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200 REVOLIUCIONIERIŲ 
į Visi jie dalyvavę Vokietijos 

■ ambasadoriaus užmušime. 
Priešininkas nuvarytas toli i Amsterdam. — Anot Ber- 
nuo Mamos ir paimta daug:lyno-žinių, rusų užsienio mi- 

belaisvių. ---------- — —
Varydami vokiečius nuo. 

Mamos upės toliau, ameri
konai su franeuzais pasie
kė ir jau persikėlė per 
Oureq upę ir paėmė Fe- 
re en-Tardenois miestą, vie
ną didžiausių vokiečių ka
riumenės papėdžių Sois- 
sons-Rheims ruože.

Tuo pačiu laiku Rheims 
pietuose dešinysis sąjungi
ninkų sparnas smalkiomis 
atakomis privertė priešinin
ką trauktis da toliaus atgal 
ir francuzai paėmė kaliatą 
svarbių stragijos žvilgsniu 
miestelių, podraug perkel-j 
darni savo frontą arčiau 
prie vieškelio, kuris eina 
nuo Dormans i Rheims.

Nuo 18 liepos, kaip sąjun
gininkai ties Chateau-Thie- 
rry užkirto vokiečiams ke- ------- -— -- --------
lią į Paryžių ir patįs pradė-t^onės, jogjiel išsodinimo są- 
jo juos atakuoti, 
likosi jau nuvaryti daugiau 
kaip 20 mylių atgal.

Vokiečių belaisviai pasa
koja, kad nuo 15 liepos, kaip 
kronprincas pradėjo savo o- 
fensyvą, vokiečiai neteko 
užmuštais, sužeistais ir be
laisviais jau 180,000 karei
vių.

ro, pusiau ofieialės vokiečių,austrai, kurie paliko ki-
• ___________i.____________ i____________________ tni nucAi eavn vinnn.

nisteris čičerin pranešęs vo
kiečių valdžios atstovui 
Maskvoje, kad iki 19 liepos 
bolševikai sušaudę daugiau 
kaip 200 kairiųjų socialrevo- 
liųcionierių už dalyvavimą 
ambasadoriaus von Mirba- 
cho užmušime ir kėlimą 
kontr-revoliuci jos.

Žinios priduria, kad su- 
: šaudytų tarpe esąs ir Alek- 
l sandrovič, pirmininkas ko- 
; miteto, kuris vedęs visą suo- 
; kalbi prieš vokiečių amba- 
! sadorių. Šimtas žmonių esą 
■ da areštuota.

I BOLŠEVIKAI GALI AP
SKELBTI SĄJUNGI

NINKAMS KARŲ.
Berlyno ”Lokal Anzei- 

ger'o” gautos iš Maskvos ži
nios sako, kad Rusijos boise- 

1 viku valdžia esanti tos nuo-

I

vokiečiai i jungininkų kariumenės
Murmansko pakraštyje gali
ma apskelbti karę.

Laikraštis sako, kad bolše
vikų valdžia nutarusi imtis 
prieš tai atsakančių priemo
nių.

DIDELĖS RIAUŠĖS PHI- 
LADELPHIJOJ.

60 žmonių sužeista, 60 areš
tuota ir 1 policmanas 

užmuštas.
Philadelphijoj pereitoj 

nedėlioj buvo didelės riau
šės,- kurios prasidėjo 9 va
landą iš ryto ir tęsėsi iki 7 
valandos vakare. Baltveid- 
žiai mušėsi su juodveidžiais, 
o policija su kareiviais stab
dė muštynes. Per šitas riau
šes vienas policmanas likos 
negyvai nušautas, o kitas 
sunkiai sužeistas ir turbut 
turės mirti. Iš viso sužeista 
60 žmonių, daugelis labai 
sunkiai, ir daugiau kaip 60 
buvo areštuota.

Riaušės išsivystė iš mušty
nių, kuriose nedėlios naktį 
vienas juodveidis užmušė 
baltveidį, o kitu du sužeidė. 
Įniršę baitveidziai pasiryžo 
juodveidžianis atkeršyti ir 
apie 9 valandą iš ryto pieti
nėj miesto dalyje prasidėjo 
abelna batalija. Išleista keli 
šimtai šūvių tr nedaug liko 
namų, kur kuiipkomis nebū
tų išdaužyti langai. Kadan
gi mūšiai ėjo ant syk kelio
se vietose, tai viena policija 
negalėjo tvarkos padaryt ir 
buvo pašaukta 200 jurinin
kų.

Vakare miesto gatves pa
truliavo policija ir naminė 
gvardija.

Londone gauta žinių, kad 
Japonija priėmusi Ameri
kos patarimą buoti čeko 
slovakams pagalbą/

RUSIJOJ PASKELBTA 
VISUOTINA KARIUME

NĖS MOBILIZACIJA.
Amsterdame gauta t iš 

Maskvos žinių, kad 7 liepos 
Rusijoj likos paskelbta vi
suotina kariumenės mobili
zacija.

PETROGRADE CHO
LERA.

Londone gauta iš Petro
grado oficialis rusų valdžios 
pranešimas, kad 27 liepos te
nai Į 24 valandas apsirgo 
Azijos cholera 111 žmonių.

UKRAINOJ PLĖTOJASI 
GELEŽINKELIŲ 

STREIKAS.
Rusijos valdžia praneša, 

kad geležinkelių streikas U- 
krainoj plėtojasi ir priima 
pastovų pobūdį. Daug 
streikuojančių darbininkų 
esą areštuota ir einą paska
lai, kad nemaža jų jau su
šaudyta.

HELFFRICH VAŽIUOJA 
MASKVON SU KAREI

VIAIS. •
Iš Amsterdamo praneša-, 

ma, kad Dr. Helfferich, nau
jai paskirtasai vokiečių am
basadorius Rusijon, išvažia
vęs Maskvon jau pereitoj są- 
vaitėj. Tuo pačiu traukiniu 
išvažiavęs ir batalionas vo
kiečių kareivių.

Sulyg Amsterdamo žinių, 
bolševikai suėmę ir sušau
dę du vokiečių lakunu, nusi
leidusiu ant Rusijos žemės. 
Vokietija prieš tai užprotes
tavusi ir pareikalavusi iš 
bolševikų valdžios, kad kal
tininkai butų nubausti.

žinių agentūros korespon
dentas, telegrafuodamas 23 
liepos iš Aisne-Mamos fron
to, sako:

„Tęsdami savo ofensyvą 
Aisne ir Mamos fronte to
liau, francuzai pirmu kartu 
pavartojo kanuolėms paly
ginamai daug Amerikos pa
šaro, kaipo priedą prie savo 
pagelbinių afrikiečių.

"Pirmu kartu prieš vokie
čių linijas buvo varomi tirš
tais būriais juodveidžiai ir 
amerikonai. Jie užmokėjo 
už tai labai brangiai: šimtai 
tūkstančių amerikonų ir 
juodveidžių buvo išmušta. 
Kaikuriose vietose jie ėjo 
atakomis po šešiolika ban
gų. Ir viena banga paskui 
kitos žuvo vokiečių artileri
jos ir kulkasvaidžių ugnyje.

„Sekančią dieną jie darė 
užpuolimą dar septinius 
kartus, bet kas sykis jau 
silpniau.

„Trečią dieną Amerikos 
pėstininkai pradėjo susilai
kyti prie pirmutinio šturmo, 
tuojaus mesdamiesi ant že
mės, kaip tik imdavo šaudyt 
vokiečių artilerija. Jeigu 
šaudymas užsitęsdavo, jie 
tuojaus leisdavosi atgal, 
taip kad jų atakos pavirsda
vo i skubų bėgimą.

„Daug sykių vokiečių pės
tininkai atsistodavo apka
suose status ir stovėdami 
šaudė Į amerikonus iš kara
binų sakomis.

„21 liepos atakoj 2-rosios 
amerikiečių divizijos ba
talionai ėjo Visioneux ra- 
vina, ir Čia juos pagavo vo
kiečių kulkasvaidžiai, kurie 
buvo paslėpti Noyante. A- 
merikonai tuojaus apsisuko 
ir leidosi bėgti.

„Amerikiečių nuostoliai 
19 ir 20 liepos buvo labai 
sunkus, ypač oficieriais. Be
laisviai sako, kad kai-ku- 
rie pulkai buvo išnaikinti.” 

(Boston Globė, 7,24.)

Bolševikai paėmė
Jaroslavą.

Miestas subombarduotas; 
'baltoji gvardija’* paskan

dinta Volgoj.
Londone 25 liepos gauta 

bevieliu telegrafu šitokia'ži
nia:

”Nusiųstoji raudonoji 
gvardija iš Maskvos, Kos
tromos, Rybinsko ir Volog
dos jau paėmė Jaroslavą. 
Jį buvo užgriebę kontr- re
voliucionieriai; jie tenai nu
vertė vietos sovietus, išžudė 
juos ir buvo Įsteigę jau savo 
valdžią.

„Tarp 3,000 ir 5,000 balt- 
gvardiečių, kurie buvo pa
skelbę jau mobilizaciją, 
bandė bėgti per Volgą, bet 
didžiuma jų likos paskan
dinta. Miestas labai nuken
tėjo nuo bombardavimo. Pa
imta šimtai belaisvių. Gele
žinkelio komunikacija tarp 
Maskvos ir Vologdos per Ja
roslavą bus atnaujinta.”

toj pusėj gatvės savo žiupo- 
nus, nubausti po $10.

Windsor, Ont., Canada.— 
Čia atsirado didelė tautinė 
neapykanta;*ypač neapken
čiami priešininkų kraštų a- 
teiviai. Pereito utarninko 
vakarą du austru, dirbusiu 
savo daržuose, paliko ant 
tvoros savo žiuponus ir nu
ėjo kiton pusėn gatvės atsi
gerti. Pasitaikė tenai polic- 
manas ir tuojaus pareikala
vo iš austrų pasportų. Bet 
jų pasportai buvo palikti 
žiuponų kišeniuose. Polic- 
manas abudu juodu arešta
vo už peržengimą Įstatymo, 
kuris reikalauja, kad kiek
vienas kariumenės amžiaus 
vyras turėtų su savim pa
liudymą.

Teisėjas Miers išreiškė a- 
reštuotiems savo užuojautą 
ir pastebėjo, kad policija ei
na per toli, areštuodama 
žmones šitokiuose atsitiki
muose. Bet savo keliu jis 
nubaudė austrus po $10.

I

VOKIEČIŲ PRINCAS 
FINL1ANDIJOS 

KARALIUM.
Paryžiaus „Le Journal” 

gavęs iš Zuricho žinių, kad 
Meklenburg-Schwerino ku
nigaikščiui Adolfui Frieari- 
chui buvusi pasiūlyta Fin- 
lianaijos karūna ir tą pasiu- 
pasiulvmą jisai priėmęs.

šitokį pasiūlymą padariu
si Finliandijos buržuazinio 
parliamento deputacija, ku
ri tyčia tuo tikslu buvo Vo
kietijon nuvykusi. Kuni
gaikštis atvažiuosiąs Fin- 
liandijon kartu su grįžtan
čią deputacija karišku fi
nų laivu. Už kelių sąvaičių 
jis busiąs ir apvainikuotas.

SUŠAUDĖ 350 KONTR
REVOLIUCIONIERIŲ.
Londone gauta iš Rusijos 

26 liepos bevielė telegrama, 
kad nuslopinus Jaroslave ki
lusi prieš bolševikus maištą, 
daugybė žmonių buvo areš
tuota, iš kurių 350 likos tuo
jaus sušaudyta. * Didžiuma 
jų buvę oficieriai, kurie va
dovavę "baltajai gvardijai" 
ir čeko-slovakams.

Vokiečių laikraščiai pra
neša, kad tarp Ukrainos ir 
Krymo prasidėjo dideli ne
sutikimai ir gali kilti karė. 
Nežiūrint Krymo protestų 
Ukrainos kariumenė 
muši laivų dirbtuves 
lajevske. Jei kiltų 
Vokietija, sakoma, 
Krymo pusėj.

J 

ūžė-. 
Niko- 
karė, 
stotų

”Vorwaerts„ praneša, 
kad Ukrainos valdžia išvi
jusi iš Kijevo prof. Miliuko- 
vą, nes jo tenai buvimas 
trukdęs taikos derybas tarp 
Rusijos ir Ukrainos.

Gen. Gurko, kuris pernai 
buvo išvytas iš Rusijos, li
kos paskirtas sąjungininkų 
kariumenės vadu, kuri išli
po Rusijos šiaurėj.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on July 
31, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

SIMBIRSKAS PUOLĖ, 
čeko-slovakai paėmė Sovie

tų galybės papėdę.
Čeko-slovakų kariumenė 

paėmė jau ir Simbrską ant 
Volgos kranto, 
kariumenė narsiai jį gynė, 
bet neišlaikė.

