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VOKIEČIAI SUĖMĖ AME- ti. Tik pažiūrėkit,
RIKOS KAREIVIUS. darbus ji atlieka ir pagalvo- 

------------ ' kit. ar negeriau jums butų 
Berlyno laikraščiai daro iš nutraukti savo iškabą ir im

ties kitokio biznio? Gal ju- 
įš su bosas Wilsonas pagalvos 

apie tai, pakol mes da neat- 
ėmėin iš jo daugiau jaunų 
žmonių."

Amerikonų juokus.
Pereitoj sąvatėj atėjo 

Berlyno žinių, kad vokiečiai 
paėmė Amerikos kareivius ? 
nelaisvėn. Šianedėl Wash- 
ingtonas gavo apie tai žinių 
jau ir nuo savo generolo. 
W ash i ngt ono p ra n eši m as
skamba taip:

".Jankių kareiviai stojo jau 
Į muši su bošais. (Boche— 
taip franeuzai pravardžiuo
ja vokiečius. Red.) Musų 
kareiviai buvo užėmę nedi
deli grovį; vokiečiai žmog

' ' i NAUJOS LENKU VALS-iflSl. TYBĖS konstitucija.
Iš Berlyno per Londoną 

kokius i k*pkričio žinių, kad

VOKIETIJA SIUNČIA A- 
MERIKAI Už $1,000,000. 

TA VORU-
Olandijos uoste Amsterda

me yra sukrauta $1,009, 
vertės Vokietijoj padarytų 
lavorų, kuriuos amerikonai 
buvo užsakę r užmokėję da 

..... _______  ___ Amerikos karei neprasidė-
žudinga ugnies uždanga tą jus. Kadangi tie tavorai 
grovį atkirto ir užpuolę su- jau nupirkti, tai Amerikos 
ėmė musų kareivius. Tris ■ valdžia prašė Anglijos, kad 
jų buvo užmušti, penki su- šios laivynas praleistų tuos 
žeisti, o dvylika paimta ne- tavoms Amerikon. Anglija 
laisvėn. Kol' 
pirmutinis susirėmimas įvy
ko, nepasakyta, žinia apie 
suėmimą amerikonų buvo 
atėjus jau dvi dienos atgal 
iš Berlyno.”

Kai]> matot, tai pirmuti
nės žinios apie musų kariu- 
menės žygius nelabai links
mins. Amerikonai paėmė 
tik vieną pašautą vokietį, o 
vokiečiai 12 sveikų ameriko
nų. VVashingtono valdinin
kai tečiaus sako, kad tas ge
rai. nes dabar vokiečiai bent 
zonos, kad amerikonai ištie
sti jau kariauja.

Vokiečių laikraščiai tuo- 
tarpu daro iš amerikonų 
juokus. Taip Berlyno "Uo
kai Anzeiger” padėjo ant- 
galvį "Labo ryto, vyrai” 
rašo:

"Gudrus vaikėzai, tie 
merikonai, nėra ko sakyt. 
Vos tik pribuvo karės fron- 
tan, i 
veržtis. Neužilgo jie per
eis Rheiną ir sueis į musų 
tvirtoves. Tai ekspreso grei
tumas ir amerikoniškas 
smarkumas.

"Da musų laimė, kad mes 
esam parirengę daug svečių 
priimti ir pavaišinti, tai ši- ? 
tiems džentelmonams pri
glausti irgi rasime vietos. 
Tik jau donacų ir (Iželės tai 
mes jiems neprižadam ir iš 
tos pusės jie turės priprasto 
savo gyvenimo išsižadėti.

”Be abejonės jie su tuo 
sutiks, nes kareiviavimas 
yra labai pavojingas užsiė
mimas. Už vis daugiau jie 
ras smagumo toj mintyj, 
kad atlieka visagaliui savo 
prezidentui svarbų patarna
vimą, nes sakoma, kad jis 
labai nori informacijų apie 
dalykų stovį Vokietijoj. Tai
gi dabar jis galės gaut žinių 
iš pirmos rankos.

"Kadangi amerikonai pa
pratę keliauti patogiai ir 
puikiai, tai mes e-am linkę 
manyti, jog šitie buvo tik 
pasiuntiniai, o didesni pul
kai pribus vėliau.

"Mes esam užtikrinti, kad 
jie pribus ir mes juos pri
imsime. Namie jie manė, 
kad pas juos viskas puikiau
sia ir didžiausia. Bet tokių 
dalykų, kaip mes čia turim, 
jie dar nematė.

"Tik pažiūrėkit, vyručiai, 
kokią mes turim milžinišką 
Hindenburgo ir Ko. firmą, 
su kuria jus norit konkuruo- darbininkų.

okioj vietoj tas sutiko praleisti ir tie ta vo
rai ateis prieš Kalėdas.

AREŠTAVO VOKIEČIU 
LAIKRAŠČIO LEIDĖJĄ.

NTe\varke tapo areštuotas 
vokiečių dienraščio "New 
Jersey Freie Zeitung” leidė
jas ir redaktorius Hans-von 
Hundeihausen. Jis kaltina- 

imas už išspaudinimą sava 
| laikraštyj priešingo šiai ša
liai straipsnio.

UMMMMk) SVARU PIENO 
RUSŲ VAIKAMS.

Amerikos Raudonas Kry
žius nupirko 1,000,990 svarų

KERENSKISNŪGAZD1N0
SĄJUNGINimS.

. . ~ .t. , sutirštinto (condensed) pie-
l’ei-eit-J sąvailtj ,v r. n,- ir siy . jj Rusjj,(n 

kis pask-lbe |B*11 kad Zl™,s vaikams. Ant k<.žn..< 
skardinės bus išspausta ru
sų raidėmis: "Nuo laisvos 
Amerikos, laisvai Rusijai.’

Turbut niekad N’ew Yorko 
rinkimuose nebuvo tokios 
karštos kovos, kaip šįmet. 
Karšta ji buvo todėl, kad

• socialistų kandidatas d-gas
• Hillųuit pasirodė labai stip- 
- ‘lis. Kapitalistų partijos
įusigando, kad Ne\v Yorko 
majoru žmonės neišrinktų 
;ociali<to. Iš viso i majorus 
iuvo 1 kandidatai: senas 
najoras demokratas .VI it- 
‘hel, pavieto teisėjas iš 
3rooklyno demokratas Hy- 
an. republikonas Bennet ir 
socialistas advokatas HiJl- 
iuit.

Hillųuit nugąsdino pluto- 
kratus tuo, kad jis atvirai 
jasisakė esąs priešingas ka- 
*ei. nepirksiąs "laisvės bon- 
Isų.” ir kad jo išrinkimas 

j eikš, jog šalies valdžia turi 
radėt taikos derybas.
Laikraščiai 

ti Hillųuitą. 
unerikonas, 
arnas;” kad

ta ir neatjaučia.
Kokios bus rinkinių pa

sekmės, dabar da negalime 
pasakyt, b< t gali būt, kad 
Hillųuitas bus sekantis Nevv 
Yorko majoras.

naujai lenkų valstybei jau 
ir konstitucija padaryta, ku
ri susideda iš 9 paragrafų 
ir 151 straipsnio. Pamati
niai konstitucijos dėsniai 

•esą tokie:
■ Lenkija turi būt nepri
klausoma konstitucinė vai 
tvbė. Kadangi didelė gy
ventojų didžiuma išpažįsta 
katalikų tikėjimą, lai tokio 
tikėjimo turi būt ir karalius.

Visuose valstybės cere
monijose katalikyliė turi būt 
pripažinta kaipo oficiali-; ti
kėjimas. Šiaip gi pripažįs
tama pilna laisvė žmonėm: 
tikėti ai netikėti.

Valstybė turi būt pavel
dėtinė monarchija, lik Sei
mas išrenka pirmutinį kara 
lių, kontroliuoja dinastiją ii 
paveldėjvstę.

Jei karalius apsiveda b? 
pritarimo parliamento, jis 
gali netekti sosto. Tikslai 
šito padavadijimo tame, ka< 
šalies sostai kartais nepa 
tektų tokiai karalienei, kur 
gali paeiti iš priešingos tau 
tos.

Karalius visados turi gy
venti namie ir negali būt pa 
vaduojamas kitu valdinin 
ku, kai]) lygiai negali bu'- 
tuo pačiu laiku ir kitos ša 
lies valdonu. Šitas nutari 
mas vėl išblaško paskalus 
buk karalius Karolis bus ap 
šauktas Lenkijos valdonu.

Lenkijos parliamentas su 
sidės iš dviejų butų, žemes 
nvsis butas renkamas visuo 
Linu slaptu ir tiesioginiu bal 
savimu, po vieną atstov; 
nuo 99,900 gyventojų. Į au 
gštesnį gi butą arba senat 
pusę senatorių renka žmo 
nes. o kitą pusę paskiria ka 
ralius. Atstovai tarnaus p< 
5 metus, o senatoriai po b 
metų.

Iš tokos konstitucijos ga 
Ii būt užganėdinta tikta 
kunigija ir ponija, bet n 
Lenkijos žmonės. Kuome 
rusai pasiliuosavo nuo sav< 
caro, tai lenkams dėtis savi 
karalių butų net ir sarmata

i
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PATRIOTAI NUPLAKĖ 
KUNIGĄ.

Pereitoj savaitėj Cincin- 
nati mieste buvo toks atsiti
kimus. Keliolika patriotų 

■užpuolė Liaudies bažnyčios 
■kunigą Biggelow, surakino 
jam rankas, užmovė ant gal
vos maišą. įvertė į automo
biliu ir išvežė į laukus. Te
nai nuėmė nuo galvos maišą, 

tuojau Vokietijon ėmė n«plėšė nuo jo drapanas, 
pririšo prie medžio, skau
džiai ji nuplakė, paskui nu
kirpo plaukus, užpylė ant 
galvos žalio aliejaus ir pra
sišalino.

Farmeriai. kurie visą tą 
procesi ją matė, sako, kad iš
viso važiavo 21 automobilius 
ir daugybė buvo žmonių. 
Policija tečiaus paaiškinu, 
kad ji "negali’’ surasti kalti
ninkų. Negali, žinoma, dėl
to, kad nenori. Mat kunigas 
Bigelo'.v yra priešingas ka
rei, tai gal ir policija buvo 
prie to nuplakimo ]>risidė- 
jus.

’i
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S95.00 TONAS ANGLIES.
Patriotiški laikraščiai ra

mina Amerikos žmones, kad 
jie nedejuotų, jog anglis čia 
labai brangi, nurodydami, 
kad Prancūzijoj dabar vidu
tinė anglies kaina yra $95.00 
tonui. Vadinas, Amerikoje 
310 už toną anglies, tai pigi 
kaina.

Bet mes klausiame, kodėl 
mes turim mokėti ir $10 už 
tona, kuomet iškasti toną 
anglies atsieina tik apie 30 
centų?

VALDŽIA SUSTABDĖ 300 
STREIKU.

Iš VVashingtono praneša
ma, kad nuo to laiko, kai]) 
Amerika tojo karėn, val- 
džos agentai sulaikė apie 300 
streikų, kuriuosna butų bu
vę Įmaišyta apie 1,000,000

*>•
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LENKAI TVERS LEGIJO 
NŪS AMERIKOJ.

Amerikos karės departa 
mentas leido lenkams orga 
nizuoti čionai "Lenkų Legi 
jzną,” kuris paskui važiuo 
Europon kariauti. Šitą lei 
d imą išprašė pagarsėjęs len 
kų pianistas I’a<larewskis.

AIRIU REREVOLIUCIJO
NIEKIU DEMONTRA- 

CIJA.
Pereito  j nedėlioj Ai rijo: 

sostinėj Dubline revoliucijo 
nierių organizacija Sint 
Fein buvo Įtaisius demon? 
traciją. Telegramos sako 
kad šiuo kartu revoliucijo- 
nieriai ėjo be uniformų ii 
I>e ginklų. Tas reiškia, kai 
jie tenai turi jau savo uni
formas ir kaip kada eina su 
ginklais demonstracijose.

i

Pereitoj sąvait 
kis paskelbė ]>a 
Rusija pati pinįutim- . ra
dėjo kariauti ii* |x r didi li 
įtempimą jau nuvaig' . T<> 
dėl dabar tegul l^li sąjungi
ninkai pa i ima lą karė- naš
tą ant savo pelių. Jis da.

o, kad Rusijos žinom- 
nepatenkinti .\nglija 

ir klausia: "Ką veikia An
glijos laivynas, kuomet vo
kiečių laivynas Baltija jū
rėse muša rusus? ’

Šitas Kerenskiti užreišti- 
nas labai nugą-|iim» -ąjmi- 
fininkus. nes ji| atėjo kaip 
Jk tuo laiku, kuomet teuto
nai pradėjo smarkiai mušti 
talus. Sąjungininkai su- 
irato, kad Rusija jau atsi
laku lobaus kariauti, o jeigu 
.uo tarpu teutonai da su
laikius ihalų armiją, tai am 
;vk iš sąjungininku tarpo 
lasitrauktų dvi valstybės, 
’riešininkas tuomet visas 
avo armijas iš rusų ir italų 
’ronto galėtų panaudoti 
iries 1‘rancuzus, anglus ir 
įmerikonus.

Bet vėliaus Kupiškis pa
uškino, kad Rusija karės da 
lepertraukia ir atskiros ui
tos vsai nemano daryli. .Jis 
įrašo, kad Amerika duotų 
Rusijai pagalbą, nes Rusija 
-santi labai jau pavargus. 
• is prašo batų, odų, geležies, 
iet už vis daugiausia pini-

SUSTREIKAVO TELEFO
NU IR TELEGRAFU 

DARBININKAI.
Vakarinėse valstijose ]>er- 

* itoj savaitėj sustreikave 
telefonų ir telegrafų darbi
ninkai.
rega no 

j esanti 
sitema.

VVashingtono ir O- 
valstijų miestuose 
suparaližiuota viss

NUTEISĖ 29 DRAFTO 
PRIEŠININKU-

< įklahomo j dabar buvę 
byla tų žmonių, ką buvo su 
kėlę ginkluotą pasipriešini 
mą prieš priverstiną kariu 
menėn ėmimą. Tris vada 
gavo po 10 metų kalėjimo, c 
kiti nuo šešių mėnesių ik 
šešių metų. Išviso nuteisti 
29 žmonės.

I 
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SĄJUNGININKAI NEBEI
MA RUSU DEMOKRATI- 

.JOS ATSTOVO.
Kaip buvo rašyta, Parv- 

:iuje šaukiama sąjunginin
kų konferencija. Rusų Dai
lininkų ir Kareiviu Taryba. 
;uri atstovauja dabar veik 
są Rusijos demokratiją, iš- 
•inko ton konferencijon ir 
avo atstovą, socialistu Sko- 
lelevą, ir Įteikė jam savo 
•eikalavimus. Bet konfe
rencijos rengėjai pranešė, 
:ad tenai galės daly vatui 
ik valdžių atstovai, todėl 
škobelevas negalės važiuot.

FINAI DARO DUONĄ 
MEDŽIU ŽIEVĖS.

Finų valdžia atsiunčia 
merikon d-rą Karolių Igan 
tijų išgauti čionai miltų ba
daujantiems Finliandijo 
žmonėms. D-ras Igantiju 
pakeliui buvo sustojęs Šve
dijoj ir pasakojo tenai, ka( 
laugelvjje vietų Finliandi 
joj žmonės dabar jau kep? 
duoną primaišydami pus( 
pušinės žievės, o kur vis; 
žiema, kur da kita rugiapiu 
lė?

A
I
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išdegė baltimorės
UOSTAS.

Pereitoj savaitėj Raltimo- 
*ėj išdegė metas ir suplėš
ojo visos karės r< ikmenis. 
kurios tuojaus turėjo būt iš
austos Amerikiečių kariu- 
nenei Prancūzijoj. Ugnis 
lagavo prieplaukoj vieną 
ingiu laivą ir tą sunaikino, 

i ant 
dolerių, 
padėjo

Nuostoliai apskaitomi 
celiolikos milionų 
Manoma, kad ugni 
/ok iečių šnipai.

\ o

SUNAIKINO 500 VAGO
NU BULVIŲ- 

čhieagoj detektivai suse 
kė apie 500 vagonų sunai 
kinių bulvių. Jos buvo su 
piltos į senus vagonus ir už
grūstos jarduose, kad 
kas nerastų. Užrašai 
vagonų buvo nuimti, 
kad nežinia butų kas 
yra ir kam jos priguli. Bul 

j vės buvo jau sušalusios, su 
i Buvusios ir vartojimui ne 
įtinkamos. Apie 10 vagom 
bulviu atrasta išversta an 
West side šiukšlyno. I’olici 
ja tuojaus pranešė apie ta 
i \Vashingt,oną maisto admi 

. aistrini.

nie
nu* 
tai] 

juose

i

i
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19 ŽMONIŲ žl 
GAISRE.

Petersone, N. -J., ’’>alavci- 
uų" prieglaudoj įien ims ne
dėlios rytą kilo gai.-ras ir 
liepsnos užtvėrė visus išėji
mus. Daug žnioniu turėjo 
šokti nuo 3-čių ir !-i i lubų 
į ištemptus tinklus. H ypa
tų susižeidė, o 19 u/, 
arba uždusi) gaisre.

J •

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 
RINKIMUOSE.

Iš Petrogrado atėjo per 
eitoj savaitėj žinių, kad 64< 
Rusijos miestuose buvo rin 
kiniai ir visus balsus sušla 
v ė menševikai, tai yra vidu
riniai sociali-tai. Bolševi
kai likos sumušti visai; jie 
gavę tik 7 nuošimčius balsų 
kai-kuriuose miestuose už 
juos paduota Liktai 2 nuo
šimčiu balsų.

PER SPALIU ANGLAI 
NETEKO 82.377 KA

REIVIŲ.
Anglijos valdžia praneša, 

kad per spalių mėnesi ang
lų kariumenė neteko 82,377 
kareivių. P ” ...... ........ .......
nesi anglu nuostoliai buvo munijai per Rusii i 
104,598 vyrų. iMM). ’ '

S3JMMUMH) RU.VIl M-JAI.
Suvienytu Valsti vai-

i Ru-
Orfl-

Per rugsėjo mė- džia nutarė paskolir

000.

I

RUSU LAISVĖS PASKO
LA DAVĖ 4.000,000,000 

RUBLIU-
\ntroji ru-ų laisvės pas

kola davė valdžiai 4,<M)9,00O,- 
ooo rublių. Finansų minis- 
teris nutarė Įvesti monopoli 
ant arbatos, iš ko tikimasi 
yauti 190,000,000 rublių i 
metus.

pradėjo šmei- 
kad jis nesąs 

bet "kaizerio 
jis esąs prie

šingas Wilsonui; kad jis ne-
lirkęs bondsų; kad jis norir 
au baigti karę; kad už tok’ 
imogų negalįs balsuoti 
■ienas pilietis, katram tik 
•upi Amerikos laisvė ir gar- 
)ė. Bet kaip tyčia, kuo (lau
pau kapitalistų spauda ant 
Jillouito užsrpuldinėjo, tuc 
langiau augo jo šalininkų 
kaičius; kuo aštriau Hill- 
]uitas kritikavo karę, tu* 
langiau jam žmonės prita 
•ė.

kapitalistai reikalau ja II ii! 
ųuite sušaudymo.

Kapitalistai tiek įsiuto 
kad mušė prezidentui tele
gramą, reikalaudami, kad 
is lieptų Hillųuitą areštuot 
r atiduoti kariškam teis 
nui, kad ji nuteistų kaipo 
alies išdaviką ir sušaudytų 
titą telegramą išspausdim 
\ew Yorko "Times” 30 spa 
ių numeryje; ji skamba 
aip:
"Šio ryto 'Times’ praneša 

:ad Morris Hillouit, socialis- 
ų kandidatas i New York 
najorus, pasakė vakar p< 
lietų i 4,000 žmonių, susirin 
tusių i New Star Casino 
tad socialistų laimėjima 
iio miesto rinkimuose bu' 
tiškus mandatas musų vai- 
Ižiai pradėti tuojaus taiko 
terybas.”Jis taipgi sakė.ka' 
nes pradėjom šitą karę ne
begaliu budu ir godumo tiks- 
ais. Tai yra šalies išdavi- 
nas ir jis turėtų būt tuojau- 
ireštuotas. atiduotas karei 
eismui ir, atradus jį kaltu, 
aulei tekant sušaudytas....'

'Jai ve kokių kovos bud': 
iapita'istai griebia-i, kuo- 
net pamato, kad žmones ga 
i ’šrinkti socialistą! -Jie no 
etų ji sušaudyt.

Ką prezidentas Wilsonas i 
ą reikalavimą atsakė, Nev 
Yorko "Times" nepasakė: 
ik tiek žinom, kad Jlill(|ui- 

tas nebuvo areštuotas.
Reikia pasakyt, kad

patįs kapitalistų laikraščiai 
Hillųuitą daugiausia ir išri- 
klamavo. Jie skelliė jo kal
bas, kurios jų nuomone yra 
labai "baisios" ir "nepatrio
tiškos,” tuo tarpu žmonėm • 
ios patinka, nes jos pataiko Į 
darbininku reikalus, kuri ;

ne1'

VAITEKŪNAS PAGAU
TAS SU BOMBA.

Anglų laikraščisi praneša, 
kad pere1 toj subatoj po pie
tų Nevv Yorko uoste likos 
suimtas su bomba lietuvis, 
M. Vaitekūnas.

Vaitekuna.- dirbu priep
laukoj prie im .-mauto vo
kiečiui laivo kaipo dailvdė. 
Pečiaus ant palies laivo vai
kščiot jam nebuvo jokio 
•eikalo. Jo darbavietė bu
vo prieplaukoj Laivas bu
vojau pri-'loštas kelionėn 
r šiomis dienomis valdžia 

’.urejo paimli jį gabenimui 
kariumenė: Francuzijon.

Preitoj subatoj, kuomet 
Vaitekūnas prie to laivo pri
siartino, sargai jį sulaikė ir 
oaklausė, kur iis eina. Vai
tekūnas atsakė turįs reika- 
ą ant laivo. Sargai jani pa
uškino, kad valdžios yra Į- 
akyta visus žmonėm skers

ti. kurie eina ant laivo. Tas 
Vaitekūnui nepatiko jis at
sakė, kad ant laivo tuomet 
ulipsiąs. Tas sukėlė prie- 
olaukos urėdninkuose nuo- 
žvalgą ir jie jam pasakė, 
kad dabar jau jie vistiek ji 
krės. Vaitekūnas ėmė pro
testuoti. -Jurininkai jį tuo- 
iaus suėmė ir pradėjo krė 'ti. 
Viršutinio ploščiaus kišeniti- 
ie atrasta cilinderio pavida- 
e bombą. Cilinderis turėjo 
daugiau kaili pėda ilgio ir 
apie pusketvirto colio sto
rio.

Ištirus pasirodė, kad tai 
buvo labai komplikuota pra
gariška mašina, kurios spro
gimas buvo nustatytas tam 
Tkru mechanizmu su elek
tros pagalba. Visas bom- 

I bos sutaisynias esąs labai 
mechaniškas ir iš labai bran
gios medegos ji padaryta. 
Surogstainoji medega, ku
ria ta bomba buvo užtais.y- 

i la, buvusi labai stipri. Eks
pertai tvirtina, kad bomba 
turėjo būt padaryta kur 
nors geroj fabrikoj ir gerų 
mechaniku, 'l odei aišku, kad 
tai ne i-atie- Vaitekūno dar
bas. -Jis turėjo būt keno 

tnors pasamdytas. Taigi 
tuojaus ir pradėta jį klausi
nėti, kas jam tą bombą da
vė. Išpradžiu Vaitekūnas 
’akė radęs . . kieme, bet ka
da jam pasakė, kad tam ne
tiki. jis nutilo ir neduoda 
jokių paaiškinimų.

um

ITALIJA PAVOJUJE.
Italijai erę-ia didžiausis 

pavojus, 'rulonai paėmė 
jau daugkm ^a'i- 1,"OO ke
turkampių mylių žemės. 

■ daugiau kaip Joihhio karei
vių ir apie kanuolių.
Viskas, ką .laiai buvo į po
rą metu su d i 1 zi ausiu vargu 
laimelę, likos atimta į ke
lias dienas. Teutonai jierė- 
jo jau g* • '• -igliamento upę, 
kur italai tikėjosi atsilaiky- 
ti, ir šluoja pirmyn.

