt, 
bet veikiausia mirtis. Jis 
pats reikalavo, kad mirties 
bausmė butu sugrąžinta ne
paklusniems kareiviams 
bausti. Taigi ta pati baus
mė ir jam dabar geriausia 
tiks.

Kodėl Kornilovas pakilo 
prieš revoliuciją? Kas ji 
prie to pastūmėjo, kad davė 
drąsos eiti prieš žmones, ku
rie tik-ką sugriovė nuo am
žių Įsigalėjusi caro sostą?

Kaip United Press kores- 
pondentas Shepherd dabar 
iš Petrogrado praneša, Kor
nilovas Rusijos nesuprato. 
Jis žiurėjo ne i tikrąją Rusi
ją, ne i proletriatą, bet i bur
žuaziją. ir sulyg jos sprendė 
apie šalies ūpą. O buržuazi
ja visuomet buvo ir bus 
priešinga proletariato rei
kalams. Kupčiai, fabrikan
tai, popai, kunigai ir kito
kie dykaduoniai nudžiugo iš 
pradžių, kad puolė caro val
džia: mat jie tikėjosi tą 
valdžią pagriebti Į savo ran
kas. Ir iš pat pradžių jie 
jau buvo ją pagriebę. Bet 
socialistų vedami, Rusijos 
darbininkai ir kareiviai tuo
jaus suorganizavo savo Ta
rybą ir su jos pagalba pra
dėjo daryti toki spaudimą, 
kad šita grynai buržuazinė 
valdžia turėjo pulti. Buvo 
sudaryta tuomet nauja mi
nisterija, kurion inėjo jau 
ir keliatas socialistų, bet di
džiuma visgi buvo buržuazi
jos. Darbininkų ir Karei
vių Taryba darė tolimesni 
spaudimą. Ir laikinoji vy
riausybė buvo priversta 
Darbininkų ir Kareivių Ta- 
rvbos klausvti.

Maskvos kongresas davė 
Kornilovui drąsos.

Buržuazija tokio dalykų 
stovio persigando ir pradė
jo rykauti. Maskvos suva
žiavime ji tiesiog pareikala
vo. kad Kerenskis pertrauk
tų su Darbininkų ir Karei
vių Taryba visus ryšius, ar
ba pasitrauktų iš vietos. Ir 
tame pat suvažiavime bur
žuazija pradėjo jau atvirai 
kalbėti apie kontr-revoliuci- 
ją, apie nuvertimą revoliu
cinės valdžios.

jo visas rūmas. Šita demon
stracija traukėsi ištisas pen
kias minutas. Net šaltas 
Kornilovo būdas pradėjo 
tirpti nuo jos karščio. Tai 
buvo valanda, kuomet Kor
nilovas Įsivaizdino, kad ja
me visos Rusijos galybė. 
Jam rodėsi, kad čia ji svei
kina visa Rusija.

Bet 300 žmonių—vos tik 
dešimta to kongreso dalis— 
sėdėjo vienoj salės kertėj 
per visą šitą demonstraciją 
tyliai. Jie Kornilovui neplo
jo ir nešaukė "ura.”

Generolas Kornilovas, 
žmogus augštos rangos, ne
suprato tų 300 žmonių. Jis 
nežinojo kas darosi toliau 
nuo karės fronto. Visuo
met pasinėręs karės reika
luose, visuomet studijuoda
mas strategiją, visuomet 
galvodamas tik apie karini 
gyvenimą, vyriausis kariu
menės vadas manė, kad šitoj 
demonstracijoj kalba i jį vi
sos Rusijos balsas.

Kas buvo tie 300?
Jei Kornilovas ir atkreipė 

domą i tuos 300 tylinčių 
žmonių, tai jam rodėsi, jog 
tai nieko nereiškianti mažu
ma. Bet jis apsiriko. Ištie
sų tie 300 žmonių buvo tik
roji Rusija. Jie atstovavo 
ginkluotą Rusijos liaudį. Jų 
buvo čia tik 300, bet kiek
vienas jų buvo išrinktas pla
čiųjų minių; už kiekvieną jų 
balsavo tūkstančiai darbi
ninkų ir kareivių po visą 
Rusiją.

Jiems Kornilovas reiškė 
riską, ką jie revoliucijos ke
liu Rusijoj sugriovė. Jie 
žiurėjo i ji su panieka. Bet 
jis jų nesuprato. Jis jautė
si didvyriu. Buržuazija ne
šiojo ji ant rankų ir šaukė: 
"Lai gyvuoja!”

Ir taip Maskvos kongre
so padrąsintas, buržuazijos 
pakurstytas, Kornilovas pa
siryžo sugriauti revoliucinę 
valdžią ir išvaikyti Darbi
ninkų ir Kareivių Tarybą.
Viliugingas Kornilovo atsi

šaukimas į kariumenę.
Sugrįžęs iš Maskvos i Mo- 

hilevą, Kornilovas susišau
kė ištikimus sau generolus, 
oficierius, padarė visus pie
nus ir išleido Į kariumenę 
atsišaukimą, kuriame pas
merkia Kerenskį ir sako:

”Rusijos žmones, musų tė
vynė žūva! Valdžia, bolše
vikų tarybų spaudžiama, el
giasi visiškai sulyg vokiečių 
generalio štabo nurodymų, 
šitoj pavojaus valandoj, a- 
kyvaizdoj galutinos musų 
šalies suirutės, sąžinė liepia 
man šaukti visos Rusijos 
žmonės gelbėti žūstančią 
Rusiją. Visi, kurių tik šir
dyse plaka rusiškos širdįs, 
tegul renkasi Į bažnyčias ir 
meldžiasi Dievui, kad paro
dytų stebuklą, kad išgelbėtų 
musų tėvynę.

”Aš, gen. Kornilovas, ka
zoko ir kaimiečio sūnūs- 

.pranešu visiems, jog vpatiš- 
kai aš nieko sau nepagei-

pati nuspręs savo likimą ir 
pasirinks sau tvarką. Bet 
aš niekados neišduosiu Ru
sijos i priešo rankas ir nelei
siu Rusijos žmonėms patek
ti Į vokiečių vergiją. Aš 
greičiau mirsiu ant garbės 
ir mūšio lauko, negu maty
siu rusų žemę negarbėj.

"Rusijos žmonės: Jūsų ša
lies likimas jūsų pačių ran
kose. Kornilovas.”

Kitoj savo proklamacijoj 
gen. Kornilovas praneša, 
kad ji remia visos ”augš- 
tesnės Rusijos klesos” ir vi
si augštesni generolai ka
rės fronte. Jis nurodo, kad 
Petrogradas priviso Rusi
jos priešų, kad valdžia nieko 
neveikia, tik kalba apie re
voliuciją, kurios Rusijoj se
nai nesą, ir todėl, girdi, rei
kia siųsti Petrogradan ka
riumenę. kad padarius tenai 
tvarką, kad prašalinus triu
kšmadarius ir kaikuriuos 
ininisterius, kurie norį par
duoti Rusiją.

Revoliucinė vyriausybė 
vengė kraujo praliejimo.
Darbininkų ir Kareivių 

Taryba su laikinąja vyriau
sybe darė viską, kad išven
gus kraujo praliejimo. Bu
vo nutarta neatakuoti Kor
nilovo spėkų, pakol jos ne
pradės užpulimo.

Tą pačią dieną, 12 rugsė
jo, Kerenskis išleido prane
šimą, kad visi revoliucijos 
priešai, gen. Kornilovas, 
gen. Denikinas, gen. Lokom- 
ski, kelių ministerio padėjė
jas Kisliakovas ir kiti, bus 
atiduoti Revoliucijos Tribu
nolui, kuris paskirs jiems 
bausmę.

Oktiabristų vadas Gučko- 
vas ir juodašimčių vadas 
Puriškevičius taipgi likos 
areštuoti.

(Daugiau ant 4 pusi.)

A. F. Kerenskis paliko 
laikinu prezidentu.

Gen. Kornilovas buvo visa 
buržuazijos viltis. Kuomet 
jis pasirodė Maskvos miesto 
durnoje ant pagrindų, 2,700 
kupčių, bankierių- fabrikan
tų ir popų sustojo visose lo- dauju, tik noriu, kad butų
žose ir galerijose. Jie svei- išgelbėta galingoji Rusija, 
kino šitą generolą kaip pro- Ir aš prisiekiu nuvesti tautą 
to netekę. Nuo delnų ploji- jiergalės keliu per priešą n 
mo ir šaukimo "ura” drėbė- steigiamąjį Seimą, kur šalis*
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AMERIKA BUOSl, KAD 
RUSUA NEATSIMESTU
AMERIKA MANO. KAI) 

j RUSIJ A DARYS TAI K
Amerika labai nusigan

dus, kad Rusija nepadarytų 
su Vokietija taikos. Kontr- 
revoliucijai nenusisekus, 
buržuazijos įtekme tenai 
bagiai nupuolė, o socialistų 
pakilo. Darbininkų ir Ka
reivių Tarybos rezoliucija 
reikalauja tuojaus paskelbti 
slaptas sutartis ir pakviesti 
kariaujančias valstybes bai
gti karę. Amerikos valdžia 
mano, kad prieš šitą reikala
vimą Rusijos vyriausybė ne
atsilaikys ir taika su Vokie
tija gali įvykti.

AREŠTAVO 230 GENE
ROLU IR OFICIERIU.
Vėliausios žinios iš Petro

grado sako, kad išviso tenai 
'areštuota jau 230 generolui 
ir oficieriu. kurie buvo pri
sidėję prie kontr-revoliuci- 

' .jos. Visi jie atgabenti Pet
rogradan ir kartu su Korni- 
lovu laikomi po stipria ap
sauga.

RUSIJA VALDYS 5 ŽMO
NĖS.

Pereitam "Keleivio" nu
mery jau buvo rašyta, kad 
Rusijoj projektuojama su- 
iaryt komisiją iš penkių as
menų ir pavesti jai pilną ga- 
’ę vesti Rusijos reikalus pa
kol bus sušauktas Steigia- 
nasai Seimas. Dabar atėjo 
!:nių, kad tokia komisija jau 
susidarė. Jon įėjo pats res
publikos prezidentas Keren- 
;kis, užsienio ministeris Te- 
’eščenko, karės mininsteris 
gen. Verchovskij. laivyno 
ninisteris admirolas Ver- 
ierskij ir k rasos ir telegra
fo ministeris Nikitin. Tai e- 
>ąs visai "bepartvvis kū
nas.” Visi iki šiol buvusieji 
ministeriai patįs rezignavo, 
kad davus Kerenskiui liuosą 
valią sutvarkyti naują kabi
nėtą taip, kaip jam išrodo 
geriau. Taigi Kerenskis ir 
pasirinkęs tokį kabinėto są
matą. Telegramos sako, 
kad tokią vyriausybės for
mą užgvrė Darbininkų ir 
Kareivių Tarybos pildoma
sis komitetas ir Kaimiečiu 
Tarybs atstovai. Net bolše
vikai balsavę už tokią val- 
Ižios forma, nes tai esąs vie- 
mntelis išėjimas iš dabarti
nio padėjimo. Kova tarp 
larbininkų ir buržuazijos 
pasidarė tokia aštri, kad a- 
niejų klesų atstovai vienam 
kabinete jau nebegali veikti. 
Sudarius gi kabinetą iš kat
ros nors vienos tų k i esti, ki
ta tuojaus kelia kontr-revo- 
iiuciją. Prisiėjo todėl suda
ryti laikinąją vyriausybę iš 
tokių žmonių, kurie nepri
guli nei vienai politiškai pa
rtijai. Vienok 2 iu — soci
alistai.

AMERIKA TURI JAI Ml- 
LIONĄ KAREIVIŲ.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Amerika turi jau 
1,074,146 liuosnorių karei
vių po ginklu: 819.881 ant 
saužemio ir 254,265 ant van
dens. Tai tik liuosnoriai. 
Prievarta paimti kareiviai 
prie to nepriskaityti.

A. F. Kerenskis.
Darbininkų ir Kareiviu

Tarybos verčiama, laikinoji KALNĄ,
rusų vyriausybė paskelbė, Italai paveržė iš austrų
kad nuo 14 d. šio mėnesio'kalną San Gabriele, kuri jie 
Rusija oficialiai vadinsis f ėmė jau nuo 25 pereit • mo
jau respublika. Po deklara- nėšio ir paklojo 2530 tukstan- 
cija pasirašo Kerenskis, kai- čius savo kareivių. Jie kelis 
po laikinas respublikos pre- kartus buvo jau pasiekę to 
zidentas, ir naujas teisių mi- kalno viršūnę, bet austrai 
nisteris Zarudnvj. vis juos išmušdavo.

ITALAI PAĖMĖ SVARBI

Generalis streikas kares darbuose
273,000 Darbininku išėjo bei ruošiasi streikan.

Amerikoj staiga ėmė plė
totis generalis streikas ka
tės darbuose. Kapitalistų 
spauda 18 rugsėjo paskelbė, 
kad 200,(MM* darbininkų jau

28 L\PKRIčIO BUS 
STEIGIAMAS RUSIJOS 

SEIMAS.
Rinkimai į Steigiamąjį 

Rusijos Seimą jau nustaty
ti. .Jie bus 12 d. lapkričio 
sulyg rusų kalendoriaus. 
Delegatų suvažiavimui pas 
kieta 28 rugsėjo diena, taip
gi sulyg rusų kalendoriaus. 
Manoma, kad Steigiamas 
Seimas trauksis apie pusę 
metų.

RUSAI ATMUŠĖ VOKIE
ČIUS PRIE RYGOS.
Iš Berlyno pranešama, 

kad į pietus nuo Venden-Ry- 
gos kelio rusų spaudžiami 
vokiečių raiteliai turėjo pa
sitraukti iš savo pozicijų.

VADINA KERENSKJ 
ANTRUOJU NAPOLE

ONU.”
"Kerenskis yra antras Na

poleonas ir gali būt, kad 
greitu laiku jisai ves visas 
sąjungininkų armijas,” pa
sakė kun. Manthorne iš 
Mont realo savo prakalboj 
pereitoj nedėlioj Bostone. 
"Rusija visai da nepabu
do,” jis sako, "bet kada ji 
Kerenskiui vadovaujant su
krus ir žengs pirmyn, Vo
kietija neatsilaikys.”

Milžiniškas Socialstu 
laimėjimas Švedijoj.

Pereitoj pėtnyčioj Švedi
joj buvo rinkimai atstovų į 
parliamentą. Nors kapita
listų spauda mažai paduoda 
apie juos žinių, bet vistiek 
matyt, kad socialistai sumu
šė visas parti jas ir daugiau
sia išrinko atstovų. Švedi
jos parliamente dabar bus:

Socialistų .... •......... 48
Liberalų.......................37
Atžagareivių .............. 30
Prie atžagareivių Švedi

joj priguli klerikalai, patrio
tai ir valdžios šalininkai. Ši
ta partija likos daugiausia 
sumušta. Iki šių rinkimų 
Švedijos parliamente ji bu
vo skaitlingiausia, o dabar 
likos mažiausia.

I VIENĄ SĄVAITE AN- 
‘ G LAI NETEKO 26,626 

KAREIVIŲ.
Iš Lndono oficialiai pra

nešama, akd per pirmutinę 
rugsėjo sąvaitę anglai nete
ko iš viso 26,626 kareivių. Iš 
■ o skaičiaus užmušta: ofi- 
cierių 184, kareivių 4.183; 

'sužeista ir l>e žinios prapuo
lė: oficieriu 681, kareiviu 

j 21,678.

RYGĄ VOKIEČIAI LAI
KYSIS.

"Tik kvailiai gali mislyt, 
kad mes atiduosim Rygą ru
sams,” pasakė d-ras Štresse- 
mann, Vokietijos Reichsta- 

'go narys.

išėjo straikan ir da 73,000j 
pasirengę tuojaus mesti! 
darbą. Čia paduodam, kiek ' 
kur streikuoja arba rengia
si streikuot:

Springfield, III. .. 10,000 
New York ....... 30,000 
Seattle, Wash. ... 6,000
San Francisco ... 28,000 
Butte, Mont. ..... 15,000 
Tenn. ir Ky. valst. 22,000 
Globė, Ariz.......................  5,000
Ant didž. ežerų . . 5,000
Vidur, valstijose. . 40,000 
Miškuose ......... 1000,000
Lvnn, Mass........... 12,000

SOCIALISTAI PAĖMĖ 
VIRŠŲ.

Amerikos politikieriai nu
leido nosis, kada atėjo žinių, 
jog Rusija apskelbta respu
blika. Žinoma, jie nusiminė 
nedelto, kad Rusi ja bus res
publika, bet dėlto, kad šita 
respublika likos paskelbta 
kaip tik dabar, kuomet to 
pareikalavo Darb. ir Karei
vių Taryba. Tas parodo, sa
ko Washingtono politikie
riai, kad Rusiją valdo visgi 
ne Kerenskis, o socialistai 
su Darbininkų ir Kareivių 
Taryba. Tai mat, kas Ame
rikos "demokratams” nepa
tinka.

Sykiu ................ 273,000
Nors žiūrint paviršium 

streikas turi ekonominę 
spalvą, bet tas faktas, kad 
jis apima daugiausia val
džios dirbtuves arba tokius 
darbus, kurie labiausia rei
kalingi karei, priduoda jam 
revoliucinį pobūdį. Tai yra 
lyg ir atsakymas darbinin
kų į pradėtą valdžios ablavą 
ant darbininkų spaudos ir 
trganizacijų. Tai yra lyg 
demonstrancija, kuri paro
do, kad šalies galybė rymo 
ne ant dolerinių patriotų, 
ne ant policijos buožės, bet 
ant darbininkų.

RIAUŠĖS ARGENTINOJ.
Argentinoj, ypač Buenos 

Aires mieste, pereitoj sąvai- 
ėj kilo didelės riaušės prieš 

vokiečius. Minia išdaužė 
vokiečių krautuvių ir namų 
augus, daug triobų padegė 
ir norėjo užmušti Vokieti
jos ambasadorių, kuris yra 
kaltinamas už siuntinėjimą 
vokiečiams informacijų iš 
Amerikos. Policija pradėjo 

minią šaudyt ir 7 žmone3 
peršovė.

AR IMS NEPILIEČIUS?
Senatas jau priėmė bilių, 

kad nepiliečiai butų imami 
kariumenėn. Dabar jį turi 
priimti da atstovų butas. 
Bet valdžia neturi didelio 
noro imti nepiliečius ir iš
reiškė pageidavimą, kad kol 
kas kongresas savo rankų i 
tą reikalą nekištų. Wilso- 
nas nori pirma Susižinoti su 
sąjungininkų valdžiomis, ar 
jos sutiks, kad Amerika im
tų jų piliečius savo kariu
menėn. Rusija dabar vei
kiausia jau nesutiks.

50 AMERIKONŲ ŽUVO 
SU LAIVU.

Airijos pakrašty vokiečių 
submarinas paleido jūrių 
dugnan didelį amerikonų 
'aivą "Minnehaha,” su ku
riuo žuvo ir 50 žmonių, tų 
tarpe daug oficieriu.

KRATA PROF. NEARING 
NAMUOSE.

Valdžios agentai užpuolė 
prof. Neaiingo namus To- 
ledoj, iškrėtė juos ir išnešė 
daugybę literatūros. Prof. 
Nearing yra socialistas ir 
didelis karės priešas.

SUĖMĖ 40 ANARCHISTŲ 
Iš AMERIKOS.

Amerikos džingoistų spau
da paskelbė žinių, gautų buk 
tai krasa iš Charbino, kad 
rusų valdžia tenai suėmė 40 
anarchistų, kurie grįžo iš A- 
merikos. Tie anarchistai 
atvažiavę Rusijon tuojaus 
pradėjo sakyt kareiviams 
prakalbas ir kurstyt juos 
prieš valdžią. Jie "liepė ka
reiviams mesti ginklus ir 
plėšti krautuves,” sakoma 
toj žinioj.

Iš šito pridečko tuojaus 
matyt, kad tai pačių ameri
kiečių laikraštininkų sufab
rikuota žinia. Kalbėdami a- 
pie anarchistus jie visuomet 
suriša juos su plėšimu ir ne
paklusnumu valdžiai. Ame
rikietiška psicholiogija čia 
taip ir kišo kaip kokia yla 
iš maišo.

BERKMANAS IŠPIRK
TAS IR VĖL AREŠ

TUOTAS.
Kapitalistai yra pasiryžę 

būtinai laikyt Alexandrą 
Berkmaną kalėjime. Jis 
buvo areštuotas New Yorke 
kartu su Emma Goldman 
už agitaciją prieš konskrip- 
ciją ir abudu likos nuteisti 
2 metams kalėjimo ir užmo
kėti po $10,000 bausmės. 
Abudu apeliavo ir likos pas
tatyti kiekvienas po $25,000 
kaucijos. Emma Goldman 
tuoj buvo išpirkta, o dabar 
atsirado žmonių, kurie ir už 
Berkmaną padėjo kauciją. 
Bet kapitalistams rupi, 
kad Berk manas iš kalėjimo 
neišeitų. Ir nespėjo jis iš 
kalėjimo išeiti, kaip jie pa
darė jau kitą prieš jį apkal
tinimą ir ant tų pėdų jį vėl 
areštavo. Ji kaltina prisidė
jime prie tos bombos, kuri 
buvo mesta anais metais 
patriotų parodon San Fran- 
ciscoj ir užmušė keliatą 
žmonių. Jeigu tos bombos 
nebūtų, Berkmanas, be abe
jonės, butų apkaltintas už 
kitą kokią katastrofą.

VOKIEČIAMS NEVALIA 
RAŠYT APIE KARĘ.

Amerikos kongresas pri
ėmė bilių, kuris suteikia 
prezidentui galę uždrausti 
vokiečių laikraščiams Ame
rikoj spausdinti karės ži
nias, jeigu šalia tokių žinių 
nebus angliško vertimo.

<
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KLERIKALŲ STYL1US.
Vienas klerikalų organas socialistai pasmerkia

"Keleivio” žodžiai išsipil- jo iekcijas imtų, 
dė. Philadelphijos "revoliu- žvalgas.
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KADA SOCIALISTAI 
PRIEŠ KAIZERI, TAI 

JIE GERI.
Amerikos plotukratų spau

da šunis karia ant socialistų, 
kam jie priešingi karei ir 
neriamia savo valdžios. Bet

Mes nutarėm sykį jau už
baigti ginčus su "Kova.” 
Tuo tikslu mes norim pasa
kyti kelis žodžius tiems sąA 
jungiečiams, kurie pasta
ruoju laiku pradėjo atkak
liausią kovą prieš socialistų 
spaudą ir visus veikėjus, 
kurie apie tą spaudą suspie- 
tę. Mes norim tiems žmo
nėms pasakyti ve ką:

Nuo to laiko, kaip Ameri
ka įsivėlė karėn, per “Ke
leivio” redaktoriaus Michel- 
sono prakalbas prie Sąjun
gos prisirašė naujų narių 
Waterburyje apie 15, Cam- 
bridge'uje apie 18, So. Bos
tone syki apie 15, kitą sykį 
(kalbėjo abu "Keleivio“ re
daktorių) apie 50.

Drg, Smelstorius, kitas 
"keleivio" redaktorius, kai
po liuosesnis kalbėjo tan
kiau. Per jo prakalbas i tą 
patį laiką prie Sąjungos pri
sirašė apie 227 nauji nariai.

Vadinasi, išviso per “Ke-‘ 
leivio" redaktorių prakal
bas į kokius tris mėnesius 
laiko Sąjungos organas 
"Kova" gavo daugiau kaip 
300 naujų skaitytojų.

Mes klausėm Bagočiaus, 
kiek per jo prakalbas per šį 
pusmetį Sąjunga gavo nau- tu ir skaityt, 
jų narių. Kiek iš atminties rastas I----
jis galėjo pasakyti, tai Det
roite jam kalbant prisirašė 
apie 8-5. Clevelande apie 4-5, 
Grand Rapidse apie 20. Chi- 
cagoje apie 40. Naujoj An
glijoj apie 30. Išviso apie 
220.

Taigi tik tris šitie kalbėto- 
l—Bagočius, Smelstorius, 

Michelsonas—į tą trumpą 
laiką davė "Kovai" daugiau 
kaip -500 naujų skaitytojų. 
O kur drg. Pruseikos, drg. 
Grigaičio ir kitų "socialpat
riotų” prakalbos? Mes ma
nom, kad ir jie nemažiau da
vė naujų Sąjungai narių.