Sovietų organas 
da,” rašydamas apie čeko- 
slovakų pirmyn ėjimą, sa
ko: „Sukilimas plinta kaip 
aliejus ant vandens. Lai 
Simbirsko paėmimas išbudi
na miegančiuosius. Simbir- 
skas buvo viena Sovietų ga
lybės papėdžių, o taipgi ir 
javu aruodas. Pavojus di- , .
dėjK Karė'!' Priešininkas bJįr8° T* -sako’ k®d.Ame 
skaitlingas ir gerai organi- nk°s. P.akrascluoa? dabar * 
zuotas. Jei Samaros puoli- <lldellų voklecl1 sub 
mas neišbudino darbininkų, 
tai tegul Simbirsko puoli-' ~ 7777, .,
mas išjudina P^letariatą,II ^AVA^Ų ANGLAI NE-1 
nes revoliucija pavojuje.’’ | TEKO 12,893 V IRŲ.

<

Sovietų

”Prav-

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on July 
31, 1918, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Rusija turi užmokėt Vokie
tijai 6 miliardus Rublių.

REVOLIUCIJAI"* GRĘSIA 
PAVOJUS.

Sovietų padėjimas labai su
kus, sako Leninas.

Leninas, kalbėdamas dirb
tuvių komitetų konferenci
joj Maskvoj, pasakė, kad dėl 
tarptautinių painumų, sto
kos maisto ir kontr-revoliu- 
cinių suokalbių, Sovietų pa
dėjimas yra be galo sunkus.

Rusijos proletariatas ži
nojo labai gerai, sako Leni
nas, kad Rusijos revoliuci
jos pergalei būtinai yra rei
kalingas bendras viso pa- 

| šaulio ar bent daugiau ka
pitalistiškai išsivysčiusių 
valstybių darbininkų veiki
mas. Lengva buvo revoliu
ciją pradėti, bet nepap
rastai sunku ją tęsti ir pa
baigti. Iš kitos vėl pusės, 
taip ilgai organizuotoj bur
žuazinėj valstybėj, kaip Vo
kietija, begalo sunku yra 
revoliuciją pradėti, bet daug 
lengviau ją pabaigti.

Sulyg Lietuvos Brasto su
tarties, sako toliaus Leni
nas, Rusija dabar turi už
mokėti Vokietijai 6,000,000,- 
000 (6 miliardus) rub. Kai
rieji social-revoliucionieriai, 
užmušdami vokiečių amba
sadorių, bandę Įvelti Rusiją 
į karę su Vokietija, bet tuo 
budu ngalima esą nuo tos 
sutarties išsisukti. Budas 
turi būt surastas bendromis 
darbininkų ir neturtingų u- 
kininkų pastangomis.

BOMBARDAVO KONS
TANTINOPOLĮ.

Pereitoj subatoj šeši są
jungininkų orlaiviai bom
bardavo turkų sostinę Kons
tantinopoli. Apie tai prane
ša patįs turkai. Penki žmo
nės buvę užmušti.

20 SUBMAR1NIT ESĄ 
AMERIKOS PAKRAŠ

ČIUOSE.
Šveicarijoj gauta iš Ham

„ --- ___________  : Per pereitą sąvaitę anglai
APSKELBĖ TURKESTA- neteko 12,893 kareivių. Už- 

NO RESPUBLIKĄ. mušta 128 oficieriai ir 1,764 
Anot Amsterdamo žinių, kareiviai; sužeista ir pra- 

vokiečių „Koelnische Zei- puolė 304 oficieriai ir 10,697 
tung” gavusi iš Maskvos!kareiviai, 
pranešimą, kad penktasai, ---------------- -
Turkestano kongresas *P- MilinioPSaS 
skelbęs, kad Turkestanas71111UKOVa® 
bus respublika vienybėje su D&rsidaVCS.
Rusija. Pildomoji valdžia 
susidėsianti iš JI mohome- 
tonų. Respublikos teritori- 
ion įneiną šie žemės plotai: 
Semirečinskas, Sir-Darja, 
Turgai, Samarakandas, Už- 
kaspijo provincija, Chiva ir 
Bochara.

I

Rusų buržuazijos šulas ei
nąs su vokiečiais.

Ukrainiečių biuras Lau- 
zanoj gavo labai įdomių ži
nių iš Kijevo. Trumpai sa
kant, jos yra tokios; Miliu- 
kovas ir du kitu kadetų par
tijos vadu, būtent, Nabako- 
vas ir von Aver, esą perėję

KONFISKAVO 800,000 
SVARŲ CUKRAUS.

Holyoke, Mass. — Maisto vokiečiu pusėn, 
administracijos atstovai Aplinkybės, kurios lydi ši- 
konfiskavo čia 800,000 svarų tą buvusių sąjungininkų ša- 
cukraus, kuriuos laikėsi dar Hninku persivertimą, verčia 
Bostono Sherbume Cukraus manvL kad žinios yra tei- 
komponijos skyrius. Tūlas singos. Visoj Rusijoj kade- 
laikas atgal tai kompanijai tų partija visuomet buvo la- 
buvo atimtas laisnis už pra
sižengimą prieš maisto tai
sykles ir jai dabar nevalia 
cukraus pardavinėti.

Aplinkybės, kurios lydi ši-

bai priešinga vokiečiams ir 
reikalavo, kad Rusija pasi
liktų čielybėje, nedalinama. 
Tečiaus Ukrainos kadetai, 
nuvertę su vokiečių pagal
ba socialistišką Golubovi- 
čiaus valdžią pereitą balan
džio mėnesį, tuojaus užėmė 

Nuo 1 rugpiučio Suvieny- vyriausią rolę organizavime 
tų Valstijų maisto adminis
tracija sumažins cukraus 
porcijas iki 2 svarų kiekvie
nam žmogui per mėnesį. 
Toks . aprubežiavimas esąs 
reikalingas dėlto, kad ištek
tų cukraus- visoms sąjungi- ri prasišalino nuo bolševikų 
ninku valstybėms. Restora- valdžios, • apskelbė Krymą 
nams irgi bus įsakyta cuk
rų taip taikyt, kad dviejų 
svarų ištektų žmogui ant 90 
kartų.

TIK DU SVARU CUK
RAUS ŽMOGUI PER 

MĖNESĮ.

tenai naujos valdžios, pripa
žindami tuo budu Ukrainos 
atsiskirimą ir atmesdami 
savo partijos programą.

Tuo tarpu susispietusi 
Kryme rusų buržuazija, ku-

SOVIETO KARIUMENĖ 
PASITRAUKĖ Iš OREN- 

BURGO.
Amsterdam. — Sovieto 

kariumenė jau visiškai pa
sitraukė iš Orenburgo mies
to, išsiveždama su savim 
visas brangenybes, kokias • 
tik ji galėjo pasiimti. Oren- 
burgas yra to paties vardo 
gubernijos sostine.

Atėję čionai iš Maskvos 
laikraščiai praneša, kad po 
gen. Dutovo vadovyste O- 
renburge likos įkurta nauja 
valdžia. Jaroslave, Rybins- 
ke, Liubine ir Engliče kilu
si bado revoliucija.

I

APIPLĖŠĖ LAIŠKAVEŽĮ.
Kanados pasienyje, tarpe 

Chain of Ponds ir Big Is- 
land Pond, giriose plėšikas 
užpuolė pereitoj subatoj 
laiškavežį ir atkišęs revol
verį iškratė visą jo krepšį, 
tik apart laiškų nieko jame 
nerado. Laiškavezis turėjo 
kišeniuje $6, tai tuos užpuo
likas pasiėmė.

Omsko mieste įsikūrė lai
kina Sibiro vyriausybė ir 
apskelbė Sibiro neprigulmv- 
bę. Visi bolševikų nutari" 
mai panaikinti ir atidaryta 
Sibiro Durna.

neprigulminga valstybe ir 
sudarė tenai valdžią, kurioj 
vadovaujamą rolę užėmė 
taipgi kadetai. Kaip Ukrai
noj, taip ir čia kedetams pa
gelbėjo vokiečiai. Atvažiavo 
Kryman Miliukovas ir visą 
šitą darbą užgyrė.

Paskui Miliukovas su mi
nėtais kitais dviem kadetais 
nuvyko Kijevan ir užtvirti
no tenai kadetų valdžią par
tijos vado vardu. Nors jis, 
rodos, pasisakė, kad už U- 
krainos rubežių jisai atsto
vaująs partijos mažumą, te
čiaus jis nuėjo taip toli, kad 
viešai užreiškė, jog vien tik 
Vokietija išgelbėsianti Rusi
ją nuo bolševikų. Kijeve ji
sai turėjęs su vokiečių am
basadorium von Munim jau 

į ir pasikalbėjimą.

I

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Wolfo Biuras, pusiau-ofi- 

cialė vokiečių žinių agentū
ra, praneša, kad bolševikai 
nužudę kairiųjų social-re- 
voliucionierių vadą Kamko- 
vą ir pagarsėjusią Spirido- 
novą. Kamkovas Sovietų 
Kongrese 5 liepos smarkiai 
atakavo vokiečių ambasado
rių Mirbacną, kuris ant ry
tojaus likos nušautas.

Ukrainos ūkininkų revo
liucija plėtojasi. 70,000 ūki
ninkų kareivių eina ant vo
kiečių. Vokiečiai traukia
si linkui Kijevo. Ūkininkai 
pukiai ginkluoti ir jiems va
dovaują gabus oficieriai.

I

Kopenhagoj gauta iš Ilel- 
singforso žinių, kad Mak
sim Gorkvj. pagarsėjęs rusų 
revoliucionierius- rašytojas, 

miręs Petrograde nuo vi
durių ligos.
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ū. APŽVALGA ū
"LAISVĖ" IR "KAIRIEJI" 

SĄJUNGIEčIAI.
Pastaruoju laiku "Laisvė" 

pradėjo labai- pataikauti 
"kairiems" sąjungiečiams. 
Kartais ji prašyte prašosi, 
kad tie "kairieji"- priimtų ją 
savo kompanijon. Tik pasi
klausykite, kaip buvo rašo
ma 56-tam jos numery:

"Tar^ laisviečiu ir koviečių 
turi būti užmegsta didžiausio 
solidarumo ryšiai. Jeigu pra
eityje ir buvo šešėlių, tai pa
verskime juos spinduliais.

"Kas buvo, tai buvo! Juk 
faktiškai musų principai visuo
met l>uvo .tie patįs. Dar pe
reitą rudenį ’Laisvė’ rasė, kad 
principai musų bendri. Dabar 
atėjo laikas suvienodint ir tak
tiką.”
Ir kad tą taktiką "suvie

nodinus,” ten pat buvo pa
darytas šitoks užsipuolimas 
ant "Keleivio" ir "Naujie
nų:"

”Mums smagu pažymėtį, kad 
ir pas anglus neima viršaus 
žmonės tipo 'Naujienų’ ir 'Ke
leivio’. 'Keleivis’ dasikukavo 
iki to, kad perspausdino iš so- 
cialpatriotinio ’New Appeal’ 
straipsnį apie Copelino, Bohno, 
Spargo ir kitų generolų be ar
mijos kelionę Į Europą. Mat, 
tai esanti nauja socialistinė 
misija !

"Nė gėdos neturi tie žmo
nes! Kągi atstovauja Spargo ir 
kompanija? Ar tai atstovai 
.socialistų partijos? Ne. Jie 
atstovauja tik savo socialpa- 
triotišką ambiciją ir žuvusią 
garbę.

”Ir šitokius dalykus deda Į 
laikraštį, ir dar į apžvalgas ir 
nei žodžio papeikimo nepriduo
da!

"šitokie dalykai, vyrai, vel
tui nepraeina. Kuomet nors 
reikės išduoti rokundą ’sumne- 
nijos.’ ”
"Laisvės" rašytojas tur

būt tikėjosi, kad šitoks jo 
"revoliucinis" straipsnis pa
taikys į "kairiųjų” ūpą, kad 
jie tuojaus paduos "laisvie- 
čiams" draugišką savo ran
ką ir pareikalaus iš "Kelei
vio" "rokundos sumneni- 
jos."

Gali būt,kad toliems sąjun
giečiams tas ir patiko, te
čiaus jų pažiūros į "Laisvę" 
nuo to nepersimainė: jie 
kaip buvo jos priešai, taip ir 
pasiliko. Jie tiesiog ketina 
"dėti visas pastangas, kad 
išmušus ją iš pozicijos.”

Štai kaip nusiskundžia 
ant "kairiųjų” savo "drau
gų" 60-tam "Laisvės” nume
ry pats jos redaktorius: 

”Kaip tu, žmogus, nesidar- 
buosi, kaip neveiksi, kurią pusę 
nepalaikysi, visvien busi šmei
žiamas. niekinamas, visvien 
atsiras tokių, kurie tave va
dins besąžiniu, veidmainiu, 
parsidavėliu ir tt. Nors tai 
liūdna, bet ką daryti, kad mu
sų tarpe yra tokių 'draugų.’ 
kurie panašiai elgiasi. Tų 
’draugų’ tikslas šmeižti kitus 
ir skleisti melagingas žinias.

"Nesenai gavau iš Philadel
phijos laišką, kuriame vienas 
draugas rašo, kad drg. J. Šu
kys skaitąs pašaliniams kokius 
ten laiškus, rašytus iš Brook- 
lyno, kuriuose nurodoma, buk 
’laisviečiai’ baikotuoją LSS. 19 
kuopą, buk visas pastangas de
dą, kad tik kuopai užkenkus ir 
kad V. Paukštys ne tik pats ne
dalyvaująs teatralėje komisi
joje. bet dar visokiais budais 
atkalbinėjus kitus nuo to dar
bo.

