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Metas XII.

Vokiečiai duoda Lietuvai "laisve”
Iš Londono atėjo žinių, 

kad Vokietijos valdžia duo
da Lietuvai ir Latvijai ”lai- ---------- ---------- ----------- v
svę.” Wolfo žinių agentu- ir kituose Lenkijos miestuo- 
ra išsiuntinėjusi Lietuvos ir se taip išsiplėtojo, kad vo- 
Latvijos seimų peticiją, ku 
rioje prašoma vyriausiojo 
vokiečių karės vado, "kad ji
sai gintų Vokietijos kaizerį 
ir galingą vokiečių šalį.” Be- 
to da Lietuvos ir Latvijos 
seimai prašo savo peticijoj, 
kad vokiečių valdžia leistų 
sutverti "Šalies Tarybą.” 
Vokiečių karinė valdžia lie
tuvių prielankumą "malo
niai priima" ir leidžia tokią 
tarybą organizuoti. Taryba 
turėsinti veikti "po vokiečių 
karinės valdžios direkcija" 
ir tiesti pamatą, ant kurio 
turės būt pastatyta busimo
ji šalies administracija.

Taigi pasirodo, kad Lietu
voj ir Latvijoj veikia jau ko
kie tai "seimai." Žinia sako, 
kad Lietuvos seimas suside
da "iš žymiausių vyrų, kurie 
atstovauja visas Lietuvos 
dalis." Ar tas seimas yra 
tik laikinas suvažiavimas, ar 
gal sudaryta ilgesniam lai
kui žmonių atstovybė, žinia 
nesako.

Faktas, kad Anglija šitą 
žinią praleido,, verčia

VARŠAVOJ BADAS.
Badas ir riaušės Varšavoj

kiečių valdžia leido šelpimo 
draugijoms jieškoti pašal- 

■ po s kur tik jos galima gauti, 
į Badas pasiekė jau tokio 
‘laipsnio, kad Varšavoj žmo- 
i nės pradėjo nuo jo mirti. Dėl 
! maisto stokos jo kainos taip 
pakilo, kad vien tik turčiai 
gali nusipirkti.

Šitokių žinių Washingto- 
nas gavo iš Šveicarijos.

[VOKIEČIAI ŠAUDO DE- 
i GANčlOM KULIPKOM.

Iš anglų karės fronto pra
nešama, kad vokiečiai pra
dėjo vartoti degančias ku- 
lipkas. Tas pastebėta 23 

1 rugsėjo. Šaudvmosi metu 
staiga pradėjo degti tai vie
no, tai kito anglų kareivių 
drapanos. Kiekvienam at
sitikime kareivis turėjo vo
liotis po žemę, kad užgesinus 
ugnį. Išpradžių nežinota 
kaip tas atsitinka, bet pas
kui pastebėta, kad drapanos 
užsidega visuomet toj vietoj, 
kur užkliudo priešininko ku- 
lipka. Pasirodė, kad vokie
čiai šaudo liepsnojančiomis 
kulipkomis.

'Paryžiaus Informacijos 
Biuro veikėjai areštuoti-

žinią praleido,, verčia mus 
tikėti, kad ji nėra išlaužta iš 
piršto. Anglai paprastai 
tokias žinias slepia, kur vo
kiečių valdžia kalba apie 
mažų tautų savvstovvbę. O 
jeigu jie šitos nepaslėpė, tai 
reiškia, kad Vokietija ištik- 
rųjų daro Lietuvoje kokius 
nors pienus. Vokiečių vald
žia matomai nori lietuviams 
ir latviams prisigerinti irgi 
su tam tikrais išrokavimais. 
Jai rupi, kad busiančiam tai
kos kongrese tų šalių žmo
nės nepareikalautų, kad 
juos prijungtų prie Rusijos 
respublikos, todėl ji ir žada 
jiems laisvę.

AMERIKOS KARIUMENĖ 
VARTOS LIEPSNAS IR 

GAZUS.
Washingtono valdžia iš

leido pranešimą, kad Ameri
kos kariumenė Prancūzijoj 
vartos prieš vokiečius lieps
nas ir nuodingus gazus.

Amerikiečių kariumenė 
bus padalyta į kelias armi
jas. Kiekviena armija susi
dės iš trijų korpusų. Ir prie 
kiekvienos tokios armijos 
bus vienas inžinierių pulkas 
(apie 1,600 žmonių) gazams 
ir liepsnoms vartoti.

O kada vokiečiai pradėjo 
tokias priemones vartoti, 
amerikiečiai vadino juos di
džiausiais barbarais—"hu
nais.”

KANADOS ŽMONES 
PRIEŠINGI KONSKRIP- 

CIJAI.
Per didelį vargą Kanados 

valdžiai pasisekė pravesti 
konskripcijos įstatymą, bet 
žmonių bruzdėjimas prieš 
konskripciją nesiliauja ir 
sakoma, kad gali kilti revo- 
1‘ucija, kuomet valdžia pra
dės tą įstatymą vykint gyve
nimam Žmonių ūpas labai 
įtemptas ir tarp konskripci
jos šalininkų ir jos prieši
ninkų nuolatos būna susirė
mimų. Iš Montrealo prane
šama, kad po vienų prakal
bų tris nežinomi žmonės nu
sekė paskui kalbėtoją, ku
ris savo kalboj aštriai smer
kė konskripciją, ir ant ryto
jaus žmonės rado jį nuoša
lioj vietoj sunkiai sumuštą. 
Kiek vėliau lygiai taip buvo 
pavaišintas vienas žymus 
konskripcijos apgynėjas. 
Daugiausia konskripcijai 
priešingi Kanados francu- 
zai.

PRAMUŠĖ AMERIKOS 
KARIŠKĄ LAIVĄ.

Pereitoj sąvaitėj didžiau- 
sis Amerikos kariškas lai
vas žiebė bevielę žinią, kad 
jo dugne likos išrauta didelė 
skylė ir vanduo jau pradeda 
eiti per antrąjį dugną. Visi 
laivai, kurie tik buvo aplin
kui ir gavo tą žinią, leidosi 
gelbėt skęstantį drednautą. 
Bet kokioj vietoj tas atsitiko 
ir kaip to laivo vardas, laiko
ma slaptybėj. Taip pat 
neaišku ir kas tą laivą pra
mušė. Laikraščiai sako, 
kad jis užjėjo ant kranto; 
bet ko jam reikėjo lipti ant 
kranto, tai kita paslaptis. 
Greičiausia jis jau pramuš
tas išbėgo į pakraštį ir nusė
do ant seklumos.

SAN FRANCISCO STREI
KAS NESIBAIGIA.

Kapitalistų spauda buvo 
pereitoj sąvaitėj paskelbus, 
kad laivui statytojų streikas 
San Francscoj jau pasibai
gė. Wilsonas pasakęs strei- 
kieriams grįžti darban—ir 
tie sugrįžę. Bet vėlesnės ži
nios parodo, kad visos laivų 
dirbtuvės stovi uždarytos ir 
30,000 darbininkų streikuo
ja.

REIKALAUJA, KAI) LA- 
FOLLETAS BUTŲ 

PRAŠALINTAS.
Washingtono senate 1 d. 

spalių senatorius Wads- 
worth iš New Yorko pers
kaitė New Yorko "organiza
cijų" peticiją, reikalaujan
čią, kad iš Jungtinių Valsti
jų senato butų prašalintas 
pagarsėjęs karės priešinin
kas senatorius Lafolletas iš 
VVisconsino, taipgi senato
rius Gronna iš North Da- 
kota ir senatorius Stone iš 
Missouri. Jie kaltinami už 
veikimą, kokio jiems neleid
žia šalies senato taisyklės.

Amunicijos fabrikantų 
organizacijai viskas leisti
na ; nesiklausiant rinkikų 
net ir išrinktus žmones va
ryti lauk, jeigu tik jie jų biz
nio neremia.
KENTUCKY-VALSTIJOJ 

NAMINĖ KARĖ.
20 žmonių užmušta.

Anglų laikraščiai prane
ša, kad Kentucky valstijoj, 
kur streikuoja kelioliką tūk
stančių anglekasių, prasidė
jo naminė karė. Kadangi 
kapitalistai prisigabeno gin
kluotų skebų, tai mainieriai 
taipgi apsiginklavo ir tan
kiai būna susirėmimų. Per 
tris pastarąsias savaites už
mušta daugiau kaip 20 žmo
nių. Kariumenės kapitalis
tai negauna, nes visa valsti
jos milicija likos paimta fe- 
deralėn tarnystėm Harlan 
pavieto teisėjas paskyrė 
5500 dovanų už suėmimą 
žmonių, kurie užmušė tūlą 
Scottą. Streikieriai gi pra
nešė pavieto valdžiai, kad 
streikierių areštavimas gali 
iššaukti visuotiną sukilimą.

"Christian Science M<»ni- 
tor” specialis koresponden
tas praneša iš Paryžiaus, 
kad franeuzų valdžia areš
tavo tenai kokio tai "infor
macijos biuro" įsteigėjus. 
Tarp suimtųjų randasi ir 
tūlas Goldskis, "Tautų žur
nalo” bendradarbis. Žyde
lis Landau, vienas "infor
macijos biuro" organizato
rių, taipgi areštuotas. Ke- 
liatas žmonių surištų su tuo 
biuru buvę jau pirmiau are
štuota. Paaiškėjo, kad tie 
žmonės fabrikuodavo sau 
pasportus į užrubeži važinė
tis ir darydavo visokių suk
tybių, apgavystėmis vilioda
vo iš žmonių pinigus.

Kaip išrodo, tai čia kalba
mu apie tą patį "informaci
jos biurą," kurį Gabrys ir 
ir tarp lietuvių garsindavo,! 
prašydamas nuolatos aukų 
"tautos reikalams." Kiek 
atsimenam, tai Gabrys gy
rėsi ir apie įkūrimą to "Tau
tų Žurnalo." Jis, rodos, sa
kėsi busiąs ir vyriausiu to 
"pavergtų tautų” laikraščio 
redaktorium.

Kad su tais niekieno neį
galiotais -"pavergtų tautų 
apgynėjais” buvo kas nors 
negera, tai jau liudija ir tas 
faktas, kad Gabrys staiga iš 
Paryžiaus išsinešė ir apie jo 
"informacijų biurą.” kuri 
klerikalų spauda pirma taip 
reklamavo, pastaruoju laiku 
visai jau negirdėt.

IŠKILMINGOS SIN FEI- 
NER1O LAIDOTUVĖS.
Dubline, Airijoj sostainė- 

je, pereitą nedėldienį buvo 
iškilmingos laidotuvės Sin 
Feinerių draugijos vadovo, 
Thomaso Ashe, kuris perei
tą ketvergą pasimirė kalėji
me, apskelbęs valdžiai bada
vimo streiką.

Velionis buvo areštuotas 
už airių sukilimą }>er Vely
kas 1916 metais. Jis buvo 
nuteistas iki mirties kalėji- 
man, bet likosi paleistas. Pa
skui už prakalbą likosi vėl 
areštuotas ir nuteistas me
lams kalėjimo. Pastaruoju 
laiku jis atsisakė priimti iš 
Anglijos valdžios maistą ir, 
sakoma, mirė iš bado. Gy
dytojai tikrina, kad velionis 
mirė ne iš bado, jo viduriuo
se rasta maisto, kurį jam 
varu kalėjimo sargai pylė, 
bet mirė nuo širdies ligos.

Jo laidotuvės buvo taip iš
kilmingos, kokių Airija nuo 
1891 metų, kada laidota Pąr- 
nellį, nėra mačiusi. Velionis 
buvo pašarvotas miesto ro- 
tužėj ir kūną dabojo unifor
muoti Airijos revoliucijinės 
armijos kareiviai. Daugy
bė įvairių draugijų ir orga
nizacijų dalyvavo laidotuvė- 

| se su visa bažnytine iškilme, 
i Anglijos valdininkai nei ne
mėgino kišties, bijodami ai
rių sukilimo, todėl airiai pa
gerbė savo laisvės kovotojo 
atmintį kaip jiems patiko.

SUĖMĖ TURKŲ ARMIJĄ.
Praėjusį panedėlį angių 

laikraščiai didelėmis raidė
mis paskelbė žinią, kad Me- 
zopotamijoj, kur anot bibli
jos buvęs Adomo ir Jevos ro
jus, anglai pradėjo smarkų 
ofensyvą prieš turkus. Per 
septinis mėnesius nieko ne
veikę, jie ant syk žengė pir
myn ir apsupo visą turkų ar
miją. /_ .
priversti pasiduoti. Vyriau- 
sis turkų vadas Ahmed Bey 
taipgi patekęs į anglų ran
kas.

H.AYWOODAS PASTATY
TAS PO $25,000 KAUCIJOS

Pagarsėjęs Amerikos uni
jų vadas Haywood, kurį a- 
nais metais kapitalistai no
rėjo nužudyti, dabar vėl li
kos suimtas ir išrodo, kad 
kapitalas vėl bandys pada
ryt jam galą. Jį kaltina 
konspiracijoj ir pastatė po 
$25,000 kaucijos. Iki šiol da 
neatsirado žmogus, kuris 
galėtų jį išpirkti.

KONGRESE MUŠASI.
Amerikos kongrese 28 

Apsupti turkai buvo rugsėjo buvo muštynės. Gin
čuose susipykę, susimušė du 
kongresmanai. North Da
botos kongresmanas Norton 
kirto į veidą Alabamos kon- 
gresmanui Helfinui. Helfi- 
nas kirto Nortonui atgal. 
Besi piešdami abudu parvir
to ant žemės, Helfinas ant 
viršaus. Salėj pasidarė di
delis triukšmas.

Didelis Sukilimas Vokietijoje.
t

PASKANDINO RUSŲ 
LAIVĄ.

Baltijos jūrėse vokiečių 
mina paskandino pereitoj 
sąvaitėj rusų karišką laivą 
"Cchotnik.” Išsigelbėjo tik 
10 žmonių.

MOTERJS UŽMUŠĖ 
VALDININKĄ.

Iš Petrogrado praneša
ma apie šitokį atsitikimą. 
Viena moteris nusipirko 
krautuvėj audeklo. Kitos 
motrįs norėjo iš jos tą au
deklą atimti. Milicija pra
dėjo užpultąją moterį ginti. 
Minia tuomet puolėsi ant 
milicijos. Prasidėjo tokios 
riaušės, kad reikėjo šaukti 
kazokus. Kazokai moteris 
išvaikė, bet milicijos butas 
likos išdraskytas, ir vienas 
valdininkas, kuris šovė į mi
nia, likos moterų užmuštas.

I

0XMANAS IŠTEISINTAS.
Milionierius Oxmanas, 

kuris papirkinėjo liudinin
kus prieš Tarną Mooney ir 
pats prieš jį kreivai prisie
kė, likos išteisintas. To ga
lima buvų jau ir tikėtis, nes 
prie to biauraus suokalbio 
ant Tarno Mooney gyvasties 
prigulėjo visa eilė ir valdi
ninkų ir net pats prokuro
ras buvo prisidėjęs. Taigi, 
jei Oxmanas nebūtų ištei
sintas, tai ir kitus suokalbi
ninkus reikėtų bausti.

Kaip tik kapitalistų teis
mas išteisino Oxmaną už pa
pirkimą liudininkų, Mooney 
žmonos sesuo tuojaus išėmė 
prieš jį warrantą už kreivą 
prisieką ir Oxmanas likos iš- 
naujo areštuotas. Bet nėra 
abejonės, kad jį ir vėl ištei
sins. Juk varnas varnui a- 
kin nekerta.

INTERNUOTUS VOKIE- 
čl US GABENS Į PIETUS.

Ant Gailups Island dabar 
yra 278 internuoti vokiečiai, 
kuriuos Amerikos valdžia 
nuėmė nuo vokiečių ir aust
rų laivų Bostone, kada tous 
laivus konfiskavo. Dabar 
visus tuos vokiečius gabens 
į Hot Springs, N. C., kur y- 
ra įtaisytas internuotų vo
kiečių centras.

NEW YORKE 1,000 SA- 
LIUNŲ UŽSIDARO.
Dėl padidintų mokesčių 

ant gėrimų ir kitokių apsun
kinimų, New Yorke užsida
ro daugiau kaip 1,000 saliu- 
nų.

KYNUOSE TVANAS.
Kynuose ištiko tvanas t 

užliejo visą Tien-Tsin apie- 
linkę. Pats Tien-Tsin mies
tas visai paskendęs ir van
duo siekia vis toliau. Tele
gramos sako, kad daugiau 
kaip 1,000,000 žmonių liko1 --- Z..'■—r 
be pastogės.

o_

BOLŠEVIKAI NENORI 
SI VAŽIAVIME LENINO.

Telegramos sako, kad bol
ševikai delegatai nutarė ne
reikalauti, kad Leninas pasi
rodytų dabartiniam rusų de
mokratijos suvažiavime, nes 
jam pasirodžius galėtų da 
kilti triukšmas ir užkenkti 
visam suvažiavimui.

VOKIEČIAI ATARI OJA 
ANGLUS.

Iš Lndono pranešama, kad 
Belgijos fronte anglai vėl 
atrėmė kelis didelius vokie
čių užpuolimus. Vadinas, 
vokiečiai anglus atakuoja.

VISUOTINAS RUSŲ DE
MOKRATIJOS SUVA

ŽIAVIMAS.
Dabar Petrograde yra vi

suotinas demokratinių Rusi
jos organizacijų suvažiavi
mas, kuriame daugiausia y- 
ra Darbininkų ir Kareivių 
Tarybų delegatų. Dabar 
Rusijoj organizuojama nau
ją ministerija. Suvažiavi
mas todėl išnešė rezoliuciją, 
kad kadetai naujon ministe- 
rijon nebūtų įleisti.

Suvažiavimas pareikala
vo, kad Kerenskis pasiaiš
kintų dėl daromų jam užme
timų. buk prie Kornilovo 
kontr-revoliucijos ir jis pats 
buvo prisidėjęs. Kerenskis 
ant to atsakė:

"Aš užbėgau tai kontr-re- 
voliucijai kelią. Aš nuslopi
nau ją. Apie jos rengimą aš 
jau žinojau nuo pat pra
džios.”

Kuomet Kerenskis pasa
kė, kad Rusijos labas reika
lauja tvarkos ir disciplinos, 
kaž-keno balsas salėje sušu
ko: "Tamsta esi pavojin-
giausis žmogus Rusijoj.”

Salėj pasidarė audra. Iš 
vienos pusės pakilo smarkus 
protestai, iš kitos — ploji
mas. Pradėjus reikalauti, 
kad pasakęs tuos žodžius 
žmogus pasakytų savo var
dą, ant užpakalinės gelerijos 
atsistojo paprastas kareivis 
ir sudėjęs rankas ant kruti
nės ramiai sutiko įniršusių 
Kerenskio šalininkų protes
tą.

Abelnai imant, suvažiavi
mas yra nepaprastas regi
nys. Galerijos užgultos žmo
nėmis. Publika tankiai duo
da kalbėtojams klausimų. 
Žiemos Rūmai, kur suvažia
vimas laiko posėdžius, nak
ties laiku apstatomi stipria 
sargyba.

ANGLAI PAĖMĖ5.296 BE
LAISVIŲ IR 445 KANUO- 

LES.
Per rugsėjo mėnesį ang-1 i • - —

2 spalių atėjo žinių, kad 
visoj Vokietijoj prasidėjo 

i sukilimas. Žmonės reika
lauja baigti karę. Essene 
subatoj buvo didžiausios de
monstracijos prieš valdžią; 
minia daužė langus. Frank
furte 50,0<X) žmonių, nepai
sydami valdžios draudimo, 
įtaisė demonstraciją ir pa
reikalavo taikos. Vokieti
joj esąs didžiausis skurdas. 
Kaizeris ir kaizerienė atida
vę valstybės bankui visus 
savo aukinius daiktus, kad 
padarytų pinigų.

i

RUSIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ AMERIKOS DES

POTIZMĄ.
Pereitoj nedėlioj Petro

grade buvo milžiniškas pro
testo mitingas prieš Ameri
kos carizmą. Didžiausis cir
ko rūmas prisikimšo kupi
nas žmonių, <> sugrįžę iš 
A. revoliucijonieriui aiškino 
apie Amerikos "laisvę.” Jie 
nurodinėjo, kad kapitalistų 
valdžia čionai taip pat smau
gia socialistų spaudą ir per
sekioja pažangias darbinin
kų organizacijas, kaip tai 
darydavo Rusijoje caro val
džia. Norėta įtaisyti net 
protesto demonstraciją 
prieš Amerikos ambasadą, 
bet valdžia bijodamosi, kad 
įniršusi minia nepavartotų 
spėkos, apstatė ambasadą 
kareiviais ir šarvi otais au
tomobiliais.

Telegramos sako, kad kal
bėtojai daugiausia smerkė 
Amerikos valdžią už persė
ki jimą Aleksandro Berkma- 
no.

NEPILIEČ1Ų ĖMIMO BI- 
LIUS SULAIKYTAS.

Kaip skaitytojai jau žino, 
Suvienytų Valstijų kongre- 
-an buvo įneštas sumany
mas (bilius), kad imti ka- 
iumenėn ir tuos ateivius, 

kurie neturi da nei pirmų 
oopierų. Senatas tą bilių 
jau priėmė, bet kuomet jis 
paduota atstovų butan, val
džia jį sulaikė. Valstybės 
sekretorius Lansingas pasa
kė, kad kol kas kongresas 
tą bilių padėtų į šalį ir apie 
ėmimą kariumenėn ateivių 
visai nekalbėtų. Jis nurodė, 
kad jeigu Amerika pradėtų 
imti nepiliečius, tai tas galė
tų pridaryti jai tiek keblu
mų, kad ji niekad negalėtų 
iš jų išsipainioti. Mat, neu- 
tralės valstybės smarkiai 
prieš tai užprotestavo.

DIDžlAUSIS ORLAIVIŲ 
UŽPUOLIMAS.

‘Anglijos valdžia praneša, 
kad pereito panedėlio naktį 
vokiečių orlaiviai buvo pa
darę didžiausi užpuolimą 
ant Anglijos, koks tik yra 
kada nors buvęs. Orlaiviai 
atlėkė pasidaliję į keturias 
grupes ir kuomet vieni bom
bardavo pakraščio miestus, 
kili pasiekė Londoną ir te
nai pradėjo sėti iš padangių 
bombas. Bombų buvo nu
mesta nepaprasta daugybė. 
Kiek užmušta žmonių ir pri
daryta blėdies, valdžia nesa
ko.

Reikia pasakyti, kad vie
nas užpuolimas buvo ir ne
dėlios naktį. Devyni žmonės 
buvo užmušti ir 42 sužeisti. 
Išrodo, kad vokiečiai jau ne
duoda Anglijai nei užmigti 
ramiai. Tuo tarpu anglų or
laiviai Vokietijai negali tuo Vėl prasidėjo pardavinėji- 
atsimokėti. Vieną syk j^e mas "Liberty Bonds’ų,” kaip 
bandė ant Vokietijos pakra- tai buvo keli mėnesiai atgal, 
ščio užpulti, bet daugiau jau šiuo žygiu valdžia nori gau- 
nenori. Ir jie tikisi Vokieti-j ti $3,000,000.000 i 4 sąvai- 
ja sumušti, turėdami kurkasi tęs, bet valdininkai tikisi, 
žemesnę techniką. kad jie surinks $5,000,000,-

000. '

NAUJA KARĖS 
PASKOLA.

I 4 savaites valdžia nori 
gaut $3,000,000,000.

Nuo I spalių Amerikoj at- 
sidarė nauja karės paskola.

žemesnę techniką.

SUCHOMLINOVUI 
TORGA.

KA-
Bulgarija pusiau oficialiai

lai sakosi paėmę 5, 296 vo- Buvęs rusų karės ministe- praneša, kad ji nori jau tai- 
’ • Z?o i----------------- !_•_ O..-I--------------- 1:------------------------------ bet tik karfu su Vo-kiečių nelaisvėn, 68 kanuo^ris Suchomlinovas nuteistas i..—.  ..............  ~
les ir 377 kulkasvaidžius. ’katorgon iki gyvos galvos. Ikietija. Viena ji nesitaikys.
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žodžių tankiai pinigiškai še!- ‘ 
pęs p. A. Rimką.
"4. Ponia Alytienė prisipažino 

vertųsi į angių kalhą p. Pilėnui 
iš lietuvišku laikraščių straips
nius. tame nieko blogo nematy-. 
dama.

”5. P-nas A. B. Strimaitis; 
prisipažino, jog SLA. ofise tan
kiai lankydavosi p. Pilėnas, kai
po buvęs SLA. nariu ir New- 
Yorko kuopos pirmininku.

”G. P-nas Pilėnas skundžia 
Amerikos valdžiai lietuvių or
ganizacijas.

”7. P-nas Pilėnas įskundė A- 
menkos valdžiai keletą lietu
vių. jų tarpe ir mane, esant Vo
kietijos šnipais.”

Pilėnas sakosi "tankiai 
sušelpdavęs pinigiškai” p. A. 
Rimką, kuris ir pats "Lie
tuvių Balse" prisipažįsta ga
vęs nuo "tūlo labdario” pini
gų ir žada juos sunaudoti 
"sulvg aukautojo norų.”

Klerikalų spauda dabar 
daug kalba apie "liberalų 
šnipus." Ir dabar, kuomet 
dalykas jau pusėtinai paaiš
kėjo, klerikalai vis reikalau
ja, kad "liberalai” pasakytų 
aiškiai, kiek jie turi savo 
tarjie šnipų, kas tie šnipai 
yra ir it. Taip ve "Darbinin
kas rašo:

"Gal atvirai bijomos visus 
dalykus paaiškinti. Gal viso 
to apačioje gludi kokia nauja 
misterija, kurios liberalai neno
ri parodyti.

"Indomus ir tas dalykas, kad 
p. Keistutis šliupas paskelbė 
apie lietuviškus šnipus po to. 
kaip apie juos patyrė nuo p. 
St. Šimkaus. O p. St. Šimkus 
dar ilgai nedrįso p. K. šliup 
paskelbimų patvirtinti, o libe
ralų spauda tarsi tyčia šnipų is
toriją mėgino numalšinti.

