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Streikas visai sulaikė 
karės laivą statymą.
Šioj sąvaitėj prie karės 

laivų statymo Amerikoj su
streikavo da 9,000 darbinin
kų: 4,000 žmonių metė dar
bą Portlande, Ore., ir 5,000 
Norfolke, Va. Portlande lai
vų dirbtuvėse darbas visai 
suparaližiuotas. Valdžia la
bai nusigandus, čia reikia 
laivų kariumenei gabenti i 
Francuziją ir maisto jai pri
statymui, o čia darbininkai 
meta darbą ir laivai nesista- 
to. Labiausia valdžiai nepa
tinka, kad vokiečiai iš to ga
li pasidžiaugti. Beto da tas 
parodo pasauliui, kad Ame
rikos darbininkai netaip jau 
tą karę remia, kaip valdžia 
su savo kapitalistais pasako
ja.

“'^SSr iDidelė politikierių
DARBAS.

Amerikonų spauda sušu
ko pereitoj sąvaitėj, kad jų 
sąjungininkai anglai pradė
jo Belgijoj 
ofensyvą” ir ’’

BREšKOVSKA PRAŠO
SPAUSDINAMOS MAšl-

skandalas Philadelphijoj ’ Rusijos
* M • 1 — 1

I

NAUJAS IšMISLAS 
PRIEŠ IWW.

Kapitalistų spauda palei
do naują šmeižtą prieš IWW 
uniją. Ji skelbia, buk ši uni
ja liepos mėnesy norėjo su
kelti Amerikoj „kruviną re
voliuciją, išžudyti valdinin
kus, išdeginti miestelius ir 
suparaližiuoti visą šalį.’’

Šitą kvailystę papasakojo 
tūlas beprotis, kapitalistų 
pasamdytas liudytojas prieš 
IWW. agitatorius, kurie da
bar teisiami Oklahomos val
stijoj. Rodos, reikėtų di
džiausio neišmanėlio, kad 
tokioms kvailystėms tikėtų, 
o tečiaus plutokratų spauda 
priėmė šitą pasaką už gryną 
auksą ir Įkalbinėja visuome
nei, kad ištiesų taip yra.

, Pereitoj seredoj Philadel- 
milžinišką phijoj buvo miesto viršinin- 

. . šluoja vokie- kų rinkimai. Vienam war-
čius taip kaip šluotomis.”.varžėsi du republikonu 
Po dviejų dienų to „milži- kandidatai: Carey ir
niško šlavimo ’ anglai pra-| Deutsch. Kaip tik pasirodė, 

kad Carey laimėjo, tuojaus 
ant jo užpuolė mušeikos ir 
peiliais ji supjaustė. Policma 
nas, kuris norėjo mušeikas 
sulaikyti, likos ant vietos 
organizuotų razbaininkų 
nušautas. Kilo baisus su
mišimas. Du italai likos su
imti. Vėliaus paaiškėjo, 
kad tie razbaininkai buvo 
tyčia tam tikslui atgabenti 
iš New Yorko ir kad prie ši
to purvino darbo yra prisi
dėjęs pats Philadelphijos 
majoras Smiht, policijos lie- 
utenantas Bennett ir, žino
ma, pats kandidatas 
Deutsch. Išduota varantai 
ir jiems areštuoti. Dabar gi 
išeina aikštėn, kad tuos raz- 
.baininkus Philadelphijos po
litikieriams yra pristačiusi 
New Yorko policija.

Tai ve, kas darosi kapita
listų politikoj!

nešė, jie paėmė vos tik 3,243 
vokiečius. O dabar jau ra
šoma, kad anglai jau vos tik 
atsilaiko prieš vokiečių at
akas.

PATARIA SIŲSTI ORLAI
VIUS ORU.

Amerikos orlaivininkų 
kliubas paremia Italų orlai
vininkų komisijos pirminin
ko Perfetti patarimą, kad 
Amerika siųstų savo orlai
vius Europon oru. Ameri- 
rikos orlaivininkų kliubas 
daro da ir drąsesni patari
mą. Jis užreiškia, kad di
džioji vokiečių laivyno pa
pėdė Kiel gali būt užpulta 
tiesiog iš Amerikos. Oro 
laivynas turėtų lėkti iš Ka
nados Į Azorus, o iš tenai į 
Airiją. Ilgiausis kelias per 
vandeni butų 1,500 be nusi
leidimo. Ar orlaiviai galė
tų taip toli lėkti be pasitai
symo ir pasilsio, tai da neži
nia. Iki šiol tik vienas ita
lų lakūnas yra perlėkęs 
1,000 mylių nenusileidęs ir 
vienas vokiečių lakūnas yra 
išbuvęs ore 24 valandas be 
pertraukos. Daugiau tokių 
rekordų da niekas nepada
rė.

NOS Iš AMERIKOS.
i „revoliucijos mo

čiutė” Ekaterina Breškovs- 
ka atsiuntė žymiai ameri- 
konei Alicijai Stone Black- 
well laišką prašydama, kad 
ši pasirūpintų nupirkti čia 
nors vieną „Rotary Press,” 
kokias vartoja Amerikos 

laikraščiai, ir nusiųstu Ru
sijon. „Musų šaly tokių 
mašinų nedaro,” ji sako sa
vo laiške. „Čia laikraščiai 
spausdinami da senovišku 
budu. Mums dabar reikia 
milionais atsišaukimų. Rei
kia mokinti žmones. Todėl 
paraginkit amerikonus, kad 
jie sudėję pinigų nupirktų 
ir atsiųstų mums Rotary 
Pre'ssą.”

Miss Blackvvell paskelbė 
Breškovskienės laišką Ame
rikos spaudoje.

Pataria žudyti senus ir 
nepagydomus žmones.
Keliatas metų atgal Ame

rikos daktaras Wm. Osler 
1 rekomendavo įvesti legali
zuotą žudymą senų žmonių 

į ir tokių ligonių, kurių nega- 
Įima išgydyt. Juos galima 
užmigdyti ant amžių tokiu 
lengvu budu, kad ir jiems 

1 butų daug geriau, ir draugi
jai butų geriau, kuri dabar 
turi jais rūpintis, užlaikyti, 
o mirti jiems vistiek juk rei
kia.

Dabar šitą teoriją parėmė 
pažangiųjų daktarų suva
žiavimas Chicagoj. I)r. W. 
A. Guild iš Dės Moins pers
kaitė tuo klausimu praneši-

27,164 ANGLŲ ŽUVO į 
VIENĄ SĄ VAITŲ.

Iš Londono pranešama, 
kad per vieną sąvaitę iki 19 
rugsėjo anglų kariumenė 
neteko 27,164 kareivių ir o- 
ficierių. Jeigu Anglija kas 
sąvaitė po tiek netenka, tai 
per metus jos nuostoliai tu
ri siekti 1,412,728 vyrų.

ŽUVO 600 KINIEČIŲ-
Pereitoj sąvaitėj per A- 

mojų (Kynuose) perėjo di
delė audra, kurioj žuvo dau
giau kaip 600 žmonių, dau
giausia žvejų. Iš 200 žvejų 
laivų išgelbėta tik 16.

VILLA REIKALAUJA 
SAU AMNESTIJOS.

Pagarsėjęs savo laiku Me
ksikos revoliucijonierių va-

Amerika laukia 
submarinų užpuolimo.

SUSTREIKAVO 6,000 
LAIVŲ DARBININKŲ.
Pereitoj sąvaitėj New- 

Yorke sustreikavo 6,000 lai
vų krovėjų, kurie dirbo ant 
67 sąjungininkų laivų.

PAŠAUKTUS NAUJOKUS 
JAU PAĖMĖ.

Pašauktus naujokus jau 
paėmė i stovyklas. Pereitoj 
nedėlioj buvo paskutinės iš
leistuvės. Visuose Ameri
kos miestuose buvo didžiau
sios parodos.

GOMPERSAS „JVES RU
SIJOJ TVARKĄ.”

Parvažiavę iš Amerikos 
revoliucionieriai pradėjo ai
škinti Rusijos žmonėms, ko
kia Amerikoj „laisvė” ir 
koks čia „demokratizmas.’’ 
Amerikos kapitalistams tas, 
žinoma, nepatinka, todėl tų 
kapitalistų pataikūnas 
Gompersas ketina važiuoti 
Rusijon, kad... sustabdžius 
tenai tą anti-amerikonišką 
propagandą ir „Įvedus tvar
ką.” Ir tas liurbis mano, 
kad Rusijos proletariatas 
klausys jo taip, kaip klauso 
nemokantis protauti jo „fe- 
dereišiai.”

NEW YORKE SUSTREI
KAVO 8,000 RUBSIUVIŲ-

New Yorke sustreikavo 
8,000 moteriškų drabužių 
siuvėjų. Jie reikalauja dau
giau algos ir 8 valandų dar
bo. i

DARBININKAI REIKA
LAUJA $10.20 J DIENĄ.

Anglų laikraščiai rašo, 
kad Chicagoj Westem Steel 
Car Co. dirbtuvėj, kuri dir
ba Francuzijai 1,600 vago
nų, sustreikavo 400 nituoto- 
jų, reikalaudami po $10.20 
į dieną. Dabar jie gauną 
$7.70 iki $8.40 į dieną.

AMERIKA NORI PASTA
TYT 2,300,000 KAREIVIŲ.

Amerikos karės m miste
ris Bakeris pareikalavo iš 
kongreso užgirti $277,416,- 
000 greitiems reikalams. Jis 
paaiškino, kad tie pinigai 
bus reikalingi užlaikymui ir 
apginklavimui 2,300,000 ka
reivių ateinančiais metais. 
Tas parodo, kiek valdžia yra 
pasiryžusi pastatyti karei
vių iki ateinančių metų.

23 LAIVUS ANGLAI STA
TOSI JAPONIJOJ.

Iš Tokios pranešama, kad 
Anglijos valdžia turi užsisa
kius Japonijos laivų dirbtu
vėse 23 naujus laivus.

SAKO. NORĖJO PAPIR
KTI SENATĄ.

Kapitalistų spaudoje kilo 
didelis lermas, nes esą su
sekta, kad Vokietijos amba
sadorius Bernstorff, kuo
met jis buvo da Amerikoj, 
siuntė savo valdžiai telegra
mą, kad toji leistų jam pa
iruti $50,000 Amerikos sena
tui papirkti, kad sulaikytų 
Ameriką nuo karės.

Kapitalistų spauda aiški
na, kad iki šiol apie šitą 
švindeli nieko nesakyta dėl
to, kad toji telegrama buvo 
rašyta slapta kalba, kurios 
iki šiol nemokėta išaiškint. 
Toji slaptybė esanti tame, 
kad telegramoj kalbama a- 
pie vieną dalyką, o suprasti 
reikia visai kitą. Ir tą pas
lėptą telegramoj minti da
bar išaiškinęs vienas Angli
jos valdininkas, kuris tuo 
tikslu čionai iš Londono at
važiavo. Ir tas anglas da 
išskaitęs iš to kas nepasaky
ta, kad tuos pinigus Bern- 
storfas butų Įdavęs senato
riams per „tūlą draugiją.” 
Ir kapitalistų spauda jau 
aiškina, jog ta draugija turi 
būt ne kas kita, kaip Ameri
kos Unija prieš militariz- 
mą.

Iš šalies gi žiūrint išrodo, 
kad čia viskas sufabrikuota 
tuo tikslu, kad apsmeižus

NE MUSŲ KALTĖ, JEI 
KARĖ TĘSIASI, SAKO 

KAIZERIS.
Kaizeris pasakė savo ka

reiviams, kad ne Vokietijos 
čia kaltė, jeigu karė dabar 
tęsiasi. Vokietija jau kelis 
kartus išreiškė norą baigti 
skerdvnę, bet sąjungininkai, 
1--------- 1— ..... - ’uz

vis
kurie sakosi kariaują, 
demokratizmą,” nori 
daugiau kraujo.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
JAKOBŠTATĄ.

Pereitoj subatoj Latvijoj 
vokiečiai netikėtai padarė 
25-kių mylių platumoj už
puolimą, prasimušė per ru
sų eiles ir nuėję 6 mylias pir
myn paėmė Jakobštatą arba 
Naujarvgę. Beto da i vo
kiečių rankas pateko 400 ne- 
laisvių ir 50 kanuolių.

STATYS LAIVŲ DIRBTU
VES PROVIDENCE.
Laivų statymo korporaci

ja išsiėmė Providence čarte- 
rį laivų dirbtuvei statyt. 
Korporacija tikisi darbo 
gauti iš valdžios.

SUSTREIKAVO 
AUDĖJAI.

vuv uncm, South Windham, Me., šu
tas organizacijas ir senato- streikavo audėjai, kurie dir- 
rius, kurie priešinasi karei, bo kariumenei audeklus.

COSTA R1CA PERTRAU
KĖ SU VOKIETIJA 

RYŠIUS.
Pereitoj sąvaitėj Costa 

Rica respublikos valdžia tai
pgi pertraukė su Vokietija 
ryšius. Costa Rica yra ma
žutė respublika Vidurinėj 
Amerikoj, šiapus Panamos.

ma, kame jis pataria sudary- das Vilią jau liovėsi karė
ti tam tikrą valdžios komisi- vęs. 
ją, kuri kiekvienam reika
lingam atsitikime galėtų le
galizuoti tokių žmonių mari
nimą.

Suvažiavimas išklausęs to 
pranešimo, nutarė kreipties 
i kiekvienos valstijos legisla- 
turą, patariant Įvesti nerei
kalingų žmonių žudymą.

Dr. Guild sako, kad šian-

Dabar jis reikalauja, 
kad Carranza jam dovanotų 
už tai, ką jis pirma kėlė 
prieš jo valdžią revoliuciją.

SUCHOMLINOVAS TEI
SINASI.

Buvęs prie caro rusų ka
rės ministeris Suchomlino- 
vas dabar teisinasi teisme, 
kad jisai nuginklavęs Kau-

Lietuva badauja; žmones 
ant gatvių miršta.

Susidariusi Varšavoj ko
misija Lietuvos reikalams, 
šiomis dienomis išleido toki 
atsišaukimą:

’Tš visų kraštų, apimtų 
karės gaisru, Lietuva atsi
dūrė baisiausiame padėjime, 
) ypač Vilnius, kuris randa
si arti karės fronto ir kur 
nutraukta daugybė kareivių.

„Arti dviejų metų bėgiu 
Lietuvoj labai sumažėjo ja
vai, nes viskas rekvizuoja
ma priešo armijai, net sėklai 
skiriami javai, net paskuti- 
įė kaimiečio karvė.

„Šaltas ir vėlyvas šių me
ti pavasaris da daugiau pa

didino žmonių vargą. Jo 
paveikslas yra baisus. Pri
mena jis tuos laikus, kuomet 
iš mirštančių žmonių kruti-i 
nių veržėsi maldaujantis 
vaitojimas: ’Nuo maro, ba
do, ugnies ir karės išgelbėk 
mus, Viešpatie.’
"Vilniaus apielinkėse mies

tas taip išrinktas, kad ba
las jau apėmė lygiai kaimą 
kaip ir miestą, o laukai stovi 
dirvonais neįsėti.

„Duonos porcijos Vilniu
je visai sumažintos ir dau
giau neduodama jau nei bul
vių, nei kruopų, nei miltų. 
Nėra jau tai badas, bet tie
siog žmonių šmirimas. Sva
rui duonos mokama po rub
li. Pigios valgyklos, kurias 
daugiau pasiturinti žmonės 
užlaikydavo iš paskutiniųjų, 
kad palaikius beturčių gy
vastį, dabar jau užsidaro, 
nes maisto nėra. Miesto pak
raščiuose nėra to nanu>. kur 
negulėtų sutinęs nuo bado 
žmogus. Beturčių prieglau
dose mirimų skaičius auga 
kas diena. Beturčių distri- 
ktuose žmonės guli ant gat
vių išdžiuvę kaip lavonai ir 
mirdami maldauja duknos. 
Ligonbučiai kupinai prikim
šti sergančiais bado tifu."

dien Amerikoj yra nema- no ir kitas tvirtoves dėlto, 
žiau, kaip 200,000 žmonių, 
kurie kas diena prašo sau 
mirties. Toks žudymo bū
das vadinasi eutanazija.

PAAIŠKĖJO DETEKTY
VŲ ŠUNYBĖS.

Amerikos valdžia pasky
rė dovanų tiems, kurie su
seks ir praneš valdžiai kur 
slapstosi pabėgę kareiviai. 
Privatinių detektyvų fir
mos tuo jaus pradėjo daryti 
iš to bizni. Sugauna, būda
vo, kareivi ar matrosą, už
daro kur nors, palaiko pa
kol praeina paskirtas jam 
laikas sugrįžti, ir tuomet 
praneša valdžiai, kad jie ži
no, kur yha „pasislėpęs” 
toks ir toks kareivis. De
tektyvai gauna už tai atly
ginimą, o kareivi valdžia 
aštriai nubaudžia. Karei
vis, žinoma, teisinasi, bet 
kas čia „slekerio” klausys! 
Kaltas, tai teisinasi.

Ir taip detektyvai darė 
bizni gana* ilgai. Bet ka
dangi kiekvienas kareivis 
vis tą pačią istoriją karto
jo, kad detektyvai per prie
vartą buvo ji suėmę, vald
žia galų gale atkreipė Į tai 
domą ir padarė detektyvų 
biure kratą. Pasirodė, kad 
kareiviai papasakojo teisy
bę. Keliatas detektyvų Įi

I

kad tos tvirtovės buvo jau 
netekusios savo vertės ir bu
tų buvusios kariumenei tik
tai slastais.

Jisai yra teisiamas už par- 
s’davimą vokiečiams.

SUDEGĖ 500 KIAULIŲ.
Rugsėjo 23 netoli Wor- 

cesterio sudegė ant farmos 
500 kiaulių. Nuostoliai su 
triobomis apskaitoma Į 
$50,000.

ANT SYK PASKANDINO 
7 LAIVUS.

Vokiečių submarinai duo
da Anglijai smūgį po smū
gio. Atvažiavę šiomis die
nomis iš Anglijos Amerikon 
pasažieriai sako, kad 3 rug
sėjo Airijos pakraštyj vo
kiečių submarinai ant syk 
paleido 7 anglų laivus, 5 su 
tavorais ir 2 karišku, kurie 
tuos tavorinius lydėjo. Sub
marinai užpuolė ant anglų 
laivų tuojaus išplaukus 
jiems iš Airijos. Anglijos 
valdžia šitos žinios iki šiol 
d a nepaskelbė.

IŠTEISINO MILSONO 
PRIEŠUS.

Hartforde policija buve 
areštavus Oną Hale iš New- 
Yorko ir vietini Whitehead.

kos areštuota ir nuteista iki į kuriedu per Liaudies Tary- 
,15 metų kalėjimo. Kapita-! prakalbas tenai aštrią- 
i listų laikraščiai labai mažai kritikavo Wilsoną. Polici- 
japie tai rašo, nes tokie de
tektyvai, tai tų pačių kapi
talistų užlaikomos provoka
torių organizacijos.

VOKIEČIAI NUMUŠĖ
295 ORLAIVIUS.

Polici
jos teismas tokį "baisų kei 
są” neaj)siėmė spręsti, tai 
patarė prokurorui atiduoti 
kaltininkus Į federalės val
džios rankas, ką tas ir pada
rė. Bet federalė valdžia pa
aiškino, jog nėra tokio įsta
tymo, kurį tie kalbėtojai bu- 

' už
Ir juos

Iš Berlvno oficialiai pra- tu perženge, todėl nėra 
nešama, kad per rugpiučio kį juos persekioti, 
mėnesį vokiečiai numušė paleido. 
295 sąjungininku orlaivius 
ir 37 baliunus. Vokiečiai gi 
per tą laiką žuvo tik 64 or-

I laiviai ir 4 baliunai.

I

•S11.538.000.000 KAREI.

CUKRUS BUS 8 CENTAI
Amerikos cukraus kara

liai prižadėjo valdžiai, kad 
jie pardavinės cukrų krau
tuvėms po 7 ir vieną ketvirt-tuvems po i ir vieną Keivin- 

Suvienytų Valstijų kon-Įdali centų svarui, taip kad 
gresas užgyrė karės reika-1 krautuvės galėsiančios par- 
lams dar $11,538,000,000. 1 davinėti po 8 centus svarui.

i

Washingtone gauta tikrų 
žinių, kad tas milžiniškas 
vokiečių submarinas „Deu- 
tschland,” kuris savo laiku 
buvo atplaukęs porą kartų 
Amerikon ir buvo labai sve
tingai čL vaišinamas, dabar 
paverstas i karšką laivą ir 
gaudo sąjungininkų laivus 
ant jūrių. Dabar jis veikiąs 
apie Azorus ir galis užpulti 
ant Amerikos pajūrio mies
tų.

Amerikos laivyno ministe
rija mano, kad nevien tik 
„Deutschland,” bet čielas 
laivynas panašių jam laivų 
gali užpulti ant Amerikos 
pakraščių. Jeigu vokiečiai 
pastatė vieną tokį submari- 
ną, kuris galėjo po vandeniu 
atplaukti Amerikon, tai jie 
galėjo pastatyti ir 20 jų. 
Jeigu 20 tokių laivų iškiltų 
ties New Yorku, Bostonu, 
Philadelphija, Baltimore ar 
Portlandu, jie galėtų baisių 
nuostolių pridaryti.

O anglai gyrėsi, kad jie 
„Deutchlandą” sugavo.

RUBLIS NUPUOLĖ IKI 
13 CENTŲ.

Prasidėjus Rusijoj be
tvarkei, Rusijos pinigų kur
sas labai nupjuolė. Kuomet 
pasklydo žinios, kad gen. 
Komilovas eina ant Petro
grado, už rublį buvo moka
ma tik 13 centų.

PLIENO TRUSTO 
PELNAS.

Plieno trustes šįmet už
dirbo nei mažiau, nei dau- . 
giau, kaip 100 procentų. Tai 
reiškia: kiekvienas milionas 
Įdėtas Į bizni davė milioną 
pelno. Štai kam karė reika
linga !

SĄJUNGININKAMS PA
SKOLINTA JAU $2,391,- 

400,000.
Pereitoj sąvaitėj Ameri

kos valdžia paskolino da 
$50,000,000 Anglijai ir 
$20,000,000 Francuzijai. Su 
anksčiau paskolintais tas 
jadaro jau $2,291,400,000.

NUTEISĖ PABUČIUOTI 
VĖLIAVĄ.

New Yorke teisėjas Bre- 
vver nuteisė tūla Albersą 
pabučiuoti Amerikos vėlia
vą, o paskui iškelti ją ir mo
suojant sakyt: ”God bless 
America and its people.” 
Mat tas žmogus, sakoma, 
buvo tą vėliavą Įžeidęs, 
tų.

MOLDERIŲ UNIJA 
PRIEŠ GOMPERSĄ.

Molderių unijos suvažia
vimas Rochesterv išnešė re
zoliuciją, kurioj karštai pro- 
testujama prieš Gompersą 
už jo pataikavimą kapitalis
tams, už jo priešinimąsi 
Liaudies Tarybos suvažiavi
mui ir Stokholmo konferen
cijai.

HNDENBURGAS BUS 
KUNIGAIKŠTIS.

Londone gauta žinių, kad 
kaizeris nori suteikti Hin- 
denburgui kunigaikščio titu-
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REVOLIUCIJA.
Amerikos kapitalistų 

spauda jau pranašauja re
voliuciją Švedijoj. Rinkimai 
atstovų į Riksdagą (parla
mentą), kurie pasibaigia su 
24 rugsėjo, jau parodė, kad 
atžagareivių partijos, ku
rios palaikė valdžią, bus su
muštos. Laimės kairieji: 
socialistai ir liberalai.

Kairieji senai jau reika
lavo Švedijoj reformų. Ir 
dabartinė valdžia pereitą 
balandžio mėnesį pasakė, 
jog ateinantieji rinkimai at- 
sakvs i klausvma, ar šitos 
reformos, svarbiausios ku
rių yra rinkimų ir Riksda
go demokratizavimas, bus 
padarytos, ar ne.

Per visą šią vasarą visos 
partijos vedė karštą rinki
minę agitaciją. Ir atėjus 
dabar rinkimams, valdžios 
partija likosi sumušta. At
žagareiviai šįmet gavo 42,- 
000 balsų mažiau, negu 1914 
metais, ir neteko 15 atstovų. 
Į antrąjį Riksdago butą iš
rinkta 88 atžagareiviai, 87 
socialistai ir 55 liberalai. 
Taigi 142 pirmeivių prieš 88 
atžagareivius. Kiek išrink
ta į pirmąjį butą pirmeivių, 
rašant mums šiuos žodžius 
da nėra žinių.

Pažangi Švedijos spauda 
tikisi, kad rinkimams pasi
baigus dabartinė švedų val
džia veikiausia rezignuos, o 
jei ne dabar, tai ateinančio 
sausio mėnesyje, kuomet j 
prasidės naujo Riksdago 
posėdžiai.