"Aš nesistebiu, kad tokius 
laiškus rašo, nes niekšų, besą- 
žinių ir šmeižikų visur užten
ka. Tai niekšų darbas ir su 
tokiais varyti polemiką ir tei
sintis butų peržemu daiktu. 
Bet man labai nuostabu, kad 
draugas J. Šukys, senas ir rim
tas veikėjas drįsta tų niekšų ( 
laiškus skaityti ir dar savo 
‘antspaudą’ dėti, nes perskai-

tęs tą laišką, sudavęs kumščia 
į stalą įr sušukęs: Tai matote, 
kokie laisviečiai! Tai matote, 
kaip jie elgiasi! Mes turime 
dėti visas pastangas, kad juos 
išmušus iš pozicijos!’ ”
Tai matot, kaip greitai da

lykai mainosi! Pora sąval
čių atgal "kairieji" buvo ge
ri draugai, jų principai buvo 
tie patįs ką ir "laisviečių,” 
reikėjo tik "suvienodint tak
tiką,” o šiandien jie jau 
"niekšai,” "šmeižikai” ir 
kalbėtis su tokiais "Laisvės” 
redaktorius skaito "per že
mu daiktu."

Politikavimas "Laisvei” 
labai nesiseka. Ji susipiko 
su kitais savo idėjos laik
raščiais ir "kairiųjų” sąjun- 
giecių simpatijos neįgijo. 
Jie visai netiki, kad jos pa
taikavimas butų "iš tikros 
širdies." Jie tiesiog sako: 
" ’Laisvė’ sukairėjo dėlto, 
kad gavus didesnę simpatiją 
tarpe sąjungiečių ir kad Są
junga ją atpirktų.” Toki 
komplimentą "Laisvė" gavo 
iš Lawrence’o.

Gaila mums "Laisvės!"

LIETUVOS VAI-STYBĖS cialistų kalbėtojų taipgi ne- j dėsnis žydas, negu Marksas. 
VĖLIAVA RAUDONA, buvo. Žmonių irgi nedaug Taip pat žioplas jo prie-, 
"Išeiviu Draugas” sakosi tesusirinko. Iš didelio ren-( kaistas Marksui ir laisvos 

rave* nluošta laikraščiu iš pinosi išėjo fiasko. meiles, bei paleistuvys-gavęs pluo. tą UiKrascių is, Vadinas, klerikalai pasi- tės.” šeimyniški Markso 
gyvenimas galėtų būt pado
rumo pavyzdžiu netiktai to- 
siam Brandukui ir buvu
siam "Draugo" bendrovės 
prezidentui kun. Ežerskiui, 
bet ir visiems "dūšių ganyto
jams."

Jums su Marksu nesusily- 
gint nei sielos skaistumu, 
nei išminties šviesumu. Jus 
prieš jį tik nykštukai! Jam 
pasaulio proletariatas šian-| 
dien paminklus stato, o jų- 
sų garbei nei šuo nesulos!

KATRIE DAUGIAU 
PRALOBO?

Vienas "kramolos malšin
tojų" organas klausia, kiek 
Kapsukas dabar pralobo, ir, 
pats sau atsako, kad jis turė
jęs gana gerai pasipelnyt, 
paėmęs į savo rankas Cent- 
ralinį Komitetą.

Vadinasi, Yčo ir Alšaus- 
ko sėbrai žino, kad turint 
savo rankose Centralinį Ko
mitetą galima puikiai pra
lobti Jeigu taip, tai gal jie 
pasakytų, kiek iš to Komite
to pralobo jų gerbiamas Y- 
čas, pagarsėjęs makaronais 
kun. Alšauskas ir kiti?

IŠSIŠOKO.
"Apžvalga," atsakydama 

į "Keleivio" pastabą, kuri 
buvo padaryta delei nevyku
sio įstatymo prieš Darbinin
kų Tarybą, sako:

”Visa beda su 'Keleiviu* ta 
me, kad jis nežino, ką jis kal
ba. Socialistų Partija niekuo
met nebuvo ir nėra nutarusi, 
kad jos kuopos dėtųsi prie Dar
bininkų Tarybos.”
Bet ištiesų, tai bėda čia 

ne su "Keleiviu," o su "Ap
žvalga,” kuri prasimano ne
būtų dalykų, pati savo pra
simanymus muša, ir sako, 
kad "Keleivis" nežinąs, ką 
jis kalbąs.

"Keleivis" nesakė, kad So
cialistų Partija yra nutarus 
dėtis prie kokios nors Tary- 

Ibos. "Keleivis" tik sakė, 
kad Socialistą Partija ragi
na savo kuopas prie Tary
bos rašytis, o kad toks para
ginimas buvo, tai "Apžval
gos" redaktoriai negali už
ginčytu

Taigi "Keleivis” žinojo, ką 
jis rašė.

RAGINA MOKINTIS.
Drg. J. Baltrušaitis 5-tam 

"Apžvalgos" numeryje ragi- 
! na socialistus mokintis skai
tyt ir rašyt.

"Agitatorių ir propagandin- 
stų ratelis New Yorko apielin
kėj e pernai prie savo didžiųjų 
mokslo uždavinių pridėjo ir tą 
mažajį, elementarį mokslą — 
lietuvių gramatiką." jis sako. 
"Puiku! Be šito elenientario 
mokslo negali išeit nė vieno ge
ro agitatoriaus, nė vieno pla
čiai protaujančio propagandis
to — socialistų mokslo platin
toj aus.

"Žiūrėkime, kad per metus 
nuo šio laiko neliktų nė vįeno 
sąjungiečio, nemokančio gerai, 
greitai suprast, ką jisai skaito. 
Pine to turime reikalaut iš 
draugų, kad mokėtų nors pusė- 

• tinai lietuviškai rašyt, o taip- 
pat ir rokuot. Kuopos turėtų 
vest tasias mokyklas ir iscta- 
vinėt raportus rajonams, arba 
LSS. centrui. Gal Literatūros 
Komitetas apsiima pagelbėt. 
Aš nuo savęs apsiimu duot pa
tarimus ar paaiškinimus toje 
srytyje. Sukruskim, nesnaus- 
kim, neabejokim. Mokinkime* 
gerai skaityt, rašyt, 
tai greičiau ir geriau 
apšviesti socializmo
Patarimas labai 

"Keleivis" senai jau ragino 
sąjungiečius mažiau rėkti ir 
kitus "kritikuoti,” o dau
giau mokintis. Jeigu musų 
draugai butų daugiau apsi
švietę, tai keli demagogai 
nebūtų galėję tokios anar
chijos organizacijon įvesti, 
kokia dabar Sąjungoj vieš
patauja.

i

r.es per 
galėsime 
mokslu.’’ 

geras.

Lietuvos ir paduoda iš jų ši
tokią žinią apie dabartinę 
Lietuvos vėliavą:

”Dabar Lietuvos vėliavų y- 
ra dvi rusi: Lietuvos Valsty
bės vėliava yra visa raudona 
su baltos spalvos Vytimi, gi 
tautinė vėliava, kaip ją nusta
tė Lietuvos. Taryba, susidaro 
iš trijų spalvų, gulsčiai sudėtų: 
iš viršaus geltona, viduryje ža
lia ir apačioj raudona. Be to, 
tautinė vėliava gali būti su 
Vytimi; tas Vytis privalo būti 
raudoname lauke ir padėtas ar
ba po kairės aukštutiniame 
kampe, arba vėliavos viduryje, 
t. y. žaliam lauke.”

Na, matai, o musų atžaga
reiviai ant raudonos spalvos 
visuomet spiaudė.

Be to da Lietuvos laikraš
čiai paduoda ir daugiau įdo
mių žinių. Mokyklų Lietu
voj dabar esą "kaip grybų.” 
"Išeivių Draugas” sako, 
kad —

"Nėra gal dabar kaimo be 
mokyklos, o didesniuose yra 
net po dvi. Vakariniai kursai 
suaugusiems yra prie kiekvie
no bažnytkiemio. Kiekvie’.a- 
me miestelyje yra progimnazi
jos arba gimnazijos.

''Sintautai, Suvalkų gub., tik 
baznytkiemis, turi 2 mokykli 
ir dar nori įsteigti gimnaziją 
nors nuo Naumiesčio tik i 
verstai atstu. Pradinėse mo
kyklose viskas išguldoma lie
tuviškai, tik 2 pamokos į są- 
vaitę yra vokiškos kalbos 2-rą 
ir 3-čią metą. Gimnazijose ir 
viskas išguldoma lietuviškai, 
bet vokiečių kalba yra privers 
tina. Rusų, graikų ir i rančų 
zų kalbos nepriverstina.

"Dabar stropiai rūpinasi bu 
tinai šį rudenį atidaryti Vilniu
je Universitetą, senojo Uni
versiteto mūruose. Prof. Vol
demaras tais reikalais išvažia
vo Berlynan.”

Pinigų pas žmones Lietu-: 
zoj netrūkstą. Vilkavišky
je, pavyzdžiui, du vakarėliu 
atnešę rengėjams 1,400 mar
kių gryno pelno. Prieš ka 
.ę apie tokį pelną nebūtų bu
vę galima nei svajoti, žmo 
nes tik nežiną, ką su rubliais 
daryti: ar juos laikyti, ai 
mainyti Į markes.

Yčas pasprukęs iš Kapsu
ko rankų ir dasigavęs Lie
tuvon. Gegužės mėnesio 
pradžioje jis jau išvažiavęs 
Lietuvos Tarybos įgaliotas 
Ukrainon tartis tenai de. 
grąžinimo Lietuvon pa
bėgėlių. (Pabėgėlius nori
ma grąžinti iš Rusijos per 
Ukrainą). *

Baltgudžiai, kurie nese
kai atsiskyrė nuo bolševikų 
norį su lietuviai į vienybę 
:ueiti.

KLERIKALAI VĖL PASI
DARBAVO TAUTOS 

"LABUI."
Korespondentai praneša, 

kad Waterburyje norėta su
rengti visų trijų lietuvių 
srovių prakalbas, pakviesti 
miesto valdžią, išreikšti šiai 
šaliai ištikimybę ir išnešti 
protesto rezoliuciją prieš 
Lietuvos pardavikus.

Klerikalai tuojaus pra
dėjo daryti intrigas, kad į 
tas prakalbas neįleidus soci
alistų kalbėtojų. Tuo tikslu 
jie pradėjo landžiot prie 
miesto valdžios ir skųsti so
cialistus. Jie primelavę, 
buk Bagočius, kurį socialis
tai buvo paskyrę savo kal- 
bėtojum, esąs neištikimas 
žmogus. Socialistai, žinoma, 
turėjo išparodyt, kad kleri
kalai meluoja. Gauta iš 
Massachusetts valdžios pa
liudymas, kad tokiam kalti
nimui nėra jokio pamato. 
Tuo budu Waterbuno kleri
kalai biauriai savo miesto 
valdžios akįse susikompro
mitavo; todėl nei majoras, 
nei kiti miesto valdžios na
riai mass-mitinge visai ne
dalyvavo. Tautininkų ir so-

darbavo tautos "labui."

KLERIKALAI PAVOGĖ 
TAUTININKU VARDĄ.
"Keleivio" skaitytojai jau 

žino, kad tūlas laikas atgal 
Newarko lietuvių draugijų 
Sąryšis buvo surengęs pro
testo mitingą prieš pavergi
mą Lietuvos, pasmerkė kai
zerį, vyskupą Karevičių ir 
kun. Bartušką. Vietos kle
rikalai norėjo tą mitingą 
tuomet suardyt, bet polici
ja juos išvaikė. Negalėda
mi kitaip tam mitingui pa
sipriešinti, Newarko kleri
kalai susirinko tuomet po 
bažnyčia ir išnešė savo rezo
liuciją,kurioj išniekino dr-jų 
Sanryšio prakalbas ir iš
neštą prieš kaizerį ir jo ber
nus protestą. Šitą savo re
zoliuciją klerikalai paskelbė 
laikraščiuose ir po ja buvo 
padėtas ir Netvarko tauti
ninkų parašas.

Bet dabar Netvarko tau
tininkai praneša "Vienybėj 
Lietuvininkų," kad jie nie
kad po ta rezoliucija nesira- 
šę ir net klerikalų mitinge 
nėra nebuvę.. Jie sako:

’’ ’V. L.’ No. 25 tilpo 'katali
kų ir tautiečių' protestas prieš 
socialistų 'parengtą mass-mi- 
tingą. Tenai neteisėtai pavar
totas tautiečių vardas. Mes, 
žemiau pasirašę, valdybos na
riai vienatinės tautininkų par
tijos, Sandaros, Amerikoje, 
prieš tą užprotestuojame. Mes 
jokiu budu negalime leisti, i- 
dant musų vardas butų teršia
mas apgynimui kun. Baltuš
kos ir kompanijos. Tautiečiai 
minėtame katalikų susirinki
me visai nedalyvavo, kadangi 
katalikai juos privertė išeiti.