’ T. Stasio Šimkaus paskelbi
mas daug žingeidžių dalyke 
mums paiodo.. bet visos teisy
bės dar nepasako. Lauksime 
pilnos atskaitos iš lietuviškų 
parsidavėlių veikimo, žinome, 
kad jie yra. tai vertėtų žinoti 
ir kiek blėdies jie yra Lietuvai 
padarę."
Ginti "liberalus” mes ne

turime nei noro, nei reikalo. 
Bet mums nepatinka ta ne
teisybė. kad klerikalai šū
kauja tik apie "liberalų" šni
pus, o apie savuosius visai 
nutyli. Mes reikalavome 
kad tautininkai paskelbti; 
ką jie žino apie šnipus savo 
pastogėj, ir todėl reikalau
jam, kad klerikalai savuo
sius taipgi paskelbtų. Mes 
gerai žinome, kad Bostone 
ir jo apielinkėj yra keliatas 
katalikų šnipų. Jų lizdas y- 

; ra klerikalų laikraščio reda- 
j kcijoj. Jie ne vieną nekaltą 
žmogų jau Įskundė, ne vie
nai draugijai pridarė nes- 

. magumo. Apie Bostoną lie- 
; ’uviai vadina juos "svola- 
! eisis.” Vieną tų šnipukt 
i ana dien netoli Bostono vie-

rėjo sumušti, ir butų sumu- 
Į šę. jei kalbėtojas nebūtų su- 
. laikęs.

Taigi mes .reikalaujame, 
j kad klerikalai paskelbtų ty 
i "svolačių” vardus viešai. 
Musų visuomenė turi save 
priešus žinoti. "Darbinin- 
ke,” prabilk!

i 

i

i
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spaudoje pradėta plačiai j 
kalbėti, kad daug tokių "sla
puku" vo:kia ir lietuviu'tar- A * k
po. Visų pirmiausia apie, 
lietuvių šnipus prabilo "Tė
vynėje" K. šliupas. Paskui 
rašė apie tai K. N. "Kelei
vyje." Jis nurodė, kad Ne\v- 
Yorke yra tūlas lietuvis, ku
ris tarnauja anglų valdžiai 
ir nuolatos jai praneša, kas 
dedasi lietuvių tarpe. Mu- 

i su korespondentas tuomet:. 
sakė, kad tas asmuo bandė; 

! pasamdyti prie to paties , 
■dirbo pp. Račkauską, Šim- - 
kų, Sirvydą, Baluti ir kitus: . 
kad jis nuolatos lankosi į : 
“Tėvynės" redakciją ir kad 
viena "Tėvynės" darbininkė. ( 
kurios pavardė prasideda su h 
raide A., verčia jam lietu-' 
viškų laikraščių straipsnius 
“'nglų kalbon, o jis tuos 
straipsnius siunčia valdžiai.

Visa tai dabar patvirtina 
38-tam "Tėvynės" numeryje 
p. S. Šimkus, kuris rašo:

'Tono K. šliupo paskelbta is
torija apie 'parsklavėlius’ bega
lo užinteresavo musų veikėjus 
ir laikraščius... Man teko nelai
mė tą dalyką ištirti ir iškelti: 
tat. manau, mano priedermė t; 
nelaimingą istoriją dabar vie
šai paskelbti...

“Man atvažiavus į New Yor- 
ką teko iš vieno-kito girdėti, 
iog tūlas p. Pilėnas esąs Angli
jos valdžios agentas, sukinėja
si* tarpe lietuvių ir kaž-ką ne
aiškaus veikiąs. Ponas Rač
kauskas kartą išsikalbėjo, jog 
p. Pilėno buvo kalbintas kaž
kokiais reikalais važiuoti į Ru
siją. Vienas-kitas painiodavo 
su p. Pilėnu kadaise p. Rimkos 
'Ateityj' paskelbtus S 1.200. 
Patėmijau. jog p. Pilėnas lanko 
lietuvių susirinkimus ir tt.

"Pasklydus žiniai, jog aš iš
važiuoju Rusijon, po tūlo susi
rinkimo p. Pilėnas pasakė turis 
į mane labai svarbų reikalą. Iš
sikalbėjus. jis man pasiūlė va
žiuoti Rusijon kaž-kokio fondo 
lėšomis.... Pilėno 'reikalavimai’ 
buvo įdomus; antra, buvau tik
ras, kad už to kas nors slepia
si—tat pasiryžau su juo tartis 
iki kol bus galima, o paskui vis; 
dalyką pranešti tiems, ką laike 
lietuviškos politikos vairą.

"Ponas Pilėnas pradėjo to
liau būt vis neaiškesnis. Apie 
tą fondą, kuris pinigus duodąs, 
vieną kartą jis sakė esąs 'Ma
žųjų tautų užtarytojų fondas.’ 
kitą syk—'Amerikos valdžio- 
fondas,’ vėl kitą syk—tai An
glijos valdžios.’ tai 'šiaip jau 
turtingų žmonių' fondu vadino.

”Su juo besikalbant, 'besita
riant,’ Įsitikinau, jog p. A. Rim
ka su p. Pilėnu yra pinigiškai 
surištas; jog ponia Alytienė. 
SLA. ofiso darbininkė, kaž-ko- 
kiems dalykams p. Pilėno buve 
samdoma; jog SLA. ofisas su p. 
Pilėnu yra artimuose santikiuc-1 nam susirinkime žmonės no 
se. Apart to. Pilėno keistas už- ■ 
silaikymas ir vis kliokis to pa
ties dak ko aiškinimas, jo no : 
ras važiuoti Petrogradan sveti-1 
ma pavarde ir tt. darė įspūdį. į 
kad dirba kaž-kokį lietuviams 
nenaudinga darbą ir kad žmo
nės su juom artimus sahtikius 
turintie taip-pat yra mums ne
ištikimi.
"Ypač pradėjau p. Pilėną in- 

'tarti po to. kai jis man indavė 
S100 lietuviškiems reikalams ir 
pamaži pradėjo spaudimą dary
ti, kad veikčiau sulyg jo planų. 

"Artimiusiame Am. Lietu
vių Tautinės Tarybos susirin
kime aš vi«ką pranešiau ir pa
siūliau išrinkti komisiją visą 
tą dalyką ištirti.”
Tame susirinkime buvęs 

Į K. Šliupas ir tuojaus para- 
Kalbėdamas* apie Lietuvą,; šęs apie tai i "Tėvynę.” To-| 

Junius Amerikanus sako, kiu budu visa šita istorija' 
kad Amerikos komisija tai- apie šnipus pakliuvusi spau- 
kos kongrese turi reikalauti don, nelaukiant, ką patirs 
Lietuvai respublikos. komisija.

Komisijon Įnėjo: Norkus.

"TU E PEOPLE’S COUN- 
CELOR.”

Gavome tokiu vardu nau
ją laikrašti iš Washingtono. 
Laikraštis išleistas Chica
gos People’s Council kasie- 
riaus I unde, bet nėra ofici- 
alis Tarybos organas.

Savo įtalpa "People’s 
Councelor" daugiau yra pa
našus į kokį atsišaukimą, 
arba i atvirą laišką, negu i 
paprastą laikrašti. Jame 
nėra žinių, nėra apskelbi
mų. Parašytas jis vieno 
žmogaus ir adresuojamas 
Liaudies Tarybai. Pasira
šo po juo tūlas Junius Ame- 
rieanus. Jisai pataria Liau
dies Tarybai ir visiems tai
kos šalininkams pakeisti . 
savo taktiką ir reikalavi
mus, nes dabartiniai talki
ninkų reikalavimai, jo nuo
mone. yra miražas; jie esą 
vienpusiai, praktikoj neįvy
kinami, ir jeigu taikos ju
dėjimas nenusiseks, tai vi
sas tas organizacijas džiu
gai papiaus. Jisai ima kiek
vieną šalį skyrium (neai>- 
lenkia ir Lietuvos), perkra
to jos istorinį, etnografinį ir 
ekonominį padėjimą ir daro 
išvedimą:

1. Kad Amerika turėjo 
teisę paskelbti Vokietijai 
karę už skandinimą Ameri- 
ks laivų ant jūrių, l>et Ame
rikai nebuvo jokio pamato 
kištis į visasvietinę karę.

2. Kad sąjungininkai ne
galės nuveikti Vokietijos 
net ir su Amerikos pagalba.

3. Kad kapitalistai nori 
tęsti šitą karę ne dėl perga
lės, bet kad prisiplėšus dau
giau pelno ir suvertus sko
las ant darbo žmonių spran-, 
do.

4. Kad sąjungininkams ei
na labai riestai ir jie, ypač 
Anglija, deda visas pastan
gas, kad karę greičiau už
baigus. nors viešai to sten
giasi neparodyt ir tvirtina 
savo žmonėms, kad karė jų 
laimėta.

o.Kad taikos obalsis "be- 
užkariavimų ir be bausmių" 
liko jau Anglijos obalsiu, 
kad Vokietija tam obalsiui 
priešinga, ir todėl toks pa
matas taikai nesąs tikęs.

6. Kad amerikiečiai turi 
spirti Kongresą, kad Ameri
kos karė butų suglausta į 
karę tik su Vokietija ir kad 
butų reikalaujama kuogrei- 
čiausios taikos, sąjunginin
kų visai nežiūrint.

7. Kad Amerikos talkinin
kai neprivalo kištis Į kitų 
šalių reikalus. Keldami tai
kos obalsi ”be užkariavimų 
ir be bausmių,” jie gali pri
vesti prie to, kad Amerikos 
žmonės tikrai pradės remti 
karę, jeigu taikos derybosse 
centraiės valstybės tokią 
taikos formulą atmestų.

8. Taika galinti Įvykti 
vien tik visų nusileidimu.

9. Kad Amerikos kapitali
stai daro didžiausias pas
tangas, kad karė tęstųsi 
kuoilgiausia: kad Ameriką 
valdo gabiausi ir galingiau
si finansistai politikieriai.

> I

n

skis, Anglijos pasiuntinys Bu- 
chanan. Amerikos oasiuntinys 
Root i: Amerikos generaiio šta
bo viršininkas Scott.

"šitoj konlerencijoj 
prade*i ant vokiečių 
mas. Toks nutarimas 
ta \V ilso no spaudimu, kuris rei
kalavo, kad ofensyvas butų 
pradėtas nevėliau, kaip 1 spa
lio. o jeigu Rusija nuo to atsi
sakytu. tai grasino pertraukti 
visas finansines pei traktaci- 
jas.

"Kadangi Rusijos ateitis pri
klauso labai daug nuo Ameri
kos finansinės paramos, tai ru
sai buvo tiesiog priversti su tuo 
reikalavimu sutikti ir liautas 
tuojaus Įteikė karės ministermi 
5 milioflus dolerių.”

Taigi matot, kad net ir 
bolševiku organas Kerens
kio valdžios už pradėtąjį o- 
fensivą nekaltina. Jis pri
pažįsta, kad "rusai buvo pri
teršti” tą ofensyvą daryti. 
Ir nurodo, kas juos prie to 
privertė.

nutarti- 
užpuoli- 
padary-

l
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Kaip kunigai dalija pašalpą?
SIRVYDAS "NORI SUĖS-i

‘ Tl” "ATEITĮ.”
"Ateitis," rašydama kaip 

Sirvydas prie jos kabinėjasi,
sa^0: ■ šiomis dienomis Petras

”lš šalies tėmijant tuos gin-j Pauliukonis So. Bostone ga
vus išrodė, kati p. Sirvydus kai- • »••«>»
po 'Vienybės Lietuvninkų* dali
ninkas ir redaktorius nori su
ėsti 'Ateitį,’ kad 'Vienybei’ bu
tų daugiau prenumeratorių, ži
noma. tas yra daugiau, negu 

vie
kai: 
bet

UlU, 
nedraugiška. priklausant 
nai idėjinei srovei, linkėti 
tos pat srovės laikraštis, 
kitų leidžiamas žlugtų.”

Negana kad Širvy dus pats 
ėdąs "Ateitį," bet da pasi- 
kviečiąs ir savo sūnų į talką. 
Tas vaikėzas per "Lietuvą” 
duodąs "žaliu" pamokvnimr 
"Ateičiai.”

Kunigas klausia, ko nori. 
Pašalpos noriu, ši sako; da 
galėčiau, girdi, užsidirbti, 
nes moku sint, lx*t mašinos 
neturiu. Tai kaipgi, ar nori 
pašalpos, ar ant mašinos, 
klausia kunigas. Tai pra
šant duot ant mašinos, sako 
mergina. Kunigas atskaitė 
10 rublių—te tau ant maši
nos.

”Už savaitės šita mergina 
vėl ateina. Na. ką gi pasaky
si,klausia kunigas. Norėčiau 
pašalpos, ši sako, darbo nie
kas neatneša. Kunigas tuo
jaus išėmė 15 rublių ir pa
davė. Mat, ’inteiigintė’ ir 
prie to da jauna mergina.

"O maniškė, ūkininkė mo
teris, per du mėnesiu vaik
ščiodama vos-vos išmalda
vo 5 rublius ant drapanų. 
Tai ve kokia teisybė pas ku
nigus. Mat jie aiškina, kad 
jaunoms reikia duot kiek 
reikia ant pragyvenimo, 
kad jos nepasileistų, ’cna
tą’ čielą išnošiotų. Bet mo
terų ’enata’ kunigams neru
pi. Jos su mažais kūdikiais 
gali tą ’enatą’ ant gatvės 
parduoti. Bet jeigu ateis 
pas kunigą pas žydą tarna
vusi merga, jis tuojaus apie 
jos ’enatą’ rūpinasi.

“Bet kad tiems jegamas- 
čiams rupi visai kas kita, 
o ne ’cnatos’ apsaugojimas, 
tai aiškiausia parodo šitas 

j atsitikimas. Atvažiavus 
j man Mohilevan. D-ro Jo
kanto pati buvo ienkų komi
tete už vedėją ir gaudavo 
80 rublių mėnesiui algos. 
Valgis gatavas. Alga, ro
dos. labai gera, o betgi kuni- 
igas Grajauckas išskyrė jai 
Ida po 10 rublių ’pašalpos’ iš

vo nuo savo brolio iš Rusijos 
laišką, kur pranešama Įdo
mių dalyku apie kunigų po
litiką. Tarp kitako ten ra
šoma:

"Parašysiu apie kunigėlių 
darbelius nuo pat pradžios, 
ką teko patirti da Vilniuje 
būnant. Kaip jau ant ūkės 
nebegalima buvo gyventi, 
sudegino namus ir pradėjo 
varinėti, tai maniškė nuva
žiavo su sesere Radzevičene 
į Vilnių. Pagyvenusios mė
nesį, nuėjo abidvi į komitetą 
pašalpos prašyti. Priėjo 
prie kunigo, kuris tenai šei
mininkavo. ir sako, kad jau 
nebeturi iš ko gyventi. Ku
nigas sako, pašalpos negau- 
sit: tokios moteris gali da 
pačios užsidirbti. Radzevi
čienė sako, kunigėli, kaip gi 
mes dirbsime, kurgi mes 
mažus vaikus dėsime? Ga
lit ežes ravėt ir kartu vai
kus dabot, paaiškino dvasiš
kas tėvelis.

"Moteris pasitraukė Į šalį 
ir stovi, nebežinodamos kur 
daugiau eiti. Tuo tarpu at
eina komitetan jauna, graži 
mergina. Priėjo prie kunigo 
—pakšt rankon.Tai kogi no
ri. gal pašalpos? klausia ku
nigas. Taip, dvasiškas tė-

I
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LIETUVĖ PAGIMDĖ DU
JUODVEIDUKU.

Mahandjaus "Saulėje 
skaitome šitokį dalyką:

"Pittsburgh. — Gyveno čio- 
nais prie ulyčios Butler tūlas 
Lenkas, turintis Lietu\aitė už 
pačią, patogi kaip stirnaitė, 
čia gimus ir turinti čionaitinį 
pasiutimą galvoje. Vyras 
džiaugėsi, jog neužilgo pasiliks 
tėvu, nes garais ketino į keliasi 
dienas atsilankyt.—Kaip nu
lindo žmogelis ii vos nepasiuto 
iš nusistebėjimo kada garais 
paliko dvinukus bet ar turėjo 
jisai kur sustot ant atsilsio pas 
nigerius nes vietoje baltų dvi- 
nukų. paliko juodus kaip smala.

"Nelaimingas tėvas pagrie
bė revolverį ir butų pačią ir mo
tiną nužudęs, bet daktaras su
laikė jį nuo žmogžudystės atim
damas jam revolverį. . .

"Vargšas, apgautas per savo!veli, sako mergina; iš Kal- 
pačiulę. kuriai visame tikėjo ir varijos pabėgau, visos dra- 

^anos pajj^0 q kiek gi no- 
yi? Penkiolikos rublių už
teks? Užteks, sako mergi- 

Ir tuojaus jai atskaitė 
’ 15 rubliu.

-

"Tą pačią dieną atėjo ki-

i LAIKRAŠČIAMS GRESIA 
A Ršl A US1A C EN Z U R A.

Amerikos valdžia, kuri 
nori Įvesti Vokietijoj demo
kratizmą, Amerikoj tą de
mokratizmą baigia jau nai
kinti.

Kongresas dabar priėmė 
bilių, kuris duoda preziden
tui galę pasmaugti visą pa
žangią spaudą Amerikoj, t- 
ki šiol tik pačta galėjo atsi
sakyti siuntinėti nepatinka
mą kapitalistų valdžiai laik
rašti, dabar gi prezidentas 
galės uždrausti ir ekspresu 
nepatinkamą jam laikraštį 
siuntinėti, galės uždrausti 
ji visai pardavinėti ir net 
spauzdinti.

Šitas despotiškas bilius be 
to da reikalauja, kad visos 
žinios ir straipsniai, kurie 
tik paliečia Amerikos (kapi-! 
talistų) politiką arba karės 
klausimą, butų verčiami an
glų kanibon ir paduodami 
pačtos viršininkui po prisie- 
ga, kad vertimas teisingas.

Tokios biaurios cenzūros 
nebuvo net ir caro valdomoj 
Rusijoj, kurią omerikonai 
vadindavo dispotiškiausia 
šalimi. Tai kaip gi dabar 
turės būt pavadinta "laisvo
ji” Amerika?

Tuo pasikėsinimu ant 
spaudos laisvės pasipiktino 
įau net buržuazijos švares
nė spauda. Taip ve "Bos- 
.ton Journal" 29 rugsėjo nu- 
meryj rašo:

’Trač.i usi pavasarį valdžia 
kelis kartus bandė jei ne tokiu, 
tai kitokiu budu uždėti ant ša
lies spaudos cenzūrą, bet vi
suomenės sentimentas tuos 
bandinius atrėmė. Cenzūra 
buvo tik viena prezidento rei
kalaujama priemonė, kuri ne
galėjo pereiti per kongresą. 
Paskutiniam bandymui nenusi
sekus, ’JouraaF perspėjo savo 
sdeaitytojus. kad cenzūra savo 
šlykščią galvą vėl pakels. Ir ji 
pakėlė. Savo pastangose už
mesti ant šalies cenzūrą val
džia buvo tik sulaikyta, bet ne
apgalėta.

"Įstatyme apie šnipus pasi
liko maža, nepastebėta klauzė. 
kuri davė pačtos viršininkui 
teisės paskelbti nesiuntinėti- 
nais visus laikraščius, kurie til 
pritars arba ragins prie išda
vystės, sukilimo arba priešini
mosi Suvienj tų Valstijų įsta
tymams.

"Iš žodžiu, čia išrodė gera ir 
sveika priemonė.

"Bet Kaip ii buvo praktikuo
jama? Pačios viršininkas tuo
jaus išmetė iš pačtos apie 46 
laikraščių, baugiausia jų pri
gulėjo socialistams. Jie kri
tikavo valdžią. vieni aštrioj 
kalboj, kiti netinkamoj, bet kai 
kurių kritika buvo gana rimta 
ir paduoti argumentai buvo 
liogiški. Kad bešališkai spren
džiant, didžiūną tu laikraščių 
sulvg to įstatymo nebūtų nie
kados sulaikyta, tai nėra jokios 
abejonės. Gai kaikurie jų tu
rėjo užuojautos Vokietijai, bet 
kaltinti tarne tokį žurnalą kaip 
’Masses’ gali tiktai tamsus au
tokratas.”

Taigi ir toks ”Boston 
i Journal" pripažįsta, kad 
[cenzūros Įstatymas laikraš
čiams yra labai pavjingas, 
nes juo pasiremdamas ne
doras valdininkas gal; pa
smaugti kiekvieną laikrašti, 

‘kuris tik jam nepatiks.

I

I

mylėjo pasiutiškai, iš sarmatos 
apleido Pittsburgha. iškeliauda
mas Į ten. kur jo niekas nepa
žįsta. ir negalės užmetinėt, jog 
jo nedora moteris turėjo my- na. 
Įima velniškos veislės.”

Įdomus tai atsitikimas, __ ___ ,
bet da Įdomesnė Mahano- ta jauna mergina pašalpos 

prašyti. Kunigas klausia, 
kuo tu užsiėmi? ši pasakė 
buvusi pas koki ten jumą už 
■pakajauką,’ vadinasi, 'inte
ligentė, ’ tai jau daugiau rei
kia. Davė 18 rublių.

"Prieina tuoj ir trečia.

vaus "gazetos” "lietuwisl- 
ka” kalba.

BIDRAS IMIGRANTU 
PAGELBAI.

9

lietuvių Komiteto. Juk gau
dama po 80 rublių mėnesiui 
šita ponia ’cnatos’ rodos, ne
galėjo prarasti. O gal už 
tai. kad vienam kambaryj 
abudu gyveno?..”Massachusetts valstija 

kūrė biurą 
patarnauti, 
rie nemoka 
šita Įstaiga _____
Bureau of Immigration.

Biuro raštinė nori palai
kyti ryši tarp svetimtaučių' 
ateivių ir valstijos, taip kad 
apie kitus galėtų daugiau 
žinoti ir vieni kitiems pagel
bėti, ir taip bendrai veikiant; 
sustiprinti draugikšus ry
šius ir gerą valią.

Gyvendami svetimoj ša
lyje, kalbėdami svetima kal
ba, susidurdami su naujais 
papročiais ir naujais gyveni
mo patyrimais kaip namie 
taip ir prie darbo, svetur gi
mę gyventojai tankiai susi
duria su tokiais klausimais, 
kad teisingas paaiškinimas 
ir patarimas butų labai pa
geidaujamas.
Tokiam patarnavimui teikt 

ir yra Massachusetts Bu
reau of Immigrotion sutver
tas. Todėl kas turi kokių 
klausimų, tegul ateina Biu
ro ofisan i Statė House. Te
nai bus duotas patarimas ir 
paaiškinimas. Ofisas atda
ras nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
po pietų: subatomis tik iki 
pietų.

(Valdžios pranešimas).

Į- 
svetimtaučiaim 
ypač tiems, ku- 

anglų kalbos, 
vadinasi Statė

MINTIES TRUPINĖLIAI.

i Laisvamane. Kad žmonės bus žmonės, ne 
žvėrys, ne avvs,

Jie spėką ir turtą, ką ka
rėms išmėto,

Dės mokslui, švietimui, vien 
protą belą vis,

Rinks laimę iš lauko dorybe 
užsėto.

t i Hypatia buvo jauna, aug- 
į štą mokslą pasiekus ir ge- 
; rai išsilavinus moteris. Ji 
' , gyveno Aleksandrijoj 1,500 

metų atgal. Ji buvo pirmuti
nė auka, kuri krito iš miny- 
ku ranku už laisvamanvbe. te *. te te
Ji surengė tris paskaitas, 

južvardvtas: ”Iš kur aš atė- 
į jau?” ”Kas aš esu?" ir "Kur 
i aš einu." Ji tas paskaitas 
skaitė nauja-platoniškos mo 
kvklos mokiniams.

Už pastatyma 1X te *, te te

siu klausimų, vyskupas Ky- 
ril sukurstė prieš ją krikš
čionis ir sykį jam pačiam va
dovaujant įsiutusi minia mi- 
nykų Hvpatiją užpuolė va
žiuojant gatve. Pagriebę 
ją, tie dievo tarnai valkiojo 
po gatvę, perpiovė jai gerk
lę, nuplėšė nuo jos drabu
žius ir lyg alkanų vilkų gau
ja, pačiam vyskupui žiūrint, 
sudraskė tą, kuri drįso prieš 
jų norą tyrinėti ir skelbti 
teisybę, drįso abejoti apie jų 
Dievą. Paskui surinkę su
draskytą jos kūną sudegino, 
kad nė ženklo neliktų.

štai koks baisus buvo liki
mas pirmutinės ypatos, ku
rios išlavintas protas atsisa
kė tikėti dvasiškijos bur
tams. Ir ta pirmutinė lais
vos minties auka buvo mote
ris.’

Nors sudraskę jos kūną 
kunigai sudegino, vienok 
jos idėja nežuvo. Daug jos 
pasekėjų krito nuo kunigi
jos rankų,bet laisvos minties 
juodoji armija neistengė su- 
naikyti. šiandien jau tūk
stančiai vyrų ir moterų skel
bia tą idėją, už kurią Hypa- 
tija buvo nužudyta.

M. Michelsonienė.

Kokios mintys veikmę varo, 
Tokis žmogus pasidaro:
Gana veidan žvilgsni mesti, 
Kad ten laipsni mus surasti.
Nors prievarta jungąi

tokiu dra- svietui užmesti, 
-- " Bet ten, kur jo nėra, 

JĮ stengiasi rasti.

Kitą mokyti ir kvailas pa
taiko:

Save gi išlavint reikia ne
paiko.

Argi čia teisybė
Vargšai dirba, vargsta, 
O besočiai turčiai
Jųjų pelną žarsto.

Daug geriau yra stovėti že
mai,

Bet dvasia ir protu siekt 
augštai,

Negu kūne jaustis didžiu,
O gabumuos, dvasioj būt 

bergždžių.

KAS PRIVERTĖ RUSUJĄ 
DARYT DABAR UŽ

PUOLIMĄ?
Daugelis smerkia laikiną

ją rusų valdžią, kam ji pra-
1 dėjo ant vokiečių užpuolimą 
i kuomet armija buvo pradė
jus jau "broliuotis” ir vo
kiečiai nenorėjo rusų užpul- 

jdinėti. Pradėjus gi rusams 
ofensyvą. vokiečiai išvijo 
juos iš Galicijos, paėmė Ry
gą ir gali da Petrogradą pa
imti. Čia esanti kalta Ke
renskio valdžia.

