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Metas XII.

Rusijos planas Pasaulinei Taikai.
na šalis veikia savarankiai 
savo prekybos apaugo ji- 
mui, bet visos šalis turi atsi
sakyti nuo ekonominės blo
kados i>o karei.

14. Taikos sąlygas turi nu- 
' statyti Taikos Kongresas, 
'susidedantis iš žmonių išrin
ktųjų atstovų, užtvirtintų 
parliamentais. Neturi būt 
daroma jokios slaptos dip
lomatiškos sutartis, priešin
gos žmonių teisėms.

i 15. Laipsniškas nusigink
lavimas ant sausžemio ir 
vandenyno, Įsteigimas ne-

; militarės sistemos kivirčams 
prašalinti.

Be to Rusijos atstovui, 
Įduota Rusijos reikaavimas. 

, duota Rusijos reikalavimas. 
, kad valstybės išduotų save 
I socialistų delegatams pas- 
portus i Stokholmo konfe
renciją.
PASAULIO SOCIALIST! 

MANIFESTAS.
Pereitą sąvaitę (19 spa

lių) Tarptautinės Taikos so
cialistų konferencijos orga- 
nizatyvis komitetas Stokhol
me išleido savo manifestą, 

į reikalaujant) kuoveikiau- 
sios taikos. Manifesto turi
ni, pirm negu jis likos pa

skelbtas, užgyrė visų saliu 
I socialistai, todėl manifestas 
j kalba visų šalių darbininkų 
į vardu.

Manifestas pabriežia, kati 
i iš trijų metų karės vedinu 
patinimų Įsitikinta, kad ne 

I viena kariaujančių pusių 
negali pilnai šios karės lai- 

Įmėti netik šiais 1917. 
bet ir 1918 metais ir net nie- 

i kad. jeigu ir ji tęstųsi kasžir 
kaip ilgai. Todėl manifes- 

>tas užreiškia, kad ši pasauli
nė karė turi užsibaigti b( 
užkariavimų ir be kariški 
atlyginimų. Už nuostoliui 
sunaikintiems kraštam: 
manifesto užreiškimu turi 
atlyginti tam tikslui isteig 
tas tarptautinis fondas.

Manifesto turinys beveik 
lygiai toks pat kaip ir Ru
sijos taikos sąlygų progra
mas, su tuo tik skirtumu 
kad socialistų manifesU 
reikalaujama Savistovybė.1 
Suomijai, federatyviais ry
šiais surištais su Rusi ją,tai) 

Į gi to paties Lenki jai ir Len
kijos dalims esančioms ]x 

Į Vokietijos bei Austrijos val
džiomis pilnos teritorialė: 
autonomijos. Taipgi reika
laujama autonomijos visom 
i Rusijos valstybę sudėtoms 
skirtingoms tautoms, kurios 
turi būt su Rusija surištos 
federacijos ryšiais.

Be to reikalaujama savi
stovybės Bohemijai, 
nijant visus čekus i vieną 
valstybę, surištą su Austri
ja federacijos ryšiu.

Politinės savistovybės Ai
rijai, surištai federacija su 
Anglija. Žydų klausimas 
turi būt išrištas bendru tau
tų aptarimu. Austrija, Len- 
kijja ir Rumanija turės glo
boti žydų koloniją Pelesti- 
noj.

Manifestas reikalauja vi
sų šalių nusiginklavimo ir 
tarptautiniams nesutiki- 
kimams taikvti tarptautinio I.....i:____4... "

Taikos Kongresas turės 
susidėti iš visų Tautų 

Liaudies Atstovų.
BELGIJAI NUOSTOLIAI 
TURI BŪT ATMOKĖTI Iš 
T A RPTA L TINIO FON 1)0.
Abi kariaujančios pusės turi 
grąžinti užgriebtus kraštus.

Petrogradas 21 spaliu.— 
Darbininkų ir Kareivių at
stovų Tarybos eentralinis 
Pildomasis Komitetas for
moje instrukcijų siunčia
mam Paryžiun valstybių 
konferencijon Rusijos pa
siuntiniui M. Skobelevui pa
skelbė Rusijos planą pasau
linei taikai ivvkdinti.

Rusijos taikos planas su
sideda iš 15 straipsnių ir pa-| 
liečia viso pasaulio tautas.

Rusijos reikalavimų 
programas

1. Vokietijos pasitrauki
mas iš Rusijos ir autonomi-; 
ja Lenkijai, Lietuvai ir Lat
vijai. Į

2. Autonomija Turkijos 
Armėnijai.

3. Alzaso-Lotaringijos pri
klausomybės klausimą iš-i 
rišti turi būt palikta tų kra-: 
stų gyventojų nubalsavimui I 
pasitraukus iš ten kariau-! 
jančių valstybių armijoms. į

4. Atstatymas Belgijos se-1 
nose jos ribose ir atlygini-i 
mas nuostolių iš Tarptauti
nio fondo.

5. Atstatymas Serbijos iri 
Černogorijos ir minėtas1 
nuostolių atlyginimo būdas.i 
Serbijai atviras kelias prie 
Adriatiko juros. Bosnijai 
ir Hercegovinai autonomi
ja.

6. Balkanų nesutaiko
miems distriktams laikinoji 
autonomija ir jų priklauso
mybės klausimui išrišti vi
suotinas tu distriktu gvven- 
tojų nubalsavimas.

7. Rumunijos atstatymas 
senose jos ribose ta išlyga, 
kad ji pripažins Dobrudžei 
autonomiją ir žydams ly
gias teises.

8. Italų provincijai Istrijai 
—autonomija ir priklauso
mybės klausimui išrišti vi
suotinas gyventojų nubalsa
vimas.

9. Gražinimas Vokietijai 
jai atimtų kolonijų.

10. Atstatymas Graikijos 
ir Persijos.

H. Neutralizacija visų 
jx?rplaukų, vedančių i atvi
ras juras, taipgi Suezo ir 
Panamos kanalų. Laisvė 
prekybos laivams ant jurų. 
Panaikinimas tiesos karės 
metu torpeduoti prekybos 
laivus.

12. Visos kariaujančios 
valstybės privalo atsisakyti 
nuo kariškų atlyginimų bei 
kontribucijų reikalavimo 
kokioj nebūk formoj, išski
riant tų pinigų grąžinimo, 
kurie praleista nelaisvių už
laikymui. Visos kontribu
cijos karės metu paimtos iš 
užkariautų kraštų turi būt 
sugrąžintos.

13. Prekybos sutartis ne
gali būt remiamos taikos 
sutarčių pamatais; kiekvie-'parliamento.

i
i

1

suvie-

SOČIA LĮST V BALSAI NE
PAPRASTAI AUGA.

Pereitą sąvaitę Buffalo 
mieste buvo majoro rinki
mai. Kandidatų Į majorus 
buvo tris: republikonas, de
mokratas ir socialistas drg. 
F. P. Brill.

Kiek iki šiol žinoma, tapo 
išrinktas demokratų kandi
datas Furmanas, gavęs 18,- 
414 balsų. Republikonas 
Buch gavo 14,695 balsus, o 
socialistas 14,341. Šitos 
skaitlinės da turi būt patik
rintos ir tikimasi, kad soci
alistų balsų bus kur-kas 
daugiau.

Bet kad ir butų tiek, kiek 
dabar paskelbta, tai ir taip 
pasirodo didelis socialistų 
laimėjimas. Renkant pre
zidentą Wilsoną 1916 metais 
Buffalo mieste socialistai 
gavo išviso 2,700 balsų, gi 
šemet jau 14 tūkstančių su 
šimtais. Vadinasi socialistų 
balsai užaugo 5-30 nuošim
čiais.
”MILWAŪKEE LEADER” 

SKUNDŽIA PAčTĄ.
Kaip jau žinoma, šalies pa

čtos viršininkas Burleson 
yra atėmęs beveik visiems 
socialistiškiems laikraš
čiams antros klesos siunti
nių teises. Tas reiškia, kaip 
ir uždarymą laikraščiui.

Vienas didžiausiųjų Ame
rikos socialistų dienraščių 
”Milwaukee Leader” pat
raukė pačtos viršininką tei
sman.

Tokia byla, žinoma, ne
greit užsibaigs, bet pačiam 
laikraščiui ir darbininkiškai 
spaudai, apskritai, turės ji 
didelę reikšmę. Byla turės 
nuspręsti ar krasos viršinin
kas turi teisę uždarinėt lai
kraščius, ar ne.

DARBAS ARSINALE SU
STABDYTAS.

Watertowne, Mass., netoli 
Botono, kur statyta $8,000,- 
►00 vertės arsenalui triobos 
ir dirbta karinę medžiagą, 
23 spalių darbas likos per
brauktas iš priežasties sus- 
zreikavimo $>00 darbininkų, 
dirbančių prie budavojimo 
arsenalo triobų, kada prie 
ų streikierių prisidėjo da 

2,000 darbininkų, dirbančių 
amuniciją. Darbininkai rei
kalauja pripažinimo unijos. 
Taigi dabar streikuoja jau 
2,900 darbninkų ir karė 
darbas visai čia sustabdytas.
NELEIDO HILLQUITUI 
KALBĖTI KAREIVIAMS.

Paimti New Yorko valti- 
Įos naujokai i Upton stovy
klą norėjo parengti prakal
bas ir pakvietė kalbėtojų d. 
M. Hillųuitą. Tečiaus gene
rolas Bell atsisakė leisti so
cialistui kalbėti kareiviams.

Hillųuitas spaudoje šitokį 
gen. Bell uždraudimą nu- 
jieikia, sakydamas, kad ka
reiviams daugiau negu kam- 
nors kitam reikia žinot tei
sybę, kokiose gyvenimo są
lygose jie palieka savo šei
mynas.
LAWRENŪE STREIKAS. Iš Petrogrado pranešama, 

Virš 300 darbininkų iš kad Kurdistane, i metus 
Plymouth Mills fabrikos 22 nuo Van ežero, ri;-a ■ uasi- 
spaliii pametė darbą, reika-'sekė sumušti kurdo- Basai 
laudami 10 procento algos užėmė du kaimu. <ia :č !>a" 
pakėlimo. Jų reikalavimas ėmė nelaisvėn, dane ušė, 
atmesta, todėl darbininkai o likusius nuvarė iki Zebo u- 
sustreikavo. pės.

Mokiniai sustreikavo ir 
reikalauja socializmo.

Boston Globė praneša, 
kad Nevz Yorko ir Brookly- 
ne streikuoja nuo K> iki 15 i 
tūkstančių lankančiu moky
klas vaikų. Sustrvik;., ;>ie-. 
ji mokiniai 22 d. spalių pa-į 
darė savo demonstraciją, 
nešdami vėliavas su antra
šais: ”Mes reikalai, ana so
cializmo,” Mes reikalauja
me cukraus.” šalin pragy
venimo brangumas!” šalin 
Garv sistema!” Visa Bron- 
svilles distrikto polici ja bu
vo pasiųsta saugo’i mokyk
las, kad vaikai jų nesubom
barduotų.

Svarbiausia vaiku streiko 
priežastis, yra taip vadina
ma Garv sistema mokyklose, 
delei kurios pereitą sąvaitę' 
Įvairiose miesto dalyse vai
kai sustreikavo.
SOCIALISTAI NE\V YOR
KE (JAVO DAUGIAUSIA 

BALS V.
”New York Herald” daro 

rinkimų bandymus arba 
taip vadinamą "šiaudini bal
savimą,” kad patirtis, kuri ■ 
partija ateinančiuose mie
sto rinkimuose galės lai-į 
mėti. Iš surinktų balsų tar
pe New Yorko rubsiuvių, 
ant majoro daugiausia gavo 
socialistų kandidatas drg. 
Hillųuit. Iš kiekvieno šimtu 
balsuotojų 76 balsavo už so
cialistą. Demokratas gavo, 
18, o republikonas tik 10 bal
ui. Kapitalistai nusigan-l 
dę.

SOCIALISTAI IŠTEI
SINTI.

Socialistų Partijos sekre
torius Adolf Garmer iš Chi- 
ragos, kun. Daniel Le Roy 
ir 9 kiti iš Michigan valstijos 
socialistai, kurie buvo areš
tuoti ir kaltinami už suokal
bi prieš konstitucijos Įstaty
mą, jiereitą sąvaitę likos pa
leisti. Jų bylą nagrinėjo 
Agštesnysis Jungtinių Val
stijų teismas Grand Rapids, 
Mich. mieste. Teismas tęsė
si 10 dienų ir galų gale tei
gėjas kaltinamus išteisino.

Kaip tik paskelbta kalti
namųjų išteisinimo nuos
prendis, tuojaus miesto gat
vėse darbininkai padarė di
lelę demonstraciją, išreikš- 
lami savo džiaugsmą iš to • 
avo pergalės.

RUSAI SUNAIKINO VO
KIEČIŲ TRANSPORTĄ.

Petrogradas paskelbė, 
kad rusų submarinas Rygos 
užlajoj paskandino vokiečiu 
transportini laivą ir spėja
ma. kad taipgi nuskendo di
delis vokiečių drednautas i 
kuri paleista buvo dvi tor
pedos.

Rusų laivynas, kuriam 
vokiečiai buvo atkirtę kelią 
prie Mun salos, laimingai iš
sigelbėjo iš spąstų.

RUSAI SUMI ŠĖ 
KURDUS.

KI ŠAI ATSISAKO BRO- f 
LIUOT1S SU VOKIEČIAIS.

Spalių 20 d. Naroč ežero 
fronte vokiečių kariumenė, 
kaip praneša britiškoji ad- 
miralicija, bandė susibro- 
liuoti su rusais kareiviais, 
bet rusai atsakė vokiečiams 
šūviais. Tas pats atsitiko 
Rumunijos fronte. Vokie
čiai mėgino tani tikrais žen
klais šaukti rusus Į mitingą, 
bet rusai ugnia jiems atsa
kė, sako telegrama.

Rygos užlajoj vokiečių lai
vynas pasiliovė veikęs. Ru
sų žvalgų valtįs niekur ne
pastebėjo vokiečių kariškų 
laivų. Ant sausžemio vokie
čiai taipgi jiertraukė atakas

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
20,000 RUSŲ NELAISVĖN

Berlynas paskelbė oficia
li raportą, kad vokiečių ar
mija, kuri užėmė salą Eizel. 
paėmė 20,000 rusų kareiviu 
mija, kuri užėmė Eželio sala 
i’M) kanuolių. Rusų armija j 
ant minėtos salos pakliuve ' 
i spąstus, kada vokiečių lai
vyno dalis persiplėšė pei 
minas Rygos užlajoje ii 
atkirto Eželio salą nuo rusų 
laivyno. Vokiečių laivynai 
ties Mun sala susirėmė su 
rusų laivynu ir privertė j. 
pasitraukti.

P. SAUDARGIS NUTEIS 
TAS 3 METAMS KA- 

LĖJIMAN.
Povilas Saudargis, apie: 

4o metų amžiaus lietuvis 
pereitoj sąvaitėj likos nutei
stas Scrantone 3 metams ka
lė ji man už dalinimą lapelių 
kuriuose buvo agituojama 
kad žmonės neitų registruo 
lis kariumenėn.

Aiškaus prirodymo, kac 
P. Saudargis tuos lapeliu: 
platino, tečiaus nėra. Tuo; 
lapelius dalijo žmonėms vie
ną nedėldienį mažas vaikai 
prie lietuvių bažnyčios Wil- 
kės Barriuose. Pamatė ta I 
katalikų kunigas ir pakeli j 
liarmą. Užklaustas, kur ji. ! 
gavo tų lapelių, vaikas atsa 
kė, kad vienas vyras Įdavi į 
tų lapelių ir davė 5 centus 
kad jis juos išdalytų žmo 
nėms. Užklausus, kur tai- 
vyras yra, vaikas parodė Į 
Povilą Saudargi. Kunigo pa
rapijoms tuojaus Saudargi 
sučiupo ir padavė policijai 
Policija ji uždarė kalėjimar 
ir laikė iki šiol be jokios kau
cijos. Saudargis visą laiką 
gynėsi, kad jis visai nekal
tas; tų la|K‘lių vaikui turėje 
duot kas kitas, bet tas nieke 
negelbėjo—nuteisė ir gana.

Povilas Saudargis turi 
New Yorko valstijoj farmą 
bet pereitą balandžio mėne
si buvo atvažiavęs Į Inker- 
man, Pa., ir dirbo tenai ka
syklose. Pastaruoju laiku 
jis buvo prisirašęs prie In- 
kermano socialistų kuopos. 
Žmonės kalba, kad užtai ku
nigas ji ir Įskundė.

DIDELIS GAISRAS 
BRAILOVE.

Iš K i javo pranešama Į 
'Novoje Vremia” kad Podo- 
liaus gubernijoj Brailovo 
mieste buvo didelis gaisras. 
Gaisre žuvo 200 žmonių. 
Degtinės dirbtuvė su 1000 
galionų spirito taipgi sude
gė.

10,000 LIKOS SUŽEISTAIS 
SPROGUS PARAKO 

MAGAZINUI.
VVashingtone 22 spalių 

gauta tikrų žinių, kad Stein- 
feld mieste, Austrijoje, 16 d. 
birželio š. m. sprogus dide
liam parako sandėliui 4,000 
žmonių likos užmuštais ir 
10,000 žmonių visaip sužeis
ta. Šitą žinią oficialiai Aus
tuos valdžia tik dabar pat- 
zirtino.

Po tos pasibaisėtinos eks- 
□liozijos, kuri išmetė tūks
tančius darbininkų Į padan
ges, moteris atsisakiusios'ei
ti parako dirbtuvėsna, bet 
kariumenė privertusi jas 
ginklais. Daugeli jų suya- 
•ė i tas fabrikos triobas, kil
nos išliko nuo ekspliozijos, 
bet galėjo nuo gaisro kožnoj 
zalandoj sprogti.

KAREIVIAI ŽUDO 
MOTERIS.

Iš Romos pranešama Wa- 
shingtonan, kad Austrijos 
sostinėje Vienoj, Budapešte 
ir Pragoję jiereitą sąvaitę 
buvo smarkių riaušių. Delei 
tokos maisto sukilo dau
giausiai moterįs ir vaikai, 
:ada valdžia pradėjo imt 
įaujokus kariumenėn. Riau- 
ėms nuslopinti buvo pasiųs- 
a ginkluota kairiumenė, 
euri šūviais ir durtuvais iš- 
zaikė demonstrantus. 40 
įsmenų likos užmušta ir 150 
sužeista, daugiausiai mote
rų ir vaikų.

SĄJUNGNINKŲ KON
FERENCIJA.

Kaip jau buvo rašyta, ne- 
ižilgo bus sąjungininkų 
jonferencija, kurioj bus 
svarstomi bendri karės rei
kalai. Rusų valdžia pasisa
kė dėsianti visas pastangas, 
kad sąjungininkai priimtų 
i ūsų Revoliucijos iškeltus 
įbalsius: Taika be užgrie- 
limų svetimų žemių ir teisė 
’isoms tautoms spręsti apie 
avo likimą.

ANGLIAKASIŲ STREI
KAS BAIGIASI.

Illinois valstijoje buvo an- 
gliakasių strekas. Streikie- 
nai iš Franklin pavieto nu
arė sugrįžti darban. Žinia 
icsako ar darbininkų algos 
lakėlimo reikalavimas iš- 
lildvta, ar ne.

SUOMIJOS SEIMAS ATSI
DARYS 1 LAPKRIČIO.
Rinkimai Į Suomijos sei- 

ną atstovų pasibaigė spalių 
1 d. Iš 70,(MM) balsų duotų 
’inkimuose 60,(MM) teko soci- 
ildemokratams ir buržuazi
jos kadidatams. Telegrama 
ikčiaus nesako, kiek tie bur
žuazijos kandidatai gavo 
balsų. Matomai nedaug.

PASKANDINO KELIOLI
KA LAIVŲ.

Pereitoj sąvaitėj du vo
kiečiui skraiduoliai užpuolė 
keliolika tavorinių laivų 
Anglijos pakraštyj, kuriuos 
lydėjo du anglų mininkai, ir 
visus juos paskandino. Kar
tu su tais laivais žuvo ir apie 
150 žmonių.

RUSAI SUMUŠĖ VOKIE
ČIŲ LAIVYNĄ.

Leidžiant "Keleivį” spau- 
don, atėjo telegrama, kad 
Baltijos jūrėse Įvyko didelis 
vokiečių ir rusų laivyno mu
šis. Telegrama sako, kad 
vokiečiai likos skaudžiai su
mušti. 16 laivų likos paskan
dinta arba sugadinta.

Rusams pagalbon Į Balti
jos jūres pribuvo jau anglų 
submarinai.

UŽSAKĖ 1,500,00 PORŲ 
ČEVERYKŲ RUSŲ 

ARMIJAI.
Rusų komisija Amerikoj 

nereitoj sąvaitėj užsakė 
Naujosios Anglijos dirbtu
vėse 1,500,0(M> porų čevery- 
kų Rusijos armijai. Aps
kritai, suderėta po $5.00 už 
porą.

ŽUVO 4 ZEPPEL1INAL
Pereitoj sąvaitėj žuvo 4 

vokiečių zeppelinai, kurie 
buvo nulėkę bombarduoti 
Angliją. Grįždami namo 
per tirštą rūką jie pasikly
do ir nulėkė Francuzijon. 
Prancūzai tris jų nušovė že
mėn, o vienas pritrukęs ga
zolino pats nusileido ir likos 
suimtas.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Netoli Grand Rapids, 

Mich.j likos išplėštas farme- 
rių bankas jiereitoj sąvaitėj. 
Plėšikai sudraskė dinamitu 
geležinę kasą ir pavogė $22,- 
)00.

RUSIJOJ PRASIDEDA 
PLĖŠIMAI.

Pietų Rusijoj prasidėjo 
plėšimai. Netoli Viadikau- 
kazo 200 plėšikų, norėdami 
apiplėšti traukini, išardė 
geležinkeli ir trūkis sudužo. 
Apie KM) žmonių likos už
mušta ir sužeista.

PRANCŪZAI SU ANG
LAIS VĖL MUŠA VO

KIEČIUS.
Londons paskelbė 23 spa- 

ių, kad jungti no ji francuzų 
ir anglų armi ja Ypres fron
te atakavo vokiečius. Vokie
čiai bandė padaryt kontr
ataką, bet buvo atmušti.

ANGLAI NETEKO 14,096 
ŽMONIŲ.

Bėgiu užpereitos sąvai- 
tės anglai neteko 277 oficie- 
rių ir 25,09 kareivių užmuš
tais ir 8-37 oficierių ir 10,473 
kareivių sužeistais. Taip 
skelbia valdžia.

MEKSIKIEČIAI VĖL UŽ
PUOLĖ AMERIKOS 

GYVENTOJUS.
Ties Torlingua jiereitoj 

>ąvaitėj meksikiečiai plėši
kai vėl buvo Įsiveržę Į Texas 
valstiją ii išsivarė 10 arklių. 
Farmeriai plėšikus vijosi, 
l>et n e pagavo.

SKAITYTOJŲ DOMAI.
Už visokius pagarsinimus 

nė Administracija, nė Re
dakcija neatsako. Kiekvie
nas ”Keleh io” skaitytojas 
tame vaduokitės sa\o protu. 

’Kel.‘ Administracija.



2 KELEIVIS.

ū APŽVALGA D
NORĖJO PAPIRKTI 

SOCIALISTĄ.
Įsivėlus Amerikai karėn, 

Amerikos Socialistų Parti
ja užėmė priešingą karei po
ziciją. Atsirado tečiaus ke- 
liatas socialistu, kurie su 
tokia didžiumos pozicija ne-i 
sutiko ir išėjo iš Partijos. 
Vienas iš tų buvo ir John' 
Spargo. žymus socialistų ra- ! 
švtojas ir kalbėtojas.

Kapitalistai dabar nori 
tuos socialistus patraukti 
savo pusėn ir pavartoti juos 
rinkimuose prieš Socialistų 
Partijos kandidatus. Taip 
ve, Daytono politekieriai i 
kreipėsi pas John Spargo,1 
kad jis atvažiuotų jų mies-! 
tan agituoti už kapitalistų 
kandidatus. Vadinasi, no
rėjo papirkti socialistą prieš 
socialistus. Bet tas jiems! 
nepavyko. Spargo tą ne
švarų kapitalistų pasiūly
mą atmetė ir parašė jiems 
tokio turinio laišką:
"Clarence B. Greene,

Piliečiu Komiteto nariui, 
Davton. Ohio.

”Gerbianias tamsta:
” Aš gavau j ūsų laišką, ra- ; 

syta 12 rugiučio. kuriame jus 
kviečiai mane i savo vietą ant 
prakalbų, kurias rengia jūsų 
komitetas vietiniams jūsų mie
sto rinkimams.

”Kaip aš iš jūsų laiško su
pratau, jūsų mieste y~ — ' 
tatyti tris socialistų kandida- 
tai, prieš kuriuos eina tris biz
nieriai, pasivadinę save ’bepar- 
tyviškais!’ Nors negalėdamas 
sutikti su socialistu didžiumos, • I
nuomone karės klausime, aš iš, 
Partijos išstojau, tečiau aš vis- 
vien esu socialistas ir jokiu 
budu negaliu jūsų politikos 
remti. Aš ir toliaus kovosiu, 
prieš socialistų didžiumos nuo
monę, kuri man išrodo šalies 

' politikoj klaidinga, bet aš nie
kados nestosiu i priešingą so
cialistams judėjimą.

”Aš nemanau, kad Partijos 
pažiūros i karę galėtų turėti 
koki nors efektą ant socialistų 
kandidatų tinkamumo jūsų 
miesto reikalams tvarkyti. Aš 
pažįstu tuos kandidatus asme
niškai ir manau, kad jų išrin
kimas išeitų Daytono miestui 
ant sveikatos. Jei aš gyven
čiau Daytone, aš karštai rem
čiau socialistų kandidatūrą, 
aiškiai, atskirdamas savo ne
pritarimą Partijos pozicijai 
linkui karės. Todėl jūsų pa
kvietimą aš atmetu.