VValerviliėj. Amine, per- 
: eitoj savaitėj >uoege -”>00 val- 

kapitalistai visai nesupran- c;ų.
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BISK1S KLERIKALlšKOS 
"DOROS.”

Klerikalų organas "Gar
sas” rašo apie klerikalų by
lą su socialistais Patersone, 
N. J. Socialistus skundė 
juozapiniai brostvininkai. 
kaip "Garsas" sako, "už lie
žuvavimus ir betvarkę,” ku
rią jie buk tai kėlę tų juoza- 
pinių špitohiinkų piknike.

Iš visa ko matyt, kad da
lykas čia buvo toks papras
tas, toks menkas, Į koki 
joks rimtas la?::raštis nebū
tų nei domos atkreipęs. Bet 
pažiūrėkite, koki balioną iš 
to išpučia klerikalu organas. 
Girdi:

"Privargo šiuo žygiu Pater
sono svieto lygintojai. Šiurpu
liai, kaip skruzdėlės jiems nu
garas kuteno, kol juos suėmė., 
Slapstės jie nuo policijos akiu 
ištisą savaitę. Mainė savo na-i 
kvynes. Apleizuami darbo die
nas. pačiose dirbtuvėse nesma- 
gavo, kažko dairydamiesi, kaž
ko nesmagaus laukdami.

"Po tokių visos savaitės1 
šiurpuliavimų ir dairymos, ne
smagumas vieną gražų vaka
rą vsai netikėtai užgriuvo. Po
licijos būrelis užklupo ieško
mus cicilikus ką tik iš darbo 
grįžusius, ū juos suėmė šalto- 
jon. katrą kaip buvęs darbe — 

kelinėmis, 
katra visai* 

raudonas 
» • * susi- 

ženklus Patersono 
lygintojams nebuvo ka- 
atsiminti. šaltoion su- 
kaip paprasti žmonės, 
iš šaltosios, po kaucija 
jie. besitrankydami iš 
ofisą, oeieškodami sau

au sušlapusiomis 
katrą nedavalgiusį. 
nevalgiusi! Avie 
naktaizas ir kitus savo 
pratimo* 
svieto 
da nė 
tūpė, 
Išėjus 
vargo 
ofiso i
geriausio advokate, berankio
dami sau ištikimiausius liudy
tojus.”

ar žinot, kaip teisėjas nu- 
I baudė tuos socialistus, ku
ilių visas prasižengimo bai
sumas buvo aiškus jam vien 
jau iš jų veidų?

O gi du išteisino, o kiti du 
užmokėjo tiktai po kelis 

i dolerius teismo lėšų, kurias 
turėjo mokėti taip pat ir 

i skundikai.
Į ką gi tuomet panašus vi

sas šitas klerikalų organo 
pliauškimas?

GEN. BRUSILOVAS NELEIDO ORGANIZUOT 
LIETUVIU PULKU.

reikia. Jis tuojaus bus negy
vas.

"Jus, oficieriai, turit skiepai' 
savo žmonėms kotus dvasią. 
Jie turi būt kupini kovos vis; 
laiką. Gaukit jiem* kumščiu 
vimosi pirštinių, jeigu negalit 
gauti nieko daugiau. Aš norė
čiau matyt, kad šita stovykla* 
butu pilna juodų akiu ir kru
vinų nosių."
Taip kalbėjo gen. Barlovv 
pirmu syk atvažiavusius 

tovyklon naujokus.

K AS YRA RUSIJOS 
BOLŠEVIKAI.

Kilus Rusijoj revoliucijai, 
laikraščiuose labai daug ra- 

; šonui apie "bolševikus." 
Daug lietuvių visai nežino, 
ką tas žodis reiškia.

Bolševikas rusų kalboje 
: reiškia tok! žmogų, ką pri- 
jguli didžiumai 
tis.

Rusijoj taip 
menševikai, 
mažumieviai. 
mažumą.

Bolševikai 
atsirado per 
metais rusų 
tų suvažiavimo. 
Įvyko tar]) rimtesnių ir kar
štesnių. kurie reikalavo 
smarkesnio veikimo. Karš
tesnių buvo daugiau (bolše) 
ir dėlto juos pakrištyta "bol
ševikais:" rimtesnių buvo 
mažiau (menšel ir dėlto 
juos pavadinta "meševi- 
kais.”

Bet vėliau inilšvvikai pra
dėjo smukti, o rimtesnieji 
menševikai augti. Nors bol
ševikų liko kur-kas mažiau,) 
lK-t jie vistiek vadinami bol
ševikais.

Apie bolševikų taktiką 
Rusijos revoliucijoj dabar 
rašo kairiųjų socialistų or
gano "Class Struggle” ben
dradarbis M. Kolčin, 
cituoja "Naujienos." 
"Naujienų." Kolčin 
pirmiausia dalija 
revoliuciją Į tris 

periodas

didžiumie

nat yra ir 
kas reiškia— 
kurie sudaro

ir menševikai 
skilimą anais 
socialdemokra- 

skilimas

I

ii Į 
senu piktuliui prieš' 

konfiskuoti 
anai- 

ski- 
val- 
s li

Net ir Tū- 
priversti 

listus atsi- 
ix»lševikai 
galėdami.

Į

kad reikalinga sudaryti iš 
tų atsiskirusiųjų nuo lenku 
divizijos lietuvių kareivrą 
lietuvių pulką.

Valst. I >tiinos Komisija la
bui palankiai pažiurėjo i lie
tuviu pulkų steigimo klausi
mą ir. visai sutikdama su re- 
te atais. prašė ir lietuvių 
ofiekriu nuvažiuoti Į Karės 
Minisicri ir paskui Į Vyriau
siąjį Vadą galutinai šio 
klausimo išrišti.

Buvo sudaryta delegacija 
iš Yčo, rotmistro L. Vaitekū
no ir podporučikų A. Juo
zapavičiaus ir J. I.aurinai- 
ėio. Kadangi Karės Minis- 
teris šio klausimo rišimą pa
vedė Vyriausiojo Vado kom- 
peticijai, tai toji delegacija 
ir apsilankė i ji. Gen. Brusi- 
luvas labai maloniai ir su 
užuojauta priėmė delegaci
ja, kuri išdėstė jam V ai. Dū
mos ir savo pažiūras ir pra
šė sudaryti lietuvių pulką, 
steigimo darbą pavedant 
* i et u vi a m s of i cieriams.

Vyriausis Vadas atsakė, 
kad pas ji jau buvo apsilan
kiusi ir pačių kareivių dele
gacija, su kuria jis 

daryli du lietuvir 
su lietuviais 
oriskirti juos 

praleidę nors veikiamos divizijos 
ištvre

ran-kus "Lietuvių Balse' 
dam šitokių žinių:

Rusų armijos lietuviu ka
rininkų suvažiavimas Petra
pilyje, kaip žinoma, daugu
ma balsu buvo nutaręs tuo 
tarpu nesteigli tautinių pul
kų.

Mažuma gi
ii

arei, tiesiog iš lip
ti atvažiavę—tokiu nus-

Į

I

oficieriai ir 
ktyviai dalyvau-

niukai Petrograde ir daugely, 
ie kitu vietų atsiliepė i bolše
viku balsą ir ėmė ’ekspropri- 
.iuoi ekspropriatorius.* Ūki
ninkai pasiilgusie.'i žemės 
turėdami
dvarininkus, ėn e 
jų dvarus, šis procesas 
ehijos ir revoliuciniu jėgą 
limo augo be paliovos. ir 
dzia dažnai nepa.iiegdavo 
valdyt dal\ ką bėgį, 
ryba nepa.iiegdav o 
tuos anarrho-soc i;i 
pelkėti, kadangi
stengdavosi, kur tik 
diskredituot Taryi.'.

"Kuonu-t Taryoa ai 
ševiku programą, >i 
suplenavo revoliuciją 
tą maištą 24 d. birželio, kuo
met turėjo būt visuotinojo Ru
sijos Tarybų suvažiavimo po
sėdžiai. Bet iš vakaro prieš 
24-tą suokalbis tapo atideng
tas. Bolševikai. Tarybos na
riai. teisinosi, vienok už kokią 
trijų savaičių po to ilgai pie
nuotas ir rūpestingai prireng
tais sukibtas Įvyko. Jo 
buvo suinv buržuazinius 
sielius ir paimt visą 
Kareiviai frante urė'o < 
apkasus.

”Pei tris menas Petrogrado 
gatvės buvo civilės kalės sce
na. kareiviai kovojo su karei
viais, darbininkai su darbinin
kais. Tuo pačiu laiivu karei
viai fronte ėjo i< apkasų, ati
dalydami ilindenburgui kelią 
į Rusijos giluma.

"Bolševikų Tevoiiuciia’ bu
vo numalšinta spėka. Kaiku- 
rie vadai, ją tarpe Trocki. Lu- 
načarski, Krylcnko. buvo sua
reštuoti. \ yriausi* bolševiku 
organas. ’Pravda.’ n- keletas 
kitų laikraščių tapo sustabdy
ta. Keletui dienu susirinkimai 
buvo uždrausti. Taryba už 
gyrė šitas priemones, ir taip 
pasielgdama ii suteikė smūgį 
socialistų judėjunui. nes mi
nios visuomet atsimins. kad 
socialistai Rusijoje pritarė 
mirties bausmei, paiv-mė kare, 
kuria jie patįs pasmerkė, kaip*) 
imperialistinę, areštavo ir so
dino i kalėjimus politinius agi- 

žodžio ir 
mes te- 
Tarybos 
suprasti 
privedė

A. JANULAITIS VOK1E- 
! CIŲ NELAISVĖJ.

Tūlas Jurgis Savickas ga- 
Įvo iš Vokietijos Augusto Ja
nulaičio laišką ir prisiuntė jį 

į "Vienybei Lietuvninkų.” Iš 
laiško matvt, kad advokatas 
A. Janulaitis, buvęs kitą syk 

į žymus socialdemokratų vei
kėjas Lietuvoj, yra išga
bentas Vokietijon kaipo be
laisvis ir randasi ligonbuty- 
je. Savo laiške Janulaitis 
nieko Įdomaus visuomenei 
nerašo, nes nevalia, tik klau
sia apie savo gimines, sako 
negaunąs laiškų ir praneša, 
kad mirė jo brolio duktė E- 
iena ir žmonos tėvas Jaru- 
šaitis.

Bet už tai plačiau apie Ja
nulaiti paaiškina Savickis, 

i lisai sako, kad Janulaitis 
i serga nuo badmiriavimo. 
Tai esanti paprasta liga, ku
ria serga visi karės belais
viai Vokietijoj. Daug žmo
nių nuo bado ir miršta. Kaip 
visiems belaisviams, taip ir 
Janulaičiui buvę nusiųsta 

i šiokio-tokio maisto Vokieti
jon. Maistą jis sakosi gavęs, 

i bet laiškų vokiečių valdžia 
į nepriduoda.

kareiviai, 
ii lilieii k 
ku___________w . eprendimu nebuvo paten.kin 
ti.

Taip lygiai nebuvo paten 
kinti ir tie lietuviai 
vi ai, kurie | 
s: VO pulkų : 
Ik laukdami, 
lenkų divizijos, 
buvo padėjimu-5: atgal 
ti negalėjo, o savosios dalies 

į neturėjo.
Jų reikalais oficierių. gru

pė susirupinusi kreipės i ai- 
I stovą M. \ cą, prašydami 
į padėti. Yčas susitarė su 
Valstybės Durnos karės sky
riaus pirmininku, atstovu 
Engelgaidu, ir jo Įsakymu 
buvo pasiųsti klausimą iš
rišti vietoj oficieriai: Pr. 
Klimaitis ir A. Juozapavi- 

įčius, kaipo Valstybės Du- 
' ros delegatai.

Jie visa mėnesi 
į i i onte, nuodugniai 
dalykų stovi ir, surinkę visą 

. eilę dokumentų, išrodė, kad 
lietuviai išstojo iš lenkų pul
kų, gen. Brusilovo leidžiami, 
ii kad jiems buvo prižadėta 
Įsteigti atskiri lietuvių bata
lionai. Be to. delegatams 

. pavyko padėti lietuviams 
kareiviams išsigelbėti nuo 

: gresiamo jiems pavojaus.
Savo rašte, Valst. Dūmai 

i Įduotame, delegatai Klirnai- 
fiis ir Juozapavičius nurodė.

IIAYMOODAS ŠAUKIASI 
I DARBININKUS.

Vilimas I). Hay\voodas. 
ccntralis IW\V. sekretorius 
ir vienas žymiausių jos va
dų, išleido šitokį atsišauki
mą i Amerikos darbininkus: 

"Ai tarės laisvė mirti? Ar 
jus, darbininkai, ramiai j>asi- 
miosite vergijai, ar kovosite 
kaip vyrai už progresą ir rem
site didžiausią kovą už laisvę '■ 
Jus negalite apsiienkti. Jus 
turite stoti arba vienoj, arta 
kitoj Diisėj. Jeigu jus svyruo
site, jeigu jus bijosite stot ko
von. tai turėkite savo rankas 
gatavas pančiams, nes tuos 
pančius industrijos karaliai 
jums jau rengia!

"Per paskutinius metus vil
kai nuo VVall streeto ii’ kapita
liste organizacijų nedavė dar
bininkams pardono ir darbinin
kų subruzdimas buvo mato
mas vis didesniuose ir dides
niuose streikuose. Kapitalis
tai organizavo privatines mu
šeikų armijas, juokėsi iš įsta
tymų, ardė valdžią ir tiesė pik
tadarystės tinklus nuo krašto 
ligi knisto. Jie darė suokal
bius prieš darbininkus strei
kas paskui streiko. Cripple 
Creek. Homestead, (’ouer D’A- 
lene, Holly Grove. Lawrence. 
Paterson. Lud'ov.-, Mesaba, 
Everett. Biit^e, Bisbee ir su<> 
kalbis ant Mooney gy vasties 
stovi kaip kokie kruvini pa
minklai ių godumui.

"žmonės, kurie atstovauja 
S8.000,000,00t> korporuoto ka
pitalo. susiorganizavo Nevv- 
Yorke lapkričio mėnesyje 1910 
metų ir viešai paskelbė savo I 
tikslą sutriuškinti organizuo
tus darbininkus. Visų pir
miausia iie pasirinko Pasauli > 
Pramonės Darbininkų organi
zaciją. Ir nuo to laiko ant 
1\V\V. unijos prasidėjo nežmo- 
mškiausi, nelegališkiausi. pa-, 
sėlinusi užpuldinėjimai. Mes 
turim tūkstančius prirodyme, 
streikuojantieji darbininkai 
buvo tremiami Į tyrus ir palie
kami išmirimui badu. Būt-j 
tėj buvo nužudytas Krank Lil-' 
tie. šimtai unijos narių buvo, 
sukimšta į ligotus kalėjimus;- 
žmonės buvo marinami badu,, 
mušami ir šaudomi. Bet aug-1 
ščiausis laipsnis pasiekta da
bar, kuomet lt>6 JVVAV. unijos! 
viršininkų ir šalininkų apka'-i 
tinta Chicagoie konspiracijo-l 
je.”
Haytvoodas tvirtina, kadi 

į visi tie kaltinimai neturi jo
kio pamato ir jų neteisingu
mą nesunku bus teisme pri-j 
rodvt. taip kaip platinamas; 

AlikonSUsta' 1>0 šal? kapitalistų spau-j Ahkonis Sta-Įdos melag> buR JWW

D y ra papirkta vokiečių pini-Į 
!gais, pasirodė neteisingas. 
; Bet vis dėlto darbininkų tei- 
■se organizuotis ir streikuoti 
yra pavojuje, šiandien no
rima sunaikinti IWW. uni
ją, lytoj Amerikos Darbo 
Federaciją. Kaltinimai da
romi IWW. unijai yra gry
nai industrinio pobūdžio ir 
gali būt atkreipti prieš kiek
vieną darbininkų organiza
ciją.

Baigdamas savo atsišau
kimą, Haywoodas prašo au
ka ginti tiems vyrams ir mo-, 
terims. kurie dabar sėdi Chi-! 
cagoj kalėjime ir laukia tei
smo. Aukas prašo siųsti jo 
paties vardu, Wm. D. 
Hayivood, 1001 W. Madison 
St., Chieago. III. 1

a r

I

i

tikslu 
mini- 
giili.u 

•’.nleist

Matote, kiek čia juodos 
neapykantos, kiek čia žemo, 
nedoro džiaugsmo, kad per 
kreivą prisieką jiems pasi
sekė išimti varantus ir suim
ti kelis žmones.

Ir kiek čia podraug kvailo 
melo! Sakoma, kad sociali
stai "visą savaitę slapstėsi," 
ir čia pat vėl parodoma, kad 
iie niekur nesislapstė, nes 
visą laiką dirbo dirbtuvėje, 
o iš darbo pareidavo namo. 
Ir taip begėdiškai pliauškia 
tie žmonės, pas kuriuos ant 
liežuvio visuomet "meilė ar
timo” ir "krikščioniška do-
ra.

Bet tai da ne viskas. To
liaus tos "krikščioniškos do
res” reiškėjas "Garsas” ra
šo: j

"kratė savo kišenius, dėjo 
gerus pininus, kad iš bėdos iš
sisukti. Kokiam tai savo va
dui net naujus 'šiušius* gavo 
pirkti, kol visur juos apvedžio
jo ir laimėjimą

"Sukviestieji 
patys ’cicilikai’ 
daug iškaščių 
pensų padėję, susilaukusią sa
vo nekaltybės vainiko.

"Teisme gi dalykai kitaip! 
virto. Teisiamųjų eilėje sus-j..( 
tojo Patersono kairiašor.ių ke
turi didvyriai: ............ . —
nislovas, Jonas Dulkė, Juozas 
Kamnskas ir Juozas Dulkė.

"Teisėjui nereikėio daug 
tardyti ir tiesos ieškoti. Pasi
aiškino patys teisiamieji: ypač 
paaiškėjo ir šiaip iau iš ofiso’ 
ir iš kalbos du Juozeiiai—Ka
minskas ir Dulkė. Savo kalbo
se jie pasirodė tokiais visokiu 
lindynių žinovais ir tiek visako 
jie mokėjo, net neklausinėja
mi, papasakoti, kad teisme ne
reikėjo nei liudytojų apie juos! 
Išsykic visi gerai suprato, kas 
tai pervieni tie lietuviškieji 
cicilistai’ ir kur jie veisiasi ir 
dygsta... Advokatams taipogi 
nebuvo d’delio reikalo nė už
puldinėti, nė ginti. Kaltinir- 
kai buvo stivaimi aiškus...”

Matot, kokie tai baisus su
tvėrimai tie socialistai! Bet

pažadėjo, 
liudytojai ir 

buvo tikri, tiek 
ii visokių eks-

•»

i

kuri 
Anot į 
visų 

Rusijos 
periodus.. 

Pirmas periodas buvo iki! 
sugriovimo carizmo ir su
tvėrimo buržuazinės vald
žios su Miliukovu priešaky-Į 
je. Antras periodas, tai i-į 
tempta kova tarp buržuazi
jos ir Darbininku ir Karei-Į 
vių Tarybos. Trečias perio
das prasideda nuo visuoti-l 
no Maskvos kongreso (nors 
gal teisingiau butų—nuo!
Kornilovo kontr-revoliuci- i 
jos. j Kolčin rašo, kaip bol
ševikai elgiasi šitam tre-i 
čiam periode. Jis sako:

"šis, trečiasis revoliucijos ’ 
{periodas, prasidėjusis Rusijos 
c i f erenc iaci i a (pas i sk i rst y m u) 
i atskiras socialiai-ekonomines 
klesas ir grupes ir pasibaigusis 
i»l«eviku sukilimu, buvo keh- 
liausis už visas. Respublika 
buvo pastatyta pavojun, bet 
ne kontr-revoiiucinių elemen
tą. o supei-revoliucionierių, 
bolševikų, veikimu. šie nu
manė. kaip ii- visos rusu socia
listų partijos, kad Rusija nėra 
pribrendus socializmui. Bet jų 
darbai ir taktika visai nesuti
ko su šituo numanymu. Jų 
veikimo programas buvo toks, 
kad tarytum Rusijoje prasidė
jo socialė revoliucija, o ne re
voliucija. kuri tenai ištiesų į- 
vyko.

” 'Kiekvienos politinės parti
jos tikslas ir siekimas,’ pasakė 
Lenin.
doras. 
Tarybų 
kariaut 
ix>s pareiga vra paimti dalykus: 
i savo rankas. įsteigti proleta-i 
riato diktatūrą... Suareštuot 
visus kapitalistus... Konfiskuo
ti žemę ir atiduoti ją vietinėms 
komunoms, nelaukiant Įstei
giamojo Susirinkimo... Paimt 
Į savo rankas ir valdyt pramo
nes... Tuoi sustabdyt karę.’ 
Toks, trumpai sakant, yra bol
ševiku programas, kuris, žino
ma, buvo Tarybos atmestas.

"Bet dar pavojingesnis, ne-i 
gu leniniečių suformuliuotieji 
reikalavimai, buvo jų veikimo 
būdas, grasinantis suirimu ir 
pragaištim Rusijos revoliuci
jai. Nors dalyvaudavo Tary
bos s varstymuose, jie varyda
vo savarankią agitaciją tarpe, 
darbininkų ir kareivių, dažnai' 
visai priešingai Tarybos nuos
prendžiams ir nutarimams. 
Sąlygos Rusijoj buvo tokios, 
kad jie lengvai rado pritarimo 
žymioje dalyje darbininkų ir j 
kareivių miniu. Pastarieji, pa-, 
ilsę karaut, nematydami parna-1 
to karei, apleido apkasus pagal į 
bolševikų paraginimą ir ėmė 
broliaut su Hincienburgo Gene
ravo štabo oficieriais. Darbi-

gabusis bolševikų va- 
visuotiniame Rusijos 
suvažiavime, ’yra uz- 
politinę galią. Tary-

i tatorius, suvaržė 
spaudos laisvę. Ar 

I čiaus sutinkame su 
veikimu, ar ne, reiki;.

j aplinkybes, kurios
prie tų žingsnių. Taryba taip 
elgėsi, kati išgedėjus revoliuci
ją-”

Taigi ir iš šitų Kolčino žo
džių, kuriuos mes imam iš 
"Naujienų," aiškiai matyt, 
kad. bolševikai nėra rimti ir 
nusekins veikėjai. Ir pats 
Kolčinas vadina juos "anar- 
cno-socialistais," tai yra pu
siau anarchistais.

Vėliausios žinios iš Petro
grado rodo, kad bolševikų 
Įtekmė Rusijoj dabar labai 
nupuolus. Pereitoj savai
tėj tenai buvo 643 miestuo
se rinkimai ir bolševikai ga
vo vos tik 7 nuošimčius bal
sų, tai yra iš kiekvieno 100 

• balsuotoju vos tik 7 balsavo 
'už bolševikus.
i

čionai 
žmogų. 
Tai ne

PIRMUTINĖ LEKCIJA, 
KAIP UŽMUŠTI ŽMOGŲ.
Vienam Bostono anglų lai

kraštyje korespondentas J. 
V. Keating aprašo pirmuti
nę lekciją, kokią maj. Bar- 
low davė naujokams Devens 
stovvkloi.* -y

"Mes >usirinkorr.e 
mokytis, kaip užmušti 
Mat dabar yra karė,
vakaruškos. Mes turėsim mu
štus. muštis kaip velniai, kuo
met mes tenai nuvažiuosim. 
Pragariška ugnis muš mums Į 
akis, o mos turėsim eiti i mūšį 
su priešini? ai ranka rankon. 
"Niekados nebandyk varyt dur
tuvą per savo priešą kiaurai. 
Užteks ir nedidelio bakstelėji
mo. Ir nedideliu baksterėjimu 
jį užmuši, jeigu pataikysi į ge
rą vietą, ištraukti durtuvą iš 
jo kūno yia nelengva.

"Nevaryk ašmens į kaulingą 
dalį krutinės. Skrosk 
i žarnas arba j gerklę, 
tuomet išeina lengvai 
gui į ligonb itj važiuot

NEREIKALINGAS 
BALTINiMAS.