"The Boston Herald," vie
nas atžagareiviškiausių ka
pitalistų organų, patalpino 
ant pirmutinio puslapio 
Švedijos socialstų vado 
Hjalmaro Brantingo pavei
kslą ir uždėjo ant galvį, kad 
šitas socialistas veikiausia 
bus Švedijos ministeriu pir
mininkas.

Paėmus Švedijos pirmei
viams valdžią į savo rankas, 
be abejonės bus pakeista ša
lies valdymosi tvarka. Tai 
ir bus revoliucija, kuri galės 
prašalinti net ir karaliaus 
sostą.

• Amerikos plutokratų spau
da, pranešdama apie tuos 
dalykus, išreiškia viltį, kad 
tai gali išeiti Amerikai ir vi
siems sąjungininkams ant 
naudos, nes paėmus socialis
tams viršų, Švedija nepa
taikaus Vokietijai, kadangi 
socialistai iš principo karei 
yra priešingi.

Mes su tuo- sutinkame ir 
norėtume, ka,d tie ponai pa
tartų ir Amerikos darbinin
kams išrinkti į Kongresą 
kuodaugiausia socialistų.

*
--!1

"FAKTAI AKIS BADO.”
Tokiu antgalviu "Vieny

bė Lietuvininkų" išspauzdi- 
no editorialą apie Rusijos 
suirutę. Ji cituoja krasos 
ministerio aplinkraštį, ku
ris nurodo, kad krasos rei
kalai negerai sutvarkyti, ir 
sako, kad šitie faktai bado 
socialistams akis, nes paro
do, jog socialistai da "nepri
augę" prie tvarkos.

Ištiesų gi tas bado akis ne 
socialistams, bet "Vienybės 
Lietuvninkų” redakto
riams, nes parodo, kad jie 
neturi mažiausio suprati
mo apie dabartinį Rusijos 
padėjimą. Visų pirmiau
siai reikia žinoti, kad Rusi
joj dabar eina revoliucija. 
O revoliucija juk yra senos 
tvarkos griovėja. Pakol 
tas griovimo darbas nepa
baigtas ir naujo surėdymo 
pamatas nepadėtas, 
turi but chaosas, 
reikalauti perversmo

KELEIVIS.
vijus atsiuvu nebūtų Įleidžia
ma Į ministeriją; kad Rusijoje 
tuojaus butu apskelbtu respu
blika; kad be pasigailėjimo 
butų apkrautu mokesčiais ka
pitalas ir kapitalistų pelnai; 
kad kariaujančios valstybės 
butų paragintos tuojaus daryt 
taiką; kad Rusijos valdžia 
peržiūrėtų visas sutartis su 
svetimoms šalims; kad neati
dėliojant butų sušauktas Stei-

pasidžiaugti, 
ir Kareivių j 

paėmė šitokį ■ 
i jaučia savo 

turės

• * Delei Tom. Mooney Bylos.
--------- - i 

ssociated Press žinių a- 
įgentura paduoda iš karės 
. lauko šitokių skaitlinių apie 
; vokiečių kariumene:

Tuojaus karei prasidėjus 
buvo mobilizuota išlavintų- 

; kareivių 4,500,000.
Neišlavintų atsarginių 

nuo rugsėjo 1914 metų iki 
vasario 1915 metu pašaukta 
800,000.

Naujokų, kurie buvo- pa
imti 1914 metų rudenį, iki 
sausio 1915 metu pašaukta 
450,000.

Pirmos klesos nelavinto 
Landšturmo 1915 metų pra- 
džije pašaukta 1,100.000.

1915 metų naujokų gegu
žės—birželio mėnesiais 1915 
metų pašaukta 450,000.

Tuo pačiu laiku likusiojo 
nelavinto Landšturmo pa
šaukta 159,000.

1915 metų rugsėjo mėne
syje pašaukta 1916 metais 
!50.000. naujokų.

Spalio mėnesyje 1915 me
tų pašaukta pirmiau nuo ka
riumenės paliuosuotu 300.- 
000.

Pradžioje 1916 metų ant
ros klesos paliuosuotu pa
šaukta 200,000.

Antrosios klesos Landš
turmo 1916 metų pradžioje 
pašaukta 450,000.

1917 metų naujokų nuo 
kovo iki spalių 1916 metų 
pašaukta 450,0*00.

Kiek vėliau pašaukta 19- 
19 metų naujokų 300,000.

Dar vienos klesos paliuo- 
suotų pašaukta 1917 metų 
pavasarį 150,000.
' Išviso nuo karės pradžios 
pašaukta 10600,000 vyrų.

Iš to skaičiaus užmušta, 
amžinai sužeista ir 
\ėn pateko 4,000,000 
nių.

Sužeistų ligon bu č i uose
labar gydosi 500,000.

Išviso nuostolių 4,500,000 
kareivių.

Taigi sveikų kaizeris turi 
la 6,100,000 kareivių. O kur 
da austrų, turkų ir bulgarų 
kariumene? Ar i 
met svajoti apie 
įima" Vokietijos?

Jeigu Amerika

I i 
BURŽUAZINĖS SPAU

DOS NESĄMONĖS, APIE 
"BOLŠEVIKUS" IR IWW.

te. *

"Naujienos" gana teisingai 
nurodo, kaip kvailos yra tos 
buržuazinės spaudos pasa
kos apie "bolševikus" ir "ai- 
doblistus.”

"Visa, kas atsitinka bloga 
kapitalistu žvilgsniu Ameriko
je, buržuazinė spauda aiškina 
’aidoblizniu.’

"Visa, kas bloga kapitalist 
žvilgsniu atsitinka 
ta spauda aiškina 
m u.’

’’ ’Aidoblizmas’ ir 
mas’ yra du baubai, 
buržuazinė spauda 
nugąsdint bailu vidurinės kle
sos miesčioni ir diskredituoti 
jo akyse kiekvieną nemalonu 
jai apsireiškimą darbininkt’ 
judėjime.

"Kur tik darbininkai pasi
priešina kapitalistams, tai jau 
būtinai tenai turi veikti ’aido- 
blistai.’’ Nesenai, kada vaka
rines valstijas užliejo streiku 
banga, tai iš buržuazinės spau
dos aprašymų apie juos žm<x- 
gus galėjai išnešt Įspūdi, jogei 
’aidoblistai’ u/.\ iešpatavo 
ne pusę Suv. Valstijų.

"Suprantama, tečiaus. 
iki tokios galybės IAVAV. 
jai dar toli šaukia.

"Toli šaukia iki tos galybės.; 
kurią piešia Amerikos kapita- į 
listai. ir ’bolševizmui' Rusijo- i 
je.

’’ ’Eolševikus’ jie kaltine | 
Rusijos armijos dezorganizaci
joj. Bet tas kaltinimas yra ; 
žinoma, nesąmonė. Jeigu Ru-! 
sijoje neveiktų kitų, daug sti- | 
presnių už ‘bolševikų’ Įtekmę. Į 
priežasčių, vedančių prie armi : 
jos nusilpnėjimo; jeigu kariu- 
menė turėtų pakankamai mai
sto ir amunicijos, jeigu nebū
tų suirus geležinkeliu sistema 
jeigu Rusijos žmonės netrok
štą taikos, jeigu kareiviai tu
rėtų užsitikėjimo prie talkinin
kų, jeigu senuosius, dar car< 
valdžios pastatytuosius, gene
rolus butų buvę galima pakeist 
komanduotojais, tikrai atsida
vusiais revoliucijai.—tai 'bol
ševikų' agitacija armijoje ne
galėtų nieko Įžymaus atsiekti 

"Taigi tie šukavimai apie 
pragaišti, kurią buk atnešęs 
Rusijos kariumenei 'bolševiz
mas,’ yra be pamato."
Dabar tų džingų organai 

pradėjo su nuoganda kalbė
ti apie "didelius" bolševikų" 
laimėjimus Darbininkų ir 
Kareivių Taryboj. "Naujie
nos” nurodo, kad šitos pasa
kos irgi didžiausia nesąmo
nė. Jos nurodo, kad sulyg 
tų pasakų išeina—

"kad bėgiu keleto dienų apie | 
dvejatas šimtų Tarybos narių, 
priklausiusių pirma priešin
goms ’bolševikams’ frakcijoms 
ir srovėms, staigu išvirtę ‘bol
ševikais.’ Jeigu Taryba tik 
vakar butų susiorganizavus 
jeigu ji susidėtų iš 'žalių' ele
mentų. neturinčių aiškių paž- 
valgų, tai tokia pasaka gėlė 
tum tikėti. Bet dabar, žinant 
kad Taryba jau veikė apie pu -Į 
sę metų laiko, ir kad jos nariai 
žymiam skaičiuje yra prityrę 
politikoje veikėjai, priimt ta 
pasaką .už gryną pinigą, tai 
reikštų tikėt i stebuklus.

”Ir jeigu 'bolševikų' spėka 
butu ■ taip pastebėtinai užau
gus. tai kaip galėtum išaiškint 
tą faktą. Kad Kerenskio kaip 
tik dabar uždarė (ar laikinai 
sustabdė) du 'bolševikų' laik
raščiu—'Novaja žizn' ir ‘Ra- 
bočij ?’ Eiti prieš Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybos 
didžiumą, kuomet Kornilovo 
maištas parodė, kad revoliu
cinė valdžia laikosi tiktai ačiū i 
Tarybai, ministeriu pirminin
kas nedrįstų ir negalėtų."

l užėmė aštresnę

i 
Rusijoje, 
’fcolševiz-

’bolševiz- 
kuriais 

stengiasi

ko-
l

i

i

I

I

I

giamasis Susirinkimas. 
"Reikia 

kad Dar 
Atstovų 
kursą, 
galv bę.
i 
ei jai eiem 
slėniuose.

"Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos laimėjimas pas
kutiniame Rusijos krizise ir 
dabartinis jos politikos pro
gramas reiškia, jogei taika ar
tinasi."

tik
hininkų 
Taryba 

Reiškia.
_ . Prieš ją dabar 
nusilenkti priešingieji revoliu 

emai Rusijoje ir už

BREšKOVSKA APIE 
KERENSKĮ .

Daugelis socialistų, ypač 
kraštutiniai kairiojo 

politika 
' > ji

iš
sparno. Kerenskio 
nepatenkinti ir nuolatos 
kritikuoja.

Bet pasiklausykit, ką apie 
Kerenskį sako Ekatarina 
Breškovska. visam pasauly
je žinoma kaipo "Rusų Re
voliucijos Močiutė" ir tik 
dabar sugrįžusi iš Sibiro, 
kur ji buvo caro valdžios iš
tremta visam amžiui. Soci- 
al-rev i liucion ierių organe 
"Volia Naroda" ji ve ką sa
ko:

"Leidžiamas Maskvoje laik
raštis 
siu 
Ekaterina 
škovskaja. 
voliucionierių 
žiavime per 
vau išrinkta 
teto nare.

"Jeigu ištiesų aš buvau taip 
išrinkta, tai as turiu atsakyti 
štai Ką:

"Trečias visuotinas Rust 
Social-Revoliucionieriu Suva
žiavimas. neišreiškęs savo pa
sitikėjimo Aleksandrui Feocio- 
rovičiui Kerenskiui, brangių 
brangiausiam rusų žemės pi
liečiui—piliečiui, kuris nežiū
rėdamas ištrėmimo ir kator
gos pavojaus per tiek metų at
virai gynė visų darbo žmonių 
reikalus; piliečiui, kuris tvirtu 
savo žodžiu ir drąsiu veikime 
vasario mėnesio revoliucijos ii 
perversmų dienose išgelbėjo 
Rusijos laisvę; piliečiui, kuris 
panaikino mirties bausmę; pi
liečiui. kuris laike pilniausic 
armijos pairimo, gręsenčio iš
kovotai laisvei didžiausiu pa
vojumi, pasiėmė ant savęs at- 
sakemingiausią karės ir laivy
no ministerio vieta—tas suva
žiavimas parodė negalįs buti 
teisingu apkainuotoiu ir Į Cen
trai! Komitetą 
vertės.

"Taigi šito 
Ekatarina 
Breškovskaja. 
centrą" 
SV 
trečias ! 
Partijos Suvažiavimas.

’Zemlia i Volia’ 59-tam 
o numery praneša, jog aš. 

Konstatinovna Bre- 
Treėiam Social-Re- 

Partijos Suva- 
aklamaciją bu- 
i ent ralio Komi-

I

patol 
1 ode! 
metu 

tvarkos gali tik tokios dide
lės "beibės,” kaip "Vieny
bės Lietuvininkų" redakto
riai- Tai viena.

Antra gi. jeigu ir butų 
kas dabartinei rusų vyriau
sybei užmesti, tai jokiu bu
du negalima už tai kaltinti 
socialistų, nes iki šiol jie da 
neturėjo toj vyriausybėj di
džiumos. Ministeriu kabi
nete išpradžių buvo tiktai 
vienas Kerenskis sociali
stas; visi kiti gi—buržuazi
jos atstovai, daugiausia ka
detai, paskui kurių velkasi 
ir tokios buržuazijos vuode- 
gos, kaip "Vienybės Lietuv
ninkų" gerbiamas Yčas. 
Darbininkams spaudžiant., 
šita buržuazinė ministerija 
puolė. Susidarė koalicijos 
kabinetas, bet ir čia sociali
stai didžiumos da neturėjo, 
nes kuomet išviso kabinete 
buvo 15 narių, tai socialistų 
buvo tik 6. Kas turi nors 
dek smegenų galvoj, tas ži
lo, kad visi nutarimai pra
vedami didžiumos ir lodei 
mažumos jokiu budu nega- 
ima už tai kaltint.

Bet toliaus "Vienybės Lie- 
redakcija pa ro

di sako:
mes visgi norime tikė- 

susitvarkvs.

i

Kaip jau darbininkams 
yra žinoma Californijos au- 
gščiausis teismas užtvirtino 
pirmesniojo teismo nuo
sprendį, panai kurį darbi
ninkų organizatorius Ta
nias Mooney turi but pakar
tas. ' .

Nežiūrint aiškiausių pri
rodymų apie nuteistojo ne
kaltybę, nežiūrint net ir pro
testu iš visos plačios šalies 
prieš tą neteisingumą ir vi- 
i.ų bjauriausi kapitalistų 
jau aiškiai prirodytą suo
kalbį ant gyvasties T. Moo
ney ir jo žmonos, augštesny- 
sis teismas taipgi užreiškė, 
kad nuteistasis turi but pa
kartas ir atliktas kriukis. 
Visai neprisileidžiama rei
kalavimo, kad T.Mooney by
la butų pernagrinėta. Gal 
bijomasi, kad nepasirodytų 
tikri kaltininkai to, už ką 
Zdooney yra nuteistas, dėlto 
reikalaujama kuoveikiau
sios mirties nuteistajam. 
'Pečiaus galima ir abejoti, 
kad suokalbininkams jų 
žmegžudingas iošis nusi
seks. Prieš tą piktadarystę 
pradeda protestuoti jau ir 
smulkesnioji buržuazija, 
štai "Boston Journal” reda
kcija dėl Tarno Mooney by
los rašo:

"Jeigu atėjo laikas blai
vai kalbėti apie industrijinį 
pavojų ir jausti baimę delei 
:apsireiškiančios darbininkų 

j karės, visuomenė privalo 
i skaitvties su faktu, kad šal- 
tiniu didelio darbininkų ne- 

į ramumo yra ta beteisė, ko- 
:kia padaryta Mooney byloj.

"Mooney bylos aprašyti 
šiose skiltyse nėra galima;

nelais- ji užimtų čielus tomus rašto, 
žmo- kad išparodžius visas tas 

‘Krfidijas, suokalbius ir 
kreivaprisiekas, panaudotas 
prieš organizuotus darbi
ninkus, baigiant tuo, kad 
nekaltas žmogus ir jo nekal
ta moteris likosi nuteisti ir 
gali but pasiusti ant kartu- 

jeigu Californijos tiesos

!

mą Mooney bylos. Nuo pre
zidento VVilsono reikalauja
ma, kad jis įsikištų dalykan, 
kuris liekasi tarptautiniu 
klausimu. Jis privalo, kaipo 
šalies gaivą, įsikišti, kada 
San Franciscos viešo patar
navimo korporacija dėl sa
vo privatinio pelno pradeda 
razbaininkauti."

Ir ištikrųjų, reikia pripa
žinti. kad kapitalistų niek- 
švstės jų kovoje prieš darbi
ninkų judėjimą pereina vi
sokias rybas, gi kapitalistiš
kųjų partijų išrinktoji vald
žia tik ir rūpinasi tų razbai- 
n ink aujančių ko rpor aci j ų 
privatinio pelno interesais. 

■■ Darbininkiškąjį pasipiktini- 
: mą iššaukia ne vien ta betei
sė.* kokią padarė San Fran- 
I ciscos kapitalistų sutartis, 
bet tokios pat beteisės daro
mos ir visai milžiniškai vi
suomenės didžiumai veliant 
šalį į karę ir smaugiant lais
vę žodžio, susirinkimų ir 

j spaudos.
Rusijos proletariatas, pa

ėmęs šalies valdymo vairą į 
savo rankas, ištikrųjų turi 
pasakyti, kad Rusijai su A- 
merika nepakeliui. -____

Darbininkiškąjį pasipiktini-

PERMAINOS LIETUVIŲ 
SOCIALISTŲ SĄJUNGOJ.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos pildomam komitete įvy
ko permainų. Du kairiausi 
jo nariai, Šukys ir Staliorai
tis, buvo priversti pasitrau
kti, o jų vietas užėmė Rama
nauskas iš Minersvilles ir. 
Raulinaitis iš So. Bostono. .

Be to da mes girdėjome,! 
kad nutarta Sąjungos orga-l ---------
ną leisti du syk į sąvaitę.; Taryba ^lvollv
Kas tokį nutarimą padare, p0Zicįja nedelto. kad ji bu-

išrinktu žmonių

akvvaizdoje aš.
Konstantinovna 
atsisakau nuo 

ralio komiteto narės parei- 
kurias uždėjo ant manęs 

Social-Revoliucionieriu

Ekatarina Ereškovskaja.’’
Taigi šita pagarbos verta 

revliucijos pirmtakunė Ke
renskio nuopelnus kainuoja 
labai - augštai ir ji, matyt, 
iabai įsižeidus, kad revoliu
cionierių suvažiavimas ne
išreiškė jam pasitikėjimo.

mums neteko sužinoti, ir 
mes abejojam, ar toks nuta
rimas gali ineiti galion be 
organizacijos referendumo.

SIRVYDAS VĖL PRIE 
"VIENYBĖS LIETUV

NINKŲ.”
"Vienybė Lietuvninkų" 

praneša* kad antrasis jos 
redaktrius J. Gediminas, 
"leidėjams pageidaujant," 
pasitraukė, o jo vieton pa
imta Sirvydas.

Tik ne kokia garbė "bro
liui" Sirvydui buvus pir
muoju redaktorium, o likti 
antruoju.

tų virtus "bolševikais,” o 
vien dėlto, kad susidarė 
naujos aplinkybės, kurios 
pareikalavo tokios taktikos. 
Tas aplinkybes nesunku ir 
Amerikoj būnat įsivaizdin
ti:

■’Komilovo maištai ir buržu
azijos pritarimas jam priver
tė Tarybą pavartot visą eilę 
priemonių, kad apsaugojus re
voliucijos laimėjimus. O to 
maišto nepasisekimas be galo 
sutiprino Tarybos jtekmę ir 
nusilpnino jos priešus. Tarpe 
tų priemonių, kuriomis Tary
ba stengiasi kartą ant visados 
užkirst kelią kontr-revoliuci- 
jos plėtojimuisi, reikia pažy- 
mėt sekamos: kad kadetų par-

BULOTA JAU DARBUO
JASI RUSIJOJ.

"Naujoji Lietuva" prane
ša, kad Andrius Bulota, ku
ris nesenai apleido Ameri
ką. išrinktas jau į Darbinin
kų ir Kareivių Tarybos vy
kdomąjį komitetą. Ji ra
šo:

"Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybų Suvažiavimas iš
rinko Vykdomąjį Centro Ko
mitetą. i kuri Įeina visas Pet
rapilio Tarybos Vykdomasai 
Komitetas (50 žm.) ir iš suva
žiavimo tarpo išrinktų sulyg 
kiekvienos frakcijos skaitlin- 
gumo—išviso 250 žmonių.

"Į tą Komitetą Įeina ir so- 
cialistas-liaudininkas Andrius 
Bulota.

’Centro Komiteas iš savo 
tarpo išrinko dar Biurą (laiki
ną), kaip ir Komiteto Vykdo- 

-diq vjniq in j •* 
pat Įeina A. Bulota."
Jis tenai labai 

gas. Jis galės daug 
pasakot Darbininkų 
reivių Tarybai apie 
kos "laisvę."

•feuBSjn i finu

reikalin- 
ko pa- 
ir Ka- 

Ameri-

cuvininkų" redakcija paro
to da daugiau savo neišma
nymų.

"Bet
ti. kad Rusijoje
Jei socialistai negali to pada
ryti, tai paims valdžią kiti ra
dikalesni elementai. Kitaip 
butu pralaimėta Rusijos revo
liucija, jei grįžtų caro nagaika 
ir biurokratizmas."
Įsitėmykit gerai: kad Ru

sija susitvarkytų, valdžią 
turi paimti "radikališkesni 
elementai!" žodis "radika
liškesni" reiškia: kairesni, 
kraštutinesni, reikalauian- 
lįs grieštesnių, aštresnių 
permainų. Argi yra Rusijoj 
toks elementas, kuris reika- 
autų griežtesnių permainų, 
negu socialistai? Mes ži
nom tik anarchistus, kurie 
valdžios visai nepripažįsta. 
Nejaugi "Vienyvė Lietuv
ninkų" mano, kad jie galė
tų Rusiją "sutvarkyti?" 
Bet pereitam numery ji sa
kė, kad ir socialistai reika
lauja jau negalimų dalykų. 
Vadinas, ir jie jai perdaug 
jau radikališki.

Suvedus viską į krūvą, iš
eina ve kas: Socialistai rei
kalauja negalimų dalykų, 
minia prie to da nepriaugus, 
ir todėl Rusijoj nėra tvar
kos: kad įvykinus Rusijoj 
tvarką, valdžią turi paimti 
radikališkesni elementai ir 
pareikalauti da negalimes- 
nių dalykų.

Mes girdėjom, kad "Vie
nybėj Lietuvninkų" mainė
si* redaktoriai; turbut kaip 
tik tuo laiku jos redakcijoj 
ir buvo "nobody home."

Rusija reikalauja iš savo 
talkininkių, kad duotų savo 
socialistams pasportus į 
Stokholmą, o jeigu jos atsa
kys, Rusija gal nuo jų atsi
sakyti.

Tai proletariato Įsakymas 
imperialistams baigt karę.

i ir Dingai u nų, jeigu Calitornijos tiesos 
galima tuo- supuvusi sistema ir tik savo 
"sutriuški- pelno paisančios korporaci

jos turės liuosą kelią.
nusiųs: "Tarnas Mooney ir jo žmo- 

Francuzijon milioną* kariu- Lia Rena Mooney likosi nu- 
menes, t 
daugiau da pašaukti. Asso- 
eiated Press nurodo, kad
1919 metų naujokų tebėra 
da 150,000 nepašauktų, gi
1920 metų naujokai, kurių 
era 450,000, visai da nešau
kti. Kaip tik sukaks jiems 
17 metų amžiaus , kaizeris 
galės pašaukti ir juos. Iki 
šiol da jaunesnių kaip 17 
metų Vokietija nešaukė.

Taigi išrodo, kad kareivių 
Vokietijai nepritrūks, tik 
ekonominių jai gal kiek sun
kiau negu sąjungininkams.

tai ir Vokietija gali Į teisti už metimą bombos.

tai vienas Kapsuko
............ "Ko

ne

Ukrainiečiii Reikalavimai.
Važiuojantie tarptautinėn 

socialistų konterencijon 
Stokholme Ukrainos socia
listų atstovai Austrijoje bu
vo pasitikti hoIandų-sKandi- 
navų komiteto. Pasikalbėji
me su tuo komitetu Ukrai
nos delegacija paaiškino U- 
krainos socialistų partijos 
taikos programą. Kaip pra
nešama išStok holmo, Ukrai
nos atstovai tautų klausimo 
išrišimą skaito tiesos įsaky
mu, kaip lygiai pagaminimą 
taikai tvirtų pamatų ir užti
krinimą laisvės socializmo i-, 
dėjai plėtoties. Ukrainos 
socialistų partija reikalau
ja, kad mišrių tautų valsty
bės vidurinėj ir rytinėj Eu
ropoj, kaip ve: Austro-Ven
grija. Balkanų valstybės ir 
Rusija liktųsi pakeistas į 
autonomiškų lygiomis tei
sėmis tautų federacijas.