”Su pagarba,
”John Spargo."

”Appeal to Reason,” kuris 
šitą laišką išspausdino, pas
tebi, jog šitoks Spargos pa
sielgimas yra švarus ir vy- 
ršikas. Karės klausime jo 
nuomone yra kitokia, negu 
socialistų didžiumos, ir to
dėl jis turi pilną teisę su ta 
didžiuma tame klausime ne
sutikti ; tečiaus šita aplin
kybė da negali suvienyt jo 
su socializmo priešais.

Ištiesų, Spargos atsaky
mas buvo vyriškas. Tai bu
vo skaudus antausis kapita
listų politikieriams.

gausiu didesnę algą, antra— 
pakilsiu, pagarsėsiu, o trečia— 
Sąjungai didesnę naudą atne
šiu.

’T'/klausiau drg. J. Jukeli, 
kas bus su ’Uiisve.’ nes Pru
seika tuojaus apleidžia Suvie
nytas Valstijas. Jis numykė, 
pabėdavoio. kad tas blogai, bet 
nieko neatsakė ir visgi kalbino 
apleisti 'Laisvę.’ Toliaus Ju
keliu! pasakiau: 'Ką draugas 
manote apie 'Kovos' polemikų 
būdą? Jeigu taip ir toliaus 
eis. musų Sąjunga gali skilti." 
Gaunu atsakymą: "Juo anks
čiau skils, tuo geriau bus." ’’

Turbut aišku kiekvienam, 
1 'kad tame kvietime slepiasi 

šmeižtu'da ir noras sunaikinti "Lai
svę.” Kada "Kova" tarnau
ja ne idėjai, ne reikalui stip
rinti darbininkiškąjį judėji
mą, ir skleisti plačiose ma
sėse socializmo minti, ji 
paprastai prikaišioja "biz
nį" "privatiniams laikraš
čiams." Tuo prisidengda
ma "Kovos" redakcija varo 

Į pragaištingą darbą, naudo
damasi tais metodais, kokių 
nesigėdija negut tik tam
siausių davatkų organą'. 
Apie tai d. V. Paukštys sa
ko:

"Sąjungos organas, vieton 
ginti savo poziciją, vieton vesti 
nuoseklią polemiką, visur ii 
visuomet pradėjo vartoti dole
ri. doleri ir dolerį. Vieton pri
vatiniams laikraščiams nurodyt 
klaidas, jeigu jie jas darė, pra
dėjo šaukti, kad jiems doleris 
rupi ir kad dėl dolerio vedamos 
polemikos, dėl dolerio rašoma, 
dėl dolerio kalbama ir tt. Toms 
polemikoms faktus pradėjo 
rinkti karčiamose. Jeigu bus 
reikalas, šį išsireiškimą faktiš
kai prirūdysiu. Dirbdamas 
prie vieno tų laikraščių, jau
čiau. kad čia ir man periama 
kailis, nes ir aš visgi skaitausi 
antruoju redaktoriumi ir gau
nu i savaitę $16 algos, 
naši, už doleri dirbu, 
negaučiau algos, tuomet galė
čiau sakyti, kad jus meluo
jate. aš dirbu už dyką, bet da
bar negaliu taip sakyti.

"Negana to. antrasis "Kovos’ 
redaktorius Staiioraitis net 
parsidavėliais pavadino."

Drg. Paukštys savo atsi- 
akymą eiti dirbti prie "Ko

vos" motivuoja:
”1. Absoliutiškai nesutinku 

su tuo polemikų metodu, kokį 
dabartiniai "Kovos’ redaktoriai 
vartoja.

”2. Principiaiiai nesutinku 
Sąjungą vesti prie skvlimo, 
kaip kad Pild. Komiteto Įgalio
tinis išsireiškė, nes tą skylimą 
pripažįstu Sąjungai ir socializ
mo judėjimui didžiausiu smū
giu.

”3. Negaliu 'Laisvę,’ kuri, 
mano supratimu, neša Sąjun
gai didelę nauda, palikti dievo 
apveizdai. kaip kad Pild. Komi
teto įgaliotinis nori.

"4. Visą laiką man ir kitiems 
"Kova" prikaišiojo ir nesiliauja 
kaišiojus, kad dirbame už do
lerį. kad mums doleris rupi, o 
čia kaip tik dolerį man ir pa
siūlė. nes pirmoj vietoj buvo 
pastatyta didesnė alga, antroj 
—iškilimas, garbė ir jau tre
čioj.—kad Sąjungai atnešiu di
desnę naudą.

"Kadangi aš netrokštu to 
dolerio, kuris man ir kitiems 
nuolatos prikaišiojama, nes 
dar nei sykį dėl dolerio nepa
daviau rezignacijos ir. jį gavęs, 
neatsiėmiau, taipgi netrokštu 
garbės ir iškilimo, dėl kurio bė
gčiau iš vienos vietos prie ki
tos. todėl atsisakiau eiti prie 
"Kovos" dirbti. Bučiau neat
sisakęs. jeigu bučiau matęs, 
kad nuėjęs Sąjungai atnešiu 
didesnę naudą, bet to nema
čiau. dar atbulai—mano prisi
dėjimas galėjo blėdį atnešti, 
nes tarpe redakcijos personalo 
butų kilę ginčai. Aš amžinai 
nesutiksiu, kad mano straips
niai butų talpinami greta tų 
straipsnių, kuriems medega 
surinkta karėiamoje ir manau, 
kad panašiai pasielgtų kiekvie
nas save gerbiantis laikrašti
ninkas.”

.1

I

savo numerių "Naujienos j 
pasako:

” ’Kova’ ne tiktai nesiliauja ■ 
šmeižus socialistų laikraščius, 
veikėjus ir partijos įsteigus, 
bet tolyn darosi vis drąsenė ir 
atkaklesnė. Paskutini savo nu
merį jį beveik išimtinai paš
ventė išniekinimui 'Naujienų." 
‘Keleivio.’ "Laisvės.* Grigaičio. 
Paukščio. Pruseikos. Michelso- 
no, Hillųuito. soc. partijos pil
domojo komiteto, čeheidzes.i 
Ceretellio ir k: Dauginus užsi
puolimų ir bjauresnių l------------
vargiai besurastum ir aršiau
sių socializmo priešų spaudo
je."
Paskutinis "Kovos" nume

ris tik vienais šmeižtais ir 
išniekinimais socialistų už
pildytas. Atsakinėti tiems, 
kurie tokių šmeižtų nesigė
dija. tai reiškia tik dalyva
vimą darbininkų dezorgani
zacijos darbe, ko sau socia
listas pavelyt negali. "Nau
jienos” dėlto ir užreiškia: 

"Atsakinėti į ""Kovos’ šmeiž- 
Mes 

koltai 
keliai 
nebu* 

prašalinti žmonės, kurie tą lai
kraštį pavertė šmeižimo iranti- 
socialistinės agitacijos įrankiu 
mes su ja nesiskaitysime. kaip 
su socialistų laikraščiu.”
Ant galo "Naujienos" iš

reiškia ta pačią nuomonę, 
yra pas-1 kokią mes esame jau išreiš-

tus mes jau nemanome, 
tiktai užreiškiame. kad 
jie nebus atšaukti arba 
iš "Kovos’ redakcijos

"žmonės, kurie drįsta socia
listų laikraščiams prikaišioti 
korrupcijos įrankių vartojimą 
(papirkinėjimus) savo Įtekmės 
sustiprinimui; žmonės, kurie 
drįsta žinomų socialistų veikė
jų sielas saikuot doleriniais iš- ( 
rokavimais: žmonės, kurie drį
sta Rusijos revoliucijos vadus j 
vadint gaivalais.’ kurių reikia 
gėdinties; žmonės, kurie drįsta 
socialistų partijos vadams iri 
pildomojo komiteto nariams 
prikaišiot vaidmainystę ir dvi- 
veidžiavimą. — tokie žmonės 
nėra socialistai’"

Vadi-
Jeigu

Tai yra begalo liūdnas 
musų socialistu sąjungos 
gyvenime faktas, kad šito
kiu reakcijos num.v'dr.. ka
da musų visos jėg<»> turėtų 
būti Įtemptos tani, kad išlai
kius reakcijos smagius, so
cialistų organizacijos orga
nas kaip tik panaudoja vis
ką, ką tik jis gali, kad sėius 

rganizaci- 
susiskaldymo i savi-, 
kova vedančias fra-;*

ką. ką tik jis gali, kad 
suirutę ir vedus < 
ją prie 
tarpinę 
kcijas.

Koks 
dejų, kad naudojasi 
mis priemonėmis ir ret Be
sigina, kad iu noru v ra sus- 
’ “ ‘ ? Ką

kad juo 
geriau?

tikslas ”Kovos" ve-
V'kio-

i

Vokiečiai atskyrė nuo 
Lenkijos Suvalkija.

Smūgis kaizerizmui

kaldymas sąjungų 
reiškia pastik; mus, 
greičiau skils, tuo 
Kam ger au ?

Sąjungiečiai-darhb inkai ! 
nubuskite ir pasižiūrėkite 
kurlink jus veda jūsų Vi
dai ?

burghą rugsėjo 
tu išrinkta 
rium šauly

Lietuvos Au 
Vadinasi.

Lenku laikraštis ”Glos 
Ziemi Chelmskiej” randame 
gana indomių ir lietuviams 
žinių paduotų iš Suvalkijos, 
žinias padavė minėtam laik
raščiui asmuo, kuriam pasi
sekė išsigauti iš vokiečių už
imto krašto. Jis papasako
ja, kad Suvalkija nepriklau
so jau Varšuvos generai-gti- 
bc rnatoriaus jurisdikcijai, 
tik sudaro taip vadinamą 
Ober Ostą. Suvalkų guber
nija likos panaikinta ir pa

buvusi i 
likosi I

IR "NAUJIENOS” BAI
GIA GINČUS.

Jau esame pasakę kad 
”Kova” nėra socialistišku 
laikraščiu ir su juo ginčytis 
delei socializmo bei socialis
tų šio momento uždavinių, 
tai ne tik bergždžias, bet pa
čiam musų socialistiškam 
darbininkų judėjimui yra 
kenksmingu darbu. Tatai 
turėdami omenyje mes atsi
sakėme su "Kova” ginčyties. 
”Naujienos” gi, matomai da 
vis tikėdamosios, kad są- 
jungiečiai užtektinai pri
brendę ir savo organizaci
jos leidžiamą organą sut
varkys ikišiol mėgino atsa
kinėti Į "Kovos” perfidi- 
jas, bet viename paskutinių

BENDRADARBIAUT 
”KOVAI” SKAITO SAU 

PAŽEMINIMU.
Jau gerai musų visuome

nei žinomas draugas V. Pau
kštys, kaipo vienas kairiau
siųjų socialistų da tais lai
kais, kuomet pas mus nebu-į 
vo da to pasiskirstymo Į "de
šiniuosius” ir "kairiuosius": 
kuri riet socialistas-radika-j 
las d. Kapsukas pripažino i 
vienu tinkamiausiu užimti i 
l'o jo 
kėdę, 
je atsako savo straipsniu. 
kodėl jis atsisako eiti prie; 
"Kovos” dirbti. V. Paukš- Į 
tys visų pirma sako, kad ii 
kitados buvo sąjungoje "pe
štynių,” kad ir jam Ameri
kon atvykus prisidėjo Įsivel
ti i jas, tankiai smarkiai 
susiremti, susikirsti su prie
šingomis nuomonėmis, galų- 
gale pamatęs, kad tie gin
čai neneša sąjungai naudos,! 
bet blėdį, nutilęs ir studija
vęs. Net štai V. Kapsukui 
išvažiuojant Są-gos P. K. Į 
pakviečia d. V. P. i ”Kovos” 
redatkorius. Tečiaus ta-

■ me kvietime, kaip dabar 
pats d. V. Paukštys išparo- 
do. buvo nelabai padori po
litika. Jis sako:

"Vieną vakarą ateina pas 
mane drg. J. Jukelis ir praneša, 
kad .jį Pild. Komitetas įgaliavo 
su manimi pasitarti ir kad aš 
būtinai privalau eiti prie 'Ko
vos* dirbti, nes nuo 1 d. spalių 
jau pradėsianti eiti du sykiu.

"Išgirdęs tokią naujieną, la
bai nustebau. Pirmiausia drg. 
J. Jukeliui nurodžiau, kad aš 
su "Kovos” pakraipa sutin
ku, bet anaiptol negaliu sutikti 
su tais "Kovos” polemikų bu
dais, kokius ji dabar vartoja.

"Drg. Jukelis man ėmė nu
rodinėti, kad pirmiausia aš

•?'

„Kovos” redakcijos 
„Laisvės” 83 numeri-

I

TAI TOS TARYBA LIE
TUVOJE.

"Tėvynė” paskelbė Dr 
Šliupo kablegramą iš Stok
holmo sekančiu turinio:

”\ ilniuje išrinkta Landes- 
rath. užtvinimas per Hinden- 

23 d. Preziden-
Smetona. stkreto- 

JLeidžia organą 
!čt S.
šalies Taryba" 

Vilniuje išrinkta ir Hinden- 
burgo 23 d. rugsėjo užtvir
tinta. Tarybos prezidentu 
šrinkta Smetona—tautinin- 
kas-demokratas. ir sekreto
rium social-liaudininkas 
Šaulys. Vilniuje pradėjo eiti 
'Lietuvos Aidas."

Amerikos spauda, kiek 
nums žinoma, šios žinios 
įepaskelbė. Paskelbta tik, 
<ad kaizeris sykiu su Aus- 
ro-Vengrijos ciesoriumi 
)aliepė Varšuvos general
gubernatoriui 1........
paskelbti, jog Lenkijos 
geniais skiria Varšuvos 
n vyskupą Aleksandrą ___ 
<owski. kunigaikšti Lubo- 
nirski ir dvarininką Juoza- 
>ą Ostrovvskį.

Įsteigimas Lietuvoje "ša- 
'ies Tarybos" lyg ir reikštų, 
kad vokiečiai Lietuvos iš 
savo rankų paleist jau ne
mano.

Carui viešpataujant, 
kiečių valdžia nemaniusi 
Baltijos kraštą nuo Rusijos 
paveržti; ji tikėjosi, kad 
grąžindama Rusijai Lietuvą 
r Latviją padarys sau ke

lią atskirai taikai su Rusija, 
labai* gi tuodu kraštu ji 
kaito savo tikru laimėjimu. 

Hindenburgo veikmė aiškiai 
•odo, kad vokiečiai stengiasi 
itskirti Rusiją nuo Baltijos 
juros ir paversti ją senovės 
vfaskvos kunigaikštyste. 
Rusijos Laikinosios valdžios 
rentralistinė politika, lygiai 
kaip ir buvusioji cariškoji, 
griežtai priešinga demokra
tijos principams ir net tos 
pačios laikin Josios valdžios 
deklaracijai, duoda vokie
čiams progos pasiglemžti 
sau užkariautas tautas.

Paskelbtoji žinia musų vi
sai da nedžiugina. Mes tiki
me, kad valstybių rubežius 
nustatys ir tautų likimą ap
spręs ne valdžios, bet revo
liucinis proletariatas.

——-- ---
Beseleriui 

re- 
ar- 

Ko-

vo-

VISUOMENĖS ŽINIAI!
Nuo 2 d. Lapkričio-Nov„ 

1917 m. ant visu uždarytų 
laiškų reikės lipyt po 3c. 
markę, ant atviručių po 2c. 
Jeigu ant kurių laiškų nebus 
užtektinai užlydyta štampų, 
reikės užmokėt bausmės 
dvigubai. Todėl visi, kurie 
siųste laiškus nuo 2 d. lap
kričio, prilipyki už 3c. mar
kę, kurie siųste atvirutes, 
prilipykit už 2c. markę. To
dėl visi ”Kekhio” skaityto
jai, tėmykite >itą pranešimų 
ir prisilaikykite tų naujų 
taisyklių, nes kitaip laiškai 
bus grąžinami ir reikės užsi
moki bausme.

dalinta: kuone visa 
Suvalkų gubernija 
prijungta prie Vilniaus gu
bernijos, ilk pietinė jos dalis 
prijungta prie Gardino gu
bernijos. Suvalkija nuo 
I.enki jos atitverta spigliuo- 
tos vielos 2 metrų augščio 
tvora, susidedančia iš 9 ei
lių vielos. Pereiti tą tvorą, 
vadinama ”snėra” griežtai 
uždrausta. Palei tvorą, jo
do raiti sargai. Beje pana
šios tvoros yra da ir tarp 
atskirų gubernijų. Supran
tama, kad susinešti žmo
nėms vienos gubernijos suC? J

kitos stačiai yra negalima. 
Pereiti tuos rubežius galima 
tik su valdžios leidimu.

Valsčiuose savivalda pa
naikinta. Vaitais dabar yra 
vokiečiai valdininkai, kurie 
reikalingi tik tam. kad su
rinkus mokesčius, .kokius 
valdžia ant žmonių uždeda. 
Valstiečiai turi sunešt pas 
tuos vaitus po 1 svarą svies
to nuo karvės, po vieną kiau
šini nuo vištos. Už sviesto 
svarą mokama po 1 markę, 
ir sykiu su kiaušiniais siun
čiama pavieto miestan i 
maisto sandėlius. Rekvi
zuotiems javams valdžia 
skiria kainas, bet tos kainos 
labai žemos—už metrini 
centnarą javų moka ne dau
giau 14 markių, o už metrini 
centnarą bulvių—6 markės.

Kaimuose mokyklomis 
ivaldžia nesirūpina. Mieste
liuose mokyklos vokiškai- 
lietuviška kalba ar lenkiš- 
kai-lietuviškai-vokiška kal
bomis vedamos.

Teismai, kokie pirma bū
davo, panaikinti ii" jų vieton 
įkurti taikos teisėjų ofisai, 
kur vokiečiai valdininkai, 
užima taikos teisėjų vietas, 
vietos žmonių kalbos nemo
kėdami vadovaujasi perkal
bėt o j ų perpasa ko j i mais.
Tais perpasakoto jais pap
rastai būna žydai ir be ge- 

Visos 
kal-

I

I

Kaizerio valdžios pasikė
sinimas ant vokiečių ' 
klausomosios Socialdemok
ratų partijos bene bus vie
nas neatsargiausiu jos žing

sniu. Jis gaių-gale atskleis 
! vokiečių liaudžiai tikrą kai- 
zerizmo \eidą.

šiandien neturime ganėti
nai žinių apie vidujini Vo
kietijos padėjimą, lodei is 
telegramų — cenzūruotų ir 
Į.erctnzuruotų sunku ,'ia 
suręsti anie nuotikių pasek
mes. iš korespondencijos ir 
į erspasdimų iš vokiečių 
spaudos iškarpų tečiaus vis
gi galima Įsitikinti, kad 
dabartinio Vokietijos kan< - 
leriaus Michaeliso pozicija 
siūbuoja, opozoeija prieš ji 
auga. Socialistų cenrralis 
organas \ m v- aerls. kaip 
lygiai ir kili vokiečių 
kuliški laikr 
kia jo politiką 
jau aiškiai j>a 
onistu 
jokių 
čių. 
n ius 
kant 
burgo, Ludendorfo ir 
i‘įpėdinio 
mo

Į

šefto jie neapsieina, 
bylos vedamos vokiečių 
ba.

Iškabos gatvėse bei 
rodžiai prie vieškelių 
vokiečių kalba užrašyti.

Augustavo kanalo ir 
nuno krantai užversti 
įojais. Vokiečiai kerta 
skus ir medi Nemunu 
Kaiman, o iš čia tolyn Į Pru
sus. Milžiniški Augustavo 
miškai labai praretinti. Pa
našiai vokiečiai šeiminin
kauja ir visoj Lietuvoj, prie 
kurios jie priskaitė ir atskir
tą nuo Lenkijos Suvalkiją.

kel- 
vien

Ne- 
sie- 
mi- 

varo

Lietuvių bruzdėjimas Rusijoj
Liepos 19. 26 ir 30 d. bu

vo ”Grudo” Draugijos Val
dybos posėdžiai. Išklausius 
Įgaliotinio B. Matulionies 
pranešimų apie padėjimą 
lietuvių tremtinių Įvairiuo
se pietų Rusijos miestuose, 
nuspręsta atidaryti lietuvių 
pradžios mokyklas Jenaki- 
jeve ir Bachmuto (Jekateri- 
noslavo gub.) ir, jei leis apy- 
stovos, steigti ten savo Sky
rius. Bet kitką, buvo svars
tytas Mogilevo lietuvių tre
mtinių pasiūlymas atidaryti 
ten ”Grudo” Skyrių, nors 
jau senai ten veikia Centro 
Komiteto Skyrius. Bet jo 
veikimas pastaruoju metu 
taip pakrikęs, kad jis neį
stengiąs patenkinti tremti
nių mažiausių reikalų. Sa-

pasike-’sijos rinkimų Įstato, parodė. 
«: Nepri- krd jis eina ranka-rankou

1 i su junkerių ir pan-germani- 
sių partija, griežtai priešin
ga" taikai be užkariavimų. 

; Jo ilgai laukiama antroji j>o- 
; litinė prakalba visiškai ap
vylė tuos, kurie tikėjosi iš

girsti ką-nors svarbaus ir 
reiškiančio. Net atžagarei

viai reichstage neužsiinte
resavo jo prakalba ir jam ją 

. nebaigus nepasigirdo joks 
•įplodismentas, tik kaž-kam 

(garsiai ištarius L 
Ilull’.vego vardą, 
plo’i. kas reiškia.

'cnaelis neturi 
priešingai, nepasitenkini- 

imas juo visoj Vokietijoj au
ka.

Kad vokiečių darbininkai 
ikišiol tylėjo, tai tuomi visai 

'nėra reikalo stebėties, ži
nant. jog liaudis supranta, 
ka<l iaikanties valdžios gali
ma sulaukt naudingesnės 

■ Vokietijai taikos. Toji vo
kiečiu liaudies pozicija kari) 
tik ir priparodo, kad taika 
jai yra geistiniausių, ir kad 
delei tos taikos atsisako kul
kas ir nuo tokių svarbių rei
kalų kaip rinkimų refor
ma Prūsijoj, kad tik veikiau 

‘sulaukus taikos. šitokią 
liaudyje nuomonę išdirbo 
daugiausiai konservatvvai 

■tuo liksiu, kad atitraukus
• jos domą nuo vidujinių re
formų reikalo, ir kad ilgiau 
išlaikius valdžią savo ranko- 

ise. Bet ar tokia politika il
gai apsaugos reakcionistus, 

į tai jau šiandien negali būt 
i dviejų nuomonių. Tų atža
gareivių pastarasis nevykęs 
pasikėsinimas ant radikalės 
socialistų partijos ir faktas, 
kad to pasikėsinimo pirmas 
"didvyris." laivyno ministe
ris Capelle. jau krito, o ant- 

itas 
•-avė net ir "saviškius,’ 
i maudaujanėius už jo 
‘gudrumą
• žagareiviai puola, kad kai- 
' zerizmui—junkerių viešpa- 
: tavimui—smūgiai turės sek
ti vienas po kito ir proleta- 

jriato pergalė artinasi.
i Tegu karė užsibaigia šiais 
i metais. Liaudis, kuri iki- 
Įsiol stovėjo valdžios pusėje, 
kad "gynus tėvynę.” karei 
užsibaigus nustos reikalo 
remti valdžia," net ir nuo

saikiausias socialistas iš 
Scheidemanno abazo parei- 
^au,s. jos atlyginimų 
liaudžiai už jos perkentėtus 
vargus ir paaukotas karei 
aukas. Dirbtinoji didžiuma, 
ką šiandien stovi valdžios 
pusėje, nors ir karės metu 
pralobo, bet liaudies lėšo
mis, liaudis pareikalaus iš

jos atsiteisimo. Tuomet tu- 
S rėš Įvykti junkerių viešpa
tavimo bankrutas ir valsty
bės demokratizacija, nors ir 
visas tas perversmo proce
sas eitu ramiuoju keliu.

Bet leiskime manyt, kad 
karė prasitęs iki ateinan
čių metų. Ilgai užlaikyti vi
dujinės klesų vienybės ]>os- 
tulatą !>e demokratizavimo 

šalies, valdžia neis- 
Prasidedantis jau• • • * • . _ _

I

Bethmann- 
pradėta 

kad Mi- 
pritarėjų,

raili- 
aščiai pasmer- 
Kka. Michaelis 

įsirodė reakci- 
, iš jo negalima laukti 
naujų politikos min- 
Išsyk jis savo politi- 
tiksius — tikriau sa- 
savo globėjų Hinden- 

sosto 
Frideriko-Wilhel- 

tikslus — stengdavosi 
paslėpti tuščių žodžių skrai
ste pridengdamas, tečiaus 
tokiu manierų neilgai ka
riausi. Kuomet šiandien val
stybės politika negali eiti 
slaptais diplomatiniais ke
liais, nes lygiai vokiečiai 
kaip ir kitos pasaulio tautos 
reikalauja aiškaus sufor
mulavimo Vokietijos karės 
tikslų, to nepadarė da nei 
buvęs Vokietijos kancleris 
Bethmann-Holhveg, nei da
bartinis Michaelis, nežiū
rint, kad paskelbė atsaky
mą, duota diplomatiniais ke
liais į popiežiaus taikos pa
sini v nm.

Berods, išsyk Michaelis 
dviprasmei pasakė, jog su
tinkąs su reichstago rezoliu
cija, užreiškiančia baigti 
karę be aneksijų ir kontri
bucijų. bet nustumdamas ša- 
!in nuo dienotvarkio stalo 
vidujines pažadėtas refor
mas, kaip ve, reformą Pru-

c*

Michaelis—sukėlė prieš.m.:... „ ap_ 
ne

parodo, kad at-

kysim, nuo senai visi užda- 
.ę prieglaudas ir mokyklas. 
Vaikai paleisti i visas puses. 
Atsižiūrint tokio sunkaus 
tremtinių padėjimo, nusprę
sta Mogilevo "Grūdo” Sky
rių steigti ir kuogreičiausia 
atidaryti bent vieną prie
glaudą, mokyklą ir vakari
nius kursus suaugusiems.