Visuose laikraščiuose 
vo arba paminėtas, arba ir 
ištisai išspaiizdmtas pp. 
Račkausko ir Strimaičio 
"žodis" dėlei p. Pilėno. Sa
vo "žodyje” jie šita žmogų 
taip nubaltina, kad jis lieka 
nekalčiausia avinėlis. Tuo 
tarpu gi kiek anksčiau to 
paties p. Račkausko veja
moj "Tėvynėj" p. Šimkus 
aiškiai parodė, kad šitas Pi
lėnas yra neaiškus žmogus 

;ir dirba neaiškų darbą: jis 
prisipažino tarnaująs ang- 

į !ų valdžiai, bet kokios io 
(tarnystės pareigos, jis nesa- 
!ko; jis verčia lietuvių laik
raščių įiolitiškus stiaipsniu;. 
ir, kaip mes girdėjom, siun
čia juos anglų ambasadai 
Washingtone; jis gyrėsi ga
lis visus pažangiuosius lie
tuvių laikraščius uždaryti; 
jis kalbino keliatą žymių lie-; 
tuviu važiuoti Rusijon ”už! 
sąjungininkų pinigus" ka
žin kokio tai darbo dirbti ir 
vienam iš ių, būtent p. Šim
kui, buvo iau idaves tuo 
tikslu *100.'

Pasakykit dabar, 
visa tai reiškia?

Pp. Račkauskas su Stri
maičiu nori mus Įtikint, 
kad ką tik Pilėnas dirba— 
dirba lietuvių labui.

Mes paklausime pp. Rač
kausko ir Strimaičio, ar Pi
lėno pasigyrimas, kad jis už-i 
darysiąs keturis didžiau
sius lietuvių laikraščius, ir
gi taikomas "lietuviu la
bui?”

Meldžiamieji, tokių daly
kų mums nepasakokit. Mes 
nemaži vaikai. Mes žinom 
kaip sąjungininkams, o v- 
pač Anglijai, "rupi lietuvių 
labas.” Ir jeigu Anglija už
laiko tokį Pilėną lietuvių 
tarpe, tai jau čia turi būt 
kur nors šuo pakastas.

bu-
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karei- 
pac-ame fronte 
suorganizavimo 

buvo išėję iš 
Sunkus jų 
atgal grįž

susita- 
s dėl jų likimo, būtent: su

lą batalionu 
oficieriais ir 
prie kokios

S.
Paskui dar viską smulkiai 

su Vai. Durnos delegacija 
aptaręs ir iš naujo ši klau
simą apsvarstęs, nors ir pul
kų steigimo idėjai pritarda
mas. vis tiek prie dabartinių 
sąlygų nerado galima leisti 
organizuoti lietuvių pulkų.

Kadangi tie lietuvių bata
lionai pačios karės vyriau
sybės inicijatyva daromi, tai 
Vai. Dūmos ir lietuvių žy
giai lietuvių pulkams suda
ryti tuo ir pasibaigė.

Lenkų Social-Demokratų Memorandumas.
Olandų-Skandinavų komi- į ėdalai, tautininkai ir reak- 

tetan liepos 13 d. apsilankė' cijonieriai, bet visai užmirš- 
Ignas Bašinskas, Galicijos ir: lama, kad lenkai

I
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visuomet 
Silezijos lenkų socialdemo-! kovojo visose pasaulio revo- 
kratfi partijos narys, ir Įtei-;liucijose, pirmose eilėse, is- 
kū 
mą. 
ma, 
k rai

komitetui memorandu-į torija žino, kad lenkai daug 
Memorandume sako-: šimtmečiu turėjo demokra- 

. kad lenkų socialdemo-: tingiausias ir laisviausias is- 
,tų Įgaliotiniai negali da-1 taigas. Lenkuose gvvenan- 

b.vauti socialistų konferen- čionis tautoms norima ikal- 
cijoj, nes vokiečių valdžia bėti, kad lenkai gavę nepri- 
nMšduoda Įgaliotiniams pas- klausomybę, spausią maža- 
portų. Delei to jie Įteikia sias tautas; bet gi lenkai jau 
Olandų-Skandinavų komite
tui ši memorandumą, nuo 
Galicijos ir Silez. lenkų soci- 

. a’demokratų partijos. Jau 
|26 metai lenkai turi interna
cionale savo atstovus ir ko
voję dėl lenkų nepriklauso
mybės. Lenkų yra visame 
pasaulyje apie 25 milionai, 
visi šitie milionai daug kar
tų mėginę grąžinti sau lais
vę; krauju pralietu už lais
vę, lenkai parodė visam pa
sauliui, kad jie trokšta lais
vės. Nepasisekė jiems iško
voti laisvę tik dėl to, kad jie 
gyvena tarp trijų stipriau
siųjų valstvbiu. Lenkai nie- 
kuomet nenustojo vilties iš
gauti laisvę, tik jų kiekvie
na pastanga dėl laisvės pasi
baigdavo didžiausiu kraujo 
praliejimu, kartuvėmis, Si
biru ir tt. Pasaulio demo
kratijoms leidžiamos paska
los. kad lenkai klerikalai, fe-

katalikų krūtinių ir ėdę jas: 
iie gėdinę katalikes mote
ris, netik gyvas, bet ir numi
rėlės.”

Chicagos laisvamanių 
kuopa pašaukė šitą nepraus
taburnį i debatus, kad jisai 
prirodytų, jog šitos jo ble-

Maliauskas nusigando. Jis 
"dakta- [žino, kad jis meluoja, kad to- 

__ — ’ • • 1 <

MALIAUSKAS BIJOSI 
EITI DEBATUS.

"Naujienos” praneša, kad. į vyzgos nėra melas, 
kun. Maliauskas, tas ”moky- 
čiausis” klerikalų
ras” ir keikūnas, laikyda- kių dalykų niekados nebuvo 
rnas savo misijas Chicagoj ir prirodyt jų negalima. To- 

...___ J J ”Draugas” paskelbė,
ir žmo- žmonėms, buk Francuzijojįkad i debatus Makauskas 
jau ne- bedieviai draskę širdis iš'neis.

žmogui
Ašmuo

dabar garantuoja tautoms 
pilną politikos ir ekonomijos 
laisvę.

Toliaus sakoma: ”Todel 
mes socialdemokratai, inter
nacionalo nariai, pranešam 
ir reikalaujam, kad Lenkai 
butų nepriklausoma suvie
nyta valstybė. Jeigu ištik
tų jų taika manoma padaryti 
niekieno laisvės neatėmus, 
mes reikalaujam, kad vi
soms tautoms nepriklauso
moj Lenkijoj butų garantuo
ta pilna laisvė.
"Mes lenkai socialdemo

kratai tvirtai stovim už tau
tų apsisprendimo teisę, mes 
prieš aneksijas ir kontribu
cijas. prieš bikokią 
Kiekviena tauta savo 
je privalo būti laisva 
priklausoma. Mes. 
socialdemokratai, šios karės 
sunaikintos ir nuniokotos 
šalies, reikalaujam, kad len
kams butų padėta atstatyti 
šąli. Kadangi yra kalbama 
apie laisvas jūres, tai ir len
kai turi būti atminti: lenkai 
privalo turėti kelią i jūres. 
Vardan to viso negalima da- 
leisti, kad civilizuota 20 mi- 
lionų tauta butų spaudžiama 
ir slegiama didžiųjų valsty
bių, juk negali būti pasauly
je sūnų ir posūnių! Tuo
met tik juokingai skambė
tų žodžiai: "brolybė, lygy
bė !” Mes stovim už viso pa
saulio taiką, visų valstybių 
geruoju susitarimą.”

karę, 
žemė- 
ir ne- 
lenkai

7

Mpradėjo pasakot tamsiems dėl 'Draugas” paskelbė,M
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ROCIIESTER, N. Y. 
Dr. Montvido paskaita.
Kaip jau buvo "Keelivy- 

je” pranešta, kad čionai ža
dama rengti paskaitas, tai 
20 ir 21 spalio paskaitos Įvy
ko. Birmą dieną Dr. Mont- 
vidas skaitė paskaitą apie 
sveikatą. Susirinkimą su
šaukė D. L. K. Gedimino 
draugija. Paskaita buvo 
naudinga, aiškiai išdėstant! 
klausytojams žinias anie i- 
vairias ligas ir budus kaip 
nuo tų ligų apsisaugojus

Antrą dieną Dr. Montvi- 
das LSS. 7 k. mitinge skaitė 
paskaitą,temoje "Neišven
giamas socializmas." Po pas
kaitai, vakare Dr. Montvi- 
<las pasakė prakalbą. Prie 
LSS 7 kuopos prisirašė 10 
naujų narių.

Dr. Montvido apsilanky
mas pas mus paliko daug 
dvasiškos naudos.

LSS. 7 kuopos vakaras.
Spalių 28 d. čionai buvo ; . 

S.S. 7 kuopos surengtas va
karas. Scenoje statė B r. 
Vargšo 4 aktų dramą ''Kry
žius.” Atvaidinta puikiai. 
Kuopa šiam veikalui sulošti 
parinko geriausias savu spė
kas, tai ir visos rolės buvo 
atliktos be mažiausio užme
timo.

Vakaras, ir materialiu, 
žvilgsniu rengėjams gerai 
nusisekė, nes žmonių buvo 
pilna svetainė.

Gyvas darbininkų judė
jimas.

Vietos socialistai gyvai 
darbuojasi varydami kuo- 
smarkiausią rinkimų agita
ciją. Nėra tos dienos, kad 
nebūtų gatvėse socialistiškų 
prakalbų. Kalba vis nauji 
kalbėtojai, traukiami iš ki
tur, gabiausi prakalbininkai 
ir agitatoriai. Jų prakalbos 
palieka miniose Įspūdžius ir 
nušviečia -----
dus pasiliuosavimui iš po 
kapitalistiško jungo, kuris 
ypač šiais karės laikais tam
pa jau nepanešamas.

Socialistai čionai turi i 
visas vietas savo kandidatus 
pastatę, taip vadinamą "pil
ną tikietą.” Tikimasi, kad 
šiemet socialistai ar pilnai 
laimės arba gaus nesulygi
namai daugiau balsų, negu 
kada-nors pirma, o tas irgi 
bus darbininkams nemenku 
žingsniu prie pergalės.

K. Arminas.

I
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miniose ispuozius n §ito tautiško veikimu cai - 
ia dai oininkams bu pajs buvo parengta trejo ;

socialistų prakalbos. Pirmas 
ju parengė Tėvynės mylėto
jų Draugija (pašalpinė?, 
kalbėjo d. L. Pruseika, žmo
nių buvo tiek, kad $14.00 su- 
centais aukų surinko. Ant
ros prakalbos buvo suren
gtos socialistų. Kalbėjo Dr. 
A. Montvidas, žmonių prisi
rinko pilna svetainė. Tre
čias prakalbas surengė Lie-i 
tuvių Darbininkų Progresy- 
viškas Kliubas, kalbėjo d. .L 
šaltis, žmonių kupinai prisi
rinko. Pirmose ir paskuti- 
niose buvo vienbalsiai pri
imtos prieš priverstiną ka
reiviavimą ateivių, netu
rinčių jokių pilietiškų po- 
pierų, protesto rezoliucijos. 
Nors pirmutines prakalbos 
buvo surengtos per pašalpi- 
nę draugiją, bet jinai yra 
progresvvė ir socialistų re
miama.

Dabar matome, koks dide
lis skirtumas žmonių atsine- 
šime link socialistų ir tautie
čių. Nenoriu aš čia pajuok
ti tautiečių, bet primenu tik 
tą liūdną jiems faktą—ko
dėl taip yra? Man rodos, 
kad laikas jau jiems pasi- 
liaut paikinus darbininkus, 
nes pastarieji išaugo ir su
prato, kas rūpinas jų reika
lais. Žino, kad tautiečių 
siūlomais keliais toli nenuei
si, neigi išrisi dabar pasi
baisėtiną darbininkams pa
dėjimą. Komercijomis, at- 
budavojimo kompanijomis 
taipgi nepagerinsi,darbinin
kų būvio. Taigi, nėra ko ir 
stebėties. kad darbininkai 
neina Į tokias prakalbas, 
kur pasakojama darbinin
kams pasakos, kurių jie 

____ r________ kiaušy tie jau perdideli. 
įspūdinga, ką liudijo karš-. Taigi laikas, pp. tautiečiai, 
tas delnų plojimas. i mesti savo senus idealus

Berods, tūlas čia žinomas žmonėms siūlius, tik vienyk’- 
musų tautietis mėgino pa- tės su socialistais ir kartu. ’ 
darvt kalbėtojui porą pate- darhuokitės darbo žmonių keliatas prakalbų, darbštes- 
mijimii, bet gavęs Į juos pa- naudai, o tuomet ir darbo ni draugai vaikščiojo po lie- 
aiškinimus sutiko ir pripaži- žmonės eis su jumis. I tuvių stubas, pardavinėdami
no: "suprantu—aišku.” Kunst Albers. kooperacijos šėrus ir tas

NASHUA, N. H. 
Socialistų spėka auga.
Spalių 28 d. čionai Įvyko 

LSS 192 kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėto jum bu
vo d. J. Smelstorius. Pirmu 
atveju kalbėtojas išparodė 
darbininkų judėjimą pasau
lyje, kaip valdančioji klesa 
mirtinoj savo kovoj su pro
letariato klesa silpnėja ir 
draskosi matydami galą sa
vo viešpatavimui, susipra
tęs pasaulio proletariatas 
vis tvirtesnių ir tvirtesnių 
pozicijų Įgauna ir pradeda 
jau isakynėti pasaulio valdo
nams, kad nulenktų savo 
galvas prieš darbininkišką 
klesą ir atiduotų valdymo 
vairą i proletariato rankas. 
Prakalba darė gilų Įspūdi 
klausytojuose.

Antruatvėju kalbėjo apie 
Amerikos darbininkišką ju
dėjimą ir valdančios klesos 
reakciją prieš tą judėjimą, 
išvesdamas, kad darbininkų 
klesos pergalės diena artina
si netik čionai, bet ir ant vi
so žemės skritulio. Turiu 
pasakyti, kad d. Smelsto- 
riaus prakalba ši kartą buvo

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©

Prie LSS 192 kuopos pri
sirašė 6 nauji nariai.

Nors čia paminėtas pate- 
mijimų dąvėjas nesenai dai 
skelbė, kad socialistų tik tris 
ir pusė, dabar galima jam 
pasakyti, kad jie da neišn\ ■ 
ko, nes turi jau 36 narius. 
Vadinasi, socialistų s|)ėko> 
auga. Lapkričio 28 d. vė. 
bus tos pačios socialistų 
kuopos surengtos prakalbos. 
Kalbės d. Z. Puišiutė. Be to 
musų kuopa žada ir darbuo
jasi toj linkmėj kad atgaivi
nus socialistų kuopą Man- 
chestery. Tokiu budu, kaip 
matote, džiaugsmas, kad so
cialistai išnyksta, buvo per- 
anksti. Socialistas.

ELIZABETH N. J.
Tautininkai ir socialistai.
Pradedant nuo 20 iki 23 ei. 

spalių, čia buvo taip sakant, 
lenktyniavimas tarpe tautie
čių ir socialistų. Mat tą sa
vaitę tautiečiai turėjo sava 
sveikatos ir spaudos, geriat 
sakant, savos politikos pakė
limo savaitę. Surengė dve
jas paskaitas ir vienas pra
kalbas. Dieve tu mano, tų 
žmonių nesilankymas, kad 
rodos jų čia visai nebūtų. 
Pirma dieną buvo Dr. Bace
vičiaus skaityta lekcija apie 
kūno hygieną. Žmonių susi
rinko ar-ie nepilnai du tuzi
nu. Antros lekcijos klausi
nes arėjo vos tuzinas ir pre 
legentas nei neskaitė. Arč
io prakalbu diena, bet čia 
svetainė tuščia: kurie ir bu- 

.'vo arėję, tai tuoj ir vėl išėjo, 
liko tiktai keli socialistai, o 
jei ne jie. tai ir kalbėk nors 
sienai. Nesuprantama, ka 
čia galėtų būti, kad ir tie ka
talikai visai neina i tautie
čių prakalbas: jiems juk jie 
gerinasi, giria juos visaip, 
kaip tik išmano, o jų kaip 
nėr, taip nėr.
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WORCESTER, MASS. 
Teisvhč tautninkams.

Iki šiol tarp pirmeivių 
tautininkų ir socialistų grie
žto skirtumo čionai lyg kad 
ir nebuvo. Galbūt dėlto, kad 
musų tautininkai nedrįsta 
stoti atviri-n kovon prieš 
darbininku, judėjimo pirmą
sias eiles. Dabar jau rodos, 
nudeda Įsidrąsinti...

Spalių 28 d. š.m. ir musų 
tautininkai parengė prakal
bas, pasikviesdami iš Bosto
no du kalbėtoju. J. Strimai-' 
tis delei nežinomos priežas
ties neatvyko, gi Ii. Norkus 
atvyko ir pasakė musų tau
tininkams gana nuosekliąliniukams 
prakalbą.

' fautinin k u k ai bėt o j a s 
pipasakoję- kunigijos iuod 
politika čionai ir 
vandenyno priėjo 
konkliuzijos, kad 
jai išeiti iš to padėjimo, ko
kiame ji šiandien randasi 
yra tik viens kelias, o tasai 
veda per socializmo mokslą. 
Toks užreiškimas musų tau
tininkams buvo nemažu sur- 
pryzu. Jų, matomai, buvo 
laukiama ofensyvo imies so
cialistus, tuo tarpu kalbėto
jas tautninkams pataria so
cialistais likti.

Ką gi darysi. Laikas ga
lingesnis, o jis Įsako mesti 
senoviškus savo laiką at
gyvenusius idealus ir siekti 
nauju ateities idealų. Taip. 
Darbininkai, vienykitės.

Teisybės mylėtojas.

a-
ą 

anapus 
prie tos 

žmoni-
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NORNVOOl). MASS.
Atsakymas šv. Juozapo są

jungos "Darbininkui.”
Šv. Juzapo sąjungos orga

ne tilpo pranešimas iš Nor- 
\vood, kad tūlas socialistas, 
arba kaip klerikalai tegali 
ištarti "cicilikas," prakazy- 
ravęs visus pinigus, parėjęs 
namon paėmė "bobos 10 do
lerių ir nežinia kiek burdin- 
gieriaus" ir tuos pinigus tai
pgi prakazyravęs, paskelbė, 
kad kas tai apvogė jo namus. 
"Darbininko” rašytojas aiš
kina, kad kaip jam paaiškė
jo, pasirodo, jog pinigus ne
pavogė, bet pats paėmė ir 
prakazvravo.

šitoks yra turinys "Darbi
ninke" paskelbtos korespon
dencijos. Aš esu užintere- 
suotas ir reikalauju faktiš
kų prirodymų. Už prirody
mą, kad aš pats paėmiau mi
nėtus pinigus, skiriu da 25 
dolerius atlyginimo, kad iš
niks teisybę Į aikštę ir pas
tatys mane prieš skaitančios 
visuomenės teismą. Gi nepa
darius to mano vardo šmei
žikui. žinosiu kur ir pas ką 
savo žuvusių pinigų turiu 
jieškoti.

Tikiuosi, kad mano pasiū
lymą priimsi ir atliksi savo 
priedermę, aš iš savo pusės 
irgi nepraleisiu.

J. K. Dundulis.

I

AKRON, OHIO.
Atidarė lietuvių kooperaty- 

vės bendrovės krautuvę.
Prieš nesenai čia kilo su

manymas steigti lietuvių ko- į kad Rukštelis be gėdos daug 
operatvvę bendrovę valgo- primelavo. Ofensyvas pasi
nių daiktų krautuvei atida-. baigė. Prasidėjo klausimai, 
ryti. Sumanymui pritarė Į-‘Juodosios armijos lyderis 
vairių pažiūrų žmonės.. Ne-, nežinodamas kaip išsigelbė- 
beto. kad nebūtų atsiradę to-'ti, pradėjo aiškintis, kad ne- 
kių žmonių, kurie kitaip rie- gali parašytų klausimų per
galėdami pakenkti, stengėsi skaityti. Žmonės šaukia: 
bent niekingas kalbas plėto- 'Jeigu da nemoki rašto 
ti ir šmeižti kooperacijos skaityti, duok mokančiam 
tvėrėjus. Tečiaus musų vei- i>erskaityt ir atsakyk.” Susi- 
kėjai neatkreipia Į tai jo- linkimas kvatoja. Rukšte- 
kios atvdos, tie visi šmeiži- liui ofensyvas ant socialistų 
mai ir plepalai tik patiems taip nusisekė, kaip švento 
jų skleidėjams atnešė blogą tėvo vaikams ant Austrijos, 
vardą ir atskleidė visuome- Publika juokdamosi iš’to
ne! jų tikrą veidą. Į kio kalbėtojaus, kuriam tik-

Kooperatyvės bendrovės tų da Vadparaįse bulves 
sutvėrimui buvo surengta skusti, o ne žmones mo- ., t 

kinti, išvaikščiojo, nelav.-’ prakalbų šioj apielinkėj at- 
kdama nei prakalbų galo, i laikyti, tik bėda, kad darbi- 

Socialistai pakvietė tuos ninkai nelabai jų paiso, 
klerikalų agitatorius i di<- Krivaitis.

sutvėrimui buvo surengta

<-

darbas atnešė tiek ; 
kad šiandien jau 
bendromis spėkon i i - 
ir at . _ 
ratvvę krautuvę, 
einasi gera:. Ėmėju 
do užtektinai, "ord. •- 
vežiojami ir pristm.>■ 
mus, tikimasi, ka,: ji meru- 
tyvė valgomų daiktų krau
tuvė duos naudos ne \ ler 
jos šėrininkams, K. ir pa
tiems ėmėjams (kostume- 
riams). Linkėtina. kad taip 
ii butų.

Reikia pasakyti, kad tani 
reikalui daugiausiai pasi- 

idarbavo d. R. Grigaliūnas ir 
|a. M. Balčiūnas.

Koopraciįos seras par
duodama po 815 ii- įstojimo 
i bendrovę $1.00. Vert 
siems vietos lietiniams 
ties prie kooperacij-; >. 
berto romis šnekomis

i .<

krautuves ;kuiti ii 
nuo iš- 

ku- 
nemažą 
sau pa- 

lietu-

naudos, 
turime 

_____ , Įkurtą 
.ti darytą lietuvių kuope- 

\ iskas 
pasi ro
jai" iš 
n i i na

etų v:- 1 - (ic*
h.c.1 

galima 
butų, ir kitų gyvenimu reik
menų 
tuo budu ginties bent 
n a u d oi i m o tarpiu in k ų. 
rie už patarnavimą 
produkto vertės dali 
lieka. Taigi darban 
viai i

Apušotas.

RUMFORD, M t.
Ofensyvas prieš socialistus.

Reakcijai pradėjus siau - 
ti, visos juodos spėkos pra
deda išeiti ant kovos lauk--, 
ir tie, kurie pirma kai žiur
kės i olas sulindę tūnojo, da
bar jau bando didvyriu rolę 
lošti.

Rugsėjo 30 d. kemėšinės 
šv. Juozapus sąjungos orga- 
nizatriai čia surengė pi-a- 
kalbas. Po vadovyste atsi
prašant savo vardo "studen
tų" Rukštelio ir kokiu ten p. 
Jasiuno, musų juodoji gvar-i 
dija padarė ant socialistų 
ofensyvą.