Ukrainiečių politikos sie
kiu yra suvienijimas visų 
ukrainiečiais apgyventų že
mių į vieną politiniai auto
nomini valstvbini kuna. Jei- te te
gu tas negalima butų atsiek
ti, Ukrainos socialistai rei
kalauja Austro-Vengrijos ir 

; rusinams visiškos 
teritorialiai-tauti-

Liudininkai po liudininkų ‘ 
buvo atmetami ir diskredi- į 
tuojami. Viršiausias liūdi- i 
įlinkas prieš Mooney prisi-: 
oažino, kad liudijo neteisiai: 
kaipo papirktas. Tarnas ___  „
Mooney buvo darbininkų or- Rusijos 
ganizatorius, o distrikto politinės 
prokuroras Fickert, kuris nės autonomijos, pasiliekant 
yra galingųjų nupirktas,į tederaty viame sąryšyje, su 
prisiekė pasiųst darbininkų I minėtomis vastybėmis. 
organizatorių ant kartuvių, j Ukrainiečiai socialistai 
Darbininkų organizatoriai, reikalauja Lenkijai nepri- 
San Franciscoj yra i ‘ ’
kenčiami; -lengviau juos
pakarti, negu kovoj organi
zuotų darbininkų spėką nu
veikti.

"Nusamdyti liudininkai 
liudijo prieš Mooney ir jo 
žmoną. San Franciscos 
"Chambers of Commerce' 
(kapitalistų organizacija) 
pridėjo savo ranką apmokė
jimui jų. Išnaujo ir išnau- 
jo kaltinamųjų nekaltybės 
prirodymai buvo naikinami 
kreivomis prisiekomis. Pa
saulis įsitikinęs Mooney ne
kaltybėj. San Franciscos 
darbininkų unijų priešų są- 
rvšys rodo pasauliui špygą; 
ir rengiasi pakarti tuodu 
'niekšu’ darbininkų judėji
mo vadovu.

"Pakorus juos juk galima 
padaryt sugalvotą išpažintį; 
distrikto prokuroras tam 
tinkamas. Pakorus Moo
ney San Franciscoj tiesos 
įkūrimo paskutinė viltis iš
nyks.

"Mooney byla reprezen
tuoja Ameriką Rusijos aky-' 
se. Rusija seka ir žino iki 
paskutinio žodžio visus liu
dijimus ; ji žino iki paskuti-

Na,
"patentas" jau dingo: 
va" jau rašo "karė," 
"karas.”

Beabejonės, dabar 
Šukys rašys "karė.”

Nors svki Pild. Kom. na-v fc.

riai—Šukys ir Stalioraitis 
—liovėsi laužę S-gos nuta
rimus: "Kovos" No. 37 išsi
tarė, kad jie rezignavo iš 
Pild. Kom.

Mat, P. Krakaitis jiems 
gerai užpipirino...

"Kovos" redakcija, kad 
tik daugiau pažeminus žmo
gų, kuris tarė jai teisybės 
žodį, neištaisė net tokių 
klaidų, kaip akcentai ant 
raidžių; mat P. Krakaitis 
prašė "necenzuruot minčių” 
—neiškraipyt.

Bet kasžin *kas išeitų, jei
gu "Kovos" redakcija taip 
neištaisius klaidų patalpin
tų "Kovos” administrato
riaus J. Šukio straipsnį ?.nio visus neteisingus argu- 
Oi, butų juoko! Bolševikas, mentus prieš pernagrinėji-

o

ir J.

neap-; gulmybės, bet Lenkų nepri- 
igulminga valstybė neprivalo 
i peržengti savo ėtnografinių 
. rubežių, kas reiškia, kad uk- 
irainiečių socialistų manymu 
i Lietuva negali buti priskai- 
Įtvta Drie Lenku valstvbės.
! Ukraina taipgi reikalauja 
kuoveikiausios taikos be a- 
neksijų ir kontribucijų. 
Tautos, ant kurių žemės 
siautusi karė, ukrainiečių 
socialistų manymu, privalo 
gauti iš abiejų kariaujančių 
pusių atlyginimą už padary
tus nuostolius, ant kiek tos 
pačios tautos nėra prisidė
jusios prie to sunaikinimo. 
Taipgi reikalaujama gražin
ti savystovvbę Belgijai, Ru
munijai ir Serbijai, šią pas
tarąją suvienijus su Juod
kalnija. Suomijos, Alzaso ir 
Lotaringijos klausimai pa
liekami tiesioginiai juose 
užinteresuotų tautų bend
ram apsprendimui.

Ekonomių ir tarptautinės 
reikalais klausimu Ukrai
nos socialistų atstovai susi
dėjo su Anglijos vokiečių so
cialistų atstovais. Bet to rei
kalaujama, kad Ukrainos 
socialistų partija butų pri
pažinta socialistų tarptauti
nės atskira tautine sekcija.

I

/
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Romos agentų pramoga, j sakyt ir darbo lauke kuone 
Baigiant vasaros sezoną, tas l^tts Yra-

vietos musų Romos agentas Pereitą mėnesį Wilkes- 
parengė jomarką, kuris tę- Barre Coal Co. dvejose ka
sėsi čia per 3 sąvaites pakol svklose darbininkai buvo 
visiems nepabodo ir neiš- sustreikavę delei 
tuštino paikų žmonelių kiše
nių.

Kad pagelbėjus tuštinti 
žmonių kišenius, musų Ro
mos agentas sau į talką pa
sikvietė dagi žaliosios armi
jos vyskupą.

Tam pribuvus, pirmiau
siai prasidėjo "priėmimas,” 
vakarienės ir puotos. Ant 
ryt prasidėjo jomarkas dėl 
pardavinėjimo ”antro sak
ramento.” Iš kalno buvo 
nustatyta kaina tam sakra
mentui po 50c. kiekvienam 
vaikui, o suaugusiems po 
$1.00. Mergaitėm, įsakyta 
buvo pasirėdyt baltais ru- 
hais ir atsinešti po pusę do
lerio. Viena bėdinų tėvų 
mergiščia, užžavėta visos 
tos hokus-pokus ceremoni
jos. neturėdama baltų rūbų, 
nei pusės dolerio, įsispraudė 
Į savo draugių tarpą ir ji 
norėjo "dirmavotis.” Kuni
gas prie jos priėjęs pastvė
rė už peties ir surikd: ”Ar 
turi pusę dolerio?” Sugė
dyta, persigandusi mergaitė 
atsakė neturi ir negalinti 
gaut, tai vargšę išvarė 
lauk... Ar pamąstė tie doros 
mokytojai, kokį įspūdį jie 
padarė ant kūdikio jausmų, 
kaip skaudžiai įžeidė nelai
mingą ii’ kokį jausmą pali
ko jaunoj įsisvajojusioj sie
loj?.... Tai neišteisinama 
piktadarystė !

Rugp. 19 d. musų Romos 
agentas nežinia iš kur pa
sikvietė kokį tai misijonie- 
rių pamokslams sakyti. Tas 
po du pamokslu sakė į dieną, 
o po kiekvieno tų pamokslų 
musų grašių gaudytojas vis 
barškino po kiekvieno klau
sytojo nosia savo kašę su pi
nigais. Bardavo, kad ma- 

• žai žmonės pinigų duoda. 
Bet kad ta pati istorija kas
dien kartojosi, musų tėvelis i 
nutarė misijonierių išvyti, ■ 
kad nemoka žmonių su
graudinti ir jie pinigų jau 
visai neduoda, bet nuspren
dė pirma pats žmonėms 
”duoti velnių.” Apie jo šitą 
pamokslą laikraštyje nei 
rašyt negalima, nes popiera 
iš gėdos raustų, tai buvo 
stačiai karčeminis plūdimas. 
Išbaręs, iškoliojęs, ir iš
niekinęs žmones, tasai bi- 
znieris pradėjo pardavinėti 
gėdis pradėjo pardavinėti 
visokius guzikus, blėteles, 
kryžiukus, pančiakom raik- 
štukų, žvakučių ir kitokių 
pabūklų. Ir tie vargšai 
žmonės iškolioti, išniekinti, 
kaip koki nuplakti vergai 
ėjo ir pirko tuos nieknie
kius. Gi misijonierius, tur
but, kad nors tuomi sugrau
dinus žmones, paskutinę sa
vo misijų dieną padarė ne
paprastą ”šio,” atvilkdamas 
į bažnyčią ant kupros dide
lį medini kryžių. Pastatė 
kryžių netoli altoriaus ir 
žmonėms liepė eiti ir bučiuo
ti tą medžio šmotą. Apkvai
linti žmonės, ypač "bobos," 
veržiasi-grudasi prie "kry
žiaus," bučiuoja, bet už da- 
silytėjimą lupomis medžio 
stulpo pinigų nemoka. Pra- 
baščius ir vėl įniršo. Kaip 
suriks bažnyčioje: "Karvės, 
ar nežinot ko čia reikia?...” 
Jomarkas, tai jomarkas, 
dvi dievuotos moterėlės ir 
ausų nuo prabaščiaus baž
nyčioje gavo, tuomet dau
gelis vyrų pasipiktinę šito
kiais prabasčiaus ekscesais 
nusispjovė, kepures ant gal
vų užsimovė jr išėjo iš baž
nyčios nei kryžiaus nepabu
čiavę.

Stinga susipratimo.
Ne tik bažnyčioje varg

šus darbininkus išnaudoja

ii* už nieką laiko, bet galima

išreikala- 
vimo didesnės mokesties. 
Darbininkai, ' neklausydami 
unijos viršininkų, patįs pra
dėjo mitingus laikyti ir šau
kti kitus apielinkės kasyklų 
darbininkus, kad dėtųsi ir 
išvien kovotų už savo būvio 
pagerinimą. Ir rodėsi, kad 
darbininkų šitas’ žingsnis 
turės gerų pasisekimų. Dar
bininkai pritarė ir sušaukė 
VVilkes-Barriuose konferen
ciją dėl sustatymo abelno 
mainierių reikalavimo. Uni
jos viršininkai ir kompani
jos superitendentas tuojaus 
atvyko konferencijon, kad 
ją išardžius. Pareikalauta., 
kad jie apleistų svetainę, 
bet jie atsisako tai padaryti, 
grūmodami policija, kazo
kais ir areštais.... Dar
bininkai tad patįs persike
lia kiton svetainėn konfe
renciją laikyti, bet ir čia li
nijos viršininkai ir kompa
nijos atstovai pakiša suva
žiavusiems darbininkams li
nijos konstituciją ir pada
rytą su kompanija kontrak
tą, grūmodami areštais už 
laužymą kontrakto. Pasi
rodė aiškių aiškiausiai, kam 
musų unijos viršininkai tar
nauja. Delei trukumo dar
bininkams supratimo, uni
jos ir kompanijos viršinin
kams pasisekė tuos darbi
ninkus vėl suvaryt atgai 
prie darbo be jokio pageri
nimo jų būvio. Laikas dar
bininkams jau pagalvoti ką 
jiems reiškia tie kontrak
tai, kuriuos padaro papras
tai unijos viršininkai, par
duodami darbininkus kom
panijų vergijon. Jeigu 
taip yra, tai laiks darbinin
kams be tų savo viršininkų 
spręsti apie savo likimą. 
Darbininkų solidarumas ii 
vienybė yra geriausia jiems 
gvarancija apsigynimui nuo 
išnaudotojų.

Parapijonas.

PHILADELPHIA, PA.
Moterįs skundžia kunigą už 

kriminališką šmeižimą.
Ne vieną girdėjau kal

bant, buk Richmondo lietu
vių parapijos kunigas yra 
•geras žmogus, per pamoks
lus nekeikia laisvų žmonių, 
kaip tai kiti kunigai daro. 
Tam džiabui atlikti jis ge
naus pasamdąs "metodolo
gijos daktarą” arba "stu
dentą” Račkų. Aš ištikrųjų 
maniau, kad tas kunigas y- 
ra vienas iš padoresnių, 
bet nėra. Štai užpereitą 
nedėldienį tas "Dievo tar
nas” prie altoriaus stovėda
mas pradėjo tokius žodžius 
vartot, kokių aš nei Lietu
voj dvaruose negirdėjau.

Dalykas štai kame. Liet. 
Mot. Progresyvio Susivieni
jimo 11-ta kuopa surengė 
prakalbas. Ir kasžin kas ten 
do stebuklas atsitiko, kad 
Richmondo kunigas per pa-į 
mokslą tas prakalbas pas
kelbė, patardamas moterims 
eit ir pasiklausyt naudingų 
prakalbų. Į prakalbas susi
rinko beveik pilna salė, dau
giausia moterų, ko nebuvo 
visai tikėtasi. Kalbėjo dr- 
gė Petrikienė iš Brooklyno 
ir vietinis J. Šukys. Nė vie
nas kalbėtojas nepalietė'mei 
tikėjimo, nei srovių,—kalbė
jo vien tik apie darbininkių 
moterų sunkų padėjimą: 
Šukys plačiau paaiškino a- 
pie išnaudotojus-trustus. 
Ant galo paragino prisira
šyt prie L.M.P.S., ir prisira
šė 22 narės ir susitvėrė 
Richmondo dalyj nauja kuo
pa. Rodos, tas kunigui nie- 
įuomi negalėjo pakenkti. 
Bet sulaukus sekančio ne-

Kas skaito ir rasa 
Tas duonos neprašu

dėldienio. kuomet tūli kata
likai paaiškino kunigui, kad 
ios prakalbos, kurias jis iš
garsino, buvo "bedievių" 
moterų, kunigas ves lik spė
jo evangeliją perskaityti, 
tuojaus savo "klaidą" atšau
kė ir net pajuodęs iš piktu
mo pradėjo biaurot šitą mo
terų organizaciją ir jos na
res tokiais žodžiais, kokių 
spaudoj negalima vartoti. 
Puse valandos rėkė, trankė
si, norėdamas pertikrinti, 
kad visos tos moteris, ku
rios priguli prie L.M.P.S., 
yra didžiausios paleistuvės; 
kalbėtoją irgi išvadino "pro
stitute." Net šiurpuliai ima 
girdint tokius kriminališkus 
šmeižtus bažnyčioje.

Dabar, 12 d. rugsėjo, L.M. 
P.S. 11-ta kuopa savo mėne
siniame susirinkime nutarė 
tą šmeižiką patraukt teis
man už kriminališką ap
šmeižimą ypatų ir organiza
cijos. Zakristijonas.

LOWELL, MASS.
Teatras katalikų prakal

bose.
Rugsėjo 9 d. vietinis dū

šių ganytojas parengė pra
kalbas. Kalbėtojas buvo ko
kis ten K. Sčesnulevičius. 
Prakalbos buvo mažoj po- 
bažnytinėj svetainėj. Kalbė
tojas kalbėjo dvejuose atve
juose: apie gamtišką surė
dymą, o antru atveju — apie 
organizacijas. Baigdamas 
pirmą savo kalbą jis pasakė, 
jog "aš da nieko gero nepa
sakiau, bet dabar pasakysiu 
antroj savo kalboj apie or
ganizacijas ir jų veikimą." 
Ant nelaimės butą vieno ge
rai išsitraukusio kataliko 
(kun. pa. vapi jono). Kaip tik 
pabaigė kalbėti, tuojaus tas 
katalikas sušuko: "ar tu 
piemenį da prakalbą sakysi, 
nieko pats nežinodamas? 
Eik pasimokink ir tada kal
bėk !...” Kalbėtojas parau- 
donavo ir nežino nei kas 
daryti. Kunigas tuojaus 
prišokęs prie girto parapi- 
jono. sušuko: "Sėdėk ’ o jei
gu ne, tai tuojaus suareš
tuosiu!” Į kunigo pagrūmo
jimą areštu parapijonas sa
ko : "Kaip tų mane, prabal
čiau, gali išvaryti iš čia ar
ba sureštyt? Ar nežinai, 
kiek mano įmokėta ant ba
žnyčios?” Kun. išėjo atvesi 
palicmaną, bet po kelių mi
nučių sugrįžo be policisio, 
tada kalbėtojas sako: 
"Pašauk policiją ir sureš- 
tyk,” o kun. atkerta: "Kaip 
gi aš savo parapijoną rešty- 
siu?...” (Jei tai butų sočia-* 
listas, tai visai kitaip čia bu-i 
tų buvę). Tas parapijonas! 
ir toliaus vis trukdė ir ne-į 
davė kalbėtojui kalbėti, tai' 
vienas tautietis priėjęs į 
ausį pasakė, kad taip daryti 
negražu, tu juk ir "Laisvę” 
skaitai, o porapijonas, kad 
suriks: "Ką! tu čia man į 
ausį šnabždi? Aš ’Ameri- 
kos Lietuvį’ skaitau ir ’au- 
gštinu’ tautą, nemažiau su
prantu kaip tu!” Ščesnule- 
vičius, nors jam prakalbas 
trukdė, vienok socialistus 
šmeižė kaip galėdamas, ka
talikus gyrė; girdi, katali
kai pristatė daugel universi
tetų, ir vienas zakristijonas 
išrado raštą ir daugybę kitų 
dalykų, ir da vienas katali
kas išrado kaip sutaisyti 
stritkarį, ir įvesti elektriką, 
kad stritkaris "runytų” — 
ir vis tai katalikai išrado...

Pabaigęs prakalbą pasa
kė: jeigu kas norite balso, 
tai parašykite ant popieros 
klausimą, o jeigu kas nemo
ka rašyti, tai aš su tuo visai 
neužsiimu. Buvo paduota 3 
klausimai, kame jis tuojaus 
užreiškė, kad jau daugiau 
klausimų nepriiminėsiu, o į 
tuos tris pamiksėjęs, nei vie- priguli garbė. Gi'. d?Andi-ki
no neatsakęs, pasigriebė levičiui mes, darbininkai, c- 
skrybėlę ir išdūmė.

Pinavijos žiedas.

i

Nežmon iškas darbas.
Iš Carbonądo, Wash.» 

mums pranešama apie šito
kį atsitikimą. Rugsėjo 5 d. 
prapuolė M. Torokienės 10 
metų mergaitė, o kartu su 
ja prapuolė ir vienas mai— 
nervs, kuris nesenai į tą 
miestelį buvo kažin iš kur 
atsibok les. Carbonado yra 
nedidelis mainierių mieste
lis, todėl toks atsitikimas 
gyventojus labai sujudino, o 
juo labiau, kad prapuolusi 
mergaitė buvo nepaprastai 
graži ir visų mainierių labai 
mylima; prie to da ji padė
davo savo našlei motinai už
laikyti šeimyną, todėl už
uojauta nelaimingai moti
nai taipgi daug prisidėjo 
prie abelno sujudimo, Mai
nos tuojaus likos uždarytos 
ir šimtas mainierių su šeri
fu ir mokytais šunimis lei
dosi po girią tos mergaitės 
jieškoti. Tris dienas ir nak
tis išjieškojo ir vis mergai
tės nėra. Motina verkia ir 
aplsta. Tik ketvirtą dieną 
užeita laužas, iš po kurio 
girdėjosi silpnas mergaitės 
balsas. Laužas buvo padeg
tas. bet užgesęs. Nuvertus 
rąstus, pasirodė pakišta 
tenai mergaitė. Plau
kučiai jos buvo apsvilę, ran
kutės apdegusios, veidelis 
pajuodęs ir sutinęs. Pasiro
do. kad koks niekšas mer
gaitę iškoneveikęs norėjo 
sudeginti, kad ji nepasaky
tų apie jo biaurų pasielgi
mą.

Valdžia dabar sugavo tūlą 
Bennett Stoddardą, kuris 
nesenai buvo paleistas iš ka
lėjimo ir prieš kelias dienas 
buvo čionai atvykęs. Mir
štanti mergaitė sako, kad 
jis ją užpuolė.

hininkų klesai tvirto kovo
to jaus ii vadovo.

Drg. Andriulevičius da 
.jaunas vaikinas, eina moks
lą, kad įgavus daugiau ži
nios apie gyvenimo reikalus. 
Kaipo neturtėliui mokslei
viui akroniečiai pereitais 
metais sumetė pašalpos a- 
pie $60. Tikimės, kad ir to
liaus darbininkai neužmirš 
rėmę žmogų, kuris uoliai 
kovoja už darbininkų klės' s 
išliuosavimą.

Apiusotas.

e-

X •

akron; omo.
Socializmo mokslas visyi 

nesuki itikuojar.ius.
Nežiūrint to, kad moks 

liausi buržuazijos ekonomė 
štai ir sociologai senai atsi 
sakė nuo kritikavimo nesu 
kritikuojamo mokriini • < » 
cializmo, pas mums <Į;;. 
atsirado "mokslo vyra;/ .1
J. Bagdonas, lankęs komei-1 
cijos kursus ir matomai iš 
tų kursų prigėręs buržuazi
nių svaigalų, kuris nuolatos 
pradėjo skelbti, kad jis nu > 
pirmeivių dėlto atsisakė ir 
padeda kunigui Halu’mi
elai parapiją palaikyti, kad 
įsitikinęs, jog socializmas, 
tai paika svajonė. Nesykį 
jis gyrėsi, kad galįs su soci
alistais stoti į debatus ir 
prirodyt, kad socializmą* 
nėra įvykdintinu daiktu. 
Galų-gale vietos lietuviai so
cialistai nutarė surengti c’e- 

i batus ir užklausė moksleivio 
iV. Andriulevičiaus ar Jis ne-
■ apsiimtų stoti į debatus su 
|J. J. Bagdonu. A.ndriulevi- 
čius apsiėmė, bet Bagdon 

i nuo debatų atsisakė^
Rugsėjo 3 d. vietos lietu

vių draugijos parengė ben
drą pikniką. Atsilankė tan 
piknikan ir d. V. Andriule
vičius. Susipažino su p. J. 
'J. Bagdonu. Jiems besišne- 
Ikant J. J. B., turbut. kad pa
gyrus ar galima butų su V. 
į A. stoti į debatus, pradeda 
į aiškinti reikalingumą vieny
bės, nacionalizmo ir t. p.: 

i kad Amerikoje negali buti 
į niekam bloga, o jei taip, tai 
i patįs žmonės kalti; kad ir be 
socializmo mokslo nuosavy
bė pereina į visuomenės 

j (bendrovių) rankas. Bet 
i kokį argumentą nepastatė, 
d. V. Andriulevičius sukerta 
ir J. J. B. vis pasiduoda. Be
siklausantieji to "pasikalbė
jimo” padavė pikniko pir
mininkui • sumanymą, kad 
pakviestų d. AndriUlevičių 
pasakyti prakalbą. Nors 
laiko nedaug tebuvo, bet d 
Andriulevičius apipasakojo 
kelių istorinių periodų žmo
nijos progresą, kaip iš bic- 

!gos draugijinio gyvenini; 
formos žmonija vis eina ge- 
resnėn formon—t. y. vis i 
geresnį, tobulesnį draugiji
nio gyvenimo surėdymą 
Atvaizdino dabartinio surė
dymo "gerases puses" ir vi
sa ta"betvarke, kuri vra ka- 
pitalizmo surėdyme, ir kuri 
tą surėdymą veda prie neiš
mintingo puolimo, kad da
vus vietą geresniam, tobu
lesniam socialistiškam 

i rėdymui.
Reikia pastebėti, kad 

; klausėsi socialisto kalboi 
' taipgi nemažas skaitlius ka- 
. talikų. Mat piknike dalyva
vo šv. Juozapo draugystė.— 

i ir A. Andriulevičiaus išve- 
: džiojimam publika karš- 
! tai pritarė, o pats J. J. Bag- 
i donas visiems girdint užre;- 
škė, kad pilnai su kalbėt; - 
jaus argumentais sutinka ii 
pripažįsta, jog jis sako *ei- 

jsybę. Net pasiūlė kalbėto
jui automobilių, kad nive- 
žus jį ant gelžkelio stoties, 
tik kad d. V. A. autoniobi- 

; liaus nelaukęs išvažin ■ ’>.
■ Šiaip ar taip, bet ak čilie
čiai patenkinti, kad ir p. -J- 
J. B. pripažino, kad be soci
alizmo negalimas yra daik- 

■tas prašalint visus tuos ne
gerumus, kuriuos turi dar1 
žmonių klesa kentėti 
de! kapitalistu pelno, 
r ■_ - -v - 
Bagdonas yra ; “ ' 
žmogus ir jo pripažini 
socialistų kalbėtojaus a 
mentų paveikė ir į kliu; 
šiol socialstų neapkenti

SU-

M 
vien 
Rei- 

.;.
as 

•pn ■» 

rgu- 
, iki 

li
čius žmones. Deito p. i. '

, . .KUpHGKOlU įAJlIlV. 
kia pripažinti, kad p. ;

apšviesi

Bagdonui už įo atvirom.i

MONTELLO, MASS. 
Sandariečių prakalbos.

Rūgėjo 16 d. čionai įvyko 
vietinės L.T. Sandaros kuo
pos surengtos prakalbos ir 
koncertas.

Žmonių susirinko gana 
daug. Susirinkimas atida
ryta Lietuvos himno ir Dar
bininkų Marselietės sudai- 
navimu. Chorui dainuojant 

| publika sustojo dėl pagerbi
mo tų dviejų giesmių.