"Taigi šiuoHii, dar karto už- 
reiškiame, kad viršui inė tas 
’V. L.’ No. 25J.iipęs protestas 
yra be galios be prasmės ant

' ’* o tauti
ninkų. Mes 'čbkam savo parti
jos dar neeatfcptuš idealus ir 
nemanom jais’ pridengti žmo
nių, kurie reikalauja Lietuvai 
svetimo kraujo karaliaus. Mu
sų atstovas, Dr. šliupas, atsi
lankė Europon musu vardu ir 
užlaikė musų vardą tokiu pat 
skaisčiu pasaulio akyse, kokiu 
jis buvo pirma. Ir mes mano
me jų pavyzdį visada sekti, 
reikalaudami Laisvos Demo
kratinės Lietuvos!

"Sandaros 19 kp. valdyba:— 
"M. Dvoreckis, 
"Petras šatkus, 
"V. K. Puodžiūnas.”

Vadinas, klerikalai buvo 
pavogę tautininkų vardą.

šiandien 
miršta, 

milionua

True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on July 
31, 15118, as reąuired by the Act of October 6, 1917.

UETUVOS TARYBA PASIRODĖ TIKRA 
MONARCHISTŲ KUKA.i

PASIRINKO VOKIEČIU 
JUNKERĮ UETUVOS KA

RALIUM IR PASIŪLĖ 
JAM KARŪNĄ.

"KOVA" IR "NAUJOJI 
GADYNĖ" NEUŽDARY

TOS.
Tūlas sąjungietis rašo 

59-tam "Laisvės" numery
je, kad Sąjungos organai 
"Kova” ir "Naujoji Gady
nė" nesą uždaryti. "Ko
vai" esanti atimta tiktai 
antros kiesos teisė, bet 
ją galima leisti trečia kle
sa, tai * 
„e -
a, taip kaip leidžiamas 
New York Call" ir "No- 

vyj Mir;” gi "Naujajai Ga
dynei” nei antroji klesa ne
santi atimta. Jis sako:

"Apie ’N. Gadynę’ niekur 
niekas nei neužsiminė ir ji turi 
antrosios klesos tieses. Ją su
stabdė musų centras. Ąr Jis 
sustabdydamas ’N. Gadynę,’ 
gerai pasielgė, ar blogai, aš čia 
nekalbėsiu, nes gal centras tu
ri tam tikras priežastis, dėl ku
rių ir sustabdė, bet aš smerkiu 
tuos, kurie nuolatos šaukia, 
kad abudu musų organu esą 
pasmaugtu. ,

” ’Moterų Balsas’ buvo laiki
nai sustabdytas, vienok jis da
bar eina ir eina iš baisiojo’ 
miesto Philadelphijos. Kodėl 
gi negalėtų eiti ir ’N. Gadynė,’ 
kuri visiškai likosi nepalie
sta?”

Taigi išrodo, kad Sąjun
gos centro politikieriai su
stabdė organizacijos orga
nus tuo tikslu, kad leng
viau butų įtikinus sąjun- 
giečius, jog Philadelphia 
yra "baisus” miestas, 
laikraščių tenai leisti nega
lima, ir todėl Sąjungos na
mą reikia kelti į Brookly- 
ną.

Sąjungietis, kuris apie 
tai praneša, pasirašo sla
pyvardžiu "Artimas Cent
rui," iš ko reikia suprasti, 
kad jis stovi arti Sąjungos 
centro ir žino ką rašo. 
KEMėšiŠ^ASITRAUKė

NUO "DRAUGO."
Kun. Kemėšis paskelbė 

"Drauge" šitokį pranešimą fvikai.
"Skaitau reikalingu pranešti T' ‘ 

visuomenei, jog 13 d. liepos at
sisakiau iš 'Draugo’ Redakci
jos komiteto nario, vietos ir jog 
nuo to laiko nebenešu savo da
lies atsakomybės už ’Draugo’ 
turinį.

"Kun. F. Kemėšis.”
Matyt, kad dėl "Draugo" 

turinio ir jam reikėdavo 
rausti.

BISKIS PURVO.
Atleis mums skaitytojai, 

kad mes čia paduosime iš 
klerikalų "Draugo" ištrau
ką. Darome tai dėl to, kad 
parodžius, kiek tame kuni
gų organe nešvarumo ir 
šlykštaus cinizmo.

Rašydamas apie bolševikų 
paskirtąjį milioną rublių 
Markso paminklui, tasai, at
siprašant, laikraštis 170-tam 
savo numery sako:

"Tik pagalvokite!
Rusijos liaudis badu 
gi bolševikai skiria
kam? Nagi atminčiai to, ku
ris kituomet savo pasekėjus 
kurstė prie laisvos meilės, tai
gi prie paleistuvystės, kurs su- 
mulkino minias darbininką ir 
kurstė juos pakilti ne tik prieš 
dangų, bet ir prieš patį Dievą. 
Miliūnai skiriama, kad paminė
ti socializmo tvėrėją, žydą, ku
ris paskui save paliko gaujas 
pakvaišėlių, kaip kad šių lai
kų kad ir tie patįs lietuviški 
bolševikai."’ :

Brandukui, rusų kazar- 
mėse "mokslą" išėjusiam, 
turbut rodosi, kad jis čia be
galo gudriai pasakė, pava
dindamas Marksą žydu. Jis 
turbut užmiršo ( o gal ir ne-1 Žmonių______
žino), kaęl krikščionybės tė- gon atsilankė išviso 17,200. 
vas KristusTiuVfc truputį di- Įplaukų buvę $3,436.03.

tol, pakol visi jie nebūtų iš 
Lietuvos išvyti kartu su sa
vo karalium.

Apie Lietuvos likimą te
gali spręsti vien demokrati
niu budu sušauktas Steigia
mas Lietuvos Seimas, o ne 
kokia ten savaimi susidarusi 
ponų "taryba.”

Todėl:
Šalin Lietuvos Taryba! 
šalin laisvos Lietuvos išda

vikai !
Šalin kaizerio bernai!
Lai gyvuoja laisva ir de

mokratinė Lietuvos respub
likai

Bet kaizeris neleidžia jam 
užimti Lietuvos sostą; jis 

nori, kad Vilniuje vieš
patautų jo sūnūs.

"Svetimo kraujo" kara
lius Lietuvai jau aprinktas. 
Lietuvos klerikalų ir burž
uazijos sudarytoji Šalies Ta
ryba pakvietė į Lietuvos val
donus Wurtembergo grovą 
Vilių Urachą. Telegramos 
iš Amsterdamo pereitoj są- 
vaitėj sakė, kad šitam jun
keriui Lietuvos Taryba pa
siūlė jau ir Lietuvos karūną.

Nesinorėjo tam tikėti, nes 
d-ras Šliupas, dabar tik su
grįžęs iš Europos, bažijosi, 
kad Lietuvos Taryba netik 
nenorinti vokiško karaliaus, 
bet ir apskritai monarchijai 
esanti priešinga. Anot Šliu
po, vokiško karaliaus Lietu
vai reikalaują tiktai kuni
gai su vyskupu Karevičium 
priešakyje ir klerikalų palai
komas Gabrio biuras Šveica
rijoj.

Bet Londono "Daily Ex- 
press" 25 liepos išspausdino 
iš Amsterdamo šitokią tele
gramą :

"Kaizeris mušė iš stovyklos 
grovui Vilimui von Urach tele
gramą, sakydamas, jog lietu
viai negaii (Lilhuanians have 
no business) siūlyt karališku 
karūnų jokiam vokiečiui be 
pasitarime su vokiečių valdžia, 
taip kad grovas turės turbut, 
pranešti Vilniaus magnatams 
(didžiūnams), kad dėl neper- 
matytų iš kalno aplinkybių jis 
Lietuvos sosto užimti negalė-

"'Tikrai yra žinoma, jog kai
zeris labai nori, kad vienas Jo 
sūrių viešpatautų Vilniuje, an
tras Varsavoj, ir labai galimas 
daiktas, kad Prūsijos princą 
Heinrichą kaizeris paskirs Į 
Finliandijos karalius. Kaize
ris tuo budu pamėgdžioja Na
poleoną ir nori kiekvienam Ho- 
henzollemui surasti sostą, pa
kol jis galų gale nebus išsiųs
tas ant šv. Helenos salos.”

Šita žinia parodo, kad Lie
tuvos Taryba ištikt ųjų buvo 
pasiulus grovui Viliui Ura
chui Lietuvos karūną, nes 
kitaip neturėtų jokios pras
mės kaizerio telegrama tam 
junkeriui. Kaizeris pasi
priešino paskyrimui Uracho 
į Lietuvos karalius, ne^ vie
na, Urach nepriguli prie 
viešpataujančios šeimynos, 
o antra, kaizeris nori savo 
sūnų pasodinti ant Lietuvos 
sosto.

Taigi pasirodo, kad Šliu
pas skelbė neteisybę, kuo
met jisai sakė, kad Lietuvos 
Taryba yra priešinga vokiš
kam karaliui. Pasirodo, kad 
šita magnatų Taryba niekuo__ _______
nesiskiria nuo vyskupo Ka- ten. Prokuroras Fikert ei- 
revičiaus ir kitų kaizerio na kartu su fabrikantais, 
bernų. Visi jie yra proger- delt0 ir kova tokia sunki 
manai, monarchistai ir de- ■ ■ .■ ■■ ■■ ...... —

i

Mooney mirties 
bausme atidėta.
Sulyg Californijos teismo 

nuosprendžio, darbininkų 
vadais Mooney turėjo būt pa
kartas 23 rugpiučio. Bet 
prieš šitą baisų pasikėsini
mą ant nekalto žmogaus gy
vasties darbininkai pakėlė 
milžinišką protestą. Užpro
testavo netik Amerikos su
sipratęs proletariatas, bet 
užprotestavo taipgi Austra
lijos, Naujos Zelandijos, 
Škotijos ir kitų šalių darbo 
žmonės. Suvienytose Vals
tijose darbininkų unijos nu
tarė prieš pakorimą sureng
ti Mooney dieną ir įtaisyti 
visoj šalyje protesto demon
straciją; be to da nutarta, 
kad iš visų didesnių Ameri
kos miestų suvažiuotų Wa- 
shingtonan darbininkų at
stovai ir reikalautų, kad- 
prezidentas atimtų Mooney 
is Californijos valstijos poli- 
.tikierių ir pavestų jo bylą 
'federaliam teismui peržiū
rėti. Tacomos (Wash). 
Centralė Darbininkų Tary
ba priėmė rezoliuciją, kad 1 
rugpiučio. butų apskelbtas 
visoj Amerikoj generalis 
streikas ir streikuojama pa- 
tol, pakol Mooney butų pa- 
liuosuotas arba jo byla pa
vesta naujam teismui.

Akyvaizdoje šitokio spau
dimo, Californijos guberna
torius Stephens paskelbė, 
kad Mooney mirties baus
mę jisai atideda iki 13 gruo
džio, idant galėjus tuo tar
pu peržiūrėti visus doku
mentus tuo reikalu.

Pats Mooney ir artimi jo 
draugai nereikalauja nieko 
daugiau, kaip tik naujos bv- 

rlos, nes nuo to laiko, kaip 
jis buvo nuteistas, išėjo aik
štėn, kad visi prirodymai 
prieš jį buvo Californijos 
kapitalistų sufabrikuoti ir 
liudininkai už pinigus nu
pirkti. Todėl visi yra įsiti
kinę, kad naujas teismas 
Mooney išteisintų; bet prie 
naujo teismo užtai nenori 
prileisti stambusis kapita
las, nes tuomet netik Moo
ney galėtų būt paliuosuotas, 
bet ir baisios politikierių 
šunybės butų išvilktos aikš-

I 
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uiaiiaų »Hvnc*i vniovtti i* vtv ____ _ _ ____ __ ________ _

mokratinės Lietuvos parda- Tru* translation nied with the post-
... \ masi*r *1 Bv.’lo.i, Mass., on July

• 31, 1918, as reąuired by the Act of
Bet tegul nemano tie reak- į october 6,1917.

cionieriai, kad šitam biąu-Carukas mirė 
nam “

i via* - . - —
nemano, kad Lietuvos liau-| Amsterdam. — Berlyno 
dis, pasiluosavus nuo vieno "Lokal Anzeigfcr" išspausdi- 
despotizmo, ramiai nulenks no iš Maskvos telegramą,

m jų darbui pritars lietu-( 
i darbininkai. Tegul jie nuos vargo.

$2300.02 UŽDIRBO PER 
PIKNIKĄ.

Laikraščiai praneša, kad 
Chicagos socialistų spaudos 
piknikas 16 birželio davęs 
$2,300.02 gryno pelno.

Žmonių socialistų pramo-!

savo galvą naujam jungui, 
kurį jie nori iš Vokietijos • ■ - • — • - « im] 
mo 
taip ir Amerikoj, atmes šitų 
monarchistų pienus su di
džiausiu pasipiktinimu.