O kaip jiems ir mums 
"Kova” už 'tai atsilygina? 
Aiškinti nereikia; kas ją 
skaito, tas žino. Jos sukur
styti sąiungiečiai pradeda 
jau boikotus skelbti musų 
laikraščiams. Mes turim 
faktus rankoje, kad dviejose 
vietose kuopos nutarė boiko 
tuoti "Naujienas," "Keleivį“ 
ir "Laisvę" kaipo "priešin
gus” Sąjungai laikraščius.

Jeigu sukurstyti “Kovos 
sąjungiečiai ir toliaus taip 
elgsis, mes turėsime jieškoti 
iš to kokio nors išėjimo. Mes 
negalėsim dauginti "Kovos" 
skaitytojus, kad ji paskui 
tuos " skaitytojus kurstytų | 
prieš mus. Tai reikštų vei
kti prieš save.

Ginčų mes daugiau jau 
nevešime. -Tų buvo jau per
daug. Kiekvienas jau galė
jo suprasti, keno pusėje tie
sa. -Jeigu "Kovos" redakto
rius ir jo šalininkai nesiliau
ja mus atakavę, tai reiškia, 
kad jie geriau už mus su
prasta. socializmo mokslą, 
dalgiau išmano apie klesų 

proletariato uždavi
nius. O jeigu taip, tai musų 
prakalbos ir agitacija visai 
neneikalinga. Juk negalima 
mokyti tų. kurie daugiau iš
mano.

Todėl, jei sąjungiečiai tuo
jaus neatsisakys nuo savo 
taktikos ir nesuvaldys "Ko
vos,” tai bus aišku, jog jie 
nenori, kad mes dirbtume 
Sąjungos labui. Tuomet 
mums jau nieko daugiau ne
liks, kaip tik atsisveikinti ir 
palinkėt jiems laimingos 
kloties.

Kada, mes paliausime Są
jungai dirbę, kada paliausi
me už ją agitavę ir teikę 
"Kovai’’ šimtais naujų skai
tytojų, gal tuomet bus 
geriau...

rašo:
"Musų tėvynei jau šviečia 

aušrinė žvaigždutė — tos skai
sčios, visų laukiamos dienelės 
pranašas. Po ilgu besikanki- 
nimu ir vargų musų močiutė- 
tėvvnė rinks išbėgusius visus 
savo vaikelius...

"Žinome, ten mus priims su 
atvira širdimi, ten prabils i 
mus lietuvių kalba, žavės mus 
dainelės... Bet Kas daryti su 
musų broliais ir sesutėmis, ku
rie negirdės tėvynės balso ir 
jos troškimo nebesupras. Nes 
tėvynė šauksis prie savo vai
kelių tik savo kalba, kitokios 
jie nemoka. Jos vaikeliai tą 
kalbą jyadeda užmiršti, prade
da paminti ją po kojų. O. koks 
prasižengimas!”
Kaip matot, čia kalbama 

apie lietuvių kalbos palaiky
mą. Prieš pačią minti mes, 
žinoma, nieko neturime. Bet 
vietoj pasakyti tai vyriškai, 
rimtai, tvirtai, klerikalų or
ganas taip praskinda. kadganus taip praskinda. 
atkaru skaityt:

Tėvynė-močiutė, 
Močiutė-tėvynė.

* Tėvynė šauksis vaikelius, 
Prabils lietuvių kalba, 
Žavės mus dainelės.
O mus broliai ir sesutės 

ją visai negirdės. Kas da- 
rvt. kas darvt? Vai Jėzaru.* * 
vai Jėzau!

Tokius banališkumus kok- 
. Tai jau pap- 

_____> klerikalų stylius. 
Rimtai jie kalbėt nemoka. 
Jei jie Įsitižo ką šmeižti, tai 
šlykštu klausytis, o jeigu 

: kalba be piktumo, tai jau 
taip skystai, kad vėl reikia 
rausti iš gėdos.
NEBESUSKAITO "SOCI

ALIZMŲ.”
Vienas "Vienybės Lietuv

ninkų" rašytojas išsižergęs 
net ant penkių skilčių priro
dinėja, kiek yra pasaulyje... 
socializmų. Ir žiūrėkit,kiek 
jis jų atranda:

"1. SočiaI-patriotizmas.
Social-kapitalizmas, 3. Social- 
demokratizmas, 4. Social-revc- 
liucijonizmas, 5. Social-komu- 
nizmas, 6. Social-sindikaliz- 
mas. 7 Social-terorizmas, 8. So- 
cial-giltinizmas, 9. Social-liau- 
dininkizmas (truaovikizmas) 
—A. Bulotos garsi partija, 10. 
Social-darbininkizmas (Labor 
party). etc.. etc.”
Kaip matot, net ir "gilti- 

nizmas" pas jį priguli prie 
i socializmo, ir "darbininkiz- 
mas” reiškia tą patį.

Išeina, kad patriotizmas, 
kapitalizmas, terorizmas ir 
"giltinizmas”—tai vis lygus 
"izmai." nes kiekvienas gali 
būt socializmu.

Sudėjus gi visa tai i krū
vą. pasidaro vienas tik "ne- 
sąmonizmas."
KUN. KEMĖŠIS NEBUS 
"DRAUGO” REDAKTO

RIUM.
Andai buvom rašę, kad 

kun. Kemėšis pasitraukė 
nuo "Darbininko” ir išva
žiavo kun. Bučio vieton prie 
"Draugo." Mums buvo pra
nešta apie tai tokių žmonių, 
kurie stovi arti "Darbinin
ko" redakcijos. Paskui ka
žin kas mums da ir laišką 
atsiuntė, prašydamas pas
kelbti "Keleivyje,” jog kun. 

; Kemėšis ‘išvažiuoja reda
guoti "Draugą," o kun. Bu- 
čys. kuris iki šiol buvo to 
laikraščio redaktorium, va
žiuojąs Rusijon. Pagalios 
"Keleivio” redakcijon buvo 
atsilankius "Moterų Dirvos” 
redaktorė ir ji taip-pat sakė, 
kad kun. Kemėšis išvažiavo 
prie "Draugo” už redakto
rių.

Bet dabar šitą žinią 
"Draugas" užginčija. Jis 
sako, kad Kemėšis išvažia
vęs Chicagon kunigauti, o 
ne "Draugą” redaguoti. 
"Draugo” redaktorium kaip 
buvęs kun. Bučys, taip ir 
pasiliekąs. Matyt, priešingi 
Kemešiui kuninigai nenori 
jo prie "Draugo” prileisti.

.o kaizerį, tai tie džingų orga
nai giria socialistus apsilai
žydami.

VVilsono atsakymą popie
žiui patriotiška vokiečių 
spauda pasmerkė arba iš
juokė. "Koelnische Zeitung" 
vadina prezidento atsakymą 
"išsisvajota nesąmone," ku
rios augščiausis laipsnis e- 
sąs tame, buk "vokiečių tau
ta vaitoja po žiauriu savo 
valdžios jungu." Tas laik
raštis nurodo. kad visi Vo
kietijos žmonės, kaip turtin
gi taip ir beturčiai, išreiškia 
savo valdžiai ištikimybę ir 
remia ją kiek gali. Berlyno 
"Anzeiger" gi nurodo, kad 
Vokietijos valdžia daug de
mokratiškesnė. negu pono 
AViisono, nes Vokietijoj ant 
ramių susirinkimų iki šiol 
da niekas neužpuldinėja ir 
žmonių neareštuoja, o Ame
rikoj tas jau paprastas daly
kas pasidarė. O "Koelni
sche Volkszeitung" ve kaip 
apie VVilsoną atsiliepia:

“Dėl popiežiaus žmoniškumo 
prezidentas VVi’sonas verkia 
krokodiliaus ašaromis. bet 
taip tą žmoniškumą ir palieka. 
Jis nori, kad 
triuškintas ir 
taikos, kokia 
ir Amerikai, 
kymą reikia

priešas butų su- 
reikalauja tokios 
patiktų Anglijai 
Prezidento atsa- 
charakterizuoti 

kaipo pasigailėjimo vertą. Tas 
žmogus nesenai da agitavo už 
taiką, o dabar pučia didžiausi 
karės ragą. Tas, kuris skel
bė taiką be pergalės, dabar no
ri. kad priešininkas butų visi
škai sutriuškintas.” / 

"Rheinisch-Westfaelische 
Zeitung" vadina Wilsoną 
"farizėjišku veidmainiu."

. "Wesser Zeitung" da 
smarkiau skalbia Wilsonui 
nugarą už tą "veidmainys
tę" buk Amerika kariau
janti, kad įvykinus Vokieti
joj demokratizmą. "Kokį 
demokratizmą?" klausia tas 
laikraštis. "Ar tokį, kaip 
Amerikoj? Tokio demokra
tizmo su visomis jo nedory
bėmis ir korupcijomis Vo
kietijos žmonės visai nerei
kalauja. Jie ištaisys savo 
namus taip kaip jiems pa
tinka, pono Vilsono visai 
nesiklausdami."

Taip ir tam panašiai vai
šina Wilsoną patriotiški Vo
kietijos laikraščiai.
Bet kitaip apie tai atsiliepė 

Vokietijos socialistų spau
da. Socialistų "Vorwaerts,” 
pavyzdžiui, nurodė aiškiai, 
kad ant Vokietijos žmonių 
Wilsonas visai neužsipuola, 
o tik pataria, kad vokiečiai 

į prašalintų savo kaizerį. Dėl 
• šito patarimo Vokietijos 
žmonėms nėra reikalo įsižei
sti, sako "Vorvvaerts." Gir
di, mes ir patįs pripažįstam, 

■ kad permainų mums reikia. 
L Ir šitą socialistų organo 
Į pastaba Amerikos plutokra- 
1 tų spaudai begalo patiko, 
i Pasirodo, girdi, kad iš visų 
srovių ir partijų tik socialis
tai moka sveikai protauti. 
Jie sveikai protauja dėlto, 
kad jie neriamia savo val
džios. Bet kada Amerikos 
socialistai užima panašią 
poziciją linkui savo valdžios, 
tie plutokratai didžiausi ler- 
mą kelia.

IR PARTIJŲ ORGANAI 
NUKRYPSTA NUO 

KELIO.
Vienas svarbiausių argu

mentų, kokį vartoja tūli są
jungiečiai prieš privatinius 
laikraščius, yra tas, kad pri- 

; vatinis laikraštis gali nuk- 
rvpti nuo kelio, nes jo ne- 

į kontroliuoja jokia organiza- 
icija-

"Laisvė' šitą argumentą 
1 sumuša į dulkes. Ji nurodo, 
kad partijos organų pakrai
pa ir taktika priguli ne nuo 

i partijos, bet nuo redakcijos, 
į Todėl ir partijų leidžiami ir

kont roliuo j aini lai k raščiai 
gali savo pakraipą mainyti. 
Kaipo pavyzdį "Laisvė" nu
rodo Europos socialistų lai
kraščius:

’Tenais juk veik visa spau
da partijos rankose, o ar ap
saugojo partvvu.nas nuo soei- 
alpatriotizmo?... Vieni parti
jos leidžiami organai eina vie
nais, o kili eina kitais keliais. 
Būti partyvišku, anaiptol dar 
nereiškia būti kairiuoju.

“Kartais gali dar atsitikti ir 
taip, kaip tai atsitiko su Ber
lyno ’Voruaerts’u.* Koleik 
dienraštis buvo kontrolėje 
Berlyno organizacijos (rajo
nu), koleik ji kontrolia\o ber
lyniškiai šėrininkai. tol laik
raštis ėjo prieš valdžią ir sto
vėjo klest; kovos pamatais, na 
o paskui, kada laikraštį paėmė 
Į savo kontrolę partijos cent- 
pavirto socialpatriotų laikraš- 
raiis komitetas, ’Vonvaerts’ 
čiu.”
Pas lietuvius tos permai

nos da tankiau Įvyksta, nes 
pas mus tankiau mainosi re
daktoriai. O kitas redakto
rius—kita laikraščio pakrai
pa. "Kova," pavyzdžiui, su 
kiekvienu redaktorium mai
nė savo dvasią. Kitokia ji 
buvo prie Sirvydo, kitokia 
prie Baltrušaičio, kitokia 
prie Smeistoriaus ir kitokia 
prie Vidiko. Prie Vidiko ji 
net dusyk mainė savo išvai
zdą ir kažin ar da nemainys.

Tuo tarpu privatiniu soci
alistų laikraščių, padėkim 
"Keleivio” kaip jis dabarti
nių leidėjų rankose, pakrai
pa da nei ant plauko nenu- 
krypo.

miltelių reiškia tiek kiek vie
nas kiaušinis, o visas pakelis 
esąs lygus keturiems tuzinams 
kiaušinių.”
Tuo tarpu gi kiekvienas 

gali suprasti, sako prof. lai 
VVall, kad dvi-tris uncijos 
krakmolo niekados ant svie
to keturių tuzinų kiaušinių 
negali atstoti; kažin da ar 
atstos vieną kiaušini. Visa 
ta medega neverta daugiau, 
kaip 3 centai, o parsiduoda 
po 25c.

Skelbdamos šituos apga- 
v ingus miltelius, kompani
jos visuomet atsišaukia į 
žmonių patriotizmą: Bu
kit patriotai, taupykit kiau
šinius. valgykit "pauderį" ir 
padėkit tuomi laimėt Ame
rikai karę.

—
KAIP MAISTO "TAUPY
TOJAI” APGAUDINĖJA i 

ŽMONES.
Įsivėlus Amerikai karėn, 

visokie "patriotai" pradėjo 
nuo stogų šaukti, kad patri
otizmo vardan reikia taupy
ti maistas. Šitą patriotišką 
riksmą palaikė valdžia ir 
bažnyčia.

Šitas patriotiškas riksmas 
paskatino visokius apgavi
kus fabrikuoti maisto užva
das (substitucijas). Taip 
atsirado mėsos "užvada," 
kiaušinių "užvada" ir kito
kio paraitai.

Apžvalgų magazinas ”Li- 
terary Digest" dabar nuro
do, kad visos tos "užvados" 
yra niekas daugiau, ' 
begėdiškas žmonių apgaudi
nėjimas. Pennsvlvanijos 
maisto komisijos chemikas 
prof. La Wall rašo "Ameri- 
can Food JournaFe,” kad 
tos "užvados" daromos iš 
prasčiausių medegų, bet už
vardinamos labai skambiais 
vardais ir neša fabrikan
tams kelis šimtus procentų 
pelno. Pavyzdžiui, pakelis 
karčiosios druskos (Epsom 
salts), truputi nudažytas ir 
patriotiškai užvardytas, 
parsiduoda po $1.00. kuomet 
tikra jo kaina—5 centai. O- 
nio maisto komisija pasta
ruoju laiku tokių apgavys
čių išparodė apie 100. Prof. 
La Wall prirodo, kad lygiai 
tokia apgavystė yra ir kiau
šinių "užvada,” kuri angliš
kai vadinasi "Egg substitu
te” arba, da geriau. "Egg 
powder." Fabrikantai tyčia 
tuos daiktus taip užvadina, 
kad tamsus žmonės manytų, 
jog jie ištiesų čia gauna 
kiaušinių “pauderio," tuo 
tarpu gi kiaušinio tenai nė
ra nei biskio. "Literary Di
gest" paduoda profesoriaus 
La Wall paaiškinimą, iš ko 
tie "kiaušinių pauderiai” 
daromi:

"Kiek tik buvo jų tyrinėta, 
visi jie susideda iš visai pap
rastų ir pigių sudėtinių. Di
džiausią jų sąstato dali sudaro 
krakmolas, tankiausia komų 
kramolas (com starch), 
kartais vartojamas iš 
krakmolas; paskui seka mal
tas želatinas, kaseinas ir kito
kios virškinančios medegos. 
Kiekvienam atsitikime tuose 
milteliuose randama dažų, kad 
pridavus tešku apgavingą iš
žiūrą kaip ir nuo kiaušinių. 
Veik visi milteliai parsiduoda 
po 25 centus už pakelį ir sve
ria nuo 2 iki 4 uncijų. (J sva
rą eina 16 uncijų. Red.) Paaiš
kinimuose pasakyta, kad vie
nas arbatinis šaukštukas tų

VIS DAR NORI VIE
NYBĖS.

"Vienybė Lietuvninkų” 1 
dar kalba apie srovių vieny
bę politikos klausime. Ji 
pripažįsta, kad—

"Apsoliutiškos vienybės tar
pe srovių negali būti. Kiek
viena srovė siekia prie Įvairių 
ideaių. Klerikalai siekia prie 
to, kad valstybės galva, arba 
taip vadinamu 'dvasišku va
dovu’ butų bažnyčia. Jie tą 
gali atsiekti tiktai remiantis 
ant liaudies. Todėl jie pama
tau deda krikščionišką demo
kratiškumą. Ir jokiu budu 
jiems to niekas negali užginti, 
nes ir jie kaipo žmonės turi 
turėti laisvę skleisti savo ide
alus.

"Demokratai (tautininkai) 
priešingi tani. Jie stovi už tai. 
kad žmonės patįs gali valdy- 
ties, gali liuosai tvarkyties, be 
jokių dvasiškų vadovų nurody
mų ir diktavimų.

"Socialistai taippat demo
kratai. bet jie nori šiandien ne
galimų dalykų. Jie nori socia- 
listiškos tvarkos, prie kurios 
žmonija dar nepriaugo...

“Tų visų srovių siekiniai ne
sutaikomi. Ir juos nereikia 
taikyti. Reikia visiems taiky- 
ties tiktai tuose dalykuose, ku
rių visos srovės pageidauja. O 
tuom yra išgavimas neprigul- 
mybės Lietuvai.”
Taigi ji mano, kad—
"Delei išgavimo Neprigul- 

mybės ir turi musų visos sro
vės sueiti į vienybę. Bet kaip?

"Čia lai amerikiečius pamo
kina Rusijos lietuviai.”

Bet Rusijos lietuviai kaip 
tik ir parodo mums, kad vie- 

'■‘i' bT'tTv nvbės politikos klausime ne- , kaip tlK ; - , y Q„+x.s>.x t

Nesenai Boston Centrai 
T«ibor Unijos pirmininkas 
Ed. McGrady kalbėdamas 
viename darbininku vieša
me susirinkime už reiškė, 
kad panašių kaip buvo E. 
St. Louise skerdynių reikia 
laukti ir Bostone. Jis savo 
spėjimą motivuoja tuo. kad 
f; brikantai parsitraukia iš 
Porto Ricos ir Kitur daug 
pigių darbininkų. Nenori
me čia aiškinti to, kad p. Mc 
Grady žymiai prisideda prie 
rengimo tų baisių skerdy
nių. iš vienos pusės visomis 
savo* jiegomis remdamas a- 
municijos fabrikantų inte
resus ir darbininkiškos or
ganizacijos centrą parvers
damas į karės departamen
tą, o iš kitos pusės kursty
damas didžiausią neapykan
tą prieš ateivius — nepilie- 
čius, kurių negalima kolkas 
Į karės skerdyklas išsiųsti. 
Mes norime į tikras jau 
buvusių skerdynių priežas
tis šiuo kartu pažvelgti, kad 
radus pamatą p. McGrady 
pranašavimui tikėti.

Liepos 1 d., kaip jau ži
noma. gauja uniformuotų 
mušeikų užpuolė darbininkų 
demonstaciją, sudraskė rau
donas socialistų vėliavas, 
apdraskė daugybę žmonių 
net ir moteriškių, ginančių 
tas vėliavas, paskui įsilaužė 
i socialistų butą, sudraskė 
knygas ir literatūrą, nepali
ko sveikais stalų, kėdžių net 
ir na veikslu bei langų.

Šitą tiesiog laukinių 
nių pasielgimą net ir 

I pitalistiškoji spauda 
merkė.

žmo-
ka- 

pas- 
Daugelis laikraščių 

atvirai pasakė, kad šitokius 
išsigimėlius negalima leist 
karės frontan, nes jie nu
veikę priešą, užpuldinės ra
mius gyventojus, moteris ir 
vaikus ir darys tą pat, ką 
darė su Bostono žmonėmis. 
Spauda tečiaus nepasakė, 
kas už visa tai kaltas. 
Ta pati kapitalistiškoji

gali būt. Sutvėrė jie Lietu
vių Tautos Tarybą, suėjo vi
sos srovės, sušaukė Seimą, 
bet kaip tik priėjo prie Lie
tuvos politikos klausimo—ir 
skilo. Taigi, jei "Vienybė 
Lietuvninkų*’ ima savo lek
cijas iš Rusijos lietuvių, tai 
ji turėtų žinot,kad tokia sro
vių vienybė, apie kokią ji 
kalba, nėra galima.

Tūlas White Rose mokina 
"Keleivį," kad nereikia 
klausyti kapitalistų spau
dos, ką ji rašo apie Rusijos 
bolševikus. Ir čia pat jis nu
rodo, kad dabar Petrogrado 
rinkimuose bolševikai gavo 
174.000 balsų. Na, o iš kurgi 
jau jis paėmė tą žinią apie 
bolševikus, jei ne iš tos 
pačios kapitalistų spaudos? 
Kad šita žinia neteisinga, 
tai jau ir mažas vaikas galė
tų suprasti, nes visi social
demokratų balsai priskaitv- 
ti vieniems bolševikams. Ai
šku, kad čia kalbama ne apie 
bolševikų, o apie visos so- 
cial-demokratų partijos bal
sus. Bot broliui Rose pro
tauti nereikia. Kapitalistų 
■Spauda pranešė, kad bolše
vikai visus balsus nusinešė, 
ir jam viskas jau aišku. Jis 
gatavas duot savo galvą nu
kirst, kad tas tiesa. Bet ka
da "Keleivis” paėmė iš kapi
talistų spaudos žinią, kad 
bolševikų vadas kaltinamas 
parsidavime, tai jis papildė 
baisų prasižengimą. Įdomu 
butų žinot, kur brolis Rose 
mokinosi liogikos?
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spauda dabar jau visai nie-Į 
ko nesako, kad nuo 1 d. lie-į 
pos mėnesio po visą Ameri-; 
ką tie patįs užpuolimai, dau
gelyje vietų daug barbariš- 
kesni ir šlykštesni, diena iš 
dienos kartojasi. Ta pati 
spauda net jau su kokiu tai 
pasigrožėjimu papuošė sa
vo puslapius fotografijo
mis, parodančiomis, kaip A- 
merikos kareiviai, jurinin
kai, gražiai pasirėdę "jauni
kaičiai" ir panelės sukibę 
Į virvę traukia ant kartuvių 
"Chicagos majorą" (mene- 
kyną) už tai, kad tasai 
majoras leido savo mieste 
Liaudies Tarybai laikyti tai
kos konferenciją. Ar gali
ma tad stebėties, kad "ame
rikonai" užpuolę nakčia lo
voj bemiegantį kapitalistų 
spaudos pasmerktą žmogų,

išvelka jį gatvėn ir pakaria, 
jeigu šitokiu šlykščių darbu 
"gerbiamoji spauda" pasi
gėri ?

Sistemačiai spaudos skie
pijama, ugdinama ir plėto
jama skaitytojuose neapy
kanta link socialistų ir viso 
to, kas kapitalizmui nepa
tinka, senai jau įtikino tuos 
mušeikas, kad jie užpulda
mi žmonių susirinkimus, žu
dydami žmones, kurie prie
šinasi kapitalistu . piktada- 
riškiausiems siekiams, atlie
ka "prakilnų" darbą, nes 
valdžia—"didieji žmonės”— 
to daryt nedraudžia.

Rusijos juodašimčiai ka
daise žudydami, degindami 
ir skerzdami žydus, savo 
darbą galėjo pateisinti bent 
tuo, kad jie tatai darė įtek
mėje apsvaigimo. Ameriko
je skerdynių priežaščia nė
ra alkoholis. Rusui juoda
šimčiui, kaipo analfebetui, 
prietaringam nežinėliui, ga
lima buvo Įpasakoti, ypač 
nugirdytam, kad skerzda- 
mas žvdus atlieka gera dar- 
bą, bet Amerikos pogromš- 
čikai paprastai savo darbą 
atlieka blaivais būdami, jie 
turi pretenzijas prie apšvie
stu, kultūringų žmonių, kas- 
diena semiančių žinią iš di- 
didžiųjų.po tris kartus į die
ną išeinančių dienraščių.