Kalbėtojas turėjo but ”A- 
teities" redaktorius M. Šal
čius, bet jam nesant, jo vie
tą užėmė Strimaitis. KaJ- 
jėio dvejuose atvejuose: a- 
>ie L. Gelbėjimo (tautinin
kui Fondą ir antru atveju 
pie politiką.
Strimaitis kaipo kalbėto

jas yra menkas, neiškalbu; 
ir silpnas balsas, tai į pub
liką gilesnio įspūdžio jo pra
kalba nepadarė. Iki antru 
atveju pradėjo kalbėti, be
veik pusė žmonių išvaikš
čiojo.

Pertraukose taipgi buvo 
lainų ir deklamacijų,

Antru atveju kalbėtojas 
pasakojo apie Rusijos soci
alistus, kaip jie į daug dalių 
usiskakjė, o. paskui ir lie

tuvių socialistų sąjungą pa
dalino į kapsukinę ir grigai- 
inę frakcijas.

Po prakalbų buvo prašy
ta baiso dėl padavimo kal
bėtojui klausimų, bet balse 
nieks negavo, tik į klausimą 
riek aukų surinko, atsakv- 
a: keturiolika su centais 
fuo ir užsibaigė.

H. K. Mažiukas.

f

i

šame tikrai dėkingi. - 
tikimės iš jo susilaukti dor-

Iš ARGENTINOS PA
DANGĖS.

Argentinos lietuviai kle 
ikalai miegojo kai šešką 

sulindę į olas; viens ar kits 
ų retkarčiais padėdavo tau- 
•ninkams pusti į bendrą 
indą, bet ir tai labai atsar 
iri, nedrąsiai ir tik prisitai

kius. Tatai darydavo, kad 
pagelbėjus socialistus nie
kinti bei šmeižti. Tečiaus. 
kada socialistams vadovau
jant Rusijos darbininkai ba- 
tiuškos caro Mikės sostą 
apvertė augštyn kojomis 
tai ir musų klerikalai pra
dėjo džiaugtis ir didžiuoties 
tuomi, kad ir jie "darbinin
kai," kad ir jiem priguli gar
se už darbininkų nuveiktus 
darbus. Suprantama, kad 
musų kunigijos vedami žmo
nelės yra darbininkai, tiktai 
kunigų liepiami jie tarnau- 
:a ne darbininkų klesos rei
kalams, bet darbininkų ne
prieteliams, tai ir iš tokių 
iarbininkų- klesos laimėji
mu tiems vargšams nepri- 
jerėtų -džiaugties. Juk ži
nome kaip klerikalai gelbė
jo tam pačiam Alikei 1905 
m. revoliuciją nusmaugti, 
žinome, kaip jie džiaugėsi 
ir didžiavosi tuomi, kad 
numalšino kramola,” tai 
iabar, kada revoliucija nu

suko sprandą carizmui ir 
klerikalams nulaužė ragus 
—jų džiaugsmas parodo tik 
jų beprotiškumą. Gi katali
kai darbininkai iš šito isto
rinio nuotikio privalo pasi
mokinti ir bent sykį supras
ti ką reiškia jiems kunigija 
ir prie ko ji veda.

Argentinos L.S. Sąjunga,

žinodama, kad nors caras ir 
nuverstas nuo sosto, bet 
darbininkų Jkova dar nepa
baigta, įkūrė Revoliucijos 
rėmimo komitetą, kad rin
kus aukas, reikalingas tos 
kovos pagelbėjimui. Tan ku- 
mitetan įėjo taipgi ir L. S. 
D. "Vargdienio" atstovas.

ir štai, kada lie palįs k!
rikalai džiaugė.ri iš nuverti
mo caro nuo sosto, dabai pa
matę darbininkų steigiamą 
revoliucijai paramą, jau vėl 
apmaudauja,- stengiasi tam 
darbui visaip pakenkti. Pa
staruoju laiku jie išleido net 
lapelius, kad išniekinus ii 
bjauriausiai apšmeižus so
cialistus. Jie šaukia katali
kus, kad neaukautų nei cen
to revoliucijos reikalams. 
Žinoma, jie tuo savo žings
niu savo tikslo neatsiekč. 
tik atskleidė darbininkams 
tikrą savo veidą.

Socialistai taipgi išleido 
lapelius ir nušvietė klerika
lų' dvilipiškumą.

T. P.

CAMBRIDGE, MASS. 
Musu parapijoje.

Rugsėjo 17 d. čionai buvo 
musų N.P.Šv.M.P. parapi
jos milingas, kurį sušaukė 
ir vedė visiems čia gerai ži
nomas "vyčių tėvas." Ati
daręs susirinkimą jis paaiš
kino delko sušaukė parapi
jos mitingą, sakydamas: 
"Kunigas Krasnickas ren
gia misijas, tai mes nieks 
neikim į bažnyčią ir dole
rių neneškim.” Susirinkę 
parapijonįs girdėdami tokį 
pirmininko užreiškimą, pra
dėjo nerimauti, juokauti ir 
šnekėtis. "Ką čia jis pasa
koja—pastebi vienas—kitas 
—pereitą nedėlią pats Kras- 
nickas*sakė, kad vyčių tėvas 
bus misijonierium, o štai 
jis neliepia nešt dolerių." 
Kiti pritaria pirmininkui, 
prasideda katalikiškas mi
tingas, riksmai, besikolioji- 
mai, ypač koliojimosi Kras
nickas musų parapijonu 
gerai išmokino, už tai jam 
reikia duot kreditas. Tik 
viena bėda, kad kada prade
da koliotis ir rėkti, tai jau 
nebcsusikalba.

Nepaprastos vestuvės. •
Pas mumis gyvuoja Lais

vės choras, taipgi atsirado 
ir Jaunimo choras. Jiedu 
kasžin kodėl skersai vienai 
kitan žiurėjo kol susipažino 
j dabar žada jau-ir apsives
ti. Tik da nesusitaiko doi 
sliubo. Laisvė nenori ati
duot savo vardo, o Jauni
mas laikydamasis senovės 
papročių nori, kad jo var
das figūruotų. Aš manau 
geriausiai padaryt moder
niškai ir palikt "Jaunimo- 
Laisvės choras” vardą. Jau
nimas nori da Krasnicko 
misijose atlaidų, o laisva
manė Laisvė užsispyrus, 
kad civilį šliubą duotų tai
kos teisėjas p. Simanavičia. 
Geriausiai taikyties prie ci
vilizacijos laikų.

A. Namus.

“A

Kas mums rašoma.
Kareivis nusišovė.

Panamos Kanalo sryty, 
29-toj Infanterijoj, kulka- 
svaidininkų kompanijoj 6 
rugsėjo nusišovė iš 30 kalib
ro Springfieldo šautuvo ka
reivis. Kulipka išėjo kiau
rai per širdį, perėjo per dvi 
sienas ir inėjo i kitą namą, 
kur vienas kareivis rašė ant 
staliuko laišką, ir palei jo 
kojas įlindo į grindis. Per
sišovęs kareivis už jienkiu 
minutų mirė. Jis buvo prie
šingas karei ir labai nenorė
jo važiuot Francuzijon. Pa
ėjo iš Kanados, vadinasi B. 
Martz. paliko $150 pinigų.

Geo. Bareiso.

Ar užsimoka rengti 
vakarienes?

Nesenai buvo So. Bostone 
oarengta „socialistų vaka
rienė su šokiais. įžanga vien 
ik į šokių svetainę buvo 35 

?entų, o įžanga ant tos vaka
rienės—vyrui $1, merginai 
75c. žmonių susirinko ap
sčiai. Bet ką jie už savo pi
nigus gavo? Po truputį šal
to kumpio, šaltų kopūstų, 
kurių niekas nenorėjo val
gyt, paskui toniko ir oran- 
čių, kurie prie tokios kombi
nacijos visai netinka. Nei 
vienas turbut daugiau nesu
valgė, kaip už 25 centus, o 
užmokėt turėjo dolerį. Dau
gelis žmonių paskui išme
tinėjo, kad socialistai pasi
darė perdaug jau biznieriš
ki, perdaug išnaudoja visuo
menę. Nepasitenkino dau
gelis ir socialistų, bet tie 
nors ramino savę tą viltimi, 
kad darbininkų organizaci
jai liks gražaus pelno.

Bet suvedus dabar bilas 
pasirodė, kad veik viską, 
kas įplaukė, reikia užmokė
ti krautuvei už paimtus val
gius. Pelno liko vos tik apie 
$30. Tiek butų likę ir nuo 
vienų šokių, ir niekas tuo
met nesakytų, kad socialis
tai perdaug "skuta.” Tai
gi pasirodo, kad tokios va
karienės visai neapsimoka. 
Žmonės mano, kad jie čia 
moka po $1 socialistams, o 
tuo tarpu visus pinigus nu
sineša valgių pristatytojai. 
Vadinas, iš tokių vakarie
nių biznieriai daro sau rie
bų biznį, o visuomenė mano, 
kad ją čia socialistai išnau
doja. Mano nuomone, tie 
biznieriai galėtų savo vardu 
tokias vakarienes rengti, 
tuomet žmonės socialistų už 
tai nekaltintų.

LSS. 71 Kp. nurys.

Kvailas yra 
pyksta užtikęs 
besibučiuojant 
gierrum. Juk 
nėra stebėtino, 
jeigu kas myli

vyras, kuris 
savo pačią 
su burdin- 

tame nieko 
Da geriau, 

tavo jiačią.
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L J Lietuvos laisves klausimas šiandien Apie Džiovą

DR. A. MONTVIDAS.
Šiandien jau 

nių nėra 
turės būti rišamas taikos 
kongrese ne: ir tuomet, jei
gu jn-ams pasisek .ų Lietu- rankumo reikalą vin 
vą ginklu atkariauti: prie ‘ 
to privers jei ne kas kitas, 
lai pačios rusų valdžios iš- 
!ei -tas akla- de! nepriklau
some- Lenkijos, prie kurios 
ficialiai priskaitoma ir'

Lietuvo- dalis — Suvalkų; 
gub. Beito ir pačių lietuvių 
pažiuro- oei reikalavimai 
griežtai ai-Įmainė: vieton ‘ 
neaiškių "laisvos Lietuvos" 
pageidavimų, griežtai stato
ma Lietuvos savystovybės 
arba nepriklausomybės idė-‘ 
ja. o kame toji idėja išreiš
kiama "apsisprendimo tei
sė;” formuloj 
pridedama 
"Steigiamojo 
mo” ir Liet u v

—Sustok, Maike! 
—O ką pasak/. .
—Ne aš tau šaky-i u, 

tu man ture i pasakei.
—Ką?
—Pasakyk man, vaike, 

kiek yra Dievų?
—Kas čia gali juos 

kaityti, tėve. Tūkstančiai; 
jų jau išnyko, tuk-tančiai da 
yra. Pas vienus tik japo
nus, sakoma, dievų yra tiek 
daug, kad netik paprasti 
žmonės. bet nei vienas kuni- 
kas nežino jų skaičiaus.

—Tu, vaike, kalbi apie pa
goniškus dievu-. Aš gi ta
vęs klausiu, kiek yra tikri 
Dievų?

—Aš nesuprantu, tėve, 
tkokius dievus tu adini tik
rais, o kokiu- ne.

—Tikras Dievas, vaike, 
yra tas, ką sutvėrė dangų, 
žemę ir visus kitus daiktus.

—Tai tu nori žinot, tėve, 
kiek tokių dievų buvo?

—J esą.
—Gerai, tėve, galiu tau iš- 

skaitliuot. Pas lietuvius 
pasaulį išarėjo dievas Per
kūnas, pas persus pasaulio 
sutvertojas yra dievas Or- 
muzdas, pas babiiionus svie
tą sufabrikavo dievas Mar
ti ūkas, pas graikus pasaulis 
gimė iš Tamsos ir Mišinio, 
pas žydus jį sulipdė Jehova, 
pas romėnus...

—Sustok, vaike. Aš klau
siau tavęs apie katalikų die
vus ir apie tai tu man kal
bėk.

—Ne, tėve, tU norėjai ži
not, kiek yra dievų, ką pa
saulį tvėrė, ir į tą klausimą 
aš norėjau tau atsakyt. 1 u 
matai, kad kiekviena tauta 
turi arba turėjo vis kitokį 
pasaulio su tverto ją.

—Bet tikras Dievas 
tiktai vienas, vaike.

—Katras?
—Sakau, kad vienas!
—Bet aš klausiu, katras?
—Vaike, katras iš mu

dviejų durnas: tu ar aš?
—Man rodos, kad tu, 

ve.
—šerap!
—Nesikarščiuok, tėve.
_ Kaip nesikarščiuot? 

Jeigu aš tau sakau, kad tik
ras Dievas yra tik vienas, 
tai reiškia, kad jis yra vie
nas. Supranti?

_ Bet aš tau nurodžiau, 
tėve, kad dievu yra daug. 
Apie’ pusę tuzino jų paminė
jau ir vardais. I u gi t.virti- 

' ni, kad tikra- Dievas yra 
tik vienas. Taigi aš ir no
riu, kad tu pasakytum, kat
ras iš jų tau išrodo tikras: 

tinas. Ormuzdas, Mar
ki- 

i

<tiC

-A.

yra

te-

rcs iš jų tau i .rodo tikras: 
Perkūnas, Ormi iždas, '* 
dūkas, Jehova, ir koks 
tas?

—Nei vietas iš tų nėra ti
kras. Tikra- 1 -ievas yra tik 
kataliku Dievą.-.

—Katalikai, tėve.
Dievo neturi Jie turi 
skolinę žydų Jehov 
-akai. kao Jehova 
Dievas. taigi 
tu Dievo visai 
bedievis.

—Tu mane bedieviu neva
dink. ba gali užtai gauti nuo 
manęs per ausį.

—Ar tai tuomi tu 
mane įtikint, kad yra Die
vas? Ne, tėve, tas tik paro
do, kad tu neturi argumen-l 
ų savo -ikėjimui paremti.
—Tau, vaike, argumentai 

nieko nemačija, tai aš noriu 
:cmščią pavartoti.

—Kumščdą, tėve, gali var-- 
tot tik vyčių "manievruose” 
arba prie baro, bet su ma
nim kalbant jieškok argu
mentų.

—Girai t, vaike, argumen
tų dabar aš turiu kaip pro
fesorius Bučys, ba tik ką 
perskaičiuos mokslišką kny
ga-

—Mokslišką?
—Jessa.
—Kaip ji vadinasi?
—Ji vadinasi "Netikėji

mo Priežastis.”
—O kas ją parašė?
—Aš jo vardo nežinau, tik 

žinau, kad lai labai moky
tas žmogus.

—O kuo jis užsijima, kad 
jis toks mokytas?

—Misijas laiko.
—Tai gal kapucinas?
—Gali būt.
—O apie ką jis tenai 

so.
—Jis aiškina, kodėl žmo-j 

nės netiki į Dievą.
—Na. o kodelgi?
—Todėl, kad žmonėms 

mokslo trūksta. Dievo galy
bė yra tokia didelė, tokia 
plati, kad durnus žmogaus 
razumas negali jos sui/rasti 
i-' todėl mislinu, kad Dievo 
visai nėra.

—Ar taip aiškina tas ta
vo "mokytas” misionierius?

—Jes, Maike, jis tą paro
do taip aiškiai, kaip juodas 
ant balto.

—Tai jis turbut ir save už 
tai "mokytu” skaito, kad ti
ki i Dievą?

—Žinoma.
—Bet tu, tėve, taipgi kar

štai tiki į Dievą.
—šiur, Maik. Už katali

kišką vierą aš ir galvą padė
siu.

—Visi parapijonai ir da
vatkos, kurios skaityt ne
moka. taipgi labai tiki i 
Dievą?

—O kaipgi! Žinoma, tiki. 
—Vadinas, sulyg to ”mo-

T1
a.-l- 

ą. Bet tu 
netikra> 

pasirodo. kad 
neturi, tu esi

I
nori

/

u. (Al f I

tur, o žmonių laisvės prie
šams—namie.

Pagalios, toksai 
vos neutralumas 
tik į vokiečių 
valdžias ir ją 
sluogsnių pienus, 
tiesiog rodo Luxemburgo 
paveikslą arba net ir "visiš- 
.cą” neutralumą, pilnai pasi
tikėdami savąją kukura ir 
diplomatiniais gabumais ir 
neabejodami, kad toksai 
"amžinas neutralumas rei
škia amžiną prie vokiško 
"Europos centro* priklau
symą. Ypatingai atsime
nant vokiečių ir kitų tautų 
jėzuitu pienus sudarymui 
"katalikiškos Europos Cen- 
tro”—juridiniai "amžinai
neutraiė." o faktiniai ank
sčiausiais. nes tikybiniai- 
kulturiniais, ryšiais surišta 
su Lenkija ir katalikiškaja 
Vokietija bei Austrija ir tt. 
—Lietuva butų brangus ak
muo Rymo popiežiaus kata
likiškame vainike, lenkų ir 
vokiečių kapitalistams nau
dojimo šaltinis, o lietuvių 
kunigams—derlinga dina 
ir gera proga kopti augš- 
tyn bažnytinės jerarchijos 
kopėčiomis, kad turėt lygią 
svai bą su kitų tautų kuni
gija plačiame pasaulyje ir 
didesnės įtekmės Lietuvos 
žmonėse.

Faktas yra, kad vokiečių 
valdžia, vos tik užėmusi Lie
tuvą. pirmiausia pasirūpino 
"katalikams liuosybę duo
ti.*’ Taip-pat yra faktas, 
kad Lietuvos mokykloms 
vokiečiai liepė išversti lie
tuvių kalbon vokiečių kata
likų mokyklų vadovėlius. 
Taip-pat faktas, kad Lietu
voje vokiečių valdžia leidžia 
tik savo pinigais "Dabartį" 
ir kun. A. Dambrauskui lei
džia išleisti klerikalinę "A- 
teitį," o kitiems žmonėms, 
pirmeiviams, laikraščio leis
ti neleidžia. Ttaippat faktas, 
kad vokiečių valdžia savo 
jėzuitu kunigams laisvai lei
džia po Lietuvą važinėti ir 
propagandą varyti, ir šie 
pavažinėję atranda, kad lie
tuvių kunigija, su vyskupu 
Karevičiumi priešakyje, pil
nai "ištikimi Bažnyčiai ir 
valstybei” (žiur. š. m. 
” Katholische M onatsbrie- 
fe”). Galų gale faktas yra. 
kad Rusijos lietuvių kleri
kalų Seime išstatytas ir at
kakliai ginamas "amžinai 
neutralės” nepriklausomos 
Lietuvos principas jau da
bar pilnai sutinka su dabar
tinė; vokiečių valdžios a- 
gentų neoficijalėmis propo- 
zicijomis. O kas bus ateity
je—mes dar nežinome. Ga
limas yra daiktas, kad vo
kiečių dabartinė valdžia 
griebdamosi kaip skęstąs 
už šiaudo, dar vieną-antrą 
"propoziciją” mėgins dary
ti, gal vic-ną-antrą "laisvę" 
Lietuvos žmonėms suteiks 
—kad juos savo pusėn pa
traukti ir ypatingai "lietu
vi-) katalikų” simpatijas į- 
gyti. Bet ar lietuviams, y- 
patingai ’ Rusijos, priguli 
tais žadiniais taip labai 
džiaugties, ar yra naudinga 
jau dabar ant vokiečių "ac- 
conto" vekselius rašyti—te- 
pagalvoja tie, kurie tą da
ro.

Aš nesu koksai germano-) 
fobas. Aš net manau, kad 
nėra jokios naudos erzinti: 
vokiečius savais "batalijo-i 
nais,” kurie realės įtekmės Į 
į karės bėgį padaryti negali, 
vienok geli vokiečių išnau
dojimo dcl pateisinimo savo 
represijų prieš lietuvius. 
Bet man vienas dalykas aiš
kus; negalima čia lietuvių 
tautos vardu kalbėti ir "am
žinus neutralumus" skelbti, 
kuomet Lietuvos žmonėms 
vokiečiu valdžia laiko gerk
lę prispaudusi. Taip-pat 
ai.tras dalykas man aiškus:

jokių abejo- zė, o tikros savistovyoės rei 
Lietuvos likimas kalavimas.

Bet kiek yra svarbu vi
sur pabrėžti Lietuva- =ava 

ą. tiek 
kenksminga tos -a i-lovy
tės apribavimas "amžinoj 
neutralumo’’ reikalavimu,!
kaip tai yra padariusi Ru-į 
rijos lietuvių Seimo deši
nioji dalis. Kas yra amži
nas neutralumą.-?' — Tai 
toksai valstybės padėjimas,; 
kuomet kaimynė.- valstybės 
"užtikrina jos "neliečiamy
bę" bei neutralitetą, o neut- 
ralė valstybė pasižada nie
kuomet nė vienos valstybės i 
neremti ir kariauti prieš 
kiekvieną, kuri tik jos rūbe-' 

l žiu peržengtu. Bet pa.-i žiū
rėkime. ar tatai tinka prie 
tebesamų tarp atskirų vals
tybių santikių. Juk atsiti
kimas su Belgija ir akliems 
turėtų parodyti, ką reiškia 
"amžinas neutralumas. ” 
Jeigu Belgija nebūtų buvu
si surišta "amžino neutralu-; 
mc” uždėtomis pareigomis, 
ji butų galėjusi su viena ar 
kita galinga valstybe ankš
tesnių i<šių iš anksto užme- 
gsti taip, kad kita gal butų 
nė nedrįsusi šią karę užves
ti, o užvedusi—-ant rube
žiaus butų radusi stiprią ir 
didelę kariumenę. kurią su
tremti nebūtų taip lengvai 
pasisekę. Ir šalis butų taip 
nenukentėjusi.

Tai militarinė pusė. Visą j 
vikį dėti tam, kad ateityje 
valstybių ir tautų sutartys 
bu; geriau pildomos,kaip tai 
p. Valdemaras "I.. Baise" 
daro, yra mažiausia naivu, 
hes juk. reikalaujant "amži
no neutraliteto.” reikalau
jama drauge grįžimo prie 
tų pačių tarptautinių santi
kių, kokie buvo prieš karę, 
o ne kokių ideališkesnių. 
Prie to reikia neužmiršti, 
kad karės gali ir būna veda
mos ne tik šautuvais ir dur-! 
tuvais, bet ir ekonominiu iš
naudojimu. kuriam mažiau-' 
šia gali spirties mažos tau
telės ir valstybės, surištos 
amžino neutralumo ryšiais.

Lietuvos savystovybė su 
amžino neutralumo teisėmis 
ir pareigomis šiandien gali 
turėti prasmę, bet tik žmo
nėms, kurie arba turi tam 
tikrus grynai egoistinius 
(luomo arba ir asmens) iš- 
rokavimus, arba patys neži
no, ką kalba. Jeigu pavyz
džiui, taikos kongresas, Ru
sijos Lietuvių Seimo deši
niojo sparno klausydamas, 
amžiną Lietuvos neutralu
mą pripažintų, tai vastybės, 
kurios tą neutralumą užtik
rintų, pareikalautų taip-pat 
ir iš lietuvių garantijų, kad 
jų pačių amžinai neutralu
mo bus laikomasi. Kokios 
rūšies tos garantijos turėtų 
būti — dabar negalima at
spėti Bet jau tikrai 'tos 
valstybės norėtų žinoti, ko
kia bus valdymo forrtia ir 
kokia jėga bus pačių lietu
vių pastatyta, Lietuvos ne
utralumui saugoti. Labai 

įgalimas daiktas, kad, ”del 
• šventos ramybės” ir pačių 
lietuvių mažo politinio su
brendimo, butų pastatyta 
koksai-nors princas, kaip 
tai buvo atsitikimas su Al

banija. Dar labiau galima 
i tarptautinė "neutralumo 
| protekcija" (kuri taip-pat 
buvo paskelbta Albanijai), 
kad dar ir su tarptautine 
žandarmerija dėl neutrali
zavimo kai įvnų įtekmės ir 
viduryje tvarkos palaiky
mo. Žin on a, tokioms sąly
goms esant, apie tikrą Lie
tuvos laisve bei savistovybę 
galima būt tik svajoti; bet 
užtat ji birų "nepriklauso
ma” ir su "amžinu neutralu- 

jos knvga vardu "Kodėl aš mu,” prie kurių tai sąlygų 
netikiu į Dievą?” Tenai tu’atsidarytų plati dirva veikti 
rasi tokių dalykų, apie ku- visokiems šviežiai kepa- 
riuos niekad negirdėjai. miems "diplomatams” sve-

ten būtinai 
reikalavimas 
Lietuvos Sei- 

>s atstovų įlei
dimo i taikos kongreso po- 
ėdžius.—kas, galop, reiškia 

tą at savistovybės idėją.
Mes esame tauta mažiu

kė. -lipnu. lig šiol visai ne
turėjusi progos net ekono
minio gyvenimo savaran
kiai tvarkyti. Delio naivu 
■utų manyti, kad, įgiję lai

me. patys vien, užsidarę, 
garėsime ir politikos ir eko
nomijos gyvenimą sutvar
kyti bei tobulinti Be to, 
mes esame vis dėlto demo
kratų tauta.