Bet dabar pasirodo, kad 
Kerenskio valdžia buvo'pri
versta taip pasielgti. Ją 
privertė prie to VVilsonas ir 
Anglija. Kaip rodos, tai 
tuo tikslu ir Rootas buvo nu
siųstas Rusijon. Bolševikų 
organas ”Pravda,” kurią ci
tuoja dabar ”New Yorker! 
Volkszeitung,” ve ką turi Į 
apie tai pasakyti: I

”26 birželio vyriausioj rusų 
štabo sėdyboj įvyko konferen
ciją, kurioj dalyvavo: Brusilo- 
vas ir kiti rusų generolai, mi- 
nisteris Tereščenko ir Keren-

Lietuvai respublikos.
Nors Į kaikuriuos dalykus

Junius Amerikanus žiuri Vilmontas ir pats Šimkus, o 
vienpusiškai, bet abelnai i- paskui ir K. Šliupas buvo 
mant jo laikraštis, jeigu ji i pakviestas. Komisija darbą 
galima taip pavadinti, gana .pabaigė ir savo raportą iš- • J ___ Tnvirkni TnoĮdomus.

ŠNIPŲ ISTORIJA 
AIŠKĖJA.

Ką reiškia žodis 
pas?”

Pas lietuvius tas reiškia 
toki žmogų, ką slapta tar
nauja valdžiai ir skundžia 
jai neištikimus žmones.

Pastaruoju laiku musų

sni-

davė Tautinei Tarybai. Tas 
raportas spaudoj da netil
po.

Šimkus gi praneša vien 
tai, kas jam vpatiškai paai
škėjo. O jam paaišėję ve 
kas:

”1. F-nas Kazys Pilėnas pri
sipažįsta tarnaująs Anglijos vi- 

. dūrinių dalykų ministerijoj, 
į ”2. P-nas Pilėnas turi tarpe 
I lietuvių 'savo žmonių.’

KNYGŲ VERTĖJŲ žl- 
.NIAI.

Drg. J. Baltrušaitis pra
neša, kad jis verčia lietuvių 
kalbon du veikalu: P. An- 
manno veikalą "Kaip Revo
liucijos Įvyko Europos Va
karuose” ir James Oneal’o 
"Darbininkai Amerikos Is
torijoj” (The Workers in A- 
merican History).

UŽDARĖ VOKIETIJOS 
KLERIKALŲ ORGANĄ. 
Stokholme gauta iš Ber

lyno žinių, kad Vokietijos 
valdžia uždarė laikraštį 
„Germanis,” kuris buvo Vo
kietijos klerikalų partijos 
(Centro) organas.

Įdomauk ir žinosi, 
Ir nerieski augštyn nosį.

Kas sėja, tas pjauna;
Kas barsto, tas renka...
Kas dvasią Įgauna, 
Tam visko užtenka.
Po padanges žmonių min

tys sklysta,
Todėl žmonės savęs nepažį

sta.
Kad ant žemės nusileis, 
Mumis pažintį paskleis.

Prisiuntė.
J. J. Mockevičius.

Iš svetimo triūso nepink sau 
vainiką,

Jo greitai neteksi—bus dar
bas už dyką.



Kas nieką neveikia 
To niekas nepeikia
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Kas skaito ir rase 
Tas duonos neprašo

PATERSON. N. J.
Katalikai sukerta kunigų 

pasakas.
Rugpjūčio 12 d. čionai bu

vo šv. Juozapo Sąjungos 
vielinės kuopos išvažiavi
mas (outingas), kur buvo ir 
prakalbos. Pirmiausiai kal
iojo kunigas Dabužinskis iš 
Newarko, antras kalbėjo 
vietinis kunigas, šis pasta
rasis labai pasmerkė socia
listus ir vietines draugijas, 
kad jos neremia bažnyčios 
reikalų, išgirdamas vien ku
nigus, kurie buk pagelbėję 
parapijai įgyti ”praperti...”

Keli apšviestesni parapi
joms tuojaus čia atsiliepė, 
reikalaudami balso. Vienas 
jų užklausė: ”Pasakyk, ku
nige, kur yra ta musų ’pra- 
pertė’ (namas)?” Kunigui 
pasakius kokioj gatvėj, po 
kokiu numeriu, kitas para- 
pijonas ironiškai pasakė: 
"Kunigas gerai žino, kad ten 
yra prostitucijos urvas, dėl
to katalikui yra gėda ten 
bažnyčią turėti.” Pirmasai 
parapijenas į kunigo-kalbė- 
tojaus išgyrimą kunigų ge
rų darbų atsakydamas pa
sakė: "Taip, daugel kunigui 
’gerų darbų’ pasaulis ilgai i | 
neužmirš. Geriausiai bene'" 
tt. ’gery darta’ .V™ 
tingi darbai kunigo Schmid- Į ° T , . . .
to, Macocho ir tiems pana-: 
šių.” Antras parapijonas' 
priduria: "Neužmiršime!
mes taipgi ir kunigo Stan
kevičiaus 'gerų dalbų,’ dėlto 
netikiu kunigų pasakomis, 
nes kunigų darbai yra aiš-l 
kiaušiu prirodymu, kad pa-j 
sitikėt kunigų gerais norais ( 
negalima.” šitokie argu-j 
mentai musų kalbėtojams i 
buvo labai nesmagus ir to' 
jiems užteko.

Kunigai areštuoja savo 
parapijomis.

Į antrą ar trečią dieną po, 
šitų parapijonų diskusijų su' 
kunigais, Šv.Juozapo Sąjun-I

dolerių atlyginimo. Vadina 
kunigai sukirsti.

J. I. Y.

6;

LOWELL. MASS. 
Prakalbos.

Rugsėjo 23 d. čionai buvo 
DLK Algirdo Dr-jos suren
gtos prakalbos. Kalbėjo ne- 
prigulmingos lzuvrence o 
lietuvių parapijos kleboną-;, 
kunigas S. B. Mickevičius.

Žmonių prisirinko Romos 
kunigų visaip išniekinto ir 
iškeikto kunigo prakalbos 
klausyties gana daug, kaip 
retai kada čia tesusirenka. 
Tik musų moterėlės mato
mai visiškai Romos agento 
pavergtos, nes į šias prakal
bas jos bijojo ateiti, išski
riant apšviestesnes bei lais
vamanes. Gi iš vyrų susi
rinko daugiausiai parapijo- 
nis. šitas apsireiškimas 
kaip ir parodo, kad senos 
parapijos valdonu, žmonės 
pradeda vis labiau nepasi
tenkinti ir eina klausytis 
romiškų kunigų priešinin
ke.

Tečiaus daugelis musų 
katalikų apsivylė; jie čia 
neišgirdo to, ką tikėjosi iš- 

Igirsti. Mat kun. Mickevi- 
■ čius pakviestas kalbėti drau- 
gijai, tai apie draugiją dau-

į Įdomiausiu jo užreiškimu 
i buvo tai, kad ji gali kviesti 
kas tik nori ir jis kalbėsiąs 
tokioj temoj, kokioj kas no
rės. Žingeidu, ar ir Romos 
agentams jį pakvietus ir pa
liepus kalbėti tokioj temoj 
kokia jiems patinka, kun. 
Mickevičius kalbės?

Nelaimė.
Rugsėjo 25 d. čionai amu

nicijos dirbtuvėje, 3 vai. ik 
pietų ištiko baisi ekspliozi- 
ja, sprogus parako sande 
liui. Vienas žmogus likos.' 
užmuštas, 8 kiti baisiai su- 

Trįs jų, sako, mir-
ii
žeisti, 
šią.

gos vietinė kuopa laikė savo! Ekspliozija buvo taip 
mitingą, kame sulvg kunigų; smarki,. ę^d dirbtuvės 2r 
diktatūros likosi nutarta a-pan£ai isbirėjo ir visą kam- 
reštuoti tuos vyrus, kurie'P3 muro išgriovė.^ 
kunigams viešai padarė nes- Ekspliozijoje žuvo Har- 
maguma. Varantus išpirko pT J- Cluin, L4 metų vyras 
anf l parapijonų. Šv. Juo- paprastai dirbdavo bu- 
zapo sąjungos vietinės kuo- černėse, bet paskatintas di 
pos pirmininko pagelbinin- į desnės algos nuėjo amunici- 
kas A. M., išpirkęs tuos va-1 -Įos ^dirbtuvėn dirbtu Isdir- 
rantus, sykiu su konštabe-( ~ 
liu ėjo per kaitinamųjų stu-Į 
bas. Kada A. M. su konsta- 
beliu be leidimo įėjo į J. 
Dulkio stubą, kur buvo tik 
viena moteris su kūdikiu, | 
nes vyras dirbo, moteris; 
nekviestiems svečiams paė-; 
mė šluotą ir gerai iššventino 
ponui A. M. juodą nugarą. 
Konstabelis nieko nedarė, 
tik pasakė, kad moteris nar
si ir turi teisę šitaip pasvei
kinti tuos, kurie nesiklausę 
leidimo eina į svetimą pas
togę.

Areštuotuotųjų teismas 
buvo pas Taikos teisėją 
(Justice of the Peace). Tas 
taikos teisėjas yra žy
das ir kunigai prisiekę

Išdir
bo 2 savaites ir paaukavc 
savo gyvastį .ant kapitalis 
tiško godumo aukuro.

Pinavijos žiedas

COURTNEY, PA. 
Lietuvių darbinikų 

piknikas.
Rugsėjo 16 d. čionai buvo 

Lietuvių Darbininkų drau
gijos surengtas piknikas.

Piknikan žmonių suvažia
vo iš apielinkės kaimelių. Po 
pasikalbėjimų ir žaismių 
buvo prakalbos. Draugijos 
pirmininkas d. D. Lekavi- 

• čius paaiškina piknikų nau- 
[dą ir pakviečia pakalbėti d. 
■ V. Venckuną. Šis kalba a- 
: pic politiką, karę, dvasiški- 

___ ' jos darbus ir ant galo para- 
prieš jį pasakojo, kaip jų gina darbininkus organizuo- 
parapiionis juos (kunigus) l tis į LS Sąjungą. Kalba tę- 
vadina" paleistuviais, vagiais,'sėsi apie 2 valandas ir pada- 
užmušikais ir tt. Kadangi rė gerą įspūdį. Aplikacijų 
liudininkai nieko negalėjo nauji nariai į L. S. S. iš-

I

pasakvti prieš areštuota S. pildo apie 20 žmonių; 14 jų 
Elikoni ir J. Dulkį, tai tie buvo iš Wilson, Pa., o 6 iš 
likosi išteisinti, kitas Dul- Courtnev. Iš tų 14 naujų 
kis ir J. Kaminskas irgi tik. narių susitveria į vietą mi- 
pusiau su kunigais teismo rvsios 
lėšas turėjo pasimokėti, va- įstoja į LSS. 54 kuopą Cour- 
dinasi ir jie nėra nubaus- tney.
tais. Tokiu budu kunigai.
skųsdami savo parapijonus, gelbėjimo politiški: kalinių 
tiek laimėjo, kiek Zablackas Amerikoje. Aukų tuo tiks- 
ant muilo. Kunigai pasam-|-lu surinkta $12.40. Pinigus 
dė advokatus, jiems bran- (varde Lietuvių Darbininkų 
giai pamokėjo, tečiaus skun- draugijos pavesta LSS. III- 
džiamieji likosi liuosi! Ičio rajono organizatoriui d.

Negana to, J. Dulkis trau-’V. Venckunui, kad perduotų 
kia Šv. Juozapo s-gos pir- tam-tikrai įstaigai. Auka- 
mininko pagelbininką p. A. | vusiems reikia tart nuošir
di. už įsilaužimą i jo namus'dus ačiū.
ir areštą, reikalaudamas 500 Piknike dalyvavęs.

džiamieji likosi liuosi!

Wilson’e kuopa, o 6

Po to pakelta klausimas

■rytojaus. Jau jeigu ir agi
tuojate už kapitalistų su
rengtą darbininkams sker- 
dvnę, turėkite bent kiek lo
gikos ir senso.o

i Visai neįstabu, kati sekant 
|savo vadovus, musų sanda- 
|piečiai darbuojasi ir nuo| 
darbininkų jau ga.vo medaii 
su užrašu: "išdavikams.” 
Užsipelnijusieji iš sandarie- 
čių tarpo vyrai tą medali no
ri būtinai gražinti socialis
tams, nežiūrint, kad tų nei I 
vienas nėra to medalio užsi
tarnavęs. Taigi ačiū, pasi- 
I laikyt jį sau.

Klerikalų paroda.
Rugsėjo 23 d. čionai buvo 

‘įšventinimas į kunigus kleri- 
ko J. Juškaičio. Va-ja-jai,l 
kas per džiaugmas Romos 
juodvarniams! Jų prilėkė 
kai kuosų rudens laiku. Jie 
sykiu su davatkomis ir da- 
vatkinais padarė net parodą 
gatvėse. Vai tu šventas Jac
kau, tik ir paroda! Davat
kos, kurioms poniški sijonai 
ir skrybėlės tikrai taip tin
ka, kaip baidyklei i kanapes! 
pastatytai, išėjusios gatvėn 
bent juokų žiopsotojams 
pridarė savo besiskėčioji- 

ir krypavimais tarsi

MINERSV1LLE, PA. 
Apsnūdimas

Karės šmėkla prislėgė mu
sų visuomenišką gyvenimą; 
vienus išvarei karę, seni pa
silikę vieni išvažinėja i ki
tur, kiti slankioja dvasioji 
apmirę, visuomeniško gyve-l 
nimo judėjimas visai apmi- 
miręs. Apskaitoma, kad mu
sų miestelis neteko gyvento
jų mažiausiai 11)00 ypatų. 
Musų draugijos kaip katali
kiškos, taip ir laisvosios vos- 
vos gyvybės ženklus rodo. 
Laisvosios draugijos šiek-j 
tiek tekruta, darbuodamo-, 
sios dėl kooperatvviai 19161 
metais nupirktų kapinių,! 
bet ir čia darbas eina vėžio' 
žingsniu.

Dėl kunigo M. X. Mockaus 
bylos keliūtas laisvamanių 
su socialistais bruzda, kad 
parėmus kovą prieš juodo
sios armijos pastangas nu
smaugti žodžio laisvę.

Rinkimų kampanija (ko
va) berods prasideda ir čio
nai. Iki šiol mes čionai nie
kad neturėjome pilno ”tikie- 
to,” šiemet manoma pasta
tyt kandidatus—socialistus 
Į visus urėdus. Darbi
ninkai vis labiau ir labiau 
pradeda pažinti ką reiškia 
demokratų bei republikonų.JV70 (/ii 
partijos. Ypač šiais metais ;HesįOg sarmata žiūrėt 
socialistams yra proga pa-1 tuos vargšus, kuriuos taip 
traukti savon pusėn ir tuos nuciv;lizavo kunigai, kad 
žmones, kurie iki šiol nepro-' ėda ir žmonėms paro
davo ir pasitikėjo kapitalis-i dyt yet ir vjenas mosuo
tų partijų statomais kandi- [jančių davatkinų susisarma- 
datais. Žinoma, darbininkai tjnes, mostelėjo ranka, sa- 
del savo padėjimo nuolat Į kv(]amas: »Suk jumis bala! 
mainydami gyvenimo vieų|Stri liiokite ^ ir pats pasi- 
nevisada gan pasinauaotiįtraukęs užsirakė savo pvp- 
piliečio A'"'x----- -------- - ... .
gi, nors 
gvvenimas 
gerovė 
atėjus 
zda ir 
kapitalistiškiems 
riams surankiot

i

i

mais
Ibūrys varomų ančių, maišosi 
įjos, pinasi kitiems po kojų, 

; sarmata žiūrėt i

teisėmis; bizmenaiĮkę jr žiuri, kaip ant pat galo 
jiems^ visuomenės;)Uiį<;is juodų nusipenė- 

bei (.aibininsų tsn-si niomenu ^enan-
nerupi, politikoje, 

rinkimams, subru- 
nemaža patarnauja 

pulitikie- 
neprotau- 

jančių darbininkų balsus. Vi 
so. to pasekmes jau užtekti
nai gerai darbininkai paty-Į 
rė ant savo kailio ir laiksj 
jau patiems darbininkams | 
spręsti, kokius žmones rink
ti valdžion, kad toji valdžia 
tarnautų visuomenei, o ne 
saujalei stambių kapitalistų, 
stumiančių visuomenę vis i 
didesnes nelaimes.

Todėl darbininkai, ypač 
socialistai ir progresyviai 
žmonės, šiuo taip svarbiu 
momentu neprivalo snausti,; 
bet sukrusti ir visomis jie-' 
gomis darbuotis, kad rinki
mai atneštų džiaugsimą ne 
musų klesiniams priešams, 
bet darbo žmonėms.

Senas Singelisj

jusiu, tarsi piemenų genan
čių savo kaimynę, jagamas- 
čių. Publika žiopsotojų 
smagiai pradėjo juokties iš 
tų andarokuotų vyrą.

šitiek tai garbės ii- naudos 
lietuviam buvo iš tos "šven
tinimo iškilmės.” Geistina,
jkad tokių iškilmių daugiau 
j pas mus nei nebūtų.

žvirhlialogijos studentas.

SEASIDE. ORE. 
Sausmetis pridarė 

blėdies.
Šiemet šioje apielinkėje 

ūkininkams ne kaip pasise
kė. Nuo pradžios gegužės 
mėnesio iki birželio perdaug 
buvo lietaus; beveik kas
diena lijo. Paskui per tris 
mėnesius lietaus visai nebu
vo, pasėliai ir daržovės visai 
nudžiūvo. Rudenyje sodin
tos bulvės gerai užaugo, bet 
pavasaryje sodintos labai 
prastos, tik rugsėjo pradžio
je gerai palijus tikimasi, 
kad da pasitaisys.

Po paskutinio lietaus pri
augo daug grybų, ypatingai 
puikus baravykai. Yankės 

vakarienė ir prakal-[grybų nepažinodami, bijosi 
----- ’-a ”A- grybaut, mat atsitaiko. kad 

šungrybių bei musmirių pri
maišę užsinuodija.

Ūkininkai parduodami 
gyvulius gauna po 5 ar 6 
centus už svarą, gi mėsinin
kai paskui parduodami pas-

MONTELLO. MASS. 
Išleistuvės į karinmenę.
Rugsėjo 19 d. buvo vietos 

sandariečių surengtos paim
lų kariumenėn vyrų išleistu
vės: 1
bos. Prakalbą pasakė ”A- 
teities” redaktorius Ai. šal
čius maž-daug šio turinio: 
"Broliai, lietuviai! Mes e- 
same paniekinti tarpe sve
timtaučių. Taigi sakau 
jums (visai biblinis stylius 
pono mokytojaus) eikime įjturlakus ima po 15 centų už 
kariumenę ir parodykime 
.svetimtaučiams, kad musų 
tauta yra narsi ir galinga 
(?!?).... Nebijokite mirties 
(išmirkite visi, o tauta bus 
da galingesnė). Vistiek šian
dien mirt ar rvtoj, tai ka čia 
bijot?”

svarą, o geresnę (raumenų) 
mėsą parduoda "po 45 ir 50c 
svarui.

Kadangi šiemet, kaip mi
nėjau, buvo karšta ir sausa 
vasara, tai i Seasidę priva
žiavo daug storpilviu vaka- 
cijas praleisti. Mat jūrės 

is. apau- 
___ „__ > pušynais, 

galvoji: nejaugi tokie mokv-| juose įtaisyti vasarnamiai 
tojai galėjo mokytojauti? ir puikios maudynės ik -to 
Paprasčiausiam gyvūnui, per viduri miestelio teka dvi 
turinčiam gamtos jam su-,upės turtingos žuvimis, tai 
teiktą instinktą gint savo dykaduoniams gana smagu 
gyvastį nėra vis taip-pat čionai laikas praleisti, meš- 
mirt šiandien ar rytoj, ne- keriojant; besimaudant ar 
tikiu, kad narsusis p. Šal- kitaip besmagaujant. Kian
čius, galėdamas išvengti tuvininkams ir mėsininkams 
mirties šiandien, leistų save iš to taipgi nemaža nauda, 
paskersti, kad nesulaukus____________J. Apinaitis.

piaieisu. __
Na,-šitokio turinio prakal-j krantas labai puiku 

bas klausant, sėdi žmogus ir:ges ūksmingais rrolvn'ii • nniaiHri t n Vi o malyl _ 4.:

I CI.EVELAND, OHIO. 
Teatras.

Rugsėjo 23 d. Bohemian 
National Hali svetainėje bu
vo C.L.D.T.D. Mirtos suren
gtas vakaras. Scenoje statė 
1 veiksmų dramą ”Du Bro
liu." Veikalas šiuo momen
tu lyg ir netinkamas. Yra 
veikalų, kurie pilnai atsako’ 
Įiergyvenamos dienos klau
simui, kaip ve: "Kryžius,” 
"Karės nuotakos,” ar tiems 
panašus. Lošimas buvo v- 
patingas. Pertraukose buvo 
muzikos ir deklamacijų, po 
teatro buvo šokiai.

Publikos buvo nedaug. 
Mat tą dieną vyčiai, kad pir
meiviams pakenkus, parengė 
savo koncertą ir musų pub
liką suskaldė.

Mirtos vakaras dailės žvil
gsniu nusisekė. Be vaidina- 
nimo veikalo, be deklamaci
jų ir muzikos, buvo da ir 
dainų; Mirtos choras pirmu 
kartu maišytais balsais, an
tru kartu vienų vyrų balsais 
sudainavo kelias dainas. 
Daininkams pavyko gerai.

Mirtos choras pradėjo bu
joti; nesenai buvo jaučia
mas jame didelis trukumas 
moteriškų balsų, dabar gi 
merginų jame didelė armija, 
dėlto tikimasi, kad šiuo se
zonu mirtiečių darbavimasis 
bus pasekmingesnis.
Lietuviškų draugijų sąryšio 

dėlei.
Pastaruoju laiku Cleve- 

lando pirmeiviai-tautiečiai 
matomai netekę savo pozi
cijos, besiglausdami prie 
klerikalų visai palindo po 
vyčių skvernu. Tautiečiai 
iškilmingai šaukė, kad rei
kia dėties vienvbėn ir jie su
sidėjo. Bet klerikalai nes
naudžia ir kaip bematant 
užsikooė musu tautiečiamsA

ant sprando. "Bendrame 
darbe” pirmeiviai niekad 
negalį jokio savo įnešimo- 
sumanvmo pervesti; pirmei- 

iviu atstovai tokiuose bend
ruose susirinkimuose išjuo
kiami, ignoruojami ir vyčių 

įsu klerikalais blokas visuo-J 
met sutrempia kad ir ge
riausius tautiečių norus. Su 
tokiais elementais, kaip mū
siškės juodosios ;
gvardija, yra tiesiog pasižc-!M. Čapas daug darbuojasi 
minimu kąnors bendra tu-'lietuvių tarpe, jis yra apsi- 
rėti. Manau, pabuvę kiek'švietęs vyras, ir stengiasi, 
IX) klerikalų pantapliu musą!kad lietuviai visame progie- 
tautiečiai-pirmeiviai susi-Įsuotų. Abelnai, lietuviai čia 

, gyvena švariai, ir nekurie 
j turi nusipirkę savus namus. 
Tarpe kitų, yra dvi lietuvai
tės Kripavičiutės, mergai
tės baigusios mokyklą ir 
daugelyje atsitikimų jos pa
sidarbuoja lietuviams.

Vietinis.
LEECHBURG, PA. 

Iš mainierių judėjimo. 
Lecchburg apielinkėj, an

glių kasyklų darbininkai or- 
jganizuojasi gerai. Kas die
na dauguma darbininkų ra- 

prieš kėsinimąsi imti nepi-j P? pripažinimo unijos, ka- 
liečius kariumenėn, antra,ij^klų bosai nenon pildyti 
protestuojanti prieš reakci-! darbininkų reikalavimo, bet 
ja ir žiauru pasielgimą link'PnfPlrJį1“P1 j?* 
socialistų spaudos ir uzpu!-' 
dinėjimus ant socialistų įs
taigų. Abi rezoliucijas vien
balsiai virš 400 ypatų užgy- 
rė ir nutarta pasiųsti kon
gresui ir senatui.

Mass. valstijos Socialst 
Party rinkimų agitacijai au
kų surinkta $9.36.

Prie LSS 71 kuopos prisi
rašė keli nauji nariai.

Koncertas.
Rugsėjo 22 d., kaip jau___

"Keleivyje” buvo rašyta, į-'nėra. Daugiausiai tamsus 
vyko LSS 71 kuopos sureng- žmonelės, tai kunigams ir 
tas koncertas. Kadangi kitiems žmonių išnaudoto- 
koncerte dalyvavo gabiausi jams puiki dirva. Yra susi- 
Lietuvių konservatorijos tvėrusi LSS. 220-ta kuopa, 
mokiniai daininkai solistai bet kadangi šviesenių žmo- 
bei muzikininkai, taipgi ir'nių čia mažai, tai ir jai nėra 
pats gerb. kompozitorius M. dirvos veikti dėl visuomenės 
Petrauskas, tai koncertas lal>o.
Inivo vienas geriausių. Kon-

t

i

Icertas padarė puikų įspūdį 
i ir ilgai pasiliks atmintyje.

Publikos buvo apsčiai, 
'nors tokiame Bostone su 
jo apiclinkėmis galėjo būt 
daug daugiau žmonių, re
miančių musų kulturinį dar
bą. Nemalonu yra paminėti 
faktą, kad tūli mūsiškiai 
kaimynai maksimalistai 
smarkiai koncertą boikota
vo. Jų tas darbas tik jiems 
imtiems negarbę padaro, gi 
rengėjams koncertas patie
kė be moralės naudos dagi 
ir materiali pelną.

Taikos prakalbos.
Rugsėjo 23 d. buvo Lietu

vos Šunų, Lietuvos Dukte
rų ir Sūnų draugijų ir LSS. 
71 kuopos surengtos prakal
bos. Kalbėjo dr-gas J. Ju
kelis iš New Yorko, temoje: 
"Kodėl Jungtinės Valstijos 
įsivėlė i karę.” Prakalba 
publikai patiko, kalbėtojas 
vaizdžiai išaiškino karės 
priežastis.

$ 3 $

Beje, kurie esate buvę pra
kalbose 30 d. rugpjūčio, kuo
met kalbėjo d. J. B. Smc's- 
torius, kur vyčių generolai 
statė savo ”faktus,” ir kurie 
esate savo ausimis girdėję 
tuos ”faktus” ir atsakymus 
vyčiams, perskaitykite ”Da- 

įrbininko” 109 numeryje ko
respondenciją iš Camb- 
ridgeaus ir persitikrinkite, 
kaip vyčiai su faktais skai
tosi, pamatysite aiškiai, kuo 
vra tie mūsiškiai dvasios u-I •'

| bagai-vyčiai. Padoresniems 
1 žmonėms ką-nors bendra 
turėti su tais gaivalais sar
mata. Nieks geriau jų ne
atvaizdina, kaip jie patįs sa- 

Įvo begėdiškais melais.
Uranas.