Pirmutinis studentas. Lu- ;(ios niekam neatnešė, 
testeris, ?s kurio laukta. Kau 
ką nors moksliško pasakv:, 
pasirodė tikru Romos agen
tų mokiniu. Gyrė, gyrė, ne
pagirtinus kunigų darbus 
iš tų paikų pagyrų ne tik 
žmonėms,bet ir paikiausiem 

naudos tebuvo. Paskui pra
dėjo atakas ant socialistu. 
Kiek juoduosius gyrė, ti 
raudonuosius sočia < i si u 
smerkė, šaukdamas: "Kur 
jūsų mokyklos, kur jūsų mu
ksiąs?" Vyčiai iš džiaugs
mo (matomai dėlto, kad iš 
savo vado pranešimo paa
rė, kad ne vien vvčiai v ra 
tamsunais), jau ura pradė
jo Šaukti. Bet štai pasigir
sta suris ir iš atakuojamos 
pusės. Tūlas socialistas, 
mandagiai paprašo balso ir 
nori pastatyt klausimą. Juo
dosios armijos lyderis (tur
būt, kad neprisieitų taip at
sisėsti, kaip kitados Cam- 
bridgeuj) susimaišo ir balso 
neduoda, reikalaudamas, 
kad klausimai butų raštiš
kai paduodami. Susirinki
me kila sujudimas. Didelė 
didžiuma reikalauja klausi
mų. Visiems, išskyrus vy- 

jčius, matomai buvo aišku,

■

minykams matomai mažti pSuką vadino kaizerio agen-

I
kurijas. Atsisakyt nebuvo 
galima, nes tai parodytų vi
sišką ofensyvo puolimą. V. 
Pokštelis apsiima ir paski
ria susiėjimui vietą, kad ten 
abiem pusėm susitarus pa
skelbti diskusijų susirinki
mą. Bet kada socialistai

V T'Y . Ik.
s, kao

I

nuėjo dalyką aptarti, 
atsisakė, aiškiu.lamas 

įsu sacialistais nenorįs kalbė
ki. Taip. Su tokiais tamsos a- 
jnaštalais kaip V. R. sociali-- 
j tams irgi perprasta disku- 
suoti.bet jeigu jis drįsta 

•užsipult. privalo ir laikyties, 
ne bėgt kaip šeškas. Ra

ida jis taip daro, lai jau vi
siems aišku, kati ji< tik ku
nigiškai šmeižti pataiko, liet 
• argumentus atsakyti, tai 
jau reikia ir proto ir žinoji
mo. o V. K. matomai pats 
žino, kad. to jam stinga.

Apie vyčių generolo P. Ja- 
siuno iš Le vistono prakal
bą tiek galima pasakyti, kad 
tai "jumping Jack,” o ne kal
bėtojas. Išėjęs ant pagrin
du jis dirba rankom ir ko
jom, tarsi gatvininkas ant 
•tampo džiką šokdamas. Cir
kui už klav.ną gal ir butų jis 
rinkamas, bet tik iau ne pra
kalboms sakyti.

Tai šitoks buvo čia pirma> 
musų reakcijonierių ofen- 
svvas.

Socialistas.

PITTSTON, PA.
Tautininkai naudoja SLA. 
už priedangą savo partijos 

tikslams.
Spalių 28 d. musų tauti

nio kai-politikieriai surengė 
Susivienijimo kuopos vardu 
prakalbas, nors kuopa visai 

(apie tai nieko nežinojo. Kal- 
į bėjo atsivertėlis Sirvydas, 
j Pirmu kartu teko man gir- 

’įdėt ji kalbant ir teisingai 
įsakant, jo kalba jokios nau- 

, nei 
Susivienijimui, nei Sanda
rai. Sakė, kad "Naujienas’’ 
užlaiko kaizerio pinigai, o 
socialistų Sąjunga pardavi
nėja raudonas knygutes po 
25c. dėl pasiliuosavimo nuo 
kariumenės. Trockį ir Ka-

I

)

i
tais, ir girdi jie ten nuvažia
vę visai prie darbininkų par- 
rijų neprisidėjo. Pasakojo, 
kad socialistai, visi abelnak 

i yra vergijos palaikytojai ir 
i šokios laisvės nenori.
! Kadangi jisai leidosi užduot 
klausimų, tai vietiniai drau
gai, Valinčius ir Vaškevičius 
nurodinėjo kalbėtojo pasakų 
melagingumą, bet renegatas 
atsakydamas ir vėl tuos sa
vo melus atkartojo. Taigi 
pasirodo, kad tautininkai 
skęsdami jau pradeda grai
bytis už britvos. Argumen
tų nei teisybės jie visai pra
deda nebepaisyt. Iš to ga
lima spręst, kad prilips ožys 
liepto galą.

Kunigo Giminė.
"Grandzijoniškos” Tauti

ninkų prakalbos.
23 spalių čia buvo tauti

ninkų prakalbos. Kalbėjo 
vietinis ai rys advokatas apie 
gerumą "L. L. Bondsų," an
tras kalbėjo St. Gegužis apie 
gerumą SLA.—ta pati pasa
ka, kurią jis išmokęs keli 
metai atgal. Keletas iš pu
blikos, eidami namon (vidu- 

jryje prakalbų! sako, "ot, 
įvelv butume po pajų už tą 
■ 10c. nusipirkę, tai bu.t buvę 
! geriau." Ir ištiesų, žmonėms 
l jokios naudos iš tų prakalbų 
nebuvo. Girdėties, nekurie 
tautininkų džiaugiasi, kad 
valdžia sustabdė "socialistų 
prakalbas."

šiuom laiku tautininkai, 
kaipo rekcionieriai žada vi
są eilę "grondzi.joniškų"

____ __ ___  reikalu, 
oks prieš visuomenę iškils 

Institute 
čio- 
stū- 

užsi- 
sky- 

, rinč
: oriai

FLINT, MICH.
Jaunimas suskato mokytiem 

praktingo mokslo.
Kaip rodos, pasaulinė ka

tastrofa—karė, visame ka
me, kiekvienoj visomeninio 
gvveni’no sritvj i>adarys i** 

j jau nudarė daug atmainų. 
(Net ir mokslo srvtyj puste- 
j biama kares intekmė. Be- 
isimokinantis jaunimas stve
riasi mokyties techniko?. 
.Matomai sužiniai ar instink- 

jiy\iai jaiudamas reikalą, 
: koks prieš visuomenę iškils 
i karei pasibaigus, 
lot Industrv mokykla 
Inai kimšte prisikimšo 
i deniais. Daugiausiai
■ rašė elekti otechnikos 
iriim. Taipgi gamtos ty 
Ijimo ir aeronautikos 
jVininkystės mokslai turi da
bar dauff mokiniu.

i
Patarimas automobilių 

sav:ntnkams.
■ Daugelis lietuvių šiandien 
jau turi nuosavus automobi
lius: daugelis jų, kiek man 
žinoma, nėra ganėtinai apsi- 
pažinę su tomis mašinomis. 
Yra tokių šoferių bei aut - 
mobiliu savininkų, ką žie
mos laiku palieka automobi
lių gatvėje ar šaltoje gara- 
žoje. Paliktas vanduo var- 

i tojamas inžino vėdinimui 
automobilyje gali užšalt’. 
Tokiame atsitikime, palei
dus automobilių gali cilin
drai sprogti ir automobiliu 
sugadinu. Kad radiatoriuje 
vanduo neužšaltų reikia 
vartoti šitokį būdą: 4V* sva
ro calcium chloride sumai
šyti su 1 galionu čysto šiito 
vandens ir tą vandeni supil
ti Į radiatorių. Tik būtinai 
reikia toki sudėtini teisin
gai išpyldvt, (neįdėti tų mi
nėtų chemikalų daugiau ar 
mažiau Į 1 galoną vandens*. 
Šitoks vanduo vėdina inžiną 
i p neužšala.

♦ # ♦ t

Pasibaigus darbams an: 
farmų, per vasarą laukuos .• 
dirbusieji darbininkai pra
deda susikraustvt ant žie
mos į miestus. Tas pastebia- 
ma vpač Flint mieste, kur 
pirma darbininkų trukdavo, 
dabar jau ir darbo jieškan- 
čiųjų sulikti galima. Dar
bai kol-kas eina gerai.

.1. K. Matchulis.

I
I
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MEDFORD. OREGON.
Šita apielinkė labai graži. 

Miestas taipgi gražus : per 
viduri teka upė. kurios kran- 
krantai apaugę lapuotai 
medžiais. Miesto gatvės 
taipgi išsodintos klevais, 
šermukšniais ir beržais. 0- 
ras labai sveikas ir vanduo 
geras. Aš daug vietų esu 
apvažiavęs, bet tokio gero 
vandens niekur nebuvau už
tikęs; mat apielinkė čia 
kalnuota, tai daug yra šalti
nių.

Gyventojai čia verčiasi 
daugiausiai iš sodų. Žemė 
čia labai riebi, mėžti nerei
kia, tai sodai auga labai gra
žus. Aš irgi turiu 30 akrų 
sodą už 5 mylių nuo miesto 
ir 5 akrus žemės su trobom 
mieste. -Jei kas norėtų pir
kti, parduočiau, nes noriu 
važiuot i San Francisco.

Medžioklei čia irgi puiki 
vieta, nes žvėrių ir paukš
čių yra labai daug. Kartais 
ir užmigt negali, kaip prade
da tetirvinai burbuliuoti.

Žmonės čia labai draugiš
ki. Ir kelių valandų nesi
gailės sugaišinti, kad pada
rius tau gerą. Mat svaigi
nančių gėrimų nėra, tai visi 
gyvena blaivais protais ir 
gerai apsieina.

Tik visa bėda, kad lietuvių 
čia nėra, o nemokant anglų 
kalbos tarpe anglų nesmagu 
gyventi. Darbininkų čia 
taipgi stinga. Motęrįs ir 
merginos čia dėvi vyrų dra
panom ir dirba vyru darbus.

Elizabėth Dugen.

!

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

Kas mins rašoma.

iaisvę 
bet taip 
pradėjus 
atsirado

MINERSVILLE, PA. 
Aukos Mockaus bylai.

Kiek laiko atgal aš buvau 
pajudinęs klausimą apie pa
rinkimą aukų Mockaus nykti, 
kuria užvedė prieš jį komos 
juodvarniai, norėdami už
gniaužti žodžio laisvę. Pa
keldamas ši klausimą aš tuo
met maniau, kad i mano šau
ksmą atsilieps daug 
Mylinčiu lietuviu, 
nebuvo. Tiesa, 
man rinkti aukas, 
keliatas geros valios draugų, 
kurie neatsisakė paaukaui . 
bet palyginus tai su Minevs- 
villės skaičiuiu lietuvių, ku
rie mėgsta vadinti savo 
laisvamaniais, tai tik lašas 
jūrėse. Yra musų miestely
je keturios lai-vos draugi
jos: dvi jų pasižadėjo pri- 
gelbėt tame darbe, kitos ovi 
—ne. Keliatas draugų taip
gi ketino padėt rjnkti aukų, 
bet iki šiol jų darbo da nesi
matė. Tuo tarpu byla jau 
artinasi ir pinigų būtinai 
reikia. Mockus pats yra ne
turtingas žmogus, pinigų ne
turi, ir jeigu lietuviai, kurie 
myli laisve, nepadės jam, tai 
bylą sunku bus laimėti, kuo
met kunigai, prisiplėšę pini
gų iš tamsių parapijonų, 
šimtais aukauja, kad tik už
davus žodžio laisvei smūgį.

Aš esu pasiryžęs dirbti 
kiek tiR man aplinkybės leis. 
Kartu su šiuo laišku siun
čiu "Keleivio” redakcijai če
ki ant $7.00 ir meldžiu, kad 
ji perduotų tenai. Kur reikia. 
Kviečiu ir kitus draugus pa
sidarbuoti.

Šiuom kartu Mockaus by
lai aukavo drg. "Spindulys 
šviesos" $5, Marė Kundra- 
tavičienė $1 ir Juozas Bag
donas $1.

J. Ramanauskas.
Nuo Redakcijos: Čeki ant 

$7 gavome ir išsiuntėm j_. 
Mockui i Detroitą.

Atsakymas.
So. Manchester, Conn. — 

"Keleivio” No. 43 tūlas "sku
durų apaštalas" savo kores
pondencijoje prirašė daug 
neteisybės, skelbdamas, kad 
LSS. 214 kuopoj kiiusl re
voliucija ir bolševikai likosi 
sumušti, nes menševikų 
Įnešta protesto rezoliucija 
prieš "Kovos” taktiką likos 
priimta.

Nieko panašaus nebuvo. 
‘Jokios protesto rezoliucijos 
nieks pas mus nepriėmė ir 
nesiuntė "Kovai.” Kam tas 
melas?

Mes negirtame "Kovos” 
poziciją, bet nenorime pro
testuoti. nes tų protestų ir 
prieš protestus protestų jau 
ir be musų "Kova’’ kimšte 
prikimšta.

Mes kaip rėmėm taip ir 
remiam visus socialistiškus 
laikraščius ir jokių bolševi
kų pas mumis nėra. -Dėlto 
korespondentui, kuris klai
dina vsuomenę. išreiškiu sa
vo papeikimą.

A. Birėta.

Ne viskas taip, kaip 
aprašyta.

Korespondencijoje iš De- 
troit, Mich., kame praneša
ma apie nušovimą J. Abro
maičio, paduota daug netei
singų žinių. Pirma, likosi 
nušautas Izidorius Abroma
vičius, o ne Abromaitis: an
tra, ne aukų rinkėjai buvo 
užėję i namus, kur buvo koks 
ten pokilis, bet policistai, 
kurie nusigėrę išėjo iš tos 
stubos ir susitikę su aukų 
rinkėjais, užpuolė juos ir 
susirėmime Iz. Abromavi
čius likosi nušautas: trečia, 
pašarvoto neėjo žiūrėti nė 
daktarai, nė policistai. Pa
sakojama nebūti dalykai.

Gerai žinantis.



—Matai, vaike, ar aš 
sakiau, kad tu meluoji!

—Kame tas melas?
—Tu man sakei, kad dū

šia negali į dangų nueiti.
—Tai iš kur tu. tėve, žinai, 

kad tai yra melas?
—Palauk, vaike, aš i 

pasakysiu. Mes katalikai 
turėjom dabar uždusinę die
ną ir už visas dusias buvo 
pamaldos.
’ —Už visas, sakai?

—Jesa. Kunigas pas.... 
.- —Palauk. O kiek tų vi
sų dusių iš viso yra? 
. —Aš to nežinau, vaike.
• —O sakai, kad už visa •
meldėtas.

—Jes, už visas agulnei.
.—Kam jus už jas meldė- 

tės?
—Kad palengvinti jonr

pakutą.
—O ką jus žinot, kad jo 

”pakutuoja ?”
. —Kožna dūšia turi paku- 
Lavot už savo griekus.
‘ —Tai kam ii pakutavojar.

Sim

KUR DINGO CUKRUS?
i,.- įaip senai mes pergyve
nom bulvių badą, kiaušinių 
bailų. Dar nesenai valdžios 
komisijos, tyrinėjusios bul
vių ir kiaušinių bado prieža
stį. paskelbė pasibaisėtinų 
snr. Ikmenų apie spekuliantų 
ii- irusių veikimą, kaip ty
čia buvo keliamos kainos, 
tyčia buvo daroma kiaušinių 
ir bulvių “stoka.” Dabar 
dar »si tas pats, ir tas rasit 
da. rysis dar nesvki ateityje... 

Koks gi iš to išėjimas? 
K a a <u (rustais, kova su ta 
i\aika, prie kurios tokie 
i> is’ai gali šeimininkauti ir 

: -i gyvenimo reikmenis 
akyli savo naguose—štai

v:cnintėli< iš to išėjimas.
"Novyj Mir."

pažasėia bibliją. Čia sudė
ti visi Mozės raistai. Gal 
nori paskaityt?

—Olrait. vaike, gali varyt 
loliaus. Pasakyk man, ką 
tie mokslinčiai sužinojo dau- 

Įgiau.
—Tolinus, leve, žmonės 

matyiė, kad žemė nėra plok
ščia. kaip koks pajus, liet ap
skrita. kaip arbūzas.

—Tai koks čia difrensas, 
vaike? Juk iš arbūzo gali
ma padaryt ir pajų.

—Tu, tėve, klausyk, ką aš 
tau kalbu. Pirma žmonės 
tikėjo, kad po žeme yra pra
garas. Bei paaiškėjus, kad 
žeme yra apskrita, paaiškė- 
io. kad pragaro tenai nėra 
Tamsus žmones to tečiaus 
nesuprato ir iki šiai dienai 
vis (iki, kad pragaras yra.

—Aš. vaike, irgi tikiu 
kad yra pekla.

— Paskui žmonėms pasi 
t-kė padaryti tokį įrankį 

per kuri žiūrint tolimi daik
tai pasirodo visai arti. Tie 
įrankiai paprastai yra vadi
nami žiūronais. Ir štai, ka
da astranomai atkreipė tuos 
žiūronus į dangų, pasirodė 
kad ta mėlynė, lai nieką- 
augiau, kaip tik oras užlie

tas saulės spinduliais. Pa
sirodė. kad tokio dangaus 
kur galėtų seilėti Dievas i- 
visi šventieji, visai nėra 
’asiri'dč, kad žvaigždės nė

ra tokios mažutės. kaif 
tunus rodos, bet milžiniško, 
aidės, po tuksiantį karti 
iidesnės už musų žemę. Jo.- 
šrodo mums tokios mažu- 
č , o kitų nepašarvuota aki
ni ir visai negalima, matyt 
iel to, kad jos baisiai toli 
.aip toli, kad jeigu pasakyt 
a tolunią myliomis, tai išei 
ia tokia skaitlinė, ka i žmo 
raus protas negali jos didu 
no įsivaizdinti: pavyz
Ižiui. arčiausia žvaigždė 
iui: žemė 
n.TJO.tKHUHMMioO 
nvliu atstumo, 
rali 
oli? 
um ir tavo 
<nt greičiausio

Apie Džiovą
DR. A. MONTVIDAS.

Ncw \ orke. Bostone. 1 hi- 
ladclphijoi ii 

j tuose nėra 1 I ’ ■
kukavimo nebuvimas nerci: 
škia karščio. Priešingai, la
bai reti yra atsitikimai, kad 
prakaitavimas įvyktų su 
kaiščio pakilimu—jis įvyks
ta, kuomet karštis nupuola 
iki norni-.’.lio ir da daugiau> 
kada jis būna subnormalis.; 
Prakaitavimas pas didžiu-j 
mą džiovininkų yra svarbus 
si mptomas ir jis tankiausiai! 
įvyksta nakčia (prieš ryt
metį), kada karštis yra nu-j 
puolęs. Žmogus pabunda is 
miego nuprakaitavęs, kar- 
tam su pilnai šlapiais apali- 
niais drabužiais. Ypač ši>, 
-ymptomas darosi žymus ir 
nepakenčiamas toli nužen-l 
gu-ioi ligoj. Tečiaus tūli, 
džiovininkai ii miršta netu-l 
įėję naktinio prakaitavimo.

Jau sykį kalbėjau apie 
kraujo bėgimą iš plaučių jų 
džiovoj, todėl nereikia iš
leist iš atydos ir šio fakto, 
-pėjant anie džiovos lurėji- 
uą. Jeigu žmogus spiaujaj 
liauju pneumonijoj, širdies} 
ligoj arba kitoj kokioj stai- 
-iuj ligoj, surištoj su bron-į 
•hų bei plaučių uždegimu, 
uiomet spiovimas krauju 
tankiausiai nereiškia džio 
vos. bet gali būt ir tada džio-1 
\a surišta su kita liga, kuri'

..........................

I

nnes- 
(’uk- 
Slai-

i kituo-c 
cukr-.ius. 

rus prapuolė staiga.
|gą prapuolė visas cukrus at
sargoj. ir niekas nežino, 
koiiel taip pasidąrė. Niekas 
nežino, kur ta atsarga din
go? Kas už cukraus badą 
kaltas?

Prisimena panašu 
kai Rtrtijoį. Rusijoj už ku

iliu mėne-iu ja ieš i ivoiuici- 
I ją buvo pnipuolusi duojia. 
i Laikraščiuose taip ir mirgė
davo telegramos: iąmbac 
”prai>i!.)lč" duona: Simfero- 
Įmlyje "staiga neliko’ duo
nos; Kurske, arba Voroneže 
"dingo ’ ('uolia. D salia tu 
telegramų mirgėjo kito<: 
"atrasta siapli du«>iios san
dėliai. kažin kas ■■adų) e 
duoną."

Kilus re', ulinei jai. daug 
tokių slaiitų duono-š samu
lių buvo atrasta i\irogradu. 
Maskvoje ii kitur.

Kaip išrodo, panašų- > al\- 
kai prasidu Ia jau 
nvlose Valstijose. 
Hėjalavo duoną, c 
cukrų. '* cmd tyčia 
Gamos kaim s. ir 
ma, tyčia keliamo 
Tyčia daromu, 
ginama \ ;

štai iv 
gontai sus 
ius miestu 
andėiį. lū'> 

raus buvo pa; 
buvo supiltu' 
jlą maišų i;žr 
|Ii kad nukrt 

ui buvo apibarsi
Vadinasi, vien.t-

•■ndėlis su vilki um
< kta. O kiek lokių 

Įlių da ne-usekta?...
Spckuliant;m-va nagas pa

juto. kad artinam sunku.-- 
įęikai. kad ateis 
kuomet galima 
jiH’diis darbeliu 
ryžo nuplėšti i 
vai toto ja :ept
So-ekuiiania. -v 
išėjo am 
"prapuolė" 
"prapuls" 
duona, o ) 
kaiingiausi 
lianta:’

KAIP ŽINOT. KAD TURI 
PLAUČIŲ DŽIOVĄ.

Jau daug kas buvo viršui 
nuroilvta. iš ko skaitytojas 
galėtų spėt, ar jis turi plau
čių džiovą. Bet reikalingas 
vra speciališkas mokslas ir 
žinomi instrumentai, kad 
tikrai sužinojus, ar žmogus 
serga džiova ir kaip ji toli 
nužengus. Tai atlikti gali 
tik daktaras. Tečiaus dau
gelis žmonių nežino, kad jie 
turi džiovą ir neina gydy
tis ir da savo neaisargumu 
kitus užkrečia. Jeigu jie 
kiek daugiau žinotų apie li
gą. butų goriau jiem ii ki
tiem. Todėl da noriu šį lici 
."a pridurti, kad žmonės ži
notų, kada eiti pa- daktarą 
•r abejoti apie save.

Pats žodis džiova jau pa
rodo, kad liga dz.ioiina žmo
gų. Vieni eina menkyn 
greitai, kili lėtai, bet reika- 
inga yra laiks nuo laiko pa
sisverti, kad žinojus 1 
daug svarumo nelekia 
kiek laiko. 'Tie. kas 
daugiau I arščio, 'puola 
uyn greičiau; ligoniai 
Pažu karščiu eina menkyn 
etai. Pastebėtina, kad kar
ais pas daugelį ligonių pra- 
Ižioj būna didesnis, negu 
igos traukoj. Todėl ir puo- 
imas svarumo pradžioj yra 
dide uis. negu paskui. Tūli 
netenka po o ir 7 svarus sa
vaitėj. bet toliau, jei aplin
kybės geros, ligonis gali 
>radėt svert daugiau. Porą 
r daugiau svaru savaitėj 
rali prisidėt po kelių metų 
K'i mėnesiui ligos.

Kadangi užsiminiau apie 
earštį džiovoj, tai noriu bis- 
eutį pakalbėt’ apie jo ypatv- 
K?s, riMlančias. kad a-muo 
tiri džiovą. Žinoma.vienas 
<arštis be kilų ženklų ir 
ymptomų retai yra džin us 
•odyklė.tcčiaus kariais džio- 
.'ininkas neturi jokių kitų 
ymptomų. apart šilumo 
lakilimo pavakaryje harak- 
eringumas džiovos karščio 
'ra tame, kad anksti ryte, 
ųiie tarp 2 ir G valandos, jis 
luptiola žemiau normališko 
normališko žmogaus šilti

na yra 9X.<> pagal K), gi pa- 
akaryj apie tarp 2 ir G vai. 
>akila iki 99, arba iOO arba 
01 laipsnio. Daugelis net
ingų žmonių, sunkiai dir

bančių ir gavusių vidurių už 
cietėjimą gali irgi turėti di
lesnį karšti, negu normalis. 
iet jis pas juos nenupuls an- 
'sti ryte ir nepakils anksti 
lavakari i ir bus surištas su 
tįsi nervai imu. nusidirbimu 
rba vidui ių užkietėjimu ir 
•akįlą vėlai vakare.
a;
upuola ir pakįla 
iais, pas džiovininku 
įainosi nik kas diena 
ad? karščio pakilimą •

Kaip 
ir į 
turi 
že-
Sli

Nereikia manyt, kad pra-

MOKSLO PATIKIMAI.
li? ORAS SUKASI SU 

ŽEME?
šiandien turbūt jau nėra 

lokio žmogaus, kuris nežino
tų. kad musu žemė yra aj>- 
. up> a storu oro sluogsniu. 
t'aip pat visi jau girdėjo,kad 
musu žemė sukasė apie sa
vo. Ir kadangi žmonės tuos 
<1.dykus žino, tai pas juos 
lankiai kįla toks klausimas: 
Ji igu žemė yra apsupta oru 
b sukasi apie save, tai ar 
l-.s oras irgi sukasi kartu su 
iu. ar gal jis stovi ant vie
tos?