Kast St. Louiso baltieji pi
liečiai viena diena išskerdė 
virš 200 tu žmonių, už kuriu 
liuosybę didžiojo Lincolno 
vedama šalis net naminę ka
rę vedusi: žvėriškumu pra- 

i lenkė visus žvėriškumus, ko
kie pasaulio istorijoje yra 
žinomi. Negana, kad begin
klius juodveidžius šaudė, 
bet bėgančius iš ugnies 
varė atgal i liepsnas, mušė 

I senelius, moteris ir vaikus. 
Vienai bėgančiai iš liepsnų 
merginai aštraus įrankio 
smugiu nukirsta ranką; mi
nia pasigriebusi tą nukirstą 
ranką mušė ja kitus. Kita 
moteris (nėščia) bėgdama iš 

i liepsnų krito ant kelio ir mi- __ x_  ^2.__ •

cijonieriai” jau šaukia pro
testuoti prieš Amerikos So
cialistų Partijos pildomąjį 
komitetą, kad tas nutarė 
prisidėti prie Liaudies Tary
bos Vidiko ir Šukio nepasi
klausęs. Jie mat geriau ži
no, kaip toki darbą atlikti.

Kaip man išrodo, tai Są
jungai su Socialist Party vi
sai nepakeliui. Kas diena 
joje vis daugiau ir daugiau 
pradeda reikštis IWW. dva
sia. Ji tuojaus ir balsavimą 
atmes, nes statyti savo kan
didatus į valdininkus, tai 
juk reiškia "bendradarbia
vimą su buržuazija,” tai 
"oportunizmas,” kurį ir I. 
W.W. baisiai smerkia.

Vienam pasikalbėjime d. 
Vidikas pasakė: "Pasakysiu 
tiesą, iš jokių raštų aš ne
gaunu tiek daug apie socia
lizmą pasimokinti, kaip iš 
’Naujienų.’ " Bet dabar jis 
jau nori, kad "Naujienos” iš

niai ją užmušus, atrasta gi
musius dvinelius, minia pa
griebus juos už kojų valkio
jo ir ant galo sumetė į gais
ro liepsnas.

Visas prasikaltimas ne
laimingųjų negrų buvo tas, 
kad jie būdami nesvietiškai 
išnaudojami kapitalistų pie
tinėse valstijose, parsisam
dė už pigią, bet jiems išro
dančią gana augštą kainą 
šiaurinių valstijų kapitalis
tams, kurie dėlto išvaro iš 
darbo baltuosius.

Šitie apsireiškimai yra 
priparodymais kaip pavir
šutinė amerikono kultūra; 
kaip nepajiegia jis giliau pa
tsai mąstyti, kad suradus 
priežastis. Amerikonas iš
auklėtas kapitalistiškos spa
udos ir bažnyčios, tarnau
jančius kapitalizmo intere
sams, už blogumus, už gy
venimo nepatogumus pap
rastai verčia kaltę ant tų, 
kuriuos kaltinti liepia kapi
talo interesus apginanti 
spauda.

Tvpišku kapitalizmo auk
lėtiniu, ant darbininkų did
žiausios nelaimės, yra ir tas 
jų organizacijos minėtas 
vadovas p. McGrady, kuris 
už galimas riaušes ir Bosto
ne ir kiturkaltina ne tikrą 
kaltininką—kapitalizmą,bet 
sėja neapykantą prieš atei
vius ir jau iškalno kursto už
puolimus ant "pigių portori- 
kiečių.” visai nepaaiškinda
mas, dėl ko į čia juos gabe
nama.

Darbininkai! neatidėlio
jant nei valandėlės laiko, 
vienykitės po tarptautinės 
brolybės socializmo vėliava!

Artinasi Massachusetts 
valstijos rinkimai, pasirū
pinkite paimti valdžią Į sa
vo rankas, balsuodami už so
cialistus!!!

kt-
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LIMA, OHIO. 
Darbininkų paroda.

Kaip visur, taip ir čia dar
bininkai kovoja už žodžio 
laisvę. Tas buvo per "La
bui- I)ay,” Sept. 3, 1917m.

Vietos anglų socialistų 
kuopa daug darbo padėjo 
dėl surengimo darbininkų 
unijų parodos. Unijos pri
sidėjo, bet mažai buvo mar
guojančių. Iš dešimts ar 
daugiau tūkstančių Limos 
darbininkų, maršavo vos a- 
pie tūkstantis. Kada susi
pratę darbininkai maršavo 
gatvėmis, kapitalistų pa
samdyta gauja lojojo. Gir
dėjosi balsai—žiūrėk, sleke- 
riai eina, ir tt.

Numaršavę parkan apie 
12 valandą dienos, dauguma 
išvaikščiojo namo pietų, ki
ti, kurie turėjo pasiėmę pie
tus, pasiliko. Pastebėta, jog 
Limos miesto valdžia buvo 
atsiuntusi šnipų ir mušeikų 
gaują.

Apie 3 vai. po pietų prasi
dėjo prakalbos. Pirmas kal
bėjo I.W.W. organizatorius. 
Jis nurodinėjo kaip darbi
ninkams yra sunku kovoti 
su kapitalistais, kadangi ka
pitalistai yra susiorganiza
vę.

Antras kalbėjo Re v. Guy 
Strickland iš Dayton, Ohio. 
Jis yra nepaprastas orato
rius. Jis kalbėjo maždaug 
apie revoliuciją ir kovą. Nu
rodė, jog Amerika stojo ka
rėn ne dėlto, kad Įvykini 
"demokratybę” pasaulyje, 
bet kad sustiprint šios šalies 
militarizmą, kad prisiren
gus prie busiančios ir dar 
baisesnės karės. Jums, sako 
kalbėtojas, Amerikos, kapi
talistų sjiauda kalbėjo, jog 
Rusijos žmonės v ra kvai- 
liausi žmonės pasaulyj. 
Jums kapitalistų spauda sa
kė, jog Rusijoj yra astuo- 
nesdešimtas nuošimtis žmo
nių nemokančių skaityt. Aš 
tą pripažįstu. Bet jus, ame
rikonai, sako kalbėtojas, 
mokat skaityt, ar jus supra
tot, ką jus skaitot? Rusi
jos žmonės mažai skaitė, bet 
jie suprato ką jie skaitė, nes 
jie skaitė literatūrą. Jus 
amerikonai daug skaitot, 
bet skaitot šlamštus! Rusai 
skaitė ir supratoto ką jie 
skaitė, todėl tenai plevėsuo
ja raudona vėliava ir darbi
ninkai dirba aštuonias va
landas, o mes amerikonai 
kada pareikalaujame as
tuonių valandų darbo die
nos, mus šaudo, karia ir i 
kalėjimus grūda.

Dabar, kada Amerika Įsi
vėlė Į karę, tęsia kalbėtojas, 
daugumas iš jūsų bėga prie 
socialistų, kad išgelbėtų jus 
nuo kariumenės. Gal jus 
manot, kad mes drausim 
jums eit į karę, anaiptol. Ei
kit. Aš skelbiau socializmą 
]ier dvidešimts metų. Pra
šiau jumis stoti į socialistų 
eiles. Kuomet jūsų mieste 
ir kitur kalbėdavau, jus ap
stoję aplink lojojot mane, 
spiaudėt ant manęs. Kada 
per dvidešimts metų skel
biau jumis teisybės žodį, 
jus nieklausėt, o kapitalistų 
supuvusi spauda jus girda
vo kaipo geirns patriotus. 
Bet dabar jus pradėjot at
siminti, kad socialistai sakė 
jums teisybę.

Neleidžia susi ri nkim ų.
Tą pat dieną vakare taip

gi buvo surengtos prakal
bos miesto svetainėje. Bet 
miesto valdžia uždarė sve
tainę. Kada Edward Blank, 
socialistų kandidatas i ma- 

. jorus, užklausė per telepho- 
ną miesto majoro delko už
darė svetainę, majoras at
sakė, jog nieko nežinąs. Ta
da drg. Blank reikalauja a- 
tidaryt. Majoras atsako, 
jog "dženitorius” uždaręs 
dėlto, kad nenori socialistų.

Taigi pasirodo, jog Limos 
miestą valdo ne majoras, 
bet "dženitorius." Kažin 
kaip butų, kad ias”dženito- 
rius” pareikalautų pono ma
joro apleisti savo vietą?

Publikos buvo susirinkę 
apie tuksiantis.. Kadangi 
negalima buvo čia laikyti 
prakalbų, vienbalsiai nutara 
eiti į unijistų svetainę. Ka
dangi svetainė buvo maža, 
daugumas žmonių grįžo na
mon.

čia kalbėjo drg. Strick- 
land ir drg. Edward Blank. 
Pastebėsiu tik Siricklando 
kalbą, nes Blank neturėjau 
laiko išgirsti.

Strickland sako—Ameri
kos žmonės turi nuversti ca
rus nuo sostų, kaip kad Ru
sijos liaudis padarė. Mes 
turim ne vieną carą, lodei 
mums ir sunkiau yra Ame
rikos liaudį atvesti ant kelio. 
Amerikos carai pareikalavo 
karės. Wilsonas apskelbė ją. 
Vienok Wilsonas buvo žmo
nių išrinktas. (Tik dėlto, 
kad anot skelbimo—”Be- 
cause he held us out of 
vai...”) Aš tikiu, sako kal
bėtojas, kad Amerikos ka
reiviai sugrįžę iš Europos 
padarys tą, ką padarė Rusi
jos liaudis.

Kapitalistai pradėjo ka
rę, bet žmonės užbaigsią ir 
išgriaus sostus netik _ 
pos carų ir karalių, 
Amerikos carų.

žodis Limos lietuviams 
darbininkams.

Limos pekliškose dirbtu
vėse dirba sunkiausius dar
bus lietuviai, ir jie gauna 
mažiausi atlygynimą. Jus 
r ieste yra socialistų kandi
datas į majorus drg. Ed- 
ivard Bl-.nk — advokatas, 
balsuokit už jį, nes jis stoju 
už darbininkų teises. Jus 
šitiem laiku mokat <iugštas 
kainas už pragyvenimą, dėl
to, kad kapitalistai karės 
laiku, vardan patriotizmo 
prisiplėštų milionus dolerių, 
jeigu jus, darbininkai, išsi- 
rinksit socialistų valdžią, 
tada socialistų valdžia pa
imsi visuomenės rankas, t.y. 
i jūsų darbininkų rankas,vi
sus gyvenimo reikmenis, 
kaip tai maistą, anglis ir tt. 
ir parduos tokia kaina, kiek 
tas daiktas vertas. Reiškia, 
kad visi gyvenimo reikme
nis atpigs.

Emos anglai socialistai 
rengiasi surengt lietuvių 
prakalbas, kalbėtojas bus 
lietuvis. Todėl visi lietuviai 
darbininkai pasistengkit su
sirinkt kuonoskaitlingiau- 
sia, nes bus kalba apie jūsų 
darbininkiskus reikalus.

Darbo žmogus.

sugrįžę iš Europos

Euro- 
bet ir

LINCOLN. N. H.
Laikas visiems pradėt pro

tauti.
Lietuvių čionai randasi 

nedaug. Jų tarpe randasi 
keli laisvamaniai. Apšvięs- 
tesni žmonės susirišę Į SLA 
kuopelę.

Buvo čia atsiradus Am. 
Liet. Tautininkų Sandaros 
kuopelė ir TMD., bet greitai 
abi išnyko.

Nelieto, kad nebūtų čia ir 
tamsumo užtektinai. Yra ir 
tokių musų brolių, kurie kad 
pradeda apie bačkutę die
vaitį garbinti, tai ir atsime
ni tuos senovės laukinių 
žmonių gyvenimo aprašy
mus. Gėda prisipažinti, kad 
XX-tame šimtmetyje tarpe 
musų yra žmonės, kurių 
prie civilizuotų vargu gali
ma priskaityti. Laikas jau 
butų civilizuotis ir jieškot 
kitokio mokslo negu tas, ku
rio mus mokino Romos a- 
gentai.

Darbai šiuo tarpu čionai 
gerai eina, mokama po 36 ir 
40 centų valandai. Dirba
ma po 8 vai.

Franas žilaitis
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CLEVELAND, OHIO.
"Tėvelio" ir parapijonų 

vargai.
Jau praėjo tie laikai, ka-I 
t ir musų šv. Jurgio para-j 
ija buvo skaitlinga; kada 
ėvebs" džiaugėsi, kad vis- 

sviesto: 
ekstros," 

krikštai, šliubai—pinigų kai 
šieno. Kunigas ir pamoks
lus mokėdavo pasakoti. Bū
davo tik tegirdi: "Mano 
brangiausi, jus čia atvažia
vot į laisvą Ameriką, bet

naujos

i 
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daug ko nežinot, nesupran- 
j tat, užtai nėra abejonės apie 
[ i eikalą prigulėti prie bažny
čios... Čia tokios pat bažny
čios, kunigai ir Dievas, kaip 
ir Lietuvoje. Tik tame čia 
skirtumas, kad labai daug 
cicilikų, kurių reikia saugo
tis labiau kaip ugnies. Jie 
grisiąja bažnyčias, tikėjimą, 
nekenčia kunigų ir Dievo...” 
Tokiais savo pamokslais pri
traukdavo daug žaliokų at
eivių ir pasikinkydavo juos 
į savo ratus. Bet laikas ne
stovi ant vietos, jis bėga ir 
neša žmonėms vis naujų pa- 
tirimų, naujų žinių. Žmo
nės aplinkybių verčiami vie
ni pradeda mokvties skaityt 
ir laikraščius, bei mokslo 
knygeles, kiti nuo kitų vis 
naujų, jiems nežinomų daly
kų patiria ir tuo bildu ap- 
švieta nesustabdomai plėto
jasi, nešdama melui ir ap
gavikams savo smūgius.

Nelabai da senai čionai 
pas- mus "dusių ganytojas” 
turėjo po savo globa 15,000 
parapijonų ir jam paliepus 
jie sudėjo virš 20,000 dole
rių. nupirko žemės ir mane 
nastatysia sau dievnami ir 
klebonui mmus. Tečiaus ta 
milžiniškoji suma pamažu 
tirpo, naujų ateivių plauki
mas delei karės apsistojo, 
seni viršminėtais keliais į- 
gavo daugiau supratimo ir 
žinios apie savo gyvenimo 
reikalus ir štai musų dūšių 
ganytojo biznis atsiduria 
i leperge r iausiame pade j i me. 
Iš parapijos pasitrakė ma
žiausiai 900 žmonių. Pasi
likusieji pasidarė kunigui ir 
Dievui daug šykštesni negu 
būdavo, pinigų jau neplau
kia. Už žemę bažnyčiai sta
tyti vos pusė sumos išmokė
ta, tai ką bekalbėti apie baž
nyčios statymą, kada pini
gėlių nėra. Dėlto nutepė 
(numaliavojo), sulopė seną 
koplyčią ir apie bažnyčios 
statymą jau nei nemano. Be 
to į tą sulopytą koplyčią ei
nant melsties jau negalima 
įeiti už tą pačią įžangą. Kai
na už leidimą papoteriaut 
likos pakelta iki 25c. Ar tas 
parapijos dalykų stovį page
rins, aš turiu stiprių abejo
nių. Aš žinau, kad parapi
jonams daug smagesnė vie
ta muving pikčių teatruose, 
kur leidžiama už 10 centų ir 
lai daug geresnę ”show” ga
li matyti. Daugelis parapi
jonų taip ir daro: vadinasi, 
dūšių ganytojui biznis visai 
smunka.

Ir visai nėra reikalo ap
gailestauti. Kunigija su sa
vo mokslu darb’ninkų eko
nominio būvio nepagerina, 
bet kaip tik atbulai. Bažny
čia tarnavo ir tarnaus dar
bininkų išnaudotojams pa
tui, pakol tie išnaudotojai 
ant darbininkų viešpataus. 
Mes, darbininkai, žinome, 
ką mums reiškia kapitalistų 
viešpatavimas, todėl tik ne
protaujantis gali remti savo 
priešų rėmėjus. Tokiais ne
protingais paprastai yra iš
tikimi parapijonįs ir mes jų 
kunigams nepavydim, žino
dami, kad ir jie gyvenimo 
spiriami greitai turės susi
prasti.

L. J. L. R. kuopos pra
kalbos.

Pastaruoju, laiku čionai 
susitvėrė Lietuvių Jaunimo

Lavinimosi Rateli 
1 ratelis ilgai rids—kolka 
! nežinia, bet pirmi jo žings 
jniai pasirodo geri.

Rugsėjo 3 d. įvyko či 
(nėlo Rątclio suivogio- 

1Į kalbos. Kalbėtojų L,.-.-. 
| penki—visi studentai, 
!dedanti daryt kaino \ 
menės veikėjai oii mus 
žingsnius, o p. Bu uos 

įkalba net ir gerą į - 
darė. Be prakalbų 
su eilė deklamaciji 
atliko p. Katakausb 
mos vaikų draugijėlės na
riai. Tų jaunų vaikučių bu- 
dinimas publikos prie darbo 
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Bl RLINGTON, N. J.
Neišbudinama lietuvių 

kolonija.
Burlingtonas nuo Phila- 

lelphijos atskirtas, galima 
akyti, tik upe, bet čionykš

čių lietuvių gyvenimas taip 
(iii skiriasi nuo kitų musų 
■etuviškų kolonijų gyveni
ne), tarsi burlingtoniečiai 
gyventų kur nors apie šiau
dui polių, prie kurio kultu- 
•ingų žmonių gyvenimo i- 
ekmė niekad neprieina.’
Burlingtone jau nuo senai 

gyvena nemažas lietuvių 
skaitlius. Net ir pastaruo
ju laiku mažai kas bėdavoja 
lel stokos darbo arba dėl 
;unkaus ekonominio padėji- 
no. Galbūt dėlto ir apie ry
loj ų nieks nesirūpina, te
gaus kiek žinoma, butą ir 
čia "sunkių laikų,” bet lietu- 
zių judėjimo visviena čia 
tesimatė. Tai nepaprasta, 
teišbudinama lietuvių kolo- 
įlja.

Berods, yra čia Šv. Kazi- 
nero pašaipinė draugija ir 
3LA 225 kuopa. Kiek kar
ių atgaivinta susitvėrusi L. 
š. S. 13 kuopa, tiek kartų ji 
r mirė. Daug kartų čia bu
že ir prakalbų, negalima-są
lyti, kad lietuviai čia butų 
’isai tamsus, ne, bet išjudin- 
į juos prie darbo, įtraukti į 
risuomeninį ar abelnai į dar
bininkišką judėjimą negali- • 
na. Net toks pavojus kaip 
labartinė kapitalistų reak- 
ija ir karė musų, tarsi už
burtų,lietuvių neįstengia su- 
udinti. Turbu.t, tik vienv
ienas žmogelis, paimtas 
tariumenėn,dabar keikia sa- 
zo dūšios piemieni, kad tas 
>uk jį pardavęs... Mat jis 
eikalavęs pąliupsąy^mo 
įlankos, kada pašaukė kvo- 
limo ofisan, bet musų kuni
gėlis, buk dėlto, kad tas 
vaikinas jam už velykinę 
lenkės neužsimokėjo, Man

kos išpildytoj™ . pasil
ies, kad vyriškis-pilnai su- 
inkąs eiti kariumenėn, taigi 
iabar jis jau ant savo ganv- 
ojaus pyksta, bet pirma vis- 
iena ir jis kaip ir visi kiti 
ausų dzūkeliai nežinojo to, 
tad kunigija buvo ir yra 
•arbininkų nepriete^jumi, 
les ji tarnauja kapitalistų 
desai.

tais, kurie reikalauja paliuo- 
są.vimo. Iš 15 vyrą atsiran
da gal du, kurie sutinka ei
ti, o kili visi seikalauja 
j.aliuosavimo, tai kvotėjai ii 
Kuosa vimo komitetai sten
giasi atsilakančius visokiais 
budais kalbinti, bauginti ii 
grasinti, bet nieko tas nepa- 
geibsti.

Iš lietuviu kariumenėr. 
mažai patenka, mat dau
giausiai nopiliečiai. Vieną 
musų tautininką A. Gaid 
paėmė, nors lik pirmas po- 
l-ieras jis turi. Iš socialistu 
pirman draftan pateko J. 
širvidas ir J. P. Ku’zborskis 
Širvidą naliuosavo, Kuzbar- 
skio da nešaukė.

S. MANCHESTER, CONN. 
Rymo katalikai lietuviai 

rausta iš gėdos.
Kadangi So. Manchtstery 

lietuvių neperdaugiausiai 
(bim apie 4 šimtui sudide- 
Juis ir mažais), lodei ma
žiausias nepaprastas atsiti
kimas greit liukas žinomas.
Keleivio” No. 33-m.u tilpo 

trumpa korespondencija iš 
vietos lietuvių Rymo katali
kų gyvenimo. Koresponden
cija padarė nemažai kalbų 
tarp SLRKA. 164 kuopos ir 
pašalinių katalikų. Katali
kai ii katalikės jieškojo ir 
klausinėjo "Keleivio,” kad 
pamačius, kas jame rašoma 
apie juos. Mat, vietos kata
likams iš tos žinios pasidarė 
didelė gėda.

Gerai žinomas senbernis, 
klerikalų organe "Garse" 
rengias kiek tik galėdamas 

nubaltint SLRKA. 164 kuo
jos narius ir nares ir siūlo 
$100,00 "raudoniemsiems,” 
tarsi prirodymą, kad jie 
esą geri ir nekalti. Mes iš 
katalikų nereikalaujant jo
kiu pinigų, nes jie patįs la
bai mažai jų turi

SLRKA. 164 kuopą ar jos 
nares ne 
klupo,

i

I s

kurias
veda-

S i-

ir jausmo padarė 
pudį. Tas svarbu ir 
liną, kad musų jaunoj 
ta nuo pat jaunystės 
žindinama su darbi 
uždaviniais.

Reikėtų pastebėti vakarų 
rengėjams, kad turint pla
tų programą visados pasi
stengtų anksčiau pradėti ir 
nevargintų publikos iki 12 
vai. nakties.

i

Žemės žiedas.

DLK Algirdo Dr-ja nuta- 
lė parengti neprigulmin- 
gam kun. Mickevičiui pra
kalbas. Girdisi, kad musų 
katalikai jau rengiasi tveri 
neprigulmingą parapiją 
Man, rods, ji tiek reikalin
ga, kaip vyčiams medinis 
kardas. Pina vijos žiedas.

S. MANCHESTER, CONN. 
Atsakymas Jonui Lukštui.

"Keleivio" 34 numeryje 
-Jonas Lukštas metė apkalti-1 ra; 
nimo akmeniu į Keleivo”'7-1 
skaitytoją, kad 
jam 
Lukštui nemalonios 
bės. Visai nešimai: 
jų peštynes, jeigu t: 
nas Lukštas 
butų paleidęs į tą, kas jį už
gavo, bet kad jis meta ak
meniu man kakton, tai nega
liu. nutylėti neužprotesta
vęs.

Savo spėliojimais -Jonas 
Lukštas atpįešta manu, iš- 
grozdžia net mano privatinį 
ir šeimynišką gyvenimą ir 
duria pirštu, kad lai aš es
mi tuo niekšu, kuris pasakė 
svietui 
nvbes. 
klaida. ___ ___
mais ir galėjo klaidą pad 
ryti. Tečiaus aprašydamas 
mane jis sužiniai mane in
kriminavo, dėlto reikalauju 
prirodymų. Žmonės žino, 
kad laikraščių už rašinėtoju- 
mi yrą čia A. Zokūitis. Jie 
■žino, kad mano žmona pri
guli prie LSS. vietinės kuo
pos, o aš gi ne. Dėlto tasai 
įtartas J. L. o priešas jų ma
nymu ne koks kitas "Kelei
vio” skaitytojas, bet aš pats. 
Todei Jonas Lukštas turi 
prirodyt kam aš užrašęs lai
krašti ii’ prenumeratos pini
gus pasilaikiau sau? J. L. 
sako, kad, tas buvo ir su jo 
paties prenumerata. Kodėl 
nepasakė, kokį laikraštį jam 
užrašiau ir kada? To būti
nai reikalauju. Už prirody
mą, kad bent viena redakci
ja negavo už mano užrašy
tą laikrašti prenumerato
riaus pinigų, skiriu -$25.00.