SPRINGFIELI), OHIO.
Dabar pas mus darbai 

pagerėjo, bet pragyvenimo 
sąlygos taipgi dvigubai pasi
didino. Lietuvių čionai gy- 

įVena į 60 šeimynų, turi vie- 
na pašelpinę draugystę, prie 
kurios veik visi ir priguli. 

■Čion randas daug Įvairių lie- 
įjiklų ir lietuviai daugiau
siai jose dirba, mat, tokiuo- 

. ’se darbuose nereikia daug 
armijos'mokintis, o uždarbis geras.

(

Kas mums rašoma.
Kas mums rašoma.

Draugystės patarnavimas.
Šv. Kazimiero Dr-stė St. 

Ix)uis, Mo., savo susirinki
me, laikytame 2d. rugsėjo, 
nutarė pasirūpinti savo na
rių, paimtų i kariumenę pa
liktu turtu, t. y. globos tokių 
narių padėtus bankuose pi
nigus iki jų tikras savinin
kas sugrįžš. Atsitikime, 
jeigu toks narys nesugrįžtų 
gyvas, draugystė po 10 me
tų pinigus ar paliktą turtą 
perduoda žuvusiojo gimi
nėms sulvg palikto testa
mento.

W. D.
Verčiau teisybės 

laikytics.
"Keleivio" 38 numeryje 

Kranas Žilaitis iš Lincoln, 
N. H. rašo apie šios koloni
jos lietuvių gyvenimą. Tas 
gerai, kad rašo, tik negerai, 
kad tie rašytojai dažnai va
duojasi vpatiškais ar party- 
viškais išrokavimais ir pa
sako daug neteisybių, kas 
jokios naudos negali duoti 
vienai ar kitai pusei.

F. ž. netiesą pasakė apie 
Am. Liet. Tautininkų San
daros bei TMD. kuopų iš
nykimą. Jis pats žino, kad 
jos gyvuoja, o bet melą skel
bia.

Apie bačkutes nėra kas 
kalbėti, nes ir pats p. F. Ž. 
prie jų tankiai atsisėda. Jis 
dagi buvo geras žinovas ir 
patarėjas iš kokio bravoro 
reikia alus imti, vadinas ir 
jam nėra svetimos bačku
tės.

y

tautiečiai-pirmeiviai 
pras su kuo jiems pake
liui. žemės žiedas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Prakalbos.

Rugsėjo 16 d. čionai buvo 
LSS 71 kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėjo draugas 
St. Michelsonas ir airis, drg. 
Murphy. Kaip lietuviška 
taip ir angliška prakalbos 
padarė gilų Įspūdį i klausy
tojus.

Po prakalbų d. Michelso
nas perskaitė dvi rezoliuci-,. . . -.. 
jas, viena jų protestuojanti-80®11

t

Ant 3-čios dienos rugsėjo 
buvo rengiama paroda, bet 
vėliavos niekur negavus, pa
roda nei vyko, todėl buvo su
rengtas piknikas ir prakal
bos.

Kalbėtojai buvo trjs. Kal
bėjo trijose kalbose: angli
škai, slovėniškai ir itališ
kai. Kalbėtojai nurodinėjo 
reikalinkumą darbininkams 
organizuoti savo jiegas.

Lietuvių čionai apsigyve
nusių mažai. Veikimo jokio

Mainieris.

J. Vilička.
Detroit, Mich ir apielinkės 

lietuvių atydai.
Matydami būtiną reikąją, 

kad LSS namo fondas pasie
ktų savo reikalaujamą su
mą, mes detroitiečiai suvie
nytomis spėkomis: LSS 116 
kp., DLK. Keistučio Dr-ja, 
LDLD. kp., LMPSA. kp. ir 
D. M. Dr-ja ant 6 dienos spa- 
liaus (October) rengiame 
tam tikslui nepaprastą savo 
originališkumu koncertą ir 
balių.

Pradžia nuo 7-30 vakare, 
salėje ant Michigan gatvės, 
kampas 24-tos. Įžanga y- 
patai 25 centai.

Laukiame savo idėjos są- 
keleivių paramos.

Rengėjai.
Vyčių mitinge.

Turėdamas reikalų pas se
ną draugą, nuėjau aną dien 
i Brooklvno vyčių mitingą 
po No. 207 York st. Radęs 
tenai savo drauga, atsisto
jau ir kalbu. Vyčiai manę 
pamatę pradėjo spiestis ap
linkui kaip tos Šmuilio bitės. 
Bet aš nelabai bailus, tai sto
viu sau ir žiuriu, ko jie čia 
nori, gal civilizuoto žmogaus 
da nematė. Vienas drąses
nis vvčiukas klausia, ar aš 
nenoriu prie jų kuopos pri
sidėti. Prigulėt, sakau, aš 
galėčiau, bet norėčiau žinot, 
kiek jus man uz tai mokėsit. 
Vyčių sekretorius tuomet 
šaukia: katrie neprigulit 
prie kuopos, tie išeikit lau
kan, nes šiandien musų mi
tingas.

Viena vytė pribėgus prie 
manęs pradeda koliotis, kam 
aš priešingas karei. Aš jos 
paklausiau:

—Ar tamsta katalikė?
—-Jesar.
—Ar tamsta žinai savo 

Dievo prisakymus?
—Šiur kad žinau.
—Ar žinai, kad Dievas 

sako "neužmušk?”
—Vainos čėsi možna už

mušt—sako vytė.
—Na, gerai, aš tamstą už

mušiu. Eik šen!
—Vai Jėzau Marija!—su

šuko vvtė ir nubėgo.
N. Z. T-l
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Apie Džiovą
DR. A. MONTVIDAS.PELEI DABARTNIŲ MUSŲ SANTIKIŲ

“ ---------- — I "Laisvė,” paskui atgijo ”Pir-į
myn” ir ant galo buvo įkur
tos "Naujienos.” Visi tie' 
laikraščiai stojo už Sąjungą. 
O kad veikti iš vieno, kad 
mušti priešą bendromis jė
gomis ir sulyg vieno pieno, 
per Sąjungos suvažiavimą 
Phiiadelphijoj buvo įkurta 
visų tų laikraščių "Sando
ra." kurią suvažiavimas 
karštai pasveikino ir užgy
nė. Ir nuo to laiko socialistų 
įtekmė lietuvių visuomenėj 
pradėjo smarkiai kilti. Tau
tininkai su klerikalais nega
lėjo nei išsižioti. Suvienyta 
socialistų spauda juos su
muodavo ant kiekvieno žin
gsnio.

Pasakykit, draugai, ar 
privatiniai socialistų laikra
ščiai nenaudinga Sąjungai 
darbą darė? O bet gi atsira
do iš musų tarpo tokių 
neišmanėlių, ką pradėjo 
užpuldinėti ant laikraščių 
"Sandoros," sakydami, buk 
ji sutverta dėl "biznio.” 
Kuomet privatiniai laikraš- isižiurėsim tai 
čiai dėjo visas savo. jėgas visai kas 
bą jungos ir 
niui, tai — 
pradėjo rėkti, tie 
čiai nori "biznį" i

• gos daryti.

SĄJUNGIEČIŲ ATSILIEPIMAS. I 
pašvenčia daugiausia 

. Ir didžiuma sąjungie-

S

Pranešus mums, kad gin
čus su ”Kova”

o va
__ ... jau baigiam vietos tų tarybų išniekini-
ir gal būt visai su sąjungie- mui. . !;■ ?i /??’"gy
čiais atsisveikinsim, jeigu čių visa tai uzglria: rajonu; 
jie nejiermainys savo takti- po rajono rai?’ pritariančia 
kos, kai kurie draugai tuo- jai rezoliucijas, 
jaus į šitą musų pranešimą 
atsiliepė. Štai ką jie rašo: :

(

privatiniai laikraščiai tar
nauja socializmo idėjai taip 
pat kain ir ”Kova.” Todėl 

laik- 
taip 

"Ko-

Sakykit kaip sau norit, 
bet tai jau ne socialistų dar
bas, ne socialistų taktika ir 
ne socialistų dvasia. Todėl 

I "Keleivis” ir pasakė, kad 
! jeigu sąjungiečiai nepermai
nys savo taktikos ir nesu
valdys "Kovos,” mums su 

•jais bus nepakeliui. Ir ne 
vien tik "Keleivis" tą pasa- 

38 apžval- Rė. Tą pati sako veik visi 
senesni ir rimtesni sąjungie
čiai. Mes girdėjom, kad vien 
tik 60-toj kuopoj apie 20 są- 

pasipiktinę "Ro
jau ne- 
mėnesi- 
šunke-

rašo:

J. Pakarklio 
Laiškas.

Nor\vood, Mass. 
23 rugsėjo, 1917. 

Gerbiamieji "Keleiviečiai!" 
"Keleivio” No.

goję užtikau nemalonių da
lykų. Pavyzdžiui, tarp kit
ko rašote: "Jeigu sąjungie
čiai tuojaus neatsisakys nuo 
savo taktikos ir nesuvaldys 
'Kovos’, tai bus aišku, jog jie 
nenori, kad mes dirbtume 
sąjungos labui. Tuomet 
mums jau nieko daugiaus į 
neliks, kaip tik atrisveikin- t/- • rvnca
ti ir ualinkėt jiems laimin- 'IVUI i pUotJ 
gos kloties. Kada mes pa- Kaltesnė? 
liausimo bajungoj dirbę ir .teike ’Kovai’ šimtus skaity- Keleivio redakcija 

’ i ge- nešė, kad ji ginčų su sąjun- 
giečiais daugiau neves. Man 

’Kovos’ytas labai patiko ir aš norė- 
’Kovos”. čiau, kati kiti darbininkų 

ištik- reikalų sargyboje stovintis 
laikraščiai padarytų tą pati.

• • • j mums
paiodė, kad jie baisiai daug 
skriaudos darbininkų rei- 

Jeigu ne tie 
„ _ yvs šiandien
outų daug geresnis, musų 
organizacijos stipresnės ir 
spaudos įtekmė didesnė.

Kad tokie ginčai yra pra
gaištingi, tai pamatė jau net 
ir tie sąjungiečiai, kurie 
tuos ginčus sukėlė. Jie jau 
persigando ir pradeda ra
šyt rezoliucijas, reikalauda
mi, kad ginčai butų tuojaus 
sustabdyti. Tik vis dar di
džiuma musų draugų neno
ri bešališkai į tų ginčų prie
žastį pažiūrėti. Rezoliuci
jas rašydami jie vis kaltina 
"privatinius laikraščius." 

Aš esu senas sąjungietis. 
Esu dirbęs ir aukavęs Są
jungai turbut daugiau, ne
gi] kas nors kitas. Niekam 
turbut Sąjungos gerovė 
daugiau nerūpėjo ir nerupi, 
kaip man. O tečiaus kaltin
si privatinius laikraščius už 
dabartinius vaidus aš ne
drįstu. Aš gerai žinau, kad 
ie jie tuos vaidus pradėjo. 
Visų pirmiausia sąjungie
čiai pradėjo ant tų laikraš
čių užpuldinėti.. Ir tie užpul
dinėjimai buvo visai nepa
matuoti. Nei vienas tiems 
laikraščiams neprirodė, kad 
jie butų kada nors agitavę 
iries Sąjungą, kad jie butų 
neištikimi darbininkų rei
kalams. Kaip tik priešin
gai: tų laikraščių pastan
gomis didžiausio krizio me
tu Sąjunga išliko gyva. Juk 
mes gerai atsimenam, kaip 
oo 1905 revliucijos prasidė
jusi Rusijoj reakcija buvo 
padarius stipiną atbalsį ir 
Amerikos lietuviuose. Tau
tininkai su klerikalais 
spiaudė ant socialistų ir nie
kino musu darbą kaip Įma
nydami. Žodis "revoliuci
ja” pas juos buvo paverstas 
jau koliojimo žodžiu. Apie 
raudoną spalvą jie kalbėjo 
su šlykščiausią pašaipa, žo
džiu sakant, kas tik socialis- 
tiška, kas revoliucioniška, 
buvo išstatyta pajuokai ir 
paniekai;

Šituo reakcijos tarplai- 
kiu daug silpnesnių musų 
draugų puolė d varioj, nete
ko kantrybės, neteko vilties 
ir pasitraukė iš musų eilių. 
Sąjunga pradėjo silpnėti. Ir 
jeigu mes tik vieną "Kovą" 
tuomet bu tume turėję, var
giai mes butume savo orga
nizaciją išlaikę. Bet musų 
poziciją gynė "Keleivis,”

jungiečių, 
vos taktika, ketina 
bemokėti daugiau 
nių. "Kova" nuėjo 
liais, jie sako.

pra-
tojų, gal tuomet bus jai 
nau.

Nors aš pritariu 
pozicijai, bet tas ’ 
nepateisina, jeigu 
rujų ten yra kas negero— J 
gal aš klaidingai suprantu Dabartiniai ginčai 
dalykus. Vienok aš nei ma- >—j -- u.,,-,,
nyti nenoriu, kad "Kovai” 
butų geriaus, ’ 
"Keleiviečiai” 
kę dėl Sąjungos labo, kaip 
kad uzreiškė. Tik nesu
prantu, kaip tai draugai 
"Keleiviečiai” galėtų savo 
žodį įkūnyti praktikoj. Ži
noma, nesakyti prakalbų ir 
neteikti "Kovai” skaitytojų, 
tai nelabai painus dalykas. 
Bet kaip butų su "Keleiviu,” 
kokią jisai visuomenėj už
imtų poziciją? Juk. ”Kel." 
visgi nemaža pasidarbavo 
Sąjungos labui. Kaipgi tuo
met draugai "Keleiviečiai" 
nustatytumėte "Keleivio’" 
taktiką, kad jisai daugiaus 
sąjungiečių eilių jau nedi
dintų, kaip iki šiol didino ir 
stiprino ?

Jei galima, tai apie tą pra
nešimą plačiau paaiškinkite 
per "Keleivį”, nes tai nela
bai suprantamas, o juo la
biau nemalonus musų socia- 
litiškame judėjime apsirei
škimas.

Su pagarba,
J. Pakarklis.

~ -------

, jeigu draugai. kalams daru, 
nustotų vei- ginčai. musų upa.

Musų paaiškinimas: Drg. 
Pakarklis nori žinot, kokią 
poziciją "Keleivis” gali už
imti, kad nedidinus "Ko
vos” skaitytojų. Pasakysi
me: kokie santikiai tarp 
"Keleivio” ir "Kovos” nebū
tų, "Keleivis” savo pakrai- 
pos niekados nemainys. Pa
kol jis bus dabartinių leidė
jų ir redaktorių rankose, jis 
visuomet stovės ant klest 
kovos pamatų. visados 
skelbs tarptautinio socializ
mo idėją ir visados ves mir
tiną kovą su klerikalizmu.

Šitokia musų jiozicija jau 
ir negalės stiprinti "Kovos," 
jeigu pastaroji nenermainys 
savo taktikos. Nes dabar 

• socialistiškas 
Socializmo ir 

Paskuti-

'Kovos,

"Kova” jeu ne 
jai k rašt is. C
dvasios joje nėra, 
niuosc numeriuose ji pradė
jo šmeižti jau ’ " -
Party vadovus. O prieš lie
tuvių socialistų spaudą ji 
kovoja visomis jėgomis. Da
bar, kuomet militarizmo! 
šmėkla pradėjo siausti po vi
są šalį, kuomet reakcija pra
dėjo smaugti darbininkų 
spaudą ir organizacijas 
kuomet viso pasaulio susi
pratęs proletariatas suska
to tverti tam tikras tarybas, Į 
kad suvienytomis jėgomis! 
laikytis prieš šarvuotą) 
kapitalo kumščią, tai ”Ko-

tuvių

ir Socialist

kuomet militarizmo

Žmogus turintis plaučių dienos laike. Labiau įsišak- 
džiovą, netoli visada turi n ėjusio j ligoj kosulys gali 
apimtas smegenis, blužnį, būt taip aštrus, kad ligonis 
kepenis, inkstus, žarnas,' lieka mėlynas bekosėdamas 
pilvą ir širdies plėvę. Jei arba vemia. Tūli ligoniai 
tulj organai nėra pačios kosi nakčia ir negali daug 
džiovos apimti, tai jie išsi- miegot- Tečiaus vra atsiti- 
gema dėl plaučių džiovos.

KAIP PLAUČIŲ DŽIOVA 
PRASIDEDA.

Taip vadinamosios slogos 
tankiausiai yra džiovos pra
džia. Žmogus paprastai tu
ri nosies varvėjimą ir kosi. 
Po’ sunkesnio darbo, persi
šaldymo arba kokio kito kū
no nuvarginto ' prasideda 
bronchitis, kuris neretai y- 
ra priimamas už paprastą 
bronchitį arba slogas, bet 
nuo jo džiovos bujojimas 
prasideda matomai. Bron
chitis, kaip žinoma, praside- 
la nuo kosėjimo, nosies var
vėjimo, karščio ir skreplia- 
vimo. Jeigu jis paeina nuo 
džiovos, ligonis nakčia pra- 

| kaituoja, greitai menkėja ir 
•o skrepliuose neretai ran
damos džiovos bakterijos.

Pas tulus žmones džiova 
prasideda tartum jie butų 
gavę drugį. Paskirtais lai- 

■ kais juos krečia, jie šita ir 
: prakaituoja. Jeigu nedaro- 

Ke-! mas galimas tirinėjimas, li- 
pri-' gonis gali gydytis nuo dru-

tuo jos reikėtų gydytis.
Kiti ligos pradžioj neten

ka apetito, raugėja, rėmuo 
juos degina, vemia kaip ka
ta ir yra 
silpnumą, 
mėnesinių.

i t 
• I t 
I

tarėjais užreiškia, kad jos
niekai. Šukys, Stalioraitis 
ir Vidikas, kuris nesenai da 
iš "Keleivio" ir "Naujienų" 
mokinosi socializmo, dau
giau išmano, negu milionai 
organizuotų darbininkų.

"Kovos” redaktoriai ir ke
li jų šalinikai visai nemato 
pavojaus iš kapitalistų pu
sės: jie neatsižvelgia į tai. 
kad kapitalistai matydami 
mažą skaičių socialistų gali 
pasmaugti visą musų judėji
mą. kaip padarė su I.W.W. 
unija; jie nepagalvoja, kad 
už kelių savaičių ar dienų 
gali ir "Kovą” konfiskuoti. 
Tas jiems nebaisu. Didžiau- 
sis jų priešas—tai L. D. Ta
ryba ir socialistų laikraščiai. 
Jie niekina ir People’s Coun- 
cilą, kuris organizuoja visas 
priešingas karai s]>ėkas 
Vienu žodžiu, jie priešingi 
darbininku organizavimuisi ar ištikrujų mo uup p|,eš sav0‘išnaKu(|„t(,jus. b 
jie save vadina "tarptauti
niais socialistais."

Taip "organizuodamiesi’ 
mes niekuomet kapitalizme 
nepergalėsim.

Aš skaitau visus sociališ 
kus laikraščius ir matau 
kiek kurie talpina nereika
lingų ginčų apie minėtas Ta
rybas. Tik pažiūrėkit, kiek 
vietos užima "Laisvė,” "T* 
leivis” ir "Naujienos” ] 
tardami toms taryboms, clgio, kada jis turi džiovą ir 
kiek "Kova” prirašo kriti- j 
kuodama jas. Dviejuose pa
staruose "Kovos” numeruo- 
se pačios redakcijos apžval-: 
gos vietoj po 5 špaltas prira
šyta ! O kiek da prirašo kiti;

!tu Tarvbu "kritikai." Ne-*• *. *- 
jaugi jau "Kovos” redakto
riai negali kuomi nors nau I 
dingesniu užpildyt "Kovos’ 
špaltų? Nejaugi dabartiniu i 
momentu darbinikams nėra 
nieko naudingesnio praneš
ti. kaip tik apie People’) 
Council ir LDT. "nenaudin
gumą?" 

I Draugai, ar ilgai da mes 
leisim savo organą taip dar- 

Jkyti? Ar-gi verta redakto- 
• riams mokėti ]K) 25 dolerius 
(algos už paglemžimą musų

pat kaip ir ”Kova." 
privatiniai socialistų 
raščiai mums turi būt 
pat brangus, kaip ir 
va.”

Senas sąjungietis. 
Phiiadelphia, Pa.

Į

I

Keli žodžiai 
Sąjungiečiams.

Draugai, sąjungiečiai! Ar 
atėjo mums visiems i galvą 
tikrai pagalvoti, kas mes e- 
same, kam mes tarnaujame, 
su kuo kovojame ir už ką 
kovojame?

Be abejonės ant paskuti
nio klausimo visi greitai at
sakysime: "kovojame už
darbininkų teises, už page
rinimą būvio."

Bet nors truputį pagalvo
kime, ; 
darome; ar ištikrujų mes 
einame tuo keliu, kurį mums 
rodo socializmas? Jei gerai 
isižiurėsim. tai pasirodys' 

„lzsavo„ jega? visai kas kita. Pasirodys, 
Kovos gyni- kad musu "vadai” veda mus 

musų karštuoliai .................
’ • laikraš

čiai nori "biznį" iš Sąjun
gos daryti. ka centu kas mėnuo ir lei-

l žsipuldinėjimai ant pri- džiam savo organą, kad jis 
šviestų mums kelią, vedantį 
prie geresnio gyvenimo, 
prie socializmo: už savo pi
nigus samdom organui re
daktorius, kad tie. geriau 
už mus suprasdami dalykus 
(taip manoma. S. A.), aiš-

lų. liet prieš socialistų laik- daiktus, mokvtu mus. 
raščius. kurie visą laiką gy- per kelis metus musų or- 
nė Sąjungą nuo klerikalų ir ganas rodė mums tikrąjį ke- 
tautininkų atakų. Sando- Įją; jis mokino mus kai]) rei- 
ra likos panaikinta, o kar- kia organizuotis, 
tu su ja panaikinta ir vieny- r * ' "
hė lietuvių socialistų tarpe, j

Taigi aišku I \
kad ne privatiniai socialistų organa "Kovą" dabartinieji 
laikraščiai už dabartinę su- musų "vadai," P ’ 
irutę kalti, bet patįs šąjun- tro iieriai.” 
iečiai, i 
pradėjo tuos laikraščius a- 
takuoti. Privatiniai laik
raščiai po kelis kartus klau
sė sąjungiečių, ko jie nori, 
bet sąjungiečiai ir iki šiol 
Į tą Klausimą da neatsakė. 
Neatsakė, nes nėra kas at
sakyti. nėra kas 
niams musų 
užmesti. Aš

tai L. D. Ta-

priešingas
I T ~
I

iš kelio, veda į neišeinamas 
pelkes...

Mes sudedame po kelioli
ka centų kas mėnuo ir lei-

vatinių laikraščių ir "San
doros” ėjo vis didin ir didin. 
Kapsukui atvažiavus jie pa
siekė tokio laipsnio, kad 
veik visa Sąjunga likos su
kelta prieš privatinius soci
alistų laikraščius. Ne prieš 
tautininkų, ne prieš klerika-Įpintų nesuprantamus mums

raščius, kurie visą laiką gy-

__  , kaip pri
eit prie plačių darbininkų 

. . . .. minių ir tt. Bet pasižiurė-
Iaigi aišku kaip diena, Rime prie ko privedė musų 

kad ne privatiniai socialistų organą "KovąĮ” dabartinieji 
laikraščiai už dabartinę su- musų "vadai.” Są-gos kon- 

z ..... ~ Kiek pamokini-,
nes jie pirmutiniai Į mų mes dabar jame randa-' 

me ?
Kad pastaruoju laiku 

Sąjungą ir pasididino, tai 
tik pasidėkavojant ’’priva-UA f-s—*-»<* — i tiškų” laikraščių redakto-!01^™ ^vo NPatiskam kap-| 
riams. Per jųjų vedamus P ^u1. Pagalvokim. Nes i 
laikraščius, i>er juju marš- dabartiniu laiku neisi odo,, 

1 • ‘ į kad Kova tarnautų dar-1
bininkams,—išrodo kas tai 
tokio paslaptingo... Tas tu- 

syki užsibaigti. Pa
savo balsą.
Sąjungietis A.

Brockton, Mass. 
šis straipsnis geriau 

,” nes jis

privati- 
laikraščiams 

skaitau visus 
tuos iaikraščius, bet nesu 
patėmijęs, kad nors vienas 
jų butų kuo nors prieš soci
alizmo idėją prasižengęs.

Taigi būdami patįs kalti,

Bet pasižiurė-

______ i>er jųjų marš
rutus Sąjunga tik ir auga.! 
Nesenai "Kova” pasakė,! 
kad tai ne Bagočiaus, ne,u.j 
Smelstoriaus ir ne Michelso- ,1 ,??rs 
no prakalbos didina Sąjun- kelkim 
gą, bet pats dabartinis mo
mentas. Teisybė, dabar yra 
geriausias momentas orga- p. s.

nekaltinkim, draugai, kitų. Į nizacijai stiprėti, bet ar mu-'hutu’tikės "Kovoie— ‘ • • • • I 1 • 1 1 A I * V J ’

alistų laikraščius nuo savęs |riai 
nuvarysime, mes i 
laimėsime, o pralaimėti ga-Į kovotojų 
lė ime labai daug. Iš
krikime musų galybė, o vie
nybėj.