Kad gavus tikrą atsaky- 
n a. čia reikėtų da kitą klau- 
. ima

•a slepia 
buvo ke

čia. mato- 
kaim <. 

panika, ban
ali iteiai.
'.erulė - valdžios n- 
sekė anądien Bui i- 

laptą cukraus 
vag mų cuk- 
iėpla. Cukrus 

; i maišu '-. ant 
ašy ta ”M litui." 
ūpus akį, nuli

eti miltais.

slapia • 
jau su- 

ant !ė-

ne-' Rus visai netiki ir aš tau, le
ve. bandysiu šiandien paai
škint, kodėl jie netiki.

—Olrait. vaike, lik nekal-j 
bėk liedieviškai.

—Senovės žmonės buvo Į 
labai tamsus, tėve. Pas juo-: 

tau nebuvo mokyklų, nebuvo dj. 
knygų, jie net nežinojo, kaip 
musų žeme išrodo. Jie ma
ne. jog žemė yra plokščia ir 
lovi ant vietos. Kada jie 

augštvn, jie

mė- 
o nak- 

Ką 
tas reiškia, jie nežinojo. Jie 
Įsivaizdino, kati toji mėlynė 
—tai lulios, kuriom žemė 
vra apdengta lyg kokiu Min
dų. Už tų lubų, jie manyda
vo, yra 'langus, kur gyvena 
'ievai ir šventieji. 'Tokiu 
upratimu besivaduodamas 
.ydų Mozė arba Maižius ap
aše ir pasaulio sutvėrimą, 
vataiikai priėmė šito tam
pus žydelio raštus už Die

zo žodį ir parėmė ant jo vi- 
ą savo "mokslą.'’
—Laiptai, vaike? 

misų mokslas remiasi 
ydiškų raštų?
—Taip, tėve. Ir tamsus

monės iki šiai dienai vis li
vrą tok- dangus li
kai)) tas žydu Mozei 
Bet mokyti žmonė-: 
tyrinėti gamtą ir j 

paša-j 
miio sutvėrimą

pakeldavo aki 
matvdavo virš savęs mėlynę 
Jie matydavo, kaip toj 
lynėj plaukia saulė. < 
ti mėnulis ir žvaigždės.

i

. —Tokia Dievo valia, 
blogus darbu-' Dievas 
kiai žmogų kovoja.

—Tai reiškia, kad jus, ka 
talikai, einat prieš Dievo va 
Jią.

—Kaip tai ? Kaip tai, va" 
ke, mes einam prieš Diev 
valią?

—Argi tu i.o ne-umaųt 
tėve? Dievas nubaudžia, dr 
leiskim, toki kunigą Mace 
cha už apiplėšimą stebuklui 
gojo panelė • švenčiausio 
■paveikslo pragaru, o jus n z 
rit tą Dievo bausme panai 
kinti. Argi tai nėra priešta 
ravimas Dievo valiai? Į ka 
gi. pagalios, tas dangus pa 
vir tų, jeigu ienai susirink
tų visi plėšikai ir gal važiui 
žiai? Juk doram žmogui ne 
paranku tuomet būt;.! į dan 
gų ir eiti, jeigu tenai susi
rinktų visi Šmitai. Kiče ie
nai ii jiems panašus doro 
mokytojai., šventraštis sa
ko. ka<l Dievas sutvėrė dan 
gų tik geriems žmonėms. < 
jus. katalikai, norit suleist 
tenai visu nedorėlius, ku
riuos Dievas uždarė praga
ran. Kaipgi tai išrodo? 
Juk jeigu. Dievas už nepa
klusnumą baudžia žmogų 
pragaru, tai jis gali ir jus tų Ku
tenai numest. nes jus čia jau rado. Ci 
aiškiai jam prie štaraujat. pasakyt

—Tu, vaike. teise i »ę ra

Ar 
ant

paskatina 'prakiurimą ir 
kraujo tekėjimą. Džiovos 
nradžioj paprastai kraujau 
bėga mažai arba ne’oėga vi- 
-a.i. Ligonis atkosi mažu 
gabalėlius juodo suklekusiu 
kraujo (tankiausiai ryte) 
■rba kartais raudonas 
kraujas matosi ^eilėse. Pas-į 
■ ebėtina. kad tas kraujo pa-; ^ 
įrodymas iš plaučių atsitin-i 
a be jokios priežasties: Ik i. 

____________________ be ’ 
ligos. .Reiki;1 

.. ___ kraują, kuri ;
cka iš pilvo laike tūlų ligų 
r kraujo, kuris teka iš no- 
ies bei gomurio. Tekėjimą 

kraujo iš plaučių yra suriš
us tankiai su kosėjimu arba 
■ įmaišytas su seilėm (g’ei- 
c) ir pasijaučia burnoj siu 

•urnas be koktumo ir kitų 
ymptomų. Kada džiova įm
ina toli ir plaučiai prakiir- 
a. tuomet gali įvykti štai-’ 

žus ir didelis kraujo tekėji- 
nas, kuris kaltais yra mir
tinas. Jei kraujo išbėga ma- 
iai, nėra pavojaus, bet yri1 
ibejonė, ar asmuo neturi 
Ižiovą. nes apie tarp G()— 
isų džiovininkų anksčiau ar 

.ėliau gauna kraujo tekėjr- 
ną iš plaučių. Abclnai. kaip 
greit žmogus pastebi krau-^ 
ją seilėse (gleivė e) arba jo 
;ėgimą į burną, jis turi abe- 
iot apie džiovą ir greičiau- 
■iai ją tini, nors paskui gali

pastatyti. Jeigu oras 
ant vietos, tai ar nega

lima butu ant baliono i orą 
i ąkiiti ir pastovėti, o ka
da žemė jau gerokai pasi
juks. tuomet nusileisti jau 
visai kitoj vietoj^ Kitaip 

1 ant. vietoj keliauti žeme. 
; i negalima butų nuo žemės 
i a-ukclti ir leisti, tegul pati 
žemė keliauja? Daleiskime, 
vietoj važiuoti Lietuvon apie 
porą savaičių jūrėmis, ar 

galima butų pasikelti Ka
nadoj km nors ties Montre- 

iu man ir palaukti, jtakol 
pat' Lietuva privažiuos po 
mus kojų? Mums, reiktų pa
laukti tik apie 12 valandų, 
kad nusileisti jau Lietuvoje.

Jei tas butų galima, tai iš
lašu butų greita ir lengva 
ke lionė. Bet tas negalima. 
Negalima dėlto, kad oras 
nestovi ant vietos. Jis su
kasi kartu su žeme. Jeigu 
oras nors valandėlei susto
tu. o žemė suktųsi, tai kiltų 
'okia audra, kad netik visus 
miestus, girias ir kalnus nuo 
žemė' veido nuplėštų, bet 
visą saužemi užlietų 
mis. ?'
•

Į
Įsivaizdinti: 

arčiausia
A Centauri, y r; 

angliški 
Ar tu. tėve 

kaip tai yn 
ndien numir 

ia atsisėsti 
orlaivio, ai 

u gali numanyt, kiek laike 
-■ikėtu jai prie tos žvaigž 
•ė- nulėkti?

— Aš, vaike, ant rokundi 
i labai mokytas, tai tu mat 
>a akyk.

—Jeigu tavo dūšia atsi 
ėstų šiandien ant geriausi* 
iriai vio ir lėktų dieną it 
lakti po Inu mylių i valandą 
ekiu liesiu keliu ir nieku 
loustodama. tai prie to: 
’.vaigždė; ji galėtų prilėkt 
i k ta i po 28.(K>O,OiM> metų 
■sitėmyk, tėve: |>er 28 mi 
imtus metų ji galėtų pasiek- 
i liktai artimiausią žvaigž » . » - -

Gilelio susijudinimo ir 
natomos
Užkirti

valanda, i 
bus daryt 

s, ii jis pasl- 
nuo piliečio 
I i nia ' odas, 
magus jau 

grobio, šiandien 
cukrus, ryloj 

kmas. poryt — 
pankui ir kiti rei- 
i daiktai... Speku- 

gudrus. apsukrus į 
jis moka terorizuoti pilietį, 
a pilietis ncž’no kaip su juo 
kovoti...

S; )e k u i i a n t a i ie <uga ima 
mas. Susekta slapias san
dėlis cukraus, o slapto san- 
dėlninkc nesisekta. Kas 
liepė supilti cukrų Į maišu- 
su užrašu "miltai?” Įvardi
jo kokią tai firma, liet tuo
jaus tas užginčyta. Kalti
ninkų "nėra.”

i

!U

i, kad 
Jievas, 
a rašė, 
radėjo 
asirodė. kad Mozės 
os apie pa: i 
ra lik pvakos, ne leisvbū.
—Kodėl, vaike?
—(I šiai kodėk Mozė ra-

> biblijoj, kad 'pasaulis bu- 
.» sutveria- iš nieko. Pirm 
:asaulio ui vėrinio nebuvo 
ieko. o nieko, i uo 
įlok -liški i v i mo jimai 
:ė. kad medžiaga 
ia: ii negali būt nei sūnai
čiui;!, nei sutverta. Ji visa
tos buvo ir visados bus. Tai- 
p čia jau tuoj pasirodo, kad 
•ložė nežinojo, ka jis kall>ė- 
o. Toliaus jo yra pasakyta, 
'.ad pasauli ' buvo sutvertasl 

tik apie; 
tuo tarpiu

!

____ j jurė-
Negana to, nuo didelio 

inimosi oro su žeme, žemė 
< ’P Įkaistų, kad ji galėtų vi- 
a užsidegti ir išgaruot, kaip 

paprastai užsidega ir išga-

O lenai da nėra dan 
taus. Tavo dūšia galėt: 
ckti da kita tiek už tosžvai 
ržde ir vis galo nebūtų. "J 
rabi gale ik rsitikrintū, kac 
a;-- menama;' musų dangų 
ko niekas daugiau, kaip til 
•eg.'dinč tuštuma, kurioj su 
a i visos žvaigždė-, saulė 
rėnniis ir musų žemė. Tą 
ė' r. žino kiekvienas mokv 
as žmogus, lodei mokyti 

žmones ir netiki toms paša 
koms, buk dangus yra toki; 
karalystė, kur gyvena vis 
šv< ntieii ir kur eina linini- 
i 'i d'.’ iii žmonių dūšios. A 
ūš kn?

— \ aike. dabar 1 n man vi 
;;i susukai galvą, 

aždiišinėj 
mums toki graži] pamoksi; 
::pie dangų, o tu dabar ra 

ii. k; d tokio dangaus visa 
metų ii i nėra. Kam čia dabar tikėti 

š nežinau.
—Tėve, tu netikėk niekam

. ... kis pats r-iųirast 
tamsu i: visy be. Gyvenk savo pro 

mas. O kadangi jis lokių di-jtu. o ne kito. Kada tu tikė 
dėlių klaidų pridarė pasako-'si kitiems, lai m pat; nieki 

s apie žemės ir žmo- su žinosi.
, gaus atsiradimu, tai ar gali- ———r=r
sutvėrė tna kad teisybe Pirmieji musu tėvai lik<

butų pasakęs apie dangų? išvyti iš rojaus‘todėl, kac 
—Palauk, vaike. Iš kurgi ;ie pavartojo savo protą

Į

I
I 
!

iarp:i 
parv

yra amži-

i : algai
<i tyrinėjimai paro- 
mi;sų žemė forma- 

miiimit;
j;;o apie 2o(t,0(M) mo-l
žmogus ant jos a.tsi-'

• vėl pasirodė neiš-: fu stengkis pats 
a s to Mozės I...........

Kunigą.' 
dieii »i pasak*

' «

!

kai.
—Dabar eisim prie daly- damas 

ko, tėve. Aš čia tau paša- “ 
kiau, kad Dievas :—_ 
dangų geriems žmonėm . <> 
pragarą blogiems. Pečiaus 

da nereiškia, kad toks 
pragaras ir dangus yra. Mo
kyti žmonės i tokius daly-

S

Tečiaus
tu žinai, kad tas Mozė taip jie pradėjo protauti. Rojuj* 
rašė? tik nenrotaujantis žmonės '

—Štai, tėve, aš turiu pa tegali gyventi.
i '■ ’ ‘

Kada 
nedži »vininkus karšti- 

retkar-
IS ji;' 
, h 

ki
lis daro jaustis prasčiau. 
Ižiovinink.is jaučiasi juo ge- 
■iau, kuo daugiau karščit 
iis turi. Karštis paprastai 
/ra vienas iš anksčiausių 
yniptonui. Pas džioviu in- 
;us jis pakilu nuo menkų 
lįsi judinimų. nesunkaus 
larlx>, vidurių užkietėjimo 
Mat. visokis veiklumas grei- 
ina kraujo ir lymphos tekė- 
imą. kas užiovininke leidžia 
šsinešioli nuodams, bakteri
jų padarinėms, ir jie stimu- 
iuoja šiki nos centrą veikti. 
Pečiaus, kada liga nueina to- 
i ir pra-iiieda mėsų pir/i- 
nas. irimas ir ski lių plau
kuose be■: ‘darymas, tuomet 
earštis gali nepakilti nei pa
vakary j. iiidamas visada 
ąibnorinaiis (žemiau nor- 
nalio). K ad dažinojus, ar 
įsmuo turi džiovą, apart ki
tų išegz. ninavimų, kurie 
kartais na ko aiškaus neduo
ta, prisieit a imti ligonio ši
lumą keli sykius dienoj ir 
per kelias dienas. ■

•r » , .
išsigydyt ir rodyti - gali, jog 
is nesirgo. Tirinėjimai pa

rodo, kad netoli visi tie. kiU 
r’cms pasirodė kraujas iš 
Jaučių Ik? tinkamos prieža 
ies, anksčiau ar vėliau 

rodė džiovos ženklu \
Sunkus kvėpavimas ir 

mėlinavimas dirbant ir 
lant tankiausia reiškia 
dies ligą, ’oet kartais jis gali 
eikšti džiovą, kuri pasėta li

ko visuose plaučiuose, arb ■ 
vilkus kvėpavimas džiovoj 

gali atsirasti, kada plaučiai 
prakiura į krutinės kiaurinę 

;arba kada plaučių mė/o' su- 
I atrankia nuo priaugusiu ri- !<' ' - - s

j>a-
f

!>a- 
ei- 

šir-

j

Už spekulianto stovi tru- 
?tas. spekuliantą- ir Irusia ; 1 
veikia išvit no. O irusiai, 
kaip žinoma, vra visagaliai.' 
j;e viską gali, jioms viską - Kuoja krisdami per orą mu- 
’lei t'na. ’- 11coritai.kuriuos žmonės va-

Vu.rtotoja’s nežiną nei spe- dina ' krintančiomis žvaigž- 
kulianto. nei didžiojo boso— dėmis.”
Cus’o: jam prisieina k >vo- YRA ANJ MĖNU|jq 

Kramuvi- —
Įiektdiantas ir trr-' 

vi-ą bėdą ant' 
!:iautuvininko, ir,

(i su smulkiuoju 
ninku. S

■ slivi verčiar

į; n’ulkaua
j smulkiam
; prisieina
valdžia1' komisijos

-

1

i
A %

šančiujų mėsų bei išsipučia' 
taip, kad sunkiai susitrau
kia. Pastarosios dvi prie-

1 -

ž.VKMJAUS VEIDAS?
Daugelis mano, kad tam- 

^ųs ženklai ant mėnulio per- 
krautuv;ninkul’sl2to žmogaus veidą. Tūli 

“laikviies.” fr sako, kad tenai yra net du 
__ _ ......■ per ckio-ižwgu—-Kainas ir Abelis, 
į:- smulkųjį krautuvininką,! If ištiesų, kartais tie tam- 
grasina atimti iš io visą cu-! ; šešėliai ant mėnulio skri-
kru atsargoje, kuomet tik- Lilio išrodo kaip žmogaus 
rasi: cukraus bado kaltiniu- vclųas. i cčiaus žiūrint j mė

c’ nuli pci žiūroną aiškiai ma
lu, kad jokio žmogaus tenai 
nėra. Žiūrint per labai dideli 

2 žim oną pasirodo, kad tie 
tamsus šešėliai, tai ne žmo- 

• gaus ar žmonių paveikslas.. zasti įvyksta ligos pabaigoj. Jmami atydon visi viršminė- gaus ar žmonių paveikslas
Veidų raudonumas pava-.ti sympiomai. Jeigu jo šei-,bet milžiniški kalnai ii iš- 

karyj. tankus slogų gavi- minoj ir tarp i rtimų gimi-,gesusių ugnakalniu u<ma- 
mas. lengva- pailsimas, ape- nių (tėvų, brolių ii seserų) duobės, arba, teisingiau"sa
lite sumažėjimas, vidurių džiova nėra žinoma, caug.kant. ju šešėliai. Kadangi 
kietumas, lengvesnis ar di- svaiiics negalima duot men-,mėnulis sukasi apie žeme ir 
dėsnis kosėjimas gali būti kesniem simptomam.- Ypač, visuomet yra saulės apšvie- 
pradiniai džiovos sympto- jei fiziškasis egzaminai imas ’čiamas, tai kartais jis būna 
mai ir reikia abejot apie neduoda jokių žinių. Jei yra tokioj pozicijoj, \ad nuo 
iuos buvimą.kada jie pasirc- koks artimas sirgęs ar miręs , augštų jo kalnų šešėliai nu- 
do ii laikosi. nuo džiovos, net menkesni įsidriekia jier apšviesta jo

Žinoma, ligonio istorija’ sympiomai turi gauti gerą paviršių gana toli ir išrodo 
•yra svarbus dalykas, kada atidą. lyg žmogaus veidas.

b
I



VVORCESTER, MASS
visų srovu vielojo

Su pagarba, VALDYBA

MACYS BROS
PajieškoĮimai

APSIVEDIMAI

<>2o Statė st,

SAbbuS KGDlUAiiS
MAISTAS VASAROS LAIKE

Šliupas susirėmė 
su Bulota.

Priedermė kiekvieno lietuvio pamatyt šį puiku veikalų. 

Nuoširdžiai kviečia visus atsilankvt KOMITETAS.

Geistina butu. Kad ir kiti 
laikraščiai šitą pranešimą 
pcrspauzdintų.

J. .J. Morkūnas.

Tuckerman Svetainėj,
Tuckerman St., palei Armory Sq., Worcester, Mass

Pradžia 8 valandą vakare

srovės eiti vienu keliu? Su
prantama, kad ne. O jeigu 
mes žinom, kad bendro dar
bo politikoje negali būt, tai 
kam dar tas suvažiavimas 
šaukti?

Pajieškau apsive 
ne senesnės kaip 23 
gražios išvaizdos ir 
Aš esu 26 metų, 
atsakymą. Vyrų 

Vincas 
56 VVater str..

M. Lamaitis. 
Clinton st.. Binhamton, X

Krautuvė atvira nuo 7 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keiptis Įp.šku šuo adresu:

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

Krank G. T—s.
So. Boston. Mass.

tarpe Origgs ir Bedford are.

BROOKLYN, N. Y

■dimui merginos, 
metų,kad butu 
laisvų pažiūrų. 

Kiekvienai duosiu 
meldžiu nerašinėti. 
Mačys (45)

Palmer, Mass.

Pajieškau dėdės Jono Sartraiio, 
Vilniaus gub.. Bagaslaviškiu parap., 
Galvanų valsčiaus, Vėjalkos .-odžiaus, 
gyvena bene I.avvrence. Mass. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino pranešti.

Petras Sargaiis (47)
84 Vėdliams avė.. Bristol. Conn.

Pajieškau mn 
vienos ypatos ir 
nori būti namu š 
naktimis, neturiu 
nedaug, dienomis 
dėl savo naudos, 
venimą. .'leidžiu

Pajieškau sesers Onos Dapkevičiu- 
tės-Kurnickienės, 5 mėnesiai kaip iš
važiavo iš Pnilade’phijos su 5 metų 
duktere Adele. Ji pati malonės atsi
šaukti ar kas žino teiksis pranešti. 

Antanas Dapkevičius
143 Meshanic st.. Gardner, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne senesnės 25 metų, be skirtumo ti
kėjimo, mylinčios gražų gyvesnimą, 
aš esu 26 metų. Platesnes žinias su 
teiksiu per laišką.

.John Staugaitis (47)
Post Office, Colton, N. Y.

Pajieškau draugo Juozo Jurgaičio, 
paeina iš Žagarės miestelio, taipgi 
pusbrolio Aleksandro šima’ičio, iš 
Trumpaičių kaimo, Skaisgirio parap., 
Jų pačių atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

Pajieškau brolio Jono Susio. jis 
vadinas John Brown. Aš atvažiavau 
ant Rusko laivo ir dirbau už matrosą. 
Jis paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav.. Papilės vals.. Fragaivio kaimo. 
Jis pats lai atsišaukia arba kas apie 
jį žino malonėkit pranešti.

C’. Repšis < 46)
130—:j:tr<i st., Broo>Jvyn, X. Y.

Pajieškau apsivedimui meringios 
be skirtumo tikėjimo, r.uo 23 iki 33 
metų amžiaus. Aš esu 32 metų, ne
vartoju svaigalų, moku gerą amatą. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti sa
vo paveikslą.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
paeinančios iš Raseinių, Šiaulių ar 
Telšių pav.. nuo 20 iki 26 metų am
žiaus, kad butu tikinti, aš esu 28 
metų, turiu gerą darbą. Su pirmu 
'aišku meldžiu prisiųsti paveiksią 
Atsakvma duosiu kiekvienai.

W. J. G.
Jefferson & IKarnborn, P. O.
I 16) Detroit, Mich.

Pajieškau Aleksandro ir Motie
jaus Žaleckų. Kauno gub.. Šiaulių 
pav.. Kadviliškės parap., Liuudiškiti 
kamo. Jų pačių atsišaukti, ar kas 
žino meldžiu pranešti.

James Sackals
1681 Milwaukee avė., Chcago, Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės ne jaunesnės 25 ir nesenes- 
nės 35 metų amžiaus. Aš esu naš
lys, 35 meų amžiaus, turiu 4 vaikus, 
jauniausias 7 metą, ir savo hieną 
stuba vertės 1206. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką. Meldžiu atsi
šaukti.

Ignas Kuntvainis 146)
X. Chestnut st., Christopher, III.

Jonas A. Katkus I
UŽLAIKAU VISOKIU KNYGŲ | 

IR KITOKIU DAIKTU- j
Galima gaut pirkti visus Anre- J 

rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. ą 

iš ryto 4

Pajieškau draugų: Pamaldos ir 
Andriaus Šežų. taipgi Adolfo Krau- 
ialio. visi Vilniaus gul>.. Malėtų pa
rapijos. Ječų kaim". Meldžiu at- 
sišaukti .

J Sakalauskai
22 Jcamans st.. Hamtramck, 

betroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne senesnės 20 metų, be skirtumo ti
kėjimo. kad tik butų iš gerbiamos 
šeimynos ir mokėtų anglų kalbą. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti savo 
paveikslą.
The Military & Custom Tailoring Co. 

Morgan st., Algiers, I.a.