* ‘ ’ T T žino,
skun-

f 
I
iI
tI

’raudonukai” už- 
bet patįs jūsų drau- 
katalikiški garniai. 

į peleno i T<as „Keleivy” buvo rašyta, 
^tsilygmus Į -

už pasakymą Jonui

savo

Į

apie J. Lukšio silp- 
Bet visa tai, lai J. L.
Jis rėmėsi spėlioji- 

ū —

Antra, iš kur J 
kad aš savo žmoną 
džiau vyčiams? Juk tuomi 
jis sėja šeimynoj neužsitikė- 
jimą ir vaidus. Ar mano 
žmona tatai jam išpasakojo, 
ar vyčiai, su kuriais aš nieko 
bendro neturiu, ar paties J. 
L. prasimanymai, kad ar
džius mano šeimynišką gy
venimą? Irgi reikalauju ai
škumo.

Taipgi yra šmeižtu ii- ta
tai, kad mane Įtaria rašyme 
tos korespondencijos, kuri 
buvo neskani J. Lukšiui, sa
kydamas, jog aš vadovauda- 
n.asisi vpatiška neapykanta 
link socialistų už nepriėmi
mą manęs į LSS kuopą, ra
šau ant socialilstų šmeižtus. 
J. Lukštas turi pe-akyti, 
kad jis spėliodamas suklydo, 
nes ne aš esmi autorius "Ke
leivio” skaitytojaus rašinio. 
J. L. Įtardamas mane, ap
šmeižė mane ir reikalauju 
prirodymų arba atšaukimo.

Antanas Zakaitis.

tas dabar tik pasitvirtina. 
SLRKA. 164 kuonos narė, 
kurią ankstybas katalikiš
kas garnys užklupęs, dabar 
jau ir doną gavo. Tai fak
tas.

SLRKA. 164 kuopoj, 1916 
n. kilo revoliucija ir beveik 
visa kuopa pakriko. Kuopos 
iždininkas, pas kurį buvo 
umokėta mėnesiniai moke- 
čiai daugiau kaip už 6 mė

nesius, pabėgdamas viską 
nmešė. Tokiu budu cent
ras suspendavo beveik visą 
kuopą, tai kitas faktas.

: r tai vis jūsų plauko žmo
nių darbai. O kad čia musų 
katalikai daugiausiai gir- 
uokiiauja ir iš pinigų kazy- 
u.oja ir kartais susipeša, tai 

to niekas neužginčys. Prie 
progos reikia pažymėti štai 
•a ką. Prieš Lietuvių Dieną 

1916 metais, spalių mėn., 
kalbėjo čia Tautos Fondo 
masažistas ir surinko aukų 
nuo karės nukentėjusių lie
tuvių reikalams $54. su cen
tais, ir kada uotam pabėgo 
SLRKA. 164 kuopos iždinin
kas, slaptai tarp katalikų 
pasklydo gandas, kad ir tas 
aukas išsinešė. Todėl mes 
norėtume žinoti ar ištikrujų 
SLRKA. 164 kp. iždininkas 
ir tas aukas išgabeno?

Pranašas.

LOWELL. MAS. 
šis-tas iš Lietuviu 

gyvenimo.
Rugsėjo 3 d. čionai 

tarptautinis socialistų

iĮ

buvo
x____ _ išva

žiavimas į Mountain Rock 
pievas. Išvažiavimą paren
gė miesto socialistų centra
is komitetas, kame ir lietu
viai socialistai dalyvauja.

Publikos suvažiavo ne
daug, bet laikas praleista 
gana smagiai ir naudingai. 
Nors jokios įžangos nebuvo, 
tečiaus už vaisius, užkan
džius ir saldainius bei nes
vaiginančius gėrimus pelny
ta tiek, kad rengimas apsi
mokėjo, da ir pelno liko.

Vietos socialistai darbuo
jasi. Kas savaitė po du kar
tu būna gatvėse socialistų 
prakalbos. Kalba paprastai 
tris vietos kalbėtojai: d. 
'A’il’iam Sproule, jo žmona 
Marian Sproule ir M. Mur- 
phy, Mass. valstijos sociali
stų partijos kandidatas į 

Ostijos iždininkus.
♦ ♦ ♦

Kariumenėn ėmimo biu
rai čionai da neužbaigė savo 
darbo. Mat daug bėdos su

v «.

MONTELLO, MASS. 
"Žiburėlio" dr-jos diena.

Kaip žinoma progresy
viai lietuviai čionai turi su
tvėrė vaikų draugiją "Ži
burėlį,” kad jaunus vaiku
čius mokinus lietuvių kal
bos, rašybos ir suteikus 
jiems geresnį išauklėjimą.

Kasmet "Žiburėlio” drau
gijos nariams parengiama 
piknikas, kur jiems duoda
ma bent už 20c. kiekvienam 
pietus.

Šiais metais, 9 rugsėjo 
"Žiburėlio” piknikas buvo 
parengtas Tautiško Name 
parke.

Prakalbą apie vaikų auk
lėjimą, mokyklos reiškimą 
ir reikalingumą bei tėvų už
davinius link vaikų pasakė 
J. B. Smelstorius, už ką bu
vo apdovanotas r.uo "Žibu
rėlio” dr-jos gyvų gėlių bu
kietu.

Antru atveju kalbėtojas 
kalbėjo apie abelnus darbi
ninkų reikalus, kapitalistų 
šunybes, darbininkų užda
vinius ir jų judėjimą.

Po prakalbų gražiai pa
deklamavo "Žiburėlio” 
rėš:
barauskiiitč.

Žmonių buvo susirinkę 
gana daug. Aukų "Žiburė
lio" dr-jai palaikyti surink
ta $9.00 su centais, tuž ką 
reikia tarti ačiū.

Po to buvo-žaismės ir pa
sikalbėjimai.

Reikia pridurti, kad šią 
žiemą "Žiburėlio” mokyklą 
ves g. Smelstorius. Tė
vams patartina savo vaikus 
leisti Žiburėlio mokyklon, 
ypač kada gavome atsakan
tį mokytoją.

♦ ♦ ♦
Rugsėjo 11 d. buvo Tau

tiško Namo draugovės ex- 
tra susirinkimas delei ap
svarstymo reikalo kaslink 
rengimo šios žiemos sezonu 
prelekcijų. Nutarta rengti 
taip pat, kaip ir pereitais 
metais. Komisijon tuo rei
kalu išrinkta: M. Maksvy
tis, S. Šmitas, R. Peslis, K. 
Tamošiūnas ir M. Viekšnai- 
tienė. Be to, T. N. draugo
vė nutarė surengti fėrus.

Pasaulio pilietis.

na-
Viekšnaičiutė ir Za-

Teisybė.

Į
I

Pranešimas.- "Kovos” num. 
35 nekursai Brocktono Re
porteris rašo, kad "Kelei
vis” su "Naujienoms” nete
ko korespondentų, o su lai
ku ir skaitytojus pravarys. 
Bravo vyrai, jau jus penki 
metai kaip agituojat prieš 
"Keleivi,” vienok Monte- 
llos žmones kaip skaitė taip 
ir skaito "Keleivį.” Bet 
kaip tik jus pasitrąuksit 
nuo korespondentų vietų, 
tai męs jas užimsim ir iš pil
dysime taip-pat gerai kaip 
ir jus. A. W.

NEW BRITAIN, CONN. 
Spektaklis.

Rugsėjo 3 dieną čionai bu- 
o Lietuvos Sūnų ir Dukte- 
ų Dr-jos parengtas lietuvių 
pektaklis. Scenoje statyta 
ei kalas "Valkata.” Vaidi- 

įo Waterburio Lietu viii 
Dramatiškos Dr-jos "Var
ias” artistai. Kaipo išsila
vinę artistai, atvaidino pui
riai. Netik dr-jai ”Varpas” 
iriguli širdinga dėka už pa- 
arnavimą, bet taipgi ir ak- 
oriams už jų pastangas pa- 
!aryti giių įspūdi.

Vakaras visais atžvilgiais 
rėvai nusisekė. Publikos 
iuvo daug ir visi išsinešė 
gerus įspūdžius. Newbrita- 
įiečiai ilgai atsimins jį.

Be vaidinimo buvo da ir 
lamarginimų. Mažos mer
gaitės sudainavo kelias lie
tuviškas daineles ir A. Sala- 
zeičkiutė puikiai sudeklama 
vo kelias deklamacijas

Be teatro buvo ir balius. 
Vakaras davė draugijai 
gražaus pelno.

P. V. Mikncvičia.

Pasekmingos prakalbos. 
—Rugsėjo 4 d. LSS. 36 kp. 
Bayonne, N. J. turėjo pra
kalbas. Kalbėjo d-. J. Stalio- 
raitis. Prakalbos buvo pa
sekmingos. Aukų surinkta 
$4.02, literatūros parduota 
už $2.80, prie kuopos prisi
rašė vienas naujas narys.

Iš LSS 36- kuopos kariu- 
menėn paimti likos 3 musų 
draugai. BajenietisL

*
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Kontr-revoliucįja nenns'seke. | Amerikiečiai ir Lietuvos atstatymo klausimas
(Tsfsa nuo 1 pusl.l

Kazokai atsimeta nuo Kor- tinis, 
nilovo ir areštuoja savo 

vadus.
Rugsėjo 12 d. Petrogrado 

komendantas išleido pranfr. 
Šimą, kad 30 mylių į pietva
karius nuo Petrogrado Koiyj 
nilovo spėkos jau .užėni_ 
Gadiną, iš L 
kariumenė pasitraukė, 
tu keliu traukė 
kaukaziečiu" di 
Carskoje Solo. Trečiu keliu, 
per Lugą. generolas Krylo
vas ėjo ant Petrogrado su 
Kornilovo kazokais. Petro
gradas pradėjo ruoštis prie 
apsigynimo. Ant I.ugos- 
Petrogrado gelžinkelio, ku
riuo ėjo kaz ikai. likos išar
dyti visi tiltai. Pačiam Pet
rograde pradėto organizuo
tis pulkai darbininkų. Val
džia j'e ns išdalijo ginklus ir 
davė amunicijos. Oficieriai 
mokino juos ši.udyt. Bolše
vikai, kurie buvo areštuoti 
už liepes mėnesio riaušes 
prieš laikinąją vyriausybę, 
dabar užreiškė, kad jie eis 
prieš Kornilovą, eis ginti 
Petrogradą ir laikinąją vy
riausybę. jeigu tik juos pa
leis iš kalėjimo, o kaip rei
kės jiems stoti ant teismo, 
jie visi ateisią. Ir prieš ku
riuos nebuvo formaliu a|> 
kaltinimo, valdžia visus pa
leido. Moterų batali jonas 
taipgi pasiūlė savo spėkas 
laikinai vyriausybei. Visos 
re voli uc i n ės o r gan i zaci j < >s. 
visos frakcijos užmiršo savo 
nesutikimus. Visi stojo po 
raudona vėliava ginti revo
liucinę vyriausybę ir kartu 
pačią revoliuciją.

Darbininkų ir 
Taryba tuo tarpu 
savo atstovus, kad kelionėj 
da pasitiktų Kornilovo siun
čiamus pulkus ir jiaaiskintų 
jiems dalyką, nes buvo taip 
ir manoma, kad tie karei
viai yra apgauti ir nežino, 
kokiu tikslu juos siunčia ant 
Petrogrado.

Ir kaip tik Darbininkų 
ir Kareivių Tarybos atsto
vai atvyko Lugon ir persta
tė kazokams Kornilovo ju- 
došiškus pienus, kazokai 
tuojau prieš Kornilovą su
kilo ir pasakė, kad jie areš
tuos visus savo viršininkus, 
jei tik Kerenskis tars jiems 
žodį taip padaryti. Petro
grado atstovai davė apie tai 
žinią Kerenskiui.
Areštuotas gcn. Krylovas

nusišovė.
Kaip tik atėjo nuo Keren

skio įsakymas, kad suimti 
gen. Krylovą, kazokai tuo
jaus ji ir suėmė.

Suimtas Krylovas likos 
nugabentas Petrogradan ir 
nuvestas pas Kerenskį. Ke
renskis jam pasakė, kas jam 
už. tai bus, ir liepė uždaryt 
jį kalėjimam išėjės nuo Ke
renskio. gen. Krylovas išsi
traukė revolverį ir paleido 
sau kulipką galvon. /
Mirtis visiems revoliucijos

priešams.
Rugsėjo 13 d. užsienio mi- 

nisteris Tereščenko pasakė 
užsienio spaudos korespon
dentams, kad visi revoliuci
jos priešai, kurie tik -drįs 
pakeiti prieš laikinąją vy
riausybę savo ranką, nuo 
šiol bus baudžiami mirčia. 
"Mes persitikrinom, jog ge
ležinė ranka, tai vienintelis 
būdas, kuriuo galima suval- 
dvti liuosyliėi priešus,” pa
aiškino jisai.
Gen, Aleksiejcvą patraukė

revoliucijos pusėn.
Generolas Aleksiejevas 

taipgi rėme Kornilovo pra- 
pradėtą kont r-revoliuciją, 
bet, kaip telegramos sako, 
ministeriui Tereščenkai pa
sisekė jį perkalbėti ir pat-, 
raukti revoliucijos pusėn. 
Kiek tame tiesos, dabar sun
ku numanyti. .

yra senosios valdžios auklė-1 
o sulyg savo pažiūrų 

—vidutinis kadetas. Nesi
nori todėl tikėti’ kad toks 
buržuazijos šulas butų išti
kimas revoliucijai žmogus. 
Bet telegramos sako, kad 

<orh Tcreščenko visa popieti su 
... .užėnie i|,l> kalbėj 
Įjuvios valdžios Pavojingą

‘ Kiš ma’ ir 
laukinių 

vizija ant

osi. išparodė iam 
Rusijos padėji- 

j-gale Aleksio ie
vas peiejęs demokratijos 
pusėn.

i Aleksiejevas likos paskli
das vyriausiuoju rusų kariu- 
j menės vadu ir, sakoma, tuo- 
■ jaus sužinojęs telegrafu su 
gen. Kornilovu ir paaiški
nęs jam, kad kontr-revobu- 
cija jau pralaimėta.
laukiniai kaukaziečiai” at

simeta nuo Kornilovo.
Tuo tarpu Į Carskoje Selo 

pribuvo jau Kornilovo su
rinktoji "laukinių kauka
ziečių" divizija, šita divizi
ja susidėjo iš 8 pulkų kava
lerijos. Ir ji surinkta ištie
si! iš 'pusiau laukinių Kau
kazo padermių. Tie žmonės 
išpažįsta Mah mieto tikybą 
ir baisiai neapkenčia krikš
čionių. Rusų kalbos jie vi
sai nemoka.

Į Carskoje Selo pas juos 
atvyko Petrogrado valdžios 
pasiųstas gen. Kugusec, ku
ris pats yra kaukazietis, ma
hometonas, ir tik jis galėjo 
ui jais susikalbėt. Kaukazie 
čiai jam paaiškino, kad jie 
visai nežinojo, kokiu tikslu 
juos čionai siuntė. Jie iš
reiškė revoliucinei 
sybei savo ištikimybę

"Keleivy” bu-ji
klausimas apie galėtų dirbti patįs sau, be
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Kareiviu 
išsiuntė

čionai siuntė.
vvriau-

*7b» I .'<1 > V, ’ tik

prašė, kad jų nesiųstų da- 
jiebar Petrogradan, nes

biją, kad bolševikai jų te
nai neišniautų." Jie prašė, 
kad gražintų juos atgal ant 
Kaukazo ir nesiųstų jų prieš 
turkus, nes jie negali su sa
vo tikėjimo žmonėmis ka
riauti. Petrogrado vyriau
sybė sutiko jų prašymą iš
pildyt. Tuo budu Kornilovas 
neteko ir kaukaziečių para
mos.

(I»ar neviskas.i

SUDUŽO LIETUVIU AU
TOMOBILIUS.

Vėlai 11 rugsėjo vakarą 
Philadelphijj atsitiko nelai
mė su automobilium, kuria
me vienas vyras tapo užmu
štas. o 3 moteris ir kiti du 
vyrai sunkiai sužeisti.

Buvo štai kaip: minėtą 
lieną atvažiavo čia iš Broo- 
klyno saiiunininkas ’Tony" 
Povilauskas su draugu Al
fonsu Jocedis (taip padavė 
oporteriams). Atvažiavo 

jie čionai, kaip patįs gyrėsi, 
"pasportaut.” Nusisamdę, 
ar kaip ten buvo, vietinį sa- 
liunininką, kad tas juos pa
važinėtų. Du saliuninikai i- 
vienas "prastas” vyrukas 
nuvažiavo pas tūlą A. 
Abromavičių, kur buvo "imt 
burdo” jųjų pažįstama mer
gina. Pasivadinę merginą 
ir jos draugę (turbut angli- 
kę), prikalbino ir Abroma
vičienę pasivažinėt. Vyrai, 
žinoma kaip karčiamninkai, 
sako, buvo truputį įkaušę, 
nes kaip liudija policija, va
žinėjo po "bulvarus” gana 
smarkiai. Ant vieno kampo 
užsisukant, automobiliu 
drožė į "troką" ir subirėjo, 
o jame važiavusieji išlėkio- 
jo į visas puses, kiti nulėke 
net 15 pėdų. Vienas Brook- 
Iv n ietis mirė bevežant į K- 
gonbutį. Abu saliuninkai— 
’Tony” Povilauskas ir M.— 
gana sunkiai sužeisti, sako, 
kojos nulaužtos. Sofija 
Giiaudaįtė taipgi smarkiai 
apdaužyta: tik M. Abroma
vičienė lengviau sužeista ir 
ant rytojaus parėjo jau na
mo. Automobilius visiškai 
sutyžo.

Tai matot, žmonės skun
džiasi. kad pragyventi nega- 

___ ____Įima, viskas brangu, o kar- 
Aleksiejevas čiamninkai iš tų bėdinų I

—r

Apie Džiovą
DR. A. MONTV1DAS.

čiau ir geriau. Todėl kon-į 
kurencija amerikiečių ben-'PLAUČIŲ 
drovei nebaisi. Panašia' DŽIOVA.
^n4r?vt.^1L?ulveąi Plaučių džiova yra la-

biaus išsiplėtojusi, nuo jos 
daugiausiai žmonių miršta J 
ir apie ją skaitytojas labiau
siai nori žinoti, todėl aš ant 
jos apsistosiu ilgiau, negu 
ant kitų kūno dalių džiovos.

Plaučiai, kaip sakiau, yra 
silpnas organas ir bakteri
jom lengvai prieinamas, ku
rios gali patekti į juos kvė
puojant arba bakterijos gali 
būt atneštos į juos kraujo 
arba lymfos (baltasis krau
jas). Jeigu jos lieka atneštos 
kraujo arba lymfos, tai pir
miausiai patenka į smul
kiausias plaučių budavones 
kurios yra panašios į pūsle
les. Tų pūslelių sienutės, 
arba mažos gyslelės, kurios 
neša kraują {Jaučiams, lieka 
užpultos bakterijų, kurios ė- 
da kūno celes ir daro perš
tėjimą. K-aujas į perštan- 
čias vietas renkasi, kad su
naikinti medžiagas, kurios 
daro perštėjimą. Jis sun
kiasi į mėsas, kad geriau 
•"ai tint i celes, kad tos ap
galėtų ligą. Jungiančiųjų 
audinių celės, gavusios daug 
maisto, dauginasi ir buda- 
voja sieną, kuri apsaugotų 
mėsas nuo tolesnio ligos 
žengimo. Taigi apie tuber- 
kulozio bakterijas susitve
ria kietos mėsos. Tūlos ce
lės lieka įveiktos ir žūsta, o 
kitos persimainius aplinky
bėms išsigema ir lieka kito
kiom. Tokiu budu į keliatą 
dienų susitverja gumbeliai 
kurie apima kelias plaučių 
ousleles, į kurias eina oras 
Jei kraujo išsivėdinimo. Da
bar oras įeiti ten negali. 
Jeigu -bakterijų pateko ne
daug į plaučius, tokių gum
belių susitveria mažai, bet 
jeigu daug, tai gali būt ap
imti visi plaučiai. Jie gali 
būti taip arti vienas prie ki
to, kad susilieja į krūvą ir 
oadaro naują mėsą iš plau
čių. Plaučiai turi likti kur 
kas didesni. Čia aš noriu pa- 
tėmyti, kad daugelis iš pub
likos kalba, buk plaučiai su
mažėja ir išnyksta džiovoj, 
kas yra klaidinga. Tiesa, 
veikiančioji jų dalis sumažė
ja, bet ir tai ji plečiasi, nes 
turi atlikti darbą už visus 
plaučius, bet neveikiančioji 
prisipildė gumbelių, ‘ kurie 
paskui išsigema, ir liko daug 
didesnė ir sunkesnė.

I>aiminguose atsitikimuo
se, kada nedaug bakterijų 
patenka į plaučius ir kada 
šie yra drūti jas apibudavoti 
ir numarinti, susitvėrę gurn
eliai nesiplėtoja; jie stovi 
ant vietos, kol neišsigema 
arba kol nesukietėja ir am 
visados pasilieka. Kada 
piaustome numirėlius, at
randame, jog netoli kožnas 
žmogus yra buvęs užsikrė
tęs džiova, bet ji liko sustab
dyta. Prastesniuose atsiti
kimuose gumbelių viduriai 
pradeda žlugt ir pasiekia 
sienas, kurios prakiura ir 
tokiu budu du ar daugiau 
gumbelių susilieja i krūvą. . ___ ___
Čia jau gali pasidaryti dide-[chų gilėm arba būt patiem 
ii gumbai, kurie paskui arba broncham džiovos apimtais, 
žlunga ir prisipildo pūlinės skystimas sunktųsi iš 
medžiagos, arba prisipildo j JM i plaučius ir užtroškintų 
kalkine druska ir lieka kie-|li&oni net be plaučiu užkrė- 
ti. timo.

r’—i.-.- i:----- i=x_ Staigioji plaučių ir bron
chų džiova prasideda pas 
vaikus ir suaugusius. Po 
sunkaus persidirbimo, {>o di
delių rūpesčių, po neturėji
mo gero maisto ar pasilsio, 
po įvairių atsitikimų, kada 
žmogus nusilpnėja, jf papra
stai prasideda. Kaip sakiau, 
kartais ji prasideda po 
kraujo bėgimo per nosį bei 
burną, kas vėl netoli visada 
atsitinka po apsigėrimo, ar
ba įtempto darbo, arba po 
didelio susijudimo.

(Toliau bus).

bendrovių, kur darbininkaiSavo laiku 
vo pakeltas 
organiza v i mą Amerikos 

lietuvių beini rovės ko-ope- 
racijos į‘amatais Lietuvos 
atstatymui. Tas sumany
mas, kiek atsimenam, buvo 
raks: Amerikoj galėtu atsi
rasti apie 1.000 lietuvių a- 
matninku, kurie galėtų su
dėti po £200 ir sudaryti tam 

Tokiu bu
tu rlas butų 

Rusiškais 
pinigais 

reikštų 400,000 rublių,
Visi lien- 

po k a- 
Lietu- 
kokia 
”Ke- 

mano- 
butu oa- 

Tuo 
bendrovė turėtų už- 

isikurtl

ikrą bendrovę, 
lu bendrovės

lietuviškai

gai ir daugiau.
riai turėtų 

važiuoti 
nizuoti 

saką.
jieivio tuomet buvo 
; ma, kad geriausia
si imt i triobų statymo.

I liksiu
j pirkti piotą girios,
! dytų du btuvę.o gal ir ceme- 
Įu.to.kad tui’ėius savo medžią 
gą. Taip Įsitaisius ir prie 

! to da turint savo darbinin- 
k i- bendrovei nebaisi bu- 

’ i n ir stambaus kapitalo kon
kurencija, 

j d rovė, be 
gerą, nes 
kiek mums 
ių spaudo-, toki 
štai remia.
ba 
rovės 
vienyt.