Kviečiant Kursko Liau
dies Komitetui, nuspręsta 
Attrskan pasiųsti savo Įga
liotini. tremtinių padėjimui 
ištirti. Yra žinių, kad Cen
tro Komiteto skyrius ten 
taip-pat pakrikęs, ir tremti
niai atsidūrę vargingame 
padėjime.

f ♦

i
i

MOKYTOJU SUVAŽIA
VIMAS.

Liepos 17 d.
Rusijos 
Susiva- 
Jau iš

perma- 
nepasi- 

baigs, nes didesnė susivažia
vimo dalis buvo klerikalinė- 
reakcinė, su kuo negalėjo 
sutikti demokratinė mažu
ma. Ir jau pirmą posėdžių 
dieną susivažiavime apsirei
škė Laisvos Mokyklos šali
ninkų frakcija, kuri visą lai
ką tikrai gynė demokrati
jos reikalus. Bet... neilgai 
teko išvien dirbti,—4 susi- 

■ važiavimo posėdžių dieną 
' Laisvos Mokvklos šalininku•/ G

[frakcija buvo priversta at- 
isiskirti, idant padėti pama
lą tikrai laisvai Lietuvos atui yra lemta užbaigt šitą 
mokyklai. Ir taip, Mokyto- pasaulinę karę ir ant griu- 
jų Susivažiavimas skilo,

Voronežas, 
prasidėjo Antrojo 
Lietuvių Mokytojų 
žiavimo posėdžiai, 
anksto galima buvo 
tyli, kad geruoju

visos
tengs. 
dabar revoliucijinis liaudies

judėjimas turės 
išsilieti galinga revoliucijos 
banga, kad nušlavus kaize- 
rizmą ir pagaminus galingą 
impulsą kitų šalių, da šian
dien su konservatyviškomis 
savo valdžiomis išvien ei
nantiems darbininkams.

Ar šiap, ar kitaip dalyką 
versime, o vis prieiname 
prie vieno ir to paties išve
dimo, kad sudemokratizuot 
Vokietiją kaip lygiai ir ki
tas šalis gali ne valstyl)ės su 
savo militarizmais, bet pro
letariatas. Ir tik proletari-

vėsių senos gadynės b tiri a-
Į kaip skilo ir Ruisjos Lietu-'vot naujas, gražesnis gvve- 
<vių Seimas.... ”N. L.*’ nimas. *
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

MONTELLO, MASS. 
Atsidarė paskaitų kursas.
Spalių .10 d. čionai buvo 

pirma paskaita iš visos ei
lės L. T. Namo bendrovės 
surengtu paskaitų šiam se
zonui. Paskaitos bus skai
tomos kas seredos vakarą 
L T. Namo svetainėj.

Pirmą paskaitą skaitė g. 
F. J. Bagočius temoje "Mar
sas ir jo gyventojai." Savo 
paskaitoje prelegentas aiš
kino tuos visus spėjimus, ko
kius daro astronomai apie 
Marso gyventojus. Visgi 
neskaitantiems raštų žmo
nėms paskaita buvo intere
singa. Gaila tik. kad dei 
menko išgarsinimo žmonių 
nedaug susirinko.

Pirm paskaitos skaitymo 
g. F. -J. Bagočius aiškino sa
vo su A. Liutkum santikius, 
arba A. Liutkaus neteisingą 
Bagočiaus apkaltinimą. 
Kiek teko sužinoti, tai pub
likos didžiuma nepatenkin
ta, nes sako, tai ne musų da
lykas, tik Bagočiaus su Liut
kum. jie tegu sau .Įieško tei
sybės teisme, gi viešas susi
rinkimas ne tokiems daly
kams šaukiamas.

Moterų vakaras.
Spalių 14 d. L.M.P.S.

kuopa turėjo savo vakarą. 
Buvo koncertas ir prakal
bos. Drgė. M. Michelsonie- 
nė iš So. Bostono kalbėjo te
moje "Kode! moteris turi tu
rėti lygias politiškas teises.' 
Prakalba buvo gana nuosek
li ir patenkinanti. Gi dr-gė 
VI. Ulčinskaitė iš So. Bos
tono. baigusi ligonių prižiū
rėtojos mokslą, skaitė 
kaitą "Apie gimdymų 
t rolę."

Koncerto programą išpil
dė daugiausiai pačios mote
ris dainomis, muzika ir de
klamacijomis. Du muziki- 
ninkai (italai, pavardžių ne- 
bepamenu) puikiai paskam
bino gitara ir mandolina.

Moterims vakaras pavy
ko. Publikos buvo pilnutu- 
kė svetainė. Prie minėtos 
moterų kuopos prisirašė 2 
naujos narės. Aukų lėšoms 
padengti surinkta $14.00.

Pagirtina, kad musų pro- 
gresistės suskato energin
gai darbuoties.

H. K. Mažiukas.

pas- 
kon

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
mą dviejų svarbių reikalų.' 
t.y. kovos už laisvę žodžio ir ■ 
sykiu kooperacijos reikalo.

K. S. Pūras.

žuvę lietuviai.
28 birželio anglių kasyklo

se likos užmuštas lietuvis 
Jonas Sinauskas, 29 metų 
amžiaus nevedęs vyras. Pa
ėjo iš Kauno gub., Panevė
žio pav., Joniškėlio parapi
jos. Buvo doras vaikinas, 
mėgo skaitymą.

Rugsėjo 6 d. besimaudy
damas prūde prigėrė Alek
sandra Mineika, 55 metų 
amžiaus vyras—našlys. Pa
liko du sunu ir nemenką tur
tą. Palaidota jį anglų kapi
nėse Dunmorėj. Velionis 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paėjo iš Vilniaus gub., But
rimonių valsčiaus, Greko- 
nių kaimo. Žmogus buvo 
l'nksmo budo ir malonus.

22 birželio Worcester, 
Mass. patiko nelaimė i ten 
išvažiavusi Motiejų Gaviaų 
—gatvekaris ji užbėgo i: 
mirtinai sužeidė; nugaben
tas ligonbutin greit mirė. 
•Jo kūnas likos pargabentas 
i Scrantoną ir čia Šv. Juo
zapo kapinėse palaidotas. 
Velionis buvo 26 metų am
žiaus. Amerikoj išgyveno •? 
metus. Paėjo iš Suvalkų 
gub., Kalvarijos pavieto, 
Ūdrijos parapijos. Burtimi- 
škių kaimo. Paliko tris bru- 

ilius ir dvi sescri. Vaikina> 
įbuvo doras ir mėgo skaityt’ 
; raštus.

Liepos 11 d. pasimirė Ma
gdalena l'linauskienė, (58 
metų senutė. Paliko vyrą, 
-•linų,išėjusi daktaro mokslą 
ąr ištekėjusią dukterį. Velio- 
'nė paėjo iš Suvalkų gub., 
-Vlariampolės pav., I’anemu- 

inio parap., Pavitės kaimo. 
Amerikoj išgyveno 19 metų. 
Moteris buvo pavyzdinga 
namų šeimininkė ir teisybę 

i mylinti. Palaidota su ne- 
i prigulmingos bažnyčios ku- 
inigo Petrašiaus patarnavi- 
■ vimais lietuvių tautinėse 
i kapinėse.

Lai bus jiems lengva sve
tima žemelė.

J. Petrikys.

i
i

!

TERRE HOl TE. IND. 
Margumynai.

Iš šio miesto kariumenėn 
paėmė da tik tris lietuvius 
vvrus: Jurgi Klimą. Antanu 
Klubuti ir Julių Šarakaus- 

kooperacijosjką. šf pastarąjį po 9 dienų

SCRANTON. PA.
Gausi auka kun. Mockaus 

bylai.
Lietuviu. kvupc«avyw|—i- . X W *,z> j 1

bendrovė nors jau išbandė, Į paleido, užmokėję 16 dol. al- 
rodos, visas jai žinomas prieigos. .
mones suorganizavimui rei- 8pahų lo d. tūlas lietuvis 
kalingo skaitliaus lietuvių, į užėjęs i vieno žydo smuklę, 
bet visgi kol-kas siekis dal kad įssigėrus stiklą alaus, 
neatsiektas. Kad tatai at-l Jam Įnėjus tuojaus ji apsto- 
siekus, koop. bendrovė nu-i jo nepažįstami vyrai, uže- 
tarė pakviesti pagarsėjusi i niė burną, kad nešauktų pa- 
kalbėtoia kun. M. X. Moc- galbos ir iškraustė visus ki- 
ku statant jam išlvgas, kad senius. pasiimdami visus pi- 

\ turėsiąs kalbėti agitatvviš-; mgus. pati gi apstumdę, is- 
koj delei kooperacijos ten- mete is smukles laukan. Tai- 
dencijoj Gauta atsakvmas, 1 gi hi bus pamokinimu ki- 
kad jis’apsiima, tik reika-j tiems, kad neitų nežinomon 
lauja, idant kooperat. ben- vieton.
drovė iškalno paaukautų jo; Lietuvių broliškos pašal- 
bylos reikalams 50 dolerių.;pos dr-ja Sėtynas. kaip "Ke- 
Kooper. bendrovė savo susi-'leivyje" buvo rašyta labai 
rinkime apsvarsčius svarbu- j silpnai gyvuoja. Kaltina
mą Mockaus bylos ir priėjus ima dr-jos valdyba, aš gi ma- 
prie išvedimo, kad ta byla'nau, kad kaip tik atbulai y- 
yra laisvę mylinčių žmonių ra. Valdyba yra tik patar- 
kova už laisvę žodžio, ką norinautoja dr-jai ir valdyba, 
užgniaužt juodoji armija.'o ne nariai valdybos turi 
nutarė reikalaujamą sumą klausyti. Jeigu nariai lan- 
paaukaut. Teči'aus/kad ko-'kytųsi Į dr-jos susirinkimus 
ojier. bendrovės kasoje nėra ir savo nutarimus pildytų, 
tiek atliekamo kapitalo, tai. tai nebūtų to silpnumo. Ge- 
nutarta tarpe lietuvių pa-; ras narys visados pasiduos 
rinkti aukų. L • ’- ’--- *
dolerius. Šitos sumos «« .............—
kautoji] vardai pagarsinta Į jo supratimui.
"Laisvėje.” gi $18.05 i 
suaukavusių vardus pasiun-.niekina, negali būt geru jos y?__  ”TT ~1 /-Kv* i oii + ,

likosi elgt sulyg dr- jos Įstatų.
: aimanavus 

kad 
veikime

I
Surinkta $39 i didžiumos valiai, nežiūrint 

; au-Jkad nutarimas ir priešingas 
_ . . Tas, kuris

suma dr-ją išėjęs iš susirinkimo • * ’ * 1 • ** 1 ■ L. j - •
čianie "Keleiviui." Vadinas'nariu ir su tokiu reikia pasi- 
reikalaujama suma L------  ...
pasiusta kun. M.X. Mockaus! Taigi ažuot 
bvlos vedimui, ir tikimės da- net per laikraščius, 
bar Mockaus prakalbą išgir-'draugijos miršta, 
sti. Aukavusiems reikia patįs, o jos gyvuos, 
tarti viešą ačiū už paromi- K. P.

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

BAYONNE, N. J. 
Moterjs darbuojasi.

Pasižvelgus i Amerikos 
moterų judėjimą, pastebim 

, neužginčijamą takią, jog
iias judėjimas smarkiai stip- 
i rėja ir plečiasi. Moterų su- 
pragisčių pikietavimas prie 
j Baltojo Namo vartų ir gru- 
idimas jų i kalėjimus už rei
kalavimą pripažinti joms 
lygias pilietiškas teises, ne
pasilieka be savo gerų tam 
moterų judėjimui rezulta
tų.

Gyvenant Amerikos vi- 
tsuomenėj visi tos visuome- 
inės gyvenimo apsireiškimai 
paliečia ir mumis. Taigi ir 
musų lietuvių moterų judė
jimas yriu stiprėja. L. M. P. 
Susivienijimas sparčiai au
ga.

Ačiū Elizabetho. LMPS 1- 
los kuopos pagalbai likosi 
sutverta ir čionai moterų 
progresisčių susivienijimo 
15 kuopa.

Toji jaunutė kuopelė jau 
j parengė ir prakalbas, ku
rios Įvyko 15 dieną spaliu. 
Kalbėjo drgė Z. Puišiutė. 
lemoje "Moteries vergija ir 
jos kebas prie išsiliuosavi- 
mo." Kalbėtoja vaizdžiai 
atvaizdino dabartinį mote- 

jrų darbininkių padėjimą ir 
nušvietė budus, kokiais mo-

: nenori nei klausyti. Samdo-j 
, mi streiklaužiai, brangiai 
jiems moka ir ginklais juos 

i saugoja nuo streikierių. te
čiaus vargu privers ir tokio
mis priemonėmis darbinin
kus atsisakyti nuo j-i teisin
go reikalavimo.

Spalių 6 d. streikieriai tu
rėjo savo susirinkimą ir nu- 

atkalbinėti streiklau
žius nuo jų nelemto darbo, 
šis žingsnis pasiro<:<. Pasek
mingas. Daug s’rt iklaužių 
susipranta ir meta Hari 
Kompanija n epą s i < i: i od a 
gabenasi sau stred-Juužių iš 
kitur, tečiaus streikieriai 
tvirtai laikosi vienybės ir sa
vo nutarimo, tikėdamiesi 

j savo irankią kovą pilnai iš- 
jlaimėti. Ohio valstijos ang- 
įlekasių unija šelpia strei- 
j kuojančių šeimynas ir pri- 
; duoda kovojantiems darbi- 
ninkams energijos. Už tai 

i tatai priguli jiems širdinga 
:učių nuo streikuojančių dur- 
i bininku.

tarė

• H

>ą. 
ir

i

K. J. Dargis.

NORVVOOl). MASS. 
žinių krisleliai.

I
I

I

lasai musų korespondentas 
F. M. da nepasirodė jokia
me musu laikraštyje su savo 
pranešimais.

Iš pat Kupiškio.

Spalių 7 d. musų bažnytė
lėj buvo lig kad F ’

i Atvežta krikštinli 
; Kūmas ]>adavė kunigui 2 
i lerius. Kunigas neima, 

teris iš to savo padėjimo ga- i kah’.uja $5-. _ Kūmas 
Ii išeiti. Prakalba padarė gi- ' 
lų Įspudį. Publikos buvo ap-į 
sčiai susirinkus ir prie L.M.į 
P.S. 45 kuopos prisirašė 4, 
naujos narės. Parduota 20 
egzempliorių "Moterų Bal
so." aukų lėšoms padengti; 
surinkta &4.M.

Tai vadinasi musų jiirmci-' 
vių moterų pirmas žingsnis. | 
Linkėtina, kad jos neapsi-' 
stotų, bet žengtų pirmyn— 
pirmyn.

J. Govenas.

Komedija. 
kūdikis. 

d<>- 
rei- 

pasi- 
ima du dolerius ii- eina sau. 
Kunigas pagriebia kūmo ke
purę, bet kūmas eina lauk l-e 
kepurės ir sėda, autoinobi- 
iiun. Kunigas supratęs, kad 
gali būt riestai už pasisavi
nimą svetimos savasties iš
siunčia ])er savo klapčiuką 
kepurę. Kūmas buvo iš 
Vlontellos, sako, geras kata
likas, bet matyt nežioplas, 
kad kunigas ir kepurės už
griebimu neprivertė ji klau
syt .jo Įsakymo.

S. MANCHESTER, CONN.j_ Tą pačią dieną buvo čia 
Drgo Pruseikos prakalbas.! vietinės kuopos suren- 

3 ...................... igtos prakalbos. Kalbėjo iu.
- C10nai šalčius. Reikia Dažvmėli.LDLD 80 kuopos surengtos-- - - -
prakalbos.
Pruseika.
kalbėjo apie Rusijos
liuc-iją ir daibo žmonių kle- bant buržuazijos interesų 

gynėju, jokiu budu savo ar
gumentų negalėjo suderinti 

i kaip nesuderinimais yra 
darbininkų ir buržuazijos 

:ama, kad 
nei

1 —

1 šalčius.
,7 r 2 kad į), šalčius šiuosyk mėgi-
Kal )ejo d. L. ;no nuduoti darbininkų rei- 
Pirmu įkalu reiškėją, bei būdamas

. ieXG_ i vidurinės klcsos, tikriau sa-
sos reikalus karės metu, an- ‘ 
tru atveju kalbėjo apie LD
LD. siekius ir reiškimą dar-. 
bininkiškos apš\ ietos. ;darbininku ir

Publikos susirinko nusėti- Tnie’-c<ai SuDrant 
nas būrelis. Visi . gražiai ’ įokia į“oziciją užimant 
užsilaikė ir atydžiai klausė- ipats Saliamonas neyaiėtu 
si, išskiriant tulus Eseler-įbuti gudriu. Šalčiau/ pra- 
kos" narius, kurie savo kvai-Įkalba buvo vien prieštaravi- 
lumu darė publikai nemalo-.mu -r tatai klausytojai ar 
numo ir sarmatą. . bent ju dauguma suprasda-

Aukų lėsoms paaengti su- ; - •
rinkta $6.18, už ką reikia au-įčfaus išvadžiojiman 
kavusiems tarti ačiū. ' ’ "
Protestuoja prieš "Kovą."

LSS. 214 kuopos susirinki
me, laikytame 14 d. spalių 
buvo kilus tikra revoliucija. 
Mažumiečiai pasirodė čia 
didžiumoje ir didžiumiečius 
(bolševikus) įiergalėjo. Da
lykas buvo tame, kad tūli 
nariai labai nepatenkinti 
sąjungos organo nesocialis-į 
tiškumu ir bolševikiška tak-! 
tika santikiuose su socialis-- 
tais ir jų spauda, padavė: 
protesto rezoliuciją prieš į 
"Kovą." Bolševikai sukėlė 
prieš tai bolševikišką triukš-j 
mą, liet mažumiečiai paėmė 
viršų.
ma

gražiai'

ADVOKATAS K. GI GIS.

Teisin isi, c bet ncišsi teisina.
"Keleivio" 41 numeryje 

mūsiškis radikalas -J. P. at- 
saKo Bolševikui, buk tasai 

■ neliesą apie ji parašė "Ke
leivio’ No. 38. Teisinasi, 
teisinasi, bet ima ir pasako, 
kad kalbėjęs susirinkime to
kios draugystės, kur yra vi- 

jsokių pažiūrų žmones. Vadi
nasi tarp socialistų musų J. 

H?, bus socialistu, tarp atža- 
!galti viu—atžagareivių, ko- 
kiame suole sėdi, tokią ii 

i giesmę giedok. Ar tokios 
i nuomonės žmogus nėra o- 
iportunistu pilniausioj to že
idžiu prasmėj? Jau ir iš te 
jo pasisakymo matome, ko
kio revoliucionieriaus iš J. 

j?. esama.
Jeigu taip, tai kam da gin

sies ir sakyt, kad "aš neagi- 
uavau prieš prisidėjimą prie 
- engiamos demonstracijos? 
Jeigu J. P. stengėsi Įtikint: 

i dr-jos narius, kad iš socialis
tų ir darbininkų rengiamų 
demonstracijų nėra jokios 
naudos: jeigu stengėsi Įpa
sakoti. kad ir 1 d. Liepos i- 
vvkusi demonstracija nau
dos neatnešė, tai kasžin ar 

;). P. stiprino darbininkišką 
judėjimą tokia savo kalba, 
ar darė tą, ką daro kiekvie
nas prabaštėlis bei koks- 
nors kitas šios tvarkos pa
laikytojas?

-J. P. bando savo agitaci
ją prieš darbininkiškąjį ju
dėjimą išteisinti tuomi. 
kad jis visai nędraudęs "bol
ševikui" ar kam nors kitam 
eiti, jeigu nori gauti guzą 
kakton arba nueiti i kalėji
mą. Vadinas musų "revo
liucionierius" pats atsisako 
nuo rėmimo darbininkiško 
judėjimo, kad negavus gu
zo bei nesusidurius su vieš
pačių rūstybe. Aišku dabar 
kad jis agitavo prieš demon
straciją vien dėlto, kad už 
kitų nugaros paslėpus savo 
bailumą. Štai kuo yra p. J. 
P., kuris išdrįsta net sociali
sto vardu dangstytis. Aš 
manau, kad darbininkams 
šitokie bailiai kaip p. J. P. 
yra kenksmingiau negu, 
kad jų klesinių priešų dur
tuvai. Ir kas keisčiausia, 
kad šitokie elementai tan
kiai dangsto save net radi- 
kalų-socialistų plunksnomis. 
Mūsiškis J. P. irgi vadina 
save Kapsuko ar Lenino pa
sekėju. Ne, nesidangstyki- 
te svetimomis plunksnomis. 
Bailiam nevieta tarpe revo
liucinio proletariato!

Ne savo draugijon pate
kai drauge P! Kenkti darbi
ninkiškam judėjimui gali 
sau leisti sandariečiai ar 
klerikalai, bet ne socialistai. 
Socialistams neužtenka žo
džio, jiems reikia darbo, ak- 
tyvės kovos, o tamsta J. P. 
savo darbu nuo savo žodžių 
esi taip tolimas, kaip tolimu 
yra socializmas nuo tamstos 
supratimo.

Buk atviras ir pasisakyk, 
kad nesi socialistu ii: kaipo 
ne socialistas galėjai ir dr- 
jos susirinkime agituoti 
prieš rėmimą socialistų ak-

I
■

(bent jų dauguma suprasda- 
! mi negalėjo pritart p. Šal- 

2 Pra-
i kalba nepadarė jokio giles
nio Įspūdžio ir net rengė
jams naudos nedavė.

Be to kalbėjo ir vietinis 
J. P. 'Fasai žmogus pirma 
buvęs sandariečių pasekėju, 

puolus 
socialistų.

savo 
soči

I
i
ii bet 'Sandarai” čia 
; jis plakasi prie S1.
j tečiaus tik žodžiais, o 
darbais visur pasirodo 
alistams ris svetimu.

Moterų prakalbos.
Spalių 11d. čionai 

L.M.P.S. 44 kuopos
buvo 

L..AI.F.JS. 44 kuopos sureng
tos prakalbos. Kalbėjo "Mo
terų Balso" redaktorė d. K. 
Petrikienė. -Jos kalba buvo 
niški ir visiems suprantama, 
giliai Įsminganti i žmonių 
sielas ir protą.

Publikos tečiaus buvo ne
daug. Mat buvo Įžangos 
10c. Turiu pastebėti, 
pasiklausyt tokio- r 
bos kaip d. K. Petrikienės 
visgi naudingiau mokant 
10c.. negu klerikalų bei tau
tininku prakalbu už dyką.

Prie L.M.P.S. 44 kuopos 
prisirašė bent kelios naujos 
narės.

LSS. 133 kuopa išrinko is 
L”’1 v-.’/?'0 tarP° korespontą. ku-' 

Darbininkai (ris teisingai informuotų 
darbą 5 rugsėjo, musų spaudą apie vietos lie- 
:tr.i pripažinimo tuvių judėjimą, tečiaus pra-

Kuopos nariu didžiu- 
nutarė protestuot.

Skudurų apaštalas.
l.-o-lAG l • 

prakal-

jivvės kovos, tai tuomet pri- 
| pažinsiu tamstos pasiteisini
mą pilnu ir vykusiu.

Bolševikas.

Iš ARGENTINOS PA
DANGĖS.

.Jczuit'ška gudrybė.
Mūsiškiai klerikalai ir j 

juodieji pasekėjai, kurie a! 
lai be jokio pagalvojimo re
mia jezujitišką kunigijos 
politiką, dažnai girdavosi 
savo organuose apie savo 
didžius (tik žinoma nešva
rius ir juodus > darbus. Kad 
tuos jų organus mažai kas 
skaito, tai klerikalai sugal
voja gudrų skymą. Tūlas 
mūsiškis klerikalas Totilas, 
vienas aršiausių pažangos 
priešų pasikrikštija Gimbu
tu ir rašo "Keleiviu" savo 
nevos gudru straipsnį, išgin
damas lietuvių judėjimą ir 
nuveiktus darbus, l ik ga;- 
ia. kad tas klerikalu klap
čiukas užtyli apie tuos lape
lius, užvardintus "Atsišauki 
mais (Argentinos lietuvius." 
Tai vienas didžiausių, o gal
būt ir nešvariausių mūsiš
kių klerikalų darbų, kokius 
jie yra nuveikę.

Mat L.S.S.A. Įsteigė čia 
revoliucijos rėmimo komite
tą ir pradėjo rinkti tam tik
slui aukų, tai musų "didižiu- 
jų darbų" veikėjams kleri
kalams prisiėjo net juoda
šimtiškus lapelius išleisti, 
kad tik atitraukus žmones 
nuo milinio kovos už darbi
ninkų išsiliuosavimą, kad 
visuniekingiausiai apšmei- 
žus tuos, kurie kovoja už 
geresnę ateili ir darbininkus 
šviečia. Ir vienas tokių so
cialistų purvintoji] liek jau 
gėdos nustojo, kad su savo 
rašiniais lenda net Į sociali:- 
tiška laikraštį, kad ten savo 
melus skelbti.