TORONTO, ON TORIO.
Čia tapo suorganizuotas 

komitetas gynimui Rusijos 
įtcivių teisių. Komitetas su- 
-uleda iš penkių tautų socia- 
listiškų organizacijų atsto
vų: rusų, lenkų, žydų, finų ir 
lietuvių. Susirinkimai lai
komi kiekvieną panedėli. 
Nuo kožnos tautos yra ne- 
mažiaus kaip tris ir nedau- 
giaus kaip penki atstovai. 
Priežastis, kuri privertė 
panašiam komitetui organi
zuotis, yra sekanti: Dabar
tiniu laiku Kanadoje tapo i- 
vestas priverstinas kareivia
vimas vyrams nuo 20 iki 45 
metų amžiaus. Pirmuoju 
draftu yra šaukiama nuo 20 
iki 34 metų visi nevedusieji, 
našliai, bevaikiai ir gyvna- 
šliai—Kanados piliečiai, ku
rie turi iki 10 Lapk. (Nov.), 
-917, nueiti i Examination 
Board’dą užsiregistruoti. 
Neslregistravusiems gręsia 
bausmė—kalėjimas nuo 3 iki 
5 metų prie sunkių darbų. 
Tš tikrų šaltinių tapo suži
nota, kad Rusijos pavaldi
niai Kanadoje kariumenėn 
nebus imami, mat nėra tokio 
Įstatymo. Bet daugelis to ne
žino. o militaristai tuo pasi
naudodami tankiai žmogų 
Įbaugina ir paima.

Negana to. nuo 10d. Lap
kričio (Nov.) š.m. kožnas vy
ras, tinkamas kareiviavimui 
amžiaus. norėdamas gauti 
darbo dirbtuvėje, ant ūkės

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
25 metų, norėčiau rast draugę laisvų 
pažiūrų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst paveikslą. Vyrų prašau ne- i 
rašinėti.

M. J. Rečiunas (47> |
100 Factory st., Ansonia. Conn.

“DU BROLIU
\ eikalas iš tikro lietuvių gyvenimo

Pajieškau Onos Tamošickaitės, 
Kauno gub.. Panevėžio pav., Bezdžiu 
nų viensėdijos, gyveno Athol, Mass. 
Jos pačios atsišaukti ar kas ją žino 
meldžiu pranešti,

Domicėlė Alekniutė. (1.) 
212 N. lOth st., Dc Kalb, III.

Lietuvių progresyvių tau
tiškųjų ir katalikiškųjų 
draugijų sąryšio iniciaty
va buvo sušauktas 21 spalio 
viešas susirinkimas Lietu
vių svetainėje, kad apkalbė
jus reikalingumą greito su
šaukimo Visuotinio Ameri
kos Lietuvių Seimo. Ilgai 
ir gerai išdiskusavus, klau
simas leista nubalsavimui, ir 
balsų didžiuma priimta: 
Kad butų greit sušauktas vi
suotinas Amerikos Lietuvių! 
Seimas.

Matydami šio momento 
svarbumą, mes nuo savęs pa
žymime šiuos (kurių nebe
suspėjame ar nesugebėjo-1 
me išrišti) klausimus, kurie 
turėtų būti Vis. Amer. 
Seime išrišti:

1. Įsteigimas bendras visu 
srovių Amerikos Lietuvių t 
Tarybos;

2. Lietuvos nepriklauso
mybės klausimas;

3. Taikos priartinimo 
klausimas:

4. šnipų veikimo lietuviu 
tarpe klausimas ir U.

Taipgi atsišaukime ir i 
kitas Lietuvių kolonijas, ku
rios da lig šiol nsątšiliėpė 
link Visuotinojo Am. Liet. 
Seimo sušaukimo, kad jos šį 
klausimą pajudintų- ir iš
reikštų savo nuomonę.

Binghamtono lietuvių vi
sų srovių viešojo susirinki
mo valdyba bei sąryšio ben
droji komisija: ,
Pirm. Joseph Klekunas,

Pirm. pag. -J. K. Kučinskas. 
Rast. P. šaučiulis,- ’
Rašt. p. O. šimoliuniutė 

Komiteto nariai:
A. Palilionis,

J. Lconaitis. -
Red a kci jos prierašas; 

Nors Biiighamtoniečių no
rai labai gražus, bet kat 
juos galima butų Įkunyt gy 
veniman, mums nesinori ti 
Rėti. Perdaug jau mes ture 
jom patyrimų praeityje, kai 
galėtume tikėti, jog visi 
srovių vienybė yra galima 
daiktas. Musų srovės nega 
Įėjo susivienvt net šelpiny 
darbe, o ką jau kalbėti ąpi( 
politiką. Mes matome, kai 
tos vienybės nėra - ir Rusi
jos lietuviuose. Nesenai’tū
rėjo jie Petrograde Seimą 
bet kaip tik priėjo prie Lie 
tuvos jjolitikos klausimo, jv 
Seimas skilo.

Kitaip ir negali būt, ne- 
kiekviena srovė tun ki
tokius tikslus. Socialistą' 
nori laisvos Lietuvos tokio, 
prasmėj; kad šalies valdy
me sprendžiamas balsas pri
gulėtų darbininkams; kat 
bažnyčia butų atskirta nui 
valstybės ir dvasiškija ne
galėtų savo nosies kišti Į po
litiką; kad šalies turtai ir 
pramonė pereitų Į visuome
nės rankas. Vienu žodžiu, 
socialistai nori laisvos Lie
tuvos darbo žmonėms.

Su šitokiais reikalavimais 
tečiaus negali sutikti nei 
tautininkai, nei klerikalai. 
Nors jie taip pat reikalauju 
laisvos Lietuvos, betpie rei
kalauja to visai kitokiai? 
tiksltais. Tautininkai, pa
vyzdžiui. didžiumoje būda
mi biznieriais, svajoja apie 
tokią laisvą Lietuvą, kur jie 
galėtų laisvai steigti fabri
kas, išnaudoti darbininkus 
ir darvti sau gražų pelną. 
Tuo tarpu klerikalai nori to
kios laisvos Lietuvos, kur 
kunigai galėtų laisvai šeimi
ninkauti, kur visi įstatymai 
Imtu "persisunkę krikščio
nybės dvasia.” kur "tokiems 
kalbėtojam, k.t. Šliupas, Mo
ckus ir Bagočius nebūtų vie
tos,” kur tokie laikraščiai, 
kaip "Keleivis," "Laisvė,” 
"Naujienos” ir "Kova” "ne
gulėtu būt toleruojami.”

Turėdamos taip priešin
gus tikslus, ar. gali gi tos

Pajieškau apsivedimui merginos, be 
skirtumo tikėjimo, ne senesnės 2' 
metu. Aš esu 28 metu, moku geni 
amatą. turiu gražioj vietoj namus. 
Meldžiu atsišaukti, atsakymą duosi" 
kiekvienai. (45)

P. J. SI -ds..
Ebey Log Co. camp No. 3, 

Arlington, Wash.

Pajieškau savo podusrčs Katrinos 
Drulis. kuri išvažiavo pas sa\o tėvą 
i Marinicck, Va., naskia.. iš ten su tė
vu persikėlė i .Mir.crsville. Pa- •if>s 
pačios atsišaukti ar ka> žino malonė
kit jai pranešti, kad m<>t na .-linkiai 
serga, tegu atsiima savo drapanas ir 
pinigus iš banko, kol motina gyva 

Wm.'Rutkevič. < 46)
BOX 73, Sviria. W. \ a.

Bulota iiarvažiavęs Rusi
jon turėjo paskaitą apie A- 
merikos lietuvius ir toj pas
kaitoj užmynė Šliupui an 
"komo.” Anot "Lietuvių 
Balso," Bulota savo paskai- 

i toj nurodė, kaip Amerikoj 
(lietuviai yra pasidalinę Į tris 
partijas, ir kaip jam Ameri
kon atvykus ir pradėjus be- 
partyviam Lietuvos Šelpimo 
Fondui aukas rinkti, kleri
kalai ir tautininkai su Šliu- 

: pu prišakyje niekino ji že
miausiais ir šlykščiausiais 
budais. Kad pakenkus aukų 

i rinkimui, klerikalai susidė- 
; ię su tautininkais steigė vi- 
rokiąs Bendroves, kad po 
karės išnaudojant Lietuvos 
darbo žmones turėti sau 

’ gražaus pelno. Nors jie taip
gi renka Lietuvos šelpimui 
lukas, l>et klerikalai trečią 

' lali tų aukų paima klerika-
■ -iškai savo politikai, o tauti- 
; trinkai užlaiko New Yorko 
! )fisą ir kas savaitė moka sa-
• <0 sekretoriui po $25 algos 
l‘š surinktų aukų. Vien tik 
i Uetuvos Šelpimo Fondas vi-
• as aukas siunčia nukentė- 
| Įusiems nuo karės lictu- 
! viams.
į JVięs šitą Bulotos paskai-. 
į Lą Šliūpas šoko piestu. Gir-
■ (Ji, Bulota šmeižia Amerikos 
žmones! "Man neskaudu, 
kad; Bulota manęs nepamir- 

•šo ir dėl savęs nieko nesaky- 
; eiaų,” sako šliupas, ”bet kad
jis Šmeižia Amerikos lietu- • 
rių visuomenę, tai jau nedo- į

• canotina, tai jau ne klaida 
’ kokia iš netyčių padaryta. 
1 bet tikslus kerštas ir juodas 
j šmeižtas.”
i Bet. Šliupas netiesą kalba. 
! 3ųlota Amerikos lietuvių vi- 
: uomehės savo paskaitoj ne- 
hueižia. -Jis tik pasako, 
kaip elgėsi klerikalų ir tau- 
ininkų lyderiai su juo. 0 

! ie ištiki-ujų varė biaurią a- 
; ritaciją prieš Lietuvos Šel- 
i rimo Fondo svečius, šliupui 
; lAbąr negražu klausvties a- 

ne Savo darbus, bet jų nepa-

1 vt*
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DVASIŠKI ARDOMO-"
JIMAI.

Po šimts cibukų, neatein 
galvon mintis, ką čia para
šius i "Darbininką" apie 
tuos socialistus. O parašy 
būtinai reikia, nes jei mes 
tylėsime, rai visi lietuviu 
prisirašys prie tų nedave 
kų. Jau ir taip prisirašo p 
20 ir daugiau ant syk. Tai ne 
žertai, 
greitai 
turime 
-dvi 
kad

sapnai, mislinu su u. Supra
tau. kad tai gyvuliu patro
nas šventas Lntanas du< du 
man Įkvėpimą km-?<pun>ra
cijai parašyt, taip kaip po
nas Dievas davė anais me
tais -M aižiu i Įkvėpimą apra
šyti s'.itto sutvėrimą.* *

Taigi tuoj sėdau i: išp’e 
kiliau Į "Darbininku ‘ korė 
londeneiją, kad socialistai 

lošia kortomi:- ir muša mo- 
eris, o "Darbirduku" redak

cija viską išdrukavoio ir pa
gyrė mane, kad tai labai mc- 
k Miškai parašyme s tralus 

:s. Nebent tik metodolog’ 
’os .Maliauskas galėtų taip 
oarašyt. Mat. Įkvėpti raš
kai visi geri.

Bet paibelis žino, kas čia 
pasidarė, kad po to sapno 
jaučiuosi vis negerai ant su- 
menės. Nuvykau aną dien 
i We?t Roxbury pas burti 
ninkę. kad išklumočycų, 
tas reiškia. Ji išsiėmė k 
tas iš užančio, sumaišė, pri
kišo tris syk per apačią s: 
vo kiškos h davė man mike 
ti. Paskui paklojo ant -ta'o 
ir kaip ims, brada, pasr.kot 
m i net galvo
šiaušias .kad c

neb

Gerumas pirmenybėj
Pasididžiavimu išdirbėjų kurie yra 1 

verti vaistai, ir buvo garsinami po vardu
kaipo gerai žinomi

Severos ♦
šeimyniški vaistai

ioi::ct

• v rduo 
is miv 
jame

nu c
Yra 
pa vi 
rautis 
k« m-
vemia 
nusės 
bus b 
Ii, o 
Noi s 
čiaus 
—no 
irgi • 
liežuvi

sve jos 
iežuvi.- 

vienu 
ne;' p’osi 
Fcdel ir 
Stiebu 
korės 

s bobeiko:

mojam- i;- Įmmnsime Į "Dai 
bininką." Tik bėda, kad to 
dvi bobelkcs nieko nesuvuc- 
džia ir nepriduoda mums 
medegos korespondencijoms, 
o iš savo galvos irgi nieko 
naujo negalim išmislyti. 
Velnias žino, ar čia musų to
kios galvos netikusios, at
mes negana išsigėriam, kad 
smegenis nedirba. Ir tie 
socialistai tartum užuodė 
musų spąstus—kad nors ant 
juoko koks iš ją pasigertų, 
ar su mergina pasivaikščio
tų, ar ką kitą padaryt i. 
Pernai pavasaryje du soci
alistai nusilaužė kojas, tai 
apie juos parašėm: daugiau 
gi nėra apie ką rašyt ir ga
na. O- kad taip užeitų kokia 
cholera ant jų ir pradėtų 
smaugti, tai bent butų apie 
ką rašyti.

Tfiu!... Jau du plunksna
kočiu sukramčiau, o vi" ne 
sugalvoju apie ką rašyt 
Meldžiausi prie švento An
tano, gyvulių patrono, 
pagelbėtų man, bet ir 
nieko nepamačyjo.

Taip man dvasiškus apdū
mojimus bedarant, ir nepa
jutau, kaip galva ant stalo 
nulinko ir aš pradėjau sap
nuot. Rodos, vaikšči 
didelę 
kaip ?"• ; e ■ :■ 
čiausT - ■ . i ar.- 
lošia : 
pakin... 
Užlij a 
rin” t‘?
>•3 c f»

•■--•-yga-

D rinkf i
i'.'P •: •- \

kad 
tas

I

h'.r.ccicąu n
‘ A . r* f J Į

'•y' 21 šven
tei aliotai 

/ imi net Į 
u puj iž i nuėjo, 

t višk^
i-. ■; y

7111'1

kad ge- 
vstę apžiu- 
4 emu kitas

V/o.sdciaJistas miega su 
riške. Sakau, kibą jie čia 
pasiuto. i ip negalima pa
likt. »Juk jie čia ^aii Dievo 
namus tsdinanutuot-

Ir jau rengiausi bėgt ir 
< • f 1 :Kul
kad atvestų slaptą poHciją, 

ja užpakalyj to soči- 
/gĮA snre-O* bomba, 

duos tai moteriškei į 
o ji kaip ims rėkti: 
jėzati^-Marija, ratavo-

• •••

aa-j
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LIETUVIU MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA. 

Pittsburgh. Pa.
Pirm Povilas Kavaliackas, 

2218 lustin Street, 
Juozas Maskeliūnas.

2025 C~lwall Street. 
Juozas Virbickas,

1-19 Mcultrie Street. 
Jonas Urlakis.Fin. Sekr.

2034 Salisbnry Strer 
Kasierius Karalius Varašius.

A ii Nat’on Den. Ba ik S. S. 
globėjai: Janas Katkus,

2254 Forbas Stieet
:s Vestertas, 135 Mc ai tria Si.

basos

GRASI) RAP1DS.
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirm. J. Besasparis,

1026 Quarry Avė 
V’ce-Pirm. J. Žegunas, 

1311 Ser’bner Avė. 
Prot. rast. D. V. Gra’šutis, 

1-309 Broadway avė 
Fin. rašt. K. S. Jakimavičius,

1520 Quarry Avė.
M. Žiūra. 

1253 Davis Avė 
pržiurėtojas: K. S. 
1520 Quarry avė. Si

' 'dinin' as

dos turėjo didelę vertę savo gerume, vienodume ir medikališką vertę 
toje išdirbystėje.

Kadangi visokie daigiai neperstojančiai eina brangiu, paveizdan viso- 
<ios žolės, bonkos ir popiera. tad kylaklau.simas: Ką daryt? Saugot gerumą 
r Kelti kainą?

Musų užduočia buvo pirma ir visados palaikyt gerumą, todėl ir nusprę
sta to laikytis. Tokiu budu kaina ant kai-kū.rių vaistų esi.m verčiami pakel
ti, kad palaikyt jų geruma.

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

KARE IR L1 08!

Kaina ant sekančių vaistų 
nuo dabar bus sekanti:

Skilviais Bitteris .... 75 ir $1.50
Gothardiškas Aliejus.. 35 ir 6i»c. 
Gyvasties Baisumas.................. S5e.
Gyduolė nuo Inkstų ir 

Kepenų........................ •
yduok' Rheamati.’.mo
ilytej: ujo.................
yduoij Viduriavimo

GVMUOirJ

■>c ir $1.25
.$1.25
$1.25

Kaina ant sekančių vaistų 
pasilieka ta pati.
Baldamas Plaučiams___.25 ir 50c.
Pigulkos Kepenims 
Gydanti Mostis .... 
Aukso Mostis Akims 
Gydantis l’ieist. 
Odinė Mastis . 
Pomada Plaukai" 
Gydiiei ■ Nuospaudu
Proškes Dantims .. 
Plotkeičs nuo Galvoi 

ir Neuralgijos 
Raminanti Lašai ..

Kataro..
s Toiiet;Sn 

i.,.

KARĖ. TAI LIGŲ G15iD\ T OJ

Karė padaro žmogų, o ypač tą. kurio val
as, ginunaitis ar draugas randasi kovos 

lauke bei rengiasi prie karias :mo. susi- 
rupinusiu. o tas trukdo le.guiiariškam 

valgiu] bei VALGIO ViRšKlNiMUl 
t\arė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

;s viskas prisideda prie issivystymo 
vairių viduriu bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoju Ap- 
tiekoriaus \ inco J.Daunoros Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika- 
iai.kite prisiųsdami pinigus pačio 

ieliais, t-i<io adresu:

BEDFORD AVEME, BKOOKLYN, N. \

4 Ganiafonai

Piano lekcijas
Duodu piano Lekcijas pradi

niams mokiniams už labai pri
einamas sąlygas. Jeigu norite 
platesnių žinių klauskit ypatiš- 
kai arba per laišką.

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

UMtunaKai,
Rusiškai ir Vokiškai. 

■iYDU VISUMAS L!t. » 
v siandci

Vn.o 8 lt tu -,<• 
S 111 3 di«r«
8 vakar*

Ui HA.N0VER dTKB»>

Ant a I 
akmens 

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tą. Ypatingas pasiūlysimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėli ar.t kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
►.aštus, 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 
V ek vienu laikrodėliu. (?)

EKCELSIOR WATCH CO.
K)6 Athenaeum B:dg. CHICzVGO, M.L

Rusijos Revoliucijos 
Paveikslas.
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

"KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston. Mass

s*

ir Lietuviški Rekordai
gaunami

PILVINIS k ZELDOKO
KRAUTUVĖ

$
I
iii

i

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

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

Uirzvi.sib iK ZALDOKAS
233 BROADvVAY SO. BOSTON, MASS.
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Miestas.. ... Stejtao...
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Kksos
Mokinkitės

PASEKMž UŽTIKRINTA 
AJlau-roi Lietuviškai.

KLESOSE 
dienomis ir va 
d»'l ' yru ir rzo- 

cj nieky-

1 r—ti “ ■ "■■irniriMHMKbg^^

Ja<u- 
viso- 

kreipkitės prie

Organo 
mainč^us. 
kiais Dr-j s reikalais 
aidybos virš nurodytais adresais.

i

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

Vaidybos adresai:
D. Lekavičius—pirm.

BOX 138, Courtney, 
Bagaila—pirm pag..

Courtney, 
rašt., 

'. Courtney.
\nt. Bročins 

P. O.
* ■ S •'na i •

*P. o .

iO

3 ik) G j

.-i nai isi u: 
nekito prisiust 

ėst s. a i nėr.i

P rot
/o

Turto

Kasierius

atvestų
tik staū 
alisto t 
kaip 
šoną, 
”Vai 
kiL, i ats* t ūžql ..... n pa- j
budau. Pabudau Jr visas 
drebu tos eksplozijos persi- ( 
gandes. Kas gi čia toks doi

p

I.AKLES, 1LL. 
t a I>- tės Valdyba. 
. Šilkaitis,
.Y St. Charles, 
A. U. palis.
St., Si. Charles.

T o m n ši anas,
■s Si.. St. Charles,

J.

LIETUVIU NEPBIGULMINGAS 
KLU BAS CK1CAGO. 1LL. 
VALDYBOS ADRESAI: 

Kriščiokas— irmininkas.
19Ū0 So. Union avė., Chicago, III.

Petras Kėniuiis—uret. laštir.inkafc,
3238 So. Halsted st., Chicago, III. 

Vicc nirr.ininkas 
Chicago, Iii. 

-Finan. ratt
Chitgo, UI. 

r
| 523" Frineeton ave^ Chicago, IU.
Jonas Jaugm:r.as —Kaso? globėjas, 

930—W. 35 ftr., Chicago, III.
I Kaz. Mikolaitis—organ. priž.
i 3357 Emerald avė.. Chicago, Iii.

Jonas Vair.aaska. — 
291g Unicn .v-'

Antanas Staniulis - 
3220 sti ,

Jenas Staniulis —Iž^.nir.k

I 
< 

i<
H. S- Stone, Oph.D

Akių
Spccijaiistas

10 m. So. Bostone
399 Broadway, 

SO. BOSTON, M ASS

.NORI, i RGINOS

MYl ?tų?
Jeigu t.;: tai nusipirk

įsV”'c-

J
iii
J
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i

i

U-, « •] 
gali 
/.ūgių kaitą 
ir gramatiką 
kir.ltnc; pririų

MOKINAM E
Įvairiu moksl'.i. 
kurois. 
terų. 
kloji 
v.£ką

AMERICAN CGUKE PREPAB
AT9RY SC3D0L

(ten'cn &?•»«! of Lnęnc-.O
3103 S. Halstcd St. Chicagc, III.
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KREST I ENDŽIŲ. 
o ji niekad i.epamirš jus, 
kenčzjų gare, .mas privėrė: 
jus mylėt. Reikalaukit visi 
visados Lov.tpv’s Crest Ken- i 
dziu. Jeigu r.ę.a;. gaut kitur, 
tai rrisių.d: r.ums dolerį, o'< 
gaur. vieną svarą geriausių m 
Amerikoj išouhtų kendžių. »!

Geriausias agentas Bostone,‘‘j

K. šIDLkUSKAS
225 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON. MASS

KNYG
VISIŠKAI UZ

DYKĄ

Vyrai, kurie 
goti, silpni, 
vyrai negabi 
naudnotis pri 
vyrai turi

Kožnas vyras tari paic-ikalauti umu 
laiku vienų iš ti Stebuklingų Knygų, 

mana alsivesti, vyrai li- 
uarviški ir išnaikinti — 
pri darbo ir ne galingi 
rėmimo gamtos—visi tie

pareikalauti vienu iš tu 
: raedikaližkų knygų, 

pasakys kaip vyrai naikiu 
ii-ilp jie įgauna ligas ir 

coL 1 ti sugrąžinta svei- 
ur ir sn'kas trumpu lai- 
xrzr>:s !:r. tais. Teigi, nori 
toro vyru—stij/ras, resnas,

Sifižisn arba Uznuodijfanų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių. Ncgrr.o- 
mvlavirnu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jakrų, Pūsles ir Inkštu Ligomcs?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, baruingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvo! kslboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudot’3 jos patarimą ir

! Kelias i Sveikatą,
Į Stiprurz.ą ir Energiją.

Ji yra krautuve žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, kairus kožnas 
as ir senas, Turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 

.Ai.-.ink. jog ta Įmyga yra absoliutiškai už dyką, r<žmok<»in pačtą. Ant kon- 
■ ■.ališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 

ę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

pamokinimų, 
vvras, jaunas ir sena 
žinoti. _
vertos niera paduotas med 
Paduok sava vardą, pava:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iwn«Ba«i_

Siusk Tą Už Pyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.202 Medisoa 4 Ctiutou Sts., Chicago, Iii. 
Godctlnasai:—Aš cs;. užinteresuotas jusę Už Dyką Knygos Pasiuljminui ir norėčiau 
vieną iš tų knygų, uruu laiku.gauti

Vardas ir pavarde

Adresas.......................
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25c., 50. ir R 1.00.

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

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

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

u
1 K

25c
50c
20c
2oc

1.00 
1.00 
eOc 

plei-
... 75c 
... 1.00
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Lietuviai Kliautis
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Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk
Malted Miik Dept.. K 

BordenT Condcnsed Miik Co.
Ne-.v York.

įdėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedi ir satnpelį, pakaktinai iš
bandymai.
Name..............................................................

Mokslas i* 
>ei nuosavybės 

as ir vergija evan-

Zindsnč oms mot noms.
Jeigu esate persitikrinusios, kad 

pe:i;iažai maisto Jūsų kūdikiui, 
tad išgerk stiklą arta du

BORDEžn 
Malted MiF

* Address .