šilam sumanymui 
met
aiistų spauda tečiaus nela
bai pritarė.
vė” nebuvo tam priešinga; 
"Naujienos"
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arba

i tas
I o
Į drovės n 
rėš tuojaus 
von ir orga 
nors pramonės 
leivio" tuomet 

geriausia
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išnaudotojų? Juk šiaip ar 
taip, o tas darbas vistiek tu
rės būt atliktas. Nesusitvers 
darbininkų bendrovė, tai a- 
teis tikrai biznieriška kom
panija, paremta ant darbi
ninkų išnaudojimo, ir tą 
darbą atliks. Tiesą pasa
kius, darbą turės atlikti tie 
patis darbininkai, tik jie 

j bus menkiau apmokami, o
kompanija nusineš visą pel
ną. Taigi klausimas labai 
aiškus: Ar geriau darbi
ninkams tverti bendrovę ir 
visą uždarbi pasiimti sau. 
ar eiti dirbti pas kapitalistą 
už tokią algą, kokią jisai 

■ pasiūlys, ir visa įielna palik- 
iti jam?

Turbut nebus tokio darbi
ninko, kuris pasakys, kad 
geriau jam dirbti pas kapi
talistą.

Visas klausimas lieka tik 
tame, kaip tokią bendrovę 
sutverti, kas turėtu tuo dar
bu užsiimti ir iš katro galo 
ji pradėti.

Pereitą žiemą po Ameri
ką važinėjosi p. Marius apie 
panašų dalyką kalbėdamas. 
Bet iki šiol iš to da niekas 
neišėjo. Mes tikini, kad p. 
M artus turi gerų norų, bet 
aiškus dalykas, kad iš to
kios agitacijos, kokią jis ve
da, nieko, neišeina. Mat, 
neužtenka vien tik paragin
ti žmones organizuoties ir 
grįžti Lietuvon. Kas norės 
sugrįžti Lietuvon, tas galės 

> organi
zavimosi. Bet reikia tam 

kad grįžimui padėti geras pa
jos tokiai ko-operacijai irgi i matas, užbriežti aiškus tiks- 

tik jų nuomone, su Tas, ir tuomet kviesti žmo- 
tokiu kapitalu ne ką pada- nes organizuotis.

Tikslą ir pamata mes jau 
‘ . Tas tik-

Pasisekimą ben- 
abejonės, turėtų 
Lietuvos žmones, 

teko patinti 
L - ią minti i 

Tiesa,jie kal- 
apie tvėrimą savo bend- 

. bet galima butų susi-

iš.
<r- j

I I

tuo-
Amerikos lietuvių scc-

pritaria,

■-•'•tum.
kė.3

1. •lesa, i *"Lais- sugrįžti ir be jokio

pasakė,

Kapsukas gi paša- r— - - 
kad tokias bendroves anlamai nurodėm. 

Lietuvoj tverti da peranks- j slas—Lietuvos atstatymo
i. Jo nuomone, pirma te- darbas, o pamatar—ko-ope- 
uai turi kapitalizmas išsi- racija. Reikėtų tą tik nuo- 
v. styt. nes tik kapitalizmas dugTiiau išgvildenti ir deta- 

. ! j sočia- Eškiau išdėstyt.
Iš to jau matyt, jog Bet kas turėtų tuomi už- 

s suprato, kad . siimti? Musų nuomone— 
’y ben- patįs darbininkai. Tai yra 

sumanytojai mane (darbininkų reikalas ir jų 
jau socializmą į- ’ dalykas apie tai rūpintis. 

Pagalios jisai pa-'Tiktai tuomet darbininkai 
kad tokia bendrovė turės tokioj bendrovėj pasi- 

kaip tikėjimą, o bendrovė pasise- 
zni > įstaiga, kur kiek-1 kiiną, kuomet patįs darbi

ną rys lauktų tiktai ninkai pasiims jos organi
zavimą.

_ t----- ■ O musų išmanymu, tokia 
kritikos.; bendrovė nėra toks dalykas, 

vienas žmo- (katras butų negalimas. 
f__  - pelno Mums rodos, kad ji galėtų

Juk kiekvienas užsiimti ne vien triobų sta- 
dirbti, tymu, bet ir kitokia pramo

ne. Padėkim. Amerikoj yra 
nemažas skaičius lietuvių 
rubsiuvių. Rubsiuviai gana 
gerai organizuoti. Jie galė
tų lengvai sutverti bendro
vę, sudėti pinigų, nusipirkti 
mašinas ir įsitaisyti didės-, 
niuose Lietuvos centruose 
rubsiuvių dirbtuves. Lietu
vos rubsiuviai su amerikie
čiais juk nesilygintų. Šie 

syk grei-'

žali prirengti dirvą 
lizmui.
i
I

ty
_■»
I

Lietuvoje
■.".•kinti.
•akė,
butų niekas daugiau, 
ik hi

V1C ilclS
’Gainc.

Toks
lama.

Iš to jau matyt, jog 
g. Kapsukas 
oponuodami tokią 
ove,

užmetimas, supran- 
neišlaiko 1

Nes argi nors 
gus šiandien gali be 
gyventi ?
larbininkas turi eit d* 
kad užsipelnyt sau duoną.

jeigu katrai darbininkas 
nekovoja
mes
pratusiu. !
•vnkai o rga n i zuo jasi
■ūkiais budais kovoja, 
pagerinus sau būvi.
gu
prieš
mes

ieši

Tai yra

'žymi išsyk, todėl neretai ji 
yra sumaišoma su plaučių 
uždegimu (pneumonija arba 
zapalenija). Apimti lieka 
ne tik patis plaučiai, o ir 
bronchai. Gumbelių atsira
dimas yra tokis pat. Kada 
tie gumbeliai išsigema i sky
stimą arba i votis, tuomet 
ir bronchai ir plaučių buda- 
vonės prakiura; skylės kar
tais būna labai didelės. Čia 
bus aišku, kodėl tūli džiovi
ninkai turi kraujo bėgimą 
iš nosies arba burnos, nors 
ir daugiau priežasčių tam 
yra.

siuviai, mašinistai, odminiai 
(garboriai) ir kiti. Visos 
šites bendrovės galėtų su- 
tvert tam tikrą sąjungą ir 
pavadint ją vienu bendru 
vardu, daleiskime, "Ameri
ka.” Po šitokia firma galė
tų veikti visos susijungusios 
bendrovės, padėkim: "Ame
rikos Triobų Statytojai,” 
"Amerikos Mašinistai,” ”A- 
merikos Rubsiuviai,” ir taip 
toliau.

Gal kai kam tas išrodys 
svajone, bet mums rodos, 
kad tai yra tokia svajonė, 
kurią galima ir gyveniman 
Įkūnyti. Tik viena reikia at
siminti: šiaip ar taip, visus 
tuos darbus turės kas nors 
atlikti. Jeigu taip, tad ko
dėl gi darbininkų bendrovė 
negalėtų jų atlikti?

Suprantama, tveriant to
kią bendrovę, reikėtų ją taip 
organizuoti, kad ji butų 
kuomažiau prigulminga nuo 
stambaus kapitalo. Žaliąją 
medžiagą ji būtinai turėtų 
gaminti pati. Triobų staty
mo šaka turėtų Įsitaisyt sa
vo plytų dirbtuvę, savo tar- 
toka lentoms piauti. dirbtu
ve langams, durims ir kito
kiems daiktams dirbti (na
mus statyti amerikoniško 
styliaus). Tegul stambus 
kapitalas tuomet deda visas 
savo pastangas, jis jokiu bu
du tokios bendrovės nepas
maugs, nes medžiaga ir jam 
tiek pat kainuos, o prie to da 
jam reikės samdyti darbi
ninkus, kurie savo našumu 
(spartumu) ir išsilavinimu 
m amerikiečiais nekuomet 
nesusilygins. Mes, kurie dir
bom fabrikose Lietuvoj ii 
Rusijoj, gerai žinom, kiek 
tenai amatininkas per dieną 
padaro ir kiek Amerikoj pa
daro. Vienas duris dailvdė 
tenai dirba tris dienas, o čia 
kelias duris padaro i vieną 
dieną ir tos duris daug ge
resnės. Batus šiaučius tenai 
siuva visą sąvaitę, o čia ke
lias poras padaro i vieną 
dieną. Žinoma, reikalingos 
tam mašinos. Bet todėl mes 
ir sakom, kad organizuoda
mi tokias bendroves, ameri
kiečiai turėtų sudėti pinigų 
mašinoms nusipirkti. Prie 
tokios bendrovės, supranta- 

. ma, reikėtų stengties ir Lie
tuvos darbininkus pritrauk
ti.

žingeidu butų išgirsti, ką 
apie tai mano pats Amerikos 
lietuviai darbininkai. Geis
tina butų, kad tokiose vieto
se, kur darbininkams nesun
ku surinkti, prie progos jie 
tą klausimą apkalbėtų savo 
tarife ir paskelbtų savo nuo
monę laikraščiuose (geriau
sia butų "Keleivyje,” kuri 
daugiausia darbininkų skai
to ir kuris šitai idėjai ge
riausia pritaria).

Keli darbininkai.

I

STAIGIOJI 
PLAUČIU 
DŽIOVA.

Nors jau ir buvo prisimin
ta apie staigiąją džiovą, bet 
pradėjus kalbėti apie krau
jo bėgimą per nosį arba bur
ną, vėl prisieina prie jos 
grįžti, tik čia jau kalbėsiu 
vien apie plaučių džiovą.

Kada gumbeliai išsigema 
h* pasidaro kiaurinė plau
čiuose arba į 'plaučius veden- 
čiose triubelėse (bronchuo
se), tuomet sužeistos mėsos 
'U gyslom išleidžia krauja. 
Tas kraujas tankiai yra pil- 
įas džiovos bakterijų. Jei 
•is teka iš pačių {Jaučių per 
bronchus į viršų, tuomet 
bronchai lieka užkrėsti ir iš 
ių liga {>erduodama da svei
kom plaučių dalim. Čia jau 
atsiranda sykiu bronchų ir 
ulaučių džiova. Po tokio 
kraujo tekėjimo ligonis ap- 
'erga urnai ir sunkiai ir pa
prastai ilgai negyvena. 
Bronchų pratrukimas ir už
krėsto kraujo nuėjimas į 
Jaučius irgi gali padaryti 
džiovą staigia. Kaip mato
te, ji jau yra kur nors, tik 
nepaskleista ir ligonis gali 
težinoti, kad jis turi džiovą, 
lis gal nuo senai nesijausti 
gerai arba jaustis visai ge
rai ir urnai apsirgti po krau
jo bėgimo per nosį arba 
burną, kuris ateina iš plau
čių.

Gali būti sykiu bronchų 
r {Jaučiu džiova ir be krau
jo bėgimo. Daleiskime, 
džiova prasideda nuo įkvė- 
navimo bakterijų bronchuo
se. Kada gumbeliai juose 
išsigema ir jų užkrėstas 
skystimas eina bronchais že
myn į plaučius, kur turėtų 
•eiti oras, tad skystimas 
pripildo oro pūsleles (alvio- 
lus) ir ten oras negali beįeit. 
Negana to, skystime esan
čios bakterijos pradeda da
ryt veikmę plaučiuose ir 
žmogus staiga apserga. 
Kol džiovos gumbeliai ne
ini vo pratrukę bronchuose, 
tol žmogus galėjo nežinot, 
kad jis turi džiovą.

Nors retai, bet atsitinka, 
kad bronchų gilės, ypač vai
kuose. lieka džiovos apim
tos. Jos įsiveržia į plaučių 
substanciją ir kokiu nors 
budu prakiura, kas vėl lei
džia džiovos bakterijom pa
klysti po didelę plaučių dalį 
ir žmogus apserga staiga.

Užtenka pratrukt bron-

už didesnę algą, 
toki vadiname nesusi- 

Susipratę darbi-
ir vi- 

, kad 
O jei- 

mes, socialistai, nieko 
tai neturime, tai argi 

galim turėti ką nors 
organizavimą tokių atliks darbą tris

pralolię net į kitus 
važiuoja "spor- 

Negana kad patis 
aukosi, da ir moteris išsi
lieja. Žak risti jenas.

ŽUVO 230,000 ITALŲ.
L- Austrijos oficialiai pra- 
šarna, akd I«onz > mūšyje 

a:ai neteko 230,000 karei- 
\ len lik nelaisvėn pa- 
20,000 ita*ų. Nesiseka J J

f

zmon'u 
j uostus 
t aut.”
7

t

ne
: it
• io.
‘mt a
"makaronams.
Neklaidingi veikėjai mums 

sako, kad socializmas Lietu
voje negalimas, nes nėra 
Liesų. Mat socializmas pir
ma tur išeiti klesas, o pas
kui pradėti darbuotis.

Sakoma: begalo inudo- 
<mi." o tuo tarpu, kas vakar 
buvo indomu, šiandien jau 
yra pasenusiu.

Man liūdna žiūrėti...
Liudna žiūrėti, kaip žmonės, suskurdę, 
Net i> kareiviai, raudoti sujudę,

Stovi tarp kai ės nasrų;
Trenksmą kanuoliųverksmingą klausyti, 
Kur iškastoj duobėj lavonas matyti,

Primena tylą kapų!...
Verda krūtinė, plaukai man sustoja, 
Ašaros veržias širdis suvaitoja—

Pradedu visas drebėt.
Aš ink ta diena, gal ji nebetoli, 
Kad aš atgulsiu Į šaltą čia molĮ.

Amžinu miegu ilsėt!
Kuna< čia guls, ir sielos liktinė 
Laimę dangaus turės paskutinę—

Tai skausmų nekenčiant daugiaus.
Ką per gyvatą karės pelnysiu,
Jei tik dėl dievo žmones žudysiu,

Tai veltui tikėtis dangaus !...
Mokinys.

Gerokai kitaip liga plėto-Į 
j^si plaučiuose, kada bak
terijos lieka įkvėpuotos. 
Mat, jos tiesiai i plaučių pū
sleles nepatenka, o apsistoja 
branchuose ir branchioliuo- 
se (triubelės, per kurias c- 
ras eina j plaučius). Kadan
gi tos triubelės t ėda i plau
čių čielus skvetus ir skviete- 
lius, tai užsikrėtimas bron- 

ichų pasiekia išsykčieląskve- 
itą arba keliatą skvetelių, o 
kartais netoli visus plaučius, 

i Kaip matote, liga šiame at
sitikime gali būti smarki »r

i
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Kas mums rašoma.

Nutarė dalyvauti taikos 
parodoj.—Norwoodo. L D. 
K. Keistučio draugystė 12 
d. rugsėjo savo nepaprasta
me susirinkime svarstė 

, klausimą kas link dalyvavi
mo Bostono darbininkų 23 
d. rugsėjo rengiamoj taikos 
demonstracijoj. Atkak
liausiu dalyvavimo priešu 

' pasirodė ne koks atžagarei
vis klerikalas, bet pas mus 
gerai išsigarsinęs „kraštu
tinis radikalas’ P., tikras 
minčių revoliucijonierius, 
motyvuodamas tuo, kad tai 
labai pavojinga, girdi, išėję 
galime da ir namo nesugrįž
ti... štai kokio revoliucijo- 
nieriaus esama to garsaus 
polemizatoriaus, ką net ir 
Smelstorių moka paskelbti 
„social-patriotu ir karės ša
lininku.”

Nežiūrint to musų revo- 
liucijonieriaus zuikinio bai
lumo, Keistučio dr-ja dide
le balsų didžiuma nutarė 
kovoti už taiką ir demons
tracijoj dalyvauti.

Bolševikas.

“Tėvynė” neteisingai aiškina

Pii’ira-'ū 33 nauji nariai. 
—Rutr. ėio 2 ir 3 d. Grand 
Rapids, Mich. kalbėjo d. T. 
L. Dundulis, kuriam rajonac 
nurengė maršrutą. Prakal
bus buvo taip pasekmingos, 
kad prie vietinės LSS kuo
pos prisirašė 33 nauji nariai.

Matyt, kad klerikališkų 
moksleiviu pliauškimas lai
ke jų suvažiavimo čionai ne
daug te gelbėjo. Prie vyčiu 
nieks nesi rašo, net ir sukry
pusius davatkos jau nuo tos 
garbės purtosi, ) tuo tarpu 
socialistų organizacija bu
joja. Taip ir reik.

S. Naudžius.

Perdaug norėjo, nieko ne
gavo. — Rugsėjo 1 dieną 
Nashua, N. H. apsivedė d 
Ed. Karsokas su p-le EI. Zu- 
kauskiutė. Kada nuėjo 
pas kunigą, šis pareikala
vo 30 dolerių. Jaunavedė 
pastebėjo, kad jis už 30 do
lerių turi dirbti dvi sąvaiti 
o kunigas už kelių minučių 
darbą reikalauja tiek. Ku
nigas atkirto, kad 10 dole
rių turi atiduot vyskupui, o 
20 dol. imąs už savo patar
navimą. jaunavedžiai tad 
pasakę kunigui ačiū—išėjo. 
Karsokas užklausė Lawren- 
c’o neprigulmingos parapi
jos klebono kun. S. B. Mic
kevičiaus ar tas nesutiktų 
atvažiuoti ir duot šliubą. 
Tasai sutiko ir Nashuos po
nas prabaščius perdaug no
rėdamas nieko negavo.

Ten buvęs

Nelaimė kasykloj.—Rug
pjūčio 11d. anglių kasykloje 
oatiko nelaimė Joną Vežia- 
vičių iš Scranton, Pa. Be
raudant anglis, suvis sprogo 
orieš nelaimingąjį ir išdegi
no abi akis. Nugabenta ji 
Philadelphijon gydyti. Kol
bas nežinia ar ligonis pas
veiks ar ant visados pasiliks 
neregiu.

Nelaimingojo Vežiavi- 
čiaus moteris su dideliu bu
riu mažų vaikų atsiduria 
’abai sunkiame padėjime. 
Vežiavičius paeina iš Vilk- 
nergės pa v.. Vatkiškės val
sčiaus, Savidonių kaimo. A- 
merikoj turi brolį Stanislo
vą, kurio meldžia atsišaukti 
šiuo adresu:

Bronislavas Vežiavičius, 
207 Charles st.,Scranton,Pa.

J. Petrikys.

Pinigai į Lietuvą eina*
„Tėvynė” 36-tani savo nu

meryje rašo apie pinigų 
siuntimą užimten Lietuvon. 
Padavus iš vieno laikraščio 

! ištrauką, kur tvirtinama, 
!kad pinigų galima nusiųsti 
'Lietuvon ]x.r Ispanijos am
basadą Washingtone arba 
per Šveicariją, „Tėvynė” 
prideda šitokį savo paaiški
nimą:

*’Kad žmonės nebūtų klaidi
nami panašiomis žiniomis, tu
rime pranešti, jog Ispanijos 
ambasada nepersiunčia jokių 
pinigų į vokiečių užimtą Lietu
vą pirma, negu siuntėjas pats 
gaus iš Suvienytųjų Valstijų 
Valstybės Departnier.to (De- 
partmer.t of Statė) pavelijimą 
Ispanijos ambasadai tai pada- 
ryti. Tai viena. Antra—siun
timas kadir per Šveicariją už
imtai Lietuvai irgi nėra leisti
nas be pavelijimo Su v. Valsti
jų Valstybės Departmento. 
Tą. tur būti, turėtų žinoti bent 
redakcija, kuri duoda pamoki
nimus, kaip ir kur siųsti pini
gus.”

Taigi, sulyg „Tėvynės” pa
aiškinimo išeina, kad užim- 
ton Lietuvon pinigų nusiųs
ti negalima. Tuo tarpu gi 
mes turime dokumentų, ku
rie parodo, kad pinigus sių- 

isti galima. Štai vienas tų 
dokmentų:

„Royal Spanish Embassy 
Washington,

July 9, 1917.

»
.. .-ud soiu Į muAifEsiB mnuis 

jieškojimus, kuriuos ameri
kiečiai lietuviai buvo siuntę 
per mane. Tuose atsaky
muose paduodami tikri jieš- 
komų žmonių adresai. Tais 
adresais žmonės ir gali sių
sti savo giminėms pinigų. 
Taigi kelias pinigų siunti
niui atdaras.

F. J. Bagočius.

Pajieškojimai iš Lietuvos

Slivinskis, Mykolas, Diejst- 
vujušėaja Armija, 3 Martirny 
Parkovy Artilerijsky Divizion, 
2 Park, kareivis paeinąs iš Nau- 
mainių, Bulkonių parap., Vilk
mergės pav.. j ieško giminių ir 
draugų Amerikoj.

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Kazimiero Lapin- 

skiu, gyvenusio Brookilyne, 21 rug- 
' pjucio jis išėjo iš namų ir nuoa to lai

vo nėra apie jį jokios žinios. Kas ži- 
; notų malonėkite pranešti.

Ona Duobienė
BOK 142, FOXCROFT, ME.

92. Vendąvovič Emilui. Mstis- 
Javl. Mogilev. gub, dom Chizin- 
skoj, pabėgėlė paeinanti iš !’t- 
nevėžio, jieško brolio Jono l)o- 
'.viato. gyvenusio Brooklyne.

93. Matusiavičius Mateuš. \ 
Mstislavl, Mogilev. gub.. ulica; 
Bernadinskaja. pabėgėlis 
A rmoniškių, Garliavos vai 
>ieško Jono Matusevičiaus. ;
ve
miero ir 
čių.

Pajieškau pusbrolių Alekso ir O- 
nos Vaidžiulių, Kauno gub, Šiaulių 
pav. Vigelių kaimo. Jų pačių atsi
šaukti ar kas žino meldžiu man pra
neš;.

F. Balnius,
1072 Elizabeth avė, Grand Rapids, 

Mich.

Vilko, Kauno 
Pondelio parap. 
gyveno Beri- 

’ sso, Argentinoj Jo paties atsišau- 
: kti ar kas žino meldžiu pranešti. 

'■'Al N. Vaitekūnas.
[ 11620 Prvspect str, Racine, Wis.

gv -1 Pajieškau pusbrolio Justjino ller- 
;u<io Davton. Ohio. ir Kaži- kaus ir Juliaus Balitaičio, taipgi Sta- 

nislavos Bahtaičiutės-Dargvinienes, Andriejaus Matuset:- ir kkų paž;stamų gaunu
Amerikoj. 'gub, Šiaulių pavietos, Vaiguvos pa-

94 Tvarionauskienė Ona. K. , rupijos. Meldžiu atsišaukti.
ii _ i i, ,1 i Stanislavas Burneika (40).Petrograd. Tavr czeskaja ui. L_ Sur g Ansonia, Conn.
kvart. 5. pabėgėlė paeinanti nuo-----------------------------------------
Laižuvos. Šiaulių pav.. jieško gi-[ Pajieškau Jono Bieliausko, priklau- 

| sė LSS 179 kuopoj, Moline. III, iš 
čia išvažiavo ir jokios apie jį žinios 

Jis pats ar kas kitas malo-

P. Arlauskas.
Moline, III.

Pajieškau savo brolių: Antano, Ka
zimiero ir Stepono Juodvičių. taipgi

Pajieškau Petro 
gub, frakų pav, 
Kudeliškių sodžiaus, 
sso, Argentinoj

N.

APSIVEDIMAL

Ohio.

Greenpoint 2327

našlės 
sutei- 
rašyt 
(39)

Pajieškau apsivedimui vaikino ar 
našlio, laisvų pažiūrų, mylinčio gra
žų šeimynišką gyvenimą. Aš esu 
našlė, turiu 4-tų metų vaiką, links- 
inaus budo, noriu gauti sau gyveni
mui draugą, kuris sutiktų su manim 
vargti. Meldžiu atsišaukti prisiun- 
čiant savo paveikslą.

Barbora Benutičia, (39) 
50 Catherine str, Rochester, N. Y.

Pajieškau merginos arba 
apsivedimui. Platesnes žinias 
ksiu per laišką. Malonėkit 
šiuo adresu:

Juozapas Stumbris 
P O. BOK 211, Belle Valley,

Pajieškau broliu Donriniko Ivoa- 
kus. kaunu gub, Vilkmergės pav, 
Anykščiu parap, Padvarninkų so
džiaus Jo paties atsišaukti ar kas 
apie jį žinos meldžiu man pranešti. 
Jos Evastko, Harvick, Penna.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
26, blaivas ir žadu pirkt farmą, jeigu 
gausiu draugę. Mylinčios gražų gy
venimą malonės atsišaukti, su pirmu 
laišku prisiųsdamos savo paveikslus. 
Atsakymus duosiu kiekvienai.

S Duburis (38)
468 Northhampton st, Easton, Pa.