Jeigu musų dvasiškijai ir 
buržuazijai pasisektų paso
dinti ant Lietuvos sosto vo
kišką karalių, tai iš pirmos 
dienos žmonės apskelbtų ši
tai monarchistų klikai kovą, 
ir nepaliautų kovoję pa-

icuri sako, kad buvusio caro 
sūnūs Aleksis miręs už kelių

portuoti. Lietuvos de- dienų po caro nužudymo. 
)kratija» kaip Lietuvoj Jo mirties priežastis buvo

vargas.
Carukas buvo gimęs 12 

rugpiučio, 1904 metų; taigi 
dabar jis buvo 14 metų am
žiaus vaikėzas. Jis buvo 
vienatinis caro sūnūs ir Ru
sijos sosto įpėdinis. Dabar 
iš buvusio caro šeimynos 
liko tik jo pati ir keturios 
duktė rįs.
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Km nieko neveikia 
Tf idelcM Bepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
CHIGAGO, ILL. 

Tautininkai, vietoj argu* 
mentų, kumščiai* 

vartoja.
Liepos 19 d, čionai buvo 

vietos tautininkų parengtos 
Dr. Šliupui prakalbos. Dr-o 
Šliupo prakalba susidėjo 
daugiau iš nesąmoniškų pa
sakų, negu iš rimtų argu
mentų ir išvadų, kas reikia 
veikti ir kaip tą veikimą 

, pradėti. Išbiauriojo socia
listus; prie kiekvieno savo 
išvedimo nurodydavo so
cialistų svajonių- pasekmes 
Rusijoj, šliupąs visai nesa
ko to, kad toj Rusijoj 'dau
giau socialistų sušaudoma, 
negu kokių nors kitų parti
jų žmonių; sakyti, kad. Ru
siją socialistai valdo, gali 
tik nežinėlis. Valdo ją gau
jos tų visų draugijos išma
tų, kurias socialiątai paėmę 
valdžią pasiuntė karės fron
tam o šiandien tie risi.buvu
sio caro tarnai bolševikų 
vardu prisidengę, kaipo 
ginkluota spėka ^ąuvaMau * 
ja. Šiandien Rusija yra li
goniu, tyčiotis iš ligonio ne
gražu. Doras žmogus ligo
niui pagalbą teikti privalo, 
o ne smerkti jį.

Taigi vienas iš klausytojų, 
būtent Brijunas, pasiprašė 
balso. Pirmininkas 'Aviet- 
kauskas užreiškia, kac^ jei 
nori’ balso, eik pas šliupą ir 
pasakyk, ko nuo jo nori. Iš 
publikos pasigirsta balsas: 
"Šliupas ne kapucinas, kad 
jam į ausį spaviedotis," Dr. 
Draugelis įsikiša ir apreiš
kia, kad balso neduoti, nes 
čia ne socialistų prakalbos. 
Brijunas atkerta, kad jei 
leidžiama smerkti, turi būt 
leidžiama ir smerkiamiems 
vieno-kito dalyko paklausti. 
Draugelis prišokęs sušun
ka: "Kas, mes ir aš?’’ Už
pultasis atsako: "Taip, it 
tu..." Drangelis, vietoje 
argumento, pavartoja kum
štį! Brijunas atmušė "dak
taro” kumštį. Draugeliui 
pagalbon šoka keli karžy
giški tautininkai ir ištiktų* 
jų, jei iš kitos pusės butų 
atsiradę tokių pat karštuo
lių, butų kilus gal ir labai 
smarki karė. Musų karžy
giškus tautininkus šiaip- 
taip nuraminta ir neleista 
laistyt broliško kraujo. Ir 
pagalvokite! žmogui, no
rinčiam pasiklausti, kumš- 
čia atsakoma! Kas taip 
daro? Ne kokių nors tam- 
sunų gauja, bet musų tauti
ninkai "daktarai” — "inte
ligentai !” Tai mat, kiek jie 
gerbia laisvės žodį. Kasgi 
butų, jei tokie lietuviškų 
žandarų vietas užimtų? 
Puikią Lietuvoje laisvę tu
rėtume !

Ar tokią lietuviams laisvę 
jus, tautininkai, mus socia
listus šaukiate sykiu su ju
mis Lietuvoje vykdinti? Ne! 
tokios laisvės mes nenorime, 
galite sau jos patįs siekti, 
tik niekad nepasieksite, nes 
brutalų viešpatavimo laikai 
praėjo. Mes žinome, kad 
ateina nauja gadynė ir tą 
naują gadynę pasauliui ne
ša ne imperialistai, bet pa
saulio demokratija — prole
tariatas. * Atomas.

Kadangi čionai, kaip ži
noma, nėra lietuviško "du
žių ganyto jaus,” tai lietu
viai abelnai tarp savęs suti
kime gyvena. Lietuviai-ka- 
talikai naudojasi airiu para
pijos kunigo patarnavimais, 
tik tasai kunigas gana man
dagus, savo biznį gabiai mo
ka vesti, tai žmonių nesuer
zina ir nepiudo.

Kaip kitur, taip ir čionai 
lietuvių pažiūros ne vieno
dos; daug yra čia jau svei
kai į gyvenimo reikaus žiū
rinčių žmonių, kurie vietoj 

] maldaknygių noriai skaito 
laikraščius, visai nepaisyda
mi kas juos leidžia, kad tik 
darbo žmonių reikalus gina. 
Daugiausiai turi čia skaity
tojų "Keleivis” ir "Naujie
nos." Berods, yra da ir to
kių, ypač moterėlių, kurios 
"Keleivį" į rankas bijosi pa
imti, tik pasidžiaugt galima, 
kad tokių visgi labai mažai.

Visuomeniškas musų dar
bavimasis pastaruoju laiku 
dėl sunkių dabartinių sąly
gų kiek susilpnėjo; veikliau
si musų vyrai priversti bu
vo išeiti kovon už pasaulio 
geresnę ateitį, o pasilikę lig 
ir nusiminę. Praeis tos au
dros, saulutė prašvis.

Ketvirta diena liepos ir 
čia apvaikščiota, kaipo išti
kimybės diena. Lietuviai 
parodose tečiaus nedalyva
vo.

Tiesa, buvo sušauktas lie
tuvių draugijų mas-mitin- 
gas. Perskaityta A. L. D. 
Tarybos centralinio komite
to prisiųsta rezoliucija. Kai- 
kurių buvo reikalauta, kad 
su pridečkais rezoliuciją 
priimti ir pasiųsti į Wa- 
shingtoną, tečiaus tūli pasi
priešino ir rezoliucija liko
si atmesta. Tas ne visai ge
rai. Nekantrus.

ST. CHARLES, ILL. 
šis bei tas iš musų gyve

nimo.
šis miestas plačiai Ittfnois 

valstijoj žinomas na

CLEVELAND, OHIO. 
D-ro šliupo prakalbos.
Liepos 10-tą dieną kalbė

jo Dr. Jonas Šliupas. Pra
kalbas rengė vietos tauti
ninkų draugijos Vorvvearts 
svetainėje, žmonių suėjo 
vidutiniškai; manė, kad 
daug ką išgirs, kaipo nuo 
atstovo sugrįžusio iš Euro
pos.

Pirmininkas perstatė kal
bėt Dr. šliupą. Salėje ste
bėtina tyla ir publika lau
kia ką pasakys daktaras, 
naujo. Pradėjo nuo savo 
kelionės į Europą ir priėjęs 
prie Rusijos supliekė gero
kai bolševikam. Atkartot jo 
žodžių nematau reikalo, nes j 
tas pats matėsi jau pirmiau! 
laikraščiuose.

Svarbiausioji prakalbos 
dalis buvo toji, kada priėjo 
prie sątaikos visų trijų sro
vių, išsidirbusių tarpe Ame
rikos lietuvių. Čia dakta
ras Šliupas pasakė kiek tei
sybės; pasakė, kad klerika
lų srovė yra atgaleiviška ir 
kad pilnos laisvės Lietuvai 
jie nenori. Jiems artimes
nis Rymas negu laisva Lie
tuva. Nusiskundė, kad.kle* 
rikalai juos, t. y. tautiečius, 
apgauną. Paaiškino ir apie 
kunigų su Gabriu biurą, kad 
jie bereikalingai eikvoja su
dėtus lietuvių pinigus sėdė
dami Šveicarijoj, kada Lie
tuvos žmonės miršta badu.

Baigdamas prakalbą ragi
no, kad kai-kuriuose reika
luose sueitų visos trįs 
srovės ir Lietuvos laisvės

i

JOLIET, ILL. 
Delei musų tamsumo.

Tūlas Rockdališkis davat- 
' kų "Drauge” aprašo, Rock- 
dalės ir Joliet lietuvių 4 lie
pos "Ištikimybės Denos” ap- 
vaikščiojimą. Korespon
dentas piešia parodą, vėlia- 

,vą, žirgvaikius, baltas kepu
res su "lietuviškais ženk
lais” ir tt. Ant galo sako, 

I "jolietiškių lietuvių kasžin 
'ar bent dešimtas nuošimtis 
Lbųvo..." 
j v (Tam korespondentui pir- 
kiaušiai reikia pasakyti, 
'kąd jis ar nežino, ką paša-

“Jei mane myli neužmiršk prisiusi

delei išgavime veiktų iš vieno. Ra-
savo didumo, bet delei jo a- gino prie to darbo prisidėti 
pielinkių gražumą. Pate ir socialistams ir turėt savo
miestas gana gražus, me- atstovą VVashingtone. Po 
džiuose paskendęs, viduriu ,Dr. Šliuno prakalbos 
miesto te!

Lietuvių čionai gyvena;rus p. V. Račkauskas. Jo
jau ne mažas būrelis; š*L prakalba, rodos, buvo gana 
mynų priskąitomą suvirs gerai pradėta, bet kada pra- 
100, pavienių irgi pusėtinas dėjo aiškint apie Lietuvos 
būrelis, nors pastaruoju lai-(atstatymo Bendrovę, publi
kų daug jaunų vyrų ir paim- ka pradėjo palengva skirsty
ta į kariumenę. tis. žemės žiedas.’

paskendęs, viduriu įDr. Šliupo prakalbos išėjo 
eka Fox upė. kalbėt "Tėvynės” redakto-
rali METAMA '_______ — TF T^_ ______ _________ ♦

man Helmar su kiekvienu siuntiniu”
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įoja, ar tyčia meluoja. Ne
šino Jolieto lietuvių skait- 
; liaus, jeigu sako, kad tik 
’10 nuošimtis jų dalyvavo, 
kuomet ištikrųjų iš visų jo- 
lįetiečių lietuvių tik kokios 
penkios ypatos delei negalė

jimo išlikti iš darbo nedaly- 
. vavo.
Į šitaip meluojant Rockda
liškis dagi apskelbia jolietiš- 
kius tamsunais.

Ištirkųjų Rockdališkis 
sau tą titulą pilnai užsipelnė 
savo pasakojimais, kame 
taip ir mušasi Į akis stam- 

, biausias nežinojimas, nes 
melu pripažinti tatai negali
ma delei jo pasakos žioplu
mo.

• Dėl aiškesnio dalyko nu- 
1 švietimo turiu pasakyti .ve 
ką:

Gavus valdžios pakvietimą 
ap vaikščiojime dalyvauti,

■ Jolieto lietuvių organizaci
jos, SLA. 167 kuopa ir dr-ja 

į "Žvaigždė Liuosybės," susi
tarė su Rockdaiės lietuvių 

;dr-jomis V. K. Dr-ja, Šv. 
‘Juozapo, SLRKA kuopa ir 
Moterų Škapleminkių dr-ja. 

(Visos tos organizacijos ben
drai surengė parodą. Ka- 
!da prisiėjo mokėti parodos 
lėšas, tai netik Rymo katali
kai,bet ir vyčių gvardija nuo 
to atsisakė, nežiūrint, kad 
buvo nutarta lėšas propor- 
cionališkai mokėti, t. v. 
kiekvienai dr-jai lygi dalis.

Kas link tamsumo, tai ta
tai kaip tik ir parodė pats 
maršavimas. Rockdališkiai 
suėjo gatvėn savo kunigo 
vedami. Kadangi jolietiš- 
kiai pastatė moteris prieša
kyje, kunigas su savo za
kristijonais įsakė joms eit į 
užpakalį. Jolietiškiai paste
bėjo, kad tai nemandagu ši
taip daryti, kunigas atker
ta, kad jis čionai komande- 
rius ir visi turi tylėti. Gir
di, kas vėliavą neš, jei mote
ris leisti priešakin. Bet 
galų gale matydamas, kad 
visų kitų tautų parodose 
moterįs eina priešakyje ir 
viliavas yra kam nešti, tai 
ir musų išmintingasis tėve
lis leido moterims priešaky
je eiti.

Tai dabar kila klausimas, 
kas čia tamsesnis, ar jolie
tiškiai, kurie beveik visi su 
muzikantais dalyvavo ir lė
šas pasimokėjo, ir parodų 
tvarką išmanė geriau net ir 
už patį kunigą, ar rockdali
škiai ?