Dėl to lietuviams, kaipo 
darbo žmonių tautai, visai 
nėra jokio išrokavimo kinų 
. iena apsitverus būti, nes 
tautų bendradarbiavimas, 
paremtas lygybės ir laisvės 
pamatais (federacijos ry- 
-iais), tik naudą ir gerovę 
gali atnešti. Reikia tik už
tikrinimo, kad tasai bendra
darbiavimas ištikrųjų butų 

; laisvės ir lygybės pamatais 
paremtas. O tas* galima 
tuomet, kuomet tautai lei
džiama visai savistoviai, be 
jokios pašalinės globos, sa
vo reikalus tvarkyti. Šito, 
deja, nelabai dar nori su
prasti rusų socialistinė ir 
revoliucinė demokratija, ne
kalbant apie kitus, ir, pavy
zdžiui, rusų "Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų” taip-pat 
Darbo Kuopos suvažiavi
muose V. Bielskiui, A. Bu
lotai ir M. Januškevičiui 
reikėjo prirodinėt, kaip ne- 
demokratingai ir neteisin
gai jųjų aiškinama tautų 
apsisprendimo teisė. Dėl šios 
priežasties svarbu yra, kad 
musų visos rezoliucijos ir 
apsisprendimo teisės reika
lavimai butų taip sūrėda
vo ola, kad kiekvienam butų 
aišku, jog tai ne tuščia fra-

I

ra-

k v to*’ misijonieriaus aiški
nimo išeina, kad jus taipgi 
labai "mokyti” žmonės, nes 
visi karštai tikite i Dievą.

—Jessa.
—O toks Edisonas, toks 

tok Haekelis ir 
pagar- 
kvaili, 

netiki?

profesoriai, 
žinovai, se

tai

Darvinas, 
kiti visam pasaulyje 
sėję vyrai yra visai 
nes jie i Dievą visai 
At taip, tėve?

—Taip išeina.
—Garsiausi 

gamtos mokslų
novėš tyrinėtojai—vis 
mulkiai sulyginus su tavim 
ir nemokančiomis skaityt 
davatkomis, ar taip, tėve?

—Palauk, vaike, aš dar 
pasiskaitysiu to moksliško 
veikalo, tai geriau suprasiu, 
kodėl žmonės netiki į Die
vą.

—Aš tau pasakysiu, tėve, 
kad iš knygutės, ką parašė 
tas misijonierius, tu nieko 
nesužinosi, nes misijonie- 
rius ir pats nedaug težino. 
Jeigu nori žinot, kodėl žmo
nės netiki Į Dievą, tai išsira
šyk iš "Keileivio” redakci-

\
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Lietu- 
ieina kaip 
dabartinės 
remiančių 

Jie jau

I.igonis paprastai jaučia 
šiurpulius, karštis jo pakįla. 
širdis plaka tankiai, kvėpuo
ja tankiai, netenka pajiegos 
vis labyn ir sparčiai eina 
menkyn. Jis paprastai mir
šta i trejatą savaičių. Bet 
pasitaiko, kad ligonis kiek 
pasitaiso ir jo džiova lieka 
chroniška.

Staigia. ^ bronchų ir plau
čių džiova vaikai tankiau
siai apserga besveikdami iš 
timų ir kokliušo. Kūdikiai 
gali apsirgti laike dantų dy
gimo.

Ir maži vaikai ir suaugę 
žmonės netoli visada prakai
tau ja nakčia, kada jie gauna 
nlaučių džiovą.

Vienok ne visuomet stai- 
gioji'džiuva apima bronchus 
ir plaučius.—kartais ji api
ma vien tik plaučių dešini- 
i arba kairių’ sparną. Tan

kiausiai ji pasiskleidžia i; 
kurios nors jau seniau ap
imtos plaučių dalies. Už
krėstoji dalis arba ir visas 
plautis lieka kietas, labai di
deli, 
skystą 
džiova 
vaitos, 
gimimas 
pavirsta i

Šitame 
prasideda staigiai. Net 
rai išrodęs žmogus gali

Bet

chai yra apimti džiovos, y- 
pač tie, kurie baigiasi plau
čiuose. ir iš jų tuberkuline 
medžiaga ir bakterijos laip
sniškai neleidžiami į plau
čius. Jeigu bronchai pra
kiura ir suplyšta, tuomet 
pasidaro nedidelės skylės. 
Gali pasidaryt, kad liga ei
na lėtai ir jungiančiosios ce
lės spėja aptvert besijudi- 
nančius plaučius ir bron
chus taip, kad puvančioji 
guzukų medžiaga negali 
niekur išeiti. Ji pasidaro į 
kietą varškinę masą ir pas
kui visai sukietėja nuo kal
kinių druskų. Tuomet ligo
nis gali pasveikti. Kartais 
sukietėjimas medžiagos ga
li būt išplautas pavydale ak
menukų. Tečiaus, jei už
tvertose kiaurynėse užsilie
ka gyvos bakterijos, jos gali 
sunaikinti sieną ir išsiveržti 
į artimas vietas.

Keletas kiaurinių arba 
skyiių gali susijungti ir pa- 
laryt vieną ar kelias dideles. 
Yra atsitikimų, kada visos 
plaučių svetos arba skve-' 
tai taip iškiura, kad 
vienos tik sienos lieka, o 
kiaunnės vidurys prisipildo 
ištirpusių medžiagų, kurios 
stumia jos sienas šalin. Jei
gu kiaurinė šviežia, kokios 
atsitinka staigiojoj džiovoj, 
ji neturi atsakančių sienų, 
todėl jos įtura veržiasi į vi
sas puses ir daro daugiau 
mažų kiaurinių. Ji gali pra- 
plėšt plaučius ir tuomet oras 
iš plaučių pateks tiesiai į 

Ngiau besivelkan
čioj ligoj nors kiaurinės at
siranda, bet jos yra išbuda- 
votos sriuoguota siena, ku
ri neišleidžia įturas laukan. 
Tečiaus ta siena po biskį ga- 
dinasi ir žlunga. Joje esan
čios gyslos ilgiausiai atsilai
ko, bet kraujas neretai pra
deda tekėt į kiaurinę. Jei 
gyslos toj vietoj didelės, 
kraujo tekėjimas gali būt 
taip žymus, kad žmogus tuoj 
miršta nuo jo. Jeigu gi 
kraujas dėl kokių priežas
čių negali ateiti į kiaurinės 
sienas ir jos pūva, tuomet 
kiaurinės Įtura taip dvokia, 
kad arti stovėt sunku, kada 
ji praplaunama.

Ne visuomet didelės kiau
rinės atsiranda,—kartais y- 
ra mažiukės ir storai mėso
mis aptvertos, bet ir jos vė
liau ar anksčiau žlunga, išė
mus retus atsitikimus, kada 
jos suakmenėja.

tokios tad ir maž-daug 
panašios permainos eina 
plaučiuose laike džiovos. 
, Plaučių plėvė, kuri lošia 
labai svarbią rolę kvėpavi
me, visada lieka apimta. Ji 
lieka kruopuota, išleidžia 
skystimą, dvi plėvės suauga 
į krūvą ir neretai gali būti 
sutrupinta, kaip varškė, o 
kartais lieka tiek stora, kad 
priauga prie plačių ir kru
tinės.

Širdies plėvė irgi neretai 
apimta nuo plaučių 

Ižioyos ir tuomet seka krau
jo cirkuliacijos trukdymas 
ir skaudėjimai krūtinėj'.

(Toliaus bus)

I

s lieka kietas 
be oro. turintis savyj I 

vandenį. Bet jei i 
užsivelka kelias są- 
tuomet plaučių išsi- 

eina ir skystimą.- i 
smetoninę mėsą.

atsitikime liga. 
Net gė

ja; 
apsirgti jo persišaldymo ar-į 
ba kokio savęs nusivargini- 

Šiurpuliai. paskui kar-! 
tis kįla, kosėjimas kartais 
/ra sunku, ligonis lieka mė-1 
ynas, kartais kraujas ma- 
ssi spjaudaluose. Jei neda
ryti gilesnio tirinėjimo. ga 
Įima manyt, jog ligonis ser- 
ja pneumonija, tik ši lig: 
laprastai užsibaigia karš

čiai© nupuolimu 8 ar 9 dieną 
□ džiova stovi ir tolyn ir li
gonis menkėja, netenka pa 
iegos, seilės jo dryksta ir ji 

miršta tarpe 3 sąvaičių, jei 
iiga nelieka chroniška de. 
alų permainų plačiuose.

CHRONIŠKOJI 
PLAUČIŲ 
DŽIOVA.

Staigioji džiova, kaip aiš
kinau, papratai prasideda 
nuo pasėjimo jos į plaučius 
iš kokios nors kūno dalelės 
3rba plaučių dalies Į juos vi
sus arba jų didelę dali. Pap
rastai gi džiova nėra staigi 
iga ir ji tęsiasi gana ilgai, 
nes—viena—bakterija nesi- 
cįaugina greitai, kita—ku- 
las ginasi nuo jų visą laiką 
ir gana pasekmingai. Neto- 

•ii visada kairiojo arba deši
niojo plaučio viršūnė lieka 
apimta pirmiausiai. Kar
lais abiejų plaučių viršūnės. 
Užpakalinė viršūnė dalis 
pirmiau yra paliesta, negu 
oriešakinė. Liga leidžias: 
žemyn palengva. Ji gali 
būt išmėtyta po plaučius ir 
neužpulti būtinai tik vienos 
dalies pilnai. Kartais ran
dame plaučiuose daug mažų 
gumbelių, kurie yra atskirai 
vienas nuo kito ir būna arba 
sužlugę ir panašius į pulius 
irba kieti, kaip smielis. Ki
tuose atsitikimuose bron-

m o.
>

ncgalima į amžiną Lietuvos 
nepriklausomybę ar jos ne
utralumą tikėti tol. kol pa
šonėje viešpataus žmonės, 
taip žiauriai sutrempę po 
kojų jų pačių padarytus pri
žadus Belgijai. Ne "amži
name neutralume" musų iš
ganymas, bet laisvėje ir pil
noje savistovybėje bei drau
giškame sugyvenime su ki
tų tautų demokratijomis vi-

. riškos lygybės pamatais. 
Dėlto musų visi darbai ir 

j žingsniai turi būti daromi 
ne tam, kad Rymo popie
žiui, lenkų ir vokiečių jėzu
itams ar vokiečių valdžiai 
patiktų, o tam, kad musų 

' broliai Lietuvoje laisviau 
• atsikvėpti galėtų ir kad kuo-

greičiau mes patįs apie savo 
likimą galėtume visai lai
svai spręsti. Bot čia mums 
reikia pagalbos iš kitų. Kiek 
jų galime rasti, ne Ryme ir 
ne pas vokiečių dabartinę 
autokratų /aidžią, o pas ly
giame arba panašiame pa
dėjime esančias mažąsias 
tautas ir kitų tautų demo
kratijose. Su vokiečių gi 
jėzuitais ir junkermilitari- 
stais—mums nepakeliui ir 
vpač laisvose šalyse, kaip 
Rusijoj ir Amerikoj gyven
dami lietuviai turėtų savo 
balsą pakelti, kad jų tėvy
nės broliams butų leista jau 
dabar savo visuomenės gy
venimą tvarkyti.

"Naujoji Lietuva."
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Aš esu 25 metų. Su pirmu

našlės 
sutei- 
rašyt 
(39)

laišku meldžiu 
Atsakymų duo- 

(40)

Lonjinick Karshulis.
Co. K. 59-th U. S. Inf„

Gettysburg, Pa.

i os Kaik- 
girdėjau 

Kas 
(41)

11.75
1.00

Pajieškau apsivedimui merjrinos 
arba našlės nuo 20 iki 27 metų am
žiaus, 
laišku meldžiu prisiųsti savo paveik
ią.

Telephone: Greenpoint 2327

PARSIDUODA senai įkurta Grocery 
and Provision sąkrova iš priežasties 
savininko blogas sveikatos. Dėl pla
tesnių žinių kreipkitės šiuo adresu: 
18 West 3-rd str., So. Boston, Mass.

(40) 
Chester, Pa.

W. Zidelis,
638 E. 92-nd pi..

Pajieškau draugo Vilemo Matclio- 
nio, malonėk tuojaus atsišaukti. 

Antanas Varanavičia.
P. O. BON 135, Henry. W. Va.

this Sept. 18, 1917.
Fortūnatus J. Bagočius, 

Justice of the Peace. 
(Svari (My comniision expires x •

Februarv 23, 1918.) tl’lS

J ba lai pats atsišaukia, nes aš esu ka- 
riumenėje. ' (-11)

; Juozapas Yucas.
35-th Inf. Co. I., Nogales Ariz.

NORIU PASISAMDYT KAMBARĮ 
pas lietuvius šiose valstijose: Okla., 
Kan. ir Mo. Kurie norėtumei išduot 
malonėkit pranešt’ tuojaus.

MARK MILLER.
Gen. Dėl., Kansas City, Kan.

c
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"KELEIVIS"
255 Broaduąy, So. Boston. Mau.

Lankykit vakarines 
Mokyklas.

Massachusetts valstijos 
Imegracijos Biuras prašo 
mus paraginti lietuvius lan
kyti vakarines mokyklas ir 
mokytis anglų kalbos. Kad 
anglų kalba šioje šalyje kie
kvienam reikalinga, tai visi 
žino. Todėl ir be paragini
mo kiekvieno pareiga turė
tų būti lankyti tas mokyk
las. Tos mokyklos atsidarė 
pereitą panedėlį, 24 rugsėjo. 
Pasirinkit mokyklą arčiau 
savo namų. Jeigu nežinot, 

'■kur mokykla randasi, pasi- 
klauskit policijos, ji paro
dys.

So. Bostone Bigelovv mo-

Statement of the O«nership and 
Managemenl of the "Keleivis.” pub- 
likhed \\ eekly at Boston, Mass., re- 
ųuired by the Act of Augusi 24. 1912. 
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So. Boston, Mass.
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By j. g. Gegužis, Pubi. Bnghtone vakarine mo- 
Swom to and subscribed before me kvkla randasi ant kampo 

(VVarren ir Cambridge sts. 
Ant West Endo yra net 

„ vakarinės mokyklos: 
Boxvdoin mokykla ant 
Myrtle st., Washington mo-ŽINIOS IS VISUR tykia ant kampo Norman ir LIIIIU O I O t IO U Ri So Margin st^ Wells mo_ 

i kvkla ant kampo Blossom ir 
McLean sts.

Ant North Endo yra dvi 
. . mokyklos: Elliot mokykla 

Gerbiamoji Keleivio ,£nt North Bennett st., o 
Redakcija. Šiuomi pranešu, Hancock ant Parmenter st. 
... - . . . ’i Hyde Parko mokykla ran-

Anglija gabena 
Lietuvius Rusijon.

Gerbiamoji

glijon man nebesiuntinėtu- aasf ant kampo Harvard 
met. Žiauri Anglijos vai- ave. jr Everett st. 
džia išsiunčia mane rusų 
kariumenėn. Rugpiučio 31 
d. turiu jau apleisti Angliją 
ir grįžti Rusijon sulyg tų 
dviejų valstybių sutarties. 
Todėl tariu visiems savo 
draugams sudiev. Mažu pa- 
simatysiu su "Keleiviu” 
Rusijoj. Juoz. Keklevičius.
TĖVAI AREŠTUOTI Už 
NUŽUDYMĄ KŪDIKIO.

Anglų laikraščiai rašo, 
kad Lowellv, netoli Bostono, 
Jonas ir Zofija Kazlauskai, 
nesenai da apsivedę, likos 
areštuoti už žmogžudystę. 
Jie nužudė tik ką gimusį kū
dikį. Policijos užklaustas, 
kam tą kūdikį nužudė, tė
vas pasakė, kad jis nesitikė
jęs galėsiąs jį išmaitinti prie 
tokio brangaus pragyveni

mo.

Mokslas ir knygos visur 
duodamas dovanai.

NORI AREŠTUOTI SENA
TORIŲ LA FOLLETTE.
Jungtinių Valstijų sena

torius La Follette iš Wiscon- 
sino labai priešingas Ame
rikos prisidėjimui prie ka
rės. Jis didžiausi triukšmą 
buvo pakėlęs senate ir da
bar važinėdamasis su pra
kalbomis agituoja prieš ka
rę. St. Paul mieste jis pa
sakė tokią "nepatriotišką” 
prakalbą, taip pasmerkė A- 
*merikos įsikišimą karėn, 
kad Minnesotos valstijos gu
bernatorius Burnųuist pa
sakė reikalausiąs, kad La 
Follette butų areštuotas.
PAKORĖ 3 KŪDIKIUS.
Laikraščiai praneša, kad 

Detroite tūla J. Mikola (pa
vardė lyg ir lietuviška) pa
korė klazetuose tris - savo 
vaikus, o paskui ir pati pasi
korė po kabamaia lempa. 
Skurdas ir naminiai nesuti
kimai buvę tos tragedijos 
priežastimi.

KALTINA TEISĖJĄ 
COHALAN.

Laikraščiai paskelbė, jog 
slaptieji valdžios agen
tai susekė, kad prie vokie
čių suokalbių prieš Ameri
kos ir Anglijos valdžias pri
gulįs ir vyriausiojo New- 
Yorko teismo teisėjas Da- 
niel Cohalan.
GUBERNATORIŲ PRA

ŠALINO.
Texas valstijos senatas 

prašalino gubernatorių Ja- 
mes E. Fergusoną. Jį kalti
na išeikvojime daug visuo
menės pinigų ir tame, kad 
greitu laiku jisai 
"nežinia iš kur" 
Demokratiškai.

susidėjo 
$156,000.

OXMANAS PRIEŠ 
TEISMĄ.

San Franciscoj dabar tei
siamas milionierius Oxma- 
nas, kuris netik pats buvo 
kreivai prisiekęs prieš dar
bininkų vadą Mooney, bet ir 
daug liudininkų buvo pa
pirkęs, kad jie taipgi liudy
tų prieš tą žmogų. Tūla E- 
stella Smfth dabar parodė 
teisme, kad kuomet Oxmano 
kreivais liudymais pasire
miant teismas nuteisė Moo
ney pakorimui, Oxmanas 
tuomet kreipėsi prie jos, 
žadėdamas jai pinigų, kad 
ji liudytų ir prieš kitus dar
bininkų vadus, kurie buvo 
suimti kartu su Mooney.

F. E. Kigali iš Grayville, 
III., parodė, kad prie šito 
biauraus suokalbio prigulė
jo ir pats prokuroras Fiker- 
tas su savo pagelbininku 
Cunha. Rigall pasakė, kad 
Fickertas davė jam $150, o 
Cunha klaupė, ar galima juo 
pasitikėti, ar neišduos jis te 
suokalbio, kuomet Oxma- 
nas nenorėjo jam užmokėti 
žadėtų $250?

MONTELLO, MASS. Špi- 
clius J. R. sumušė savo tė
vą ir "išrunijo” viską pali
kęs. Mat, kaip išauklėjo, 
taip ir apsimokėjo. O gal da
bar Račkus pasakys kad ir 
jo "frentas" pradeda virst 
į socialistus, nes davatkų or
ganai ir katalikų kalbėto
jai visados taip savo davat
koms aiškina.

Rugsėjo 23 buvo prakal
bos surengtos kooperacijos 
kalbėjo K. Žiurinskas iš 
Norwood, nors buvo garsin
ta kad kalbės Smelstorius iš 
Bostono. Pirmu atveju kal
bėjo apie kooperacijos svar
bumą. antru kartu aiškino 
apie Rusijos kontr-revoliu- 
ciją. Aiškino gana aiškiai, 
publikos lankėsi daug.

žvirblelogijos studentas.

ATITAISYMAS.
"Keleivio" 38-tam nume

ryje apžvalgos skyriuje til
po žiniuti: "Kun. Kemėšis 
nebus "Draugo" redakto
rium.”

Tarp kitko pridėta, kad 
"Moterų Dirvos” redaktorė 
atsilankiusi "Keleivio" re- 
dakcijon irgi sakiusi, kad 
Kun. Kemėšis išvažiavo prie 
"Draugo" už redaktorių.

Jei taip ir butų buvę pa
sakyta—nebūtų * tame ble- 
dės bet labai nemalonu, kuo-

met "Keleivio” redaktorius: Pajieškojimai 
is siupuho imasi pnskaldyt 1 J

2 *__  j —»vežimą. j Pajieškau seserų Zofijos ir Barbo-
Tikrasis dalykų stovis bu- ros Jucaičių, Kauno gub., Šiaulių 

vo toks: prireikus knygučių,1
kurių kitose išleistuvėse ne- apie jas žinot malonėkit pranešti ar- 
buvo galima gauti—užeita į •*'iiauku- “8 ”
"Keleivio” redakciją pasi
teirauti.

Tenai irgi nesisekė jų gau
ti. r 
"Keleivio” 
klausė, ar kun. Kemėšis iš
važiavo į Chicagą prie 
"Draugo." Atsakiau, taip iš
važiavo į Chicagą, bet neži
nau, ar prie "Draugo.” 

Tuomet užsiminė iš tolo a- 
pie gavima informacijų iš 
"Darbininko" apie tai, bet 
pakreipus kalbą į kitas vo
žias dalykas tuo ir užsibai
gė.

Tikiuosi, kad užteks šio 
pataisymo minėtos žinutės. 

"Moterų Dirvos” Red.
Musų prierašas: Sulyg 

autorės noro, talpinam šitą 
pataisymą be jokių taisymų, 
taip kaip jis buvo parašytas. 
Ir čia pat norim pastebėti, 
kad "Moterų Dirvos" reda
ktorė netiesą sako, buk ji 
atsakiusi nežinanti, kur 
kun. Kemėšis išvažiavęs. To 
ji negalėjo atsakyt, nes to
kio klausimo jai niekas nes
tatė. Pasikalbėjimas buvo 
naž daug šitokioj formoj:

—Tai kun. Kemešį išlei- 
dot jau Chicagon.

—Išleidom.
—Bet ar dabartiniai "Dar

bininko" redaktoriai apsi
dirbs?

—Apsidirbs. Kun. Kemė
šis ir iš Chicagos ketino į 
"Darbininką” rašinėti.

—Vargiai jis rašinės; 
prie dienraščio turės daug 
darbo. «

Viešnei nieko pozityvio 
ant to neatsakius, ”Kelei- 
zio" redaktorius pasuko 
klausimą kitaip:

—Bet kun. Kemėšio pa
žiūros su "Draugo" pakrai
pa nevisai sutinka; įdomu, 
kas turės nusileisti.

— Laikraščio pakraipa 
priguli nuo redaktoriaus — 
atsakė "Moterų Dirvos” re
daktorė.—Kaip kun. Kemė
šis pradės "Draugą" reda
guoti, tai ir pakraipa bus ki
tokia.

Ar gi šitie žodžiai nepa
sako, kad kun. Kemėšis iš
važiavo redaguoti "Drau
gą?”

Dalykas čia, žinoma, la
bai menkos svarbos, bet 
kamgi gintis ir kitus mela
giais daryti.

Pajieškau brolio Bolesiaus Burdu- 
, ir pav., Andreja- 

Trumpaiiškių kaimo. 
Jo paties 

meldžiu 
(41)

Bekalbant apie knygas. gu Ti.....
____ >” redaktorius už- gyveno Forest City, Pa.

I atsišaukti bei žinančiųjų 
pranešti.

Jonas Dundulis,
164 Hope str., Brooklyn, N. Y.

Pažvelgk į pirmutinę 
priežastį. , 

(Apgarsinimas.)

Mokslas mums pasako, 
kad devvniosdešimtas nuo
šimtis visų ligų paeina iš 
skilvio. Jeigu jauti protišką 
apsilpnėjimą, ir atmintis 
trumpa, jeigu kenti nuo gal
vos kvaitulio bei galvos 
skaudėjimo, ir tas skaus
mas jaučiamas tik vienoj da- 
dyj, tai aišku kad skilvys 
netvarkoj ir tas yra tikra 
ligos priežaščia. Trinerio 
Kartaus Vyno Elikseris yra 
geriausiu vaistu nuo skilvio 
negerovių. Jis išvalo vidu
rius ir užlaiko juose švaru
mą, priduoda apetitą, pa
gelbsti virškinime maisto ir 
atbudavoja visą organizmą. 
Jeigu kenti nuo chroniško 
vidurių užkietėjimo, pilvo 
išpūtimo, nervingumo, vi
suotino apsilpimo, jeigu ki
tos gyduolės negelbsti, Tri
nerio vaistas neapgaus. Kai
na $1.00 visose aptiekose. 
Trinerio Linimentas yra an
tra pagalba. Su tais vais
tais, esančiais po ranka, jus 
neprivalote bijot reumatiš- 
kų bei nerviškų ligų, ypač 
šiuo rudens laiku pagelbsti 
visokiuose atsitikimuose. 
Kaina 25 ir 50c. aptiekose, 
užsisakant per pačtą—35c. 
ir 60c. Joseph Triner, Mfg. 
Chemist, 1333 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

Pajieškau sesers Apalionij< 
lis, po vyru Vaivadienės, 
kad gyvena apie N’ew Yorką. 
žir.cte malonėkit pranešti.