Labai klysta tie 
draugai s 
mano, kad "Kova,7' 
laikraštis, o ”1_____ , ___  r ~ __
"l aisvė,” "Naujienos,” tai |listiškus laikraščius, užpul-! įr patyriau, kad ”Kel." skai- 
visai svetimi, p...... ......„1 ’* 1 ’y *'...................... ”TT-
biznierių organai. Toks pro- ti socialistų ofisus,—tai tūli 
tavimas, tai ištiesų biznie- žmonės, kad -udarius didės-' 
riškas protavimas. Sočia- nę armiją prieš kapitalistiš-j 
listai turi žiūrėti i laikraštį ką valdžią, pradėjo organi- .visų pirmiausia idėjos, o ne zuot "People’s Council,” ku- R13UŠCS nOtCn) KariUfflCIlCj 
biznio žvilgsniu, nes laikraš- iriai pritarė ir Soc. Party i 
tis visu pirmiausia yra idėjai Pild. Komite as. Lietuviai)

.'..„„į-jr. ■žm.nnt <r’;gi darbininkai ton vieton or
ganizuoja Liet. Darb. Tarv- ,---- ..... z
bą, kad sutraukus darbinin-į kvoj buvo jau keli 
kų pusėn ir tuos žmones, ku- mai. cakn
rie da toli gražu nepriside-' vadė Bučkariova perdaug 
da prie socialistų. Vietoj ši- žiauriai su jomis apsieina, 
tą darbą paremti, --" r^^rtP»ri«
deda visas pastangas, kad į- 
kalbėjus sąjungiečiams, jog 
ta People’s Council ir L. D. 
T. darbinink; ns nenaudin
ga, LDT. nusilpnins Sąjun
gą... Rusijos. Anglijos ir A- 
merikos pažangios darbinin
kų organizacijos su milio- 
nais narių pripažino, kad to
kios Tarybos yra geros ir 
reikalingos, o "Kovos” re
daktorius su keliais savo pa-

Jeigu mes privatinius soči- su vadai, "Kovos” redakto-!p?ii^ia tik sajungiečius.bet 
įuo savęs riai, išnaudoja tą progą? viena, "Kovos*" No. 36 Red. 
nieko ne- Ar jie rūpinasi padidinti atsakymuose pasakyta, kad 

.J armiją? Kuomet(straipsniai šiame klausime 
Nepa- kapitalistiška valdžia pasi- tilps tik "geresnės vertės," 
........ ryžo užslopinti darbininkų'0 šis straipsnis, be abejonės, 

judėjimą, kuomet IW\V. u- butų priskaitytas prie ”ma- 
....---- musų nijos vadus sukišo kalėji- šos vertės,” nes jis eina
ąjungiečiai. kurie muosna, ofisus išdraskė, su‘pfjcš ”K." Red. Kita aš 

ri. ka\ -Ū.l naikino unijos turtą, kuo-jprįĮgulėjau net prie 4-rių L. 
Keleivis, ’ met pradėjo smaugti sočia-.§ g kuopu (persikeldamas) 

----- ” tai listiškus laikraščius, užpul- jr patvriau, kad ”Kel.” skai- 
privatmiai dinėti susirinkimus, draskv- to visi sąjungiečiai, o "Ko

vą" net ir kuopų sekretoriai 
tankiai neperskaito. S. A.

platinti Įrankis. Žiūrint gi 
idėjos žvilgsniu, privatiniai 
socialistų laikraščiai Sąiun- 
gai yra taip pat svarbus,’ 
kaip ir "Kova,” nes jie pa
deda jai dirbti vienos idėjos 
darbą. "Kovos” palaikymui 
kiekvienas sąjungietis turi 
mokėti mėnesines. Tuo tar
pu privatinių socialistų laik
raščių palaikymu rūpinasi 
tik keli sąjungiečiai. Jeigu 
’’Kovos” ižde yra nedatek- 
lius, Sąjunga turi jieškot 
priemonių, kad tą nedatek- 
lių padengus. Bet jeigu pri
vatinių laikraščių ižde bū
na nedateklis. Sąjungai gal
va nuo to neskauda. O bet gi

Rusų moterų kariumenėj 
prasidėjo riaušės. Iš Petro
grado pranešama, kad Mas- 

~ sumiši- 
kų pusėn ir tuos žmones, ku-'mai. Moterįs sako, kad jų 
rie da toli gražu nepriside-' vadė Bučkariova perdaug --- . w . I v. • • • • ••--------- ——o

"Kova” j Vienas Amerikos reporteris 
' į- [ senai jau rašė, kad šita Buč

kariova muša savo karei- 
vėms per veidą. Ir štai aną 
dien už tokį nekulturišką 
apsiėjimą merginos pagrie
bė savo viršininkę ir pradėjo 
lamd.vt. ”Birževija Viedo- 
mosti” sako, kad- vienam 
pėstininkui pasisekė Bučka- 
riovą išgelbėt. Už šitą suki
limą daug merginų kareivių 
paleista namo.

išblyškę, jaučia ' 
Moters netenka 
Kaištis pavaka

rių ir jokio kaiščio ryte—tai 
paprastas ženklas.

Kartais džiova lieka patė- 
mvta pas žmones, kuriem 
balsai tankiai užkima, mai
nosi, kurie laiks nuo laiko 
kosi. Kiti atranda, kad 
kaklo ir pažastų gėlės yra 
išputusios. Treti, kaip jau 
ninėjau, turi kraujo bėgimą 
iier uosi bei burna, o didžiu- 
ma visai nepatėmija, kada 
džiova pas juos prasidėjo. 
Daugelis žmonių turi kito
kias ligas ir neatkreipia a- 
tydos, kada kas mažesnio 
įvyksta, todėl jie ateina gy
dytis, kada džiova jau toli 
nuėjusi. Ypač darbininkai, 
kurie priversti dirbti, ar jie 
jaustųsi geriau ar blogiau, 
kurie neturi turto eiti pas 
daktarą mažesnėse ligose ir 
kurie yra silpni, nes įiersi- 
dirba, nepasilsi, prastai val
go ir mažai gauna tyro oro 
ir saulės spindulių, yra laba1’ 
tankiai džiovos pagriebiami 
ir ateina pas daktarą tik ta
da, kada liga pilnai išsibujo- 
jusi. Žinome, jeigu jie žino
tų daugiau apie ligą, jie bu
tų atsargesni ir tankiai jos 
išvengtų, bet kas jiems duos 
tą žinojimą?

Kadangi ir tūlos kitos li
gos prasideda taip pat, kaip 
džiova, tai paprastam žmo
gui yra sunku spręsti, kokią 
ligą jis turi.
KOSĖJIMAS PLAUČIŲ 
DŽIOVOJ.

Kosėti žmogus gali nuo 
daugelio ligų, todėl kosėji
mas da nereiškia džiovą. 
Vienok plaučių džiovoj kosė
jimas netoli visada yra. Nie
ko keisto tame. Pradžioj Ii-

miegot. Tečiaus yra atsiti
kimų, kada žmogus turi aiš
kiai įsišaknėjusią plaučių 
džiovą, bet nekosi a-La kosi 
menkai.

Grįštant prie skreplių, 
reikia pasakyti, kad pra
džioj jos būna skystos, kaip 
seilės, tik drįksta dėl buvimo 
jose plaučių celių. Tūluose 
atsitikimuose skrepliavimas 
yra visai menkas, nors liga 
išsivysčius, o kituose jis yra 
labai žymus pačioj ligos 
pradžioj. Pirmiausiai gali
ma abejot, ar tik žmogus 
neturi džiovą, kada pamatai 
jo spjaudaluose plaukiojam 
gabalėlius, kurie yra žalsvai 
pilki ir panašus į pulius. Ka
da plaučiuose atsiranda 
kiaulinės, tuomet jau iš- 
spiaujamos plokščios, žals
vai pilkos pūlinės mėsos, 
kurios grimsta seilėse, jei 
spiaujama į indą ir grimsta 
vandenyj, šitos mėsos yra 
paimamos ir daromas mik
roskopiškas egzaminavimas, 
ar nėra džiovos bacillų ir 
žinomų celių, pagal kurias 
sprendžiama, kaip toli liga 
nuėjusi.

Neretai ligonis iškoši nuo- 
plėšas nuo bronchų, gyslų 
arba plaučių, kurios rodo, 
iog džiova suardė tūlas bu- 
davones.

luli ligoniai atkosi į ak
menukus panašias medžia
gas, apie kurias jau kalbė
jau, kad tai yra sukietėję 
nuo kalkinių druskų tuber- 
kuliniai gumbeliai. * Jie gali 
būt kaip žirniai arba kaip 
vyšnios didumo ir paprastai 

I tik po vieną išeina prie ko
sėjimo.

Džiovininko skreplės vra 
kokčiai smirdančios, turi 
sunkų ir i saldumą panašų 
kvapsnį.
KRAUJO BĖGIMAS 
PLAUČIŲ DŽIOVOJ.

Jau minėjau, jog dauge
lis džiovininkų turi kraujo 
bėgimą išplaučių arba 
jų spjaudaluose pasirodo 
kraujas. Tūli pajaučia 
kraujo bėgimą į bumą po 
kosėjimo, ypač toli nužen
gusio.]’ džiovoj. Jei jis žy
mus, ligonis gali urnai mirti. 
Bet yra daug džiovininku, 
kurie nežino, jog jie turi 
džiovą ir eina gydytis krau
jo bėgimą. Tūli nė iš šio, nė 
iš to pajaučia, kad burnoj 
darosi šilta ir suru ir atran
da, kad kraujas bėga iš plau
čių. Pasitaiko, kad tokie 
žmonės pasitaiso ir nemir
šta nuo džiovos, net ji neap- 
sirciškia, bet netoli visi to
kie žmonės nešiojo džiovą 
nuo senai ir tik ji tada pa
sirodė, kada kiaurinės pra
truko. Mat kraujo bėgi
mas atsitinka pas 60 ar 80 
džiovininkus iš 100, todėl jo 
pasirodymas be priežasties 
turi būti priimtas už džiovą, 

j Kraujas gali pasirodyti po 
jsusižeidimo krutinės,* tūlose 
I širdies ligose, ypač po smar
kaus darbo arba bėgimo bei 
mankštimosi, vienok kūno 
darbas nedaug reiškia, nes 
atrandama, kad 74 prdcen- 
tas. kuriems kraujas bėga iš 
plaučių į burną po darbo, tu
ri džiovą.

Suprantama, džiovos pra
džioj, kol nėra plaučiuose ir 
bronchuose kiaurinių, krau
jo bėgimas gali būti tik men
kas.

(Toliaus bus)

Sapnas.
Vyras nakčia išgirdęs sa

vo pačią tylomis šnekant,

i 
i1 i . I 

gos kosulys yra lengvas ir- 
retai atsikartoja. Jis yra) 
sausas. Bet juo tolyn liga 
eina, tuo jis darosi žymesnis, 
slapesnis ir tankiau atsikar
toja, kol neprasideda aiškus 
skrepliavimas. Skreplia- 
vimas gali būt tokis pat, 
kaip ir bronchitvj, tik nere
tai skreplės tįsta ir yra su 
pūliais, o kartais krauju, ku
ris gali būt suklekęs ir juo
das arba šviesus ir rusvas 
arba raudonas. Kosėjimas prisikišęs klausosi, 
užeina laikais, ypač ryte ir | —Hm. aš juk Jonas, o ji 
iš: miego atsibudus, kad ir Andriumi mane vadina...

Jis yra Į plaučių į burną po darbo, tu-

*

>
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Aš tikiu, kad Tamistos, 
būdami darbininkų draugais 
ir užtarėjais, malonėsite 
man paaiškinti sekantį klau
simą. Buvo taip: Rugsėjo 
23 S.L.R.K.A. kuoĮios (nu
merio nežinau) buvo paren
gtos prakalbos parapijos 
svetainėj. Kalbėtojais bu
vo V. Kudirka ir ar tai Ja- 
nuševičius ar Jaruševičius 
(buvusis pereitais metais 
S.L.R.K.A. pirmininku); pa
vardės nenugirdau. Pirma
sis kalbėjo Kudirka, bet jis 
nieko Įdomaus nepasakė; 
vienok, kuomet antrasis pra
dėjo savo tulžies kartumą 
lieti ant socialistų ir laisva
manių, tai apart begėdiškų 
pliovonių daugiau nieko ir 
nesigirdėjo. Štai jo žodžiai: 
"Musų giltiniečiai, kurie 19- 
05 m. Rusijoj sukėlė revo
liuciją ir elgėsi nežmoniškai 
su katalikais, dabar atvažia
vę Amerikon likosi šliuptar- 
niais, ir žiūrėkime ką jie pa
darė: kuomet pamatė, kad 
jiems nesiseka praturtėti, 
pradėjo rinkti aukas Lietu
vos šelpimui, ir surinkę 
$12,000.00 nesiuntė juos ba
daujantiems, bet pasibuda- 
vojo raudonų plytų mūrą So. 
Bostone, kur dabar išleidžia 
visokius šlamštus.” Taigi 
malonėsite paaiškinti, ar 
tiesa, ar ne.

Toliau jis sakė, kad ir Lie
tuvių Dienoje, kuomet vy
čiai su visu pasišventimu 
rinko aukas, tai šliuptarniai 
išėjo pasityčiodami valkiotis 
l>o gatves ir dar reikalauda
mi didžiausių atlyginimų už 
sugaišintą dieną. Ir kiek jie 
tų aukų surinko, tai nesiun
čia jų musų badaujantiems 
broliams, bet pasidėjo juos 
i banką saviems reikalams, 
nes dalis jų yra paskirta 
Raudonajam Kryžiui, o ki
tus siunčia Šliupui, tam pa
mišėliui, kaipo paramą kelti 
Rusijoj baisiausią netvar- 
:ą.—

Taigi ir čia malonėsite pa
siaiškinti, ar tiesa, kad Šliu
pui siunčiama pašalpa?

Draugiškai,
Lainaužis.

109 VVashington St., 
Worcester, Mass.

Redakcijos paaiškinimas: 
Žmogus, kuris taip pliauš
kia atsistojęs ant pagrindų, 
turi būt arba nesveiko proto, 
arba gerai išsitraukęs. Blai
vas ir sveiku protu žmogus 
niekados nedrįs tokių daly
kų pasakot, nes tai yra kri- 
minališkas šmeižimas, už ku
rį Įstatymai baudžia kalėji
mu. ,

Lietuvos šelpimo Fondas, 
kuris renka nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams aukas, 
surinko ne $12,000, bet arti 
$40,000, ir veik visi tie pini
gai yra išsiųsti. Jokių

arti

na
mu Lietuvos Šelpimo Fon
das nestatė ir jokių "šlamš
tų” nespauzdina. Tas žmo
gelis. turbut kalbėjo apie 
klerikalų fondą, kuris tre
čia dali aukų pasiima kuni
gų politikos reikalams ir tu
ri \ikuręs "informacijų biu
rą.”

Kad aukas Lietuvos šel
pimui pradėjo rinkti "gilti- 
niečiai,” tai yra sergančio 
žmogaus klajojimas. Aukas 
nutarė rinkti ir tam tikrus 
fondus Įkūrė ne "giltinie- 
čiai,” bet lietuvių visuome-

Pažan-Į nės suvažiavimai.
■gioji lietuvių visuomenė su 
į "giltiniečiais” neturi nieko 
! bendra. Ta plėšikų gauja. 
"Giltinė,” buvo kur kas arti
mesnė klerikalams, nes 
P. S-lis, vienas jos organi
zatorių, buvo Gabrio brolis 
(Paršaitis) ir uolus klerika
lų laikraščių bendradarbis.

Kad Lietuvių Dienoj 
"šliuptarniai ėjo valkiotis” 
gatvėmis, idant pakenkus 
"vyčiams”, tai taip-pat kla
jojimas. Visi gerai žino, 
kad j>er Lietuvių Dieną 
d-ras šliupas ir jo šalinin
kai ėjo su "vyčiais” ranka- 
rankon. Ir jeigu aukų siun
tine Įvyko anarchija, tai 
klerikalai čia lygiai kalti 
kaip ir "šliuptarniai."

Su tomis aukomis, kurias 
Lietuvos Šelpimo Fondas 
rinko skyrium, jokios bet
varkės nebuvo. Tie pinigai 
senai jau Lietuvoj.

Atsikratė nuo airių vyskupo
Kaip susipratę Rusijos 

žmonės atsikratė 
valdžios, taip 
Lavvrence, Mass., 
pasiliuosavo nuo 
kupo "malonės.” 
rapija, kurioj 
vyskupas Mickevičius, 
pačių žmonių valdoma ir ga
na gerai gyvuoja. Turi nu
sipirkus 18 akrų žemės su 
mišku, Įsikūrė dailias kapi
nes, turi dailios vietos pikni
kams ir dabar išnomojo plo- 
"ą žemės rusams dėl kapi
nių, kas parapijai duos gra
žaus i>elno. Tuo tarpu gi 
musų senoji bažnvtukė, ku
rią mes per savo nesusipra
timą 19 metų atgal užrašėm 
?.irišių vyskupui, šiandien 
stovi skurde pasinėrus ir 
kuolais paramstyta, kad ne
sugriūtų ir nepriespaustų 
da kokios tamsios davatkos.

Susipratusi davatka.

nuo caro 
susipratę 
katalikai 

airių vys- 
Nauja pa- 
vadovauja 

yra

Tikros žinios apie 
Petrogrado riaušes.

Apie Petrogrado riaušes 
Amerikos laikraščiuose bu
vo jau rašyta. Tos žinios 
buvo iš telegramų ir tedei 
nepilnos. Atėję dabar iš Pe
trogrado laikraščiai nušvie
čia dalyką visai kitaip. 
"Naujoji Lietuva” rašo:

Liepos 16 ir 17 dieną mie
sto gatvėmis ėjo didelės ka
reivių, Kronštato jurininkų 
ir fabrikų darbininkų gink
luotos demonstracijos prieš 
Laikinąją Vyriausybę.

Reikalaujama prašalini- 
ir.o 10 buržuazijos ministe- 
rių, o visą valdžią pavesti 
Darbininkų, Kareivių ir 
Valstiečių Taryboms, susta
bdyti karės fronte ofensyvą, 
konfiskuoti buržuazinių lai
kraščių spaustuves, apskelb
ti žemę valstybės nuosavy
be, kontrolę gaminimo 
(produkcijos)' Įrankių. De
monstracijos metu buvo ne
maža šaudymų kulkasvaid
žiais ir šautuvais. Užmuštų 
ir sužeistų skaitoma 400. 
Liepos 17 d. rašančiam šiuos 
žodžius teko arčiau prisižiū
rėti Į demostrantų eiles ties 
Sodo ir Inžinierių gatvių 
kampu. Apie l1/? vai. die
nos pasirodė visų-pirma au
tomobilius, kulkasvaidžiais 
apstatytas, kuriame stovėjo 
keletas vyrų ir viena mote
riškė. Jie laikė dideli plaka
tą su parašais: Rusijos So- 
cial-Demokratų Darbininkų 
Partijos Centralinis Komi
tetas. "Visų šalių proleta
rai. vienykitės!” (bolševi
kai). Paskui tą automobili 
traukė rindomis sustoję iš 
pradžių ginkluoti šautuvais 
kareiviai, tarpais automobi
liai su kulkasvaidžiais ir vėl 
kareiviai: kai-kurie būriai 
ir be ginklų. Darbininkų 
būriai taip-pat per pus buvo 
ginkluoti, per pus negink
luoti. Moterys darbininkės 
visos ėjo neginkluotos. 
Kronštato jurininkų virti-

Jono i'umoso. O- | Pajieškau savo vyro Justino Kul-

I lainių sodžiaus, Panevėžio pavietos. 
gyveno aplink Latvrencc, Mass. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino apie juos 
pranešti.

Ona Katavičienė (40)
320 Wharton st., Phiiadelphia, Pa.

1 nės, visi ginkluoti šautuvais.1 p?r,c^uno Getgaudo viTs^* i?‘L -9 '?■?.
Kai kuriuos ginkluotų ka-(gub., Vilkaviškm vaisė., Stulučių kai.1, J • •

, reivių bei jurininkų burius’!no- Mekiaiu atsišaukti arba kas juos
vedė anarchistų juodosios 
Vėluvos su parašais: Šalin 
valdžią ir kapitalą! Šiaip, 
Vėluvos tos pačios, ką ir bir
želio 18 d.; daugiausia prieš 
Laikinąją Vyriausybę ir už 
Darininkų bei Kareivių Ta
rybą. Apie 21/- vai. dienos 
ties Nevos ir Sodo gatvių 
kampu pasigirdo šaudymas 
iš šautuvų ir kulkasvaidžių. 
Publika gi slepiasi, kas kur 
gali, kaip kurapkos, Įkiša 
galvą kur Į užkampį ir lau
kia. Bet kvailas pasidaro 
padėjimas. Nors pats eini 
be ginklo, bet nėši tikras, 
kad tavęs nepašaus kartais 
buržujų medžiotojas. Kas 
pradėjo šaudyti, kol-kas ne
susekta. Buk tai kai kada 
iš namų langų šaudą, bet 
butą ir demonstrantų, šau
džiusių dcl pagązdinimo Į 
orą. Darbininkų, Kareiviu 
bei Valstiečių Tarybos išlei
dę atsišaukimą, kame kvie
čiama demonstrantus nusi
raminti ir nusiginkluoti. 
Laikinoji Vyriausybė taip- 
pat uždraudė manifestaci
jas. Bet Į tai demonstrantų 
nepaisyta.

I
1 žinot pranešti.

Ona Rinkevičienė
R. F. D. No. 3, BOX 96, lrwin. I’a.

Pajieškau seserų: Marcelės. Marės 
ir Gresės Svetakiučių, Vilniaus gub., 
Trakų pavieto., Sniplių kaimo. Meld
žiu jų pačių atsišaukti ar kas žino 
apie jas pranešti. <

Pajieškau draugės J. Aniuolauckai- 
tės, gyveno Worcester, Mass., vė
liaus Chicagoj, taipgi A. Kubiliaus 
ir kitų gimimų ir pažįstamų, aš esu 
Mariampolės pav., Purviniškių kai
mo. Meldžiu atsišaukti.

J. Navikaiti.s,
827 Bank str., AVaterbury. Conn.

Pajieškau seserų Zofijos ir Barbo
ros Juraičių, Kauno gub.. Šiaulių 
pav.. Triškių parap., Babilių kaimo. 
Pirmiau gyveno Phiiadelphia, Pa. Kas 
apie jas žinot malonėkit pranešti ar
ba lai pats atsišaukia, nes aš esu ka- 
riuir.enėje. (41)

Juozapas Y’ucas.
35-th Inf. Co. I., Negales Ariz.

Pajieškau pusbrolio Dominiko Vi
sockio, Kauno gub., Panevėžio pav.. 
Lapiškių sodžiaus, gyveno Chicagoj 
Io paties atsišaukti ar kas žino niel- 
dž:r pranešti.

Kaz. Visockis, 
YVestmoreland, N. Y.BOX 1.32,

Pajieškau Antano Jankauskio, 
no I.ileikos ir Jono Karpavičiaus, 
Kai :no gub., Šiaulių pav., I.ukės 
rapi.mi. pirmiaus gyveno Coal 
nes. W. Va. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Žagaras.
BOX 561, South Fork. Penna.

Ig- 
visi 
pa- 
Mi-

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

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

apie juos žino meldžiu pra-

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

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

Marcelė V’engalienė (40)
BOX PJ3, ’ 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- 
nierika. Meldžiu atsišaukt arba kas 
pirmas duos man apie ją žinią gaus 
$5.00 atlyginimo. Mano adresas: 

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

arba į 
trūkio. 
Kreip-

(40)

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

mas, garo ir elektros šviesa, miesto 
vanduo, yra 3 vištininkai įgalima 
laikyt apie 1,000 vištų), daržinė, va-1 
sarnamis, kiaulių tvartas, 53-jų me- . 
džių sodas, daug uogų, prie pat ka-1 
ro, (5 centai nuo Montellos 
Brocktono: į Bostoną 17c. ant 
Kaina $3,299, išlygos lengvos, 
kitės pas:

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

SAU6US RUOiKIAteS 
MAISTAS VASAROS LAIKE

EAGLE
BRAND

CONDENSED

Tokiu antgalviu išleido Alex A. Rei- 
kow lapelius. Pats užvardyjimas pa
rodo kas lapeliuose yra aiškinama. 
Kaina 3c. Gaunami pas ALEX A. 
REIKOW, ( ?)
2416 Orthodoa str.. Philadephia. Pa.

PHILADELPHIA, PA. 
Puikus Teatras ir Koncer
tas. Rengia L.S.S. 251 kp. 
Subatoje, 6 Spalių-October. 
1917.- Perstatys labai juo
kingą komediją ^Ameriko
niškos Vestuvės,” Lietuvių 
Muzik. svetainėje, kampas 
Allegheny ir Tilton st. Sve
tainė atsidarys 7:30 vakare. 
”Amerikoniškos Vestuvės” 
yra viena iš puikiausių ir 
juokingiausių komedijų, be
lo bus ilgas programas su 
juokingais ir Įvairiais pa- 
margnimais. Taipgi dai
nuos L.S.S. 1 kp. choras. Lie
tuvaitės ir lietuviai nepa
mirškite atsilankyt ir pama
tyt daug puikių ir juokingų 
dalykų. Komitetas.

Mirė Antanina Jonikienė.
Pranešu giminėms ir pažįsta 

miems. kad 3 d. rugsėjo 1917 m. per- 
siskvrė su šiuo pasauliu Antanina 
Joni’ ier.ė paėjusi iš Kauno gub., Tel
šių pav.. Gargždų miestelio.

Dcl platesnių žinių kreipkitės pas 
Jonas Jonikas,

38 E. 12-th str., Georgetoįvn, 111.

Pai:eškau brolio Antanazo Anužio 
Kul'ų sodos. Plungės valsč.. Telšių 
pav, Kauno gub., p:rmiau gyveno 
Chicago. III. ir jau apie du metai nie
ko apie ’i negirdžiu.. Turiu labai di
deli re:ka!a ir meldžiu kas apie jį ži
no pranešti. (41)

Marcelė Vcngalienė.
BOX 793. Christopher. III.

Pajieškau švogerių ir Jono ir Fc- 
’ikso Yakštu. iš Panemunio miestelio. 
Čedasų valsčiau^, taipgi Petro Vilčin
sko iš Žicbiškių parap., iš Vienkiemio, 
pirmi du gyveno Kankakee, 111. Jų 
pačių atsišaukti ar žinančiujų meldžiu 
pranešti. •: (42)

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

Pajieškojimai

Pajieškau draugų Vinco Menciavi- 
čiaus ir Andrir-s Klučinsko. gyveno 
Silver Creek. Nevv Phiiadelphia. Pa., 
dabu bene Minersviilej, taipgi .Jono 
Babinio, gyveno Freeland, Pa. Mel
džiu atsišaukti.

Jonas Grubis
126 Broad st., Bridgeport. Conn.

Pajieškau pusbroliu A. ir J. Mozū
raičių šakių par., J. Dedincko, Sintau
tų parap., Vaitekupių kaimo, K. Toto
riaus. Igliaukos parap., visi Suvalkų 
gub. Meldžiu atsišaukti.

Jos Mozuraitis.
12501 Forest avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau brolio Mikolo Paliliuno 
Gudelių kaimo. Juozo Gvargždos, An
tano Žeimio, Juozo Ilakio, Kazio ir 
Frar.o Oreškų. Meldžiu visų atsišau
kti.