Da vienas pažymėtinas 
faktas, tai tas, kad minėtos 
draugijos nutarė įtaisyti 
vėliavą. Tam tikslui Jolie- 
te tarp lietuvių surinkta 33 
dolerius, o Rockdalėj, kur 
lietuvių nepalyginamai dau
giau, surinkta vos 1S dole
rių. Vėliavą parūpinti pa
vesta kunigui. Sutarta, kad 
vėliava butų geriausio audi
nio, su rankomis išsiūtų ant 
abiejų pusių žirgvaikiu. Už 
tokią vėliavą kunigas pa
reikalavo 35 dolerių. Paga
minta vėliava pasirodė te
čiaus visai ne tokia, kokia 
buvo žadėta; audinys vi- 
suprasčiausias ir žirgyaikis 
tik vienoj pusėj nutepliotas. 
Kunigėlis nenorėjo nei kal
bėti, kodėl taip, tik kuogrei- 
čįausiai pareiKalavo atmo-

Km skaito ir rašė
Tae duonos neprašo

kėjimo jam 35 dolerių, nes 
"neturįs laiko." Po parodai 
tą vėliavą jis pasiėmė ir pa
puošė bažnyčios skiepą.

Tai mat kiek čia pas mus 
to tamsumo, o Rockdališkis 
beabejo yra pats to tamsu
mo palaikytojas ir bene di
džiausias tamsunas, nes tik 
toksai nesigėdija taip me
luoti.

F. ščiukauskas.

BALTIMORE, MI).
Kova atžagareivių prieš 

pirmeivius.
Nesenai čionai pirmeiviai 

su socialistais susitarę nu
pirko didelį namą ir norėda
mi jį padaryti bendra koope- 
ricijos nuosavybe, pradėjo 
pardavinėti Šerus kliubams, 
draugijoms, kuopoms ir pa
vienėms ypatoms. Tam 
naudingam darbui žmonės 
tuoj pradėjo pritarti ir ak
tyviai jį remti. Amalgama- 
ted kriaučių unija viename - 
savo susirinkime pakėlė 
klausimą, kad ir unija prie 
to visuomeniško darbo pri
sidėtų. Paduota įnešimas, 
kad kiekvienas unijos narys 
duotų po dolerį namo reika
lui. Įnešimas priimta ir 
kiekvienas narys mielai su
tiko duoti tą menką auką, 
kuri tečiaus nemenka para
ma yra reikalui. Name ga
lima bus įsteigti graži sve
tainė ir šiaip visas namas 
neš lietuviams nemaža nau
dos, Vienu žodžiu, protau
jantis musų žmonės tatai 
gerai patįs supranta ir dėlto 
jie visi bendromis spėkomis 
stengiasi gerą darbą atlikti.

Tik musų dusių ganytojui 
šitas prakilnus žmonių ben
dras darbas pasirodė negei
stinu. Matomai jis žino, kad 
žmonės, turėdami savo na
mą, turėdami kur susirink
ti, bendrai veikdami vieni 
kitų labui galės susidrau
gauti, greičiau apsišviesti ir 
pažinti tikrus savo draugus 
ir priešus. Visa tai žmonių 
tamsos ir skurdo palaikyto
jams. žinoma, yra negeisti
na. Taigi ir tas musų "dva
siškas tėvelis" apskelbė karę 
pirmeiviams. Mat ir pro
taujantis parapijoms namo 
reikalams dolerius pradėjo 
duoti, žinodami, kad tas 
jiems daugiau naudos gali 
atnešti, negu mišios ir tėve
lio poteriai. Kunigas pra
dėjo iš galvos eiti. Įniršęs 
iškeikė pirmeivius ir išba
rė parapijomis, pradėjo į- 
kalbinėti, kad lietuviams už
tenka bažnytinės svetainės. 
Jis nieko nesako apie tai, 
kad toji bažnytinė svetainė 
yra ne lietuvių, tik to, kam 
bažnyčia priguli. O žinome, 
kad bažnyčios nėra žmonių 
nuosavybe. Lietuviai turė
jo savo svetainę, dėl nepa
rankios vietos ją pardavė. 
Tegu parapijonįs pamėgina 
parduoti savo bažnytinę 
svetainę, o pamatys, kad ta 
svetainė ne jiems priklauso; 
iš jos jie, kada kardinolas 
tik panori, gali būt išvaryti, 
nors ir už jų pinigus ji pasta 
tyta. Tatai visi protingi pa
rapijonįs žino ir veltui ku
nigo pasakos, kad jos jiems 
užtenka.

Lietuvių kunigo pjudy
mas ir jo pastangos pakenk
ti lietuvių geram darbui tik 
jam pačiam nemalones pa
sekmes anksčiau ar vėliaus 
turės atnešti. Baltimorie- 
čiai nuo savo pradėto darbo 
nesitrauks, nežiūrint kiek 
zaunytų ir šmeižtų juos tė
velis. Parapijonįs irgi tą 
gerą darbą kaip rėmė, taip 
ir toliaus rems, nes ir jie ne 
visi jau tie vaikai, kurie ak
lai klausė tėvelio, besirūpi
nančio ne lietuvių gerove, 
bet tarnaujančio Romos 
trustui.

"Keleivio” skailv tojus.
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Bukit nauji dvasia—arba žukit [
Lenku kunigas Antoni Szech 

Amerikos lenkų laikrašty ”A- 
ioeryka-Echc” nesenai paskel
bė sekantį savo straipsni, ad
resuotą kunigijai, kun kaipo 
įdomią kunigijos charakteris
tiką čionai ištisai paduosime. 
Pradeda jis ji lenku poeto Ju
liaus Slovackio žodžiais:

'"Bukite jus nauji dvasia — 
arba žukite!”

<---- — -

ŠAUKIU JUS TEISMAN.
Aš — jūsų iškeiktas, aš

— jūsų pasmerkimui nuteis-,
tas ir pasiutėliu žmonėms 
paskelbtas dėl to, kad drį
sau jums i akis ir sielą pa
žvelgti, kad supurčiau jūsų 
suakmenėjusią, miegančią 
širdį------

šaukiu jus teisman — tik 
ne prieš jūsų vyskupų tri
bunolą, ne prieš augščiausį 
tribunolą, kuri jus Kristaus 
įpėdiniu vadinate, ne prieš 
visus teologijos Talmude 
mokytuosius, nes jie visi 
paliuosuos jus nuo kaltės ir 
apvalys — ir ne prieš Kris
taus tribunolą ten danguje, 
nes tam jūsų mirties reikėtų 
laukti, neigi prieš tą, kada 
angelai savo triubomis visus 
prikels, nes nuosprendis ant 
išmirusiųjų nieko ant že
mės neperkeis.

Šaukiu jus teisman prieš 
jūsų pačių tribunolą-----

Kad kiekvienas i savo 
sielą ir širdį pažvelgtumėt. 
Ten prieš tą tribunolą, ką 
sielos gelmėje Dievas mums 
pastatė ir ką visuomet tei
singai sprendžia.

Tas teismas šventas, ty
ras, jo nepapirksi didžiau
siu kyšiu, nenutyldinsi me
lu ir apgavyste — ir nors ri
si žmogiški teismai tave iš
teisino — jis, jei esi nusidė
jęs. tave persekios.

Rūstybės ir prakeikimo 
griausmu, jei esi nuodėmin
gas, skambės jis tau,— nors 
visas pasaulis prieš tave 
klupčiotų-----
' Jus prieš to triubunolo 

teismą stokite bent valandė
lei. Jus ten — sąžinės šven- 
tvklon Įneikite, visas mela
gystes ir klastingumo gud
rybes palikę už jos vartų 

ir ramybėje tylėdami sto
kite, kad išgirdus Dievo*) 
jums apreikštą ištarmę.

Nuo tūkstančio metų jus 
priešakyje musų liaudies 
stovite, kaipo jos tėvai ir 
„Dievo leisti vadovai.*'

Nuo tūkstančio metų 
žmonės prieš jumis — ku
nigai — lenkia savo gaivas, 
laikydami jus Dievo užva
duotojais—

Ir Dieviškos Teisybės sar
gais—

Ir teisingumo apgynėjais
— kaip Kristus, kuris nie
kad i y patas neatsižvelgė.

Ir jus valdėte tautą — 
žmonės su pagarba ir baime 
artindavosi prie jūsų ir nuo
lankiai—ženklui savo sūniš
kos pagarbos, 
jums bučiuoti priprato. Jū
sų žodžių jie klausė kaip 
Dievo žodžių.

Tarpe pirmųjų tautoje ir 
didžiūnų jus primame suole 
sėdėdavo!.

Konfesionale. kada šau
kėte dieviškan teisman, ka
kaliai klaupdavo prieš jumis 
K* jus jiems Kristaus moks-j 
lą teikti ir už nuodėmes juos 
bausti galėdavot.

Jūsų vyskupai 
karaliaus rodininkų tarybo
se ir tribunoluose sprendžia
mąjį balsą turėdavo. Nieks 
šalv be jūsų daroma* nebuvo.

Vyskupų prakeikimas 
karaliams nuo galvų karū
nas numesdavo, o karaliai 
elgetomis b i į minykus pa
verčiami būdavo.

Jus savo rankose laikėte ir jūsų „triūso” parapijose 
valdžią, kurią jums žmonės gadynę liaudis slinko vis 
davė kaipo dieviškiems vy- žemyn j baisią skurdo ir no
rams — ir jūsų valdžia bąi- laisvės skradžią, vis Į tam
si buvo. ‘ sesnę apkvaišimo ir išsigi-

Jųs visagaliais ouvote. mimo naktį.
Gi jus tą valdžią, žmonių] Ar bent Dievą pažinti sa* 

jums duotą, ar kada panau-(vo žmones išmokinote — jus 
dojote tų žmonių gerovei? apaštalai? Pragarą ir bai-

Ką-gi per tą tūkstantį me-jmę velnio, kietus žodžius ir 
tų esate gero padarę žmonių jakemeninę širdį jus žmo- 
miniai, kurią Kristus mylė- nėms turėjote, 
jo ir mylėti įsakė 
riai tėvais jums būti pride- ką Kristaus mokslą, 
rėjo? r • * •

parapijose 
!•__ 1----y--**

davė kaipo dieviškiems vy- žemyn j baisią skurdo ir ne- 

sesnę apkvaišimo ir išsigi-

Ar bent Dievą pažinti sa*

ii ku- Ar leidote pamėgti dieviš- 
skel

bianti visuotiną meilę ir tei- 
■’ ' * i reikalau-

tu ir krauju laistė; kada 
baudžiamos pančiai am liau
dies dėta, kada ją p ie že
mės retežiu, kaipo pono nuo
savybę, rakinta; kada už 
baudžiauninko užmušimą 
statyta taip menka kaina, 
kad ponas visą kaimą iš
skersti galėjo, pabaudos ne- 
sibaisėdamas?

Jus netarėte žodžio, jus 
nekėlėte protesto prieš šitą 
neteisingumą — jūsų vys
kupai savo vyskupiškais bal
sais šitokias niekingas tie
sas užtvirtindavo. Niekuo
met iš jų lupų neišėjo žodis 
„nepaveliju’’ —- jus, liaudies 
vadovai, jus, ''geradariai,” 
žmonių „apgynėjai...’’

Už savo teises jus mokė- 
davot tvirtai stoti, savo pri
vilegijas mokėdavot ginti
— šalies gerovė, garbė tė
vynės ir jos ateities reika
lai turėdavo trauktis šalin iš 
kelio jūsų interesams.

Jus baisiais prakeikimais 
mokėdavote sulaikyti kara
lių pasiryžimus, kiek sykių 
jūsų privilegijų šansus norė
ta paliesti.

Už savus turtus ir sava jį 
pelną 
jus karžygiškai kovot patai- 
Kydavot. Ir granitinį pasi
priešinimą statydavot.

Bet už liaudį balso jus — 
jos ganytojai — iš jos darbo 
vaisių ir skatikų turtus 
kraujantįs — niekad pakelt 
nemėgindavo!.

Niekingos tiesos, niekingi 
statutai pavertė tėvynę ka
lėjimu liaudžiai ir kadaise 
laisva liaudis likosi belaisve
— jos kraujas iš po bešir
džių ponų botago upeliais 
tekėjo, o ašaros, iš žmonių 
našlaičių akių išspaustos, ir 
liaudies širdingi skundai 
no visą šalį dieviško at
keršijimo šaukia.

Jus. to dangiško tėvo tar
nai, jus dieviško mokslo 
skelbėjai, jus, kurie evange
liją rankose laikote ir Dievo 
nariuntiniais vadinatės — 
jus, kurie teisingumo svars- 
tvklę dabot ir didžiosios 
dieviškos meilės mokytojais 
būti turėjote-----
. Jus tuomet tylėjote.

Jūsų tuomet nebuvo prie 
liaudies ir su baudžia — 
ioks liaudies užtarėjas iš 
jūsų tarpo neatsirado, kad 
savo didį, dieviška rūsty
be įtaisų balsą už liaudį pa
kelti.

Metai tekėjo ir amžiai 
slinko, liaudies padėjimas 
kas-syk labiau blogėjo, o jū
sų turtai ir galybė augo.