Veronika Dodienė 
1936 W. 15-th avė Gary,

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esu Suvalkų gub.. Lazdijų parapijos 
nuo Rudaminos, Mikniškių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti.

Motėjus Mikolonis,
351 Maple str.. Milwaukee, Wis.

Pajiesl.au Jono Jakubaičio, Suval
kų gub. Naumiesčio pav., prieš S 
metus iš Londono išvažiavo Argenti
non. Turiu svarbų reikalą ir meld
žiu jo paties ar žinančiųjų apie jį pra- 
pęįti.

Jonas Šugžda (40)
13 Park P1-, Bothwell. Scotland.

Pajieškau švogerių ir Jono ir Fe
likso Yakštų, iš Panemunėlio mies- 
t-i-o. Čedasu valsčiaus, taipgi Petro 
Vilčinsko iš Žiobiškių parap.. iš Vien
kiemių, pirmiau gyveno Kankakee, 
III. ių pačių atsišauki ar žinančiųjų 
meldžiu pranešti. (41)

Franas Putrinskas.
10522 Indiana avė., Chicago, Iii.

Pajieškau brolio Jono Yokubėno,' 
Kauno gub., Papiiės parap.. gyveno 
Gardner. Mass-, iš čia išvažiavo Chi- 
cagon. Kas apie jį žinote malonėki’, 
pranešti arba jis pats lai atsišaukia. 

Jose! J. Pranokus.
56 Oak str., Middleboro, Mass.

Pajieškau Juozo Šimkausko ir 
Renės Šimkauskaitės abu Vilniaus 
gub.. Trakų pav., Sobovos kaimo, a- 
pic 16 metų gyveno Pennsvlvanijos 
valstijoj, prašau nei labai svarbaus 
reikalo greit atsišaukti.

Domicė Suuaičiukė.
877 Cambridge str., Cambridge, Mass

Pajieškau savo vyro Antano Ulozo. 
prieš 2 metu jis raliko mane su tri- 
m:s vaikučiais. Kas apie žinote mel- 
-Km man pranešti už ką busiu labai 
dėkinga. (41)

Barbora Ulozienė
182 Prospeet avė., Bayonne, N. J.

Paįieškau Anelės Vireliunaitės, 
Kauno gub, Vilkmergės pav., Subl
iaus valsčiaus. Balevenės parap., 
'lireičs viensėdijos;! Meldžiu jos pa- 
’ies atsišaukti ar kas žino man pra
nešti.

Pajieškau pusbrolių: Jono ir Igno 
Krikščiūnų taipgi Leonės Strugaitės, 
visi Kauno gub,,,P>ai'.ęvėžio pav. Tu- 
iu svarbų reikalą ir meldžiu jų pačių 

atsi laukti ar kas apie juos žino pra
nešti.

Martin Plieštis, 
2157 Driek avė.. Scranton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Juozo Staupe- 
lio, Plungės parap., Prūselių sod
žiaus. Jo palies atsišjukti ar kas 

meldžiu pranešti.
Petras Preibis,

1186 Washington st., Norivood, Mass.

Pajieškau brolio Jono Vicino ir drg. 
Danieliaus Kilkaus, abu Kauno gub.. 
Vilkmergės pav., Virbališkių vais
iaus. . Jutkonių sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti.

Povilas Vicinas.
2005 Watson st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Jono Kotolos, Kauno gu- 
bernės, Kupiškio parap.. Suvainių 
sodžiaus, gyveno Pittsburgh, Pa., jo 
patiej atsišaukti ar kas apie jį žino 
neldziu pranešti.

Povilas Jonilionis,
1626 N. 4-th st., Cedar Rapids. Iowa.

Pajieškau švogerio Jono Lapinskio. 
gyveno Cleveland. Ohio., ir draugo 
Mateušo Staugaičio gyveno Nauga- 
uck. Conn. Turiu svarbų reikalą ir 
neldž'u jų pačių atsišaukti ar kas 
uos žino pranešti.

Jonas Naurnavičia.
2337 8-th str., Denver. Colo.

Pajieškau savo pačios Onos Jarie- 
nės. jinai Rugsėjo 4 d. išvažiavo su 
Juozu Rudzevičių. pasiimdama ! 
metų vaiką ilgais baltais plaukais. 
Ji geltonų plaukų, lieso veido, turi 
du apgamu ant burnos. Jos pačios 
meldžiu atsišaukti ir pasakyti ką tu
riu daryt su dviem paliktais vai
kais, ar kas ją žinote malonėsit pra
nešti, o gausite 25 dol. atlyginimo.

Jurgis Jaras (40)
531 Cypress str., Youngstocvn. Ohio.

Pajieškau pusserių Barboros ir. 
Onos Povilauckaičių, Kauno gub.. Tei
nu pav.. viena Spukaičių, antra Dau- 
rvietų sodos. Meldžiu atsišaukti.

Kotrina Povilauckutč
726 Banųuet str., McKces Rocks. Pa.

Pajieškau Juozo Kellis, Vilniaus 
gub.. pusę metų atgal gyveno New- 
Yorke, ir Juozo Tamulevičiaus. Su
valkų gubernijos, nuo Veiverių 'sy
kiu dirbome). Turiu pas juos svar
bų reikalą ir meldžiu atsišaukti.

Jos. K>ngs.
5. Boston str., So. Boston. Mass.

Paj’eškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 30 metų amžiaus. A' *’'J 
23 metų; laisvas, nevartoju -vaigi- 
nančių gėrimų ir nerūkantis Norė
čiau gauti draugę mylinčia e ražų 
šeimynišką gyvenimą. Su pirmu lai
šku meldžiu prisiųsti pavekslą-

Paul Rimkevičia,
519 Hansor. str., Kenosha.

Pajieškau pusbrolio Vinco Ribin- 
sko, Suvalkų gub., Mariampolės pav., 
Rumbonių vaisė., Stražinskų kaimo. 
Meldžiu jo paties atsišaukti ar kas 
žino pranešti.

Petras Sliegens, 
1414 Church avė., Scranton, Pa.

Pajieškau savo vyro Justino Kul- 
taviėiaus, ir sunaus Pijaus, abu Mo- 
lainių sodžiaus, Panevėžio pavietes, 
gyveno aplink Lawrence, Mass. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino apie juos 
pranešti.

Ona Kataviėienė (40)
320 \Vharton st., Philadeiphia, Pa.

Pajieškau švogerio Antano Apa- 
cenkos, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
gyveno aplink Grand Rapids, Mich. 
Jo paties atsišaukti ar kas jį žino 
meldžiu pranešti.

Simanas Grinius.
3203 St. Jame Street, Philadeiphia, Pa

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

Rozalija Kimbirauskienė 
272 Grand st., Brooklyn, N. Y

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

Martinas Breives (3U)
603 Loz avė., VVashington, D. C.

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

Anthony Rushinskas (39) 
Gen. Dėl. Chicago, III.

Pajieškau pusbrolių: Klemenso ir 
Juozapo Saikiukų, Kauno gub., Šiau
lių pav. iš Žagarės miesto. Patįs lai 
atsišaukia arba kas apie juos žino, 
malonės pranešti. (3*))

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

Pajieškau pažįstamų: Martino 51a- 
rijausko, Antano Mikalausko ir Vin
co Kazlausko, visi Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Rudaminos valsč. 
Jų pačių-atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

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

Pajieškau giminių, draugų 
pažįstamų, kurie paeina iš 
gub., Raseinių pav., Viduklės 
Liaunų kaimo. »

Antanas Lipčius 
1230 W. 7th st.,

Pajieškau draugų: Leono Vilicko, 
Juozapo Lukasaus, Miko Žiko, Jono 
Augilo, Kazimiero Banio. Visi Kau
no gub. Jie patįs lai atsišaukia ar
ba kas apie juos žino meldžiu pra
nešti.

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

Pajieškau brolio Antano Anužio, 
Kulių sodos, Plungės valsč., Telšių 
pav., Kauno gub., pirmiau gyveno 
Chicago, 111. ir jau apie du metai nie
ko apie jį negirdžiu. Turiu labai di
delį reikalą ir meldžiu kas apie jį ži
no pranešti.

Marcelė Vengalienė (40)
BOX 793, Christopher, Iii.

Pajieškau savo brolių: Antano, Ka; 
zimiero ir Stepono Juodvičių, taipgi 
sesers Vinckienės, visi Raseinių pav., 
Šilalės parap. Jų pačių atsišaukti 
ar kas žino meldžiu pranešti.

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

Pajieškau motinos Gavelienės, Vil
niaus gub., Trakų pav., Lidekininkų 
kaimo; girdėjau kad atvažiavo į A- 
merika. Meldžiu atsišaukt arba kas 
pirmas duos man apie ją žinią gaus 
•55.00 atlyginimo. Mano adresas: 

Rokus Gavelis (40).
44 So. 2-nd str., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau JUOZO BAGOREVI- 
ČIAUŠ 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 
Duquesne, Pa. ir seserį—Lima, Ohio. 
Malonėkit tuojaus atsišaukti arba 
kas apie juos žino teiksis pranešti. 

A. Kudoba (39)
1714 Oregon ave^ Cleveland, Ohio

Pajieškau pusbrolio Justino Her
kaus ir Juliaus Balitaičio, taipgi Sta
nislavos Balitaičiutės-Dargvinienės, 
ir kitų savo pažįstamų iš Kauno 
gub., Šiaulių pavietes, Vaipivos pa
rapijos. Meldžiu atsišaukti.

Stanislavas Burneika (40).
17 Star str., Ansonia, Conn.

■ • — - -— — - - ----

Pajieškau apsivedimui vaikino ar 
našlio, laisvų pažiūrų, mylinčio gra
žų šeimynišką gyvenimą. Aš esu 
našlė, turiu 4-tų metų vaiką, links- 
maus 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 apsivedimui merginos 
nuo 16 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
23 metų. Mergina turi turėt šiek- 
tiek pinigų. Aš esu pasiturintis ir 
apsišvietęs žmogus.

K. Zaberskis
15 Millbury sL, Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
22 metų. Geistina, kad mergina bu
tų laisvų pažiūrų. Platesnes žinias 
-uteiksiu per laišką.

J. Skupas, 
194»> Case avė., Racine, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos ar- 1 
ba našlės nuo 17 iki 25 metų; aš esu 
24 m., turiu gerų darbų. Mergina 
turi turėt biski pinigų. Su pirmu lai
šku malonėkit prisiųst paveikslėlį.

J. J. Miller, N. Lub. Co. Camp 5, į 
Plato, Mich. (40) 1

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 27 metų amžiaus, aš esu 
32 metų, turiu gerą darbą kaipo ma
šinistas. Su pirmu 
prisiųst paveikslą, 
siu kiekvienai.

J. S. Ziubes,
780 Oakland avė..

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 ųi. Geistina kad sutiktų 
gyvent ant ūkės ir turėtų kiek kapi
talo. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti ir paveikslėlį. (40)

P. Guzauskas,
Evanston Hospi|al Evanston, III.

BRAND
CONDENSED

MILK
VMK ORICtNAL.

Per 60 metų gero kūdikių mai
sto. Reikalaukit nurodylnų kaip 
maitint kudykius.
BORDEN’S CONDENSED MILK 

C0., NEW YORK. (Kvis).

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

Juozapas Stumbris 
P O. BOX 211, Belle Valley,

REIKALINGI šeši patvrusieji po
teriai... Darbas visados, gera mokes
tis, malonios apystovos. Atsišaukite 
į Dorchester Pottery Works dirbtu
vę, Mill sęr., Dorcheslef, Mass. Imki
te Neponset karų Dudley st., stotyje.

REIKALINGAS jaunas vyras, mo
kintis Agentauti prie pardavinėji
mo namų ir farmų ir užrašinėti ”in- 
surance.” Yra gera proga išmokti 
bizniauti ir įsidirbti į gerą sąvaitinę 
arba nuos:mtinę (commision) alga. 
LITHUANIAN AGENCY A. Ivasz- 
keviez, 315 Broaduay, So. Boston, 

Massachusetts.

REIKALINGI Agentai pardavinė
jimui laiškams brukuoti mašinėles 
<Typewriters). Mašinos parsiduoda 
po $10.00. Aentams duodama gerą 
nuošimtį. Informacijų kreipkitės.

K. J. Intas (41)
P. O. BON 73, Chicagoj UI.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA CEVERYKV

• KRAUTUVĖ, geroj vietoj apgy
ventoj lietuviais ir lenkais. Biznis 
eina gerai; priežastis pardavimo-sa- 
vininkas turi eit į kariumenę. Parsi
duoda pigiai. Kreipkitės (39)

J. T. KiBART
16S -3-rd str So Boston, Mass.

NAMAI
12 šeimynų mūriniai namai su toi- 

letais, gazais, skalbinėms dėl kožnos 
ieimj nos lietuvių apgyventoj vietoj 
arti C st.,Randos atneša 1.248 dol. 
oer metus, kaina buvo §16,000.00, da
bar tik §6,800 ir labai lengvos išly
gos. Priežastis tame, kad savinin
kas į trumpą laiką tur būtinai išva
žiuot. (40)

LITHUANIAN AGENCY,
A. Ivaškiavičia,

315 Broadwav, So. Boston, Mass.

GEROKAI MUZIKĄ MOKANTIS VY 
RAS jieško lengvo nepavojingo, šva
raus darbo. Atliekamas valandas ga- 
iu duoti lekcijas ant piano. Kalbu: 
lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai. Mel- 
ižiu gerbiamų lietuvių, kurie žinotų 
švarų darbų, pranešti šiuo adresu: 

Juoz. Sharna,
?. O. BOX 316, St. Charles, III.

BIBLIJA
LleturUka. tikra, pil
na. pagerinta. Kaina: 
UetuT. raidėms. »5.00 
Gotttkoma raid. W.5O
Gaunama tiktai pas: 
M. X. MOCKUS.

P. O. Box54.
Detroit, Mich.

SESUO: Jeigu tu no
ri, kad tavo vyras ar
ba bile mylima ypata 
nustotų gert, nelauk 
kol bus per vėlai. Aš 
palinksminau šimtus 
seserų ir galimas dai
ktas, kad ir Juųs pa
linksminsiu. Priimk 
mano patarimų. Klau-

skis šiandien už dykų mano pata
rimo, tik įdėk štampų atsakymui. 
.Mrs. L. Piasecka, Univ. Sale Housc

205 E. 14th St., Ne* York, N. Y.
Dept. 240 (42)

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOM

>

$1.00 Ss
visokius
Jersey.
Centrai 

kitur, 
ka-ai 

(?

198-200 Grand Street

Pristatėm į namu., 
daiktus j visą apieiinkę 
NewYork, South ir 
Bronklyną. Maspoih ir 
Atvažiuokit ir iš toliau, 
užsimokės.

Aš, Alena Kostsvsh, rasiu

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau ves vik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirii.imo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgi m as vidurių. Diegliui suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos 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 paveikslu nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bittcria. Kaina§V.O3. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted SU Tel. Canal 6417.
P. J. BALTRĖNAS, Prof.

Chicago, III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt

ŠTUKA, TAI ŠTUKA!

Tą štuką geriausiai rodyt stuboje ir 
susirinkime. Paimt pusę dolerio, į- 
mest | stiklą pilna 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 MAG1C SHOP.
BON 309. Hoibrook, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 28 metų amžiaus. Aš 
esu 26 metų. Su pirmu laišku meld
žiu prisiėst savo paveikslą. Atsaky
mą duosiu kiekvienai.

J. M. K.
De K ai h. III.

DYKAI $12.00 VERTĖS
Žodynas Andrių, Rusų, Francuzų ir 

Lotynų kalbų; 4700 puslapių; 7000 
spalvuotų iliustracijų: 4000 areogra- 
fiškų dalykų. 14000 biografiškų ap
rašymų; taisyklės ištarimui ir pa
rašymui žodžių. Mes pasiusime 
jums šita žodyną dykai su 12 didelių 
įvairių firmų kataloprų. Prisiųskite 
mums 98 centus apmokėjimui siun
timo lėšų.

LEVIS NELSON (40) 
Tzick 187 Bremerton. Wash.

■

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valanda®:

Nuo 1 ii. i 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vak

419 BOYLSTON STR.
. Su:»c (19. !2u ir 121,

Netoli didžiojo miesto knygyno, 1 ,<
BOSTON. MASS. $

Temykite!
Šiuomi' pranešu v' iem.s liroikly- 

niečiams, kad aš perkėliau av<> krau
tuvę nuo 57 Ten-Evck st.. i>»» nu
meriu 447 GRAND’ ST.. Brooklyn. 
N. Y. tarpe Keap str.. ir l’nion avė. 
UŽLAIKAU VYRIŠKU. MOTERIŠ
KŲ IR VAIKŲ DRABUŽIU, kokių 
tik reikalinga. Taipgi užlaikau viso
kių. lietuvišku ’ laikraščių. Prašome, 
atsilankyti. Patarnavimas kuogrn- 
žiausias. ( ? )

JI UZAS MEDELIS
447 Grand str., Brooklyn. N. Y.

FARMA PARSIDUODA.
9 akrai žemės, 6-šių kambarių 

mas, gazo ir elektros šviesa, miesto 
vanduo, yra 3 vištininkai (galima 
laikyt apie 1.000 vištų), daržinė 
samamis, kiaulių tvartas, 53-ju 
džių sodas, daug uogų 
ro, 6 centai nuo Monteilos 
Rrocktono; į Bostoną 17c. ant 
Kaina §3.200. išlygos lengvos, 
kitės pas-

Juozas Vaičiūnas,
16 So. Franklin str.. Hoibrook. Mass.

? v»- 
kiaulių tvartas, 53-ju me- 

, prie pat ka- 
arba 

trūkio. 
Krcip- 

(40)

Pajiesl.au


I

K E L E i \ i S.

Tarp draugų

Restorane.
Patarnautojas:—' 

sta sau užsisakysi?
Svečias:—šviežių 

čiu.
Patam.:—Visos jau išsi

baigė. bet jei tamsta turi 
laiko kc-liatą minučių pa
laukt. galima tuojaus švie
žių dešraičių pagaminti — 
atsakė patarnautojas nuei
damas virtuvėn. Už virtu
vės durų gulėjo išsitiesęs di
delis katinas, ant kurio vuo- 
degos patarnautojui per ne
apsižiūrėjimą užmynus, vi
same restorane 
ausis draskantis: 
au-au-au-pfu!!...” 
išpūtė akis, šlykščiai susi
raukė. pastvėrė savo kepurę 
ir išėjo.

Ką, tam-

dešrai-

IK

vi- 
pasigirdo 

’krniau- 
Svečias 

šlykščiai

Parapijonįs.
—Kas gero, kūmai?
—A, duok šventą pakajų, 

vakar turėjome krikštynas, 
tai Jurų Džiova peiliu per
dūrė musų burdingieriui 
šoną.

—A-a, blogai, ale tu ne- 
reštytas, tai ir gerai, bo aš 
girdėjau, kad tas jūsų bur- 
dingierius Džianas labai ta
vo pačią myli.

—Ar šitaip?... O niekšas, 
gaija. to nežinojau, aš 
bučiau, jam visai grobus pa
leidęs.

Gatvėje.
—0 Jėzau! žiūrėk, į išva

žiuojančius karėn vyrus, 
mergos kvietkų pluoštais 
mėto.

—Iš papratimo, Jonai, iš 
papratimo.. Numirėlius ap
krauna gėlėmis, kad nejausi 
lavono kvapo...

N elaiminguolis.
Pati pasakius viską 

galų galo klausia išdidžiai i 
šonus Įsirėmus:

—Ar supratai, ką aš tau 
sakiau, ar ne?

Vyras, kuris tuo tarpu 
rašė eiles ir Į klausimą neat
siliepė, kol ji pačiutės trep
telėjimas neišbudino iš Įk
vėpimo.

—Ką-ką tokio, širdžiuk?... 
Tuojaus tau perskaitysiu: 
„Ilgai mus kankinot bešir- 

jau 
Už- 
pa-

džiai tvronai, bet štai 
ateina jums galas...'’ 
baigė, vargšas, po stalu 
lindęs.

ant

Išpažintis.
Jaunavedžiai pasilikę 

vienu, daro vienas kitam iš
pažinimą to, ką pirma viens 
nuo kito slėpė.

—Tau mielasis priguli iš 
mano pusės atvirumas—sa-| 
ko jisai. — Taigi pasakau, 
kad turiu dirbtiną visą dan
tų eilę.

O, tatai jau aš senai esu 
paštebėjęs—tarė besišypso
damas jisai.

—Ar taip?!—sušuko pik
tai jinai.—A, tu viską jau 
ištyrei... ale nežinai, kad už 
dantis aš da neužsimokėjau 
—bu-hu-hu-u-i-i...

du

Jautrus vyras.
—Taip šaltai, taip nepai

sančiai tu, Jonai, su manim 
elgiesi! Ar jau manęs dau
giau nebemyli? Ištikro aš 
noriu mirt iš rūpesčio.

—Matai, tu viską pasiren- 
gusi padaryt, kad tik man 
pridaryt ergelių.

nieks manęs neaplanko, nei 
aš niekur nenueinu.

—Palauk, duosiu tau ge- 'J 
rą rodą: paskelbk, kad nori . 
apsidraust ir užsirašai dide- ! 
lę posmertinę, o pamatysi. " 
kad ant ryt nuo inšurens- 
agentų neapsiginsi, o ir pa
nelės žingeidžia akia 
sveikins ir sekios.

, ■ B ■

Filozopai.
—Nekask kitam duobės, 

nes pats jon įkrisi, musų pa
tarlė sako. Ištikro tas tie
sa. Štai Kornilovas reikala
vo iš Rusijos valdžios, kad 
Įvestų mirties bausmę maiš
tininkams bausti, o dabar 
jam pačiam ta bausmė tiko.

—Taip, bet man stebėtine- 
sniu yra tatai, kad Kerens- 
kis tur Įvesti mirties baus- ■'« 
mę, kad geibėjas kareivių 
gyvastį.

tave

Teisme.
— Ka daugiau kaltinama- 

sai - gali duoti dėl savo 
pasiteisinimo?

—Nei cento daugiau, po
nas teisėjau, nes aš savo ap
gynėjui už iš teisinimą ma
nęs 
jau.

) 
1,

- - - >!:
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H-S. Stone, Oph.D. į
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Akių 
Spėrijalistas

10 m. So Bostone
399 Broadyvay, 
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PIRMA
LIETUVIŠKA APTIEKA LAVVRENCE 

IR AHELINKĖJ

Atkreipkite atydf i šų aptiekę kuri užlaiko visokius vaistus.
•Gyduolės nuo plaukų slinkimo, sustabdo galvos niežėjimą, išvalo pleiskanas is galvos, duoda sti

prumą plaukams. Gyduolės kaina 50c ir $1.(K> Plaukų stiprintojas 5<»c ir $1.00. Shampoo ir plaukų 
stiprintojas 50c ir $1.00.

PASIPUOŠIMI T REIKMENIS: Derlumai po 25c, ir tt. Prancūzijos peiTumai nuo $1.50 iki $5.03 
Pauderiai. miltai ir įvairus kiti pasipuošimo dalykai.

Visi COLUMB1A Gramafonai
ir Lietuviški Rekordai

•gaunami
PlLViSIO ir ZELDOK)

KRAUTLVĖ

Musų aptiekoj galima gaut visokių gyduolių, Kuriui surašą iš dalies čia paduodam

!
Gyvasties Baisumas
Nervų Stiprintojas
Vaistas nuo vidurių
Nuo Kosulio ................. 25-
Nuo gerklės skaudėjimo
Ssiivinės Proškos ..............
Pigulkos dėl Kepenų..........
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

.......... 75c.
50 .-.-$1.03
50c.-$1.0Q 

ir 50c, 
25-50c. 
. $1.00 
. . 25. . 
.. 25c.

25c.
galvos skaudėjimo ____
kojų nuospaudų .. 10 ir
dantų gėlimo ................... 10c.
peršalimo .......................... 25c.

Plaukų Stiprintojas .. 25c i 
Lifumentąs arba Expelier:s 
Anatharynas plovimui .... 
Nuo kirmėlių ..........................
Dėl išvarymo soliterio .... 
kraujo Valytojas ...................
Dėl lytiškų ligų .............5i>c
Nuo Reumatizmo .............50c
Nuo kojų prakaitavimo ... 
Gydanti mostis ........................
Antiseptiškas muilas ...........

Aniiseptiška mostis .... 
Nuo dusulio .........................
Pjos^os dėl dantų ..........
Nuo kosulio dėl vaikų .. 
Kastorija def vaikų..........
Nuo viduriavimo .............
Kraujo Stiprintojas .... 
Gumbo Lašai .......................
N nuo plaukų žilirao .... 
Blakių Naikintojas .... 
Karpų Naikintojas .... 

ir daugybė kitų.