G. A. Pauli
BOX 351, Sunnyside, Wash.

Pajieškau pusseserės Onos Blažiu- 
kės, Kauno gub., Raseinių pav., Er
žvilko parap., Pužiškių kaimo, meld
žiu jos pačios atsišaukti ar kas žino 
pranešti už ką busiu dėkir.gga.

Ona Panarauskutč-Mitchelienė 
BOX 724, Christopher, III.

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

Antanas Lipčius
230 »W. 7th st.,1

ir visų 
Kauno 

parap-,

(40) 
Chcster, Pa.

Pajieškau pusbrolių Juozapo ir An
tane
rap., 
žino

1901

Y’ogų, Kauno gub.. Girdiškės pa
jų pačių atsišaukti ar kas juos 
meldžiu pranešti.

Wm. Y’oga.
Oregon avė. Cleveland, Ohio.

Pajieškau sesers Agotos Abieciu- 
niutės-Vaitkevičicnės ir Frano Žaru
os, abu Suvalkų gub.. Seinų pav., 
Serijų valsčiaus. Gervenų sodos, tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu atsišau
kti ar kas žino pranešti. (42)

Joseph Uliackas,
Blake allev, Pittsburgh, Pa. N. S.2

Pajieškau pusbrolio Vinco Birgia- 
lės, Kauno gub.. Raseinių pav., Jur
barko valsč., Jokemiškių kaimo, gy
veno Chicagoje. Kas apie žinote ma
lonėkit nranešti arba jis pats lai at
sišaukia.

Kazimieras Birgialas.
P. O. BOX 482, Abcrdeen, Wash.

Pajieškau Onos Sauserutės. Kauno 
gub., Raseinių pav.. Andrejavo vals^ 
Tickinų sodžiaus. Kas apie ją žino 
teiksis man pranešti. (41).

Emilija Jurgiuniutė,
142 Summit avė Brooklinc, Mass.

Pajieškau savo brolio Amerikoj 
-Jono Kavalo, kuris paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių apskričio, Renigių kai
mo. Karės audra išblaškė mus iš 
Lietuvos į visas puses, pasimetčm su 
giminėmis ir negalim viens kito su
rasti. Norėčiau, kad nors iš Ameri
kos brolis atsiliepvų mano adresas 
dabar toks:

Gor. Riazan, Tiuremnaja 
I nspekcija, Zuzanic Kovalas.

RUSSIA.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
Kauno gub., Kurtavėnų miestelio, no
rėčiau susirašyti.

Elzbieta Charszcvsva-Motuzienė
009 Summit avė.. E. St. Louis, III.

Pajieškau busbrolio Jono Zabitos, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav.. Pa
nemunėlio l ainio. turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu jo paties atsišaukti ar 
kas žino pranešti.

Jonas Jurša ( 11 >
58 Adams st., Easthampton, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozo Stač- 
kaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav.. 
Pajavcnio parap. Karklupėnų kai
mo. gyveno Montreal, Canada. Jo 
paties atsišaukti ar žinančiujų meld
žiu nranešti nes turiu svarbų reika
lą.
kreinkitės. (43)

Uršulė Yut kcvičienė-Stočkiutė 
801 So. 11-th si., Herrin. III.

Pajieškau draugo Antano M. Pet
ronio, nesenai gyvenusio Roscland. 
111. Gerbiamas, priduokite savo tei
singą adrese, dėl labai svarbių reika
lų, ir tai dėl Tamistos paties naudos. 
Arba kas ji žinot bukite geri pranešti 
A. M. Petronis užsiima laikrodinin- 
kyste. (41,

J Klimavičius
3202 Er.ierald avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Bolesiaus Burdu
lio, Suvalkų gub., ir pav.. Andreja- 

, Trumpališkių kaimo. 
Jo paties 

meldžiu 
(41)

vo valsčiaus, 
gyveno Forest City, Pa. 
atsmaukti bei žinančiujų 
pranešti.

Jonas Burdulis,
161 Ilope str., Brooklyn, N. Y’.

Pajieškau sesers Apalionijos Kaik- 
lis, po vyru Vaivadicnės, girdėjau 
kad gyvena apie Ncw Yorką. Kas 
žinote malonėkit pranešti. (41) 

Veronika Dudienė 
1936 W. 15-th avė Gary, Ind.

Pajieškau Jono Jakubaičio. Suval
kų gub.. Naumiesčio pav., prieš 8 
metus iš Londono išvažiavo Argenti
non. Turiu svarbų reikalą ir meld
žiu io paties ar žinančiujų apie jį pra
nešti.

Jonas šugžda • 19)
13 Park PI., Bothwell. Scotland.

Pajieškau savo vyro Antano Ulozo, 
prieš 2 metu jis paliko mane su tri
mis vaikučiais. Kas apie žinote mel
džiu man pranešti už ką busiu labai 
dėkinga. (41)

Barbora Ulozienė
182 Prospect avc., Bayonne. N. J.

Pajieškau savo pačios Onos Jarie- 
nės. jinai Rugsėjo 4 d. išvažiavo su 
Juozu Rudzevičių, pasiimdama I 
metų vaika ilgais baltais plaukais. 
Ji geltonų plaukų, lieso veido, turi 
du apgamu ant burnos. Jos pačios 
meldžiu atsišaukti iv 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., Youngstown. Ohio.

Pajieškau draugo Adomo Smitho— 
Gečio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Naumiesčio parap., Palendrių sodos, 
gyvena bene Chicagoj. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu itsišaukt; ar 
žino apie jį pranešti, o gaus 
atlyginimo.

John i'reitiek, 
BOX 1 44, Mindei. Vt.

.»
kas 
dol.

Va.

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

Stanislavas Burneika (49).
17 Star str., Ansonia, Conn.

Rusijos Revoliucijos
Paveikslas.
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliueijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
Į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

Maitinant kūdikius boukute 
reikia jiems duoti maistą, kurs 
visuomet yra tyras ir vienodai 
geras. Eagle lirano Cvndeu- 
sed Milk yra tyras ir išskirti 
nai geras, ir užtai suvirs še- 
šešdešimts mėtį var'.ojanias. 
kaipo kūdikiam, maistas.

Iškirpk šį upskclbiui.t ir 
siųsk lį į
Bordan’s Condcnsed Milk

New Yor< City. N. Y 

u apturėsi <iuva::ai nuro-tyiun 
tuvių kalboje, kaip tų pieną • *i
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APSIVEDIMAI
l'ajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės nuo 17 iki 25 metų: aš esu 
21 m., turiu gerą darba. Mergina 
turi turėt biski pinigų. Su pirmu lai
šku malonėkit prisiųst paveikslėlį.

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

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 ave.

laišku meldžiu 
Atsakymų duo- 

(40)

Detroit, Mich.

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

P. Guzauskas,
Evanston Hospital Evanston, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
23 metų; laisvas, nevartoju svaigi
nančių gėrimų ir nerūkantis. Norė
liau gauti draugę mylinčią gražų 
šeimynišką gyvenimą. Su pirmu lai
šku meldžiu prisiųsti pavekslą.

Paul Rimkevičia. (40)
519 llansor, str, Kenosha. Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo ls iki 25 metų amžiaus, aš esu 
vaikinas ir norėčiau gauti draugę 
laisvų pažiūrų.

J. Vine (41)
110 Braner st., Topeka, Kans.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 27 metų amžiaus, aš esu 
jaunas vaikinas—biznierius. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųst savo pa
veikslą.

A. Valey
1101 Walnut st., Ottawa, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne senesnės 39 metų, 5*,4 pėdų augš
čio. Aš esu sveikas vyras, dirbu ant 
žemės ir po žeme. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą, 
prašau nerašinčti.

Jonas Zaggies
BOX 561. So. Fork, Pa.

Vyrų

Pajieškau merginos arba našlės be 
vaikų apsivedimui, nuo 30 iki 49 
netą. Aš turiu 48 m. Platesniai pa
uškinsiu per ’aišką.

Jurgis Kairukštis
245 Adams st., Netvark, NJ.

ATSIŠAUKIMAS.
Jeigu kas iš teatro lošėjų, laikraš

čių redakcijų, knygų pardavėjų, arba 
"Keleivio" -skaitytojų, turėtumėt vie
ną ar daugiau knygučių "Audra Gie
droje,” meldžiu galimai greitai pra
nerti.

N. A. Rastenis.
J67 tVashington st. Cambridge. Mass.

REIKALAVIMAI.
NORIU l’ASISAMDYT KAMBARĮ 
pas lietuvius šiose valstijose: Okla., 
Kan. ir Mo. Kurie norėtumėt išduot 
malonėkit pranešt tuojaus. (40)

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

REIKALINGI Agentai pardavinė
jimui laiškams drukuoti mašinėles 
(Typewriters). Mašinos parsiduoda 
po $10.00. Acntams duodama gerą 
nuošimti. Informacijų kreipkitės.

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

PARDAVIMAI.

NAMAI
12 šeimynų mūriniai namai su toi- 

lctais, guzais, skaibinėms dėl kožnos 
šeiinj uos lietuvių apgyventoj vietoj 
arti C st.,Randos atneša 1.248 dol. 
Der metus, kaina buvo $16,000.00. da
bar tik $6^00 ir labai lengvos išly
gos. Priežastis tame, kad savinin
kas j trumpą laiką tur būtinai išva
žiuot. (40)

LITHUANIAN AGENCY.
A. Ivaškiavičia,

315 Broadwav. So. Boston, Mass.

suPARSIDUODA poolrui mis su 4 
stalais, lietuvių ir lenkų apgyvento j 
vietoj. Poolruimis 
lietuviškos 
bai gerai.

prijungtas prie 
barbernės. biznis eina la- 

(42)

17* Grer-n

PIRKIT CIBULIUS pas lietui į- 
ūkininką! Lietuviai krautuvninkai ir 
pavieniai, kam reikalnga cibulių de: 
pardavimo ar savai šeimynai—kreip
kitės pas mane, o visuomet rasite pil
ną užsiganėdinimą. Dabar yra ge
riausia proga cibulius pirkti, nes gali
ma gauti labai žema kaina:

Geltonų cibulių maišas (109 svarą) 
No. 1 kainuoja $2.75; tą pačią No. 2 
—maišas $1.75.

Galima užsisakyti nuo 19 iki 190 
bušelių ir augščiau. • Meldžiu visų pa
siskubinti kol dar cibuliai ant lauko 
■ r nebrangus; paskui reikės dusyk 
tiek mokėt ir už menkesnius cibulius! 
—Informacijų klauskit, ar užsaky
mus siųskit sekančiu adresu:

A. K. KAZLAUSKAS. (42) 
I*. O. BOX 71. Sunderland. Mass.

SS; -BĮ BLIJ A
Lietuviika. tikra, pil- 

- na. pagerinta. Kaina: 
Lletuv. raidėms. $5.00 
Getiškoms raid. $3.50 
Gaunama tiktai pas: 

M. X. MOCKUS, 
r. O. Boa 54.

Detroit, Mich.

Debatai socialistų 
su klerikalais

Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau
dos knygute. Joje aprašyti tie pa
garsėję Ix>weliio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoria-i "kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo ”forni- 
ėius” turėjo bėgti iš svetainės.

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

Susipratę darbininkai turėtų pasi
rūpinti, kad tos knygutės kuo dau
giausia pasklcidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama "Keleivio” redakci
joj. kaina tik 10c.

Suvyniok 10c i popierą ir pasiųsk 
prastam laiške. Norintiems daugiau 
imt auodame nuošimtį.

"KELEIVIS”
255 BROADWAY, SO. BOSTON. 

MASS.

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 patarimą. Klau-

skis šiandien už dyką mano pata
rimo, tik įdėk štampą atsakymui. 
Mrs. L. Piasecka, Univ. Sale House

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

ŠTUKA, TAI ŠTUKA!

TIKRAI LIETUVIŠKA
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

tarpe Driggs ir Bedford avė.

—p
$1.00 tik ant 

sąvaites
Pristatom į namus visoki’is 

daiktus į visą apielinkę Jersev. 
NewYork, South ir Centrą! 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokėsi (?)

198-200 frand Street ♦ tI
BROOKLYN, N. Y, ,1

i i i * i * > .
Martino ir Mačio Rakandų Krau

tuvė perėjo į MAČIO IR BROLIO sa
vastį. Martinui jo dalis tapo atmo
kėta ir gražiuoju persiskyrė. Luini 
linksma, kad lietuviai sugyvena gra
žiai. •

Lietuviai, kuriems reikalingi geri 
rakandai, nueisit pas .'1AČJ. o ten 
gausit gerus rakandus uz prieinamų 
kainą.

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

ir
i-

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

THE MAGIC SHOP.
BOX 309. Holbrook. Mass.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras 
per praeitus 4 metus 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strčnuuse. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria. dcl moterų, pradė

jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
‘ dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 

G mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dami Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti geresniuose sa’iunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žoles nuo visokią blogumų.

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

Chicago. 111.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt

Bitteris. Aš 
buvau vos tik

I

Leonas Vaisa
«•.. W*rce«ter. Mass.

DYKAI $12.00 VERTĖS
Žodynas Anglų, Rusų. Francuzų ir 

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

LEMTIS
Tx>ck 187

NELSON (40)
Rremerton. Wash.

Telephone: Bark Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKIMIS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 42>» ir 121.

Netoli didžiojo miesto kny
BOSTON, MASS

I

8P si$i?u,

gyno,. 8
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LAIšKAS PAS DIEVĄ 

(Humoristika)
Senas Johnsonas Įgulęs 

bibliją sėdėjo prie 
garsiai skaitė senai 
tei. kuri su mezginiu ranko
se sėdėjo ant suolo ir dabar 
atvirtusį i siena gardžiai 
snaudė, o jos rankos beveik- 
mėj ant jos kelių gulėjo. Se
nis jai aiškino iš biblijos die
vo neišpasakytą išmintį ir 
gerumą. neatitraukdamas 
nuo biblijos akių, dėlto jis 
šiek liek susigėdo, kada pa- 
tėmijo, jog jo aiškinimų 
nieks nesiklauso, net ir tas 
clevvniu metu amžiaus anų-*• *• *■ 
kas, kuris jam liko kaipo at
mintis po jo sunaus, užimtas 
savo ramia žaisme su kačiu
ku raičiojosi ant

tuos tris šimtus dolerių?
—Niekas, toks Dievo lei

dinius.
—Tai ve, o kodėl jo nepa

prašai, kad jis tavo pinigus 
atiduotų? Juk tu visuomet 
sakai, kad Dievas labai ge
ras ir teisingas: jis viską 
mato ir viską žino. Jis žino, 
kad mes neturime pinigų, 
kad nusipirkt pyi-agaičių ir 
automobiliu, kaiu Šmitai.* ♦
nes tu. seneli, jau senas ir, 
dirbt negali, o manęs į darbą' 
da nepriims. Pasakyk jam 
visa tai, jis pasigailės ir ati-Į 
duos tau tris šimtus.

Senis neturėjo ką atsakyt 
vaikučiui, tai po valandai ty-j 
Įėjimo, vaikui neatleidžiant, 
pasakė:

—Gal tik tavęs nekalto, 
niekuo nenusidėjusio Dievas 
paklausytų.

—Gerai!—linksmai sušu
ko vaikas.

—Tu. seneli, be abejonės 
i žinai Dievo adresą, duok 
man, o aš jam parašysiu.

—Dievas gyvena danguj 
ir jokio adreso nereikia — 
pasakė senis, neturėdamas 
ką kito atsakyti i kūdikio 
sanprotavimą.

—Tai tu. seneli, esi tikras, 
kad nereikia parašyt nume
rį ir gatvės vardą, kad Die
vas gautų laišką.

—Nereikia, nes Dievas y- 
ra viešpats ir valdonas viso

grindų, dangaus ir žemės.— —- - -- - 7 ’

nesirūpindamas senio pam o
kslu.

Senis apsižvelgė. Įsitiki
nės, kad nieks neatkreipia 
jokios domos, jis pasikėlė, 
priėjo 'prie spintos, pasiėmė 
iš jos ploščių ir kažką tokio

Į 
stalo ir 
močiu-

I

I

KLEBONAS.
(Kaimiečių daina.) 

Storas, įimtas atsirito. 
Lyg maitinas, lyg bačka.

‘ 0 prie stalu atsisėdęs 
Jis išnuič ivg meška. 
Bet ne meška tatai buvo 
Nei malūnas, nei arklys. 
Nors jis ėdė kas pakliuvo
Ir suėdė kaip ir 
Tatai buvo mus 
Musu dvasiškas

trjs. 
klebonas, 
valdonas.
L. St

Redakcijos Atsakymai.
\Vm. Sh. Polemizuoti su 

"Draugo” korespondentais, 
dagi tokiais, kurie nedrįsta 
savo vartiu pasirašyti, butų 

j gaila laiko. Geriausia i to
kius pliauškimus neatkreip- 

į ti visai domos. Tegul sau lo-

—Ve, o tris šimtus dole
rių atėmė nuo bėdino senelio 
—sumurmėjo vaikas nuei
damas šalin.

.Jis nuėjo kitan kambarin,, 
pasiėmė savo mokyklos kre-į 
pšį, išsiėmė popieros ir pai-i

K LAIDOS ATITAISYM AS.
■'Keleivio” No. 36. mano 

korespondencijoj iš Sioux 
Cit v. Io., ivvko klaida, kur 
pasakyta "Š.L.D. 4 kuopos 
susirinkeme svarstyta reika
las paaukaut kun. Mockaus 
bylai.” Klausimas pakel
ta mitingui užsidarius ir 
parinkta atiku tam reikalui, 
tečiaus tatai nėra L.L.D. ofi- 
c-ialis darbo J. A. M

jvr> ii neirta tvn.iv/ t , - > 1 .* . *
po juo pasikišęs, užsimauda- suką, sėdo prie stalo ir pa

rašė sekančio turinio laiškamas ant galvos kepurę pa
lengvėle išėjo.

Nedidesnių kaip pusė pė
dos žingsniu teeidamas jis 
ilgai ėjo artimiausion gele- viską žinai ir matai, tu žinai 
žies sakrovon. .

"Brangus Dieve!
”Tu esi geras ir teisingas, 

"i, 
__ ___  Pasiekęs ją, kad mano senelis verkia ne

lis išsitraukė iš po savo plo- tekęs trijų šimtų dolerių. 
Ičįius kardą, siūlydamas Sugrąžink jam. kitaip 
"krautuvininkui pirkti ji nuo pranešiu policmanui. 
jo-_________________* j K~

Krautuvininkas pavartė,' 
pavartė, tarsi pašiepiančiai 
svarstydamas kokiems ga- jr užadresavo? 
lams tokie daiktai reikalui- From: P. Johnson.• • - - ~
gL ir 1
seneliui kardą pasakė, kad 
negali pirkti niekam nerei
kalingą daiktą, nes ir kaipo 
papuošalas tik seno karei
vio namams jis tinka. Te
čiaus 
viens 
mintį 
siąs.

Senelis liūdnai atsiduso.

kardą, 'siūlydamas Sugrąžink jam. as

Su pagarba.
Povilas Johnson.

Parašęs įdėjo konvertan

paskui grąžindamas 163S White st.,
1 MR. DIEVAS.

DANGUS.

seni kareiviai kiek- 
turi tą savo seną at- 
ir iš jo niek5? nepirk-

**

Gvazdikas

Draugijų reikalai
LIETUVIU MOKSLO DR-STĖS 

VALDYBA. 
Pittsburgh. Pa. 
:las Kavaliackas.

221S Tustin Stree 
Juozas Maskeliūnas.

2025 Colvvall Strec 
Juozas Virbickas.

149 Moultrie Strec. 
Jonas Urlakis.

2034 Salisbnry St 
Kasierius Karalius Vacašiu: 

Al! Nation Dei. Ba k 
Kasos globėjai: Jonas 'šatkus, 

2204 Fortas Stieet 
ir Aleks Vestertas, 135 Moultrie '-u

Jam brangiausi daiktą nie- P5rm Pcv 
ko nevertu paskaitė krautu-! Vice-Pirm. 
vininkas. Jis tuo kardu ka-- 
daise tėvynei tiek daug nu-j 
veikęs, o dabar nei duonos ipin- Sekr 

kąsnio už ii jam nenorima 
duoti. Jam nieks kitas ne
liko, kaip išeiti ir daugiau 
nesiderėti su neapkainuo- 
jančiu jo nuopelnus krautu
vininku GRANO rapids. MICH.

' Lietuviu Sunu Draugijos VaidvbosSugrįžęs namo ir padėjęs 1
savo karda senon jo vieton,(Pirm. j. Besaspari 
..XI kik__  J0?6 u

Prot. Sekr

re

S

vėl atsisėdo prie savo bro
lijos, paėmę ją, prispaudė 
prie savo įdubusios krutinės 
ir graudžiai pravirko.

Mažas Povilukas išgirdės 
senelio verksmą, nustebęs 
pribėgo prie jo ir glausda
mos pradėjo raminti ir klau
sinėti, ko jis verkia.

—Nelaimė, vaikeli, nelai
mė—atsakė senis, glostyda
mas vaiko galvą.

—Tu. seneli, visados pasa
kojai, kad reikia džiaugtis 
nelaimei atsitikus, nes tai 
Dievo leidimas, o tu dabar 
Ąerki....

—Netekau daugiau kaip 
trijų šimtų dolerių, tai kaip 
gi neverksi.

—Tai niekis! — linksmai 
sušuko vaikas.

—Trįs šimtai dolerių tai 
nėra niekis, mano vaikeli.

—Aš žinau, kad tu, seneli, 
sakei, jog už tris šimtus do
lerių galima automobilių nu
sipirkt, net tokį kaip Šmitai 
kad turi. Bet kas tau atėmė

adresai:
is, 

Quarry Avė 
Vice-Pirm. 1. Žegunas, 

1311 Scribner Avė. N.
Prot. rašt. D. V. Graišutis,

1309 Brt>adway avė
Fin. rašt. K. S. Jakimavičius, 

1520 Quarry Avė.
Iždininkas JI. žiūra.

1253 Davis Avė
Organo prižiūrėtojas: K. S. Jaki

mavičius, 1520 Quarrv avė. Su viso
kiais Dr-jos reikalais kreipkitės prie 
valdybos virš nurodytais adresais.

LIET. DARB. BR. PAš. DR-STĖ 
Courtney. Pa.

Vaidybos adresai:
]>. Lekavičius—pirm.

BOX 138, Courtney,
-L Bagaila—pirm pag..

Courtney, 
Ant Bročinskis—Fin. rast..

P. O. BOK 327. Courtney. 
Jonas Stanislovaitis. prot. rast.,

P. O. BON 176 Courtney, 
St Bemotovičia—kasicr..

P. O. BOX 28. Courtney.
Visi nariai.kurie gyvena toliau, 

malonėkite prisiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
šalpos.

KAS GI TAU?
t Apgarsinimas.)

Jei esi išblankęs ir liguis
tas, tu mielai ir nuolat girdi 

d a klausima. Bet nėra jokio 
[keblumo rasti tam vaisią, iš 
dešimties devyniuse atsitiki
muose jurų skiivvs neatlieka 
kaip reikia savo veikmės. 
Jis turi būt išvalytas ir su- 
Darkytr.s. Geriausias vais
tas, kuris atitaisys j tisų su
gedusią sistemą—tai Tri- 
nerio ”Ameriean Elixir of 
Bitter Wine.” Jis atnaujins 
jūsų sveikatą, prašalinda
mas nevirškinimą, galvos 
skaudėjimą,bemiegę, nerviš
kumą, apsilpnėjimą. Jis duo
da geriausius rezultatus vi
suose skilvio blogumuose; 
daugybė moterų, atmainose 
padėjimo, mainierių ir dar
bininkų. kvėpuojančių ga- 
zais gali tatai patvirtinti. 
Kaina SI.00 aptiekose. Ne
paprastos staigios atmainos 
oro, perėjimas iš kaitros į 
šaltą orą pagamina peršali
mą. slogas ir kosulį Trinerio 
”Cough Sedative” vaistas 
tuose atsitikimuose yra pa- 
mačlyviausiu.
ir neuralgijos ligose geriau
siu vaistu yra Trinerio Lini- 
mentas. Kaina šitos reika
lingos šeimvnoie gvduolės 
yra 25c. ir 50c-. aptiekose. Iš
sirašant gi kaina 35c. ir 60c. 
Jos Triner. Mfg, chemist, 
133-3-1341 So. Ashland avė., 
Chicago. Illinois.

—

A. \x 
ii’

Papuošta daugeliu spalvuitg puikiu paveikslų, 
223 pusiap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės: 

TAUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
T*: gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audinio apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

KELEIVI?
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DUOKIT PASIŪT MUMS. I

t
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Ant a I 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vy riš- 
ko didumo, ant 

) 20 metų auksuo- 
tas su išrašytais 

v' dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

važiuojantiems žmonėms.

ile GRAŽUS KIBI S.
materiją iš gerųjų firmų ir pri 

ii- rūbą pagal žmogų, todėl musų 
ut.>: ar overkutai uesudarko žino 
iždus ir būna
S VYRAMS 
i’ ASU t AM

* KX irta? -r

"KEL." SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

mus, pasigursininius iš kokių vie
lų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tani panašius pasigarsini- 
nras, delei tūlų priežasčių nors ir 
-š .itytojams dykai garsini nega- 
!;ntc. l’ž tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvieną sy
ki. fūdel siųsdami tokius paskel- 
e'inus rašykit kuotrunipiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio” Adr.tin.

4:> t

kad Jus suėėdysit pinigų 
U.i Rl’Bl S. Kadangi

Gražiausių Dainų ir Najausių į 
EILIŲ KNYGA KARE IR LIGOS!

Reumatizmo

• i

N.

Pirmu
i,

Aczrfar jj 

Lietuvių !j 
t j 

Kalboje j

su Pa
veikslais

ST. CHARLES. ILL.
D.L.K. Vytauto Dr-stės Valdyba. 

Pirmininkas—A. Silkaitis,
P. O. B0X 48. St. Charles, 

Pagelbininkas—A. Urpulis,
58—2nd St., St. Charles, 

Prot. Rašt.—K. Tamašiunas,
73 W IliiMis SL, St. Charles, 

Turto Rašt.—P. Valentas,
579 W. 4th St., St. Charles, 

Kasierius—T. Eidrugevičia,
J '

Į

m.
m.
m.
III.