Turbut tasai ponas iš 
"Darbininko" prisiskaitę; 
jėzuitiškų apgailestavimų, 
sako, kad ir čia yru tokių 
žmonių, kurie šelpimo dai
lini nepritaria. Supranta 
ma. kad jų yra, tik ne toj pu
sėj. i kurią Gimbutas savo 
šūvį paleidžia. Socialistai 
remia žmonių šelpimo dar
bą. bet neremia ir niekad 
nerems kunigijos juodos po
litikos ir žmonių suaukauto- 
mis aukomis nepenės storų 
sočių kunigų gaspadinių, 
kaip klerikalai kad nori. Už
tektinai jau aišku visiem: 
Lietuvos išeiviams ir net jo
je užsilikusiems musų bro
liams. kai]) klerikalai šelpia 
nukentėjusius, o bet mūsi
škiai klerikalai vis tokie be
gėdžiai. kad ir po šiai dienai 
drįsta pasakoti, kad tie, ku
rie nepritaria dėti aukas i 
klerikalų fondą, kad 30 pro
centą skyrus kunigų politi
kos reikalams, o likusius ati
duoti tiems, kuriems pašal
pa mažiausiai, reikalinga, tai 
tokius žmones klerikalai 
šmeižia kaipo "šelpimo dar
bo priešus.”

Tolesniai Gimbutas neuž
miršta pagarsinti, kad "kai- 
kurie draugai sumanė tveri 
apšvietus draugiją, kurios 
tikslą nušviečia pats jos var
das." Ta draugija jau yra. 
o darbininkai iš jos tiek nau
dos ir apšvietos gali sau pa
sisemti. kai]) kad iš kemė- 
šinio "Darbininko" arba bu
činio "Draugo.” Laikraščio 
pakraipa ir siekiai priguli 
nuo jo vedėjų, tai]) lygiai ir 
draugijos pakraipa priguli 
nuo jos Įsteigėju ir vedėjų, 
kol jie ją savo rankose laiko. 
O mūsiškė apšvietos Dr-ja.” 
kai]> tik yra tvariniu ir pasi
lieka globoje tų žmonių, ku
rie streikuojančius darbi
ninkus, reikalaujančius sau 
žmoniškesnio ir šviesesnio 
gyveninio, vadina nenaudė
liais. padaužomis ir tiems

i

Adv. Kazimivras; Gugi*, chicajsietis 
plačiai žinomas lietuvių visuomenės, 
ypač darbininkų socialistų judėjime, 
\eikėjas, yra numinuotus kandidatu ; 
Augštesniojo Teismo teisėjus (Judge 
<>1‘ Superka Court of Cuok County» 
socialistų tikietu.

Chicagos ir apskritai viso Cook 
Apskričio lietuviai turi pasirūpinti, 
kad rinkimais lapkričio u d. butų iš
rinktas K. Gu-zis ir visi kiti socialistu 
1 andidatai, jeiyu nori bent kiek su
varžyti kapitalistas (republikonus. 
demokratus ir panašius i ir apginti 
darbininkų teises. Socialistai valdi
ninkai. jei bus išrinkti, kovos prieš 
gyvenimo branguma ir visokias dar
bininkams daromas neteisybes. Ant- 
•zalo. ir lai svarbiausia. .socialistų 
valdininkų išlinkimas reikš minių 
protestą prieš karinę valdžios poli
tiką.

žekalbystės žodžiais. Tai 
jau aišku kai]) tos draugijos 
vardas nušviečia jos tikslą. 
Kai]) klerikalai savo laikraš
čiams, tai)) ir savo organiza
cijoms duoda gražiai skam
bančius vardus, kad })<> jais 
lengviau galima butų pa
slėpti savo nešvarius juodus 
tikslus. Toji "Apšvietos" 
draugija savo nariams teiks 
tą apšvietą, kurią jai atneš 
kemešinis "Darbininkas,” 
bučinis "Draugas" karosinis 
"Žvirblis”, balutinė "Lietu
va," širvydinė "Vienybė" ir 
kiti klerikališki raštai. Ištik- 
rųjų tai bus nemenkas dar
bininkams apšvietos šalti
nis. Vadinasi kad ir tas kai- 
kurių draugų prakilnus dar
bas, Įkūrimas "Apšvietos” 
draugijos, tikrenybėje, kai]) 
matote, nėra tokiu jau gra
žiu ir dižiu darbu, kaip p. 
Gimbutas norėtų visuomenę 
Įtikinti, priešingai, jis yra 
jėzuitiškas siekis palaikyt 
darbininkus vergijoj, o kai- 
])o toks jis darbininkams nu
stoja visokio prakilnumo ir 
didumo, liekas tik purvina 
klerikališka politika ir tiek.

Pagalvokite Argentinos 
darbininkai, kokie jūsų prie- 
teliai yra tie "didžiųjų dar
bų" veikėjai, švietėjai ir rė
mėjai, taip atkakliai kovo
janti prieš darbininkų klesi- 
ni susipratimą.

T. Žebrauskas.

GENDALE, XV. VA.
Streikas.

Lietuvių čionai yra apsi
gyvenusių 8 šeimynos ir pa
vienių apie tiek pat.

Dirba daugiausiai anglių 
kasyklose. Yra čia viena 
blėtų dirbtuvė. Darbas ne
sunku gauti.

Šiuo laiku anglių kasyklo
se streikas. T 
pametė darbą o rugsėjo,'musų spaudą apie vietos lie-1 
reikalaudami pripažinimo tuvių judėjimą, tečiaus ura-' 
unijos. Kompanija apie tai ėjo jau l mėnesiai, o išrink- pinigų. Beje V. Semoška panašiais klerikališkos gra-

U ĖST FRANKFORT, ILL. 
Rado nušautą lietuvi.

Spalių 4 dienos naktį rado 
nušautą lietuvi Vincentą Se- 
mošką. Kas nušovė nežinia. 
Žmonės kalba, buk V. S. pats 
nusišovė, bet toms kalboms 
negalima tikėli, nes V. S. vi
suomet buvo linksmas ir do
ras vaikinas —-negirtuoklis 
ir turėjo susitaupęs nemažai

ST. LOUIS, MO. 
Lietuviai darbininkai juda.

Nors St. Louiso didmies- 
tvj lietuvių gyvena nema
žas skaitlius, tečiaus būda
mi labai išsisklaidę po vi
sas miesto dalis, sunku y- 
ra bendras darbas pradėti ir 
veikti. Kad daugiau lietu
vius darbininkus surišus ir 
užinteresavus darbininkiš
ku judėjimu. LSS. 44 kuopa 
nutarė kas ketvirtas nedėl- 
dienis rengti viešas diskusi
jas. Pirmos tų diskusijų Į- 
vks 28 d. spalių. 3 vai. po 

ker- 
ave. ir 14-th st., 

kad vietos lie- 
kuoskaitlingiausiai

Pirmos tų diskusij
28 d. spalių, 

pietų Knygyno salėj, 
t ei < ’ass 
i Teistiną, 
tuviai 
susirinktų ir savo gyvenimo 
klausimus bendrai svarsty
tų ir diskusuotų. tuomi sus
tiprindami darbininkišką 
šalies judėjimą. Nuo darbi
ninku judėjimo ir spaudimo 
tik ir lengvėja musų gyve
nimo sąlygos, dėl to darbi
ninkai vienykitės ir veikite 
savo būvio pagerinimui.

Jonas K. Dėčkus.
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4 keleivis.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Paskaita apie Gimdymų Kontrolę X
Skaityta So. Bostono lietu* 

viii progresyvių moterų 
viešame susirinkime p-lės 
VI. I'lėinskaitės N. R.

Ir musų žodis “parsidavėlių 
klausime.

savo
tenai

nan reikia
Nenorė

ti kė man 
amas {>er 

kėtė. Kai n 
til-11 S. — 

ikai pas:- 
"Žiurė- 
imtukų 

su

—Maike, aš atėjau pasa
kyt tau gud-bai

—O kurgi jau išvažiuoji?
—Trauksiu, vaike, i Pen- 

silvenijos mainas.
—Na, na!
—.Jessa.
—Ką gi ten darysi?
—Gavau nuo seno 

frento groniatą. Kad
lengvesnis pragy venimas.

—Netikėk, tėve.
—Kodėl netikėt?
—Todėl, kad tas netiesa. 

Tenai taip pat darbininkai 
vargsta, kaip ir visur.

—Vaike, tu manęs nefu- 
link. Aš žinau, žinau, kad 
?... ‘ gzriau.

—Aš žinau daug angliaka
sių, kurie rengiasi {jame t i 
kasyklas, nes dirbti j»o žemu 
jau nusibodo.

—Tu, vaike, kalbi vis apie 
darbus. Aš gi tau pasaky
siu, kad aš jokio darbo ne
noriu. Ir kam man. vaike, 
dirbti, jeigu aš ir taip gali’, 
pragyventi"? Kibą aš dur
nas bučiau...

—Kaip gi tu gali gyventi 
be darbo? Juk reikia pa
valgyt. reikia už kambarį 
užmokėt—kurgi tu gausi pi
nigų. jei tu nedirbsi".’

—Pinigų man nedaug te
reikia. vaike, ba randus ai 
niekam nemoku, o pragyve
nimas man irgi nieko ne
kaštuoja.

—Gal pasakytum 
tėve, kaip tas taip 
tau atsieina ?

—Šiur. kad galiu, 
ke, bunu ant Dievo

—Ką tas reiškia? 
dešimtukus prie 
durų kolektuoji

—Jes. vaike, iki šiol aš k<>- 
lektavau. ale dabar jau ne
noriu.

—Kodėl?
—Misteiką padariau.
—Kokį “misteiką"? Tur

būt norėjai pasakyt “Ham- 
burger stoiką" ?

—A, serą p’
—Tai ką tu padarei.’
—Apmilką.
—Reiškia, klaidą?
—Jessa.
—O kame gi ta klaida bu

vo? įleidai 
širrtuko?

—Nausa. 
lietus, tai

jr man 
lengvai

Aš vai- 
burdo.

Ar tu 
bažnyčios

žmogų be de-

nedėki ien i Ii j » 
eidamas bažny

čion |>asi.skolinau ambirti iš 
kūmo Dešrausko. kuris yra 
parapijos komitetu. Viskas 
butų olrait. ale atnešė kva- 
raba jj patį bažnyčion, 
užsikabinęs ambreli 
rankos stoviu sau 
tuoju dešimtukus, 
mos, Dešrauckas 
bažnvčios ir sako.

Aš 
ant 

ir kolek- 
Po su- 

išeina iš 
atiduok

mielo valdišką vietai prie Angli 
ios valdžios. Kokią jis turėjo 
vietą, kokios buvo vietos parei
gos mes nežinojome ir
nenie esant reikalingu tuo daly
ku rūpinties: daug kas turi val
diškas vietas, ir niekas musų 
neklausinėja apie
ristas su tokiomis vietomis.

SLA. raštinėje—kaip kartais 
-p. K. Pilėnas ap- 
kaip, pvzd., apsi-

tose tautose yra tas pats 
žmonių palinkimas mažinti 

■ savo natūrali dauginimąsi.
Daugiau inteligentiškos 

‘.autos tąjį palinkimą paro
dė pirma ir kiekvien »j tau
toj daugiau apsišvietusi kle- 

1 sa šituo žvilgsniu visuomet 
stovi pirmutinė. Pavyz
džiui. HMM; metų statistika 
parodo, kad Paryžiuje tur
čių distriktuo-e ant l.(HK» 
gyventojų buvo 19 giminiu, 
vidurinės* klesos distrikte 
22. o darbininkų apgyvento
se vietose ant kiekvieno 
1,000 gyventojų buvo po 30 
giminių. Ir taip, kuo žmonės 
amsesni. tuo daugiau pas 

juo.; gimsta vaikų
Pas pastebiama netik pas 

žmonės, l>et ir pas gyvunus. 
Kuo prastesnis gyvūnai lai 
vra. kuo žemesnis jo išsivy
stymo laipsnis, tuo daugiau 
jis vaisingesnis, žuvis, ku
ri priguli jau prie šaltakrau- 
ių veislės, paleidžia tuk tan
aus ikrų ir iš kiekvienos ik- 
ros gali būt žuvis.

Šitie faktai mums kuo- 
liškiausiai parodo, kad ir 
>ati gamta kontroliuoja gy- 
vyliės dauginimasĮ. Kuo to
bulesnis gyvūnas, tuo ma
žiau jis veisiasi; kuo tobu- 
?snė tauta, tuo mažiau ji 
įauginusi. Ir nežiūrint visų 
’dorininkų” riksmo, šita e- 

v’oliucijos tendencija yra ne- 
•ulaikoma. šitas apsirtiški- 
nas neturi mus gąsdinti. 
Vieš cinam tuo keliu prie ge- 
•esnio gyvenimo. Gali būt, 
;ad tuo keliu eidami mes 
irieisime prij to, kad nebus 
ūkio susigrūdimo, nemirs 
iek daug jaunų žmonių, 
engviau galėsime apsiginti 
iu ligų ir k'tokių nelaimių, 
urios dabar visuomet lydi 
kaitlingas lieturčių šeiniy- 
.as. Nes tik tokia draugija 
gali tinkamai aprūpinti sa
ro reikalus ir gerai gyventi, 
<uri nepardaug sparčiai di
dinasi.

Žmonės, kurie priešinasi 
gimdymų kontrolei, visai 
įcžino, kokį skurdą ir var
gą neša žmonėms didelės 
šeimynos, 
atųsi visa 
Ties reikėtų 
ninalistais.

Šeimynos
irba vengimas gimdymo bu
žo praktikuojamas jau nuo 
■cnų laikų, bet tai būdavo 
iaroma vien dėl asmeniško 
larankumo. Pastaraisiais 
ų laikais šita idėja Įgijo 
au augštesni tikslą. Jos pa- 
natan dedama jau visuome
nė; labas—pakėlimas drau
gijos. Teorini jai pamatą 
šituo žvilgsniu padėjo ang
lį mokytas vyras, 
Maithus, 
•eido tuo klausimu 
snygą "E . • ** icn.

Mintis šil.ii knygai para
šyti gimė iš diskusijų, kil
ias jaunas Maithus tankiai 
ėsdavo su savo tėvu. Jisai 

dškina, kad žmonija nie
kuomet negalės būt laimin
ga, jeigu ji nepradės kontro- 

{irisideda Jiuoti savo dauginimosi, nes 
žmonių skaičius daug grei
čiau auga, negu turtai, o pa
kol turtų bus stoka, visuo
met bus skurdas ir vargas. 
Gyvybė ant musų planetos 
yra taip vai Inga, kad jeigu 
jai butų vielos, i kelis tūk
stančius melų ji jirijiildytų 
milionus pasaulių, sakė Mai
thus. Šitam, neaprubežiuo- 
tam dauginimuisi yra tik 
viena kliūtis, iai stoka mais
to ir kitokiu gyvenimo rei
kmenų. Jis: i prirodo skai
tlinėmis, kari n iekam .nekliu
dant, gyveni >jų skaičius pa
sidaugina ( vįgubai kas 25 
metai. Tuo arpu gyvenimo 
reikmenis j; I p greitai dau
gintis jokiu budu negali 
Žemdirbystė gali būti geri
nama, bet ji turi rubežius,

|>er kuriuos jau eiti negali. 
Padėkim, Į 25 metus žemę 
galima tiek pagerint, kati 
ant jos auga dusyk daugiau: 
bet po kitų 25 metų jos našu
mas kita tiek jau nepakils.

Ir taip, stoka maisto visuo
met sulaiko žmonių skai
čiaus dauginimąsi. Tas su
laukimas būna dvejopas. Vi
sų pirmiausia žmonės ven
gia šeimyniško gyvenimo, 
žinodami, kad neišmaitins 
vaikų. Paskui, stoka mais
to. sunkus darbai dirbtuvė
se. dideli susigrūdimai mies
tuose, skurdas, netikęs kūdi
kių maitinimas, ligos, epide
mijos, karės, badas ir kito
kios nelaimės.

šituos teoretiškos išva
džiojimus Maltinis paremia 
ir taktais. Jis ima Indiją, 
kaipo goriausi pavyzdi. Po 

! Anglijęs valdžia visokios li
gos ir religiniai savęs kan
kinimai tenai likos panai
kinti. Bet žmonių skaičius 
tenai auga greičiau, negu 
gyvenimo reikmenis, ir to 
pasekmėj Indijoj viešpatau
ja didžiausis skurdas ir var
gas.

Todėl Maltinis rekomen
davo kontroliuoti gimdy
mus. Tiesa, jis nepatardavo 
vartoti kokias nors priemo
nes tam tikslui, bet sakyda
vo, kad žmonės turi valdy
tis. Jis sakydavo: “Žmogus 
neprivalo vesti, pakol jis ne
gali užtikrinti savo šeimy
nai gyvenimo:’’ Jis tikėjo, 
kad pas civilizuotus žmones 
savęs suvaldymas gali išsi
vystyti iki tokio laipsnio, 
kad jie gali visai susilaikyti 
nuo lytiškų reikalų.

Tcčiaus vėlesni jo pasekė
jai pamatė, kad Maithus ta
me klydo. Prigimties reika
lavimų joks išsilavinimas 
neapgalės. Tankiai pasitai
ko. kad pirm apsivedimo 
jauna pora nutaria gyventi 
nekaltybėj, bet tas nutari
mas niekuomet nepildomas. 
Taigi pasirodė, kad gimdy- 
cmų kontroliavimui reika
lingos tam tikros prietaisos.

James Mills buvo pirmu
tinis žmogus po Malthuso, 
kuris platino Anglijoj gim
dymų kontroliavimų idėją. 
Kiek vėliau, apie 1820 me
tus, jo vietą užėmė Francis 
P’ace. Skelbdamas gimdy
mų kontroliavimo reikalą, 
jis sakė: “Jeigu šitai teisy
bei aiškinti butų pašvenčia
ma nors dešimta dalis to lai
ko. ką pašvenčiama mokini
mui tikėjimo, žmonija butų 
šiandien daug laimingesnė.” 
Jisai sakė, kad jeigu valdžia 
nepradės mokyti žmones ši
tų dalykit mokyklose, tai su 
laiku žmonės patįs pradės to 
mokytis.

Ir nepraėjo daug laiko, 
kaip jo žodžiai pradėjo pil
dytis. Už pusės šimtmečio 
gimdymų kontroliavimo ju
dėjimas prasidėjo visose ci
vilizuotose šalise. Dabar jau 
visose šalise tveriamos tam 
tikros draugijos ir leidžiami 
šitam klausimui pašvęsti 
laikraščiai.

Už platinimą šitos idėjos 
Anglijoj 1877 metais buvo 
patraukti teisman Charles 
Bradlaugh ir Ona Besant, j 
Byla traukėsi kelias dienas! 
ir labai užinteresavo visuo
menę. Rašė apie tai laikra
ščiai, kalbėjo žmonės, disku- 
savo politikieriai ir mokyti. 
Suviršum 100 peticijų buvo 
paduota parliamentui. kad j 
kalbėt apie gimdymų kont-Į 
roliavimą butų leista viešai. 
Ir teisiami žmonės likos pa- 
liuosuoti. Tai buvo didelė 
pergalė šitos idėjos šalinin
kams ir tuojaus Anglijoj darbininkių moterų. Jų mo- 
prasidėjo smarkus Nauja- kinim0 sritin Įeina ne vien 
_ x ... ... _ Įtik gymdvmų kontrolė, bet

judėjimas tuojaus jr abelna lvties hvgijena. 
pasiekė ir kitas šalis. J '

metais Olandijos mieste Ha- j-vrras ir tt.
V'*.,..."'* (■ n tf. ., , . „ . n J n 1 * T.

Per pūrą pastai uju mėnesių 
laikraščiuose pilna v ra p’k 
mikos dplei "|>arsidavelių ii 
"šnipu." {veliama ii' musų. <*- 
miaus pasirašiusiųjų. vardai. 
Tos |x>lcmikos jau taip udi nu 
ėjo. kad kaikurie laikraščiai vi- 
są tą "šnipų liistoriją pradėjo 
panaudoti kai|x> įrauki savo par- 

riove ir
atskirus as 

neturėdami jokio pama
tai polemikai, 

musų darbai f 
nukentėjusioms

nema-

Gimdymų kontrolė yra la
bai opus klausimas. Žmo
nes juo labai Įdomauja, tuo 
(arpu kalbėt apie ji, aiškint 
Ji spaudoj ar viešam susirin- 
I ime, labai neparanku. Iš 
\icnos puses jį draudžia Įs
tatymai. iš kitos pusės—ba
žnyčia. Keikia pasakyt, kad 
dvasiški tėveliai, kurie šei
mynų visai neturi, daugiau
sia gimdymo kontrolei yra 
{.riešingi. Per ilgus metus 
jau išsidirbo net toks kvai
las paprotys "dora“ vadina
mas, kuris šitą opiausi gy- 

‘ vi nimo klausimą liepia dau
giausia .lepti. Kalbėti apie 
lytiškus dalykus skaitoma 

ii ‘džiausią gėda. Ypač tas 
r-elci-tina jaunuomenei, ku- 
••• daugiausia turtų apie tai 

i žinoti ir kuoplačiausiai apie 
i tai kalbė:i. Motinos slepia 
uitos reikalus nuo savo duk
terų. tėvai nuo sūnų, moky- 
I klose anie lai nemokinama, 
bažnyčiose neaiškinama: 
jaunuomenė auga didžiau
siam nežinojime, ir tas pas 
juos vadinasi "dora.“

Pasekmė šitos tamsios 
, doi’os yra tokia, kad tūks
tančiai žmonių lieka ligo
niais. tūkstančiai šeimynų 
atsiduria didžiausioj nelai
mei ir visą amžių keikia 
vi likimą.

Bet visuomet taip būt ne
gali. Žmonės kas sykis vis 
daugiau mokinasi ir prade
da suprasti, kad lyties klau
simas, tai sveikatos klausi
ma '. Jau organizuojasi tam 
tikros draugijos. kurios 
pardeda teikti žmonėms ži
nių ir pamokinimų, kaip ap- 
si augoti nuo tų nelaimių ii 
ligų, kurias neša draugijai 
dabartinė dora ant vergys- 
ė> ir nežinojimo paremta.

Kaip sakiau, gimdymų 
kontrolei daugiausia prie
šingi kunigai, visokie nešva
rus politikieiiai ir kitokie 
ioiininkai. kurie patis vai

ri Jie 
r.'supranta to. kad pats gy
venimas tokios kontrolės 
reikalauja. Jeigu tėvai jo
kios priemonės tam tikslui 
n; vartoja ir garnys neša 
jiems vaikus vieną paskui 
kit >, tai pati gamta tuos ku
dakins naikina. Motina ne
gali juo.; kaili reikia prižiu
rti. nėra tinkamo maisto. 
<i'b> drabuižo, vaikai silpni 
ė eitai apserga ir miršta.

šitą gamtos įstatymą me: 
pasteb'm vi ui’. Paimkinu 
»be!-‘ pavasario metų. Jei
gu tik ant ios bus labai daug 

kartais ir 
obuoliuku turės 

nukristi. Ko gi jie 
Nes obt'lis negali

>

svar- 
rinki- 

(icl 
n:lniylx‘.s 
kaikurie 
ncl^uiiri

s

tijos kovai su vidurine > 
nesidrovi Įtarinėti 
menis.
to. Ačiū
blausieji 
inas auku 
karės ir Lietuva.- nepri 
reikalams—trukdoma: 
laikraščiai ir veikėjai 
laiko tiems prakilniem.-' dar
iomis. perdaug atsidavė šnipu 

žaislui.
i apžiūrėti ir 

bą dirbus.

p.isira-dusiei i.

pareigas, su-

man 
ant Kn 
jau du< 
peneva 
duris t 
tik iss.-ie 
dirrrrr!...
Įiylė ant
kit. žiūrėki*. r.ieK 
buvo Į am orelį pr 
riko davatkų?, 
sako, kad as n >re.a 
liesim Alkus pa v jgti. 
buvo tik apmilka.

—Suprantu, tėve:
tu nori dabar ir Pennsylva- 
uijon važiuoti. Tenai tavęs 
.niekas nepažįsta.

—Iš dalies, vaike, taip, c 
alies ne. Kaip sakiau, aš

'abar išfigeriavau, kad gali
ma gyventi ant Dievo kurdo, 
-latras nieko nekaštuoja, 
ras burdas tai nereiškia bu- 
.inai dešimtukų kolektavi-

?■ . \Hike, panrastai neauklėja
venti ir nu kam uz tai nieko1,, - * -

li
i piltą

Ir dabar jos
i tuos 

O čia

dėl to

icmokėti. Per vasarą tas 
engva. ba miegot gali ian- 
<u se dangum užsiklojęs, o 
valgyt gauni ant farmų, tik 
eik išmokti pamelžti karves 
r sužinoti kur farmerių viš- 
u.j deda kiaušinius, 
abar užeina žiema, iai 
i i lįsti jau i pastogę, 
užinojau,

’o

Bei 
rei- 
Aš 

kad Pensilveni 
maino.c saliunai stovi 

tdari per ištisas naktis ii 
£ad kuone kožnoj stuboj vis 
aiiunus. Belo da frentas 

man rašo, kad tenai duoda 
daug didesnius stiklus ir 

. kaip tik Į saliuną ineisi, sa- 
i'iunininkas tuojaus užfun- 
Hiia. Tokioj vietoj, vaike, 
gali visą žiemą pragyventi! 

»• niekam už burdą nenioke-i 
i. Antras dalykas tai poli-i 
ii tenai taip daug nėia ir į 
cypė tavęs taip greit ncikiT j 

i čigi dėlto aš ir nutariau I 
ažiuot i mainas.
— Reiškia, nutarei likti! 

>: oi e imialiu lioinu.
— Taip, vaike, nesakyk 

Sakyk geriau: "Dievo bur 
lingierium."

—Tėve, man tavęs gaila. 
Eik arčiau dirbi.

—Ne, vaike, dirbt lai aš 
nenoriu. Kam savo kūną 
kankinti, jeigu žmogus gali 
ir taip pragvvenli.

— Bet 
nimas?

—Jes, 
nekoks.

i

koks tai bus gyvo*

sa-

i

• 1

žmonėms
Jeigu jie prieši- 

tai žinodami, 
pavadinti kri-

kontroliavimas

žiedų, tai purė, o
Jaugiau 
>li’o i:»s 
K rūda ?
vi ui išmaitinti.