Pajieškau apsivetįimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
26, blaivas ir nerūkantis, turiu savo 
farmą. Mylinčios ramų grąžų gyve
nimų malonės atsišaukti, su pirmu 
laišku prisiųsdamos savo paveiks
lus. Atsakymus duosiu kiekvienai.

S. Duburis (38)
168 Northhampton str, Easton, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nejaunesnės 30 metų
ir nesenesnės 35 m. amžiaus aš esu 
našlys bevaikų. Piatesniai susirašy
siu per laišką.

Jonas Paulauskas.
152 Ferry str, Newark, N. J.

kuq motinos vartojo suvir
tum Šešiasdešimts metų, kai
po maistą Bebadomiems ku- 
dikiama Lengvai prirengia
mas. Lengvai suvirinamas 
ir nesogenda iki paskutiniam 
lašui. Nesieikvoja. Vartok 
vieta Bordeo's Eagle Brand 
Condensed Milk

| Iškirpk šį ipskelbitn< ir atsiųsk i 
’ BsrOsa-s Cistmii MUk Co.

New York City. N. Y.
O apturėsite nurodymus lietuviu 
kalboj, kaip U pieną vartoti.

Verčia girtuokliauti. —
Viena katalikų Dr-ja Pea- 

bodv, Mass. nutarė parengti 
„Smake Talk” sueigą. Mat 
neužtenka girtuokliavimo 
po namus, tai surengta dar 
ir toki lėni svetainėj. Nieko 
ypatingo tame nebūtų, ži
nant, kad musų žmonelėms 
girtuokliavimas — tai di
džiausia laimė. Bet dr-ste 
nutarė, kad kiekvienas jos 
narys dalyvautų tame lėby- 
je, už nedalyvavimą paskir
ta 25 centai pabaudos. Va
dinasi, visus savo narius 
verčia girtuokliauti. Pa- 
mastykite, kaip gali tokia
me „Šmoke Talk” susirinki
me jaustis tas, kuris nege
ria ir nerūko? Jis verčia
mas eiti, trošky ties durnuo
se. klausyties pasigėrusiųjų 
pliauškimo bei staugimo 
koki iš to ispudi ir suprati
mą apie dr-stę jis gali įssi- 
nešti ?

Mat pora mėnesių tam at
gal, musų Jurgiukai buvo 
parengę toki Šmoke Talk, 
tai nors ir gere ir rūkė, te
čiaus dr-stei padarė $9.00 
nuostolio. Taigi dabar ren
gia vėl ir verčia negerian
čius eiti girtuokliauti, kad 
bravarams leisti daugiau 
pasi pelnyt.

Jacksonas.

Gražus Koncertas. — 29d. 
Rugsėjo-Sept. Lietuvių sa- 
’ėje, Montello, Mass. bus la- 
>ai žvmus koncertas, dalv- 
vaus visi žymus muzikantai 
r solistai daininkai, i? 
zerb. kompozitorius M. Pet- 
auskas. Gerbiamoji visuo

menė malonės į šį koncer- 
ą atsilankyt, nes greitu lai

ku tokio gražaus koncerto 
VIontelloje nebus, nes M. Pe- 
:rauskas žada išvažiuoti į 
’usiją. Al Stankus.

PONTIAC, MICH. 
Melagingas pajieškojimas.

Pamatęs „Keleivyje” 36 
num. pajieškojimą Petronės 
Sitiniukės iš Pontiac, Mich., 
mjieškoma vaikino, turiu 
arti žodį į jaunuomenę apie 

šitą suvedžiojimą. Čionais 
gyvena lietuvių dvi šeimy
nos, viena su savo papro
čiais ir apsiėjimais užsilikus 
juo 16 šimtmečio; antra 
:ruputi žmoniškesnė. Pavie
nių yra 15 ypatų. Pusė iš jų 
laisvų pažiūrų. Randasi ir 
viena mergini J. M., kuri 
nemoka lietuviškai nė skai
tyt, nė rašyt. Vienas iš vy
rų, kurį gerai pažįstu, užsi
manė pasislėpti po vardu 
Petronės Sitiniukės ir pajie- 
škoti vaikino apsivedimui. 
Ką jis tuomi mano atsiekti, 
nežinau. Nebūtų taip stebė
tina, kad butų koks tamsu- 
naš, bet skaitosi save laisvu, 
ir vietoj to, kad kovojus 
prieš suvedžiojimus ir kvai
lystes, pats kitus bando su
vedžioti.

Grieštai reikalauju, kad 
sekančiam „Keleivio” nume
ryje atšauktum ir pasiaiš
kintum su kokiu tikslu tą 
darei, o jeigu to nepadarysi, 
tai paskelbsiu pravardę viė- 
sai.

Ė. F. Balčiūnas, 117 Au- 
burn avė., Pointiac, Mich.

Visuomenės pasidalinimas 
į klesas reikalingas tik kapi
talizmui, o socializmas ka
pitalizmui yra mirtinu prie
šu.

No. 2764.
Mr. F. J. Bagočius,

253 Broadway,
So. Boston, Mass.

Dear Sir:—
„In anstver to your letter 

.of the 5th instant, I beg to 
sav that I am prepared to 
send small sums for the re- 
lief of bona fide Russians 
in territories no\v occupied 
by Germany, provided that 
these sums are destined to 
individual persons whuse 
narnės and addresses mušt 
b? clearly specified in dupl- 
cate list.

„Believe me, Yours faith- 
fuilv,

„Juan Riano.”
Vertimas viršpaduoto Is

panijos Ambasadoriaus laiš
ko skamba sekančiai:

Ispanijos Ambasada, 
Washington, 

Liepos 9, 1917.
2764.No.

P-nui F. J. Bagočiui,
253 Broadway,

So. Boston, Mass. 
Malonus Pone:—

„Atsakydamas į jūsų laiš
ką rašytą 5 liepos, pra
nešu, jog aš esu pasirengęs 
siuntinėti nedideles pinigų 
sumas pagelbai tikriems ru
sų pavaldiniams, g \ve n au
tiems Vokietijos užimtuose 
kraštuose, Lile tik siunčiami 
pinigai bus adresuoti pavie- 
nioms ypatoms, kurių var
dai ir antrašai turi būt aiš
kiai surašyti duplikate.

„Tikėk man, Tamistos iš
tikimas,

„Juan Riano.”
Po gavimui viršpaminėto 

laiško, pinigai jau ne syki 
buvo priduoti Ispanijos Am
basadai, ir ji malonėjo visas 
priduotas sumas Įduoti Lie
tuvos žmonėms per tarpi- 
ninkystę Ispanijos Ambasa
dos Berline. Patarnauja do
vanai, ir beabejonės tūks
tančiai lietuvių Ispanijos 
Ambasadoriui už jo patar
navimą yra nuoširdžiai dė
kingi.

Su kokiu tikslu „Tėvynė” 
mėgina sustabdyt pinigų 
plaukimą į nutėriotą. badau
jančią Lietuvą? Fondai, Ko
mitetai ir aukos (po kelis 
centus) niekad taip nesu
šelps badaujančių, kaip tė
vai, vaikai, broliai ir sese
ris Amerikoj gyvenantis, 
kurie saviškiams gali pa
siųsti po kelis desėtkus do
lerių ant syk.

Šiomis dienomis atėjo iš 
Lietuvos ant mano ranku

; minių ir draugu Amerikoj.
U5. Rūkas Silvestrai Diejst-' . 

| vujuuščaja Armija, 35 ?dartirny Į “Pranešti. 
Artilerijsky Parkovy Divizion, 

i j Park. 3 vzoda, kareivis paei- į 354 8-th str, 
nąs iš Zelmeniškių, Salako vaisė. • 
Zarasų pav..jieškau oroliu įeitozimier0 ir siepOno auouvicių, taipgi 
Jono ir Jurgio (Silvestro sūnų) ! sesers Vinckienės, visi Raseinių pav, 
Ztukll. gyvenančių. Amerikoj. Šilalės parap. Jų pačių atsišaukti

Leiko, Filiciana. Samara. Szi- 
j cb.obalovskaja ui. No. 78. kv. 5, 
į paeinanti iš Upelių vaisė.. Vilk
mergės pavieto, jieško savo vy
ro Liudviko A. Leiko. oastaruo- 

i oi laiku gyvenusio Brooklyn. 
. N. Y.

Ranonis Petr P. Diejstvujuš- 
įčaja Armija, 35 Martirogo Ar- 
i tileryjssko—Parkovogo Divizio- 
■na; 1 Park, 1 Vzvod—kareivis 
paeinąs iš Trecenelių. Gulbinų 
vaisė,, Panevėžio pav, jieško 
savo brolio Juozapo P. Ranonio 

!ir brolėnų Leono. Jono ir Stani
slovo Ranonių, Gyvenančių A- 
merikoje.

Mikutis, Jonas. Diejstvujuš- 
čaja Armija, 1-įą. Osandnaja 
Artileryjskaja Brigada. 3 Divi- 
zion, 9-ja Batarėja, kanonierius 

| paeinantis iš Pakerių. Plungės 
vaisė., Telšių pavieto, jieško 
brolio Juozo Mikučio. Onos Juo- 
•o itienės ir Filomenos Andriuš- 
kaitės, visi gyvena Amerikoj.

Vilys, Jonas S. ( Diejstvujuš- 
čaja Armija. 3 Martirr.y Parko- 
vv Artiierijskyj Divizion. 2 
Park, kareivis (ex-amerikietis 
ir narys 7 kp. LSS) paeinąs iš 
Naujaličių, Salų parap, Vilk
mergės pavieto, meldžia Ameri
koj gyvenančių draugų, labiau- 
dai iš Rochseter ir Chicago. 
rašyt jam.

valašymas, Jonas. Derevnia 
Karčmino. Dom No. 2. kv. 3. u 
Pavla Vaitekūnas. Ust-Ižerska- 
ja verf, šlisselburgsky u j, Pe- 
trogradskaja gub, kareivis pa
einąs iš Bogdalovo. Panedielio 
vaisė, Novoaleksandrovsko pav. 
jieško dėdės Ignaco Valašymo, 
gyvenusio Cambridge. Mass.

Vaitonis, Anton. Diejstvujuš- 
čaja Armija, 3 Martirny Parko
vy Artilerijsky Divizion. 2 
Park. kareivis paeinąs iš Dirvo- 
niškių, Vižoniu vaisė, Vilkmer
gės pav, jieško giminių ir pa
žįstamų Amerikoj.

Bartkeviczius, Jonas. Minską 
gub, Ygumino pav, Perežeso 
vaisė, Stan. Mikanoviczi. imie- 
nija žarvoji, jieško sekančių y- 
patų: Domininko. Ju’io. Jono. 
Miko. Antano (Miko sūnų) Juš
kevičių; Jono, Viktoro ir Onos 
Batulevičių (visi jie Nedzingės 
vaisė, Traku pav.). Taipgi E- 
vos ir Helenos Stankauskų. A- 
leksendro Lukšio, Bernasio Ma
ma, Vacio ir Miko Geciaviėių. ir 
Romaldo, Helenos. Juozo. Tamo
šiaus (Mateušo vaikų) Bušniau- 
skų ir Krisio, Krisio sunaus Buš 
niausko. Kristinos Gražuliukės 
ir jos seserų ir ponios Rukšte- 
lienės (visos tos ypatos Varė
nos vaisė.).

Jagmen, Bonifacas. Diejstvu- 
iuščaja Armija. 53 Artilerijskoj 
Brigady, 1 Batarėja. kareivis 
paeinąs iš Germantiškės. Va; - j 
nių vaisė, Telšių pav.. įieško, 
brolių Jono ir Aleksandro -Jag- 
man ir draugo Aleksandro Gu-; 
davičiaus.

Siveizdis, Anna. St. l.igava. 
Petrogradskoj gub, Segaleva! 
UL No. 63, kv. 1, pabėgėlė pa-: 
einanti nuo Biržų, jieško savo 
vyro, Adomo Suveizdos. Ameri
koj

Gilis Ivan F. Diejst\ '’u-'ėc.ia 
Armija. 11 Finlandsky S rielko- 
yoj Polk, Polkovaja Kanceliari
ja, kareivis 
nu, jieško 
ir Anielės 
Amerikoj.

Šilalės parap. Jų pačių 
ar kas žino meldžiu pranešti.

Jos Udick (40)
BOK 126, Bridgewater, N. Y.

I

BOK 126,

Pajieškau motinos Gavelienės, Vil
niaus gub, Trakų pav, Lidekininkų 
kaimo; girdėjau kad atvažiavo į A- 
merika. Meldžiu atsisaukt arba kas 
pirmas duos man apie ją žinią gaus 

l $5.00 atlyginimo. Mano adresas:
Rokus Gavelis (40).

’ 44 So. 2-nd str, Brooklyn, N. Y.
----------------------------------------------------

Pajieškau JUOZO BAGOREVI- 
ČIAUS giminių, jis paeina iš Kauno 
gub, Pataksų vals, Viduklės parap, 
Masteikių kaimo. J. Bagorevičių 
užmušė 1 Rugsėjo. Velionis sakyda
vo kad turi vieną brolį kuris gyvena 

i Duųuesne, Pa. ir seserj—Lima, Ohio. 
I Malonėkit tuojaus atsišaukti arba 
I kas apie juos žino teiksis pranešti.

A. Kudoba (39)
11714 Oregon avė, Cleveland, Ohio

Pajieškau draugų: Leono Vilicko, 
Juozapo Lukasaus, Miko Žiko, Jono 
Augilo, 
no gub. 
ba kas 

i nešti.I

Zabiotsky
Brighton, Mass

I

paeinąs nuo Titavie-
Antano Burkauskio
Gilikės, gyvenančiu

-v

Kazimiero Banio. Visi Kau- 
Jie patįs lai atsišaukia ar- 

apie juos žino meldžiu pra-

J. Skalauskas (40)
54 McCune st, Braddock, Pa.

Pajieškau brolio Antano Anužio. 
Kulių sodos. Plungės valse., Telšių 
pav, Kauno gub, pirmiau gyveno 
Chicago, III. ir jau apie du metai nie
ko apie jį negirdžiu. Turiu labai di
delį reikalu ir meldžiu kas apie jį ži
no pranešti.

Marcelė Vengalienė (40)
BOK 793, Christopher, III.

Pajieškau sesers Onos Pajadai- 
tės, Kauno gubernijos, Jadzunų kai
mo, Šemoniu parap.; gyveno South 
Bostone. Kas apie ją žino arba ji 
pati malonės atsišaukti.

Kazimieras Payeda
68 Joiner st., Roshester, N. Y.

Pajieškau pažįstamų: Martino Ma
ri jausko. Antano Mikalausko ir Vin
co Kazlausko, visi Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav.. Rudaminos vaisė. 
Jn pačių atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

Juozas Dereškevičius (39) 
139 School st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolių: Klemenso ir 
Juozapo Saikiukų. Kauno gub., Šiau
lių pav. iš Žagarės miesto. Patįs lai 
atsišaukia arba kas apie juos žino, 
malonės pranešti. (39)

Magdalena Tamušiuniutė
113 Bolton str, So. Boston, Mass.

Pajieškau Stasio Pušinsko, jis pats 
ar kas kitas malonėkit pranešti. .Jis 
yra nuo Pilviškių, iš Suvalkijos, se
nyvas mažo ūgio, ir moka ant skrip- 
kos griežti, gyVeno Blackbum, Pa. 

Anthony Pushinskas (39) 
Gen. Dėl. Chicago, 1111

Pajieškau savo brolių: Antano,
Kazimiero ir Stepono Juodvičių, taip
gi sesers Venckienės, visi Raseinių 
pav., Šilalės parap. Jų pačių atsi
šaukti ar kas žino meldžiu pranešti.

Jos Udick (38)
BOX 126, Bridgewater, Mass.

Pajieškau Onos Baltrušaičiutės-Mi- 
levičienės, gyveno Hartford, Conn. 
Jos pačios atsiliepti ar kas pažįstamų 
žinote apie ją teiksitės man pranešti 
už ka busiu dėkinga. (38)

Marijona Baltrušaičiutė-Juodienė 
5 N. Leonard st, Waterbury, Conn.

Pajieškau brolio Adomo Breivės, 
Kauno gub., Panevėžio pav, Klovai- 
nų parap, io paties atsišaukti ar kas 
jį žino meldžiu pranešti

Martinas B^eives (39>
603 I.oz avė, Washington, D. U.

Pajieškau savo dieverių Lukošiaus 
ir Petro Kimbiriauskų. Abu Vilniaus 
gub, Trakų pav, Jėzno valsčiaus, 
Birštonių parapijos, Jezamkovos kai
mo. Meldžiu atsisaukt.

Rozalija Kimbirauskienė (39) 
'72 Grand st, Brooklyn, N. Y
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NARCIN & MACYS II

TIKRAI UETUV1SKA KRAU- 
TUV* IR IŠLYGOS PIGIOS

REIKALIMII Agentai pardavinė
jimui laiškams drukuoti mašinėles 
(Typevvriters). Mašinos parsiduoda 
po $10.00. Aentams duodama gera 
nuošimtį. Informacijų kreipkitės.

K. J. Intas (41)
P. O. BOK 73, Chicago, III.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS lietuvis darbininkas 
dirbti barbernūj. Mokestis gera dar
bas 5 dienus sąvaitėje. Atsišaukit 
tuojaus.

Norintis pirkti 
ga nusipirkti.

Peter J.
7 Lincoln str.

barbernę gera pro-

$1.00
Pristatėm j namus visokius 

daiktas j visą apielinkę Jersey. 
NewYork, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, 
užsimokėsi (?)

Reikalingi Darbininkai.
Po stogų ir ant lauko. Gera alga 

ir darbas ant visados. Atsikreipkit
HUNT-SPILLER MANUFG. CO. 

383 Dorcheter avė, 
So. Boston.(39)

j Į
11

i Į

198-200 Grani Street ji
PARDAVIMAI.

PARSIDUODA ČEVERYKV
KRAUTUVĖ, geroj vietoj apgy- 

ventoj lietuviais ir lenkais. Biznis 
eina gerai; priežastis pardavimo-sa- 
vininkas turi eit į kariumenę. 
duoda pigiai. Kreipkitės

J. T. K1BART
168 -3-rd str So Boston. Mass.

K tarpo Drigga ir Bedford avė. 
| BROOKLYN, N. Y.

gyicroor <nr<* » »

Parsi-
(39) Al, Alena Kastavska, pasirc 

taa visai publikai akyse.

ŠTUKA, TAI ŠTUKA!

Toriu parduot murini namy!
Išvažiuoju iš miesto ir noriu par

duot 4 mūrinius namus, 3 šeimynoms, 
11 kambarių, namas su toiletais, 
gazais ir skalbimui ceberiais ant kie
kvieno flioro ant Bolton St. Atsišau
kite ant antrų lubų (38)

283 W. 3rd St, So. Boston. Mass.
Pajieškau giminių, draugų ir visų 

pažįstamų, kurie paeina iš Kauno 
gub, Raseinių pav., Viduklės parap-, 
Liaunų kaimo.

Antanas Lipčius (40)
1230 W. 7th st., Chester, Pa.

Tą štuką geriausiai rodyt stuboje ir 
susirinkime. Paimt pusę dolerio, į- 
mest j stiklą pilną vandens. Uždengi 
su skepetėle stiklą, pasakai kokius 
nors žodžius. Paskui tegul žmonės 
peržiūri, bet neras nė skepetaitės, nė 
stiklo, tik atras tavo kišeniuje tą pu
sę dolerio. Prisiųskite 25 c, mes pri
siusime prietaisus, su kuriais galėsit 
tai padaryt. (41)

THE MAGIC SHOP.
BOK 309. Holbrook, Mass.

mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuosc. 
Niekur aš negavau pagclbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina? 1.90. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL 1NST. 
Žoles nuo visokių blogumų.

DYKAI $12.00 VERTES
Žodynas Anglų, Rusų. Franeuzų ir 

lotynų kalbų; 4700 puslapių; 7000 
spalvuotų iliustracijų: 4000 geogra
fiškų dalykų. 14000 biografiškų ap
rašymų; taisyklės ištarimui ir pa
rašymui žodžių. Mes pasiusime 
jums šitą žodyną dykai su 12 didelių _
įvairių firmų katalogų. Prisiųskite [ 1709 S. Halsted St, TeL Canal 6417. 
.mums 98 centus apmokėjimui siun-1 
timo lėšų.

LEWIS NELSON (40)
Lock 187 Bremerton, Wash.

P. J. BALTRŪNAS, Prof. 
Chicago, III.

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Temykite!
Šiuomi pranešu visiems brookty- 

niečiams, kad aš perkėliau savo krau
tuvę nuo 57 Ten-Eyck st, po nu
meriu 447 GRAND ST, Brooklyn. 
N. Y. tarpe Keap str, ir Union avė. 
UŽLAIKAU VYRIŠKŲ. MOTERIŠ
KŲ IR VAIKŲ DRABUŽIŲ, kokių 
tik reikalinga. Taipgi užlaikau viso
kių. lietuvišku laikraščių. Prašome, 
atsilankyti. Patarnavimas kuogra- 
žiausias. (?)

JUOZAS MEDELIS
447 Grand str, Brooklyn. N. Y.

FAUNA PARSIDUODA.
9 akrai žemės, 6-šių kambarių na

mas. gazo ir elektros šviesa, miesto 
vanduo, yra 3 vištininkai (galima 
’aikyt apie 1.000 vištų), daržinė, va
sarnamis, kiaulių tvartas. 53-jų me
džių sodas, daug uogų, prie pat ka
ro, 6 centai nuo Montellos arba 
Brocktono: į Bostoną 17c. ant trūkio. 
Kaina $3,200, išlygos lengvos. Kreip
kitės pas: (40)

Juozas Vaičiūnas.
16 5m>. Fninklin str, Holbrook, Mass.

B Telephone: Back Bay 42OO
■S DAKTARAS

| Fr. Matulaitis
i GYDO VISOKIAS LIGAS 
! PRITAIKO AKINIUS.

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419. 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON. MASS.

BIBLIJA 
r UetuvHka. tikra, pil- 
; na. pagerinta. Kaina: 

Uetuv. raidėms. SS.M 
GetUkams raid. SS.Sd 
Gaunama tiktai *a« 
M. X. MOCKUS, 

P. o. Box Sd.
Detroit. Mich.



GROMATA «š ARGENTI
NOS, JO MALONYBEI 
MR. DŽIAN BAMBAI.
O dabar tegul bus pagar

bintas Jėzus Kristus su ta
vo atsakymu ant amžių am
žinųjų amen. O dabar mis- 
ter Bamba, kaip tu ėši gar
siausia s*". ■> unkyperis of Ju- 
naited Steic. ir visokių kveš- 
činų ir geografijos žinovas, 
tai jūsų didenybei reportuo- 
siu apre musų nuotikius, 
kaip Juozapas pasikorė ant 
?\Tarijos sprando. Matai bu
vo taip!

Pereitas ar užpereitas 
metais (tikrai nepamenu) 
iš kažin kokios parapijos 
atsimufino adverniškos iš
vaizdos vyras i musų miestą 
B. Sakau adverniškos todėl, 
kad labai keistai išrodė, 
mėlyna bliuze apsivilkęs, ale 
bracia jo nosis—nosis, 
raudona kaip batvinis! Jis 
ketino mokinti mus ir daug 
darbuoties dei žmonijos ge
rovės. Bet pirma pradėji
mo „veikti” prašė iš musų 
draugų pinigų paskolint 
kasdieninėms išlaidoms pa
dengti. Kibą tautos išga
momis būtume, jei neduotu
me tokiam prakilniam vy
rui. Tegul tik veikia. Lau- 

l kėW- jo darbavimosi pasek
mių, bet nieko nesimatė, tik 
jo nosis vis labiau raudo. 
Džiaugėmės ir tuo, tikėda
miesi, kad visas paraus, o 
tuomet ištikrųjų ir mes bent 
vieną „raudonąjį” turėsime. 
Tūli musų draugai net prie 
LSS. 1-mos kuopos ji prira
šė, turbut kad turėjus gyvą 
raudoną paparti. Jis čia 
kaip pradėjo veikt, tai ko 
tik visus kuopos narius ne
išvaikė kur pipirai auga. 
Ale kuopiečiai galų gale su
sispietė ir tarsi Rusijos mu
žikai savo carą, musų gim
nazistą iššlavė lauk iš kuo
pos.