Dabar kn tik išėjo ix po spaudos 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA
SATYROJE

mkra Biblijos 5’ <*oliu3. turi 0*2 
puslapius ir 379 paveikslėliu.'*. Labai 
įdomi ir nasdmga kieki>n»i y patai. 
Žmogui akaityderoas iią Biblija ir 
mydamas j paveikslėlius, (kurie per
stoto kas buvo pirm sutvėrimo sv»c«o 
ir iki užgimimui Kristaus), nžnir.’.
ras sa*t> vargui ir džiaugsis jočiai to
kia knisą icijo. jaza bu trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK SI.OO
Norinti raut .in Kikiliu. pįiuzus 

litjalut Expmo ar Pačio Moaey Orde
riu. aria registruotas-e taisLc adreso:

• "KELEIVIS”
255 Broadvąy. 

SO. BOSTON, MASS.

:.<•

•^-rrri-r

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipiikęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus gėrim
ai i siųst "Aloney Orderiu,"popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipy t už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS

Akių
Specijaiislas.

10 m. So. Bostone. 
.399 Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS

KARĖ. T U LIGŲ GiMDYTOJA.
Karė padtiro žmogų, o ypa.ė tą. kurio vai

kas, giminaitis ar draugas ran iasi kovos 
lauke fr>ei rengiasi prie kariavimo, susi- 

rupinusiu, o tas trukdo reguiiariškam 
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 
jvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunorus Trejar.kos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

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

leliais. šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVEM E. BROOKLYN. N. Y.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Mes užtikrinant.
r turėsi.^ 

mes imam 
mieruoja 
pasieti s, 
gaus išv;:

\ įšoki i
KO! rs

\IPGI 1ŠVAI.OM 
\ YKV IR

Darbas geras ir 
prieinama.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

tvirtesni.
SU TI S IR OVEIt 
PIGIAI IR GER \l
IR Lšl’KOSlNAM 

MOTERl KIBUS

užtikrintas. Kaina i

KRAUTUVĖ

Ant. Januška

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

parašydamas dainų vardus arba nu
meri, 0 męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo pamidėda- 
mi ar jau turite mašiną, ar ne. {dėk už 4c. įtampa prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS

į
* i

į Visi C0LUMB1A Gramafonai

i

i

i'.ė<

a

aujiena—Ka endon- 
Pnrodo valandas, mi- 

kaip ir vis: kiti lai- 
'arodo dienų vardus, 
mėnesių dienas, mė- 
Turėdamas šitą lai- 

. •.uji turėti kaiende- 
išsiimt iš kišeniaus 

kokia valanda, 
koks mėnuo ir 
be to žinai ko- 
Tik pažvelk Į

I srelzkeliu
kuriems reikia visuomet tikras lai- 

Ikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš 

į siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
■ reso už $5.95 C. O. I). ir persiuntimo 
I kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
; Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už toki pat laikrodėlį apie $25.0( 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk 
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai sv 
kiekvienu laikrodėliu. ( ?)

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. JUT

.Vepaprasta 
uis altkrodis. 
autas, sckui.'is 
krodziai. Be' • 
mėresią var<'-... 
nulio atmainas, 
krodėlį nerei1.. 
liaus, užtenka 
laikrodėlį, kad inoti 

. 'kia są\ai'.ė< tena, 
kokia mėnesio <>na. 
kia mėnulio k, Ira. 
iaikrocėli ir niu: -si kiek ten rodyklių 
kiekviena jų k., nors skirtingo paro-

Užstalyt. ..kia tik vieną sykį 
; laikro <iui išeiti, o teisingą 
amžii.;. turėsi. Kaip tik 

i vai. rodyklė peršo- 
<• nos. Tai biskį ne- 

•odėlis gražiais ir 
ir gvarantuotas 25 

' ’> akmenų ir nei mi- 
a. Visur kitur už 

■; reikia mokėti i><> 
as pas mus per trurr 

z. $7.25. Sykiu mes 
rašytą gvaranciją, 

. i.ai duosime retežėlį 
on d stebuklingą mag- 
. 'tris prašalina reu- 

strėnų ir kitus skau
dėjimus. Kaina žiedo S2.75, l>et mes 
duosime jum iškai dykai. Be te, 

X-Ray mašinėlę, tai 
na enyliė. Kada paž- i 

a;.. ratą, viskas pasiro-

ir r.eleis 
roiiymą 
diena ateina 
•.a ant kitos 
paprasta. Lai 
-Hpiia’s iui sL. 
metams. Turi 
mite nesu * v< 
tokius laikrjij, 
Si piikd.ao
pa laiką gaui.i 
pa. iųsinre įun; 
tie to visai <ly 
vertą $1.00, t 
netišką žiedą, 
raštišką, galvo 
dėjimus, 
č- : :
mes duodame 
stebuklinga 
vėlgi per tą 
d<>,’netik drapa: s, liet ir kūnas per
matomas. Tik aniastvk. 
gali gauti tik uz $7.25.

Nereikia šių ■ pinigų nei cento. 
Parašyk tik savo varčią pavardę ir 
teisingą adre ;i ir gavės daiktus užsi
mokėsi. Neattc-iiok, rašyk tuojaus.

UNI0N \VATCH CO. 
670 N. Carpt nter St., 
(Dept. 14) Chicago, III.

Visą tai

2 W. BROAIAVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21015

$

ir Lietuviški Rekordai
gaunami

PUVIMO ir ZELDOKO

iii!p
lis

t

NOK!. K AI) MERGINOS |) 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk

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

Fishlėigh & Co.. B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago. Ilk

-
- ■-k

i
>.

KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus. nesjj 
kendžių gardumas priverčia ja( 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney’s Crest Ken-;j 
džių. Jeigu negali gaut kitur.' 
tai prisiųsk mums dolerį, o’j 
gausi vieną svarą geriausių!) 
Amerikoj išdirbtų kendžių. ))

Geriausias agentas Bostone,
K. ŠIDLAUSKAS

226 BROADWĄY, 
SOUTH BOSTON, MASS

t

i

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

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS Į VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartini jų adresą;

PEBEGĖLIAMS j RUSIJĄ,
Irarių turite adresus;

8UJ1E4KOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA. 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j visas pasaulio dalis geriausia gant paa nu. 
ADVOKATO PATARIMAI ir viaokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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KELEIVIS.

Paieškojimai iš Lietuvos
Lietuvos žemės 

Banko reikale

Juo mažiau mums kas ži
noma, tuo didesnis pus mus 
žingeidumas tą žinoti. Taip 
yra ir su Lietuva. Mes nie
kad nebuvom taip ištroškę 
žinių is Lietuvos,kaip dabar, 
siog susinešti.

šiomis dienomis ”L.” red- 
gavo pluošta "Dabarties” 
numerių. ”D.” — tai vie
nintelis dabar laikraštis Lie
tuvoje, kuris rašo apie poli
tiką. Todėl Įdomu bus ir 
musų skaitytojams išgirsti, 
ką tas laikraštis praneša: 
koks dabar Lietuvos žmonių 
ūpas, kokį įspūdį Į juos pa
darė Rusijos revoliucija ir 
tt. Taigi paduosime čionai 
keliatą Įdomesnių žinių taip 
kaip jas drg. Prūseika at
pasakoja iš "Dabarties” sa
vo žodžiais. Tečiaus paduo
dame tas žinias turim savo 
skaitytojams paaiškinti, 
kad "Dabartis" yra leidžia
ma vokiečių valdžios pini
gais, todėl ji piešia dalykus 
tokioj šviesoj, kokia geriau
sia tinka vokiečių politikai.

Taigi klausykit:
žemina revoliucijos vardą.

"Dabartis," kur buvus kur 
nebuvus, vis išlenda su savo 
šnekom apie revoliuciją, 
mėgindama visokiais budais 
ją nužeminti Lietuvos žmo
nių akyse.

Girdi, ir naujoji Rusijos 
valdžia smaugsianti kitatau- 

juosčius, skandinsianti 
kraujuose. (N. 45).

'Taigi matyt—sako 
burtis”—kad Rusijoj 
revoliucijos) nieks 
mainė sulyg jų 
su kitataučiais, 
ma 
skriaudė, kankino, taip el
giasi ir dabar. Rods, senoji 
caro valdžia prašalinta. Bet 
kurie tikėjosi, kad naujoji 
valdžia bus kitokia, skaud
žiai apsivylė...”

"Dabarties” rašytojai lie
pia lietuviams sykį ant visa
dos atsiveikinti su rusais, 
nesą — ” Vokieti jos kancle
ris lietuviams yra pažadė
jęs, kad rusai niekuomet 
daugiau nebevaldys lietu
vių...”

Abelnai imant, per išti
sus tris mėnesius ”Dabar- 
tis” nepatalpino nei vieno 
Įliek švaresnio straipsnio 
anie Didžią Revoliuciją. Už
tat apie Rusijos esamąją bei 
tariamąją betvarkę, suiri
mą, razbajaus, žinių yra de- 
vvnios galvbės.

Apie Darbininkų bei Ka
reivių Atstovų Tarybą, apie 
jos ]>olitiką tautų klausime, 
apie reikalavimą, kad kiek
viena tauta pati spręstų sa
vo likimą—"Dabartis" nei 
gugu.

Matomai, ’ Dabarčiai yra 
Įsakyta .Įtikinti Lietuvos 
žmonės, kad iš rusų pusės, 
net rusų revoliucijos pusės 
jiems nėra ko laukti.
Revoliucija tečiaus sušvelni

no vokiečų valdžią.
Tečiaus po Įtekme Rusi

jos revoliucijos, kunigaikš
čio Izenbergo rėžimas siek
ti ek suminkštėjo.

Štai gegužės mėnesi Hin- 
derrburgas leidžia Įsteigti 
lietuviams Centrali Vilniuje 
šelpiamąjį komitetą.

Įsivaizdinkit! Praėjo veik 
du metu, kaip Lietuvoj šei
mininkauja vokiečiai, o tik 
dabar teleido Įsteigt centrali 
komitetą. Kokia malonė.

Birželio 1 d. Hindenbur- 
gas Įsteigė Lietuvių Pasiti
kimųjų Tarybą (Litauschor 
Vortrauensrat.) "Taryba 
susidės iš žymesnių Lietuvos 
veikėjų — sako telegrama iš 
Balstogės, tačiaus nei apie 
tarybos sąstatą, nei apie jos 
darbo pobūdį vėliau neužė
jau jokios žinelvtės.

Kultūros darbas didžiai 
suvaržytas. Vilniuje bėgyje

"Da- 
(pu 

neatsi- 
pasielgimo 
Kai]) pir- 

pavergtasias tautas

Davginas Anton, St. Atkarsiu 
Sarat. gub.. Kontora S-oj Dis- 
tanciji, paeinąs iš Pikeliu apie- 
iinkes, lelšiu pav., jieško drau
gu ir pažįstamų Amerikoj.

Lingu Vincent bie.jstvujušėa- 
ja Armija, 760 Piešoj Kovens- 
koj Družiny, 1 Rota, kareivis 
paeinąs iš Barisu, Linkuvos val
sčiaus, Panevėžio pav.. pajieško 
Gasparo, Vėdaro ir Juozo šiš- 
no < l.inkaviškiui) ir kitų gimi
nių ir |>ažįstainų Amerikoj.

Itinkevič Juozas, Petrograd, 
Stary Petergofskv Prospect 
No. 14, kv. 6v, paeinąs iš lžde- 
gos, Pilviškių vaisė., jieško save 
brolio Vinco Rinkevičiaus, gy
venusio iilinois valstijoj.

Bičiūnas Adolph. Narva, Pet- 
rogratiskoj gub.. Obšėest. ”Vyj- 
tleja” paeinąs iš Gintautų. 
Kvietku vals.. Ezerėnų pav., jie
ško pažįstamų ir giminių Ame
rikoj.

Mikalauskas Petras, Gomel 
Mcgilev. gub., chlebopiekarnū 
Gukmana, Miasnickaja No. 1. 
iieško Jono Naviko. Jono Šiman
skio. Sadulienės, Jono Patašiau- 
ir Elzės Patašiutės— visi gy
venantis Amerikoj.

Žukovskį Boieslav, Irkutsko 
gub.. Vercholenskogo ujez.. P.O 
žigolovo, selo Tuturia, Sibirijot 
tremtinis, paeinąs iš Eirogaio.- 
vaisė., prašo giminių ir pažįsta
mu .Amerikoj sušelpti ji.

Niekrasz Aleksander, Diejst- 
vuiuščaja Armija. 42 Artilerij 
skoj Brigada, 5-ju Batareja. pa
einąs iš Skaudvilles, Raseinių 
eav.. jieško broliu Stanislavo ii 
Liudviko Nekrašų, gyvenusiu 
ant So. \Vood str., Chicagoje.

Petrucenis Juozapas, Diejst- 
'•ujušcaja .Armija, 26 Divizi, Pe- 
’eviazacny Otriad, kareivis pa
einąs iš Ilginių. Alovės valsč. 
Trakų pav.. jieško bnilio Miko- 
!o Petrucėnio ir švogerio Ju
liaus Mizanavičiaus, abudu A- 
mei ikoj.

Szninas A.
Armijr 
j
SI:---- ---
<!i.-la\<;v<> pat., įieško Amerikoj 
xy\enar.anėiu brolio Juozo šni
po ir švogerio Jono Gustainio.

Gavenczik, Maksim, Diejst- 
vuiuščaja Armija, 2 Bat. 5 Art. 
Brigady, kareivis jieško Izidoro 
ir Kondrato Gavenčikų pirmiau 
gyvenusių Philadelphijoj.

Ūsas Jonas, Ekaterinoslav, 
Nikolajevski prospect. No. 20. 
Litovski Komitet pabėgėlis su 
šeimyna iš Pilviškių, jieško švo
gerio Juozapo Buragos, Ameri
koj.

D i e j s t v u j u ščaj a
20 Mort. Art. Divizion. 

liatareja, kareivis paeinąs iš 
ųizgiriti. Sintautų vals., Via-

KAS GIRDĖT DABAR 
LIETUVOJ.

trijų mėnesių buvęs vos vie
nas teatro vakaras.
Lietuvos dvasišikija, seniau 
ėjusi už carą, dabar remia 

kaizerio valdžią.
Tarpe Kauno vyskupo ir 

kaizerio administratorių už
simezga politiško draugiš
kumo ryšiai, štai, kariško
sios vyriausybės viršininkas 
Lietuvoje kunigaikštis Izen- 
berg-Birstein siunčia jo ma
lonybėj 20,000 markių. Ta 
auka turėsianti buri pamatu 
"busiamani mokymui žemab 
čių vyskupijos seminarijo- 
je.

Vyskupas dėkingai priė
mė tą dovaną ir patikrino, 
kad ji dideliai jam maloni.
Kauno seminarija buvo pa

versta ligonine, o visas jos 
štabas su klierikais išsikėlė 
Į Višakėnus (Panev. pav.). 
Dabar vokiečiai praruimuos 
seminariją ir klerikalai su 
profesoriais galės grįžti 
Kaunan.

Tai tik rodo, kad politiš
kas susipratimas Įvyksta 
tarjie kaizerinių ir... /'šven
tos” Žemaitijos atstovų.

Bet klausykite, vyrai, ką 
dartės rašo atžagareivių 
"Dabartis.” Ji rašo:

"Kunigo palaiminimas ka- 
riumenėje kareiviams sutei
kia tiek jiegos, kad jis gali 
atstot dargi keliatą tūkstan
čių ginkluotų kareivių.”

Žinoma, Lietuvos kuni
gams ir už pinigą branges
nės šitokios šnekos kaizerio 
činovninkų.

Nedyvai, kad vyskupas 
Kareivičius dėkavoja Izen- 
bergui, o Izenbergas šelpia 
Karevičiaus instituciją.

Pupa Ji.tizapas, Diejstvujuš- 
čaja Armija, 5 Art. Brig. 2 Pa
tarėja, jieško Petro Pupos, Sta
nislavo ir Kazimiero 
Karolio Gasj>aro, Vinco 
Paulina Adomavičius, 
Kriščiūno ir Kazimiero 
visi gyvena Amerikoj.

Karpavičius Juozas, 
vujušč-ąja Armija. 
Pontonny Bat., 
Komanua, kareit is 
m. Kalvarijos, Su v. red., įieško 
pusbrolio Juozo Karpavičiaus ir 
draugų Kazio Valankevičiaus 
jei Jurgio Nasukaičio.

Misius lvan, Diejstvujuščaja 
Armija, 5 Art. Brig., 2 Batarei. 
kareivis, įieško Amerikoj gyve
nančio Jono (Jono sunaus) Mi
liaus.

Kučinskis Pranciškus, Diejst- 
. ujuščaja Armija, 168 Piech >t. 
Mirgorodski Polk, Muzikant- 
škaja Komanda, kareivis iš Sko- 
nontų, šviekšnos par.. Rasei
nių pav.. įieško dėdžių Tadeušo 
Jauniaus ir Antano Kučinsko. 
1912 m. gyvenusių Chicagoj.

Kalakauskas Josef. Stan. Sta- 
•y-Rvenov, Mogitevos gub.. 
Vakzalny Ųėastok. po adr. Vi- 
sent\j Draugelis; paeinąs i5 
Jožerių taisė., Vilkaviškio pav.. 
įieško giminių ir draugų Anieri- 
coj.

Seputauskienė Maria, I’etro- 
?rad, Ligovskaja ui.. Dom. 227 
<v. 37.. paeinanti iš Pakalnių. 
Konstantinovo vaisė.. Vilkmei - 
rėš pav.. įieško Amerikoj broli ) 
Petro ii Jokūbo Staniuiių.

Sasnauskas Vincas, Diejstvu- 
įuščaja Armija, 6-oj Sibirs. In- 
tinemv Pulk. 1 Telegrafnaja 
Rota, kareivis paeinąs iš Paši- 
lingio. Merkinės valsč.. įieško 
Amerikoj brolio Nikodemo (Ka
zio sunaus) Sasnausko.

Niuneva Kvirinas, Diejstvu- 
iusčąįa Armija, Upravlenie 2 
Sibiles. Mortinogo Artiler. Divi
zioną, kareivis paeinąs iš Aršių. 
Skuodo par., i'ei.šių pav., įieško 
giminių ir pažįstamų Amerikoj

Čemiutė Magdalena, Tvei. 
Sekretarskaja, dom Eidiustinoj 
No. 27, painanti nuo Mariamvo- 
ės, prašo brolio Miko cemius 
(gyvenusio 329 Leonard st., 
Nevv York) rašyt ir prisiųst pi
nigų dėl sesukės, kuri yra Tam
pu vo gimnazijoj.

Kavaliauskiutė - Belčiimaitė, 
Salomėja, 
ii.. No. 227 k v. 37, 
iš Gorenčių, Gulbinų 
įevėžio pav.. įieško 
draugu Amerikoj.

Szurkus, Josef, Diejstvujuš
čaja Armija, Protivogaznaja 
Komanda, jieško brolio Petro 
ir sesers Teklės ir švogerio Ka- 
rimiero Urnikio, 
Amerikoj (brolis 
Henderson).

Briedis Povilas, 
čaja Armija. 10 Tiažoloj Artile- 
ris. Brigad. Park. 1 Divizioną, 
kareivis paeinąs iš Rodikių. Jo
niškio valsč.. Šaulių pav., jieško 
giminių ir draugų Amerikoj.

Tamošauskas A mbražiej u s, 
Jonas, Počt. stan. Zmievka, Oi- 
iovskago ui. i gub.. pabėgėlis pa
einąs iš Kalnelių, Joniškos valse, 
šaulių pav., jieško savo sesers 
Barboros Leikus ir švogerio 
Prano Jasaičio, gyvenančių A- 
merikoj.

Kožukauskas, Simonas. Diej
stvujuščaja. Armija. iO Tiaže- 
laja Artil. Brigada. Park. 1 Di
vizion, kareivis paeinąs iš Sla
vėnų. Anikščių valsč.. jieško gi
minių ir draugų Amerikoje.

Stiklakis, Jonas Jono. Pskov. 
Velikolucka ui., No. 47, dom 
Rimszi, sužeistas kareivis pa
einąs iš Medeliškių. Javcravo 
gm'in., Mariampolės pav.. įieško 
Vinco Rutkausko. Juozo 
liausko.

Vaitiekūnas, Juozas, 
stvujušča.įa Armija, 320 
voj Podvižny Hospital, kareivis 
paeinąs iš Šimkaičių vaisė., Ra
seinių pav., įieško draugų. Bro- 
nislavo Mosteikevičiaus (gyve
no Chicagoj) ir Jono Bakutis 
(gyveno Pittsburg).

Parovka. Peter. Diejstvuju
ščaja Armija. Postovaja Druži- 
na. 1 Rota, kareivis paeinąs iš 
Banionių, Pumpėnų valsč., Pa
nevėžio pav., jieško savo .švoge
rio. .Aleksandro Garliašausko 
(pirmiau gyveno 670 W. 18th 
st., Chicago).

Kiaušas, Pranas. Diejstvu
juščaja Armija, Upravlenie 5-oj 
Artiler. Brigady, kareivis paei
nąs iš Naujų Elmininkų. Aniks- 
čių valsč., jieško savo brolių 
Jurgio ir Juozo Kiaušų, gyve
nančių Amerikoj.

Darulis, Adolf Stanislav. Diej
stvujuščaja Armija, 10-toj Ek- 
splutacionnv Batalion, 3 Rota, 
kareivis paeinąs iš Rundzių, 
Žmuidecko valsč.. Vilkmergės 
pav., jieško brolio Prano Darulis 
ir pusbrolių, Mikolo ir Justino 
Vijūnų, gt-venančiu Amerikoj.

Dauparu. 
Miliaus. 
Martino 
I)und<>s.

, Diejit-
3 Sibirski.i

Mu/.ikantsk; ia 
paeinąs is 

. red.,

iii

Petrograii. Ligovskn 
paeinanti 

vaisė.. Pa- 
giminių ir

gyvenančio 
gyveno rodos

Diejstvuju

>

KtlVil-

Dieį- 
I’ole-

Lietuvos Žemės Bankas 
surinktų pinigų cash turi 
doleriais 3S.O00 ir rubliai 
(cash arba kontraktais) 62.-

Pasižadėjimai siekia i.< r 
siuitą tūkstančių (bilu-iu. 
Pinigai nuolat plaukia.

Besididinant Lietuvos 
žemės Banko kapitalui, tū
li nariai vis labiau ir bJT.i 
pradėjo per laiškus kiausi- 
nėti, ar pinigai gerai Lan
koj trimi vardais sudėti ir 
apsaugoti, ar banko n; y. - 
yra tvarkoje vedamos ir t.p.

Alės da sykį pranešame, 
kad Lietuvos Žemės Banko 
p’nigai yra

Į Į

siuieti

U1U u \TIZMAS

trimi 
vardais New Yorke banke 
"Guaranty Trust Co." Kad 
be pritarimo ir be par..?o v;- 
sų trijų narių tie pinigai iš 
banko jokiu budu negaii !>■>- 
ti išimti, kad mirus nariui 
jo sukcesoriai tų pinigų ne
gali reikalauti, kad knvgo< 
yra vedamos kuogeriausiai. 

Bet kad turėti visišką 
žmonių užsitikėiimą. mes. 
komiteto nariai, ku ių var- 

Idu pinigai yra sudėti. 30 
dieną rugpiučio garėjome 
New Yorke susirinkimą, 
kuriame nutarėme priimti i 
komitetą du nusimanačiu 
bankini dalyką trustces'ų, 
kuriuodu gyvendami! arti 
Nevv Yorko, galėtu kanas 
nuo karto banko stovi pa
tikrinti, peržiūrėti, kaip su
dėti pinigai, perreviduotų 
kartas nuo' karto banko 
knygas ir nariams ir visuo
menei praneštų, kaip i>ank > 
dalykai stovi.

Tais trustees’ais yra kun. 
N. Petkus (Brooklyn. N.Y.) 
ir advokatas George Matu- 
levich (810 Broad str., Xe\v- 
ark, N. J.).

Pasitikėdami, kad matam, 
kaip viskas aiškiai ii- teisin
gai \Ta vedante, broiiai-lie- 
tuviai ir sesers-lietuvės da 
prielankiau ir noriau rašy
sis prie'musų Banko.

Pasiliekame su dide pa
garba,

R. W. Bush,
Kun. Tarnas žilinskis ir 
Kun. Jonas žilinskis, 

50 W. Sixth Street. South 
Boston. Mass.

7
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aritmetiką ir 
liu<».-u laiku; 
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PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslui kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA 35c. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50e.

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONĖS, NEKURIE SAKO, 
BET IŠ KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame

rikoje ieidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji galit S 
kreiptis laišku šiuo adresu: (30) 

J. A. KATKUS
2204 Forbes st., Pittsburgh, Pa.

Viršminėtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne.
Siunčiant pinigus adresą užrašykit tapi:

”KEI. IVISSO. BOSTON, MASS.

Ar nori mokintis?
Mes išmokiname per korespondencijas: aa-. lv 1.;. ba, 

lietuvių kalbos gramatiką. Visi išmoksta savo namuose 
i.ska.M'iui maži. Rusvi; dėl informacijų; įdėk už du centu

Lietuvių Kortspondencijnė Mokykla,
1327 N. Robey St.. Chicago, III.

SENA ( YDUOLĖ. 
pimentas yra vienu se-

užsidrėskimo,
Gal būt tai labiau- 
nasaulyje ’ tos rn- 
Daugelis žmonių

311
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į^~S^~~į~~~sa2SSS= - = sįsgšša
Tai.: 17B7-J

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai. 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGA8.

Valandoa:
Nuo 8 iki 10 ryta. Na

2 iki 8 dieng. ano 7
8 vakaro. ____

HANOVER STRKST, 
BOSTON. MASS.

)KA MANO ORO PRANAŠAS.
A-. .di.i pas:<ky{ kad bus lytingos 

'•: <■■' pradėjus baisiai skaudei pe- 
ir k lia . Bet atsišaukus pas se- 

tira.: ., tuojaus išvaiko tų baisų 
.u i'Jč'iiiia.

i.iifiier.tu. labai lengvai 
. i viki?, visai įtrinti, jis tuo- 

iair prašalina kančių. Šva- 
; plasteris arba mostis. Pa- 

; i- i'lus padagr^i, strėnų 
i. neuralgijai, sumušimo ar- 
.k ■ j. Didelės bonkos. Galit 

liekoje, 2."e 50c. ir $1.00.

J

ans 
ment

I

VALDŽIA PAĖMĖ VISAS 
KALDRAS.