Taip net yra ir su žmonė- 
i Maisto ištekliu ; visuo

met buvo ir yra ankštai su
rista - su žmonių 
augimu.

Y ra i r 
kurios 

į prie 
m t>. 
ztcij 
v 
n gu necivilizuotos. Kuomet 
iręs gerai pažiūrim, tai pa
sirodo, kad visose civiltzuo-

skaičiaus

priežastjs,kitos 
nemaža 

šeimynų aprultežiavi- 
Viena iš tų yra civili- 

Civilizuotos tautos 
uomct mažiau dauginasi,

dirbdamas žmogus nieko ne- 
g ili padaryt. Kiek žmonių 
dirba, visi jie skundžiasi. 
Tuo tarpu, žiūrėk, toks Gab
rys, toks Bielskis ir visa ga- 

i s|>ortų 
daug ge

vaike, gyvenimas rys, U'... 21.1. i.L 1. 
bet ar tie. ką dirba. lybė jiems panašių 

turi labai gerą gyvenimą? nieko nedirba ir < 
Aš jau gana gerai prisižiu-j iatt gyvena, negu tie, ką 
rėjau ir žinau, kaip kas gy-.dirba. Taigi ir aš kaip inte- 
vena. Kol jaunesnis buvau, ligentai gyvensiu. Tegul sau 
pats dirbau. Juk aš moku durniai dirba.
kalvio remeslą ir mislinau! —Gerai, tėve, pažiurėsi- 
da tautą pakelti savo moks- ir.e, kaip tau seksis "inteli- 
lu, ale pasirodė, kad šapoj gentauti.”

Thomas
kin is 1798 m. iš- 

savo 
iv on popula-

tiems 
perdaug 

gaudymo ir iie 
Laikas 
liaitties

A ies.
sielon (luošinu- keičią paari <nn- 
•nų vadinamoji pa r<ida\elių 
histori jojeplėk sime taip ;>al 
ir tavu ypatišką nu<>:. > :ię sulig 
los hisiorijcs.

Ponas K. I iien.is. nuisii nuo
monė apie ii ir i<> lanky ma>is S. 
L. A. ofise.- Poną K. Pilėną mes 
pažįstame nito keliu n.et i. J<> 
santykiai su ofisu buvo sanli- 
kiajs pažįstamo i- nario o -gani 
žarijos. užlaikančios tą ofisą. 
Jo pasielgimu >se ir kalboje mes 
niekados nepastebėjo!?. ?>kio ne- 
koiekti.šk.imo sulig lietuvių tau
tos ir jos aleliies. Matoma buvo 
ne kartą, kad jis rūpinosi infor
muoti anglų spaudą apie lietu
vius ir jų politinį brūzdė imą.— 
tuo tikslu. kai?> manome, jis da
rydavosi vertimus straipsnių i- 
liet, laikraščių ("Lietuvos,...... i'č-
vynčs,” "Ateities" ir "Vienylk-s 
Lietuvninkų."’), 'tokiame darbe 
mes nematėme nieko blogo, 
mums atrodė ir atrodo, fad an
gių spauda privalo žinot ir apie 
mus ir apie musų bruzdėjimą, 
jei ųorime. kad anglams butų 
žinomi musų tautos politiški rei
kalavimai, 
me, kad p. 
nelikusiai 
klausimą;: 
kad jis butų norėjęs a 
nes lietuviams kenkti.

Ponas K. Pilėnas, kiek mums 
buvo žinoma iš jo paties žodžių.

atsidavę 
skujinio 

butu jau 
nerimtą dai lu 

žeminus

tad ir 
elgties su juorni. 
su pa/, j štamu ir

keliauti Rusijon.

i

Tame mes nematė- 
Pilėnas butą i 
nu -viesti 
nemanėme taip 

ubą ir

>reję.> 
lietuviu 

pat. 
n »<L-

ir redakcijoje 
šliaukydavo, 
lanko ii kiti SLA. nariai. Tame 
ir-gi nieko blogo mes nematėme 
ir negalėjome matyti, nesą ne
itumėme. kad p. Pilėnas butų tu
rėjęs kokius blogus tikslus. Pa
galiau*. jo alsinesiinas į lietu- 
\ iskas organizacijas rodė jį 
esant joms prielankiu. Uždrau
sti Si.A. nariui užeidinėti j SLA. 
ofisą nei ofiso vedėjas Sekreto
rius. nei redakcija neturėjo tei
sūs ir negalėjo.—ak-gi ir nebuvo 
tame matomų priežasčių. Ar p. 
Piicnas buvo iki tam laikui pa
daręs ką blogą lietuviams,—mes 
neturėjome jokių žinių, 
nebuvo galima 
kitaip, kaipo 
SLA. nariu.

Kalbinimas
\ iena is žemiaus pasirašiusiu- 

iu (V. K. Račkauską) p. K. Pi
lėnas kalbino urnai iškeliauti į 
Petrogradą aliantų lėšomis ir 
teitai lietuvių spaudoje bei drau
gijose darbuoties, kad rėmus 
providonalę valdžią ir buvus 
naudingu lietuvių reikalams, — 
nesą, remiant Anglijai. Franci
ai ir Suv. Valstijoms, nebūtų 

sunku ką-nors naudingo pada
ryti ir lietuviams. Išpradžių 
buvo apsiimta keliauti, tačiaus 
paaiškėjus, kad toki kelionė 
turėtų Luti slapta, važiuoti at
sisakyta todėl, kad žemiaus pa- 

t s i rašės is (V. K. Račkauskas)
niekados jokio slapto valdiško 
darlio nėra dirbęs ir ateityje ne
mano dirbti. Ponas Pilėnas tuo
kart kalbėjo (Račkauskas) ir 
apie tai. kad taip iškeliavusiems 
žmonėms aliantai įsteigę tuo tik
slu. pagal p. Pilėno rekomenda- 

jciją. ir tam tikrą fondą), skir
sią pinigus žmoniškam pragyve
nimui. nesą kitaip nesti galima, 
nes musų veikėjai yra biedini 
ir gyvena tiktai iš to. ką uždir
ba.

( lasą ims sekančiam num.)

ktarų kongresas ir tenai tas 
klausimas buvo labai gyvai 
svarstomas. Metams pras
linkus Olandijoj likos sut- 

' verta Nauja-maltusiečių 
Draugija.

Kaip visuomet tokiuose 
dalykuose būna, apšviestes- 
nė ir turtingesnė žmonių 
klcsa tuojau? šeimynos kon
troliavimo bilda priėmė, 
kaip lygiai priėmė ji ir dau
giau susipratę darbininkai, 
bet tamsiausi ir biedniausi 
žmonės tuo vis dar nesiintc- 
rcsavo... Draugija praliejo 
vesti plačią propagandą. D- 
lė.Ąlleta Jacobs prisirašė 
prie tos dvaugijos ir tuojaus 

i atidarė k'iniką. kur dovanai 
dtlodavo m turtingoms mo
terims patarimus, kad ap
sisaugoti nuo skaitlingų sei- 

' m v nu.
; «- *

Žinoma, kiliems dakta
rams ta? nepatiko ir jie pra
dėjo aštriai tokį darbą kriti
kuoti, bot d-rė -Jacobs ant to 
nepaisydama varė savo dar- 

Į bą tai |>c Olandi jos kaimie
čių ir darbininkų toliau.

Dabar šita Draugija 0- 
landijoj turi suviršum 5,(MM) 
narių ir užlaiko apie 100 
norsių.

Šitos norsės (mielaširiiy- 
jstės seseris) yra tam tyčia 
i išlavintos ir keliaudamos 
duoda moterims reikalingų 
prietaisų ir mokina kaip jas 

i vartoti. -Jos veikia daugiau
sia tarp sodžiaus ir miesto

LIETUVIU DEMONSTRA
CIJA PRIEŠ KONTR- 

REVOLIUCIJĄ.
Voronežas. Lie{x>s 20 d. 

prasidėjo Antrojo Voronežo 
gubernijos Valstiečių Susi
važiavimo posėdžiai. Susi
važiavimo prezidijuman iš
rinkti vien sociali štai- revo- 
liucijonieriai. Lietuvos So
cialistų-Liaudininkų Parti
jos vardu sveikino" J. Ple
pys. Valstiečių Susivažiavi
mas su Darbininkų, Karei
vių ir Valstiečių Atstovų 
Tarybomis buvo nutarta 
demonstruoti, išreiškiant 
užuojautą ministeriui-socia- 

černovui. Demonstra
cija i vyko sekmadienį, lie
pos 2-» d., kurioje dalyvavo 
ir L. S.-L. P. Voronežo Sri
ties Komitetas (kaip ir kitu 
socialistinių partijų komite
tai). Skaitmeningoj žmo
nių minioj plevėsavo Vėlu
vos su parašais: ”šalin 
kontr-revoliucinę. Durną!”

I egyvuoja ministeris-soci- 
alistas Čemovas!” "Mirtis 
revoli uci jos priešams!,”

Žemė ir Laisvė” ir t p. 
Daug buvo pasakyta gra
žiu pačių valstiečių prakal
bų- . "N,, ir"

The Chicago Baily Tri
būne save vadina didžiau
sia pasaulio laikraščiu, o 
Chicagos gyventojai tą laik
rašti vadina didžiausiu pa
saulio tnelagium.

Draugai.
—Klausyk, ar negalėtum 

- .. - ----- - v— man atiduoti tų dešimts <k>-
švarumas, sveikatos užlai- lenų, ką tau paskolinau?

. , . . ... , i ................ | , —Jokiu budu negaliu, nes
agoj buvo tarptautinis da-, < ■ Daužau ant 5-to pusi, da ne visus pragėriau.

rr.altusiečių veikimas. 
Šitas f 

pasiekė ir kitas šalis.



PASKAITA APIE GIMDYMŲ KONTROLĘ.
Pabaiga nuo 1 pusi.

Reikia pasakyt, kad Olan
dijai priguli ta garbė, jog ji 
yra turbut vienintelė šalis, 
kur gimdymų kontrolės šali
ninkai nėra persekiojami ir 
kalėjiman sodinami. Žino
ma, tas da nereiškia, kad te
nai nėra . tai propagandai 
pasipriešinimo. Prieš gim- 
dynių kontrolę tenai viso
mis keturiomis kovoja baž
nyčia, ir 1911 metais, kuo
met valdžia pateko i kleri
kalų rankas, tuojaus buvo 
išleistas įstatymas prieš ši
tos idėjos platinimą ir Drau
gija Gimdymams Kontro
liuoti likos labai suvaržyta; 
liet vėliau klerikalai likos iš 
valdžios išvaryti ir žodžio 
laisvė vėl buvo sugražinta.

Šita Draugija Olandijoje 
turi 30 skyrių, kurie yra iš
dalinti po visus didesnius 
miestus ir miestelius. Kas 
metai ji išleidžia kelis tūks
tančius pamokinančių kny
gučių olandų kalba ir kelis 
šimtus francuzų ir esperan
to.

Nėra jokios abejonės, kad 
Olandijos Draugija Gimdy
mams Kontroliuoti gali bul 
pavyzdžiu visam pasauliui. 
Neskaitant to, kad ji plėto
ja tą idėją Belgijoj, Vokie
tijoj ir Italijoj. Olandija pa
rūpino da ir statistiką, kuri 
neužginčijamai parodė pa
sauliui, kad gimdymų kon
trolė sumažina ligas ir mir
tį-

Pradėjus kontroliuoti gim
dymų kontrolę, kūdikių mir
tingumas Olandijoj taip su
mažėjo, kaip niekur kitur 
jiasaulyje nėra. Šita statis
tika taipgi sumušė į dulkes 
visus durininkus, kurie šau
kia. kad gimdymų kontrolė 
reiškia išnaikinimą žmoni
jos veislės. Priešingai: 0- 
landija p? rodė, kad gimdy
mų kontrolė veda prie page
rinimo žmonių veislės. Žmo
nių sveikata žymiai pagerė
jo ir vistiek gyventojų skai
čius nenupuolė, nes kur kas 
mažiau kūdikių pradėjo 
mirti. Štai statistika, kuri 
pati už save kalba:

Iki 1881 metų Haagoje iš 
kiekvieno 1,000 metinių kū
dikių kas metai mirdavo 
214. Kaip tik susitvėrė Gim- 
dvmams kontroliuoti drau
gija, kūdikių mirtingumas 
tuojaus pradėjo mažėti: 

metais iš kiekvieno 
1,000 mirė jau tik 99 kūdi
kiai, o 1912 metais jau vos 
tik 66.

Rotterdamc, kitam Olan
dijos mieste, 1881-5 metais, 
kuomet nebuvo gimdymų 
kontrolė praktikuojama, iš 
kiekvieno 1,000 metinių kū
dikiu kas metai mirdavo pc 
209, gi 1906-10 metais, kuo
met pradėjo veikti Maltu- 
siečiu Draugija, iš 1,000 to
kiu pat kūdikių mirė tik 105 
i metus, o 1912 metais jau 
vos tik 79.

Bet netik kūdikių mirtin 
gumas sumažėjo. Abelnas 
mirčių skaičius taipgi suma
žėję. Pavyzdžiui, 1891-5 
metais, kuomet gimdymų 
kntrolės nebuvo, Haagoje 
kas metai iš kiekvieno 1,000 
gyventoju mirdavo 37 žmo
nės. Gi 1906-10 metais, kuo
met buvo jau gimdymo kon
trolė, iš kiekvieno 1,000 gy- 
\cntojii tenai mirė tik 24 
žmonės kas metai.

Rotterdamc prieš gimdy
mu kontrolę ant kiekvieno 
1,000 gyventojų mirdavo 37 
žmonės, o i vedus gimdymu 
kęnįtrolę 1912 metais mirė 
jau tik 29.

Šitos skaitlinės paimtos is 
valdžios metraščių, todėl jos 
turi būt teisingos. O jeigu 
jos teisingos, tai argi jos ne
sumuša visų musų priešinin
kų, kurie sako, kad gimdy
mų kontrolė reikštų nelaimę 
žmonijai? Ar gi jos nepa
rodo, kaip nešvarus yra visi 
tie užsipuolimai ant gimdv-

mų kontrolės skelbėjų?
Gimdymų Kontrolė netik 

pataiso draugijos sveikatą, 
bet pakelia ją ir ekonomiš
kai. Nes darbininkai, ma
žesnes šeimynas turėdami, 
gali lengvai pragyventi, ge
riau gali pavalgyti, daugiau 
turi liuoso laiko švietimos 
reikalams ir geriau gali iš
auklėti savo kūdikius. Todėl 
ir mirtingumas eina mažin.

Gimdymo kontrolės prie
šai gali kalbėti apie savo 
moralybę dieną ir naktį, bet 
gyvenimo faktai parodo, 
kad tos jų kalbos yra tuš
čios. Olandija yra geriau- 
sis pavvzdis. Šiandien nėra 
Europoj kitos šalies, kur, 
darbininkų apšvieta ir eko
nominis padėjimas stovėtų 
aukščiau, kaip Olandijoj. 
Anglija giriasi savo pažan
gumu, o tečiaus daug netur
tingų našlių šiandien va
žiuoja su vaikais Olandijon 
vien tik dėl to, kad tenai 
lengvesnis darbininkams, 
pragyvenimas ir lengviau 
prieinamas jų vaikams mok
slas.

Visi išmintingi ir pažan
gus daktarai sutinka, kad 
gimdvmu kontrolė vra reika 
lingas dalykas, jeigu jau ne 
dėl ko kito, tai ners sveika
tos žvilgsniu. Nes nėštumas 
ir gimdymas moteriškei y-, 
ra tokia baisi kančia, kac 
moteris, sykį tas pragare 
kančias iškentėjus, daugiau, 
ių taip bijosi, kaip ug
nie". Todėl daugelis mo
terų, kada pajunta tą pavo
jų išnaujo, daro viską, kač 
nuo jo pasiliuosavus. Vie
nos kilnoja sunkumus, ki
tos geria visokius nuodus 
da kitos kriminališkas ope
racijas daro. Pasekmė to y- 
ra tokia, kad tūkstančiai 
moterų sunaikina savo svei
katą ir lieka ligonėmis iki j 
pat mirties. Jeigu tos mo
teris žinotų, kaip apsisaugo! 
pirm laiko, tiek daug jų ne
mirtų nuo visokių operacijų 
ir nuodų, nebūtų tiek daug 
nelaimingų ligonių. Tode 
daktarai ir norsės, kuriems 
prisieina su tomis nelaimin
gomis moterimis nuolatos 
susidurti ir matyti kaip jos 
kankinasi, reikalauja, kai' 
apie lyties reikalus butų lei
sta kalbėt viešai.

Sunku, t’esiog negalima 
nėra tokių stiprių žodžių 
kad išreikšti, ką moteris tu
ri prie gimdymo iškentėti į 
Jos to taip bijosi, kad ne 
iena man sakė: ”Aš grei

čiau nusižudysiu, negu ken- 
tė’ių kitą syk.” Nevienai 
moteris prašo nuodų, kada 
ją suremia skausmai.

Nestebėtina todėl, kad 
daugiausia moterų miršta 
tarp 25 ir 35 metų amžiaus 
kuomet joms reikia pildyt 
motinos pareigas. Vokieti
joj kas metai 11,000 moterų 
miršta po kūdikių.

Akyvaizdoje tokių baisii.' 
r?ktų, rodos jau pats žmo į 
įiškumas turėtų liepti pasi 
gailėti moterų ir įvesti kok 
:iors būdą, kuriuo butų ga 
ima jas nuo tų kančių ap 
augot. Kiekvienas vyra 

turėtų žinoti tokį būdą. Pa 
kol jis to nežino, jis neturė
tų pradėt šeimyniško gyve
nimo. Tas klausimas tarp 
jaunųjų turėtų būt visuomęi 
pirmoje vietoje. Kalbėti a- 
pie tai neturėtų būt sarma
ta. Mergina pirm ištekėji
mo visuomet turėtų paklau
sti savo vaikino, ką jis apie 
tai žino. Jeigu jis nieko ne
žino, netekėti už jo. Patari
mai turėtų būt duodami jau
noms poroms valdžios ski
riamos sveikatos komisijos

Jeigu tas yra priešinga. 
dorai, tai šalin tokia dora! '

Gimdymo kntrolės prie 
ša i sako, kad jeigu moterų 
žinos kaip apsisaugot nuc 
gimdymų, tai jos visai tuo- Į 
met negimdys ir į kelias de- •

šimts metų žmonės turės iš
nykti. Bet Olandija parodo, 
kad taip negali būt. Tenai 
moteris žino kaip apsisau
got, bet žmonės nenyksta. 
Mat gidymo kontrolė nereiš
kia, kad visai gimdymo ne
bus. Ji tik reiškia, apsaugo
jimą darbininkų nuo didelių 
šeimynų, kurių tėvai negali 
išmaitinti. Nors ir mažiau 
vaikų Olandijoj gimsta, bet 
kadangi tėvai gali geriau 
juos užlaikyti, tai mažiau 
jų miršta ir gyventojų skai
čius tenai nesimažina.

Bet pagalios, jeigu tas ir 
mažintų žmonių veislę ant 
žemės, tai argi dėl to jau 
moteris turi kentėti, kad pa
laikius pasaulį? Juk tas pa
saulis visviena turės kada 
nors išnykti. Astranomija 
parodo, kad saulė kas sykis 
eina vis vėsyn. Laikui bė
gant ji turės užgęsti, taip 
kaip užgęso ir musų žemė. 
Netekus šviesos ir šilumos, 
gyvybė ant žemės turės iš
nykti. Tai koks gi reikalas 
kentėti tos gyvybės palaiky
mui, jeigu ji vistiek išnyki
mui yra paskirta?

Bet nebūtų gimdymo kon
trolei tokio pasipriešinimo, 
jeigu to gimdymo pareigas 
reikėtų pildyt vyrams. Jeigu 
toros apgynėjai paragautų 
tų ”piragų,” jie kitaip pra- 
lėtų apie dorą kalbėti. Jei
gu kiekvieną policmaną ir 
dekvieną prabaščių galima 
butų priversti nors po vieną 
oidikį pagvmdyt, jie patįs 
rirmutiniai pradėtų šaukti, 
<ad reikia gimdymo kontro- 
ės.

Kooperacijos klausimu.
Šiame svarbiame musų 

gyvenimo klausime norė
liau ir aš tarti savo žodį, 
iripažinimui, kad koopera
cija Lietuvos išgriautam gy
venimui atstatyti gali būti 
viena geriausių priemonių. 
\Ian net rodosi, kad mums 
iroletarams kitokio kelio 
r nėra, kaip tik suvienyto
ms spėkomis tą bendrą rei
kalą atlikti.

Amerikoje iki šiol turė- 
lami neblogas tam aplinky
bes pataikėme išvystvt savo 
bažangos organizacijas. Jos 
veikia, kiek jų pajiegos joms 
eidžia.

Išnaudojamoji darbinin
kų klesa, prie kurios 99 nuo
šimtis musų lietuvių priguli, 
brigyveno to laiko, kuomet 
>toja prieš ją reikalas paimt 
šalies valdymo vairą į savo 
•ankas.

Pasaulinė karė pastatė 
lienotvarkyj tautų savisto
vybės klausimą ir negali būt 
au abejonės, kad po karei 
^alės užsilikti senoji tvar
ia: viešpatavimas stipres- 
įės tautos ant silpnesnės.

Šitaip tautų gyvenimui 
usiklojant ir mums lietu
kams darbininkams atsi- 
anda pareiga imties už sa

vo tautos gyvenimo reikalų, 
mties už darbo dėl nustaty- 
įo savo likimo, savo atei- 
ies.

Kaip gyvenimo padėjimas 
r sąlygos keičiasi, taip turi 
leistis ir musų delei jo ge- 
•inimo darbas.

Iki šiol visos musų pastan
gos ir veikimas buvo nukrei
pti link budinimo darbo 
įmonių; pasaulinė katas- 
rofa—karė žymiai prisidė- 
o prie išbudinimo miegan
čių minių. Karė atskleidė 
įlačiomsioms darbo žmonių 
nasėms daugelį tų dalykų, 
kurių jos pirma nematė, 
suprast negalėjo.

Šitokiose aplinkybėse gi
musi mintis tverti darbinin
kų koperatyvą Lietuvos e- 
konominiam gyvenimui at
statyti, privalo rasti darbi
ninkuose pilną pritarimą. 
Sakau pilną pritarimą, nes 
juk kovojame už savo pasi- 
iuosavimą iš po kapitalo ir 
brivatinės nuosavybės tvar
kos jungo.

Nenoriu čia gvildenti vi
sų galimybių ir kliūčių, ku
rių ir šitokiame kaip čia 
apkalbamas reikalas gali i 
būt nemaža. Žinau, kad tai 
ne vienos dienos darbas, ne 
vieno asmens nuomonės 
jam užtneka, tiek tik noriu 
pasakyti, kad šis reikalas 
begalo svarbus ir musų su
sipratusiai pažangiajai vi
suomenei reikia pradėti 
veikti toj linkmėj, kad reali
zavus gyvenimo pagimdytą 
mintį ir pavertus ją kunm 
Ta minčia vadovaudamasis 
primenu "Keleivio” skaity
tojams, kad to paties "Kelei
vio” pakeltą taip svarbų 
musų ateičiai klausimą ne- 
paliktume užmaršoje, bet 
keltume jį. svarstytume ir 
eitume prie konkrečiu ir 
pozityviu darbo, nes jau lai
kas, didelis laikas.

Sąjungietis.

Pajieškojimai
Pajieškau pažįstamų, Elenos Ep- 

nerienės A’idgirų ka;mo._ Griškabūdžio 
vaisė, ir 
Stariešių kaimo.
■lislavovo pav., Suvalkų gub. 
džiu atsisaukt, nes 
kalą, arba kas jas 
pranešti.

Petronė
25 Sehooi st.,

Pajieškau pažįstamų.

Petronės U rbanavičiutės 
Jierku vaisė., Vla-

Mel- 
nes turiu svarbų rei- 

žino malonėsit
(44) 

Čisiutė. 
Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Antano Bra
zdžiūno ir draugo J. Oželio. Kaunu 
gul»., Vilkmergės pav., Antašavos pa
rap. Pirmiau abu gyveno New Yor- 
ke; patis ar kas juos žino molonėkit 
pranešti. (43)

J. Brazdziunas
■15 Fifth str. East Cambridge. M ass.

Pajieškau Valterio Cimolonckos. 
Kauno gub.. Panevėžio pav., Ramiga- 
los parap., Žvirblėnų sodos. Kas žino 
praneškit arba jis pats lai atsišaukia. 

Jonas Grabliauskas,
4 W. Broaci str., Burlington, N. J.

Pajieškau brolio Petro Stankaus, 
Kauno gub., Baseinų pav.. ir voiostės 
G užaičiu kaimo, 4 menesiai kaip gy
veno Ne'v llaven. Conn. Jis pats arba 
pažrstami malonėkit pranešti.

Viktoras Stankus,
32 Lamartine st., Worcester, Mass.

Pajieškau Frano Grušio. jis yra 
giminingas su mano $5t»; girdėjau 
gyvena Chicago. Hl. 
ties atsišaukti aiba 
malonėkit pranešti, 
iš Laumių sodos.

J. Brazdeikis. 
BOX 44. ' i

Meldžiu 
kas ji 
Grusas

jo pa- 
pa žįsta 
paeina

(44)
Paiatka. Mich.

Pajicškau Juozapa Stainio, augš- 
tas. jnoJLurvas, spuoguotas veidas 
ant dešinės akies karpa, Kauno gub.. 
Zarasų nav.. Rokiškės parap.. Gilių 
sodos. J s prasišalino ir daugeliui iš
vežė. Kas apie ji žino malonėkit pra
nešti. (44)

Kazimieras Butienas.
125 Noll str., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau giminių ir pažįstamu: 
aš esu iš Žilio sodos, Papilės parap.. 
Kauno gub., Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: (44)

Pranciškus Stupuras,
>2 Jersey str., Ansonia. Conn...