Ką-gi liaudis iš jūsų ga- 
,vo — liaudis, kuri lenkė 
I prieš jumis savo galvą ir 
I jumise Dievą garbindama 
meilingai ir nuolankiai jums 
rankas bučiuodavo, savo 
skatikus jums aukon neš-Į 
davo?

Jus ganėte save, o ne žmo
nes, ne jūsų „aveles.” 

į Jums kas-syk buvo geriau
— liaudžiai kas-syk liūd
niau.

Per tą devynių amžių jū
sų viešpatavimo laikotarpi. 

. . per visą ta jūsų „tėviškos”Autorius (ia Dievu matomai, pn- , 
pažįsta žmogaus sąžinę, — Vert, JJ10D0S, <

rankas

sėdavo
i

Ar tarėte kada savo žodi singumo visiems 
už liaud; tuomet, k ūda šalis .J’antį — pasmerkianti tur- 
neiaimėse skendo, kati.: liau- į tuolius ir skelbiantį „var- 
džiai išplėšdavo žeme, ku- g*s tiems,, kas nekaltųjų 
ria jinai savo darbo r rakai- skriaudimu gyvena,” ir rei- 

............................. ’ * ' kalaujantį iš tų, kurie val- 
. dyti flori, tarnavimo, ne vie

špatavimo?
Ar įauklėjote liaudyje di

džiųjų Kristaus principų 
meilę? Ar nurodėte didžiuo
sius idealus, kurių link kiek
vienas tikras krikščionis 
eiti privalo ?

Apart pragaro ir velnių, 
apart "smertelnų griekų” ir 
baimės, apart nesąmoniškų 
formulų ir nesuprantami] 
maldų — besielinių dievotu
mų — jus liaudžiai nieko 
nesate davę.

Apart baisulingo Dievo, 
kurio žmonės turėjo bijoti ir 
prieš jį drebėti------

Apart šuniško nuolanku
mo ir vergiško paklusnumo, 
ką žmogus daro, nežinoda
mas kodėl turi klausyti, bet 
klauso, nors kvailiausi įsa
kymai jam butų duodami, ir 
nors jis tų įsakymų visiškai 
nesuprastų, vargdieniai nie
ko neišmoko.

Per tiek amžių, ką žmonės 
iš jūsų turėjo? šalti ir 
kurtus visokiems milionų 
žmonių pasiguodimams ir 
skundams ant priespaudos 
ir skriaudos, jus nejautėte 
to, kad jūsų žmonės tamsus, 
kad jų protuose naktis, šir
dyse tamsos bedugnė, jus 
tik paklusnumo botagu, nuo- 

1 tankumo retežiu kiekvieną 
■ laisvos minties kibirkštėlę 

slopinti skubinotės — ir ant 
senovės žmonių liuosybės 

i griuvėsių tamsą ir naktį da- 
• bojote, piktai gesindami 
: kiekvieną prakilnaus žmo- 
i nių troškimo žiburėlį.

Taigi pasakykite patįs. 
> kokiuo budu galite reikalau

ti. Rad žmonės jumis pasiti
kėtų, kuomet jie iš nuoam- 
žino miego — po priespau
dos ir tamsybės metų — nu
budo ir savo likimą pasitai
syti trokšta, prie saulinės 

' šviesos veržties pradeda?
Kaip net išdrįstate, jus. 

reikalauti iš liaudies, kad 
savo kovoje už geresnę atei
ti jus savo vadovais pripa
žintų, kada jus per tiek 
daug metų laiko tą liaudį 
tik kas-syk didesnėn tamson 
gramzdinote, kassyk į di
desnį skurdą ir vergiją ve- 
dėte?

Jus norite būti vadovais 
liauldžiai, kurią vergėte, ku
rios skriaudikus šventu žo
džiu laiminote, kurią galiū
nams, viename su jais suole 
sėdėdami, pavergti, išnau
doti ir spausti gelbėjote.

Kokiom akimis jus, kurie 
šaltai į kainiškas piktadary
stes žiūrėjote ir dieviška 
bausme tiems naujiesiems 
Kainams negrąsinote, nori 
te šiandien prieš liaudį stoti 
ir matyti, kad ta liaudis ti ke

ltų, jog jus gerovės jai trokš
tate ;jog nuo skriaudų jągin- 
ti norite; jog žmonių ge
resnė ateitis jums rupi ir už 
tą ateitį kovoti pasiryžę e- 
sate?

Kokia sąžine jus galite 
remtis, kada jums žmonės 
netiki ir be jūsų už savo a- 
teiti kovon eina?

Liaudis — jūsų apleista, 
dauggalės valdžios kada sielvartingai bespėkės

savo nuosavybę —

savo rankas dangun tiesda- f 
vo ir už skriaudas dieviško 
atkeršijimo šaukdavos;

Liaudis — kuri jums ne
matoma buvo, kada rete
žiuose po pono botagu vaito
jo;

Liaudis.— kuri jums nie
kiu buvo, pakol ji savo jie- 
gos apvertint negalėjo-----

Kaip-gi ta liaudis gali jū
sų prieteliškumu pasitikėti, 
kada iki šiol jumise vien tik 
neprietelių ir skriaudiką te
turėjo?

Ir kaip da ilgai turėtų jū
sų pagalbos laukti, jei savo 
kovoje už savo ateitį jūsų 
žodžiu pasitikėtų?

Jeigu būtumėt buvę tuo< 
kuomi būt privalėjote — jei
gu meilė žmonių jūsų širdi- 
se butų; jeigu teisybė jūsų 
obalsiu butų — jeigu apie 
save ir savo naudą manyt 
sau neleistumėt; jeigu ištik- 
rųjų tarnais Kristaus būtu
mėt ir žmonėms tarnauti, 
kaip Kristus, o ne viešpatau
ti ant jų norėtumėt-----

Tuomet ištikrųjų liaudis 
jus pamėgtų. Laiminga 
tuomet ji jaustųsi, jumise 
savo tikrus apgynėjus turė
dama. Tuomet visas pa
saulis veik persikeistų — 
skriauda išnyktų nuo žemės 
paviršiaus ir dieviška kara
lystė, kurios poteriuose šau
kiamės, įvykti galėtų.

Ir jus patįs žinote, kad to
kiais būti privalote.

Bet. tokiais nesate.
Tokiais iki šiol niekad ne

buvote ir jau ištikrųjų gali
ma tikėti, kad tokiais niekad 
nebusite.

Jus patįs vergai, ar galite 
vesti kitus liuosybėn?

Jus. kuriems neleistina 
laisvai protauti, kaip gi lais
vą mintijimą pakęsti galė
tumėt?

Jus, kurie Evangelijos 
dvasios ir minties išsižadėti 
turite pirma, negu jus kuni
gais padaro, kaipgi 
taus obalsius ant 
skleisti drįstūmėte?

Arba Kristaus mokiniais 
tapkite ir savo darbais žmo
nių meilę prirodykite, arba 
sutikkite, kad.savo ateitin 
eidama liaudis tur eiti ne su 
jumis, ne paskui jus, bet į 
jus neatsižvelgdama.

Savo širdžių šventykloj 
jus apsistoję pamąstykit ir 
patįs pripažinkit, kad liau
dies vadovais būti jus never
ti esate; kad liaudis perdaug 
gero daro, atleisdama už 
praeitį, ir kad tolesniai iš 
žmonių pasitikėjimo reika
lauti neturite teisės.

Ir da tegu pasako jums są
žinė ir tatai, kad ne žmo
nių piktybė, vien jūsų nusi
dėjimai jums kelią į žmones 
atkerta.

Nebuvote žmonėms iki 
šiol tuomi. kuo turėjote bū
ti, žmonės perilgai veltui 
laukė, dabar jau jūsų rusta- 
vimas ir grasinimai nieko 
nereiškia.

Žmonių pasitikėjimą .savo 
darbu, pasišventimu ir atsi
davimu liaudies interesams 
susigrąžinti d a galėtumėt, 
tik ne tuščiais jau žadėji
mais, ne tuščiais žodžiais.

Žmonių tarnais patapkite 
ir krtlvinu savo prakaitu, 
delei žmonių laimės darbo 
išspaustu, savo kaltybės nuo 
savęs nusiplaukite, o liaudis 
įtikės į jūsų „tėvišką’’ širdį.

Padarykite tai, jei galite. 
Tuomet liaudis eis su ju

mis, nors jau ne paskui ju
mis.

Jus su žmonėmis — žmo
nės su jumis.

Bet ir be jūsų apsieiti jau 
jie gali.

Kun. Ant. Szech.

Kris- 
žemės

Massachusetts valstija tu
ri septyniolika kolegijų ir u-- 
niversitetų. Penkios jų yra 
išskirtinai moterims.

Žemė sveria 4643 trilionus 
tonų ir skrenda 110 mylių į 
minutą smarkumu.

Į Senovės Lietuvių Dievai
I—... -uI ■ - I— ■ ---------T T ,-T—T-

'tai Dimstipatis buvo globėju tų vietų, kur 
degdavo ugnis. Kur tik būdavo židinis, 
rūkdavo durnai arba kitokie ugnies apsirei
škimai buvo, tenai viešpatavo Dimstipatis. 
Jisai saugodavo visus namus ir visą namų 
ūkį.

Kad Dimstipatis geriau rūpintųsi namais, 
lietuviai aukodavo jam dvi visti. Be to da 
susirinkę giminės ir kaimynai keldavo jo 
garbei puotas. Tos puotos būdavo tuo ypa
tingos, kad visi labai saugodavosi, kad iš jos 
nieko o nieko neliktų. Net ir papiavas, ku
riose buvo plaujami puotai reikalingi indai, 
būdavo supilamos į ugnį?)

Dievaitis žempaiis.
Kaip liudija pats vardas, Žempatis buvo 

ūkio dievaitis. Jisai valdė ir globojo visą 
senovės lietuvio sodybą ir laukus. Dau
giausia jo malonės reikalavo žmonės įsikū
rę naują sodybą, arba persikėlę kiton vie
ton gyventi. Inkurtuvių apvaikščiojimas 
yra užsilikęs Lietuvoje da ir ligi šiai dienai; 
senovėj gi šita šventė pas lietuvius buvo.la
bai didelė ir svarbi. Per tokią šventę buvo 
šventinami namai ir garbinamas Žempatis, 
kuriam prie tokių apeigų būdavo aukoja
mas vienu kartu išperėtas gaidys su višta. 
Aukojamu paukščiu galėjo būti juodu arba 
margu, bet nekuomet negalėjo būti rudu 
arba raudonu, turbut dėlto, kad raudona 
spalva primena ugnį arba gaisrą.

Buvo ir tam tikra malda, kurią lietuviai 
per tokias šventes žempačiui kalbėdavo. 
Atsigėrę alaus, jie imdavo duonos ir pridė
ję ją prie žemės melsdavosi: -’žempaty! 
tu duodi mums gerą duoną, ačiū tau už tai! 
Suteik; kad tau laiminant 
ir, užtariant Žeminėlei, 
tavo dovanų apturėtume.” 
duoną augštyn, sakydavo: 
žempaty!*’

Galop prasidėdavo jau tikros vaišės. Lie
tuviai valgydavo ir gerdavo ir vaišindavo 
svečius.

Sakoma, kad tokio* šventės būdavo ap
vaikščiojamos kas mot, ne vien tik per in
kų rtu ves.

Laukpatis ir Lauksargis.
Kaip senovės lietuvių namai, labiausia gi

(Tąsa).

Dievas Pikuolis.
Pikuolis, kuris kitaip vadinosi dar ir Po- 

klium, buvo pragaro dievaitis. Jisai vieš
pataudavo požemio pasaulyje ir kamuoda
vo tenai mirusius prasikaltėlius. Žmonės jį 
įsivaizdindavo išblyškusio senio pavidale, 
kuris buvo su ilga barzdą, augštyn žiūrin
čiomis akimis ir balta skepeta perrišta gal
va. Jo bijojosi visi*, bet daugiausia mo'tcrįs 
ir vaikai. «

Pikuolis buvo baisiai biaurus ir piktas 
dievas. Užrūstinus jį permaldauti be krau
jo buvo sunku. Jei kuri šeimyna prasiženg
davo kuo-nors prieš dievus, ir jei kam nors 
iš tos šeimynos pasirodydavo Pikuolio tar
nas, tai buvo jau ženklas, kad Pikuolis rei
kalauja aukos. Jei pačių žmonių aukojamos 
aukos nieko negelbėdavo, tai reikėdavo jau 
kreiptis į patį Kryvių-Krivaitį ir prašyti jo 
patarimų. Tokiuose atsitikimuose Kryvių- 
Krivaitis aiškindavo dievų valią ir, reika
laudamas aukos, nurodydavo vpatą, kurios 
galva turi nukristi prieš Pikuolio stabą.

Kaip tankiai buvo kruvinos aukos Pikuo- 
liui daromos, nėra žinių, bet sakoma, kad 
žmonių ir gyvulių kaukuolės gulėjusios 
prieš jo stabą krūvomis.

Vėlesniuose laikuose šita baisi auka bu 
davo jau pakeičiama kunigo krauju. įžei
dęs sau ranką, kunigas išleisdavo ant auku
ro ke is lašus kraujo, uždėdavo kokio veršio 
galvą, ir Pikuoliui turėdavo to užtekti.