Nelaimingas raudonano- 
sis iš susikrimtimo ir sar
matos ėmė dabar ir pasiko
rė— ant Marijos sprando.... 
Mat viskas čionai eina atbu
lai, kitur Marijos karstosi 

Pas mus 
nepaprasto 

paskolinti 
tai kodėl 

už 
skęstančiam už 
šiaudas gali neišgel-

Nėra jo namie.
ienoj turtingoj parapi

joj yra du kunigai, kurie, 
kad uesipešus, gyvena atski
rai ir kiekvienas jų turi sa
vo gaspadinę.

Kamendorius vieną su- 
hatvakari buvęs parapijono 
vestuvėse ir vėlai namo su-i 
grižęs, užmigo ir gerokai 
pamigo, o tą nedėldieni jam 

Į reikėjo {>amokslas sakyti. 
Būdamas visai užkimusiu, 
jis eina pas kleboną, kad ji 
išvaduotų ir pamokslą paša-Į 
Rytų. Jam atidaro kleboni-i 
jos duris graži jauna gaspa- 
dinė, jaunas kamendorius 
pašnabždomis—nes kitaip 
dėl užkimimo negalėjo—
klausia:

—Ar kunigas klebonas 
namie?

—Nėra. Eikšę drąsiai 
ant viršaus...—atsako gra
ži gaspadinė.

su

tai

?4arijos 
vyrams ant kaklo, 
mat Marija 
gražumo, gal ir 
gali jam pinigų, 
nesikabinti 
kaip 
do? 
bet, 
supranta, 
musų 
kad Marija turi stip
rų sargą Praną, kuris jos 
vyru vadinasi. Pamatęs 
Juozapą ant savo Marijos 
sprando pasikorusį, jis puo
lėsi gelbėt, bet pamatęs, kad 
čia jo tarpininkvstė nerei
kalinga. vargšas, sėdosi siut 
šiušius, kad apavus Juozapą 
su Marija išsiimtus į Egip
tą, faraonu žemę.

Taigi Mister Džian Bam
ba, išekspleinvk mums tą 
nepaprastą keisą, 
Pranas nėra toks 
kaip kiti vyrai.

9

jai 
stančiam

kaklo, 
šiau-

skęstanti- to ne- 
Nesuprato ir 

gimnazistas Juozas, 
Marija turi

1-* oi"

kodėl 
dželus,

P. P.
Atsakymas.

Todėl kad jis turi daugiau 
šalto proto, negu karšto 
jausmo, ir raten tinkso ne- 

• pavydi.
Mr. Ožiu n Bamba.

Musų publicistikoj nuo
lat girdis „stačiai negali
ma/' gal galima gulsčiai?

»
kuris nebūt girdėjęs žeminus 

todėl neturi b.it šeimynos, 
rekordu:

S
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dėžukė

M. GALLIvAN CO

>

NAVATNIAUSIA
I

>

KARE IR LIGOS!
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25c
25c
25c
25 c
25<-
25.;
25c
25-

............. <;>e.
50c.-$1.0i) 
50c.-$1.00 

25c

N nuo
Plaki:
Kr.n.t

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITE, 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ. 

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARES BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresu;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA. 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES į vipa« pasaulio dalis geriausi* x*ct pu mo* 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšie* dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČITJS

253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

ir 5(0. 
25-50c. 
. $1.0) 
. . 25c. 
.. 25c. 
ir 25c. 

. . 10c.
. 25c.

Smagiausia užeiga

PRALEIDIMUI L1UOSO LAIKO 
VISOKĮ SKANIAUSI 

GĖRIMAI.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasime gražų patarnavimą.

3S2-366 2nd st, So, Bss-ią.

i. o plaukų slinkimo, sustabdo galvos niežėjimų, išvalo |>I< skanus is trulvos, duoda sti- 
Gyduolcs kaina 5:>c ir $1.0) Plaukų stiprintojas 5Uk- ir $!.••(). Shamnoo ir plauku

$1.0).

I REIKMENIS: Pvrfumai po 25c, ir tt. Prancūzijos | i rfunmi in><> SI.50 į!., $5.(K> 
i. A..irs kiti pasipuošimo dalykai.

<<<
iii

Ant 21 
akmens 

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo' 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
■Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk-; 
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

ENCELSIOR WATCH CO.
906 Ather.aeum Bldg. CHICAGO, ILL

Nėra Lietuvio, 
paminėtas daineles, 
kurioj stokuotų šių 

10-inch 75c.
Įdainiavo

E2356. (LIETUVA

PIRMA
1.1 E Tl'\ LŠK A APTIEKA I.AWRE.XCE

II! APIELIXKĖJ

Atkreipkite atyda Į šię aptiekę, kuri užlaiko visokius vaistus.
Gyduolės

prumą plaukams.
stiprinu jas 50c ii

l’ASIPl OsIMl
Pauderiai, miltai

Musų aptiekoj galima gaut visokip gyduolių, kurių surašą iš dalies čia paduodaįn:
Gyvasties Baisumus .. 
Nci 'ų Stips intojas .. 
Vaistas nuo vidurių .
Nuo Kosulio..................
Nuo geikUs skauticji.'Bo 
Skilviuos Proškos .... 
Piguikos dei Kepenų ..

gaivos skaudėjimo 
kojų nuospaudų 
dantų gėlimo .

Xuo
X.:c 
Xl'O 
X Ll>>

Plaukų Stiprintojas . . 25. 
l.ir.imentas arba Expeller 
Anutharynas plovimui . 
Xuo kirmėlių ..................
Dėl išvarymo soliterio 
kraujo Valytojas ..........
Dėl lytiškų ligų ............
Xuo Reumatizmo ..........
Nuo kojų p’aKaitavii.no 
Gydanti mo.-tis ...............
Antiseptiškas muilas ..

sūnaus, 
mieste 

praneša 
kad

Teisinga pastaba.
Tėvas gavęs nuo 

gyvenančio kitame 
laišką, kuriuo jis 
tėvams linksmą žinią,
jis išsiėmęs leidimą apsives
ti. Tėvas perskaitęs tatai, 
atsiduso:

—Atleisk viešpate 
durniui, nes jis i 
daro.

! tam
nežino ką

Musų vaikai.
—Mano vaikeliai, jus ne

galite turėti ko tik užsima
nėt. Mes nesame turčiai.

—0 kam mama sakei tė
tė: anąsyk, kad jis su mama 
ženijosi tik dcl turto, a?

Taip jau paaiškino.
—Ar nežinai,kodėl "Drau

go” redaktoriai visuomet 
vaikščioja nuleistomis že
myn galvomis?

— Juk tty žinai, kad 
kurmis negal atriest augš- 
tyn galvos, nesą saulė akis 
išsvilitų.

Rusų kareiviams perdaug 
mokama.

Jenas: — Juozai, ar tas 
teisvbė, kad rusu kareiviai •/z «.
gauna tik 20 kapeikų ant 
mėnesio algos.

Juozas:—Teisybė, bet jie 
ii to neverti.

RUDUO
Nuvyto, nudžiūvo žalieji la

peliai,
Jau nurudavo laukai,
Tik stovi palinkę, nu juodę 

medeliai.
Nebešlamena linksmai.
Grožybė žolyno senai jau iš

nyko,
Nukrito žiedeliai, nubalo, 
ir vargšo krūtinė apnykus 

paliko,
Nes žemė be grožės—sušalo.

L. Studentas
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AR ES! GIRDĖJĘS?
Kad žmogus g.iii pasigraži :ti s;:u 
veidą ;r įu'yti ligas rias.k is. Prisiųsk 
Štampą ir gaus’ visas ijas.

OISTRIBUTOR FOR W!L8ERT CO.
42 Vir.e Street. Monterio. Mass.

|J.J. Kelley&Co.|
T - - ?!

p
VISOKIE GĖRIMAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES.

Užeiga smagi kiekvienam 
j praleidimui liueso laiko.

X Patarnavimas prielankus 
a; teisingas.

1 245—247 Broadway
t SO. BOSTON, MASS.

E318S.

E3289.

E3190.

E3191.

E3192.

Mikas Petrauskas, 
tenoras.
TĖVYNĖ MUSU.

(TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA.
E2357. (KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS. 

(BIRUTĖ.

Karalienės Aniuolų Parapijos ( boras
iš Brookh no.

(ANT KALNO KARKLAI SIŪBAVO. 
(PASISĖJAU ŽALIA RŪTA.
(KUR BĖGA ŠEŠUPĖ.
(KARVELĖLI MĖLYNASIS.

Įdainavo Marė ir Jonas čižauskai.
(TRIS BERNELLAI. 
(VAKARINĖ DAINA. 
(ANT MARIŲ KRANTELIO. 
(SAULUTĖ TEKĖJO.
(GIEDU DAINELE. 
(GEGUŽINĖ DAINA.

Įvairiausius Lietuviškus šokius, igrajintus 
geriausiais muzikantais, rasite vien tik aut re
kordų ”Columbia.”

Reikalaukit naują kotaliogą Coiumbijos 
Lietuviškų rekordą.

Galit gaut pas kiekvieną Coiumbijos rekor
dų pardavėją, kiekvienam mieste.

Coiumbijos rekordus galima gra- 
jinti ant kiekvienos mašinos

Jeigu negausit katalogo pas 
pardavėja. rašykit mums.

r.ranhnnhrtnp Cn lntematianal Reconl DepartmentVI upitvpitvltc W. iO2\V3Sth St, NewYork Dep

v yra:

YUDežKOI
JIS UŽLAIKO GERA 

RESTAURACIJĄ 
VISOKIŲ GARDŽIAUSIŲ 

GĖRIMŲ
Pirraiass:* ir psrankianai* 

vieta lictsTiama.

3Ū4 Brssjflsy ir 253 D Strsats 
SO- POSTON, MASS. ii)>

visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

bet ir tesi r. gi, šie straipsniai:
Kodėl vyrai tampa senberniais? 

Ar jaunos merginos myli senber
nius?

Ar pritinka senberniams vesti 
jaunas merginas? Kodėl mergi
nos tampa -enmergėms?

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti už jaunu vaikinų.
Knyga papuošta labai puikiais- 

artist-'kais paveikslais. 
Kaina tik '■ centai.

Knvgo.- reikalaukite pas:

A. PIPIRNINKAS
2023 ST. PAUL AVĖ..

CH1CAGO, ILL. 
arba ^Keleivio“ Knygyne.
255 Broad^ay. So. Boston. Mass. 

Agentams uodu didelį nuošimtį- 
' komišiną).

i

ELEKTRA YRA GYVASTIS
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. ' Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno. 
Fishieigh & Co, B. 70 Athenaeum Bldg.. Chieago, III.

dėžutė ...........................
akė ..................................

žiedai, dėžukė ..................
ei. dėžukė .............................

ryčiai, dėžukė.........................
dėžukė .............................
dėžukė .............................
žukė ................................
dėžukė.................
<:ė.■•ūkė ...........................

daugybė kitokių g;
Tonie Comp. 

Terra” Bitters

G IDIO.'.ĖS:

Gumbažolės, i 
Mėtų, dėžukė
Šalavijų, dė t :<ė
Cinamonų, dėžukė 
Ereluku, dė.ukė . 
Kmynų, dėžukė . 
šufr. ns>, dėžukė . 
Aidžių, dėžukė .. 
Apynių, dėžukė , 
Kraujo valytojas ............................ $1.50

žolių galima gauti musų aptiekoje.

LIETUVIŠKOS

25e
25c
25c
25c
25c
25c
25c
25c
25c
25c 

ydančių
$1.00. dėl kraujo ir a be! no stiprumo (Ja-

Tonic $1.00. l'as vaistas yra stiprintojas 
io. Už 12-ką

Puplaiš:
Eezdai.
1 ienos
Ram
Čem<
Imbierą;
Čobrelia!
k-.-.uklč, dė:
Clr.cibiras, 

k žolės.

Taipgi
(Jatui’s) Tab.
tul’s) ’Tn 
sistemos, nuo Įvairių skilvio ligų ir skonį duoda prie vai 
bor.kų $0 00, už 6 bonkas $5.00, už vieną 1.00.

Vienas iš kasdieninių vaistu: Gyduolė nuo kosulio užaugusiems: po 25c. 50c ir $1.00. Vaikams 
ulio — 25c ir ū^c.

NAT10NAL DRUG CO, Ine
142 Lawrence, kampas Maple Street, Lavrence, Mass

Visi COLUMBIA Gramafonai 
ir Lietuviški Rekordai 

gaunamiarba rašykite, tos 2 knygos yra 
reikalingos visiems lietuviams,

BOOKS SUPPLY HOUSE
3048 S. WaUace St. Chieago, III.

Naudokitės visi iš progos, 
2 Knygos Štukų Dovanai? 

Visiems tik per io dienų; 
ateikite ir dažmosite, kaip jas 
reikia gauti tuojaus visai dykai,

KRAUTUVĖ

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

parašydamas dainų vardus arba nu
merį, o me tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą 
gvarantuoj.me. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo paminėda
mi ar jau turite mašina, ar ne. Įdėk už 4c. štampą prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALD0KAS
233 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

: 1717^ $

Dr. David W.Rosen j
Kalba Lietuviškai, Lenkižkai, Į 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGA8. Į[

Valandos: 5)
Nuo 8 iki 10 ryta. Na

2 iki 8 dieną, nuo 7 »
8 vakare.

UI HANOVER STREBT, į j 
BOSTON. MASS. «i

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

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

rupinusiu, o tas trukdo reguliariškam 
valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI

Karė yra priežastimi valgio produktų 
pabrangimo, delko paprastai žmonės 

bei darbininkai turi permainyti jiems 
priprastus valgius, kitais arba sumažinti 

jų sunaudojamą laiką.
'Pas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

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

leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD A VENTE, BROOKLYN, N. Y.

aKaitavii.no


Hado priežiūroj buvo visi miniraliniai 
žemės turtai. .Jie gulėjo sudėti tamsiuose
žemės urvuose ir buvo ypatinga jo savastis. 

Hado vardu graikai vadindavo ne tik patį 
šitą dievą, bet ir jo valdomą požemį. Todėl 
Hadas reiškia podraug ir mirusiųjų karali
ja^

Hudo karalijon ėjo visi mirę žmonės. Tai 
buvo nematomų dvasių vieta.

1 ame besauliame pasvietyje stovėjo die
vo Hado rūmai. Prie tų rūmų gonkų sėdė
jo biaurųs šunis ir saugojo, kad prie jų 
valdono niekas neprieitų. Vienas tų šunų, 
vardu Ori ros, turėjo tris galvas.

Atėna (Athenc).
Atėna buvo Zeuso duktė. Ji atsirado iš 

jo kaktos, kulią perskėlė Hefesto kirvis. 
Tas reiškia, jog Aušra gimė iš šviesos, ku
rią Įskėlė Saulė.

Atėna kartais yra vadinama ir Tritogeni- 
ja, kas reiškia: dangaus duktė. Ji buvo 
dieve graikų liaudies, vos tik pradėjusios 
keltis iš barbarizmo tamsos. Jos žymės 
buvo pelėda ir gaidys: mat viena budi per 
naktį, o kitas pasitinka rytą. Nemiegoti 

- tamsoj reiškia žinojimą, o žinojimas reiškia 
išminti. Todėl Atėna buvo išminties dieve. 
Ji žinojo Zeuso minti. Ji buvo nekaltybės 
dievystė. Jos vardu ir Graikijos sostinė 
vadinasi.

Demetra (Demeter).
Demetra reiškia žemę. Jos duktė buvo gy

vybė—gražioji Persefona, kurią neprielan
kus Zeus atidavė Hadui. Kuomet šita mer
gina nieko blogo nesitikėdama rinko Enoje 
gėles, staiga po jos kojomis atsivėrė žemė 
ii Hadas, atvažiavęs karietoje juodais kaip 
anglis žirgais, pagriebė ją ir nusivežė žė
ri .y n.

Demetra tuomet užsivilko godulio rūbais 
ir paėmus rankon darvokšnę leidosi pasau
lin savo dukters jieškoti. Ji susitiko Heka- 
tą. kuri pasakė jai girdėjusi Persefonos 
šauksmą, kuomet Hadas ją pagriebė. Mo
tina tuomet kreipėsi Į Heliosą (saulę) ir šis 
pasakė visą istoriją ap:e jos dukters likimą.

Nusiminusi Demetra tuomet leidosi lipti 
ant Olympo, kad gavus tenai kitų dievų pa
galbą.

Tuomet- pas Hadą buvo nusiųstas Her
mas, kad atneštų gražiąją Persefoną-Gy- 
ant žemės neaugo nei vaisiai, nei gėlės, 
vybę atgal. Pakol ji buvo Hado nelaisvėje,

Hestija (Hestia).
Hestija buvo vyriausia Kronoso ir Rėjos 

duktė. Ji buvo šventosios namų ugnelės 
dievaitė. Sulyg graikų supratimo, visi 
vyrai buvo priešai , pakol jų nesutaikysi. 
Gi susitaikymo vieta pas graikus buvo prie ; 
židinio arba ant to akmens, ant kurio jie 
kūrindavo ugnį. Todėl namų ugnis buvo ' 
taikos ženklas, o tos ugnies globėja Hestija ; 
kaip ir taikos dievaitė.

Mitų apie ją nedaug tėra. Vienas pada
vimas sako, buk prie jos piršėsi dievas Po
seidonas, bet jinai atmetusi ji.

Aras (Arės).
Aras, Zeuso ir Heros sūnūs, buvo karės 

ir maišto dievaitis. Jis, kaip žmonės ji su- 
} rasdavo, nebuvo karių vedėjas, tik šiaip 
sau sukilimų, riaušių ir skerdynių šalinin
kas. Jis buvo labai nepastovaus budo ir 
metėsi iš vienos pusės kiton. Jis darydavo 
viską, kad karės ir riaušės tęstųsi kuoil- 
giausia. Todėl jis yra laikomas žmonijos 
nevidonu, kuris ardo ne tik ramybę, bet ir 
siunčia ligas ir badą. Jis buvo milžiniško 
ūgio ir kuomet parpuldavo, tai savo ilgu
mu užklodavo keliolika sieksnių žemės.

Nors jis buvo dievas, bet jis buvo pažei
džiamas. Ir kuomet ji sužeisdavo, tai jis 
taip bliaudavo, kad sakytum, dešimts tūks
tančių žmonių vaitoja.

JĮ vadindavo da ir ”inaliku,” nes jis visas 
žmonijos viltis ir džiaugsmus sumaldavo i 
dulkes.

Už pačią jam pasisekė gauti dievaitę Af
roditę, lx‘t pamatęs, kad ji geriau myli 
Adonį, Aras pavirto i šerną ir mirtinai 
savo priešininką sužeidė.

- ) Manoma, kad nuo žodžio Hadas arba Hade s paei
na ir rusų žodis ”Ad”—pradaras. Ir pas analus Hadas 
yra išverstas i ”Hell.” kas taipgi reiškia pragarą, nors 
sakoma, kad tas vertimas nevisai teisingas.

tik labai 
kur kalė

varginga

Aras užmušė dievo Poseidono šunų, die-' 
vaiti Halirotijų. Už tai jis buvo patrauktas 

j dievų teisman, bet Olympo taryba jį ištei- 
i si.no. Tuomet jam buvo prikergta didžiojo 
Atėnų teismo Areopago vardas.

Afroditė (Aphrodite).
Afroditė gimė iš jūrių putų, nors apie 

jos kilimą yra ir kitokių padavimų. Vie
nas mitas sako, kad ji buvusi Urano ir He
teros (dangaus ir dienos) duktė. Kitas 
gi sako, kad jos tėvais buvę Zeus ir Dijana

Ji buvo meilės ir grožės dievaitė. Sykį, 
tai buvo per Pelėjaus ir Teties vestuves, 
varžytinių dievas Eris numetė aukso obuolį 
su įrašu: ”Vienai iš gražiausių.” Obuolį 
norėjo pasisavinti Hera, Atėna ir Ofroditė. 
Kilo varžytinės ir ginčas. Reikėjo išrišti, 
kuri iš jų gražiausia. Zeus pavedė tatai 
atlikti Priamo sunui Pariui. Paris pripa
žino, kad obuolys priguli Afroditei. Už
tai Afroditė dovanojo jam Spartos Heleną. 
Menelajaus žmoną, gražiausią moterį visoj 
Graikijoj. Dėlto kilo Trojaus karė.

Afroditė buvo ištekėjus už dievaičio He- 
festo, bet geriau mylėjo dievą Adonį, kuris 
jos nemylėjo. Syki ji buvo Poseidono my
limoji ir sykį Aro. Syki į ją buvo Įsimy
lėjęs ir žmogus. Tai buvo Anchisas iš Tro
jaus. Su juom Afroditė turėjo sūnų Enėją 
iš kurio paskui kilo romėnų tauta.

Hefestas (Hephaestus).
Hefestas—tai dievaitis, kuris pirminin

kauja Olympo kalvėj. Gimė jis labai men
kutis, bet užaugęs buvo stiprus, 
negražus. Jis labai mėgo kalvę, 
ginklus dievams ir karžygiams.

Hesfeto karijėra tečiaus buvo
ir prastą turėjo vardą. Dėl jo negražumo 
jo motina Hera taip nemylėjo, kad norėjo 
prašalinti nuo Olympo. Paskui jis užtarė 
ją ginčuose su Zeusu ir šis jį numetė užtai 
ant Lemnos salos.

Vėliau jis prarastą Zeuso malonę atgavo, 
bet aukščiau paprasto dievų tarno nepa
kilo.

šeimynoje šitas dievaitis taipgi nebuvo 
laimingas, nes jo žmona Afroditė, kaip bu
vo jau minėta, pamylėjo kitą dievą, gra
žesnį už ji.

Apolas (Apolio).
Apolas, kuris turi da ir prievardę Febus 

(Phoebus), buvo Zeuso ir Letos sūnūs. Jis 
buvo saulės dievas, neprieinamas saulės 
skaistumas. Tečiaus jis saulėje negyveno. 
Tenai sėdėjo Helios.

Jo motina perėjo daug žemių, pakol pri
ėjo Delos salą. Ji paprašė ten nakvynės 
ir pasakė, kad už suteikimą jai vietos šita 
sala pagarsės kaipo dievo gimimo vieta. Ir 
čia Apolas gimė. Moteries žodžiai išsi
pildė, nes šita sala paskui buvo laikoma 
šventa.

Apolas buvo šviesos nešėjas. O kadangi 
paskui šviesos eina mokslas ir žinojimas, 
tai Apolas liko dar mokslo, dailės ir dainos 
globėju. Kaip tik Apolo vežime saulė išva
žiuoja ant dangaus skliauto, tamsa tuojaus 
traukiasi šalin ir slepiasi po žeme. Su sau
lės pakilimu kartu eina apšvieta ir civili
zacija.

Apolas užmušė baisųjį tamsos smaką 
Tyfoną, kuris per ilgus metus laikė pasauli 
baimėje. Toj vietoj Apolui garbinti buvo 
pastatytas milžiniškas aukuras.

Iš visų graikų dievų Febus Apolas buvo 
garbinamas karščiausia ir plačiausia.

Artemis.
Artemis buvo Apolo sesuo. Ji turėjo 

veik tas pačias ypatybes, kokios buvo pri- 
skaitomos ir jos broliui. Ji labai mylėdavo 
žmones ir nelaimėje visuomet ateidavo 
jiems supagalba. Ji išgydė Enijų, kuomet 
šis krito prie Trojaus sužeistas. Prokriui 
ji dovanojo savo šunį ir ragotinę. Tečiaus 
ji buvo užsispyrus, kad kariumenės vadas 
Agamemnon paaukauti] dievams savo duk
terį Ifigeniją. Ir tėvas jau buvo savo duk
terį beaukaująs, tik viena dievaitė ją išgel
bėjo.

I

Eik į Karę...
Eik i kare, darbininke, 
”Savo šalį” gink! 
Moterį, vaikus palikęs 
žūk—kitus naikink.

KLAUSIMAS

ple-

ba

I

Eik kariaut už kapitalą. 
Už riebius turčius, 
Dolerinį idealą, 
Juodus prabaščius.

Sakykit, dėl kogi tena, 
vėsuoja

Ta "vėliava laisvės” ant 
tilės bokšto?...

Bastilėj retežiams bežvan- 
gar.t vaitoja

žmonių milionai, kurie lais
vės trokšta...