____ 25c. 
.... 58c
. ... 25c.
.... 25c. 
. 10-25c.
.... 25c. 
. ... 50c. 
50c-$1.00 
.... 50c.
. ... 10c. 
. ... 10c.

iii

iii 
t

Męs užlaikome visus lie
tuviškus REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.
Prisiųsk po 75c. už. kožną Rekordą 

parašydamas dainų vardus arba nu
merį, o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordas. Už jų gerumą 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų lęataliogo paminėda
mi ar jau turite mašiną, ar ne. Įdėk už 4c. štampą prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BROADNVAY SO. BOSTON, MASS

I
Į» 
i 
! )» )»

LIETUVIŠKOS
............ 25c 

.............. 25c 

.............. 25c 

.............. 25c 

.............. 25c 

.............. 25c

.............. 25c

.............. 25c 

.............. 2oe

.............. 25c

GYDUOLĖS:

Gumbažolės, dėžukė ... 
Mėtų, dėžukė ....................
Šalavijų, dėžukė ............
Cinamonų, dėžukė ..........
Erelukų, dėžukė...............
kmynų, dėžukė ...............
balionų,, dėžukė ...............
Anižių. uėžukė .................
Apynių, dėžukė ...............
Kraujo valytojas ............

. 25c 

. 25c

. 25c

. 25c

. 25c

. 25c 

. 2-V
. 25c 
. 25c 
$1.50

t

Z5 r.uo kosulio — 25c. ir 50c.
I

NATIONAL DRUG CO., Ine
142 Lawrence, kampas Naple Street, Lawrence, Mass

į 
r r

Kokių tik reikia Jums gyduolių, rasite pas mus Kreipkitės:

Fuplaiškės dėžutė ...
Bezdai, dėžukė ............
Liepos žiedai, dėžukė 
Ramunei, dėžukė .... 
t cmerjčiai, dėžukė .. 
Imbieras, dėžukė ____
čobreliai, dėžukė .... 
luauklė. dėžukė ..........
Cineibiras, dėžukv ... 
Tiukžolės, dėžukė ...

Taipgi daugybė kitokių gydančių žolių galima gauti musų aptiekoje. 
(Jatul’sl Tab Tonic Comp. $1.00. dėl kraujo ir abelr.o stiprumo <Ja- 
tul’s) ’Tn Terra” Bitters Tonic $1.00.' Tas vaistas-yra stiprintojas 
sistemas, nuo įvairių skilvio ligų ir skonį duoda prie valgio. Už 12-ką

- bonkų $9 (X), už 6 bonkas $5.00, už vieną 1.00.

Vienas iš kasdieninių vaistą: Gyduolė nuo kosulio užaugusiems: po 25c. 50c ir $1.00. A alkamsdolerius užsimokė

J

i MASHKEN SPECIALTY Cb.
Halsted St, CHICAGO. ILL.

Geibįąmieji Tąnrustos:—
šiuorri siunčiu jums $.................... *............... m donėkite prisiųsti man. No.

tie Conccrtina. 3 muzikos rulcs ir surašą vardų muzikos. 
Mano Vardas
Antį ašas

Gal būti.
manai, kad moteris—Ar

turi mažiau neprietelių ne
gu vyrai?

—Tai galimas daiktas. 
Tik moterei turėti priešą 
yra daug maloniau negu vy
rui.

—Beje? Kaip tai malo
niau?

—Turi ką apkalbėti.

Tada taikos nejieškotų. 
Valdžios kares pradėjo, 
Valdžios gali tik ir baigt, 
O ne vargšams darbinin

kam
Karei galas rėkt ir rėkt. 
Taip sako šalių valdonai, 
Carai, kaizerai ir ponai. 
Bet kuomet paliepta butų, 
Kad jieji karę pradėję, ’ 
Patįs jau eitų ir žūtų— 
Kardais vertųsi suėję; 
Tuomet kitaip prakalbėtų 
Ir iš baimės sudrebėtų. 
Darbininkai susiėję 
Nesitvertu iš juokų, 
Jeigu jieji susipešę 
Susikibtų už ausų.

L. St—s.

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinki t gyvenimu. Prisirengkite dabar 

j prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta- 
J sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
I sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Į Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu, 
į ATNAUJ1NT GY\ YBŲ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
. nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink- 
Į 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 kaino.

Fishleigh & Co.. B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago, III.

Neilgėk dėl Muzikos
Jus galite nusipirkt VICTOR pas 

R. W. SHANNON, 
Didžiausis sandėlis 

VICTOR V1CTROLAS.
420 Broadway, So.Boston.

Čia galima gaut geriausių Lietu
višku. Lenkiškų ir Angliškų Rekordą.

Ant 21 
akmens 

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

gelžkehu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. G varant uotas ant 20 me
tų. Y*patingas 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 ne 
cento. Atsiminkite jų3 užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum BUr. CHICAGO. ILL

M Koncertinką yra labai gražiai padaryta ir puikiausiai pagražinta, išduoda 
labai gražią muziką-balsą, jos mašinerija ir maišas yra labai drūto darbo

Nieso nereikia 
išmokti, tiktai 

Muzikos 

ir tam- 

o turėsi 
gražiausią i r 
pigiausią MU
ZIKA.

Didžiausis Mu

zikos Išradi
mas Pasaulyj. 

Labai Graži, 
Gera ir Pigi 

Saueinanti

Concertinka.

Ec:

Z

M. GALUVAN C0
Smagiausia užeiga

PRALEIDIMUI L1UOSO I.AIKO 
, VISOKĮ skaniausi 

GĖRIMAI.
Taifgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasit* gražų patarnavimą.

W2-366 2nd st, Ss. Basta?.• e

TaL:

Dr. David W.Resei
Kalba Lietuviikai, 

Rusiškai ir VokiikąL
GYDO VISOKIAS LJGAB. -

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nt 

$ iki 8 diauą. aao T 
8 vakaru.

M1 HANOVEB 8TRBST, 
BOSTON. MASS.

REIKALINGI VISIEMS. TODĖL KURIE J V rURITi 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ 

MES NUS1UNČ1AME VISUR
KARĖS BELAISVIAMS J VOKIETIJA: 

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresų;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

'SUJIESKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
w PABĖGO j RUSIJĄ.

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriamus gaut p«a mua. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentą* 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČITTS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

KARE IR LIGOS!
.Jeigu laminta myli muzika, tai neatbūtina, nusipirk vienų iš šių musų puikiu SAUE1NAN- 

Su jaja palinksminsi save ir savo draugus. Galėsi grajinti visokius 
••runa kas nors, šiek tiek pramokęs, bet grajinsi gražiausiai ir atsa

lę kokią norėsi ir tik i lipysi Koncertinką, o jinai grajins. Gali būt tik-
ATS A KANČIAI.

garsinanti, parduodam ja- labai pigiai. Taigi, nusipirk vieną tuojaus— 
. O Tamistai reikia ši NAMO LINKSMINTOJAUS. TUOJAUS pri- 

o mes nusiųsime Jums šį naudingą in
kai: - s siųsi, tai užmokėsi likusią sumą pastoriui, kuris

C1Ų KONCERTINKĘ. 
šmotus, ir ne taip, kaip 
kančiai. Į.-idėsi sau 
ras. GRAJINS

Dabar, Uoliai dar
nelauk koiei pabrangs. O Tamistai reikia ši" NAŠIO 
siųsk arba visą sumą iš kalno arba tik trečią <i i’i prekės, 
strumentą tuojau*. -Jeigu tik trečią dalį 
atneš jums koncertiną.

Už No. I. Koncertinką—diduma: 7%
Lž Ne. .3. Koncertinką- diduma:
Už No. 2. Koncertinką- diduma:

3 Rl'LES MUZIKOS DUODAME DOVANAI SU KIEKVIENA KONCERTINKĄ.
Didelį surašą va dų muzikos ralių, si;; iriame drauge su koncertinką.
Tuojaus išpildyt "orderio blanką," pa išyk kiek pinigu siunti, katro numerio koncertin- 

ka nori, savo vardą ir antrašą ir is.-iųsk mum . Jeigu dėsi pinigus į komvertą. tai laišką užregis- 
travok pačtoje. Bet jeigu iųai "Money O>-lerin” pinigus, tai laišką registravot nereikia. 
Money Orderi gali nupirk! pačtoje.

Užtikrindami, ka<i busi pilnai nusidžiaug s, su šią koncertinką. Taukiam Tamistos orderio.
MASHKEN SDĘCf.ALTV CO.

3101 So. llalsted St.. ( MICAGO, ILL.

colių. 32 liežuvėliai, tik 
coli1 . 8<> liežuvėliai, tik 
colių. 112 liežuvėliai, tik

$25.00• ••••••• • <1
....................$33.00
....................$42.00

>

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.

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

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

leliais, šiuo adresu:

3 i g: so.

Automa-

1 1aanisSanianEr

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y



Kontr-revoliucija nenus'seke
i a heško.hh\| i< ri šlios. 

Apgarsinimas.
Kas norit žemiau paminėtus 

laiškus gauti ar giminėm pinigu 
pasiųsti. kreipkitės pas p. Ragu
čių. Reikalaudami laiškų prv- 
siųskite 12c. kranus ženkleliu, 
nes dauguma jų ateina neapmo
kėti. Dėl pinigų kurso reik su
sižinoti ypal’.skai. nes jis maino
si.
Adresuok it:

F. J. Ragučius,
253 BROADtVAY. S BOSTON, MASS 

Rutkauskis, Viktor. Diejstvu- 
juščaja Armija. Piešaja Koven- 
skaja Družina, 4 Rota. 3 Vzvod, 
kareivis, paeinąs iš Giėunų. Bei- 
sogalos parap., Šiaulių pavieto, 
j ieško Boleslovo ir Konstantino 
Rutkausku ir Nikodemo Sadau
sko, gyvenusių Chicagoj; taipgi 
Brooklyne gyvenusios Karoli
nos Zaukienės.

Czepulis, Krane. Ryga, Jakub- 
staskaja uL, No. 18, a\. 5, su
žeistas kareivis paeinąs iš Gru
zdžių. j ieško savo brolio Juoza
po ėepulio ir dėdės Juozo But
kaus abudu pastaruoju klikų 
gyveno Dorrisville, 111.

Žavgo. Ambroziej, Diejstvu- 
juščaja Armija. 53 Artilerijskoj 
Brigady. 1 Patarėja, kareivis iš 
Karmačių Tirkšlių parap.. Tel
šių pav., j ieško brolių Jokūbo ir 
Stanislovo žaugų, gyvenančių 
Amerikoj.

Emužis, Maria. St. Liga va. 
Petrogradskoj gub.. Segaleva 
ui.. No. 63. k v. L. pabėgėlė pa
einanti iš Pabiržio. Panevėžio 
pav., j ieško savo brolio Jurgio 
Emužio, Amerikoj (rodos gyve
na Clevelande).

Lenckus, Bronislav, Zaporož- 
je—Karr.enskoje, Ekaterinos- 
iavskoj gub.. Kuliszovskaja ui., 
No. 6. paeina iš Godlaukio, Ra
seinių vaisė., j ieško brolių Kon
stanto ir Vladislavo ir sesers 
Kazimierus, Lenckų ir švogerio 
Jono Vaičaičio. Visi pirmiau 
gyveno rodos New Yorke.

Bernotas, Kazimir, Diejstvu- 
juščaja Armija, 3 Martirny 
l‘arkovoj Artiierijskv Divizion, 
2 Bark kareivis paeinąs iš K<»lie- 
kių. Vižonių vaisė.. Vilkmergės 
pav.. j ieško giminių ir pažįsta
mų Amerikoj.

Griževičius, 
gradskoj 
Ust-Užerskaja 
Karczmino. 
paeinąs

taušku (nesenai gyveno Rrook 
ivne).

Pačauskis. Adam, Diejstvuju- 
sčaja Armija, Piešą j a Kovens- 
kaja Družina, 4 Rota. 3 Vzvod, 
kareivis paeinąs iš Kilbisų, Jos
vainio valsč., Kauno pav., j ieško 
imliu Stanislovo ir Antano Pa- 
auskų, gyvenančiu Amerikoj.

Pigaga, Jonas, Diejstvujušėa- 
ia Armija, 26 Piechotny Divi- 
doii. Perevezoczny otriad, ka
reivis paeinąs iš Vartavalakių, 
Nedžiugių vaisė., Trakų pav.. 
įieško Juozo, Marės ir Vacio Pi- 
gagu. visi gyvena Amerikoj.

Čižikas, Jonas. Charbin. Kon
tora Centr. Bolnicy, j ieško bro
lio Norbuto čižiko (iš Tiltelių 
alsč.. Zarasų oa\.).
Bulkus A. St. Vladimirskaja 

jot. Gatczina, Petrogradskoj 
gub.. paeinąs iš Juršėnų, Zabla- 
tiškių vaisė., Svenėionų pav,. 
įieško MiKolo Bloškauskio iš 
Faujėnų ir Antano Kliuko iš 
Garnių, abudu Zablatiškių vals
čiaus.

Kazin.ir. Petro- 
gub., šlisselburgo pav., 

veri, derevniz 
Ko, kv. 3, kareivis 

piteinąs nuo Panedielio. Novoa- 
leksar.drovo pavieto. įieško sa
vo brolėnų Antano ir Jono Kle
mkų ir draugo Jono Paliulio, gy
venančių Amerikoj.

Savic-kaja. Aniele, Petrograd, 
Kiročnaia ui. No. 43, kv. 3. pa
einanti iš Kuršėnų, jieško Ma
gdalenos Savickaitės. Stanislo
vo Narutavičiaus ir Juozapo ir 
Povilo čiparų, gyvenančių Ame
rikoj.

Baltrornaitis, Anton A. Pet
rograd, Kosaja Linija, 13. ky.3, 
paeinąs iš šniuraičių, Radviliš- 
kės vaisė., paiieško Kazimiero 
Baltromaičio (gyvenusio Eliza- 
beth, N. J.), P. B21tromaičic 
(Chicagoj). J. Vinciuno, J. B. 
Vinciur.o, A. J. Paciuno, J. Krū
mine ir -J. S. Abeselytės (visi 
gyveno Cambridge, Mass.).

Mozikis, Stanislav. Diejstvu- 
juščaja Armija," Piešaja Koven- 
skaja Družina. 4-taja B°ta.^ 3 
Vzvod. kareivis paeinąs iš Kre
tingos miestelio, j ieško Kazi
miero Gerimalio, abudu gyvena 
Rumford. 3fc.

Petraukis, Antanas, Dieistvu- 
juščaja Armija, 53 Artilerijskoj 
Brigady, 1 Baterija, kareivi5 
iš Targevskių, Padubisės, Kur
ta venų parap.. j ieško švogerių 
Juozapo, Jono iv Kazimiero Ai- 
rikų. gyvenančių Amerikoj.

Jalovickis. Steponas. Petno- 
grad. Ligovskaja ui., 227. kv.27. 
pabėgėlis paeinąs iš Jaščunų, 
Raguvos valse., Vilkmergės pav. 
pajieško giminių ir pažįstamų 
Amerikoj.

Czepaitienė, Anna ir Izidor. 
Petrograd, Kosaja Linija No. 
13, kv. 13, paeinanti iš Sitkūnų 
valsč.. Šiaulių-pav.. j ieško gimi
nių ii pažįstamų Amerikoj.

Ginderenis, Jonas A. Diejst- 
vujuščaja Armija, Pieszaja Ko- 
venskaja družina, 4-ja Rota. 3 
Vzvod. kareivis paeinąs iš ške- 
menų, Vilkmergės pav., jieško 
Juozapo llgučio ir Jurgio (dery
bos—gyvenusiu Brooklyne ir 
Jono Žiūko gyvenusio Chica- 
gof.

Purenąs, Petras. Voroniež, 
Nilovskaja ui. No. 18, paeinąs 
iš Viežonių, Kupiškio valsč., jie
ško savo brolio Juozapo Pureno, 
(rubsiuvis) gyvenusio Brookly
ne. ir sesers Teresos Purenus 
gyvenusios Port VVashington, 
L. I.

Pavlovski, S. Diejstvujuščaja 
Armija. 5 Sib. Strielkovoj Arti
lerijskoj Brigady. 5 Batarėja, 
kareivis paeinąs iš Raseinių ap
skričio, jieško brolių ir sesers: 
Juozapo, Prano ir Milės Pau-

Kapickas, Alfons, L. I. Kon- 
nyj Polk. 1 Eskadron. Die.istvu-j. 
iuščaja Armija, <iewistonietis). 
prašo draugų rašyti ir laikraš
čių pasiųsti.
'5-'. i’ro idway. So. Boston, Mass 

Ambrazevičius Adam. Petro- 
jrad. Stary Petergofsky Pros- 
>ect. No. 14 kv. 60.. paeinąs iš 
Seiniškių, Liudvinavo valsč. jie- 
ko Aleksandro Ambrazevičiaus 
gyvenusio Chicagoj.

Valaitis Anton, Armavir, Ku- 
anskaja obl., Labinskaja No. j 

?4. paeinąs iš širvidų, Dobrovo-! 
ės valsč., jieško savo seserų į 
Vntoninos ir Onos Valaičiutįų. į 
lirbusių prie kriaučių, Ameri
koj- . j

Karvelis Anton, Diejstvuju-’ 
čaja Armija, Upraulenie 5-toj 
Artilerijskoj Brigady, kareivi* 
taeinąs iš Elminikų, Anykščių 
aisč., jieško draugų Jono ir 
\ntano Strazdų, Amerikoj.

Jatkauskiutė Stanislava, Pet- 
ograd, Vyborgskaja Storona, 
iurvn per., dom No-. 5 kv. 40.. 
;ahėgelė iš Rogoslaviškio, Mus- 
•ikių valsč., Vilniaus pav., jieš-į 
io pažįstamų ir giminių Ameri- į 
ko j.

leipus Vikentij, Diejstvujušča 
a Armija, 51 Saperny Batalion. 
. Rota, 3 Vzvod, kareivis jieško 
avo tėvo Antano Leipus gyve
ni 1609 Eront Street, Philadet-1 
mia, Pa., brolėno Jono JuodvaY-;
io gyveno PhiLadelphijoj, Pa. ’ 
larijos ir Petro Norkūnų gyve-Į 

>.o Bush Mountain, Pa; ir kun.į 
gnacc Zimblio.

Jadviršis Vladislavas. Diejst- 
uiuščaja Armija, G-ja Batarė- 
a, 5-oj Artilerijskoj Brigady, 
areivis paeinąs iš Negonių Pti- 
;aasko valsč., Vilkmergės pav-, 
ieško savo brolio Napoleono 
(Liudviko sunaus) Jadviršio, 

gyvenančio Amerikoj.
Matulevičius, Mykolas, Gomel 

logilevskoj- gub., Kladbiščens- 
aja ulic-a No. 29. po adresu J. 
.evinštein, paeinąs iš Pažels- 
iu. Liudvinavos gmino, jieško 
avo brolio Petro Matulevičiaus 
;Vinco sunaus). pirmiau gyvo- 
usio Illinois.
Darginas, Stanislav I. Diejs- 

vujuščaja Armija, 760 Piešei 
Zovenskoj Družiny, 3 Rota, ka- 
eivis. paeinąs iš Peiių-grežės, 

ūkelių parapijos, Telšių pav., 
ieško draugų ir pažįstamų A- 
Tierikoj.

Balčiūnas. Anton. Diejstvu- 
uščaja Armija. 760 Piechotnoj 
■Zovenskoj Družiny, 1 Roty. ka- 
eivis paęinąs iš Mitrų, Traš- 
unų valsč.. Vilkmergės pav., 
ieško Petro Mačuno (Kupiškiu 
alse.), Kazimiero Laužike 
Šimonių valsč.) ir Viktorio še- 
io (Traškunų valsč.) Visi gy- 
ena Amerikoj.
Jankauskas, Kazimir. Diejs- 

vuiuščaja Armija. 3 Park, 28 
Artilerisjskogo Parkovogo Di- 
iziona,—kareivis paeinąs iš A- 
lomaičių, Kražių valsč., jieško 
;avo tėvo Jono,motinos Domice- 
ės ir brolio Napoleono Jankaus
ku, gyvenančių Amerikoj.

Rudzinški, Stanislav, Petro- 
rrad, Predilnaja ui., No, 20-22. 
<v. 20 po adr. Kaz. Mažeika, 
kareivis paeinąs nuo Šiaulių 
miesto, jieško giminių ir draugų 
Amerikoj.

Dombrovski, Viktor K. Pet- 
įograd, Ruzovskaja ui. No. 4. 
komanda Muzikantov, — karei
vis paeinąs iš Joniškio valsč.,. 
įieško brolio-Juozo Dombrausko 
ir .Jutianos Tranauskienės. Prieš 
karę abudu gyveno Philadel- 
phijoj.

CIGARETAMS

oro:

2204 Fortas st.. Pittsburrh, Pą.Stejtas

SfctCiCICKiCOfllCICIIIMI

Jonas A. Katkų
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNTflV 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Asn* 

rikoje leidžiamus laikraJčhtt,
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 ii gjto 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji C*M 
kreiptis laišku šiuo adresu: (30) 

J. A. KATKUS

GERIAUSIS

klaidų nekartotų. Kitaip, 
jie sako, turės kilti kita 
kontr-revoliucija. Jie pra
nešė, kad šitą kontr-revo- 
liuciją iššaukė "kraštutinė” 
dabartinės valdžios politi
ka, kuria yra nepatenkinta 
visa konservativė k lesa 
(turčiai ir dvasiškija).

Kerenskis, matomai, pasi
rinko kelią per vidurį. .Ji
sai išpildė kaitimuos Dar
bininkų ir Kareivių Taryboj 
reikalavimus (paskelbė res
publiką) ir suorganizavo; 
toki kabinetą, kuriam ir ka- 
, . . .1- .- j

I

(Tąsa iš pereito numerio). 
Sąjungininkai už Kornilovą.

įdomus dalvkas, kad sa- 
iungininkai, kurie sakosi 
Kariaują už demokratizmą 
ir kurie taip “džiaugėsi” 
Rusijos revoliucija, daba? 
:uojaus stojo Kornilovo pu
sėn, kuris norėjo revoliuciją 
įžgniaužti ir vos tik gimusį 
lelnkratizmą pasmaugti. 
Amerikos kapitalistų spau
da išplepėjo, kad Anglija s i 
;avo sąjungininkėmis tik 
laukia, pakol Kornilovas 
paims Petrogradą ir išvai
kys revoliucines spėkas, kad 
suojaus pripažinus jo val- 
Ižią. Amerikos kapitalistai 
saipgi pradėjo abejoti, ar 
įeparemus Kornilovą, nes 

jeigu Rusiją valdys re volių- 
•ijonieriai. tai jie, Amerikos 
tapitaiistai, vargiai galėsią 
įtgauti tuos pinigus, ku
riuos jie buvo paskolinę Mi- 
iukovo-I vovo ministerijai. 
’)el šitų pinigų ir Amerikos 
kapitalistai gatavi buvo jau 
paremti Kornilovo maištą, 
=r gal butų parėmę, jeigu 
aip greitai jis nebūtų nus- 

’opintas.
Kareiviai užmušė 7 virši

ninkus.
Finliandijoj, Viborgo mie

ste. buvo areštuoti 40-tos di
vizijos generolas Oramovs- 
ki (ar Oravaiski?), Viborgo 
komendantas gen. Stefanovi 
ir penki kiti. Juos kaltino1 
už prisidėjimą prie kontr- 
revoliucijos. Visi septyni 
buvo atvesti miesto dumon 
prieš Darbininkų ir Karei
vių Tarybos teismu. Tuo 
arpu keli tūkstančiai karei

vių apsupo miesto durną, iš- 
ųvedė areštuotus savo vir
šininkus ir visus juos užmu
šė kaipo revoliucijos prie
šus.
Darbininku ir Kareivių Ta

rybos programas.
Pasitraukus iš kabineto 

visiems ministeriams, Ke
renskis norėjo suorganizuo
ti naują ministeriją, kurion 
‘eitų ir kadetai, arba, kaip 
įuos kitaip vadina, konsti
tuciniai demokratai.

Darbininkų ir Kareivių 
Taryba tam pasipriešino. 
Po ilgo posėdžio 13 rugsėjo 
naktį ji priėmė labai radi
kali programą tuo klausi
mu.

Šitame programe pasaky
ta, kad netik konstituciniai 
demkratai (kadetai), bet jo
kios partijos žmonės, kurie 
tik yra turto savininkai, ne
gali Įneiti į valdžią.

Toliaus šitos programas 
reikalauj? išsižadėti komp
romiso (nusileidimo) politi
kos: tuojaus paskelbti Rusi- 
’ą demokratine respublika; 
Išnaikinti privatinę nuosa
vybę, perduodant kaimie
čiams visus dvarų turtus ir 
mašineriją; Įvesti darbinin
kų kontrolę ant išdirbystės; 
svarbesnes industrijos ša
kas paimti šalies nuosavy
bėn; kapitalą apdėti moke
sčiais be jokio pasigailėji
mo ir konfiskuoti visus lui
nus iš karės.