Pajicškau pusbrolio Jono Izukonio. 
pirmiau gyveno Somerville. Conn. Jo
no Kcrkenio, ir Kazimiero Žukauc- 
ko Alekso Dubicko, gyveno kur apie 
Ncw Yorką. Iie patįs ar kas apie 
juos žinot malonėkit pranešti.

Kazimieras Izukonis.
121—4-th. str., So. Boston. Mass.

pajieškau pusbrolio. Kazimiero 
Grumado Kauno gub., pirmiau gyve
no Detroit, Mich. Taipgi ir draugų 
Antano. Juozo ir Petro Kavaliauskų 
Suvalkų gub., Zapiškių parap.. Alto
niškių kaimo pirmiau gyveno apie 
Dayton. Ohio. Meldžiu atsišaukti.

J. Bulotas,
BOX 51. Herring, N. Y.

l’aj'cškau 
Kauno gub. 
les parap.. 
atsišaukti.

BOX 321

Stanisiavo Sadausko, 
Vilkmergės pav.. Raguvė- 
Budranų kaimo. Meldžiu

J. Venasendis
Bieknell, Ind.

Paiieškau draugu: Pranciškaus.
Jono Petravičiaus pirma gyveno (>- 
range. Mass. dal>ar nežinau kur. Ma
lonėkit atsisaukt.

A. Jacius,
78 Bank alk Akron. <>hio.

I 
I 
I

Pajieškau giminių 
aš esu °----- "—
parap., 
šaukti.

iš Suvalkų gub. 
Ši’ių kaimo. i.

ir pažįstamų: 
L>_, Kempiškių 
Meldžiu atsi-

32:) A.
F. 

M.
Avižienis.
15. g.g. 222

Battle
camp custer. 
Creck. Mich.
camp

Pajicškau pusserės Orios Strunis- 
kiutės, Stanislavo Staskonio ir Mari
jonos V aitaškaitės, Kauno guli.. Pa 
nemunėlio parap., šatekšnių kaimo. 
Kas apie juos žinote molonėkit prane
šti arba jie patįs lai atsišaukia.

J. Strumskis,
87 Jamcs str-., New Haven, Conn.

Pajieškau Antano Saiminiko pa
eina iš Kauno gub., Novoalek-androv- 
sko pov.. 
sodžiaus. 
Falls, N. 
adresu:

Antaleptės vals.. I’adusčio 
Pirmiau gyveno Niagara 
Y. Meldžiu atsišaukti šiuo

„ • _ J- Glatkauskis,
ROX 140, Nokon.is, III.

I ajieskau giminių jr pažįstamų, 
kurie paeina iš Kauno gub.. Teisių 
pay., Kalvarijos parap., UžLadumės 
kaimo. Meldžiu atsišaukti šiu«> 
resu:

K. Bernužis,
12.»o West 7-thi str., Chc-t< i.

ad-

I

Pajicškau Anelės Makastalukės pa-; 
eina «š Kauno gub., Vilkmergės pav.. 
Subačiaus parapijos., Šaltanių kai
mo. Girdėjau gyvena Connecticut val
stijoj. Meldžiu jos pačios atsišaukti 
nes turiu svarbų reikalą.

Kazimieras Skaistis
P. O. BOX 126, Benld, 111.

Pajieškau Antano Cėckaus, antri 
metai kaip jis atvažiavo iš Škotijos 
ir apsigyveno Chicagoje. Taipgi pa
jieškau Juozo Broko Vištyčių parapi
jos; Marijonos Stankevičiūtės, Paje- 
voipo parapijos. Malonėkite patįs at
sisaukt, arba kurie apie juos žinot, 
oraneskit..

Alikolas Brožaitis (451
121 So. Cedar St., Rockford, III.

Pajiskau tetos Barboros Vaškevi
čienės, sesers Juzefus Makauskienės, 
Kauno gub., l^iukuvos parap., Aukš- 
tagirės Kaimo, gyveno Montreal, Ca- 
nada. Taipgi draugų ir pažįstamų 
meldžiu Įsišaukti. (43>

Petras J. Kugelevičius
B()X 171, Cio<|uet, Minu.

Pajieškau pusseserės Onos Babic- 
kaitės, girdėjau, yra ištekėjusi, pa
eina iš Radaikių sodžiaus. Virbališ
kių valsčiaus, Kaunu gub. Taipgi ir 
kitų savu pažįstamų meldžiu atsišau
kti.

Kaitės,

26 i Kirst sL,
K. Ciurlis

Eliz.alK-th,
(43)

N. J.

Slač-Pajicškau pusbrolio Juozo 
kaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Pajavonio parap. Karklupėnų kai
mo, gyveno Montreal. Canada. .Jo 
paties atsišaukti ar žinančiųjų meld
žiu pranešti nes turiu svarbų reika 
lą.
kreipkitės. (43)

Uršulė Yurkevičienė-Stočkiutė
801 So. 14-th st., llerrin. Iii.

Pajieškau savo vyro Liudviko A- 
uaikio. geltonais plaukais, vidutiniš
ko ūgio, 27 metų amžiaus, paeina iš 
Šiaulių pav., jis paliko mane be ska
tiko, paimdamas visus pinigu.- ir iš
važiavo į nežinomą vietą. Meldžiu 
kas žino pranešti arba pats lai atsi
šaukia.

Ona Adaikienč (43)
219— 37th Butler st., Pittsburgh, Pa.

Pajicškau pusbrolio Jono Paskos 
ir dėdės Kazimiero Paskos, abudu 
Drižių sodos, Raseinių pav., Kauno 
gub.. Kas apie juos žino malonėsit 
pranešti arba lai pats atsišaukia.

Juozas Skalauskas, (44) 
54 McCune st., Braddock, Pa.

Pajieškau pusbrolio Benedikto Jo
no Sutkaus ir draugų. Jono Kuka- 
nausko. Visi Kauno gub. Jie pats lai 
navičio ir Prano Račkausko. 
Kauno gubernijos. Jie patįs 
atsišaukia arba kas apie juos 
malonės pranešti.

Stanislavas Mažilauskas, 
3568 E. 75-th st., CIeveland, Ohio.

Visi 
lai 

žino 
(44)

Pajieškau brolio Petro Riaugos, 
Kauno gub.. Telšių pav.. Salotų para
pijos, Selenių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti, tūrių svarbų reikalą.

Ona Raugale, (43)
680 Centre st., Montreal, Canada.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 20 iki 3p metų, amžiaus, aš esu 
26 metų blaivas ir nerūkantis. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti savo pa
veikslą.

K. Kulikauskas.
P. O. Gleason, W. Va.

Pajicškau draugės apsivedimui ne 
jaunesnės kaip 29 iki 30 metų, kuri 
sutiktų imti civilišką šliubą ir kad 
turėtų nors kiek turto. Aš esu 27 m. 
Malonėkit atsišaukti.

Zig. A. Bei-kas,
52 Mllbury str., Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo pažiūrų, nuo 19 iki 30 
metų: aš esu 32 m. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst paveikslėlį. Vyrai 
nerašinėkit. (44)
A. Millcr, BOX 94, Coalton, W. Va.

Pajicškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, be skir
tumo tkėjimo. Su pirmu laišku meld
žiu prisiųsti savo paveikslėlį.

A. Bukauskas. 
BOX 255, Belle Valley, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 16 iki 2ų metų amžiaus, kad bptų 
laisvų pažiūrų ir mylinti grąžų šei
myniška gyvenimą. Aš esu 20 me
tų. Meldžiu prisiųst ir paveikslėlį, 
1‘tsakymą duosiu kiekvienai.

A. Sunelaitis,
BOX 213, Bcllc Valley, Ohio.

Pa.iieškau apsivedimui 
nuo 20 iki 27 metų amžiaus, 
jaunas vaikinas—biznierius, 
mu laišku meldžiu prisiųst 
veikslų.

A. Valcy, 
1101 IValnut str.

merginos 
aš esu 

Su pir- 
savo pa- 

(43)

Ottaua, III

Pajicškau apsivedimui vaikino ne 
jaunesnio kaip 28 m. amžiaus, aš esu 
26 m. ir laisvų persitikrinimų mer
gaitė. Platesnių žinių suteiksiu per 
laišką.

T. Suomaiėiutė.
181 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Nevedusius merginos, ženykitū’. | 
Aš pažįstu daug vaikinų kurie nori 
ženytis ir gaut gerą-grazią merginą. 
Taip-pat turiu ir merginų kurios no-1 
ri gaut gražų vaikiną. Todėl nepralei- 
kit progos. Platesnes žinias suteik- i 

- siu ;>er laišką. (4"
S. Paonus, 18 Perken Str., 

Bridgevvater, Mass.

Matė ir Julė Kalinauckutės jieško 
savo brolio Kalinausko, Birsėų kaimo, 
Krosnos gniino, Suvalkų gub. Atsi- 
saukit ant šio antrašu:

Mat. Viškočka,
L. B()X 580, Cualdalc, Pa.

A. A. BENE!). VAITKl VIEN Ė.
.Spalių 15 mirė B. Vaitkunienė pali

kdama savo vyrą ir 6 kūdikių dide
liame nuliudiiue. Todėl visoms jus 
gentėms šiuomi pranešan-.e.

Juozapas Vaitkus,
2!»7 l’ortland str., Cambridge, Mass.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS BARBERIS. dar 

bas ant visados, mokestis 
sišaukit per laišką.

T. BALKUS.
131 E. Marriniack st. Lomeli, Mass,

REIKALINGAS Lietuvis barberis, 
turi gerai mokėti tą darbą. Darbai 
ant visados, mokestis gera, platesnių 
žinių klauskite per laišką.

J. KAULINS (lt)
BOX 406, Frankforl, N.

PARDAV1.MA1.

PARSIDUOD4 FARMA.
12') akerių, visą lygi, apie akerių 
dirbamos, su gerais budinkais, viso
mis mašinomis ir gyvuliais—12 kar
vių, 2 arkliai, 4 kiaulės; pusantros 
mylios nuo miesto. Platesnių žinių 
klauskite per laišką. (-16)

GEO. SIMONAITIS
BOX 44, IngalLs, Mich.

i-H i
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Telephoiic: Grecnpoint 2372

KUOMET KITOKIS MAISTAS 
KEIKIA, TAI

CONDENSF.D

M ILK
pasirodė pilnai atsakančiu 
tūkstančiams kūdikių, tagle 
lirand pienas yra plačiau-, 
vartojamas kūdikiams, negu 
ben; v.enas maistas. Jisai 
buv^s visų vadu suviršum 
šeš.asdešiints metų. Jei jasų 
kūdikis nežmdomas. tai duo
kite j.im Bordt-n's l.igle 
Brand Coudcnsed Vilk, 
iškirpk | ai>sk< <). .4 ir i*tisi<į .k

Berdc-n*> Milk Co,
Voik City. N. \

o 4t»lUl c-Mlt* UUK^ivmi:. irtUVilJ 
k.i.b- . kai? u i r n . ,a loti.

'i
J d

MACYS DROŠ.
FŪRN1TDRE CO

PARSIDUODA Lietuviškas i‘ul- 
runnis. lietuviais, rusais ir lenkais ap- 
gyventoj vietoj, biznis išdirbtas ir 
geram žmogui galima puikų gyveni
mą ir pinigą padaryt. Priežastis par

davimo—pirkimas didelio biznio.
Antrašas: "POOL ROOM” (45! 
1313 Reedsdale str.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

TĖMYK1T! Vyrus ir merginas mu- 
kinam Barbeno amato. Išmokus pa- 
rupinam vietą. Reikalaukit informa
cijų. šmulkšlis, (45)

GLOBĖ BARBĖK SCHOOL.
139—3rd avė.. Pittsburgh. Pa.

na. pagerinta. Kaina: 
Lietuv. raidėms. $5.00 
Gotiškoms raid. $3.50
Gaunama tiktai pas: 

M. X. MOCKUS.
P. O. Box 54. 

Detroit, Mich.

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos ) 
didžiąją Europos karę, kuri yra reli
gijos pasekmė, tai būtinai kiekviena.; 
lietuvis turi perskaityti.

NAUJĄ KNYGĄ

KAS TAI YRA 
RELIGIJA?

Toje knygoje yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas nuo 
pat pirnipradinio žmogaus iki musų 
dienų. Kaina 82.00 apdaryta $250.

Čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant kataliogo ar 
atsako reikia už 2c. štampą prisiųsti.

F. MILAŠAUSK1S,
13 Atlanlic St., So. Boston, .Mass,

TIKR AI LIETU VISK \
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

i
KKAL'- į

$
*

$1.00 Ss

>

d
Ui

Pristatom į namus visok 
daiktus į visą apielinkę Jers 
NewYork, South ir Cent 
Brooklyną, Maspeth ir kit 
Atvažiuokit ir iš toliau, ka 
užsimokės. ( ?)

198-200 trand Street
tarpe Driggs ir Iicdford avė.

BROOKLYN, N. Y.

Į
▼
t

*
*i
i

Martino ir Mačio Ruką-udu Krau
tuvė- perėjo i MAČIO IR BROLIO sa
vastį. Martinui jo dalis lapo atmo
kėta ir gražiuoju persiskyrė. Labai 
linksma, kad lietuviai sugyveną gra
žiai.

Lietuviai, kiltiems reikalingi geri 
rakandai, nueisit pas M \< Į. o ton 
gausit gerus rakandu.- uz. prieinąsių 
kainą.

Aš, Alena Kostovska, pasir 
dau visai publikai akyse.

t-

Kuomi yra popiežius

K-

Tokiu antgalviu išleido Alex A. 
ko\v lapelius. Pats užvardyjimas pa 
rodo kas lapeliuose yra aiškinama. 
Kaina 3c. Gaunami pas ALEX A. 
RE1KOW,
2116 Orlhodoz str.. Philadcphia.

Debatai socialistų 
su klerikalais.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės kaip 23 metų,kad butų 
gražios išvaizdos ir laisvų pažiurti.|tus ir visą jų 
Aš esu 26 metų. Kiekvienai duosiu 
atsakymą. Vyrų meldžiu nerašinėti.

Vincas Mačys (45)
56 Water str.. Palmer, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, aš esu 32 metų vaikinas 
ir turiu gerą darbą. Katra norėtų 
būti laimingesnė už kitas, meldžiu 
atsišaukti.

T. Germain (43)
222 E st., Detroit, Mich.

Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau
do- knygutė. J>>jc aprašyti tie pa
garsėję Lovvcliio flebitą’, kuriuose 
klerikalų debatorinū "koieg jos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš 
ti, kad palikę visus savo ”forni- 
čius” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius 
slaitymo ir labai parankaus I 
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
geriausi klerikalu argumentai prieš 
socializmą, visa jų išmintis, visas jų 
'mokslas’’, ir ten pat seka socialistų 
atsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen- 

j 1 "mokslą” į skutus.
Susipratę darbininkai turėtų pasi

rūpinti, kad tos knygutes kuo dau
giausia paskleidus tarp tamsios 
nios. Gaunama "Keleivio” 
joj. kaina tik 10c.

Suvyniok lOe į popierą ir 
prastam laiške. Norintiems 
imt duodame nuošimtį.

"KELEIVIS"
255 BROADWAY, SO. BOSTON. 

MASS.

Kas mane išg<-llx'-j<> 
cių ligų? Salutaras 
per praeitus -I metus 
gyva, 
pilvo ir dispensijos. 
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo at
siliepdavo skilvyj sl.au ,nai, rėžimas, 
gtirgimas viduriu. Diegliai suimda
vo po krutinę, š<-ntio.e ir strėnuose. 
Niekur as negavau pagi-ii>os dvi savo 
sveikatos. K<-1 kada as pradėjau rei
kalauti Salutaras Ititteris ir Saluta
ras, Rcgulatria. dvi moterų, pradė
jau gerai jausties. ge-ai valgyti ir 

gryno Į dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
forma- !G mėnesius as savo paveiksią nebega

liu pažint ir palikau laiminga naudo
dami Salutaras Bitt< ia. KainaSl.OO. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS ( HEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1799 S. Ilalslcd St.. Tel. Gana! G417.
P. J. BALTRĖN \S, Prof 

Chicago. III.
šitą apgarsinimą turėtu perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

nuo vąrginan- 
Bilteris. Aš 
buvau vos tik 

Aš kentėjau nu> nevirinimo 
Mažai tegalėda-

mi- 
redakci-

pasiųsk 
daugiau

TIKROS LIETUVISZKOS 999 
TREJOS DEVYNERIOS.

i .'

Pajieškau lietuvaitės apsivedimui. 
nuo 18 iki 27 m. amžiaus, aš esu 25 
m., norėčiau rast draugę laisvų nuo- 

iaišku meldžiu 
(43) 

Driskius
Newark, N. J.

monių. Su pirmu 
prisiųst paveikslėlį.

Vladas
85 Warwick st..

Pajieškau merginos, laisvos ir my
linčios tvarkų gyvenimą, apsivedimui 
r.uo 20 iki 30 metų; esu 25 m., svai
ginančių gėrimu nevartoju. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųst paveiksią.

P. Ram. (43)
82l» Bank stw Waterbury, Conn.

"RUSIJOS REVOLIUCI
JOS” PAVEIKSLO prmoji 
spauda jau išsibaigė, iš nau
jo bus atspausti apie Lap
kričio 15 d.. 1917. Todėl visi, 
kurie esat užsisakę pas mus 
minėtus paveikslus ir da ne
gavote, malonėkite palaukt 
iki bus atspausti.

"Keleivio" Adm.

Yra tik dabar pargaben- 
b-s i> R-. -. ir sudėtos 
pagal i ir. Gruning re
ceptu. Susideda iš švie
žių 27 gatunkų šaknų ir 
vaisių, turinčių didžiau

sią įįtekmegydvme įvairių ligų. Kaina 
50 centu pakelis su prisiuntimu.

Galima >iųsti stamp >mis arba įvy
nioję tvirtai į popierą 5<>c., įdėję i 
gerą konvertą. Adresas:

Reikalauja Agentu. (?»
THE LITHUANIAN MAIL ORDER KO ŪSE

3343 so. halsted si..
CHICAGO. ILL.



Prašom atsaky-
Mizany

j ieško

vaisė., Trakt; 
"Jieš komos 
Sievielany, 

Jiems einasi

31. Amilia Paskevič, jieško 
familiios Paškevičių, iš Milti
nių. Koszedani vaisė. Atsaky
mas: "Paskevič šeimyna iš Mi- 
zany J ieva. Jonas. Mari ja. And
rius ir Jurgis yra visi sveiki ir 
linksmi. labai džiaugiamės iš
girdę apie jus. Ar Domicėlė ir 
pas jumis yra?
ti. Familia Peskevicz. in 
Kreis Koszedary."

32. Julia Zelionis.
Pranciškos Zelionių, iš Miciunų,
Trockio pavietes. Atsakymas: 
"Pranciška ir Edmondas yra 
sveiki. Zofija Židonis apsivedė, 
ir yra geriausioj sveikatoj. 
Pranciška prašo motinos, kad 
prisiųstų jai apmokėtą bilietą Į 
Ameriką."

3.3. Fortūnatas Bagočius, jie
škojo Amilijos. .Juozo, Stanis
lavos ir Bronislavos Bagočių. iš 
Pažvelsių. Andriiavo vaisė.. At
sakymas: "Amilija Bagočius 
l’ožvelsi, Kreis \Viežaieie. Gov. 
Kovno. F'amilijai Bagočius ei
nasi gerai, visi yra sveiki ir gj- 
vena senoj vietoj. Juozapas Ba
gočius išėjęs Į kare. Jo buvimo 
vieta mums nežinoma. Daug šir
dingų linkėjimų nuo motinos. 
Amilija Bagočius.”

:>4. I-. J. Bagočius, jieškojo 
Megnių lamiliios, is Pžialgovo. 
TeLšių pav.. Atsakymas: "Jieš- 
konios ypatos apart Martino 
Magnė. kurs mirė gniodžiuo 12. 
1915. visi gyvena Pžialgovo, ap- 
rubežiuotuose aplinkybėse. Visi 
yra sveiki ir nuoširdžiai sveiki
na.”

35. Vincas Petkevičius. Atsa
kymas ant paiieškojimo skamba 
sekančiai:

"Anielia Petkevičius, dabar 
gyvena Bombeikiuose. Marijam
polės pavieto. Suvalkų gub. Na
mai žavintuose sudegė. Ji yra. 
sveika, bet abudu kūdikiai mirė. 
Ji prašo piniginės pašelpos. Mo
tina Petkevičius ir brolis ir se
seris yra sveiki. Uošvė serga. 
Siunčia linkėjimus.

36. Banis žiiinski, jieškojo: 
Domicėlės ir Anekos Žilinskų, iš 
Sevilior.ių. Kronių 
pav. Atsakymas: 
ypatos gyvena 
Kreis Koszedary.
gerai, moteris prašo pagelbos. 
Abidvi yra sveikos ir siunčia 
linkėjimus."

37 Jonas Krasauckas jieškojo 
familijos Krasauckų iš Kaspa- 
rišių. Žaslių vaisė., Trakų pav. 
Atsakymas: "Gend. Station Gie- 
gurių, visi gyvi-sveiki ir tebgy- 
vena seno.; vietoj Kaspariszkyje 
pagelba butų reikalinga. Blai- 
ha, Serg. und Patronillenfueh- 
rcr."

•Tohn Budris. jieškojo, Moni
kos. J'>no. Bronislavo ir Jeroni
mo, Budrių iš Augščių. Ginteliš- 
kių vaisė. Atsakymas: "Mes 
esame sveiki, jokio vargo nt- 
kenčiame ir sveikiname širdin
gai."

39. Adam Aleksiunas, jieško 
Adomo Grouzdzevičiaus iš Vžu- 
gosių. Traku pavietes. Atsaky
mas: "Tėvas su savo šeimyna 
vra sveikas ir gyvena Užugose. 
Budinkai buvo nudegė, bet da
liai' vėl išnaujo atbudavoti. Tė
vas prašo savo sunaus, kad ii 
pinigiškai sušelptų. Petronėlė 
Aleksiunas prašo savo vyro, kad 
prisiųstų apmokėtą bilietą į A- 
meriką atvažiuoti.”

40. A. Pikelis, jieško Dominin
ko Pikelio iš Butukių, Telšių pa
vietes. Atsakymas: "Apie tą 
vpatą nieko nepatirta."

41. Juozas Motiejūnas, jieško 
.Monikos ir Johanos Firant, iš 
Smalių, Joniškio vaisė., Šiaulių 
pav. Atsakymas: "Monika ir 
Johana Firant yra sveikos ir 
randasi savo senoj sodyboj 
Juodvi nėra vargingame padėji
me. Ūkė yra vedama toliau 1x2 
jokių periškadų. Prašo žinios, 
kaip einasi vaikams ir siunčia 
širdingus linkėjimus."

42. Juozas Matulevičius, jieš-
Lojo Onos, Memarto ir Apolina 
ro Matusevičių iš Kunigiškių. 
Verpiių valsčiaus. Vilkmergės 
pavietos. Atšaki mas: Im-

i

I

VISO-

<1 >

25 ir 50c 
.... 25c

Męs esame Įsitikinę, kad .Jus ir ant

i

Severos * *

ir lietuviški Rekordai9n •

r

KRAUTUVĖ

j ne

l/>O pil.

bai ačiū už žinią. .Mes 
me sveiki ir siunčiame 
gus linkėjimus."

43. Povilas Brazaitis

visi esa- 
skaitlin- I 

i 
jieškojo | 

Antano. Petronėlės. Onos, l’i:-
bietos ir Antano Brazaivi'J. Gris-J 
kabudžių valse .. N’iadislavavo! 
pav. Atsakymas: isi gyvi i-
linksmi."

44. Amiliia Ga. kštaitė iešk > 
jo Jurgio. Jono ir Petro Gaukš- 
<-iu. iš Budri . Vilkmergės pav.. 
Kavarskio valse. Atsakymas: 
"Auna Gaukštis. < ni/.ius Ktutry. 
Mano vyras yra karės nelaisviu 
Vokietijoj. Petras y-a taipgi 
nelaisvėj. Uos- is n: mirė. Siun
čiu širdingus sveiku;imtis. Man 
žemė likosi kares sus iryj su
naikinta. Tavo švogerka Annu 
Gaukštis."

45. Mikolas Sz. rka 
Johanus Szarivos i s 
ežių, Konstantitv >vsk. > 
sakymas: 
rovvschisr.a.

tesKOj.)

Baronavi- 
valsč. At- 

Johana Szarko, Bo-
Kreis Vilkomierz.

.Mes esame visi striki i:‘ tiki!:;. - 
nuo Tavęs to paties. .įeitas tau 
galima, prisius’, pinigu. Visi 
atkartotinai širdingai sveikina."

no ir Juoze Saboliauskų iš Sigu- 
tenii, Pakruojaus vaisė., Pane
vėžio pav. Atsakymas: "Jieš- 
koinos ypatos randasi vis dar 
sodžiuj Sigutany- esame sveiki 
ir sveikiname."

-17. V i toki Radvilas jieškojo 
Vitoldo, Marijos. M rtos ir O- 
nos Radvilu, [.<••»!>•> Skieto, Ka
zimiero ir Stanislavo Ragauskų 
iš Užsienių, Triškių vaisė. At
sakymas: "Vitokl Radvilovich 
ir kitos virš paminėtos ypatos. 
gyvena Dorf Ūsiene, Kreis Ok- 
miany. Visiems einasi gerai, 
esame visi sveiki apart Vit<>:<! 
Radvilo, kursai jau •’ mėnesiai 
kaip serga. ;a. . ;Radvilų rei
kalauja pinigų ir prašo prisių
sti."

SKAITYKIT IR PLATIN
KI? •'KELEIVI.”