Kam liepiat man gerbti, kai 
kad šventenybę.

^ergalės stipresnio ant silp
nesnio ženklą?

Kam mane mokinai bran
ginti liuosybę.

rei už jos troškimą man ski
riate peklą?

Rakinkite pančiais daugiau, 
daugiau musų!

Kankynės retežiais apjuos
kite žemę!

žinau, kad jus darbas ir per
galė jūsų

(Galutiną džiaugsmą mums, 
o ne jums lemia!

J B. S.

Kapitalui vis dar maža 
Kruvinų aukų.
Tad dabar jis laivais veža 
Ant karės laukų.

❖ ❖ ❖

Kad neapsigaut,
Tiktai, drauge, darbininke. 
Apsistojęs pamąstyki.

Už ka ir kaip kariaut? 
5—IX—17.

Hermas (Dermes).
Hermas buvo Zeuso ir Majos sūnūs. Jis 

pasižymėjo tuo, kad vos tik užgimęs tuo
jaus padarė iš želvio kiauto gitarą. Po to 
jis ėmėsi vogti dievo Apolo galvijus. Pan
kui trindamas medi medin padarė ugnį ir 
tuo budu suteikė pasauliui šilumą ir malo
nią liepsną. Ir visa tai jis padarė pirmą 
savo gyvenimo dieną.

(Toliaus bus)

UŽ .JOKI LAIKRAŠTYJE TILPUSI APGARSI
NIMĄ REDAKCIJA, NEI ADMINISTRACI

JA NEATSAKO.

u.a'Jt.
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Jonas A. Katkus ;
UŽLAIKAU VISOKIU KNYGŲ : 

IR KITOKIU DAIKTU. *
Galima gaut pirkti visus Ane- ; 

rikoje leidžiamus laikraščius/ 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. : 

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto; 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji galit 
kreiptis laišku šiuo adresu: (30) 

J. A. KATKUS
2201 Forbes st.. Pittsburgh, F*.
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Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai). 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai ga’ii būti pasekmingai gydomi Tair.i>to$ 
namuose už labai maža, užmokesti.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie muSQ 
pasekmingą metodu naminio gydymo tokiu smarkiu 
ir chronišką ilgu kaip Syfilis a.-ba Kraujo uznuodi- 
jimas, Odes Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Snkrekėjimo Štriktura, Pūsles bei Inkstu Negalės 
ir iigos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

A P TIEK A
Te:sirg ?.u«ia ir Geriausia
Suta.oO... Receptus su di- 

ėžinuAa atyda, ::ez."r:r.-‘ ar iš 
Lietuvos atvežti ar a :er: oniš- 

i- g-lite ga ei. ko- 
uasaulvie vartojai tain-

kus, o 
les a u

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

A’ nor’tt susipažinti $n klel:v*rnti scr- 
Canr.iu, lietuvtUc.*: kalbunCiu vyru ir nio- 
trrc pnsaulye. Aš- neri;i, kad jie m-nc 
žinotu, Kaipo teisingą draugą ir geredar! — 
kad žinotų kas 2Š esu — kuomi •■■•.u—' •* x:*
• mi padaręs praeiti je fr kad 2inouj apk frj 
kilni) darbą. kurį uA dabar veikiu, i' ’"•* 
paveikslo jus ealite n>atyai. u/sirmi^u
medicinos praktikavimą per daugelį, darniai 
metu. Ma:>o plaukai dabar yra pubai*; d' l*’ 
n :.ao ilgij metų mokslo, tiri:»*-jin>tj ir patiri- 

A^ atidžiaiStudijivau ir tirin«-j.*u Lo vr* 
n. a s, < hroni^kas, giliai faisedu*i;«s ’• p

funkiai gydotnas ir apie kuriu*- kiti «'.J t.r- * 
taip mažai žino. Al noriu, kad k >k \ --
Sergantis ir nusiminęs vyras bei moteri* 
savo negales man atnrMn. A< ji*rus t' 
gai patarsiu. Leiskite man būti ju-ij draui 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano I ’■ kai 
1>» .<lumį KnytĄ ir skaitykite m“1" Pr>" 
ne Alma vlltk-a.

&
Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiamlien. -Tojo pasa

kyti aiškus faktai aiškiojo, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtari tokius i u forma. i-jas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras N-i moteris tuntu žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta justi senu laiku sval- 
kala, stipry!*. ir gyvingnmas, jus tu it- tuojaus parsisiųsdini i 
šit:; dykai (1’lOdC.aią knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigu—siuskite tiktai savo 
vardu ir adresu aiškia; parašyta ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apa/ioj,-. Liaukite mokėję sutikini uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą j svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
keutčjimu priežastis ir kaip jusu uegab-s gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vnrdn ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stenipą, kad laiškas pas mus ateitu greitai.

Dr. J. RUSSELL PRICE Co., L lioi -5 So. CUnton St., Cticago, IU.
GerbiamiejiMrl.lžin man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta 

pačta jusu brangią medikahšką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir No............ .

Miestas « Valstija
&
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DARBINI N Kl DEMONS
TRACIJA ATIDĖTA.

Rengiama Bostono darbi
ninkų 23 dienai rugsėjo dc- 
mnn«traciia likosi atidėt *. 
iki Liaudies Tarybos prane
šimo, kad tą pačią dieną i- 
vyktų |)o visą šąli darbinin
kų taikos demonstracijo>.

Draugijos, pasirengusios 
dalyvauti. lai sus’’. :ko 
sekančio pranešimo.

IK!

į-teteb' k. Mcfc. tel—■ - .■ .-.--r

Didelis ir Gražus Koncertas
Rengia L.S.S. 71 kp., Cambridge, Mass.

Subatoje, 22 Rugsėjo-September, 1917 
’ ELKS HALL SVETAINĖJE, 

Centrai Sąuare, Cambridge, Mass.

H-i Rengiasi dalyvauti darbi* 
ninku demonstracijoj.
Cambridgeaus lietuvių 

draugijos, nežiūrint kad jo
se ne visi socialistai, prie
šingai yra įvairių pažiūrų 
žmonių, tečiaus rengiamoj 

į demonstracijoje jos nutarė 
dalyvauti.

J saką ima riesti. Žmonės su- 
| kilo, pasidarė lemiąs. Pa
sakorius tik susikūprino ir 

i nėrė zakristijom Vienas 
rimtas katalikas, išeidamas 

'pasakė: "Vargšai, jus var-j 
I gšai! Kviečiat žmones ant 
J prakalbu, o nežinot ką jiems 
pasakyt.”

Kalbėjo ir Gedraitis. Tie
są pasakius, jis nekalbėjo, o 
stenėjo. Kada-ne-kada žodi 
pasako, net sunku klausytis. 
Žmonės ir vėl nerimauja. 
Vieni tarp savęs diskusijas 
.•aro. kiti gi peikia savo kal
bėtojus. sakydami, kad tik. 
socialistai gerai prakalbami 
sako.

šitose prakalbose buvo 
renkamos ir aukos Puišio 
bylos padengimui. Surink
ta $67 su centais.

Reporteris.

Tautininkų prakalbos.
Pereitus pėtnvč’ -• vaka

re Lietuvių salėje buvo pir
mos iš visos eilės šiam sezo
nui ”Ateities” bendrovės pa
rengtų prakalbų.

Publikos su visais vėliaus 
suėjusiais sodaiistais buv.> 
46 ypatus, tarpe t . 3 i.iute- 
riškės, bet kalbėtųjų buv . 
net penki: Kerdėjus. Ba
niulis, Strimaitis, t. Mariu- 
ir M. Šalčius. Pirmas, kai
po pirmininkas pinčiai aiš
kino prakalbų tikslą, raginu 
pirkt "Ateities” kooperat 
bendrovės Šerus, antra 
remdamasis hIiliukovo į)apa- 
sak< > j ima i s korės į h > n. • len U i 
apie rusų visu< menės "nesu
brendimą * ’—į >a ik u ’ ną. tatai 
kaipo pavyzdi statydama- 
Baniulis draudė ir lietu
viams kiŠties į y litii s kla
usimus, apie kui iu s jie (gal 
būt pats kalbėtojas sulyg 
savęs sprendžia) neimi si - 
pratimo. Kiaušam taip ii 
manyk, kad girdi manar- 
chistą kalbam.

Antras aiškino "Ateities” 
kooperacijos tikslus ir už
davinius, kokiais pamatai.- 
kooperacijos valdos! ir ko
kia nauda šėrininkams.

Martus agitavo tvert ben
droves, dėti pinigus, parduo
ti, kas turi, namus ir reng- 
ties grįžt Lietuvon, kad ten 
pradėjus steigt savo fabri
kas.

Gi M. Šalčius apgailestau
damas, kad pirmesni kalbė
tojai nieko nepasakė apie 
”vidurinę partiją" karštai 
pasiryžo paiškinti, tečiaus 
daugiau karštai gyrė ir vėl 
peikė socialistus, negu kad 
davė suprasti tos vidurinės 
partijos, tautininkų Sanda
ros reikalingumą. Indo- 
miausiu jo užreiškimu buvo 
tatai, kad socializmas yra 
būtinai reikalingas ir gali
mas kapitalistinėse valsty
bėse, kaip ve Vokietijoj, An
glijoj ir Amerikoj, lik jau 
saugok viešpate ne "demo
kratiškoj” Lietuvoj, kur da 
”nėra klcsų,” todėl tik tau
tininkų partija gali rūpin
tis Lietuva ir jos ateičia— 
suprask, pagamini buržua
zijos klcsą, kapitalistų kle- 
są, kad paskui darbininkų 
klesa turėtų su kuo kauties 
ir dėl savo apsigynimo tvei - 
ti socialistų partiją...

Kadangi vėlus laikas dis
kusijų pradėt neleidi, tai s< - 
cialistai pasiūlė surengi 
tuo klausimu su tautiniu 
kais diskusijas. M. Šalčiu- 
su tuo sutiko. Geistina, kad 
diskusijos Įvyktų.

Triukšmas bažnyčia.
Pereitoj nedėlioj po lietu

vių bažnyčia So. Bostone bu
vo katalikų prakalbos. Kal
bėtojas buvo "importuotas” 
iš kito miesto, todėl susirin
ko nemaža žmonių, nes ma
nė, kad išgi-’s ką nors naujo. 
Bet ant "steičio” išėjo koks 
tai žemaitis ir pradėjo sakyt 
pasaką ne pasaką apie ko
kią ten Jadvygą ir nukirti
mą jai galvos. Žmonėms 
nepatiko vien iau tas. kad 
vietoj pamokinimo, katali
kų vadovai maitina juos pa
sakomis, o kadangi prie to 
da ir kalba to že maičio buv > 
nelabai suprantama, tai pra-

Žmo- 
ploti ir

PUŠIS IŠTEISINTAS.
Kaip jau buvo rašyta, už- 

pereitą savaitę Petras Pui- 
šis likosi areštuotas už pri
mušimą airiuko Conneley 
kuris nugabentas ligonbutir 
pasimirė. Puišis buvo pas
tatytas po 5000 dol. kauci- 
ios. Pereitą ketvergą bute 
Puišio byla ir teisėjas Day 
Puišį išteisino, prilydžius 
kati jis uždavė airiukui mir
tiną smūgį besigindama-, 
nuo užpuolikų.

Teisėjo Day nuosprendi.- 
davė gerą pamoką padau
žom.

Ar išpildys savo žodį?
'A

Rugpjūčio 30 d. čionai 
per d. Smelstoriaus prakal-' 
bas, kaip jau "Keleivyje” i 
buvo rašyta, tūlas p. V.* po 
prakalbų pasiūlęs 25 dol. už 
prirodymą, kad, anot kalbė- 
tojaus, popiežiaus taikos no
ta. tai sąjungininkų ”trik- 
sas.” Dabar ’T 
matome, kad sulyg 
Franciscos dienraščio ”Exa- 
miner,” Japonijos komisija 
yra išdavusi tą sutartį. Va
dinasi ”triksas” prirodytas. 
Ar p. V. bus džentelmonu ir 
savo žodį išpildys? Uranas.

Is

Keleivyje” J 
: San. i

l

SAUCIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.

i;

•o Prakalbos So. Bostono 
gatvėse.

I Pereitos subatos vakare 
kertėje Broadivav ir E gat- 

I viu- buvo nirmos LSS 60-tos *> X
j kuopos rengiamos prakal
bos gatvėse. Žmonių klau
pėsi virš 300. Ateinančios 
j subatos vakare toj pačioj 
vietoj kalbės kandidatas Į 
Bostono majorus socialistą:

i d. J. Oneal. Lietuviai pilie
čiai ateikite pasiklausyti.

I

i

Sittaiiū iirįs atsidans nuo 7 >ak. Koncertas prasidės 7:45 vai. vakare.
Toks KONCERTAS da pirmutinis (’ambridge’iuj ir apielinkėj. Jame 

dąlvvaus gabiausi dainininkai r muzikantai iš visos Naujos Anglijos.
Didilę dalį koncerto išpildys

GERB. KOMI’. M. PETRAUSKAS,
kuris rengiasi šią žiemą -važiuoti į l.usiją, todėl kito tokio koncer

to Cambridg* iaus ir apielinkes visuomene neturės progos greit išgirsti
Rengėjai deda visas pastangas, kad koncertas butų pavizdingas. 

Atsilankiusieji turės iš jo ilgą atmintį.
Todėl kas gyvas atsilankykite:

Kviečia L.S-S. 71 kp. KOMITETAS.i „
I Lietuviai Kliaučiai

KAPITALAS ................................. $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOS EI’H A. MAYNAR..— PREZIDENTAS

sidėjo nerimavima- 
nės rankomis ėmė 
kojomis trypti. Pasakoriui 
pasirodė, kad Leonės čia iš 
džiaugsmo tr, ia, taigi ap
silaižęs jis da 'liaus tą pa-
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Užsikrečia f raukei jonizmo 
dvasia.

LSS. 71 kuopa ikišiol ro
dėsi liuosa nuo to, savitarpi
nio pešimosi už tuščią mai-‘ 
ša. bet ta liga pradeda apsi
reikšti ir pas mus.

Rugsėjo 9 d. kuopos susi
rinkime perskaičius Amer. 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos atsišaukimą, tūli musų 
draugai tuoj šoko su tais 
naciais šablonais, kuriais 
iau nuo seniau tūli sąjungie- 
?iai kovoja prieš A.L.D. Ta
rybą—būtent ”privatiškais [ 
bizniais,” ”sąjungos skal
dymais” ir panašiais ”argu- 
nentais.” Bent kartą rei
ktu tuos vaikiškus baubus_______ j
LSS. VI Rajono vakarienės 

atskaita.
Sulyg LSS. VI Rajono nu

tarimo. LSS. 60 ir 71 kuopos 
)arengė Rajono naudai va
karienę. kuri atsibuvo 1 d. 
ruggsėjo So. Bostone, Lie
tuvių Salėj.

Įplaukų buvo S135.10
Išlaidų 103.15

1I
I

BORDENS 
Malted 
Milk

8«U 3
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hcmCaMotat:
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Ar jus esaate nervuo tas 
nemiegate naktį?

Jei taip, tai pamėgink stiklą 
karšto

ir

< Visokius Vyrama Drabužius 
Siuvame ant Užsakymo 

livalone. sutaisome ir iiproai 
name senos.

Vienintelė Kriaučių sornpanlja> j vivnmiuv a.ui«ūuiu ^uropariji
> So. Bostone, kur visame du>.xl»
I ‘ gerą ir gražų darbą ui pnciaa 
!įmą kainą.
{ r-"™- r™ i- .
;įo NESIŲSI IR DŽIAUGSIES! 
j 
j»
>>
>»
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j mą kainų.
! PASIŪDINK PAS MUS SlUT-i

~ ~ .r . .. .. ... ... r 1
į Todėl, 1 ’ - - - -
' gerų siutų, išvalyt arba supresit.

b 

kuria norit pssiriudin* Įk 
...................... ■ - ’( 

kreipkitės pa3 mus. i;
SOL’TH BOSTON CUSTOJt ' 

TA1LOR1NG CO.
278 Broadway, So. Boetoa. įį;

(

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

RANKA ATIDARYTA SU
KATOS VAKARAIS nuo 7 — y 
padėjimui pinigų taupinimo ar
ba čekių skyriuje.

PADĖT PINIGUS J BANKA 
GALIMA l’RISIŲST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Batikoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.

HŽJ0L

Prie So. Bostono Trust Co.
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviui. L'-'___' .
ir Liet. šclp. Fondo 
Jonas Malhus; F.
Antanus lvuszkicvicz 
kitų.

Todėl lietuviams
kad nelaikytų savo 
nors neištikimose vietose,

i: K. Šidlauskas, aptiekorius 
kasierius; 

'. J. Bagočius; 
ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

bet 
padėtų į saugią banką kuri yra
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moku visiems teisingą nuošimtį. 
Padėt į banką galima ir po ma
žai.

]00[ 1

Nenusisekė.
Nedėlioj, 16 rūgs. ”Atei

ties” štabas pasisamdė sau 
iš Montellos automobilistą 
nuvažiavo Worcesterio pik
nikam Jiems bevažiuojant 
keliu policmanas liepė šofi- 
riui sustoti, bet tas da smar
kiau automobilių paleidę; 
nudulkėjo, besijuokdami it 
”dėdės.” ”Dėdė” tečiaus 
nepripažino musų sportams 
už išloštą. Jis suspėjo užsi- 
rašyt automobiliaus nume
ri ir atvažiavo į pikniką, 
tarp kitų automobilių sura
do jieškomą numerį. Areš
tavęs šoferį, pareikalavo 
”laisino kortos.” Pasirodė 
kad leidimas išduotas ”ant 
Fordo,” o to numerio auto
mobilius dabar visai kitos 
firmos. Policistas pašaukė 
iš nuovados vežimą, tam at
važiavus, prie jo virvėmis 
pririšo areštuoto šofirio au
tomobilių ir nusitempė, pa
likdami besijuokiančią pik
niko publiką ir musų tauti
ninkus nelabai maloniose 
aplinkybėse.

CAMBRIDGEAUS 
KONCERTAS

Rugsėjo 22 d. vakare Elks| 
Hali svetainėje bus vienas 
gražiausių Cambridgeaus 
lietuvių surengtas koncer-į 
tas. Gerb. komp. M. Pet
rauskas prieš išvažiuosiant A
Europon paskutiniu kartu 
čionai duos koncertą. Be to Į 
dalyvaus Petrausko konser-į 
vatorijos išlavinti daininkai' 
ir muzikantai. Tokio kon-^ 
certo musų apielinkės lietu
viai negreit besulauks.

Laisvės choras pradeda 
krutėti.

Po ilgu vakacijų musų 
Laisvės choras vėl pradėjo 
darbuoties. .Jau pusėtina 
valanda laiko, kaip Laisvės 
choras nepasirodė musų 
kultūros scenoj. Mat buvo 
apilses, bet pasilsėjęs įgavo 
naujos energijos ir pradėjo 
vėl lavintės dainavime, kad 
budinus musų brolius prie 
darbo.

• *

Pelno liko 
Likęs pelnas bus 
LSS. VI Rajonui.

Vakarienės Komitetas.

I

1

l

$31.95 
atiduotas

* •

ŠOKIAI KAS SUBATA
So. Bostone, Lietuvių 

Salėj.
So. Bostono Lietuvių Lab

darystės Dr-ja nutarė pra
dėti rengti šokius kas suba- 
tos vakarą savo salėje, ker
tėje E ir Šilver Sts. Šokiai 
prasidės nuo 22 rugsėjo ir 
tęsis iki pat advento, šokių 
pradžia visuomet kaip 7:30 
vai. vakare. Įžanga vyrams 
>5c., merginoms 25c.

D. L. K. VYTAUTO BENO 
Muzikališka Mokykla.

Mokiname grajįt ant visokių ins
trumentų. kurie norėtų pasimokyti 
kreipkitės (40)

339 Broadivav. So. Boston, Mass. 
M. Grubbiss, Direktorius.

BORDEN’S
Malted. Milk

IN THE SQUAR£ PACKAGE
prieš einant gulti. -Jus gausite 
tikrai maistingą maistą, kuris nu
ramins jūsų nervus ir suteiks ra
mų sustiprinantį miegą.

PIRK PAKELĮ ŠIANDIEN
Parsiduoda visose aptiekose.

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk
Malted Milk l>ept.. K 

Borden’s Condensed Milk C o. 
New York.

Įdėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedį ir sampelį, pakaktinai iš
bandymui.
Name .............................................................

Address
n

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT "KELEIVI.”
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Pabaigų m kursą U or.ians Medical 
College, Baltimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipgi suteikia \ isokias rodąs ir 
pageltą invalidose moterų ligose.

F. Stropiene, 6 Lorin» st
SO. BOSTON.

Visada spindi juokais ir aštrios teisybes spinduliais.
Jame rasite:
Eibes juokingu straipsnių,
Šventjackio -Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigų Žiedus,
Dvasiškus apdūmojimus ir Atlaidus, 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių 

pikčesius,
Tikietą i Dangų, etc., etc.

Metams Vienas doleris. 
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS’
251 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
[H. S- Stone, Oph.D.

Akių P 
Spccijalistas. j 

10 m. So. Bostone.
399 Broadway,

S0. BOSTON, MASS. jį
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Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinant, kad Jus suėėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojain rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.

VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS PASfl VAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IšVALOM IR IŠPROSINA.M 

VYRI. IR MOTERŲ RUBUS

Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 
prieinama.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant, Januška
222 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21015
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Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

1®j Geriausia
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkej
Gyduoles sutaisomi 

ir prisiunčiame 
visokias, ¥

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Ypatingai geros šios gyduolės:
25cNuo prakaitavimo kojų .. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..................
Vaikų ramintojas ..................
Nuo suirimo nervų .............
Bebro lašai ............................
Nuo saulės nudegimo .... 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

25c
50c
20c
2;>c

1.00 
1.0*)
oOc

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų l.<»’> 
Gyduol. pataisy mui apetito 1.09 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............. 1.09
G ydų. nuo ”kornų” 15. 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško gaivos

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

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c
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|ja| Pirkite Severos Gyduoles vietinėse aptiekose. reikalatidm: tikta: “Severos’’ 
5F išdirbimų. arba uzsisakykit tiesiog, jeigu tikrų, negalite gauti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

SEVERAS WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA 
(Severo, Plotkclės nuo Galvos Skausmo ir Neura’g:;' ) atneša greita 
palengvinimą. Kaina 25 centai už dėžutę su 12 plotk-.:ų su milteliais.
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Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą ir 
turėti po butelį blle laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
mui, ar susldaužymui. išsisukimui arba pertenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio uz 

Severa’s
Gothard Oil

(Severos Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau
dėjimus ir traukučius, ir lygimi gerai tinka gydy
mui nesveikavimų. kaip antai: reumatizmo, neural
gijos. išsisukimų, susidauįymų. aplbrinkimo, sutinimo 
pažandžių, sustyrusių narių arba muskulų.

Kaino-: 25 ir 50 centų —visur aptiekose.

PT’TKVS ISSINARIMIMAMS. P. Pran. Veverfca iš Rloo-t-eld. Mont.. pra
neša mum? savo laiške iš 16 d. vasario. 1917 m., sekančiai: “Išsinarinau 
sau koja kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos Gotha '.iniška Aliejų, 

-kausmas perėjo visi ir dabar jaučiuosi puikiai’*.

Dr. A. F. CRISTON
401 MARLBOROUGH ST
netoli Massachusetts avė.

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimui i 

gydymui kiekvieną dieną.
Valandos: Nuo 9—11 iš ryto; po piet 

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

roms lovomis. Visais moderniškais 
įtaisymais ir aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausią 
atyaą atkreipia ant visų ligonių, jei
gu pagelba arba gydymas yra gali- 

Kreipkis tuo adresu: 

Marlborough Street,
Boston, Mass.

Tel. Back Bay 807.
Ligonius ateina į namus apžiūrėt 

ant pareikalavimo. Gydau jau per 18 
netų. Kalbame ir rusiškai. (28)

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

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

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

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

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o įneš prisiusini 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So, Bosk s Sass.

*

J. MATHUS
Geriausia* Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga.

J. MATHUS
342 Broaduav, So. Boston, Mass.
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Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

>>

E. J. Mažeika

> Taipgi užlaiko visokius
Ė MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAM t FONUS ir RECORDUS 

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

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