1N THE SOUAflE FACKi

Tas labai pagelbės Jums laike 
indymo kudi.-.io. Tai yra ideališ

kas maistas, kuris dideliai sudm- 
tna kūną kūdikio ir podraug Jūsų 
pačių.

PIRK PAKELĮ ŠIANDIEN
Earsiduoda visose aptiekose.

gal- 
nervišku 

arb:

BORDEKS 
Malted 
Milk

11AS KORUAL
I
| VOMUU.&A. |

I ■ ■ I

Jų tarpe keli šim 
niliečių. Musų są- 
eentras pageidauja 
tiems darbininkiš- 

laikraščiams. kurie

.1

£. L JL L '» 1 į*

M1NERSVILLE, PA. 
Dcmoralizuolojai.

Šeimynoje, kur nėra soli
dariu veikimo, negali būt pa
sisekimu ir laimės. Musų 
lietuvių darbininkų judėji
me lietuviu socialistų sąjun
ga lyg apsileidusi šeimynoje 
šeimininkė pūdo, naikina ir 
<lat ko vi<a tai, ką tos šeimy
nos nariai su dideliu vargu 
namon sunešė, pagamino, 
sukrovė. Bloga tokiai šei
mynai. Ji turi pulti, pak
rikti. jei neatsiras stipresnė 
ranka, išmintingesnė gaivu, 
kad betvarkei, suirutei pa
dėjus galą, prašalinant šei
mynai kenkiančiai šeiminin
kę.

Įsidomėjus sau dalyku sto
vi musų lietuviu darbininkų 
judėjime, atsivaizdinus mu
su gyvenimo paveikslą, ne- 
gut tik neregis, negut tik 
nepajėgiantis (imčiau mąs
tyti negali matyt fakto, kae 
šiandien ištikiu jų musų lie
tuvių socialistų sąjungą re i 
kia skaityti ta minėta apsi
leidusią. susidemoi aiizavu 
šia šeimininke. Sąjungos va
dovai dėl savo ambicijos 
sąjungos organo redakcija 
<lel nežinios ir užsispyrimi 
blaško, švaisto i šalis vist i 
tai. ką darbininkai su. vargt 
Įgyja, suneša savo šeimv- 
non, o sąjungiečiai—ta svei 
ka to organizmo sąmonė 
protas—jei ii pasipiktin? 
tuo apkvaišimo darbu, ta 
greit lieka< nustelbta. Šitaų . 
ištikrųjų dalykai stovi, šito 
kia demoralizacija plėtoja
si visame organizme ir sėit 
r.narchiją musų judėjime 
šitam visam reikia padėt 
galas.

Tik pavaikščiokit po dar
bininkų stubas. o visur rasi
te "Keleivi,” ’T.aisveę be 
"Naujienas.” Ką tie laik 
raščiai i darbininkų pasto
ges neša? Tik "Kovos” re
zekcija ir dalis, jausmai 
gyvenančių musų sąjungie 
čių to nemato, tikriau sa 
kant, nenori matyti iš pavy
do. kad ten ne "Kova," be:: 
kiti socialistiški laikraščia 
darbininkams neša šviesą ii 
mokina juos gintie savo rei 
kalus, organizuo.ianties :: 
'darbininkišką socializme ’ 
mokslo pamatais stovinčiu j 
politikos partiją. Jei "Ko 
va” prie tų žmonių nepriei ! 
na. aišku, kad ji jų reikalą ' 
vinių, jų jausmo nesupranta 
ii e jos su atjautimu neskai ; 
to. Ta pati ”Kova,” vietoji 
dėkingume kitiems socializ 
mo idėją skleidžiantiems lai
kraščiams. kurie sykiu dag 
ir sąjungą didina ir materi 
aliai ją sustiprina, "Kova' 
tik panieką ir pasmerkime, i 
už jų nuopelnus teikia.

Gyvename šalyj, kur gy-į 
veninio sąlygas galime nus
tatyti savo slaptu ir tiesiogi 
niu balsavimu. Kas to neži
no, kad juo didesnė darbi 
ninku minia gauna susipa
žinti su socialistu reikalayi-; 
mais. tuo daugiau balsų rin-j 
Rimuose gauna socialistų 
partijos kandidatai. Sąjun
gos organas pasiekia lietu, 
viu darbininkų kelis tūks
tančius, 
tai yra 
jungos 
mirties 
kiems 
desėtkus tūkstančių mokina 
remti socialistų partijoj 
siekius ir balsuoti už toz 
partijos kandidatus. "Ko
va” to nepageidauja. Tad 
klausimas ir atsakymas į iį 
aiškus, kam musų sąjungos 
organas tarnauja.

Kodėl sąjungiečiai to ne
mato? Kitaip šito apsireiš
kimo negalima sau išaiškinti 
negut tuomi, kad kuopų na
riai arba nieko neskaito, ne
protauja, arba sudemorali- 
zuoti iki tiek, kad blaiviau į 
dalykus pažvelgt nepajiegia 
ir leidžia savo kuopose vieš
patauti tiems, kuriems SU

drumstame vandenyje leng
va " vadovu garbę” žvejoti, 
figūruoti kaipo diktato
riams ii žinovams.

šitokio dalvkų stovio ne
galėdamas panešti ir aš bu
vau priverstas iš LSS. !•"> 
kuopos pasiuaukti. Tečiaus 
man darbininkų likimas, ju 
klesinės kovos laimėjima- 
rupi kaip ir rūpėjo ii daug 
labiau šiandien—tuo suiru
čių ir sumišimų verpeto me
tu—-negu kada-nors pirma. 
Kada šitokiose aplinkybėse 
proletariatui daugiausiai 
reikalingas solidarumas ir 
bendra spėka, tai musų va
dovai ir kuopose tų vadovų 
pasekėjai kaip tik tą sali-į 
darumą ardo ir sėja suiru
tę. Kad neaikvojus 
brangaus laiko ginčams, pa
sitraukiau šalin, kad bent 
žodžiu, kiek išgaliu, varius 
tarpe darbininkų sccialis- 
.išką agitaciją, idant jie sa
vo balsais bent neprisidėtų 
irie kapitalistų klesos vieš
patavimo palaikymo. Drau
gai sąjungiečiai, susipraski- 
e kur link jus veda sajun- 
zos vadai, susispietę aplink 
"Kovą," kurią noroms-neno- 
ioms dei jos pragaištingos 
taktikos reikia pripažint ne- 
.-ocialistišku laikraščiu.

J. Banis.

Nuo 2 d. Lapkričio-Nov. 
-1917 m. ant vi>ų uždaryti, 
laišku reikės lipyt po *3c. 

r markę, ant atviručiu po 2c 
Jeigu ant kurių laišku nebus 

J užtektinai užlypyta štampų, 
reikės užmokėt bausmės 

j ivigubai. lodei visi, kurie 
1 siųste laiškus nuo 2 d. lap

kričio, prilipykit už 3c. mar- 
w kę, kurie siųste atvirutes, 

iriiipykit už 2c. markę. To- 
’el visi ’’Keleiyio” skaityto
ji, tėmykite šitą pranešimą 
• prisilaikykite tų naujų 
lisyklių* nes kitaip laiškai 

mis grąžinami ir reikės užsi- 
okėt bausmę.

DĖL ŠTYVO SPRANDO
Vartok Sloan’o Linimentą nereika

laujantį įtrinimo, patepk nutirpusią 
vieta ir skausmai tuoj praeina.

D«-l reumatiškų gčliinų. neuralgi
jos sausgėlų, aikšte Įėjimų, užsldrės- 
eimų. užsigavimų, nu’.ii »>.nių ir k 
vartokite Sloano Linimentą.

Greit pagelbsi ir numalšina, šva
resnis negu pleisteriai ar mostįs, ne
gadina odos.

Visose aptiekose

DELKO PERGREIT
PASENSTi?

Jus klystate manydami 
kad tai yra gamtos Įstaty
mas, kad žmogus greit pa
sėsta. Senatvė priguli dau 
giausiai nuo to kaip žmogų* 
gyvena, žmogus sęsta dėl- 
"o, kad jo kūno celės užnuo- 
dintos ir audinys u a. 
r orite išvengti kimo 
i ė j i m os i, p i r m i a u=i a i 
linkite nereikalingus, 
dingus dalykus nuo 
virškinimo kelio. 
Trinerio Amerikonišką Ka 
taus Vyno Elixeri. šitas vai
stas niekad jūsų neapgau 
tokiuose atsitikimuose kai; 
\ idu rių užkiet ė j imas, 
vos skaudėjimas, 
mas ar nevirškinimas

Jeigt 
rauks- 
praša

li uo- 
maist 

vartodami

Krikščionių
IK • * • 1^*1Jarhinmkai
klausi?
geliioj bei apaštalų laiškuo-
-e; parašė Z. Aleksa, išleido' kitos negerovės paeinančio 
"Kova.” Knygutė turi 32! iš skilvio blogumų. Jus gau 
puslapiu, kaina 5 centai. ' site ji visose aptiekose. Kai-

Kaip kunisai rūpinasi i ?? .da^ biskj pakilus be! 
Darbininkais; parašė Kap-;ia.15' laikais pinigus daly- 
-ūkas, antra laida, kaina 5c. AaI nyet°ja \iso> >aio pu-

Kunigai ir Revoliucija: pa-! .Ye.rt??- . J'efk sallr
. rašė V. Kapsukas, kaina Į ,r, v?2
! 5 centai, antra laida.

Organizuokitės;
;N. Bucharin, vertė 
kas. kaina 5 centai.i

t

NORVvOOD. MASS.
Pirmu syk girdžiu. jogei: 

Xor\voode yra toks didelis 
evoliucionierius Bolševikas, 

kuris pasirodė "Kel.” No. 
13. Viename Keistučio di
dės susirinkime aš užreiš- 
<iau, jogei panašios demon- 
draciios. kaip buvo 1 liepusV X A

dostone, yra nepageidauja- 
nos. Tas musų Bolševiką 
vaisiai Įžeidė. Jam rodosi, 
og demonstracijos tik tuo- 
net naudingos, kuomet jos 
)una trukšmingos. Ir jis 
outinai nori mane pastatyti
lidžiausiu darbininkų judė-i 
limo priešu. Bijausi, kad jau; 
•ioi*s Hindenburgu neapšau-! 
ktų.

•Jeigu aš ištikrųjų bučiau 
toks, kokiuo tas Bolševikas 
nori mane pastatyti, tai lai 
isai atsimena, jog ir tame 
Ceistueio dr-stės susirinki
te aš Įnešiau, kad dr-stė 
uagituotų visus norwoodie- 
iius, kad demonstracija bu- 
u skaitlingiausia. Kode' 
Ir-stė agitavo tiktai apie 70 
avo narių ir delko būtinai 
ik dr-stės vardu tartasi de- 
nonstruoti,, to nesuprantu. 
7al tūli nariai mano, jogei 
ietuviško didvyrio Keistu
čio vardas Amerikos džingo- 
stam labai baisus. Apie ma
to socialistiškumą ir tuos 
epitetus, kuriais revoliuci
onierius Bolševikas mane 
aip gausiai apdovanoja, aš 
.isai nesiginčysiu. Jei rev. 
3. yra socialistas, tai jis 
.ari žinoti, kur reikia skųs
is dėl principų peržengimo. 
Prieš ji kvotimu nelaikysiu.

J. P.

parašė 
K. Vidi- 

Visos 
viršminėtos knygutės išleis
tos Lietuvių Socialistų Są
jungos Amerikoj, "Kovos" 
spaustuvėj. * -

Vėliavos Akyvaizdoje; pa
rašė Julės Verne, lietuvių 
kalbon ver. J. A. Chmieliaus- 
kas, išleido ”Lietuva.” Apv
alia užima surišum 200 pu- 

i lapių. Jau vienas Juliaus 
i Verno vardas sako, kad a- 
pysaka turi būt užimanti, 

Į tečiaus kaipo apysaka, joje 
‘daugiau fantazijos negu re- 
ja.lybės ir pasimokinti iš jos 
nieko negalima. Todėl dar- 

ibininkui šita knyga nedaug 
maudos tegali atnešti. Kai
na nepažymėta.

i Namų ir Y’patos Hygiena, 
parašė d-ras Matulaitis, įs

ileido Susivienijimas Ljetu- 
Įvių Amerikoje, Knygutė 
į parašyta trumpai ir gerai;, 
‘kas neapsipažinęs su hygie-] 
. nos klausimu, tas būtinai tu-! 
lėtų ją perskaityt. Kaina ne-, 
pažymėta.

Penkiolika Taisyklių Svei
katos Užlaikymui, parašė 

vir.g Fisher, vertė V. K. 
Kačkauskas, išleido Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje. 
Knygutė mažučio formato, 
16 puslapių, kaina nepažy
mėta.

Darbininku Judėjimas A 
Atsigerėti jie tuo ■ šėrikoje, parašė K. S. Kar

tok Trinerio ElixirĮ. Jeigu 
reikia vaisto reumatizmui, 
neuralgijai,^trėnų gėlimui, 
sausligei, diegliams, nikste 
Įėjimo ar nuovargio prašali- 
nimui vartok Trinerio Lini- 
mentą. Gaunamas visose 
aotiekose. Jos. Triner, Mfg. 
Chemist, 1333—1343 So 
Ashland avė., Chicago, III.

(Apgarsinimas)

VAINA! VAINA! VAINA!
Delei karės likęs musų sąkrovoje 

perviršis verčia mus padaryti šių 
pasiūlymų:

Visiškai dykai duosime per sekan
čias 3o dienų su kiekvienu American 
laikrodėliu $6 vertės revolverį, por: 
a u sinių rankovgaiiams knvpkių $3.00 
vertės, ir spilkutę kaklaraiščiui 
$2.00. Viso 11 dol. vertės tavoro dy
kai perkančiai?, pas mus American 
gražiai griviruotą laikrodėlį, gvaran- 
tuotą ant 20 metų, pasunkiame per 
C.O.D. su privilegija išegzaminuoti. 
Jai nepatekintas, gali musų kaštais 
grąžinti, jei patenkintas, užsimokėsi 
tik $6.25.

Šita proga tik per 30 dienų. Ra 
šar.t, pažymėk moteris as ar vyriš
kas laikrodėlis turi būti. (45)

STANDARD BARGAIN CO 
(Dept 55), 1906 So. Homan avė.

CHICAGO, ILL.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

lertholatum Co. Pi:cš eisiant guli 
tepk veidą mo.-ėia per kelis vaka 

us, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
altu. Toji mostis išima plėtmus rau
tomis, juodus arba šlakus ir praša 
ma visokius spuogus ano veido. Kai- 
a dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galii 
iųst ir stampoms. (45)

J. RIMKUS
*. O. Box 36, .Hoibrook, Mas*-.

37* < daugiau 
už jūsų 

pinigus 
TIKRĄJĄGAUK

..OUININECASCARA% .

I’er 20 metų šios gyduolės kaina vi
suomet i>uvo 25c ir ta pati pasilieka. 
Kitos slogų uydimui pigulkos 3'»c. 
už 21 pigulvą. Išskaithvęs kiek kaš- 

■ tuoja viena pigulka rasi, kad sutau- 
Į pini 9L-c pirkdamas Hills iryduoks 

nuo šalčio, kurios išgydo į 24 vai.— 
rripą į 3 dienas.

Jeigu ne—pinigus 
grąžiname.

24 p gu.kos už 23c 
Visose Aptiekose.

PYKAI PER TRUMPA 
LAIKA.

i
I

e
4
5 .$ 
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APTiEKA
Teisingiausia ir Geriausia

Sutaisoni Receptus su di
džiau !a utyda, než-urint ar iš 
Lietuvos atšeZi* ar am<?i'ii.ciniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias t'l; pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietu-, is ap- 
tiekunus.

EDVARO DALY, Sarfinir^s 
18 Brcar^ay. So Boston 
Galite reikalauti ir per laiš

kus, <> mes per ekspresą gyduo
les atsiusime.

MOTERŲ IR MERGINU 
‘ŽINIAI.

Atidariau nauja vietą Bostone. 
•SIUVU VISOKIUS RUBUS 

pagal vėliausią madą— 
GRAŽIAI IR PIGIAI

Taipgi galima gaut ir gatavų 
.M. M. ANDREWS 

<Andriušiutė)
Boylston Street. BOSTON.

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 

j sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
į prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta- 
I sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
i sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai.
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAU.JINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
ruo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.5 1 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduok’te juosmens mie
tą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
l ishleigh & Co.. B. 70 Athenaeum Blrfg, Chicago, liL

KLERIKALAI TYLI.
Koks tai buvo džiaugsmas 

klerikalams, kuomet ”Kelei-Į 
.•is” parodė tautininkų tarpe 
nipą. .“iiji^ci m jie mv 
atidengimu negalėjo. Jų or- į povičius, išleido S. L. A. 
ganai buvo pilni sensacijų i Iš Lietuvos H istorijos, pa- 
apie ”!eberalų šnipus.” į rašė R. Karuža, išleido ŠLA 

B^?tai/'Keleivis” ima ir! Apdrauda ir Pašalpa, pa 
nupiešia hemas nuo dviejų rašė A R Strimaitis; Ruo 
k.erikalu šnipų. NieKaoejai ~ Susivienijimo Lietu- 
demaskuoti ir visi apie tai vių Amei.ikojf H istorijos, Si 
garsiai kalba, net klenkaių 1)avrašė V. K. Račkauskas;!j'i 
spauda tyli. Ji netik nepas- \psisaUgOK kad panašiai . ji 
merkią saviškių išgamų, bet nehutlį< parašė A. B. Stri-'į 
t.131,!?1— ^U°n 4. 1 maitis, ir Aprūpink Save ir į
kas baismi mksta.kam Ke-. avo šeimyną, to paties au- ‘ii 
leivis parode, kad jo abaze, toriaus. Visos keturios ši- 
yra šnipų. klerikalų j tog brošiūrėlės išleistos Susi-
organas nesidrovėjo net Paj i vienijimo Lietuvių Ameriko-Iš
sakyt, kad mes nutiltume. • iešomįs jr pašvęstos vien į 

valinas, klenkalai non ty. agitacijai už Susivieniji- $ 
savo šnipus nuo visuomenes ma $
slėpti. ’ Ll_________________«

Mes norėtume, kad jie pa-! „ . Tt3 OT . ^Tx. iaiškintų viešai, kodėl jie taip. SKAITYKIT IR PLATIN-i _ —
daro? ! KIT "KELEIVĮ.” l-šąoioiBi9ieiw8i8ĮĮWiMji. i r^r****^-'^

Telephone: Back Bay 1200

OAKTARAH

Fr. Matulaitis
GY1M) VISOKIAS LIGAS

UK1T.MKO AKINIUS. 
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Suite <19. IŽU ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,

N A U J A -SEK RET N AI SU DĖTA
SPYNA, kuri užsirakina ir atsirakina 
L o rakto. Gražiai padaryta ir nieka
dos niekas joje neuž. liuva. Su tuja 
spynele galima uzra.ąs visokias du
ris, kufartą. valyzą arba ka nors kit- 
<ą. ji visur iinsa. Ka tik užrakvsi 
•a spyne'.ia, tad nereikia nešiotis su 
-avim rakto ir gali būti užtikrintas 
ad jos niekas neatidarys. Tai yra 

brangus dalykas kiekvienam žmogui 
-urėt tokią spyną. Su kiekviena spy- 

męs prisiunčiame paaiškinimus 
-. —nuslatyt kad galima 

o nustatyt ir atidary t 
kaip nustatyta yra !a- 
DYKAI prisiųnčiam 

spynele kas perka

r j_ ŠTUKA 
Naujalis PįS* Išradimas

Paimk kaladę kazirų, ištraukęs 
vieną kazirų įdėk į stiklą pilną van
dens, Išžiūrint ta kazira pražūtį 

'> stikle ir vėl ją atrandi tarpe kitai 
kazirų. Prisiųskite 25e. gausite ’įtą 

i štuką ir magijos katalogą.
THE MAGIC SHOP,

Hoibrook. Mass.

Akušerka
Pabaigusi kursą \Vomans Mcdical 

CoUege. IkJtimorc, Md.
Pasekmingai atlieka sa\o darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rudas ir * 
pagelba in vairiose moterų liKo»*c.

F. Stropiene, U
so. bostov

:e!o
ai p ją reikia 

butą atidaryt,
am kuris žino
-ai lengva, 

kiekvienam tą 
,.uo mušti NAUJAI IŠRASTĄ LA1K- iii 
-iODĮ BUD1LNJNKĄ, kuris labai ai- j)] 

škiai šviečia nakti. Tas laikrodis iš- /;■
i esi) yra stebuklingu išradimu šiuo L 

amžiaus, labai gražiai šviečia kur jis W 
> adė tas tamsioj vietoj, taip kad iš 
olo galima matyt kuri valanda, o “< 
lakti išrodo lyg koks stebuklas. Tas > 
aikrodėlis pageidaujamas kiekvie-: - 
nuošė namuose, ypatingai nakti ne- ' /SS 
eikia jieškot degtukų kad pažiūrėt j 
turi valanda, tik atsimerkiai ir tuo- ! 
Jaus pamatai koks laikas. Minėtas į 
aikrodis kartu yra budintoju, kuris ' 

labai gražiai ir garsiai skambina ant j 
aiko ant kurio nustatai. Padarytas Į 
.virtai, gražiai ir gali lakyt ant visa- > 
los. Gvarantuojamas kad niekados i 
;epražudvs savo šviesos. 30 tukstan- 
ių tokių jau yra vartojime. Tas lai- 
red s prekiuoja $6.00 ir daugiau, bet 
ad išgarsint jį gerai, męs parduosi- 
ie jį per trumpą laiką po $4.50. Todėl 
igu n rit pir t tą naujai išrastą 

liknodį. prisiųsk 25c. markėmis, o 
:es tuojaus pasiųsime per pačtą laik- 
dėlį ir spyną. Kitką užmokėsi kaip 

.neš į namus. Rašykit tuojaus šiuo 
dresa:

PRACT1CAL SALES CO, 
TOS N. Mav Str, (Dept35). 

CHICAGO, ILL.

!

Mulus, Overkot s 

>r kitokius Rūbas 

DUOKIT PASIŪT MGVS. OBaK>OBKanKaaK3wgEBs&nHnRX3aMBHMBB
Mes užtikrinam, kad Ji:s sučėdysit pinigų 

ir turėsite GRAŽ1LS Rl, BUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai itesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna

VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUVAM
TAIPGI IŠVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P1G1AI IR GERAI.
IR IŠPROSINAM

VYRU IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21016 -

Pirk Laikrod 1|?

EX Ra!!
== ii

; ap- "i
... Tai pirkite ;j(
Krautuvėj, kur .,

Šioj gadynėj nn-K- negali "!
sieit be laikrodėlio. ~ 
laikrodel) mar.u i 
yra puisiausias pasirickimas. t:

Perkant laikrodėlį, lenciūgu j 
ar žiedą reikia mokėt tik pa A 
$1.00 } savaitę, kol išmokėsi t 
derėtą sumą V

Taipgi paj'ieėkaa agentų t 
Mass. valstijoj. I'atarimas ne- t 
reikalingas. Kaucija galima už- fl 
sistatyt pinigais arba nejudina, ( 
mu turtu (properte). )
Galima lengvai uždirbt po (2QjOO{ 
į savaitę. Kreipkitės.

P. VALUKON1&
06 Broadway, So. Bmtoa. Mam.

*i*ukiaa Vyram. ui«a«« 
Sintim* ant l taakvta 

•.■tom. tatainomt

i • -*
‘ «r«ipkitė>
j «<H TB BUSION 

r Al LOBI NG
! 27b Broadway. So

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

t-Mūšia 
Lietuviška Aptieka S«. Bosime 

ir apielialuj

Gyduoles sutaisome kurios tik pasaulyje
ir prisiunčiame priimtos ir yni

visokias, vartojamos.

y,
uc prakaitavimo kojų .. 25e 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams____
Vaikų ramintojas ..........
Nuo suirimo nervu ... 
Babro lašai ....................
Nuo saulės nudegimo . 
Nuo slinkimo plaukų ir 

skanų .............................
Kraujo Valytojas ...........
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo ............. $1.0b

patingai geros šios gyduolės:
Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.09 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............. 1.00
Gydu. nuo "komu' 15, 20 ir 25c 
Pilės de! Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos n-o nerviško gaivos 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo ilrc. a:

X Šidlauskas
PRovizomus

2Z6 Breadvay, c »t $», B«s.