Amerikos valdžia paėmė 
visas kaldras, kiek tik buvo 
ant marketo. Tos kaldros 
reikalingos kariumer.ei.
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AR ESI GIRDĖJĘS?
st; 
i;sk

S.

Kad žmogus gali pasiu'i'- ' 
veilą ir įsyti ilgus riauk :< i ’ 
siaaipą ir gausi visas i;if- •

D5STR1BUTGR Ftft W!l»BT C?. 
42 Vine Street. Montello. M
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APTJEKA i 
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptus su di- ? 

džiausią atyda. nežiūrint ar 
Lietuvos atvežti ar am :i ; - 
ki. Gyduolių galite gauti, ko- j 
kias tik pasaulyje vaitoja, tu " į 
gi visados randasi lietuvi.- ap-jį 
tiekorius. * •

EDVARD DALY, Savininkas :
18 Broarfway, So. Bcston.
Galite reikalauti ir per ia: 3 

kus, o mes per ekspresą gyduo j 
Į Į les atsiusime. ?

H^-1
T

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

ir tikriausių šeimynos vaistu 
irno, skaudulių, 

ilgimo ir tt.
pagarsėjęs 

sies produktas. 
>::ndu pa; : .ii Sloano Linimentą, bet 

na k prasta imitacija. Nepaty
ri :';rėėjai, kurie reikalauja Sloan’s 
imment’c dažnai gauna tik imitaci- 

INji-ant reikia tėmyt ir reika- 
..ut tikro Sloan’s I.ir.imento su dūk

ta Sl<;;;n >av.:k>li; ir parašu ant 
aivciie. tik taip gali būti tikras, kad 

:uv;i: tikrą Sloans Liniment vaistą 
nt dirbtiną.
Sio.n’s Lnimentas parsiduoda viso- 

-•<> i••.•<•siu-.se, miesteliuose ir kai
mu >se po visą AmeiiKu. Perkant ap
ie, r k pakali ur ant jo yra I)r Sloanc 
uvrikslas ir parašai
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s

I

E 
f 5 
g 
B 
<|AI> ft 

B

-•e

KIT "KELEIVI- 
SKAITYKIT IR PLATIN
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seno ir ištikimo draugi ’ 
nos. naudojamo visanu- t.- 
lyje per pusę < ;
UŽ Mi.’:..'lt r yfg ..
«ft>a falitĮt f
F. AT>. RICHTER A CO

N—K Jtreet. a.A.

O<0
Sutaisytas :š foramio’- 

; suteikto išmint .G-
K11 E|»vpto ZOHOlliUkd, y.

o n o l •

4
P*1H-EXPELLEBIO- ?

ipsireiškiu steigtinji pu » r> rur 
IfMn i'ftlih if įirĄii. 

LffiK *l;an bjuno, dutnt 
/t fu'». įimtoji Ht‘ 

iii ii b t Ot;Loj<\ frt., >ct 
soma* i»lirbėju bbJi p4į- .

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musų pratėviai vogdavo sau 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smulkiai 
išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA 35c.
AUDIMO APDARAIS 50c.

šok taip ilgai kiek tik tu noit. šitas stebuklingas in
strumentas, kuris grajina visokias dainas ir šokius, yra 
tikras namų palinksmintojas. .Jis grajina visokius šokius 
garsiai ir aiškiai — per paskrtą laiką.

Mes užlaikome

VICTOR VICTROLA
Nuo $16.50 iki $100.00.

TAIPGI LIETUVIŠKŲ LENKIŠKU IR ANGLIŠKŲ 
REKORDŲ.

R.W. Shannon
420 BROADWAY, SOUTH BOSTON

Panedėliais. Seredoniis ir Subatcms atdara krautuvė 
,k> lt* vakare.

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vi.-rn iš tų Stebuklingu Kuygtj. 
Vyrai, kurie n-ana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnunio gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų Iš tų 
didžios vertybes medikaližkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku i.- su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras ta.-p vyrų—supras, resnas, 
i.uergltiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

Ar Esi Kankinamas
Sifilis*, arba užnr.odijimų Kraujo, 

Trigeriu. Palavintu. Nusilpnėjimu Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių Negruo- 
nutlavimn Vidurių. Prie tvarka. Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jakuti, Pūsles ir Inkštu Ligomea?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skan.lojimus; blogų a- 
;>etita; surugosi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vetni; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus f Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; jcisargis ir 
visas sūnykis iš rytu; nedrąsus ir šu
linis nuo draugystes; ntiliudys, priklus 
ir nusimiti'.’si Musu knyga už dyk^ 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip. jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga vra abso.iutiškai už dyką, užmokam pactų. Ant kon- 
vertos niera paduotas mediNališ'kas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra. tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atitirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

a WWS W — —————— ~ —     — —    - - —

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.202M«disoa & Cliotcn St».. Chicago, Iii.
GodotiDMai:— Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimul ir norėčiau 

gauti viena iš ty knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde........................................................  ♦

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

Miestas... ... Strjtas...

> t
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Vietinės Žinios
Visuotinas steikas Bostono 

dokuose.
Prekinių laivų krovimo 

unija pereitame panedėlyje 
sustreikavo, padarydama vi
sai negalimu daiktu siųsti 
išsiųstai Europon Amerikon 
kariunienei ir jos talkinin
kams reikalingus daiktus. 
Sustreikavus laivų krovė
jams, turėjo pertraukti dar
bą ir kiti dokų darbininkai.

Darbininkai reikalauja 
kad siuntinių krovikams vie
toje $2.75 Į dieną butų mo
kama po $3.50; javų pilsty
tojams, dirbantiems svir 
nuošė mokama po $2.75, rei 
kalauja $3.00; pridaboto- 
jams (uatchmen) mokame 
1)0 $2.26, reikalauja—$2.50 
kiemininkams mokama pc 
$2.50, reikalauja — $2.75.

Darbininkų reikalavimą 
geležinkelio kompanija tie
siog atmetė, nenorėdami 
nei derėties, todėl darbinin
kai pametė darbą, o valdži? 
tuorni labai susirūpino, ne: 
nei daugiau armijos negali 
ma greitu laiku pasiųsti, ne 
išsiūti maisto ir amunicijos 
Privatinės kompanijos vai 
džia negali priversti, ka( 
darbininkams daugiau algo; 
mokėtų, o patriotizmu dar 
bininkų nepapenėsi.

Streikuojantieji mano 
kad prie jų greitu laiku pri 
sidės International Long 
shoremen’s unijos vietos lo 
kalai, tuomet visas uostų ju 
dėjimas butų sustabdytas.

Areštavo 12 kareivių už 
degtinę.

Ayer stovykloje anądier 
areštavo 12 vyrų už deg 
tinę. Rugsėjo 28 šalies dis 
triktinis teismas speciališ 
kai laikė naktinį posėdį, ka( 
išnagrinėjus paduotą am 
areštuotų skundą. Išnagri 
nėjus, teisėjas kaltinamiems 
davė aštrų parsergėjimą 
kad daugiau degtinės nevar 
totų, pranešdamas, kad vai 
džia be pasigailėjimo perse 
kios už peržengimą draus 
mes. Areštuotus paleido ii 
liepė liogeryje paskelbti ki
tiems girdėtą teisėjo perser 
gėiimą.

Bėgije trijų dienų arės 
tuota 20 kareivių ir šiai] 
dirbančiųjų liogeryje darbi 
ninku. Matomai, nelengva 
bus atpratinti nuo to rojau: 
skystimėlio.

Subatoj prasidės moterų 
sąvaitė.

Neužmirškit, kad ateinan 
čioj subatoj, 6 spalių, bu; 
jau pirmutinis moterų są 
vaitės vakaras So. Bostone 
8 valandą prasidės "Žingsni 
prie šviesos,” dailus veika 
lėlis su dainomis. Pasku 
bus šokiai. Vakaras Lietu 
vių Salėj. Platesnių paaiš
kinimų rasite apskelbime 
kuris telpa šiame "Keleivio- 
numeryje.

Esperanto kalbos mokykla 
ateiviams.

Bostono Esperanto kal
bos draugija, praneša, kad į- 
kurė Esperanto kalbos klės? 
speciališkai tiems, kurių pri
gimta kalba yra kitokia ne
gu anglų. Mokinimas prasi
dės nuo* spalių 2 d., prade
dant nuo 8 valandos vakare. 
Esperanto Draugijos kam
bariuose po nr. 402 Pierce 
Building, Copley skvere, 
kampas Huntington avė., 
prieš Public Library knygy
ną.

Kadangi kiekvienam pa
siųsti paskelbimą nėra ga
lima, todėl tie, kurie sužinos, 
malonės pranešti savo pažį
stamiems. Labai butų geis
tina gauti įvairiu kliubų hei 
kuopu sekretorių antrašus.

Privatinis, ka; ; lygiai ir 
neapmokamas mokinimas 
bus ivesta sulyg mokyklos 
lankytojų reikalavime..

I

KELEIVIS.
Andaroku pašventino vytį.'

Pereitoj pėtnyėioj apie 11 
vai. naktį ant City Point 
courto pasigirdo triukšmas. Į rijimas, 
Moteris išbėgo laukan pa
žiūrėti kas čia darosi ir pa
matė, kad prie laiptų volio
jasi du vyrai. Vienas įsikabi
nęs kitam už plaukų guli ant 
viršaus, o kitas apačioje 
angosi ir rėkia. Moterįs 

tuodu peštuku perskyrė. Pa
sirodė, kad tai du vyčiai iš- 
ūkaušę. Atsistoję ant kojų, 
jie pradėjo tas moteris biau- 
riais žodžiais koliot. Viena 
noteris tuomet paėmus šla
pią andaroką pylė vienam 
nepraustaburniui per akis. 
Andaroku pašventintas, vy
tis nusiramino.

Prie to buvęs.

Biznierių susivienijimas.
Pereitoj nedėlioj susitvėrė 

So. Bostono lietuvių susivie- 
, kuris pavadinta 

"Bostono Lietuvių Pramoni
ninkų Susivienijimu.” Pri
sirašė apie 20 biznierių ir 17 
jų įmokėjo $1 (nustatyta to
kia Įstojimo mokestis). Ko
mitetai! išrinkta: Jurgeliu- 
nas, pirmininku; Sagataus- 
kas, pirmininko padėjėju; 
Raulinaitis. korespondenci
jos raštininku: Šidlauskas, 
iždininku. Nutarta laikyti 
susirinkimus kas nedėldie- 
nis 4 vai. po pietų. Sekan
tis susirinkimas bus 14 rug
sėjo. I susivienijimo reika
lus nutarta nemaišyti nei ti
kėjimo, nei politikos.

I

i 
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Didelės socialistų 
prakalbos.

Pereito panedėlio vakare 
Tremont Temple svetainėje 
>uvo didelės socialistų pra
kalbos. Kalbėjo pagarsėjusi 
iratorė Mrs. O’Hare iš Wes- 
:ų. Jos puikios prakal
bos išvada gali būti sekan- 
is užreiškimas, kad pasau- 
yje taika negali Įv\ kti pato- 
ei, pakol kaizeris Wilhel- 
p.as nebus pasiųstas bulvių 
odinti; paskui jį turi pa- 
ekti karalius Jurgis ir kai
zeriai Rockefeleris ir Mor
ganas.

Išparodydama, kad karę 
iradėjo ir veda ją krikščio- 
lįs, išparodydama visas ka- 
•ės baisiausias piktadarys- 
es, kalbėtoja puikiai atmu- 
ė visus tuos nevykusius už- 
netinėjimus socializmui ir 
zrikščionių, ypač katalikų, 
įasakas apie socializmo ne- 
lorumą. Girdi, kaltina so- 
■ializmą už kėsinimąsi už
griebi svetimą nuosavibę, 
ako jinai, o pažiūrėkite 
musų šalies valdžia jau pa
lmė 20 nuošimtį žmonių 
urto.

Su revolveriu rankoje api
plėšė moterį.

Pereito nedeldienio va
kare apie 8 valandą, jaunas 
įlėšikas su revolveriu ran
goje užpolė Johanną Kea- 
ing, 45 metų amžiaus mote- 
•į, kuri laiko mažą valgomų 
laiktų krautuvę po nr. 65 
?alumet gatvės, Roxburv, 
:ada jnai ėjo gatve, ir pri
kišęs revolverio vamzdi prie 
noteries krutinės, Įsakė ati- 
luoti rankini krepšį. Kre
žyje moteris turėjo su- 
:olektuotų nuo savo ėmė- 
ų 73 dolerių. Jaunas ban- 
litas matomai apie tai žino- 
ęs, todėl pastojo kelią ir at- 
mė.

?ederalis teismas nagrinės 
nestojusių kariumenėn 

bylas.
Nors daugelis buvo areš- 

u.ota už nepildymą konskri- 
'cijos Įstatymo, bet tik tris 
kundus prisaikintieji fede- 
•alio teismo teisėjai (Grand 
ury) pripažino svarstyti
nais, būtent B.G. Mathewson 
Matijošaičio) iš Worceste- 

’ io, kaltinamo už išsisukinė- 
imą nuo kariumenės; Fra- 
įo Matcheno iš Norvvoodo 
maitinamo už patarimą ne- 
)ildyt konskripcijos Įstaty
mą; ir S, Rubinstein iš E. 
Boston, kaltinamo už ban
dymą papirkti ”exemtion 
board.”

Ant jūrių lietuviai užpuolė 
lietuvius ir atėmė žuvis.
Pora lietuvių, M. ir A., iš

važiavo anądien ant jūrių 
oažvejot. Jiems bežvejo- 
jant atsiirė da du lietuviai,
V. M. ir D. A. Trečias su jais j 
buvo airys. Visi trįs buvo: 
gerai jau išsigėrę ir tuojaus 
pradėjo jieškoti priekabių.1 
Visaip plusdami ir grąsinda- 
mi "parodymu jūrių dug
no,” tie girtuokliai atėmė tų 
dviejų žuvis ir žadėjo da pa
laukę ant krašto ”pafiksyt.”

Taigi ir žuvaut važiuo
jant reikia apsisaugot Tik
rai karės laikai. K. M.

!

, Koncertas.
Nedėlioję, nuo 8 vakare, 

Lietuvių salėje duos atsi
sveikinimo koncertą M. Pe
trauskas. Koncerte dai
nuos visi žymesni daininin
kai ir pats okmpoz. Petrau
skas. Platesnius nurody
mus žiūrėkite apgarsinime.

LINKSMUS ŠOKIAI!
Spalių 6d., ateinačioj su

batoj. nuo 7 vakare, Brigh- 
tono Liaudies Name. 26 
LincoTn st., bus linksmus šo
kiai. Bus gera orchestra ir 
grąžus žaislai, todėl visi 
brightoniečiai ir apielnkės 
lietuviai atsilankykit pralei
sti smagiai laiką. Nedėlio
ję, 7 Spalių, nuo po pietų bus 
koo]>eracijos mitingas. Vi
si nariai ir norintieji prisi
dėti prie kooperacijos malo
nėkit atsilankyti.

Su pagarba,
Komitetas.

PARSIDUODA PIGIAI 
puikus rakandai (daiktai). 
Turiu išvažiuot į kitą mies
tą. pasiskubinkite, nupirksi- 
te pigiai. Pamatyt galima 
pas (?)

F. Stropienė,
6 Loring Street, So. Boston
S63 Main Street, 

CAMBRIDGE, MASS-
Mes užlaikome geriausių

MOTERIŠKU RŪBŲ KRAUTUVĘ

pasiutam šlcbias ir Kotus.
Rubus darome pagal naujausią madą 
ir prieinama kainą. Reikale duodame 
patarimus ir nueinam perkalbėt an
gliškai. Meldžiam kreiptis prie mus. 
o gausit teisinga patarnavimą. (41)

M. T. V1LKELIUTĖ
S63 Main si.. Cambridge, Mass.

TEATRAS IR ŠOKIAI!
Moterų Pprogresy visko Sus. 13 kuopa savo agitacijos savaitę pradės 

su TEATRU u ŠOKIAIS. 6 dieną Spalio. Subatoj, Lietuvių 
Salėje, kampa- E ir Silver Street, Scuth Boston, Mass 

Teatras "Žingsnis Prie šviesos"labai gražus su dainoms, ale trum
pas, tik vieno akto. lodei jaunimas turės įvales laiko pasi
šokti. (žangu moterims 25c.. Vyrams 35 centai.

SEKANČIUS VAKARUS BUS:
SPALIO-Ot TOBER. NEDĖLIOJĘ. Lietuvių Salėje, kampas E ir 
Silver Street. Bus prakalbos. kalbės K. PEIR1K1ENĖ, 'Moterų 
Balso" redaktorė. Prasidės 7:30 vai. vakare. įžanga dykai.

Sl’ALIO-tK TOBER. l’ANEDĖl.YJ E. Soc. Salėje. 376 Broadtvay, 
bus diskusijos moterų su vyrais. Todėl kviečiame visas merginas, 
moteris, taipgi ir vvrus atsilankyti. Prasidės S valandą vakare, 
{žangi*, dykai.

SPALIO-tH IOBEK. I I AKMNKE. Sočiai. Salėje. 37<» Broadvay, 
bus paskaita apie 
baigusi VI.. ULclNSKlUTĖ. Tą 
MENĖ kalbės apie atsižymėjusias 
vakare. Įžanga dykai.

SPAI.IO-tM TOBER. SEREDOJE. 
bus Protesto Mitingas delei drg 
M1CHEI SONAS. Prasidės 7:'k' vai. vakare. Jzanga dykai.

SPALIO-OCTOBER. KETVERGE. Sočiai. Salėje, 376 Broadsvay, 
bus moterų rankų darbų Dailės Paroda ir Koncertas. Moterįs 
deda visas pastangas, kad šis paskutinis vakaras pavyktų kuo- 
geriausia. Prasidt vai. vakare. |zanga 10 centų.

Kviečia visus atsilankyti Komitetas.
■ » f t • r 1TOFI Gi joKtąoiomori

4

s

9

10

Gimdymo Kontrolę. Skaitys norsių mokslų 
patį vakarų M. MICHELSO- 
moteris. Prasidės 7:30 vai.

Sočiai. Salėje. 376 Broadvvay, 
T. Mooney bylos. Kalbės St. 

II) vai. vakare.
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>BORDENS 
Malted 
Milk

Lietuviai Kliaučiai 
) Visokius Vyrama Drsbužtm 
* an(Siuvame ant Užsakymo 

iĮ Išvalome, sutaisome ir išproa*
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8AUCIAUSIA BANKA

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

474 Bn»dway, So. Boston, Mass.

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

JOSEPH A. MAYNAR-.— PREZIDENTAS

TAUP1MMO SKYRIUS. Ant 
padėtų apsaugai pinigų, priskai
to mas nuošimtis 12 kartų per 
metus—paskutinę dienų kiekvie
no mėnesio.

BANKA ATIDARYTA SU
KATOS VAKARAIS nuo 7 — 9 
padėjimui pinigų taupinimo ar
ba čekių skyriuje.

PADĖT PINIGUS I BANKĄ 
GALIMA PR1SIVST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Bankoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.

1

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

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo
nors neištikimose vietose, 
padėtų į saugių bankų kuri 
po Valstibės priežiūra ir

F. J. Bagočius; 
ir daugelis

pranešame, 
pinigų

________
MMa S

L 
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iŠ 

ą

Ar tu sergi ir negali 
• valgyti?

Jeiu taip, tai kodėl nebandai

BORDEN’S 
Malted Milk 

IN THE SQUARE PACKAGS
Jis iabai atsakantis jautriam pil
vui dėlto, kad jis turi savyje tur
tingesnius elementus, kaip Sme
tona arba karvės pienas, ir tvir
tinančius dėsnius, bet lengvai su
malančius. Jis yra skanus—duos 
jums gerą apetitą ir padarys link
smu.
PIRK PAKEIJ ŠIANDIEN 

Parsiduoda visose aptiekose.

cailc e •

HASMOEQUAL

fcui.l J.
NCW VA.

I

Išpildyk šitų kuponų ir pasiųsk
Malted Milk Dept.. K 

Borden’s Condensed Milk Co. 
New York.

Jdėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedį ir sampelj, pakaktinai iš
bandymui.
Name................................................................

Addrcss

!
 name aeaaa.

VionintJlė Kriaučių kompanija 
So. Boąton*, kur visam* duod 

< gerą ir gražų darbą ai priaiaa 
! mą kainą.

PASIŪDINK PAS MUS SIUTą 
[O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES) 
< Todėl, kuri* norit pasiunčiu 
J gerą siutą, išvalyt arba saproaii 

kreipkitės pas mus.
( SOUTH BOSTON CU8TOM 

TA1LORING CO.
1 278 Broadway, So. Boatoa

i

RUSIJOS REVOLIUCIJOS 
PAVEIKSLAS.

Ka tik aplankėm iabai puikų dabar
tinė- Rusijos Revoliucijos paveikslą. 
Paveikslas perstato kaip caras nugin
kluotas. traukiasi nuo sosto, retežiai 
sudraskyti, o garsus revolincijonic- 
riai. kaip Čaikovski, Krap'tkin. Brė
ško vska ir liaudis su raudonomis vė
liavomis stovi aplink sostą, ant kurio 

. yra Laisvė su koja užmynusi ant caro 
! kai unos. Paveikslas ant palituravo- 
tos popieros, net deviniose spalvose, 

! vertas dolerio. 
I juos po 25c. 
■ kvoterį arba 
į stampoms

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

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

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

Miko Petrausko atsisveikinimo

KONCERTAS
Rengia So. Bostono Lietuvių Dramos ir Muzikos I’raugija "Gabija." 
Šiame Koncerte dainuos pats gerb. Komp. Mikas Petrauskas. Bus visai 
naujų dalykų: "Vai verčia—laužo žalią girelę" ir kitas naujas dainas 
sudainuos pats kompozitorius. Šį metą gerb. Komp. Mikas Petrauskas 
parašė keletą naujų dainų ir keletą duetų, kuriuo- vertėtų paklausyti 
ir pasigerėti jų dailumu ir ypatingu skambėjimu.

Koncerte dalyvaus šie artistai: O. Liutkevičiutč. \. Putv.nskaitė— 
dainininkės—sopranai; -J. Varaitis.I. Gatauskas—dainininkai, O. Janule- 
viėiutė—smuikininkė, E. Stonkaitė, A. Liutkevičių ir T. Ališauskaitė 
—pianistai. Dalyvaus ir kvartetas—sudainuos ”.\ra-"—muz. Miko Pet
rausko.
šis koncertas bus Nedėlioję. 7 d. SPALIO-OCTOBKR, 1917M. Prasi

dės 8 vai. -.akare. LIETUVIU SALĖJE, kamp. E ir Silver Sts„ South 
Boston, Mass.
Šiame koncerte gal paskutini kartą teks girdėti M. Petrauską dainuo

jant Bostone, nes jis rengiasi išvažiuoti į Europa i daugiau gal s 
grižš kada i Ameriką, o gal ir nc-sugrižš. Ateikit! visi.

Visus kviečia Draugija "Gabija.”

SEVERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA
■ S virn. Uotke'č- nuo Galvos Skausmo ir Neuraląi* atneša, creita 
palengvinimą. Kama 25 centai už dėžutę su 12 plotk su mi'telia:s.

Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą nimentą ir 

turėti po butelį bile laiku pc ranka atsitikus susižeidi- 
mui, ar susldaužymui, išsisukimui arba pertenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už 

gevera’s
Gothard Oi i

(Severas Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie
tiniam panaudojimui, jis nuramina ska' mus. skau
dėjimus ir traukučius, ir lygimi gerai tinka gydy
mui nesveikavimų. kaip antai: reumatizmo, neural
gijos, išsisukimų, susidaužymų. apibrink:a o, sutinimo 
pažandžių, sustvrusių narių arba muskul i.

Kaino-: 25 ir 50 centų — visur aptiekose.

4^ PUIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Veverka iš Bloor-- < Mont.. pra- 
neša mums savo laiške iš 16 d. vasario, 1917 m., sekančia “Išsinarinau 
sau koją kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos Gothar -.išką Aliejų, 

skausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai”.

S
t 
i
8
y* Pirkite, Severos Gyduoles vietinėse aptiekose. reikalauda- tiktai "Severos” a 
5^ išdirbinių, arba uz-isakykit tiesiog, jeigu tikrį nega gauti.

£ W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA $
L/V /V /N. ' z\ /K u
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"Kardas” parduoda 
Prisiųskite konverte 

25 c. viencentinėms 
ir paveikslą tuoj gausite.

"KARDAS"
251 Broadway, So. Boston. Mass.

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

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimui ir 

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

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

roms lovomis. Visais moderniškais 
įtaisymais ir aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausią 
atydą atkreipia ant visų ligonių, jei
gu page’ba arba gydymas yra gali
mas. Kreipkis tuo adresu:

401 Marlborough Street,
Boston, Mass.

Tcl. Back Bay 807.
Ligonius ateina į namus apžiūrėt 

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

kur 
bet 
yra 

kuri
moka visiems teisingų nuošimtį. 
I’adčt į bankų galima ir po ma-

JEJ0I

JEJHI 1BSE

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

pikčesius,
Tikietą į Dangų, etc., etc.

Metams Vienas doleris. 
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS’
251 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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MOTERŲ IR MERGINŲ

t

Geriausia
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinkej

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..................
Vaikų ramintojas ..................
Nuo suirimo nervų .............
Bobro lašai ...........................
Nuo saulės nudegimo ______ 50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

25e
50c
25c
50c
20c
2oc

1.00
1.00

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų l.O') 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės r.uo kosulio ir sun

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

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

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

iii
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Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

E. J. Mažeika

§
2)

GERIAUSIU LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIU ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

Atidariau naujų vietų Bostone.
SIUVU VISOKIUS RUBL'S 

pagal vėliausių madų— 
GRAŽIAI IR PIGIAI 

Taipgi galima gaut ir gatavų. 
M. M. ANDREWS 

(Andriušiutė)
44 Bnylslon Street. BOSTON.
(tarpe VVashington ir Tremont sts.)

Akušerkaj
PabairuM kurva Woman« Medlcai I 

Coliege, Balttaiore. Md. ]
Pavkminjrai atlieka «avo darbą prie 1 

samdymo, taipei nuteikia viM>kiaa rodaa ir J 
pacrelbą invairiose moterų ligone. (

F. Stropiene, 6 Luing 8f j
SO. BOSTON. 1

MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 
LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir U.
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausit* 
teisingą ir gerą patarnavimą.

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. Uosti s Sass. |

S
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Taipgi užlaiko visokius