DYKAI PER TRUMPĄ 
LAIKA.

si dėta
ir atsirakina

Gražiai padaryta ir nieka
dos niekas jrje neužkliūva. Su taja 
spynele gaiima užrakyr visokias 
ris, kufartą. 
ką. ji x isui 
ta spynelių, 
savim rakto 
kad j<>s

NAUJĄ-SEKRETNA!
SPYNA, kuri u žs i r;-, k i nu 
l>e rakto.

Gerumas pirmenybėj
Pasididžiavimu išdirbėjų kurie yra kaipo gerai žinomi 

verti vaistai, ir buvo garsinami po vardu

šeimyniški vaistai
jie visados turėjo didelę vertę savo gerume, vienodume ir medikališką 
toje išdirbvstėje.

Kadangi visokie daigiai neperstojančiai eina brangiu, paveizdan 
kios žolės, bonkos ir popiera. tad kylaklausimas: Ką daryt? Saugot gerumą*? 
ar Kelti kainą?

Musų užduočia buvo pirma ir visado. palaikyt gerumą, todėl ir nusprę
sta to laikytis. Tokiu budu kaina ant kai-kurių vaistų es:.m verčiami pakel
ti. kad palaikyt jų geruma.

Kadangi musų 1918 m. kalendorius buvo atspausdintas pirm negu galė
jo būt nustatytos kainos, todėl šiuomi paduodame kokia kaina bus dabar.

vertę

KARE IR LIGOS!

KARĖ. TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Karė padaro žmogų, o ypač tą. kurio vai
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos 

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 
rupinusiu, o tas trukdo reguliariškam 

valgiui bei VALGIO \’i RAKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktu 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi {terma: 

priprastus valgius, lutais 
jų sunaudojamą Luką

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
Įvairių vidurių bei skilviu ilgu. Vien > 

Kiekvienam žmogui pagalbon st a Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunorus Trejankos 
arba Trejos Devinerios. K 

tės su prisiuntimu 50 ce 
laukite prisiųsdami pini 

lėliais, šiuo adresu:
Kaina ant sekančiu vaistu
nuo dabar bus sekanti:

Skili in>s Bitteris .... 75 ir $1.50
< lot ha: diskas Aliejus.. 115 ir 60c.
G\ va.-ties lialsamas .................. 85c.
Gvduvlė nuo Inkstų ir

Kepenų........................75c ir $1.25
Gvduoie nuo Rheumatizmo. $1.25
Valyt- jas Kraujo....................... 81.25
Gviiu >:č nuo Viduriavimo... :10c.
Gvduolė nuo Eirmekų ............. 50c.
Stiprintojas Plaukų .................. 65c. .
Creme \ vidinis ............................ 35c.
Įkišai nuo Dantų Skausmo. . 15c.
Ileguiatorius ................................. S 1.25 j
l.:;x<>t nas ......................................... 35c.
Nervotonas .................................... $12*5
i’lotkvič- nuo Peršalimo ir

Gripo........................................... :10c.
Evbroka ............................................. 4 »H*.
Širdies Stiprintojas ............... s 1.25
Antisepsolius ................................. •wC.

Kaina ant sekančių vaistų 
pasilieka ta pati.
Baldamas Plaučiams ....
Pigulkos Kepenims ....
Gydanti Mostis .................
IuaSo Mostis Akims ...

Gydantis Pieisteris ....
Odinė Mostis ......................
Pomada Plaukams..........
Gyduolė nuo Nuospaudu
Proškos Dantims ...
Plotkeiės nuo Galvos 

ir Neuralgijos
Raminanti Lašai ...
Mostis nuo Kataro...
A n t isept iškos Toiiet i nės 

Proškos ......................
Proškos Kojoms ............
Gydantis, Odinis Muilą
Tab-l.ax (dėl užkietėjimo)

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVEM E. BROOKLYN, N. Y.

Visi COLUMBIA Gramafonai

____ _ ____ toliau reikalausit Severos Vaistų kaip 
kad ir pirmiau ir musų viena jiareiga kad padaryt Jums užganėdinimą. 
galite pasitikėt kad musų vaistai padaro tą, kas yra pažadėta.

Severos Vaistai parsiduoda visose aptiekose. Prašyk jų pilnu vardu 
apsisaugot nuo netikrų. Jeigu Jūsų aptiekorius Jums neparduotų Severo^ 
Virstų, tad parašyk'te mums. Pinigus turi prisiųst kartu su užsakymu

Su augšta pagarba Jums

W. F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS, IOWA

Nusipirk mosties.
T \I BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčio 
baltu. Toji mostis išima plčtmus rau
donus. juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir ŠI. Pinigus galit 
siusi ir stamnonis. (45)

J. REMKI S
P. O. Box 36. .Holbrook, Mass.

H. S. Stone, Oph.D
Akių 

Specijalistas.
 =

10 m. So. Bostone.
399 Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS. ;

gaunami

PILVINIO ir ZELBOKO

))) 
i 
iii
':i 
ši

MĘS UŽLAIKOME VISUS LIE
TIAIŠKUS REKORDUS KIEK 
TIK JĘ YRA PADARYTA.

P-’i-ii; k po 75c. už kožną Rekordą 
parašydamas dainų vardus arba nu

merį, o mes tą pačia dieną išsiųdn-- jums Rekordus. Už ją geruma 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuvišku Rėk irdų katali . » pamidėda- 
ini ar jau turite mašina, ar ne. įdėk už 4e. štampą pri mui

PILVINIS IR ZALDOKAS
>33 BROADYVAY SO. BOSTON. MASS

Naudokitės visi ts progos, 
2 Knygos Štuku Dovanai?

\ s etas t.k per to dienų; 
ate š ': ir dažinostte. kaip jas 
re.k c.'.uti tuojaus visai dykai, 
arba : įsekite, tos 2 knygos yra 
reikt.’., tigos visiems lietuviams,

BOOKS SLPPLY HOUSE
3048 S. Wabace St. Chicago, III.

iš fomn!
kto išmint 
voiiinku,

R. OI_!
Un.’i pa-ckmingii

ShLo. yc'ros 
m apdilo,

PAIIi-EKPELLEmO-’
seno ?r ištikimo draugo >• i Try
nes. naudojamo v^mic passn- 
lyje ;m r pusę šimtmečio— 
ui bonkute \iso-<c apiiekose, 
2r!xi g.vLLe ;:ž'i. ti tižiai iš
F. AD. RICHTER & CC .

24—30 ttash.ngtcD Str*et, Hew ’.crk.

i

't:

§
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1 Š R A !)E J A 1
ti PATENTĄ ant Jusu išr:

ko jį parduoti, rašykit pirma pas mums, reikalaudami patalinių, 
kuriuos suteikiame DYKAI ir knygutę — VADOVĄ IŠRADĖ
JAMS išsiusime. Musij raštinyčia yra 25<> Broa<lway, New York 
■tieste, kuriame yru milijonai gyventojų ir didžiausia kupčystė 
kur PATENTĄ geriausiai galima parduoti. Rašykite Lietuviškai 
reikalaudami knygutės ir musu gvarar.ciioc—

AMERICAN EL’RUPEAN PATENT GFFICES, 
Barrister Bldg., M ashinęton, I). C.

i" ir trumpame lai-

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. U žsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šalti. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
-irgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai, 
lasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJ1NT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo .pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
ker.tėk 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.
Fishleigh & Co.. B. 70 Ather.aeuni Bldg., Chicago, III.

•1

galimu užtaky; visokias riu- 
valyzą arba ką nors kit- 
tinka. K? tik už: akysi 
tad nereikia nešiotis su 
ir gali būti užtikrintas 

niekas neatidarys. Tai yra 
brangus dalykas kiekvienam žmogui 
turėt tokią spyną. Su kiekviena spy
nele męs prisiunčiame paaiškinimus' 
kaip ją reikia nustatyt kad galima 
butų atidaryt, o nustatyt ir atidaryt 
tam kuris žino kaip nustatyta yra la
bai lengva. DYKAI prisiųnčiam 
kiekvienam tą spynelę kas perka 
nu<> musu NAUJAI IŠRASTĄ LAIK
RODI B! DII.N.INKY. kurs labai ai
škiai šviečia naktį, i'as laikrodis iš- 
tiesų yra stebuklingu išradimu šiuo 
amžiaus, labai gražiai sv.ečia kur jis 
padėtas tamsioj vietoj, taip kad iš , 
tolo galima matyt kuii valanda, o' 
nakti išrodo lyg koks stebuklas. Tas 
laikrodėlis pageidaujamas kiekvie-: 
nuošė namuose, ypatingai nakti ne
reikia jieškot degtukų kad pažiūrėt 
kuri valanda, tik atsimerkiai ir tuo
jaus pamatai koks laikas. Minėtas 
laikrodis kartu yra budintoju, kuris 
labai gražiai ir garsiai skambina ant 
laiko ant kurio nustatai. Padarytas 
tvirtai, gražiai ir gali lakyt ant visa
dos. G varant uo ja mas kad niekatlos 
nepražudys savo šviesos. 30 tūkstan
čių tokių jau yra vartojime. Tas lai
krodis prekiuoja įii.fi" ir daugiau, bet 
kad išgarsint jį gerai, męs parduosi
me jį per trumpą laiką po 84.50. Todėl 
jeigu norit pirkt tą naujai išrastą 
laikrodį, prisiųsk 
mes tuojaus pasiusime per pačtą 
rodėlį ir spi ną. Kitką užmokėsi 
atneš i namus. Rašykit tuojaus 
adresu:

PR YCTICAL SALES CO.. 
70x N. Mav Str., (Dept35).

(Hl( \G<>. ILL.

naujai
25c. markėmis, o 

laik- 
kaip 
šiuo

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis šriubeliu už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant
20 metų auksuo- 

_. tas su išrašytais 
K' dubeltavais vir- 

šais. Labai tei
singas, ypatingai 

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

ENCELSIOR 5VATCII CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. T1.L

I 50,000
KNYGŲ
VISIŠKAI UZ Ar Esi Kankinamas

KAD MERGINOS'}...... įAORf. f-

HYI.ĖTV?
taip, tai nusipirk

laiškus, iš prakiiškai sutai- 
ypač tam tikslui lekcijų, 

lengvai ir greitai išmokti 
kalbą, skaitymą, raštą 

Reikalauk- paaiš- 
prisiųsk už 

ir

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE Klibėti. Skaityti, Rašyti Antiškai 

30
Ka bes 
le*ci4«

4
Pamf Istai 
Grttarfi 

kes
Per
5 J i H 
gali
Anglų
ir gramatiką.
kinimo: prisiųsk už 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
{vairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkitės šioj mokv- 
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.

ANERICAN COLLEGE PREPAR 
ATORY SCHOOL < toeraaa Sckeel «f InfMfK) 

3103 S. Halsted St. Chicago, III.

.11

KRIST KEND2IV. 
o ji niekad nepamirš jus. nes! 
kendžių gardumas priverčia ją{ 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados I.o»ney’s Crest Ken-j 
džių. Jeig; legali gaut kitur,' 
tai pris u mums dolerį, o’ 
gausi vie?. švara geriausių' 
Amerikoj Urbtų kendžių.

Getiaus a; agentas Bostone,

K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS

įkabinti umu 
ngą Knygų, 

mana alsivcsti, vyrai li- 
ticrvi.ški ir išnaikinti — 
pri darbo ir no galingi 

liimnnmo gamtos—visi tie 
pareikalauti vienu iš tu 

didžios vertybes medikaližku knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir Si’ mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyru—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

Kožnas vyras turi pai 
laiku vienu iš tą Stebukli 
Vyrai, kurie 
goti, silpni, 
vyrai negabi 
naudnotis 
vyrai ta:

Adrc«.n

Micstnp. . .

Sitiiisų nrbn Užnttodi.iinrą Kraujo, 
Triperių, Pulavimn. Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligai.;. Lytiškai 
šlapinamais Organais. Du-silių Negnio- 
mulaviui’.i Vidurių. Prietvarką, Slogo
mis. Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes? .

Ar turi skand-" jinius strėnose, sąna
riuose; galvos sk3iidejin>tis; blogu a- 
petito: su.-tigusi pi!,.;; atsirainą’Jinius; 
ar vei-ii; ar turi tulžies užpuolimus; 
.■ipdoagt;: liežuvio; negera kvapo; tam
sius ratus p<: akią; ar negali miegoti; 

r turi negerus sapnus.’ Ar esi ntisilp- 
intas ir lengvai sujudintas; ner- 
iškas. Lamingas ir aržus: pasargis ir 

visas snnykis iš ryta: nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys. priklos 
ir nusiminęs.’ Musą knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoj kalboj teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 

' ’ ..Ji yra krautov* žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katnis kožnas 
.jaunas ir senas, tortingas i.- biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 

Atmink, jog ta knyga vra absoliutiškai r.ž dyką, užmok^m pačtą.

pamokinimą.
vyras, j
žinoti. Atmink, joje ta knv.:< yra absoliutiškai r.ž dyką. užmok.m pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medAMiskas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ton yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atitirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

f)R. J. RUSNEI. PRfCK CO., J..2D2 Madison A Clinton Sts., Chicago. III.
Godotinasai:—A> e. i nžin t ore uotas justi Už Dyką Knygos Pasirdynlmul ir norėčiau 

gauti vieną iš tu knygų, tiniu laiku.

Vardas ir pavarde................................................................................................... .■.....................................................

... Stcjtas....
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MUMS YRA TIK VIENAS 
PASIRINKIMAS. MES JJ 
PADARĖME." -

Prezidentas
WOODROW VVILSON.

K£L£1 v is.
gBe

į?ni

g
£

~nl

"LAIKAS ATĖJO 
PERGALĖTI ARBA 

PASIDUOTI.

PRISIDĖKIT SAVO
Pirkite

Kariaukite arba leiskite savo doleriams už 
jus kariauti.
Dėdei Šamui reikalinga visa ko. ką tik jus 
galite jam suteikti.
Bet jis neprašo duoti j; m pinigų.
Jis prašo jus paskolint jam savo doleriu. 
.Jus esate tikras, kad jus . įgausite juos atgal. 
Ir jis mokės jums SI i metus pelno už kiek
vieną $100.
Pagelbėkit jam laimėti!
Reikalinga dešimts milionų pirkėjų S. V. 
Valdžios Bondsu.
Reikalinga labai galinga spėka.
Jus galite pirkti ant "lengvų išmokėjimų." 
Kiekvienas bankininkas arba bondsu parda
vėjas. .kiekviena .depai amenlinė sankrova 
arba viešas urėdininkas arba Laisvės Pasko
los Užsirašymo stotis pagelbės jums užsira
šyti.
Jus sutaupysite pinigų, kuomet jus gelbėsite 
Dėdę Šamą.
Prezidentas AVilsonas paskyrė .Spalių 21 
kaipo "Laisvės Dieną." Jis prašo JUS užsira
šyti Laisvės Bondsus dabar — Prieš Spalių 
24. Padarykite tą—taip, kad ta diena butų 
didžiausia diena musų istorijoje—taip, kad 
ji pažymėtų didžiausią c'arbą Amerikos žmo
nių — viską, nesuvaldomą viršužsirašymą 
vieną didžiausių karės paskolų gadynės — 
musų atsakymas į kandžiotojus. paniekinto- 
jus ir žeidimus musų priešų.

DARYKITE TAI ŠIANDIEN!
:n

DALIA LAIMĖT SZIĄ KARĘ!
Suv. Valst. Valdžios Bondsus! Antra Laisves Paskola.

Suvienytų Valstijų Oficialis Pranešimas.
Patriotiškas Aktas. 
Prakilnus Sentimentas. 
Vertingas Pavyzdis.

vieSekantis laiškas yra . 
nu iš tūkstančių laiškų ap- 
laikvtų Šalies Iždo Depart- 
mente, kurie išparodo patri- 
otingą draugijų, kliubų ir 
kitokių organizacijų, susi- 
denčių iš ateivių, bendrą 
darbavimąsi delei "Antro
sios Laisvės Paskolos 1917.” 
Jie ištikrųjų duoda prakilnų 
pavyzdi, vertą pasėkimo ki
toms šios šalies organizaci
joms.
Madison, Wis., Oct. H. 1917 

Hon. \Villiam G. McAdoo,
Secratery of the Treasury 

Vdashington, D. C. 
Mano brangus Pone:—

Turiu sau. už garbę pra
nešti apie apturėjimą laiško, 
paraginančio, kad musų

I

į

i 
i

■

r

lų

draugija išrinktų Libertv 
i.oan Komitetą ir praneštų 
cublikaciios biurui vardus ir X V ' ♦
antrašus išrinktųjų tan 
n.itetan žmonių.

Smagu man užtikrinti
k::l kiekvienas musų d: au
gi jos narvs (išviso apie 
narių 1 pasiryžę pirkti Jun
gtinių Valstijų Laisvės Pas
kolos 1917 m. Bonclus. be jo
kio išsikalbinėjimo. Mes 
jaučiame, kad tatai, ką mes 
g Mime nuveikti mu«u ked
rui yra tik mažas ir leng
viausias patarnavimas, koki 
n es padarome pirkdami mi
nėtus bonclus.

Dabartinio krizio laiku, 
jeigu, musu valdžia pareika
lautų paskolinti jai be jokio 
pelno musų sutaupytus pini
gus, mes noriai paskoii: le
me. Jeigu ištikrųjų butų 
reikalaujama iš musų ati-

duot viską ką turime, mes 
noriai padarytume tatai, bei 
liek iš musų nereikalauja
ma.

šiose dienose, išbandan
čiose žmonių sielas, musų 
šalis reikalauja nieko kito, 
kaip tik leidimo turėti už
tikrintą pasaulyje teisę, 

ogiau reiškiančią, negu 
rankinis interesas. Šitokio
je aplinkybėse man rodosi, 
-a-i tasai, kas atsisako pirk
ti Libertv Bondą nėra 
ištikimas amerikietis, neigi 
: i. nierius.

Dėl labo musų šalies, prie 
kurios mes esame taip dru
giai ir tikrai prisirišę, ti- 

kad visi nariai visų 
-aiies draugijų paseks musų 

, vyzdį.
Ištikimas Jums,

Hilbert Liess.

LIBERTY LOAN C0MMITTEE
Užsirašymo Stotis. Pirmas Angštas. 50 Statė Street. Bostone arba So. Boston I rust (o.

dmai rūksta iš Čekanausko i verčia mus persiskirti. / 
kambario. Kada atrakinta: nenoriu matyt jiasauiio to- 
dutis, Čekanauskas sėdėjo 
vidury kambario supamoj 
čėdėj negyvas. Jo galva bu
vo truputį pasvirus ant šo
no, viena ranka kabojo per 
rėdės atikunę, o ant jo kru- 
inės nuo šūvio degė drapa

nos: ant grindų gulėjo į bal- 
ą skepetaitę suvyniotas re- 

:r ta skepetaitė 
_ . , „ .. . Čekanauskas,

Jis dirbdavo Endi- • matyt, negalėjo į revolverį

LEONAS ČEKANAU
SKAS NUSIŠOVĖ.

Šiomis dienomis Bing- 
hamtone, Arlingtono Hote- 
iyje, nusišovė Leonas Čeka
nauskas, 25 metų amžiaus \ 
lietuvis.

Saužudystės priežastis 
tikrai nėra žinoma, bet sė
jama, kad Čekanauskas atė
mė sau gyvastį bijodamas volveris ir 
karės. Kitokių motyvų nesi-kaipgi degė, 
mato. <" 
cott-Johnson and Co. dirbtu
vėj ir neblogai uždirbdavo. 
Tarpe savo draugi] darbi
ninkų jisai turėjo gerą var
dą kaipo apsišvietęs ir iš
mintingas vyras.

Aną vakarą Čekanauskas 
nuėjo hotelin ir pasisamdė 
sau kambarį. Savo vardą ir 
pavardę kotelio knygoj jis 
užsirašė tvirta ir aiškia ran
ka, kas liudija, jog jis nebu
vo susinervavęs. Apie 11 vai. 
vakare vienas viešbučio pa- Aš turėjau daug 
tarnautojų užuodė durnus, valandų

■

Redakcijos Atsakymai.
ikioj išvaizdoj, kaip jis yra 
;šiandien. Aš einu i pasilsi iv 
‘ilsėsiuos ramiai. Apie mano 
ateiti nesirūpink. Skleisk

Zig. J. Songailai.— l’; ’< -
• iame tamistai perskaityti
• nišų bendradarbio "Sąjun- 

h, giečio” straipsni, ”Koopera-
apsvietą kiek tik galeoamas,it.įjos klausimu” h- paskvkitc' 
o tuomet tigras negrauš ju-. ką-nors raiškesnio. Pri- 
sų širdies. Įsiustas straipsnelis yra vien

Viešbučio savininkui taip-;agitatvviško turinio’, bei ne-<

i

žiūrėt, lai apvyniojo jį ir tik - _ 
tuomet prisidėjęs prie kru-j = 
tinęs paleido sau kulipką įl« 

'širdį. -B
Vėlionies kišeniuje atras- 1 

• ta laiškas adresuotas jo bro-i 
įiiui. To laiško originalo ne-i 
teko matyt: jį paskelbė ang- 

■ ių laikraščiai savo vertime.; 
Išvertus iš anglų kalbos, Če
kanausko laiškas skamba 

i taip:
Brangus broli Valentine:: 

smagiu 
su tavim ir

i gi buvo paliktas raštas, ku- daug ka pasako.
Iriame velionis atsiprašo už. žemaitukui. — Tamistos 
tą nemagumą. kokį gali pa-1 straipsni gavome ir peržiu- 

!daryti jo nusižudymas. jrėsime. Ačiū.

KAIP PIRKTI LAISVĖS BONDSUS.
Eikite i savo Banką, ar Bile Banką 
—i bile Departamenlinę Sankrovą 
—i bile koki Skrajojantį Eskadroną 
pardavinėtoju bondsu
—arba i THE LIBERTY LOAN SUB- 
CRIPTION STATiON. 50 STATĖ STR. 
(1 lubos), ir padėkit savo užsisakymą už 
Laisvės Bondsus.
Jus galite pirkti Laisvės Bondsus leng
vais išmokėjimais, SI Įmokėti už $50 
Jiondsą ir likusius po $2 į savaitę; $2 
Įmokėti u '. $100 Bondsą ir likusius po $4 
i savaitę.
Laisvės Paskolos užsirašymo stotvj, da
bartiniai Laisvės Bondsai bus pardavi
mui. užvardijime po $50 iki $1,000.

* * *
Atminkite. Laisvės Bondsai yra S. V. 
Valdžios Bondsai. būdami valdžios prie
žadu mokėt visą vertę Bondsu užstojus 
laikui, ir pelną kas pusę metų.auksu. Jiem 
sueina laikas lapkričio 15. 1942, bet gali 
būt išpirkti V aidžios apie ir po lapkričio 
15, 1917.
Yra perkeliami ir gali būti tuojaus išmai
nyti Į grynus pinigus vienu laiku.
Nepamirškite padėti savo užsakymo šian
dien bile kurioje viršminėtu vietų.

akyta: "Drg. Babliauskaitė, se, nevirškinimuose, kraujo 
. iič. rias susirinkimą paša- ir visuotinuose apsilpnėji- 

ė trumpą prakalbėlę.” Turi muose.
>ut drg. Bahliauskienė.

H. K. Mažiukas,

I
Trinerio Linimentas taip

gi padaro tą patį, būdamas 
.. pasekmingiausiu vaistu, reu

matizmo, neuralgijos, strė- 
,nų gėlimo, nikstelėjimo ii 
panašiose blogenvbėse. Ka-

GERA SVEIKATA—TAI
MUSU REIKALAVIMAS.
Kaiptri patenkinti taji di-Č?s mokesčiai hiski pabrąn- 

liii reikalavima — girospRO Tnneno vaistus bet 
Atsakančia prie-1“* nieku pnes diduma 

............... pagalbos, kokią suteikia 
Trinerio vaistai sveikatai. 
Jos. Triner. Manufacturing 
Chemist. 1333-1343 South 
Ashland avė.. Chicago, III.

lsveikatos? J 
žiūra skilvio. Nuodai visuo- 

, met randasi žmogaus orga- 
: nizme. Jie išsidalina virški
nimo kanale. Daugelis pa
vojingų litru negali būt iš
vengta, jeigu išsidalinimas 
maisto nėra atsakančiame 

įveikime. Trinerio Karčio- 
Senam Singeliui — Atsi- jo Vyno Amerikoniškas 

sveikinot su "Stikleliu” tai Elixeris išvalo skilvį ir virš- 
~ kinimo kanalus, prašalinda

mas bereikalingus ir nuo
dingus dalykus iš jų ir sus
tiprina visą sistemą. Šitas 
vaisias yra kaipi inkaras vi
sose skilvio blogenvbėse, 
nevirškinime, vidurių užkie- 

! •nr.e. ealvns skaudėjimuo-

SE TAU BONKA RAILAI!
Sloan’o Linenienlas užsitarnavęs 

sau vietsj, kaipo pas i tikėtinai šei
myniškas vaistas, tukstanciuo.'ie me
dicinos šėpų. Pasitikėjimas juotni 
icmiasi ant jo pasekmingumo praša- 
linime skausmo nuo reumatizmo, 
neuralgijos, strėnų gėlimo, sustingi
mo raumenų, užsidrėskimo, nikstelė- 
jimo ir tt. švaresnis ir patogesnis 
vartojimui, negu plesteris bei mostis. 
Greit pagelbsti ir nereikalauja intri- 
nimo.

Visose aptiekose po 25c.. 50c. ir 
Jtl.OC.

A. Loveliečiui. — Ačiū už 
rašinėjimą, bet dėl stokos 
vietos negalime Įdėti.

Pasaulio Piliečiui.—Ačiū. 
Apie tai gavome pirma nuo 
kito musų korespondento.

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su di- • 

džiausią atyda. nežiūrint ar iš; 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš^ 
ki. Gyduolių galite gauti, ko-; 
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap- 

> tiekorius.

: EDVARD DALY, Savininkas
18 Broadway, So. Boston.

i& Galite reikalaut: ir per ’.aiš- 
Į “• kus, o mes per ekspresą gyduo- 
j L les atsiusime.