8 KELEIVI?.

Vietinės Žinios
Lietuviu Ukčsu Klitilto 

”Smokc talk.”
Pereitą nedėldieni Lietu 

vių svetainėje buvo taip va
dinamas ”Smoke-Taik,” ku
ri parengė Lietuvių Ukėsi 
Kliubas. o alaus, cigarų i: 
toniko prisiuntė koks tai de
mokratas poli t i kiečius.

Na, ir klitibo pirmininku’ 
N a ik linu i sukviet us visų ti i 
jų sriovių ukesus, buvo lei
sta visiems— ocialistams 
tautininkams, ii katalikams 
—išreikšti savo nuomone 
apie Lietinių Ukėsų KliuLa 
ir už kurią partiją lietu
viams butų naudingiau bal
suoti.

Kaikurie tautininkai ir 
katalikai aiškino, kad liet i- 
viams reikia rinkimu dienoj 
eiti išvieno ir balsuoti už vie
na kurią nors pusę, bet uz 
katrą: už demokratus, ar už 
republikonus, lai jie neišdrį
so pasakyti. Tąsyk, pagal ji; 
supratimą, lietuviai Įgytų 
(langiaus politiškos galės 
Kili gi jų pasmerkė visa- 
partiias (o gal ištikrųjų tik 
socialistu), sakvdami, buk ’ 
jie tik balsuoją už ’”gerą y- 
patą.”’

Socialistai nurodė tiesiog, 
be jokiu veidmainiavimų, 
kad jeigu lietin iai tiki ku 
nors laimėli, tai jie .gali lai
mėti tik eidami kartu su so 
cialistais, kurie yra darbi
ninkų užtarėjai ir kurie šį
met yra jiopuliariškiausm 
partija.

Už katalikus kalbėjo V°- 
nis, Mickevičius ir Mikalau- 
ckas: už tautininkus—pai 
pirmininkas Narkunas, Ku- 
zmauckas ir Stanis: už soci
alistus—Raulinaitis ir Ple- 
pys-

Buvo išdalies nurodoma' 
ir kaikurios kliubo ydos, ko
dėl jis nekila, kodėl prie jo 
nesirašo nei socialistai nei 
katalikai Iš pirmininko i 
kalbos galima buvo matyti, 
jog kliubas nuo dabar jau 
nedarys jokių kliūčių kito
kių pažvalgų žmonėms, no
rintiems prie j<> prigulėti.

Kas ten buvo tarta dau
giau. aš nežinau, nes iki ga
lo nebuvau. (Mes girdėjom, 
kad to ”smoke-talk” pabai
goje buvo padaryta ''šiaudi
nis” balsavimas ir iš 33 ''de
mokratų,”’ 16 balsavo už so
cialistus. Red.

Tą pačią dieną ir toj pat 
salėj buvo Vytauto D-jos 
susirinkimas, kuris paauka
vo socialistų rinkimų agita
cijai 815, prie ko nariai su
metė da 86 nuo savęs, taip

kad išviso pasidarė $21.00. 
V ytautinei D-jai reikia pa
sakyti už tai bravo.

J. P. Raulinaitis.

Rusijos išeivių gynimo ko
mitete viešas susirinkimas.

Lapkričio 4 d.. 2 vai. po 
i pietų Dudley 0{>era House 
svetainėj. Bostone buvo vie
šas Rusijos išeivių gynimo 
komiteto sušauktas susirin
kimas. Kalbėtojais buvo 
suomiu socialistų laikraščio 
redaktorius d. 
i-'itehburgo, ir 
listų laikraščio 
redaktorius d. 
iš New Yorko. 
reikalingumą sutvert

Norteva iš 
rusu sočia- 
"Novy Mir” 
Vansteinas 

Aiškino 
rusi- 

jos išeivių organizacijų są
ryši. kad Itendromis spėko
mis apsiginus nuo Įvairių 
skriaudų.

I 

t
I

It
I

I
i GYDUOLES NUO KOSULIO

Reikalaudamas gyduolių 
kiekvienas geidžia įgyti

nuo 
tik Į 

diioles. Niekas nesuklys, kas pasirupms 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin
gų. o žinomų vardu

> kosulio, 
geras gy-

REIKALINGAS ZECERIS.
Butų gerai kad mokėtų 

kiek nors ant Linotype sta
tyt. Gali atsišauki ir norin
tis mokytis, bet tur mokėt 
lietuvišką statrašą.

"Keleivio” uliniu

DR-RAS A. L. KAPOČIUS.' 
Dentisia'

Jau tūlas laikas kaip pase 
kmingai praktikuoja South 
Bostone. Ofisas jo randa.'i 
tarpe C r D gatvių. į » num. 
251 Rroadway, venas tropus 
augštyn. Lietuviškoji visuo
menė gali kreiptis pas savus 
daktarus, kurie be abejonės 
pasitarnaus atsakaučiausiu.

Apvaikščiojimas.
Brightotiu Lietuvių Kooperacija 

rengia metini apvalkšciojiinŲ 2*J d. 
Lapkričio-Nov. Prašalės nuo 12 vai. 
dieną. Programas bus labai įvairus, 
užkviesti garsus kalbėtojai ir solis
tai. bus perstatyta^ teatras, o po te
atro šol iai. Aplinkinių miestų lietu- 
\ ius meldžiame ant tos dienos nieko 
nerengti, liet visus atsilankyt ai.t 
musų apvaikščiujit.-io. i ii t

Komitetas.

REIKALINGA KNYGVEDĖ 
BostOIIO 
K raut m ei. 
v<» dariai, 
tiuliais ir 
formacijų 
sekretorių

So.
I.'eltnių Kooperal > v iškai 
Privalo Mipiasti gerai sa 
o tokiai bus užtikrintas 

gera alga. 1'laU-siiių in- 
norėiiamos kreipkitės i 

šiuo adresu: < 15)
A. N Y V IK \S.

212 Kr<ia<l«av. So. Koslun. Ma>-».

SAUCIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.
KAPITAL1S ................................. $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNAB.—PREZIDENTAS

D1VIDENTUSD. L. K. VYTAUTO BENO 
Muzikališka Mokykla.

Mokiname grajįt ant visokių ins- 
tumcntų. kurie norite pasimokyti 
Kreipkitės. < |S)

Brt>.id"ay, So. Kosimi. Mass. 
M. Grubius. Diri-nto; ir .

Už padėtus musp Rankoje pinigus nuo
15 Lapkričio, šiy mėty, bus mokama poPARSIDUODA: "" akel iu 

larma. yra 25 galvos .gyvuliu; 
2 aukštu su lo kambariu namas, 
didelė daržinė, sandarus skie
pas; viskas geram st<>\ \ ie. Par
siduoda mėnesyje už ''230 pie
no; 3 mylios nuo stoties. 2 my
lios nuo miestelio; parsiduoda 
už $3,300. Parsiduoda su viso
mis daržovėmis. Kasykite an
gliškai. (46) I
J. Kassidy. Woodhmy. Conn i

i 2 procentoŠOKIAI! ŠOKIAI!
Subatoje. 10 Lapkričiu 

nuo 7:30 vakare. Lietuvių 
salėje, bus linksmus šokiai; 
juos rengia Lietuvių Jauni
mo Ratelis. Jaunimas ir a- 
bclnai visuomenė malonėki
te atsilankyt.

Komitetas.

už padėtus Taupinirno skyriuje. 
Pinigus j Banką galite prisiusi ir per laišką.Kolo-

Cbvstcr 
juani ->a 

nuuns rašydama': 
“Patariu ktekvb- 
nam. kad pirkti 
tiktai Severos G\• 
duokš. no )<•» 
yra geros, o y- 
p.T tingai Scm • 
Baldamas Plau
čiams, už kurj 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį. mėgi
nome dange”.| v • 
x.»kių gyduolių, 
bet perniek: kai • 
pirkome Scvcto- 
Rakamo P I a u • 
čia..i>. tai kosuly s 
nustojo po keliu 
j»ričui:niŲ.

P. w. 
dricj ii 
W ■ Va..

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

VALS1JINĘ APSAUGOS BANKA!
Severa’s 
Balsam 
for Lungs

C

PINIGUS

gyvenantiems Rusijoje, jei tiktai siun-PINIGUS

PINIGAIl

•1

PRIE GYVENIMO

* ~

varda. 
i'■

I 
I

i

N\> til tai dabar rublio kaina žema.

m-n 
yra 
pr-. 

lal.ni
centai.

\ alsi ĮJOJĖ
TAI. Richinond Sid

Savara’s Cold tnd 
Grip Tablete

Severos
Peršalimo ir Gnpol 
žinomos tuomi. kad 
gali peršalima 
trumpu laiku.

i

i
t

šeimyniško; Gvd*i < pardnoHnmo- 
. •’irko-'' Visuomet t •'••kai lenkite 

ir p.-1-akykit pi1«4 gy indės 
arti negalima gauti, tai ‘žsisakiu

Didelis Lietuvių Koncertas!

I

kas

pažįstą

jį <•

Kansas,

IM iestas

I ■imirlirui nftįfcaaaMgfijKgįfliiijftjį

Praturto iš aliejaus.
Tris ščrai Trapshoolcr Oil Kompani

jos suteikė p. Arnold d:<lclį lobį.

9

A r 
pir- 

< ’<».
va-

savo šėl us padalinome 
noteiius, o šiandien 
nupirko vieną tokių 
nokėjo (>.000.00, kuo-

pirmiausiai buvo

uorganizuota Linwood 
rmieji šėrininkai buvo 
ilien p. Arnold velvje 
negu pinigus skait-

Gerbiamieji:—Malonėkite tuojaus prisiųsti žemlapį aliejaus laukų—Oklahonms, 
xikos, taipgi pilnas informacijas apie št-rus BUCK RUN OII. CO.

Vardas-pav. ...

Pilnas Adresas.

nuo $7 iki 
kompanijos

kad 
skait-

tik n ai kaip Trapshooters 
tapo
Visi p
Ir šia

DAUGYBĖS ALIEJAUS guli po Oklalmmos žeme. Tik maža dalis Oklahomos aliejaus lau- 
Dideli turtai laukia tų žmonių, kurie pasieks tas daugybe.-, aliejau . Ar tamsta busi vienu

Mes likime, 
J lidesnis

padarė man $100,000. 
"Vienas i:

DRAUGAI, SKAITYKIT IR PLATINK1T 
KELEIVI.

S1C0 inv. i The l’rmliicci" Oil Co. pak.vert. S25.O<H>
SUKI inv. i The linine Oi! < •>. pakilo verieį StO.OOO
XJ<M> inv. ■ The Colinc Oil Co.. pakilo veri. S|f»,IM><>

Texas ir Me-

kurie tini

su-

Bet dar didesne dau-

(Severos Baisainas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai "ko nors nuo šalčio". Papratimas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduoles yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtu gyduolių. 
Pastaraisiais 37 nr.c-‘ais Severos Balsanias Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalima, taipgi sirguliavim>i<. 
kuriuose kosulys yra pirm an.-ai ansirciškimti. pavyzdžiui, 
kosulys iš 
bučiuojančio krupo. 
Šita gyduolė yra gera

priežasties ’nfh-enzos. uždcg’mo pleuros, trati- 
užkimimo arba uždegimo dusaunios. 

kai n v-’ik;>ms. taip ir suaugusiems.
K-i n-25cirS0 c«ntų —,-i-u?apti»ko»e

Se

<
<
<

SURASK SAVO KELIA <■

SU MAŽU KAPITALU GA
LI LIKTI PUIKU NAMU į 
SAVININKU.

KAS TI RI PIRKĘS VIE
NĄ. TAS NORI IR DAU
GIAU JŲ TURĖTI.

Jeigu manai pirkti Namą ar Farmą, ateik pas mane 
su savo šeimyna, aš aprodysiu daugybę gerų 

pirkinių už dyką automobyliuje.

Pamąslyk koksdabur brangus pra
gyvenimas. Žmogus mokėdamas ran
dą šiuose laikuose gaii praleisti seniau 
sutaupytus pinigus. Taigi pažvelgkite 
i tuos, kurie turi savo nuosavibes: na
mus. farmas ar farmeles. Jie patys 
dykai pragyvena ir dar turi dailų už
darbi. gaudami randas nuo kilų. Tie, 
kurie turi savo farmeies. užsiaugina 
paršiukų, vištukų ir visokių daržovių. 
Vyras dirbdamas fabrike turi dailų 
pragyvenimą ir apie blogus metus nei 
nekalba.

Broliai Lietuviai! Jau atėjo laikas, 
kad reikia ir su galva dirbti, ne vien tik 
su rankom.

Žmonės atvažiuoja iš kitų valstijų: 
Nc\v Yorke ir Pennsylvanijos ir perka 
ukes Massachusetts valstijoje, dėlto, 
kad Massachusetts nėra taip apgyven
ta ir gali daug pigiau nupirkti, negu 
kitose valstijose.

Mes turime tokių gerų pirkinių,

' kad žmogus Įdėjęs nuo $2900 iki 8:>()(’i) 
savo pinigų ir nusipirkęs namus gali 
tikrai be jokio kito užsiėmimo gražiai 
gyventi.

Norėdami pirkti namus arba ukes 
galite pareikalauti daugiau informaci
jų per laišką ir -r.es suteiksim.

A paraudą (insurance) norėdami 
ant namų, krautuvių, rakandų, arklių, 
vežimų, automobilių—žodžiu sakant, 
kas tik yra a)xlraudžiama—pas mus 
galit apdrausti, nes mes esam insuran
ce Brokers su Mass. valstijos license 
taip, kaip ir pačios insurance kompani
jos, po valdžios priežiūra. Todėl pas 
visus tiek pat kainuoja apdraudimas, 
ir kaip pasibaigia Jūsų, apdraudą (in
surance), tad atnaujinkit geriau pas 
savuosius, bet ne pas svetimtaučius.

’ Padarom visokius dokumentus ir 
juos užtvirtinam, nes aš esu Notaras 
ir 'Paikos Teisėjas (suclžia.) Panašiais 
reikalais kreipkitės i:

Miko Korano Agentūrą
(MICHAEL CORAN)

| 366 Broadway So. Boston, Mass
g Telephone: So. Boston 52015
S GYVENIMO VIETA: 722—8-th ST., TEL. SO. BOSTON 109-M.
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Minimas koncertas yra rengiamas sušelpimui 
gabaus moksleivio Walter Frendeafeldo.

Nedėlioję, 11 Lapkričio Aovember, 1917
Prasidės nuo 4 vai. po pietų

DDDLEY OPERA IODSE, 13 Dudley St,.RoxburyNass
Dainuos Choras ir griežš Orchetra, taipgi instru 

mentaliai ir vokaliai solistai. Todėl gerbiamoji lietu 
vių visuomene malonės atsilankyti.

Įžanga^ prie dury 40c., iš anksto perkant 35c.
Visus nuoširdžiai kviečia. KOMITETAS

DIDŽIAI SIS LIETUMI. BANKAS MASS.
.H OZO K A\\ Yl.l \l SKO.

III Salėm Street, BOSTON, MASS.
pinigus
PINIGUS 
PINIGUS

y

ant apsaugojimo priimu ir moki: 1 procentus.
Rusijos perku ir parduodu pagal žemiausį dienos kursų, 
pasiunčiu i Rusijos \ ai-tikini Apsaugos Banką ir siuntėjams 
pristatau, greitu laiku to banko knygutes.
Į Rusija pasiunčiu padu ir telegrafu. Siuntėjams pristatau 
parašus adre-atų.
įteikiu per ! dienas
tėjai t<> nori.
man įteikti gvurantuojami mano kapitalu

Bankicrius JUOZAS K A\X \LI\tSKAS,
III SALĖM SI.. BOSTON. MASS.

vaizdas Oklaiiontos Aliejaus lauko ncpartoli nuo Buck Kun O:i Co. licjaus šutinių.

Vargšai Lieka Turtuoliais
—-------- T—- --------------  OKLAIIOMOS ALIEJAUS KOMPANIJŲ ŠĖRININKAI PELNO MILIJONUS.Is Kansas Lity Star,

Sunday, July 22, 1917.
~ i

\Vichita. Ka-is. Jnly JI Iv. \V. 
nold iš Lareu . Kan-., vienas iš 
inųjų inveslor > Trai>sh<w>tt rs Oil 
jaučiasi smag ii. Arnold atvyko 
kar į VVichit; . kad praleisti kėlėt., 
"savo sunkiai uždirbtų" dolerių.

liet p. Arno <1 ne vien smagus 
jis taipgi my savo moterį, nes jei
gu ne jo mot js, tai jisai Imtų tuos 
savo Šerus pa- avys už .<7o>» ar ši.ooo 
Mat. pcrcitan ■ rudeny je, p. Arnold j 
su devyniais ,vo draugais, nupirko 
dvyliką pirmu i šėrų Trapshooters 
Oil Co. p. A noki nupirko šėrų uz.

Kuomet pei tanu rudenyje, p. Ar
nold su savo oterv lankėsi Wi hitą, 
vienas iš alie us žinovų pasiūlė Ar
noldui $70a u; jo Šerus; vėliau-gi pa
siūlė net -SI.1" .

"Neparduok, užreiškė mano mote
ris. "Jeigu gi r prapultų tie pinigai, 
tai visgi ne<i. :g, o kartais galime! 
dar išlaimčti." Arnold paklausė savo' 
moters ir šėr.< pasilakė.

Vakar beva ydamas su 
mu, p. Arnote prasitarė.

"Man kiek-., nas šėras Trapshoo- 
ters Oil Co. nesą po Sl<>6.5<) kas
dien. Aš turi tris ščrus. Jeigu tam
sta moki ska iuoti. tai gali išskait 
liuoti kiek a> aunu į metus. Aš ne
mėginau ap-i tyti.”

"Tokia m; o laimė." tęsė jis to
liau. ’’As mi nau prikalbinti viena 
savo draugą, ad jis pirktu už S10<! 
šėru, bet jis ; tsisakč. teisindamasis, 
kad visus pi: . us sukišęs į savo gal 
vijų farmą. Pasiūliau jam paskolinti 
tą bet tai atsisakė.

"Vėliau m, 
: mažiausius 
mano dranga 
šmotelių ir u 
niet pereitam rudenyje jis nenorėjo 
mokėti $100 u, vieną pilną šėrą.”

Vos 
Oil Co. 
Parke, 
šauliai, 
geriau šaudyt 
liuoti.

"Mano Slhė
00”—tar> p. ,\ nold. \ ienas iš ma
no pažįstamu iš Eldorado pardavė 
savo šėrus už. š:;ii,00t).O(<. bet jeigu 
jis butu kiek Igiau palaikęs, butų 
gavęs $7o.O" . daugiau

Aliejus padarė daugiau milijonų, negu kokią nors kita pramonė ar biznis pasaulio, 
gybė milijonų bus padaryta ateityj.
ALIEJUS
ne, nes daug švaresnis, greitesnis, pigesni-, 
dega—išny ksta.
'Todėl aliejaus 
partijų pelnai.
MII ŽINIŠKOS 
kų išnaudota. I 
iš tų laimingųjų?

Neprigulmingos Aliejaus Kompanijos Turtėja.
Standard Oil Kompanijos Irusias tieltekonlroliuoja aliejaus biznį. N«-;.rigubui:--_<>s < in>i<-į>eudent) aliejaus
kompanijos smarkiai iškilo paskui niu laiku ir jų įtekme aliejaus biznijc didinasi diena iš dienos. $ėrininkai 
neprigulmingu (independent) aliejaus kompanija šiandien gauna ka^-iict. hesidi.Imančius pelnus, štai tik 
mažas pavyzdis pelnų: keliu aliejaus kompanijų, kurių serai trumpu laiku Įtakilo sekančiai: Mid\vest Re 
fining pakilo nuo S iki $177, Gos len rmo >.”> iki >27. Cosd-n (>i| auti Gis nuo S<> iki $1X, Eik Ba-in Petrole- 
um nuo .š7.ū‘l iki SI i, Merritt Oil nuo S;, iki s:;p. Eederal Oil nuo 37e. isi Sx. S::|>ulp:i Refining 
si<>, Oklahoma I’roducir.g and Refining nuo $•> iki $11. Beveik visos ši-tos paminėtos aliejaus 
nesenai susiorganizavo ir pradėjo bizni.

Anglių Gadynė Baigėsi-Aliejaus Gadynė Prasideda.
Mižiniškus pelnus: proeentais, sėtų Itonusais ir marketo pelnais nuolatos gau tie invest iriai, 
pirkę DABAR perka šėlus užtikiamų nepr'igidmingii aliejaus kompanijų. M Ilonai pelnų, kurie tapo 
tverti praeityje aliejaus biznyje via maža dalis, sulyginus juos su tai milionais. kur’e bus padaryti ateity
je šitame saugiausiame iš visų biznių. Pasaulio historijoje nebuvo ir i:-i>us tokios gadynės, tokių auksi
nių progų kaip DABAR. Tie investoriai. kurie su atsarga ir aiškianuožiura įve.siiys savo pinigus DA
BAR į ščrus atsakančių augančių aliejaus kompanijų, rekomenduoja-tnu ir pasilikimų pastovių ir geros re
putacijos firmų. įgis ateityje milžiniškus pelnus is savo šiandienii>ių investavimų.

Musų Firma Rekomenduoja Dabar Šerus šių Užtikiamų Aliejaus Kompanijų:
LNVADER OIL and REEiNING <’<>. šios kompanijos Šerai pakilo jau :‘ i Moka po 1 procentą
mėnuo ‘ant pa-.)—12 procentą į metus.
IJUCK RUN 0.1. ('O. Jauniausia. Šios kompanijos ščrai dabar par 'duoda tik po SL'Hl. 
šios kompanija serai smarkiai kils ir bėgiu kelių menesių irgi pradės mokėti procentus, 
"liūs šėrininkų šios kompanijos dabar yra lietuviai.
JEIGU TAMSTA BUTUM IN VESTA \ ES šiuo i si sančių kompanijų š‘-rus. kuomet 
siūlomi, tai tamsta outum įsigijęs sekančius turtus: $100 -- --- -- - -
S100 
si 00

nes aliejaus biznis yra saugiausias ir pelningiausias.
REIKALINGAS VISI R IR V ISUOMET. Pasaulis greitaiki :-:a-i nu-> anglies į aliejaus gady- 

palogesnis, Vlieju negalima du kartu panaudoti, nes jis su- 
Užtai aliejaus labai trūksta, nes visur naudojamas.

kainos nuolatos kjia ir toliau dar labiau kils, o su kilimu kainų kartu kįla ir aliejaus kom-

investuotų į Lucillc Oil Co. pakilo vertėj SIG.000 
investuotų į Spencer Oil Co. pakilo vert. SI6JM10 
investuotų į (juakcr Oil Co. pakilo ver. >20.<MHi

SDHl investuotų į The Trapshooters Oil Co.. pakilo vertėje SIOŲ.O’HI.IIO.
Žmonės padaro turtus iš gerų investmentų ne iš darbo. Gerai investuotas iloicris atneša šimtu., tuk-- 
tančius naujų dolerių pelno. T<xldėl, leisk tamsta savo pinigus į da'-l>ą, tegul jie neša tamstai pelnus. DA
BAR tamstos proga nusipirkti šėrus augančiu aliejaus kompanijų. Nepraleisk tos auksines progos. Pi,-k 
šėrus DABAR, kuomet jie pigus nes vėliaus mokėsi brangiau ir i'.-.ziau gau. i pilno. Nelauk, siųsk savo 
orderius TUOJAUS.
Prisiusime Dovanai žemlapį Oklahonios, Kansas, Texas ir Meksikos aliejaus laukų, taipgi ir pilnas infor

macijas. Rašyk TUOJAUS.

JOHN ILGAUDAS, Mgr. A. W00D & CO., Ine.
110 So. Dearborn St., R«om 1016. Phonc Randolph 1988. Chicago, III.

Pasarga: Ofisas atidarytas Subatos vakarais iki 9 vai., o nedėliomis nuo »G ik: :: po pietų.