Toliaus reikalaujama kuo- 
greičiausia paskelbti slap
tas sutartis su sąjunginin
kais ir tuojaus pakviesti ka
riaujančias valstybes taiky
tis; prašalinti iš kariume- 
nės visus priešingus revo
liucijai generolus; paten
kinti Ukrainos ir Suomijos 
reikalavimus; paleisti ket
virtąją durną ir senąją val
stybės tarybą; tuojaus su
šaukti Steigiamąjį Seimą ir, 
panaikinti turtingųjų klesų1 
privilegijas.

Kadetai grasina kitu 
sukilimu. t

Kadetai, stipriausia

j

šiš- tas iš filozofijos.
Nespėjo kunigas pirštu 

bakstelėti gaspadinei pašo- 
nėn, arba mirktelėti akį, o 
parapijonai tuoj ir šaukia, 
kad kunigas griešija. Jei 
tu negriešiji, mesk į jį akme
niu.

V1RGINIAdėtai negali labai priešintis. 
Tas kabinetas susideda iš •"> 
žmonių ir valdys visą respu
bliką.
Prasidėjo skaitlingi areštai.

Darbininkų ir Kareiviu 
Tarybai su laikinąja vyriau
sybe dabar pradėjo po visą 
Rusiją areštuoti kariume- 
nės viršininkus ir visokius 
politikierius, kurie buvo 
prisidėję prie Kornilovo. 0- 
desoj, Minske, Mohileve ir 
kituose miestuose areštuo
ta daugybė oficierių. Pet-į 
rograde areštuota visas1 
"Novoje Vremia” laikraščio 
štabas. Kijeve uždarytas 
"Kijevlianm1 ’’ ir areštuotas 
jo leidėjas. Suimtas taipgi 
dūmos atstovas Rimskt- 
Korsakov.

Kaip telegramos sako, iš
viso areštuota 230 oficierių 
ir generolų.

Vienas suimtas oficialius 
pasakė, kad jis visai nežino
jęs apie Kornilovo nedorą 
pieną. Jis sako, kad Korni
lovas sušaukė Mohilevan of
icierius ir pasakė, kad Pet- 
‘.•ograde bolševikai rengia 
naujas riaušes, prie ko pri
sidedą ir kai-kurie ministe- 
riai. Tų riaušių tikslas e- 
. ąs atskira taika su Vokieti
ja ir išskersti visą buržua
ziją. Todėl esanti reikalin
ga pagalba iš fronto, kad 
suėmus riaušniįūkus ir ap
saugojus Petrogradą.
Gen. Kornilovas areštuotas.

Kada visi Kornilovo ka
reiviai atsisakė ji remti, jis 
iikos areštuotas. Ji suėmė 
Mohileve, kur jis darė visus 
planus kontr-revoliucijai. 
Dabar jis liko atgabentas 
Petrogradan ir tenai bus 
teismas.

I 
t

i

I

I

Visiems kapitalistiškiems 
šauksmams ir agitacijoms 
už karę, susipratę darbinin
kai tiek pritaria kiek Rusi
jos liaudis Kornilovui.

! 
i

. I ir: 
geriausia organizuota bur
žuazijos partija Rusijoj,* 
pasakė Kerenskiui, kad jis 
pasimokintų iš Kornilovo 
sukilimo ir daugiau savo

TABAKAS YRA

CIGARETŲ TABAKAS GIMĖ VIRGINIJOJ. VISAS 
SAULĖTU PIKTU KRAMTO ŽAVĖJANTIS KĖRAS 
YRA JAME. ŠTAI KODĖL VIRGINIJOS TABAKAS 
- NE KOKS KITAS-TURI SAVYJ TĄ "DINKTĖ- 
LĖJIMĄ IR PA DILGINIMĄ“ SAVO SKONYJE, KU
RIS GIGARETĄ DARO CIGARETU.

Virginjos Cigaretai

PAbAKGA: 300 mihonų v irginia ta* 
b i. ko likosi suvaitota cigaretams pe
reitais metais, kuomet kitų žemių ta
bako suvartota tik 62 anijonai svarų, 
h Piedmont daugiausia išparduoda 
Virgir.ia c’garetų pasaulvi.

10 už 5c 
Taipgi pakelį 
20 už 10c.

Už JOKI LAIKRAŠTYJE TILPUSI APGARSI 
NIMA REDAKCIJA, NEI ADMINISTRACI

JA NEATSAKO.

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Ar Esi Kankinamas

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su t 

džiausiu atyda. nežiūrint ar is* 
Lietuves atvežti ar amorikoniš- , 
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap- 
tiekenus.

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienu iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie ®aua alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priinniumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai uaikin 
sava gyvastį, kaip jie Įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. .T.-igu nori 
būti vyras tarp vyrų—staras, resnai 
energitižkas vyras, 
ta knyga paro^j?
kelių.

StfilisiĮ arba Užnuodijiintj Kraujo, 
Triperių, Pul*v|ipų, Nusilpaljlmų Gy
vybės, Užkrečiamais Lijais, Lytiškai 
Šlapinamais Organai*, DumUu. Ne*ruo- 
mulnviSM* Vidurių, PitetvarM, Slogo
mis, Hemoroidaia, KoomatUmų, Pilvo, 
Jaknų, Pušie* ir Inkilu Ugomes?

Ar turi skaudėjimus streąese, aaua- 
riuosr; galvos skaudėjimus; blogą a- 
]>etitą; suruguai pilv.^; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerų kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus i Ar eai uuailp- 
niutas ir lengvai •« judinta*; ner
viškas, barniugąs ir *raus; p*s*rps ir 
visas sunykta iž ryta; nedrąsus tr ša
lini* uuo draugystes; nuliudya, prikhis 
ir uusimint*! Musų kayn 
pasakys jums anie tuos dūktus ai<V' 
ir leagvoi kaltei ttoip. jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jot Minsimų b

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrų* kožnas 
vvras jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergu* tr sveikas, tūri 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokant pUČt 
vertis iiiera paduotas medikai iškas vardas. Nieks ne gali žinoti ka* te* 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk b siusk tų 0

Kelias i Sveikatą, 
Stipruma ir Energiją.

Siusk Tą Už Dyką Knygos KupOM Stakta.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.202 Madfooa A Cliatoa 8<*., ChMagO* W«
Godotinasai:—Aš esu užintereguotas jūsų Už Dyką Knygos Pufalynteaf Ir aoaoMao 

gauti vien ; iš tu knygų, umu laiku.

▼ar das ir pavarde...................................

Adresas................................................

Miestas

EDVARD DALY, Savininkas 
18 Broadway, So. Boston. 
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

Sutaisytas is formules* 
reivpto; suteikto išmintin
gu Egypto zckoninku, 

s o n o □ 
■(Mirtišku esąs linai pasekmingu

IW pilvt ir žvna, jjer-
L Ir-t skaudijiKio, dusulio. vairo* 
skaud- )< >u>>. n::x!Q.Į»^tito^
ialrm ••'f-, Sut<i-
fittaus «:klirb<‘JU labui pagu,r£įjUcio

PAIN-OtPEUERD- 
senę ir ištikimo draugo šeimy
nos. naudojamo vfsame pasau
lyje |x r |.u t šimtmečio—35c. 
Už bcHik'itv v isos** apt.ekuj?* 
arija galite užbi.-aivvti liejai
F. A D. RICnTER « CO. 

M-M StTMt.
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v ; visas daromas piktadarystes
m darbininkams ir padavė pro- VlCllIteS ZiniOS ^t0 iezoliuci3 prieš. San 

■ r w Franciscos teismo elgimąsi
----------- 1 su darbininkų organizato

rium drgu Mooney ir jo 
žmona. Rezoliucija 
balsiai buvo užgirta.

Koncertas kokių da nesame 
turėję.

Pereitos subatos vakare 
puikioj Eikš Hali svetainėj, 
Cambridgeuj, Įvyko LSS. 71 
kuopos surengtas vakaras. 
Koncertą davė pats gerb. 
kompozitorius M. Petraus
kas su parinktais Lietuvių 
konservatorijos mokiniais. 
Be tų taipgi dalyvavo pagar
sėjusi daininkė p-lė Marija 
Jablonskaitė iš Worcesterio.

Visų artistų dainas atski
rai čionai paminėti taip, kad 
skaitytojas maž-daug to dai
navimo kerus atjaustų, vie
ta neleidžia, tiek tik reikia 
pasakyti, kad tai buvo kon
certas, kokių mes iki šiol da 
nesame turėję ir kokius tik 
turtingose operose tegalima 
išgirsti.

Koncerte dalyvavo g. M. 
Petrausko mokinė, V. Put- 
vinskaitė iš Montellos, dai
navusi "Pasakyk Lietuva 
mylimoji," "Teca la notte’ 
iš oper. "11 Trevatore," ir 
"Valia valužė," iš oper. Šie- 
napiutė. Dainininkė—puiki 
soprano-solistė; A. Bačiulis 
—puikus basas, I. Gutau
skas—basso; p-lė O. Liutke- 
vičiutė—soprono; M. Pet
rauskas—tenoras, žavėjan- 
čiai sudainavo romansą 

. "Jau viskas pabaigta" ir kt.
Kas buvo girdėjęs kada 

nors pirma gerb. dainininką 
dainuojant, tai šiuo sykiu 
stebėjosi, kiek daug sa
vo gerumu (balso) dabar 
skyrėsi jo dainavimas nuo 
pirmesnių. Jo žavėjantis, 
pilnas muzikos kerų balsas 
ilgai-ilgai pasiliks girdėju
siuose ji kaipo maloni at
mintis.

Lyginai žavėjančiu buvo 
ir atmintingu pasiliks ir pa
nelės Jablonskiutės sudaina- 
vimas "žvaigždelės," "Ma- 
gic Month of May”ir ant ga
lo "Kur bakūžė samanota.’’ 
Ištikrųjų turint tokius ar
tistus jau drąsiai galime pa
sigirti savo menu prieš kul
tūringas tautas.

P-lė -Tablanskaitė bene 
jHrmv.tinė lietuviuose taip 
išsilavinusi ir puikaus balso 
dainininkė.

Be tų koncerte dalyvavo 
artistas smuikininkas Gari 
M. Clous, smuikininkas A. 
Stonkus, pianistė p-lė E. 
Stonkiutė ir pianistė p-lė 
M. Alšauskaitė. ___

Koncertas kaip vokaliu, 
taip ir muzikaliu žvilgsniu 
buvo puikus, turtingas ir 
gražus. Kito tokio gal ne
greit susilauksime.

Reporteris.

r

Vietoj demonstracijos—pro
testo prakalbos.

Rugsėjo 23 d. Bostone tu
rėjo Įvykti didelė darbinin
kų taikos demonstracija, 
bet delei to, kad geriau pri
sirengus ir suorganizavus 
didesnę darbininkų minią 
tai demonstracijai po visą 
šąli, demonstracija likos ati
dėta. Vietoje demonstraci
jos Įvyko tik protesto mas- 
mitingai. Didžiausias jų 
buvo Common sode, kur su
sirinko virš 5000 žmonių. 
Puikias prakalbas pasakė 
čia socialistų kandidatas Į 
Bostono majorui d: James 
Oneal, išparodydamas nie
kingumą tų šmeižtų, kokiais 
kapitalistų spauda mėto ant 
darbininkų, ypač socialistų, 
buk tie taikos reikalauja dėl
to. kad juos vokiečiai savo 
pinigais paperka. Kalbėto
jas apreiškė, kad valdžia 
melams tikėdama, iškratė 
kuone visus partijos ofisus, 
tečiaus nerado net nieko to
kio, už ką galėtų socialistus 
teisman patraukti. Draugo 
Oneal kalba padarė giliausi 
Įspūdi. Taip pat gilų Įspūdi 
padarė ir drgo James Carey, 
bei drgės senutės Ella R. 

Bloor. Kalbėtojai išparodė

vien-

šnipai spąstuose.
Rugsėjo 23 d. vakare 

vo Brightono draugijų ben
drai parengtos taikos pra
kalbos. Kalbėjo J. B. Smel- 
storius. Jam bekalbant pra
nešta. kad atėjo šnipai: Mi- 
kalauskutis su kokiu tai 
svetimtaučiu. Kalbėtojas 
neatkreipė daug domos.nors 
matė, kad šnipai atsisėdę 
priešakinėse eilėse klausosi 
jo prakalbos ir Mikalausku- 
tis aiškina kalbėto jaus žo
džius svetimtaučiui. Po 
pertraukos pradėjus antrą 
ialĮ prakalbos, kalbėtojas 
araneša publikai, kad štai 
Ha sėdi du ponai svolačiai, 
atėję šnipinėt ką lietuviai 
veikia. Salėje kilo toks švil
pimas, triukšmas , šauks
mai: "lauk, paršai, duokit 
iuos-šę, sprandan juos,” kad 
šnipai taip persigando, jog 
Mikalauckučiui visos blusos 
aastipo, išsižiojo, akis išplė
tė, nagus išskėtė, išbalo ir 
pusiau sėdįs, pusiau stačias, 
nežinojo kur dėtis, gi sve- 
imtautis stvėrėsi už užpa

kalinio kelinių kišeniaus 
Kalbėtojas publiką nurami- 
įęs patarė arba išleist juos 
nepalietus arba palikt, tegul 
tolesniai klausosi. Palikta 
j kalbėtojas vaikėzui davė 
gražų pamokslą. Mikalauc- 
kutis jau neparkalbinėjo 
svetimtaučiui antros pra
kalbos dalies, tik karštai 
?lojo kalbėtojui.

Reporteris.
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Moterų Savaitė.
Progresyvių Moterų Susi

vienijimo 13 kuopa So. Bos- 
one nutarė parengti Mote

tu Savaite, kuri prasidės 
tuo 6 spalių ir trauksis iki 
i.1 spalių. Kas vakaras bus 
zeikiama vis kas nors nau- 
’o: teatras, prakalbos, pas
kaitos apie gimdymų kont
rolę, diskusijos su vyrais, 
dailės darbų paroda ir taip 
žoliaus.

Daugiausia pastangų de
dama dailės parodęs suren
gimui. Norima surinkti 
kuodaugiausia rodinių, kad 
paroda butų kuoidomiausia. 
Todėl rengėjos prašo, kad 
moteris, kurios turi išsiuvi- 
nėjimų, mezginių, piešinių 
ar kitokių dailių rankų dar
bų, teiktųsi prisiųsti ar at
nešti "Keleivio” redakcijom 
Rengėjos jau prižiūrės, kad 
niekas neprapultų ir nesusi
gadintų. Po parodos visi 
daiktai bus sugrąžinti kam 
kas priklauso. Parodoj prie 
kiekvieno daikto bus savi
ninkės vardas ir adresas.

Kunigas Holden savo pa
moksle pereitą nedėldieni 
pasakė, kad visi darbinin
kai. kurie "dėl savo pilvo 
meta darbą ir reikalauja 
daugiau algos, yra savo tė
vynės išgamos, parsidavė
liai." Kažin, kiek kapitalis
tai tam "dūšių ganytojui” 
už toki pamokslą užfundijo.

Ateinančios subatos vaka
re, kertėje Broadvvay ir E 
gatvių bus prakalbos. Kal
bės socialistų kandidatas i 
Mass. valstijos gubernato
riaus padėjėjus drg. Silves- 
ter McBride. •

Drg. Jukelio prakalbos, j
Rugsėjo 23 d. po pietų, j 

Cambridgeuj buvo prakal-Į 
bos, kur • prakalbą pasakė • 
d. Jukelis iš New Yorko. Tą! 
pat dieną vakare d. Jukelis 
kalbėjo So. Bostone. Prie’ 
LSS 60-tos kuopos prisirašė 
2 nauji nariai.

Weymouthe sudegė senų 
moterų prieglauda ir gaisre 
žuvo viena moteris.

LINKSMUS ŠOKIAI.
Rugsėjo 29d. vakare, Cvp- 

rus Hali svetainėje, po num. 
40 Prospect street, Cam
bridgeuj bus smagus LSS. 
71 kuopos rengiami šokiai. 
Jaunimą ir šiaip gerbiamą 
publiką nuoširdžiai kviečia.

Rengėjai.
Gardner. Mass.

DIDELI ŠOKIAI.
28 Kugsėjo-Sept., bus milžiniški 

lietuvių šokiai, svetainėje po num. 
65 N. Main str.. Prasidės nuo 8 vaka
re. Visi lietuviai atsilankykite ir 
gražiai pasilinksminkite. kviečia 

Komitetas.

į
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So. Bostono distrikto kon-1 
gresmanas James Gallivan 
(demokratas) stato savo 
kandidatūrą Į Bostono ma
jorus. Jis mano dabartini 
majorą Curley sumušti.

Harvardo studentas P. 
Tyler išėjęs iš proto Brigh- 
tone anądieną pašovė savo 
seną motiną ir pats nusišo
vė. . . i .

KELEIVIS.

J.J. Kelley&Co

$200,000.00
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VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RLSIES.

< ♦

CAC-£

HAS KOEOUAL

Užeiga smagi kiekvienam 
praleidimui liuoeo laiko.

Patarnavimas prielankus ir 
teisingas.

245—247 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

KAPITALIS ................................
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNAR-.—PREZIDENTAS

u
L

BORDHfS 
Malted 
Milk

Ar tu sergi ir negali 
valgyti?

Jeiu taip, tai kvdel nebandai

BORDEN’S 
Malted Milk

IN THE SQUAR£ PACKAG6

Jis labai atsakantis jautriam pil
vui dėlto, kad jis turi savyje tur

kui p sme- 
piena-. ir tvir- 
bet lengvai su- 
a skanus—duos 

jums gerą apetitą ir a iarys link
smu.
PIRK PAKELI ŠIANDIEN

Parsiduoda visose aptit’kuse.

tingesnius elementus 
tona arba karvės 
tinančius dėsnius, 
malančius. Jis \

trS.

| Lietuviai Kliaučiai
’l ~ ‘(

Visokius Vyrams DraSuznu 
Siuvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaisome ir Upres* 
namo senus.

Vienintšlė Kriaučių komparujz 
* • visame duoti
darbą oi prieina

h
,. vuninteie ivnat

> į So. Bostono, kur
> ( gerą ir gražų <Ui
> J mą kainą.
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8AUCIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, St. Boston, Ntss.

Prie So. Bostono Trust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlauskas, aptiekorius 
ir Liet. šelp. Fondo kasierius; 
Jonas Mathus; F. J. Bagočius; 
Antanas Ivaszkievicz 
kitų.

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo
nors neištikimose vietose, 
padėtų į saugią banką kuri yra 
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moka visiems teisingą nuošimtį. 
Padėt į banką galima ir po ma
žai.

TAUP1N1MO SKYRIUS. Ant 
padėtų apsaugai pinigų, priskai- 
tomas nuošimtis 12 kartų per 
metus—paskutinę dienų kiekvie
no mėnesio.

RANKA ATIDARYTA SU
BATOS VAKARAIS nuo 7 — 9 
padėjimui pinigų taupinimo ar
ba čekių skyriuje.

PADĖT PINIGUS I BANKĄ 
GALIMA PR1S1ŲST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Bankoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.

ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

bet
11 I t

( i (
i:

t PASIŪDINK PAS MUS 8IUT* 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES!
Todėl, kuria norit pasisiūdina 
garą Kutą, išvalyt arba suprast 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.

>
I
» 
'SS

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk
Malted Milk Dept.. K 

Borden’s Condensed M ilk Co.
New Y'urk.

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

Prasidės 7:30 va- Į 
kare. Lietuvių Salėj. Visus j 
šokėjus kviečia atsilankyti.

Komitetas

MOTERŲ IR MERGINŲ 
ŽINIAI.

278 Broadoy, So. Boatoa.

Address

Linksmus Šokiai!?■

----- Rengia L.S. S 71 kuopa

29 Rugsejo-Sept., 1917 m
SVETAINĖJE CYPRŪS HALL

40 Prospect St., Cambridge, Mass•i

Szok'ai prasidės 7:30 vai. vakare.

i
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Atsilankiusieji turės iš jų ilgą atmintj.
Todėl kas gyvas atsilankykite!

Kviečia L.S.S. 71 kp. KOMITETAS
S-i—Iri—

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Ateinančioj subatoj 29 

Rugsėjo-September rengia 
gražus šokius Liet Jaun. 
Ratelis.

1

jejse ]00[
r

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

pikčesius,
Tikietą į Dangų, etc., etc.

Metams Vienas doleris. 
N umeris—Dešimtukas.

“KARDAS”
251 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

ir=irar J00E
Atidariau naują vietą Bostone. 
SIUVU VISOKIUS KUBUS 

pagal vėliausią madą— 
GRAŽIAI IR PIGIAI

Taipgi galima gaut ir gatavą. 
M. M. ANDREWS 

t Andriušiute)
Boylslon Street, BOSTON.

i tarpe YVashington ir Tremont sts.)

*

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinkej

Geriausia 
Lietuviška

). L. K. VYTAUTO BENO 1 
Muzikališka Mokykla.

Mokiname grajjt ant visokių ins- 
rumentų, kurie norėtų pasimokyti 
creipkitės (40)

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

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS. i’ė

Į‘
A

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
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i
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AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gaii pasigražinti sau 
veidą ir įgyti ilįjus riaukus. Prisiųsk 
štampą ir gausi visas informacijas.

OISTR1BUTOR FOR W1U£RT CO.
42 Vine Street. Montello, Mass.

Mes užtikrinam. kad Jus sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAU
TAIPGI IšVALOM

<r

'.r;i

Akušerka
Pabaigusi kursą Womans Medical 

College. Baltimore. Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipjri suteikia visokias rodąs ir 
pageltą invairiose moterų ligose.

F. Stropiene, 6 brin?sr 11
jctoiaerri :

SO. BOSTON, W*S«.

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PIGIAI IR GERAI.
IK IšPROSINAM

VYRU IR MOTERŲ KIBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21015
i * - *z v į
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Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 25c 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ..............
Nuo suirimo nervų ..........
Bobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo .... 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

50c 
20c 
2ac 

1.00 
1.00
50c

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

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

❖
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SEVERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA 
(Severos Plotkelės nuo Galvos Skausmo ir Neurajrrijos) atneša greita 
palengvinimą- Kama 25 centai ui dėžutę su 12 p -kebų su milteliais.

Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą ir 

turėti po buteli bile laiku po ranka atsitikus susižcidi- 
mui, ar susidarymui, išsisukimui arba pertenkiinui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio uz

(Severos Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie
tiniam panaudojimui, jis nuramina siausmus, skau
dėjimus ir traukučius, ir lyginti gerai tinka gydi
mui nesveikavimų. kaip antai: reumatizmo, neural
gijos, išsisukimų, susidauiynių, apibrir.kimo. sutinimo 
pažandžių, sustvrusių narių arba muskulų.

Kaino-: 25 ir 50 centų— istrr aptiekose.
PUIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Veverka iš T. nfield. Mor.t.. pra

neša nuris <avo laiške iš 16 d. vasario. 1917 na., seka iai: ’*Išsinarinau 
-an koja kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos <, .ardiniška Ahejtj, 

•kausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikia;--------- --------- -—— -
S r ...... ....... ....................... .......

išdirbimų, arba užsisakykit tiesiog, jeigu tikrų

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOVVA

Pirkite Severos Gyduoles vietinėse aptickose. reikai.- imi tiktai "Severcs” 
išdirbinių, arba uzsisakykit tiesiog, jeicu tikrų a’itc gauti.

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

Boston, Mass.
ligoniai priimami egzaminavimui ir 

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

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

ims lovomis. Visais moderniškais 
Įtaisymais ir aparatais dėl abiejų 

■<m ir chroniškų ligų. Didžiausią 
atyaą atkreipia ant visų ligonių, jei- 
-u pagelba arba gydymas yra gali
mas. Kreipkis tuo adresu:
401 Marlborough Street,

Boston, Mass.
Tel. Back Bay 807.

Ligonius ateina į namus apžiūrėt 
ant pareikalavimo. Gydau jau per 18 
metų. Kalbame ir rusiškai. (28)

J. MATHUS 
Geriausiu Lietorio 

SALONAS IR RESTAURACIJA.
Sveiki ireriausios rųšiea virimai 

ir užkandžiai. Patarnavitnaa pria- 
lankua.

Parankiausia Lietuviška užeiga.
J. MATHU8

342 Broadway, So. Boston, Maaa.
'S
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Perfumos visokių gėlių, 25c.. 50c.. 75c., S1.00. $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 SUTAISAU TEISINGAI 
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktarų.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
-V

X Šidlauskas I
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So, Bostt < Jhss. į

Note

E. J. Mažeika
GERIAUSIU LAIKRODĖLIU 

LAIKRODŽIU ir AUKSŲ 
KRAUTUVĖ

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKA LUKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

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

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