H
tavo i J

Apsidairęs, jis patėmijo. kad'žmona Jicva, bet gyvenimas^

<

Įj ir gerai. Rugoti kapitale 
hams už pabranginimą
nuodu nėra reikalo.

Uitaisymae klaida
Pereitam "Keleivio” n "

■17 Oct.) kore?rpond erei 
iš Montelln. yra klaida Pa

X i

tory t;

Jonas A. Katkus !
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
i
i
ik Galima gaut pirkti visus Aire- - h 

l" rikoje leidžiamus laikraščius, d 
k taipgi ir juos užsiprenumeruoti. Ll 
į Krautuve atvira nuo 7 iš ryto g' 

a 19 viriu>r»«aL-Aii
Z taipgi ir juos užsiprenumeruoti, j Į 

i iki 12 vidurnakčio. $<f — — - - - -Į

j- 2204 Forben at., Pittsborgh, Pa. I

Toliaus gyvenantieji galit Į 
keipti# lašku šuo adresu: (?) 

J. A. KATKUS
2204 Forbea at..

Sloans
Liniment
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Vietinės Žinios
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugija remia socialistų 

kandidatus.
Pereitame Lietuvos Duk

terų ir Sūnų Draugystės su
sirinkime d. A. Kupstys pa
davė prašymą, kati draugi
ja kiek paaukautų socialis
tų rinkimų kovos reikalams. 
Nutarta oaaukaut S15.0(i. 
Tai yra tikrai darbininkiš
kas žingsnis. Draugijai pri
guli už tatai nuo darbininkų 
dėka.

Prie to reikia pastebėti, 
kad šiais metais atsirandr 
Bostono daug žmonių-biz 
nieriii. kurie remia socialis
tų kandidatus; vieni jų duo
da savo automobilius socia
listų kalbėtojams važinėti 
kiti aukauja pinigų. Taip ve 
anąsyk p. A. Ivaškevičių: 
tam tikslui paaukavo net 811 
ir davė dykai automobilių.

sezone 
kuopoj 

Scenoje

juokino ypač d. F. Rama 
nauskas Onufro rolėje savi 
tikrai artistiška komiką.

Visi komedijos artistai h> 
šė gerai. Pažvmėtina, ka( 
šiais metais I>S. 6o-tos kuo 
pos artistų būreli padidim 
keletas naujų artistų, tarp, 
kurių yra taipgi p-iė On: 
Žvingiliutė. 
artisto 
n iems 
Marija 
veikalą 
gruodžio vaidins Dudley 0 
perą House svetainėj: pas 
kui žadama sulosi Kryžei 

ir kitus didelius veika

Tikimasi, kat 
netruks ir didės 

veikalams, kaip vt 
Magtialietė, kuri ta 
jau mokinasi ir 2:

Šis pirmas LSS. 60-to 
kuop<»s vakarėlis nusisekė 
Žmonių prisirinko apsčiai 
Po teatro buvo šokiai.

Bostonas sako, gaus pieną 
po 10c. už kvortą.

Massachusetts Public Sa 
fety komiteto narys, kuri: 
podraug yra maisto admi 
nistratorium. p. Endicott pa 
sitaręs su H* P. Hood ant 
Sons korporacija, paskelbė 
kad Bostone bus Įsteigta 5( 
pieno sąkrovų, is kur Bo
stono gyventojai gausią pie- 

kvortą. Hooc 
i tani- 
tikietus

na po 10c. 
kompanija išleisianti 
tikrus $1 vertės L 
Nusipirkę tą tikietą už dol 
gaus 10 kvortų pieno. Tu 
pintieji tokius tikietus gale 
gaut kiek jiems reikia pien? 
kiekvienoj tokioj naujai Įs
teigt oj pieno sąkrovoj, ku
rios vadinsis H. P. Hood and 
Sons Co. Milk Station. Tos< 
pieno stotjse tečiaus negali
ma bus nusipirkt "pantės’ 
pieno, nes tikietas padaly
tas i dešimts dalių ir galima 
bus imt. ne mažiaus vienos 
kvortos.

Bet norintieji gaut pien- 
po 10c. kvortai, turės pati 
nueit ir pasiimt.

Sakoma, kad minėtoji fir 
ma visą savo pelną aukauji 
visuomenės labui ir pardavi
nės pieną pigesne kaina ne
gu kur-nors kitur didmies
čiuose.

Birutės Kanklių (’hora 
rengia 3 d. lapkričio šokius 
ir koncertą. Prašo apielin- 
kės draugijų ta vakarą ne
rengti savo vakarų, už ką 
iš kalno tariame ačiū.

Prakalbęs!
Bengia Liet. Socialistų Są

jungos VI Rajonas 28 dieną 
Spalių-Oct., nuo 7:30 vaka
re. Lietuvių Labdarystės 
Dr-ios Svetainėj, Kampas E 
ir Šilver gatvių. So. Boston. 
Mass. Kalbės Įžymi Nau
jos Anglijos veikėja, dr-gė 
Z. M. Puišiutė.

Kviečiami visi atsilankyti, 
įžanga dykai. Komitetas.

DR. A. L. KAPOČIUS, 
Dentistas.

Baigė mokslą garsioj 
Tufts kolegijoj ir atidarė sa
vo ofisą |K> numeriu 251-253 
Broadvvay, So. Bostone. Da
bar lietuviai turi savo dak
tarus ir reikale gaus teisin
gą ir prielanku. pagelbą. ( 71

LSS 102 kuopos prakalbos.
Pereitą nedėldieni Bos

tone Įvyko LSS 162 kuopos 
parengtos prakalbos. Kal
inėjo M. Dusevičius ir K. 
žurinskas. Prakalbos pada
rė gerą Įspūdi. Prie kuopo.- 
prisirašė keli nauji nariai, 
žmonių i prakalbas susirin
ko nemažas būrelis. Auką 
ėšoms padengti suaukauta 

<5.98, už kuriuos aukavu
siems varde kuopos tariu 
širdingą ačiū.

BR1GHTON. MASS.
Pirekniiiisios prakalbos
Spalių 21 d. čia buvo LSS. 

67 kuopos surengtos prakal
bos. Kalbėjo d. Z. Puišiutė. 
Kaiba padarė puikų Įspūdi. 
Prie kuopos prisirasė 23 
nauji nariai.

Antru atveju kalbėjo apie 
moterų reikalus. Rezultate 
štisilveie LUPS, kuopa iš 23 
nariu. Tai reiškia, buvo pa- 
-e.kniingos prakalbos.

Auka lėšoms padengti su
linkta 312.05. už kuriuos au- 
kauvusiems tariame širdin
ga ačiū. A. Lak—kas.

1 
|

BORDENS 
Malted 

Milk

!f 
j HA5N0EQUAL

■naoGMnaN.'t J

Ar esi nėrvuotas ir negali 
naktį užmigti?

Jeigu taip, tai pamėgink stiklą 
karsti*

Apvaiksciojimas.
Brightono Lietuvių Kooperacija 

rengia metinį apva>kšėiojimą 29 d. 
Lapkriėio-Nov. Prasidės nuo 12 vai. 
dieną. Programas bus labai įvairus, 
užkviesti garsus kalbėtojai ir solis
tai, bus perstatytas teatras, o po te
atro sol iai. Aplinkinių nuėstų lietu
vius meldžiame ant tos dienos nieko 
:iei engti, bet visus atsilankyt ai.t 
musų ąpvaikšėiojii.-io. (47)

Komitetas.

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

So. Boston, Mass.474 Broadway,

Spalių 26 pėtnyčios vaka- 
e nuo 8:15, People's Temple 

Salėje ant Colunibus avė. ne- 
oli Barklev st. bus prakal
bas Darbininkų Tarybus.kai 
)ės garsiausis 
*cott Nearing. 
iarbininkas i tas prakalbas 
tiri atsilankyti.

Komitetas.

Linksmus Šokiai!
Brightono Lietuvių Koo

peracija rengia šokius atei
nančią subatą, Spalių 27 d. 
nuo 7:30 vakare. Nepralei
skite progos, nes dabar lai
kas pasišokti. įžanga bus 
nupiginta. Visus širdingai 
kviečia Komitetas.

BORDENS
Malted. Milk

IN THE SQUARE PACKAGE

pirm ėjimo gulti, 
tikrai sustipnnur'.; 
nuramins ju.-ą nervus 
lamu miegą.

PIRK PAKELĮ ši \M)1EN
Parsiduoda visose aptickose.

lekcijas
Putniu piano Lekcijas pradi

niams mokiniams už labai pri
einamas sąlygas. Jeigu norite 
platesnių žinių klauskit ypatiš- 
kai arba |>er laišką. (?)

Ona Raulinaitis.
239 L Street. So. Boston. Mass.

i

KAPITALIS 8200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNAR___ PREZIDENTAS

kalbėtoja^
Kiekvienas

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

Mokiname
t u menių, 
kreipkite

iajįt ant visokių ins- 
kurie norite pasimokyti 

(48) 
Broad"ay. So. Boston. Mass. 

M. Grutibi*. Direktorius.

gausite
i. kuris 
suteiks

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk
Malted Milk Dept.. K 

Borden’s ( ondensed 'Lik C o.
Ne* \ ork.

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

Address

PARSIDUODA pigiai lovos ir 
kiti rakandai. Galima matyt 
pas M. Raulinaitis, 239 L street, 
So. Bostone.

V

5-tas Metinis Balius ir Šokiai
Lietuvių -Jaunų Vyrų Kliubas tū

lė-. gražų pasilinksminimą panedėiio 
vakare. 29 Spalių-Oct.. nuo 8 vakare 
.si 1 v. diena, Ne-.v Bethesda Salėje, 

Broadvvay. So. Bostone. Tikietų 
kairia: merginoms 25c. Vyrams :15c. 
Atsilankykite visi. Komitetas.

TAUP1NIMO SKYRIUS. Ant 
padėtų apsaugai pinigų, priskai- 
tomas nuošimtis 12 kartų per 
metus—paskutinę dieną kiekvie
no mėnesio.

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

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

Prie So. Bostono 1 rust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlausku , aptiekorius 

kasierius; 
. J. Bagočius; 

ir daugelis

ir Liet. Šclp. Fondo 
Jonas Mathus; F. 
Antanas Ivaszkievicz 
kitų.

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo 
nors neištikimose

pranešame, 
pinigų kur 

vietose, bet 
padėtų į saugią banką kuri yra
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moka visiem;, teisingą nuošimtį. 
Padėt į banką galima ir po ma-

0
3

.Juozas Zupkauskas.

PAKVIETIMAS
Šiuomi aš Juozas ZupkausKas užkviečiu savo tautie

čius ir draugus ateiti pamatyt mane, kuomet jums reikės 
SIUTO. OVERKOTO, APRĖDALt ar ČEVĖRYKŲ. Aš 
pats Jums visuomet patarnausiu atsakančiai. Aš širdin
gai dėkavoju Jums už jūsų paramą praeityj, kartu tikė
damas paramos ir ateityj.

Musų rudeniniai ir žieminiai naujos 
mados Siutai ir Overkotai

jau dabar gatavi didžiausiam Įvairume materijų ir ma
dų, kuriuos galima pirkti stebėtinai pigiai. Nelaukite 
iki praeis pusė sezono, bet ateikite dabar ir išsirinkite 
sau Siutą ar Overkotą. nes dabar geras laikas yra iš ko 
pasirinkti. Dėvėkite juos jų sezone.

Siutu ir Overkotų kainos nuo $12.50 iki $30.
Mes taipgi užlaikome v isą eilę \ y ru Papuošalų. 

Skrybėlių ir Čeverykų.

Ceverykų kainos nuo S4 iki $10.
Mes gvarantuojam, jeigu kuomi nors busite neužganė
dinti, tai mes apmainysime arba sugrąžinsime pinigus. 

Atėję klauskite p. J. Zupkausko.

S. H. HARRISON CO.

GYDUOLES NUO KOSULIO
Reikalaudamas gyduolių 
kiekvienas geidžia įgyti tik 
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin
gi;. o žinomų vardu

nuo kosulio, 
geras gy-

Severą’s
>

>
*

>

for Lungs

Kolo- 
Cuestcr 
praneša 

rašydamas: 
kiekvie- 

kad pirktu 
tiktai Severos Gy
duoles. nes jos 
yra geros, o y- 
patingai Severo* 
Baisamas P 1 a li
čiam?. už kuri 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį. mėgi
nome daugelį vi
sokių gyduolių, 
bet perniek: kaip 
pirkome Severo* 
Balsamo P 1 a u • 
čia.n*, tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimą.

P. w. 
dziej is 
W. Va.
mums 
“Patariu
nam,

(Severas Baisamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai "ko nors nuo šalčio". Papratintas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra latai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtu gyduolių. 
Pastaraisiais 37 tr.e-fais Severos Baisamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavimus. 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties :nfluenzos. uždegimo pleuros, trau- 
kučinojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
šita gyduolė yra gera kaip vaikams taip ir suaugusiems.

Kain:25c ir S0 centų -rirur aptickose
Sc -n- *riTnynIškn< pard’if>daTnn<

vi«iir nnfiekosc. \’i*nomet r*-i'ca1 aukite ”Sc« 
v< ros” ir pasakykit pilną gyduolės vardĄ. 
Jeigu arti negalima gauti, tai •žsisnkius. 
mus tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.
Ccdar Rapids, lowa

Sevari’s Cold and 
Crip Tablets
(Severo* Plntkrle* 
Pergalimo ir Gripo) 
žinomo* tnomi. kad 
gali peršalima 
trumpu laiku.

nuo 
yra 
pr • 

lab'ii
centai.

1
c
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LAURENlE. MASS.

DIDELIS ir PLIKUS 
BALIUS!

Rengia l.MI'S. Birut' ' s i p.. Subatoj, 
27 (Spalių) Ori . lPITin. Cra^idės ti:3*» 
vai. vakare ir .rauksi.- iki vėlai nak
ties. Svetanėjc S\i NDERS H Al.L. 
264 Essex Street.

Bus tai puikius.as i.aliu.- s:ame se
zone. Visi atsi ankyki'.v.

K\ ... Komitetas.

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

F. Stropienė, 
G Loring Street, So. Boston.

tv N \ G \ ĖDĖ 
Lietuvių Kooperatyv 

Privalo suprasti gerai s 
o tokiai bus užtikrintas 

gera alga. Platesnių in- 
norėdamos kreipi.itės i 

šiuo adresu: (45)
A. N A\ IK AS.

212 Broadv-ay.

R EIK A Lt A . \ 
Bostono 
Krautuvei. 
v<> darbą, 
darbas ir 
formacijų 
sekretorių

ištraukęs

Mass.

STUKA 
ausis 

Išradimas
Paimk kaladę kazirų,

ieną kazirą įdėk į stiklą pilną van
dens. bežiūrint 
stikle ir 
kazirų. Prisiųskite 25c. 
štuka ir magiios kataloga.

THE MAG1C SHOP.
Holbrook. Mass.

ta kazira pražūna 
vėl ją atrandi tarpe kitų 

Prisiųskite 25c. gausite tą

Kas nori būti turtingu, tas savo sutaupytus 
pinigus privalo dabar pasiųsti i RUSIJOS 

VALSUINĘ APSAUGOS BANKAI
Nes tiktai dabar rublio kaina žema.

DIDŽIAUSIS LIETI VU BANKAS M A<S. V AI.SH.IOJ E—
JUOZO KAM \LIAISKO. i <k Itė iitiimd ' i ’•

111 Salėm Street, BOSTON, M ASS.
ant apsaugojimo priimu ir moku 1 procentu .
Rusijos perku ir parduodu pagal žemiausi die: kur .u
pasiunčiu į Rusijos Valstibinį Ai>>a-.g"- Banką ir siui.ti jam 
pristatau, greitu laiku to banko knygutes.
į Rusija pasiunčiu pačtu ir telegrafu. Siuntėjam pristatau 
parašus adresatų.
įteikiu per 4 dienas gyvenantiems Rusijoje, jei tiktai siun
tėjai to nori.
man įteikti gvarantuojami mano kapitalu s.>n,inm.*.>*>.

Bankierius JUOZAS K A\V AL1AL SK AS.
III SALĖM ST.. BOSTON. MASS.

PINIGUS 
PINIGUS 
PINIGUS

PINIGUS

PINIGUS

PINIGAI

DRAUGAI, SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"KELEIVI.

Oklahomos Aliejaus lauko ncpartoli nuo Buck Kun Oil Co. žemės.— Daugelis vargšu liko turtuoliai- is šilu

Vargšai Lieka Turtuoliais
Praturto iš aliejaus.

'I rįs šėrai I rapshooter Oil Kompani- 
lobį.jos suii’kė |>. \rnold didelį

NVichita. Kans. July 2i—E. 
noid iš i.arend. Kans.. vienas 
mųjų inve erių Trapshootcrs Oi! 
jaučiasi ■ įgiai. Arnold atvyko 
kar į H ta. kad praleisti keletą 
"savo - . ai uždirbtu” <i->ierių.

Bet p. Arnold ne vien smagus — 
jis taipgi ■’ vii savo moterį, nes jei
gu ne jo oteris, tai jisai butų tuos 
savo šėru- ardavęs už $7*m ar $1.000 
Mat. ner< ame 
su devy 
dvyliką p 
*)il Co.
$3*Hi.

Kuonv- 
noid su 
vienas i - 
noldui s" _ 
siūlė net otKi.

”Nepa .k." uzreiškė mano mote-
’.Jei-_ ri ir prapultų tie pinigai, 

daug, o kartais galime 
•i." Arnold paklausė savo 

■ rus pasilakė, 
valgydamas su
Id prasitarė.
avienas šėras Trapshoo- 
. atneša po $1*56.50 kas
iu tris šėrus. Jeigu tam- 
aitliuoti. tai gali 

aš gaunu į metus.

W. 
iš

Ar- 
pir- 
Co.
va-

rudenyje, p. Arnold 
is savo draugais, nupirko 
mųjų serų Trapsliooters 
Arnold nupirko šėrų už

ris. 
tai visgi 
dar išlai 
moters i:

Vakar 
mu. p. A 

"Man 
terš Oil 1 
dien. A- 
sta mok 
liuoti k i 
mėginau kaityti.”

"Toki. ‘ ’
liau. ”A 
savo d ra 
šėrų, b. 
kad visu- 
vijų f ari 
tą $100.

"Vėlia 
į mažiau 
mano d r;, 
šmotelių 
met per<- 
mokėti s' 

Vos 
Oil Co. 
Parke, 
šauliai, 
geriau 
liuoti.

"Mano 
00”—ta <' 
no pazį-t.i i 
savo sėr 
jis butu 
gavęs s: o.Op daugiau.

(

ui

pažįsta

išskait 
Aš nc-

jis to 
viena

OKLAHOMOS ALIEJAUS KOMPANIJŲ ŠĖRININKAI PELNO MILIJONUS.
Aliejus padarė daugiau milijonų, negu kokią nors kita pramonė ar biznis pasaulio. Bet dar didesnė dau
gybė milijonų bus padaryta ateityj, nes aliejaus biznis yra saugiausias ir pelningiausias.
ALIEJUS REIKALINGAS VISUR IR VISUOMET. Pasaulis greitaikeičiasi nuo anglies į aliejaus gady
nę, nes daug švaresnis, greitesnis, pigesnis, patogesnis. Aliejų negalima du kartu panaudoti, nes jis su
dega—išnyksta. Užtai aliejaus labai trūksta, nes visur naudojamas.
Todėl aliejaus kainos nuolatos kįla ir toliau dar labiau kils, o su kįlinu kainų kartu kįia ir aliejaus kom
panijų pelnai.
MILŽINIŠKOS DAUGYBĖS ALIEJAUS guli po Oklahomos žeme. Tik maža dalis Oklah»m<> aliejau, lau
kų išnaudota. Dideli turtai laukia tų žmonių, kurie pasieks tas daugybes aliejaus. \r tamsta busi vienu 
iš tų laimingųjų?

Neprigulmingos Aliejaus Kompanijos Turtėja
Standard Oil Kompanijos tinstąs ncbekontroiiuoja aliejaus bizni. Neprigulmir.gos (indep-jtidcnr i aliejau- 
kompanijos smarkiai iškilo paskutniu laiku ir jų įtekmė aliejaus biznije didinasi diena is dienus, šėrininkai 
neprigulmingu (independent) aliejaus kompanijų šiandien gauna kasdien besididinanėius pelnus, štai tik 
mažas pavvzdis pelnų: kelių aliejaus kompanijų, kurių šėrai trumpu laiku pakilo sekančiai: Mid.vest Re 
fining pakilo nuo $35 iki $177, Cosdcn nuo $5 iki $27. Cosden Oil and Gas nuo S*> iki sis. Eik Basių l’etrole- 
;im nuo .<7.50 iki $14, Merritt Oil nuo $!• iki $39. Federal Oil nuo 37c. isi SS, Sapulpa Refmiig i.uo $7 iki 
$16, Oklahoma I’roducing and Refining nuo $5 iki $11. Beveik visos ši-tos paminėtos aliejaus kompanijo m 
nesenai susiorganizavo ir pradėjo biznį.

Anglių Gadynė Baigėsi—Aliejaus Gadynė Prasideda.
Mižiniškus pelnus: procentais, šėrų bonusais ir marketo pelnais riuolatos gau. tie ui'e.t >riai. ku. ic 
pirkę DABAR perka šėrus užtikiamų neprigulmingu aliejaus kompaniju. Milona- pelnų, i iri<- tapo 
tve-ti praeityje aliejaus biznyje yra maža dalis, sulyginus juos su tais milionais. kurie i>us padaryti ateity 
ie šitame saugiausiame iš visų biznių. Pasaulio historijoje nebuvo ir nebus tokios ga«!vm-s. tokių auksi
nių progų kaip DABAR. Tie investoriai. kurie su atsarga ir aiškianuožiura įvesdys savo pinigus DA
BAR į šėrus atsakančių augančių aliejaus kompanijų, rekomenduoja-mų ir pasiūlomų pastovią ir geros re
putacijos firmų, įgis ateityje milžiniškus pelnus iš savo šiandieninių investavimų.

Musu Firma Rekomenduoja Dabar šėrus šių Užtikiamų Aliejaus Kompanijų:
1NVADER OII. and REFINING Co. šios kompanijos šėrai pakilo jau iki Moka j • I procentą
mėnuo 'ant par.)—12 procentą į metus.
BUCK RUN OIL CO. Jauniausia. Šios kompanijos šėrai dabar parsiduoda tik po >1.0*1. >1 - eikime, 
šios kompanijos šėrai smarkiai kils ir bėgiu kelių mėnesių irgi pradės mokėti procentus. Iiidesi is skait
lius šėrininkų šios kompanijos dabar yra lietuviai.
-JEIGU TAMSTA BUTUM INVESTAVĘS $100 j sekančių kompanijų šėrus. kuomet ji • pirmiausiai buvo 
siūlomi, tai tamsta butum įsigijęs sekančius turtus: 
ŠIOO 
<100 
$100

mano laimė.” tęsė 
mėginau prikalbinti 
... kad jis pirktų už $100 

s atsisakė, teisindamasis, 
nigus sukišęs į savo gal 

. Pasiūliau jam paskolinti 
• ir tai atsisakė.
>.es savo šėrus padalinome 

šmotelius, o šiandien 
ras nupirko vieną tokių 

užmokėjo 6,000.00, kuo
ne rudenyje jis nenorėjo 
už vieną pilną Šerą.” 
metai kaip Trapsliooters 

suorganizuota Linvvood 
pirmieji šėrininkai buvo 
iandien p. Arnold velyje 
t negu pinigus skait-

Uv.O 
V .si

■0 padarė man $100,000.
Arnold. "V ienas iš ma- . 

i iš Eldorado pardavė 
iž $30,000.00, bet jeigu 
k ilgiau palaikęs, butų

$PI)> inv. į The l'rodiicrr-. Oil < o. pak.vcrl.
$100 inv. į The linine Oi! C<>. pakilo veriej Sln.OOt* 
$100 inv. ; The foline Oil < *>., pakilo vert. .'1*5,000

$100 investuotų į The Trapsbootcrs Oil Co.. pakilo vertėje $100.000.00.
Žmonės padaro turtus iš gerų investmentų—ne iš darbo. Gerai investuotas doleri' atneša irt ;>i.. tūks
tančius naujų dolerių pelno. T'tddėl, leisk tamsta savo pinigus į <larbą, tegul jie nesą tan.-tai p iriu -. «» X- 
BAR tamstos proga nusipirkti šėrus augančių aliejaus kompanijų. Nepraleisk tos auksinės piogos. l’i.K 
šėrus DABAR, kuomet jie pigus, nes vėliaus mokėsi brangiau ir mažiau gausi pilno, .\elauk. siųsk <avo

investuotų j Lucille Oil Co. pakilo vertėj $16.00*1 
investuotų j Spencer Oil Co. pakilo vert. S16.000 
investuotų j (juaker Oil Co. pakilo vcr. *20.000

$25.000

šėrus DABAR, kuomet jie pigus.-nes vėliaus mokėsi brangiau ir 
orderius TUOJAUS.
Prisiusime Dovanai žcnilapį Oklahomos, Kansas, Texas ir Meksikos aliejaus lauką, taipgi ir pilna.- infor 

macijas. Rašyk TUOJAUS.

JOHN ILGAUDAS, Mgr. A. W00D & C0, Ine.
110 So. Dearborn St.. Room 1016. Phonc Randolph 1988. Chicagc, III.

Pasarga: Ofisas atidarytas Subatos vakarais iki 9 vai., o nedėliomis nuo 19 ik: 3 p<> pietų.

Gerbanveji:—Malonėkite tuojaus prisiųsti žemlapį aliejaus laukų—Oklahomos, Kansas, 
.visos, taipgi pilnas informacijas apie šė-rus BUCK RUN OII. CO.
Vardas-pav. . .

Pilnas Adresas M iestas