Dievas Kovas.
Kovas, kaip jau minėjome, buvo karės 

dievas. Jo simbolu buvo žirgas ir juodas 
gaidys — nujautimo žymė. Šituos gyvūnus 
jam ir aukodavo.

Jodami į karę lietuviai melsdavosi jam, 
prašydami pasisekimo, o eidami į mūšį 
šaukdavo: „Jok, Kove, jok, Kovąiti!”

Kovo garbei buvo deginami ant laužo pa
imti karės belaisviai ir daromi įvairus 
burtai. i

. Padavimai sako, kad mūšyje su kardinin
kais 13-tam šimtmetyje lietuvių kunigas 
Dangerutis patekęs priešininkų nelaisvėn 
ir tenai pats savo kardu nu-iduręs. IJetu- 
viai paskui tą kardą išgavę pašventę jį savo ___ ____________ _______
karės dievui Kovui, o eidami į karę nesėsi jį'namų židinis, turėjo sau globėją Dimstipalį.

Irorl ti y _ 11 _ 1 ___ i • i' i t • isu savim, kad Kovas Įpykęs atkeršytų prie
šui už Dangeručio mirti.

Deivė Gabija.
Gabija buvo ugnies deivė. Kaip dabar, 

taip ir senovėje, ugnis buvo reikalingiausis 
daiktas žmogui. Reikia valgis pasigamin
ti, reikia tamsoje pasišviesti, reikia šal
čiams užėjus pasišildyt 
eisi. Ypač svarbus daiktas ugnis tokiuose 
kraštuose, kaip Lietuva, kur vasaros trum- 
])c-s ir javai kartais laukuose neišdžiusta 
taip, kad galima butų juos kulti, ir prisieina 
juos džiovinti jaujose. Nestebėtina todėl, 
kad ugnį lietuvis labai garbino ir su iaiku 
jinai pavirto pas jį gyva esybe — 
Tuo dievu arba deive ir buvo Gabija.

Kadangi su ugnimi kas diena reikia žmo
gui susidurti, tai Gabijos garbinimas buvo 
labai išsiplėtojęs. Lietuvis reikalavo jos 
pagalbos visur. Jis ir jaujoj javus džiovin
damas jai meldėsi, ir duoną kepdamas skir
davo jai gabalą tešlos, ir žiburį įpūtęs kal
bėdavo jai maldą.

Ugnis pas lietuvius buvo laikoida šventu 
daiktu. Kaip jau buvo augščiau minėta, 
žinyčiose ugnį dabodavo dieną ir naktį vai- 
delytės arba kunigai. Tokių šventų vietų, 
kur degė amžinoji ugnis, Lietuvoje buvo 
daug. Daugiau jų pagarsėjusios buvo Vil
niuje, Palangoje, Romovėje ir Šatrijoje.

Prie šventos ugnies kunigai burdavo 
žmonių ateitį, burdavo, ar išgis koks ligo
nis, ar ne. Nakties laiku jie žiūrėdavo i 
liepsną, o rytą pasakodavo klaupusiems gi 
minėms, kaip ligonies šešėlis prie ugnies šil
dosi: jeigu jisai buvo atsisukęs į ugnį 
priešakiu, tai reiškia, kad jis turi išgyti; 
jeigu užpakaliu — mirti.

Dievaitis Dimstipatis.
Šalia ugnies deivės Gabijos, pas lietuvius 

buvo dar dievaitis Dimstipatis, kuris buvo 
kaip ir jos pagelbininku. Kuomet Gabija 
buvo suprantama tiesiog kaipo pati ugnis,

be ugnies neapsi-

dievu.

dirbtume žemę 
kuodaugiausia 
Paskui, iškėlę 

„Pasotink mus,

o visa sodyba kartu su visu lauku ukiu buvo 
dievaičio Žempaties valdoma, taip ir patįs 
laukai turėjo savo dievus-globėjus. Tai bu
vo Laukpatis ir Lauksargis.

Laukpatis su Lauksargių saugodavo lie
tuvio laukus nuo ledų, kirminų ir kitokių 
nelaimių. Savaimi suprantama, kad kuo 
geriau javai užderėdavo, tuo daugiau ūki
ninkas buvo dėkingas tiems dievaičiams. 
Todėl ir javus sėdamas ūkininkas meldė jų 
malonės, ir kuldamas siuntė jiems maldas. 
Buvo tai sėjos dievai. Juodu palaistvdavo 
laukus, duodavo javams gerai sudygti ir 
varpoms pribręsti.

*) L. N. "Sanovės lietuvių tikyba," 1911 metų "Vil
niaus Kalendoriuje."

(Toiiaus bus.)

NELIUSKI.
Neliuski, o drauge, kad dangus pajuodęs, 
Kad debesiai tamsus tau temdo akis, 
Kad veidas išblyškęs, kraujuose pasriuvęs, 
Kad slegia baisiai tavoji mintis! 
Neliuski mielasis, kad sunkus likimas 
Išplėšė iš tavęs linksmumą širdies,’ 
Ką kelia troškimą ir jausmą krutinės 
Kovoti už būvi geros ateities.
Neliuski... jau švinta, jau švinta aušrinė, 
Tuoj saulė teisybės varguoliams tekės, 
Ir tavo: mielasis, suvargus krūtinė 
Tikrąją šviesybę tuojaus paregės.

L. Studentas.

AFOR1ZMAS.
Tu kaip apjakęs Dievui dėkavoji 
Ir kunigėliam tu rankas bučiuoji, 
Užtai, kad vargą dėl tavęs suteikia; 
—Pinigus lupa, be gėdos jus keikia!

Tu neturi stengtis dangun ineiti, 
Bet dangus pas tave turėtų ateiti; 
•Jei neturi dangaus patsai savyje, 
Tad jieškai tu jo tuščiam debesyje !

Mokinys.



Bažnyčios turės išnykt, 
sako kunigas

KVIEČIAI UŽDERĖJO 
GERAI. ♦ f

PasitUrintjs ir apsišvietę 
žmonės jų neremia.

Metodistų kunigų suva
žiavime C'aicagoje bažny
čios galva kun. Vogt prane
šė liūdną kunigijai žinią. 
Jisai pasakė, kad apsišvietę 
ir pasiturintįs žmonės Ame
rikoj bažnyčios visai nere- 
mią ir visai ją apleidžią. Y- 
pač didelis pavojus bažny
čiai gręsiąs farmerių apgy
ventuose distriktuose. Jei
gu turtingi farmeriai neat- 
siversią prie tikėjimo, tai 
bažnyčios greitu laiku turė
siančios visai išnykti. ”Prie- 
žastis yra tame," sakė kun. 
Vogt, ”kad farmeriai per
daug gerai gyvena. Turė
dami gražaus pelno, jie apie 
bažnyčią visai nesirūpina. 
Jie nešiojasi pinigus savo 
kišeniuose, kad tie net žiba, 
kaip nusišveitę, • bet 
čiai neaukauja.’’

Kunigui, žinoma, 
kad tai yra tikroji 
čios puolimo priežastis. Iš
tikrųjų gi bažnyčia puola 
dėlto, kad ji jau atgyveno 
savo amžių. Pakol žmonės 
buvo tamsus ir tikėjo, kad 
javų užderėjimas priguli 
nuo Dievo, patol jie jį gar
bindavo ir palaikydavo baž
nyčias; bet kuomet žmonės 
apsišvietė ir patyrė, jog ja
vai daug geriau auga nuo 
trąšų, negu nuo poterių, jie 
tuomet liovėsi poteriavę, o 
pradėjo rūpintis, kad laukus 
geriau išdirbus. Tai ve kur 
bažnyčios puolimo priežas
tis.

bažny-

• •
rodosi, 
bažny-

VISOKIOS ŽINIOS
True translation filed with the nost- 
mast’”’ at Boston. Mass.. on Juiv 
31, 1918, as rec.uired by the Act of
Vciober o. 1917.

VIENAS ROOSEVELTO 
SŪNŪS UŽMUŠTAS, 
ANTRAS SUŽEISTAS.

Rooseveltas gavo anądien 
žinią, kad jaunesnysis 
gavo žinią, kad jaunesnysis 
jo sūnūs Quentin likos už
muštas, o už kelių valandų 
vėliau atėjo nuo marčios iš 
Paryžiaus telegrama, kad 
vyresnysis jo sūnūs Tadas 
sužeistas ir guli Paryžiaus 
ligonbuty.

I •

AMERIKOS KUNIGAS 
UŽMUŠTAS KARĖS 

LAUKE.
Ties Chateau-Thierry pe

reitoj savaitėj likos užmuš
tas kun. Walter Murray iš 
East Orange, N. J., 
buvo prie Amerikos 
vių.

kuris 
karei-

Už-ORLAIVIS BANDĖ 
PULTI ANGLIJOS 

PAKRAŠTĮ.
Pereitoj subatoj vienas 

vokiečių orlaivis bandė už
pulti Anglijos pietryčių pa
kraštį, bet jam nepavyko. 
Angiai laiku jį pamatė ir 
pradėjo šaudyt. Orlaivis 
apsisukęs nulėkė atgal.

Tikimasi 891,000,000 
bušelių.

Žemdirbystės departa
mentas apskaito, kad šįmet 
Suvienytose Valstijose kvie
čių derlius duos apie 891,- 
000,000 bušelių, tai yra apie | 
40,000,000 buse\ių mažiau 

negu išrodė birželio mėnesy
je, bet vi^gi daugiau negu 
buvo pereitais metais.

..

LEWISTONO AUD1NY- 
ČIOS PAKĖLĖ DARBI

NINKAMS ALGĄ.
Penkios audinyčios Le- 

wistone, Me., pranešė savo 
darbininkams, kad nuo 5 
rugpiučio pakels jiems pen-, 
kiais nuošimčiais algą. Tas 
paliečia 5,(XH) darbininkų, tų 
tarpe it* lietuvių nemaža.

■

<S LIETUVOS
1 ' ’ ■

Tauragnai, (šilgudiškio 
apskričio). Pereitą vasarą 

'Tauragnuose labai buvo iš
siplatinę ginkluoti užpuoli
mai. Susidarę po kalis 
rusu belaisviai apsiginklavę 
su šautuvais, ne tik nakti
mis, bet ir dienomis užpuldi
nėjo žmones. Sužinoję tie 
plėšikai, kuris dar ūkininkas 
turi keletą šimtų rublių, nu
eina pas jį keliesi, apstoja 
šu šautuvais ir atrėmę į 
krutinę šautuvą reikalauja 
pinigų. Tokiu budu ne iš 
vieno ūkininko išplėšia po 
200-300 rub. Tuos piktada
rius suėmė vokiečių valdžia 
Bublių sodžiuje, apsiginkla 
vusius su šautuvais; jiem: 
nepanorėjus pasiduoti, keli? 
negyvai nušovė, o 3 gyvus 
paėmė. Taip pat Pilkent 
sodž. suėmė keletą pana
šių plėšikų. Be atvirų plė
šimų buvo nemaža ir šiaip 
vogimų: nuplėšia svirnų 
stogus ir ne tik ką nešte iš
neša, bet ir vežte išveža-gru 
dus, drabužius ir kitus dai
ktus. Daug girdėti, kad iš 
nakties dingsta arkliai, ave
lės, kiaulės ir kita-kas. S.

i

MINIA PAKORĖ JUOD 
VEIDĮ.

Pereitoj subatoj Ben Hur 
miestelyje, Texas vaist. mi
nia baltveidžių pakorė juod- 
veidį, kuris norėjęs užpulti 
baltveidę moteriškę.

FABRIKANTAS UŽMUŠĖ 
MERGINĄ.

Leominsteryje, netoli nuo 
Bostono, šukų fabrikantas 
McKenna pereitos subatos 
vakarą savo automobilium 
užmušė 21 metų amžiaus 
merginą Cormier.

i

REZIGNAVO AUSTRIJOS 
MINISTERIJA.

Iš Vienos pranešama, kad 
užpereitoj savaitėj, atėjus 
Austrijos premjerui von 
Sevdlitzui atstovų butan, ki
lo lermas ir pasigirdo šauk
smai: "Rezignuok, tu, pik
tadary!" Per 15 minu tų 
premjeras negalėjo prabil
tų tokį triukšmą prieš jį pa- 
kėlė socialistų, radikalų ir 
slavų atstovai. Ypač karš
tai jį atakavo slavai. Jie 
vadino jį ir jo sėbrus "prū
siškais vergais" ir ’ Hinden- 
burgo lekajais.”

22 liepos atėjo per Londo
ną žinių, kad Seydlitzo mi
nisterija jau atsistatydino.

DIDELI POT VINIAI 
VOKIETIJOJ

Nuo smarkaus lietaus 
daugelyje vietų Vokietijoj 
patvino upės, užliedamos 
laukus ir pridarydamos tuo 
budu daug nuostolių. Tele
gramos iš Salzburgo sako, 
kad toj apielinkėj visi keliai 
randasi po vandeniu ir susi
nėsimas galimas vien tik 
laivais. Tiltas nuo upės li
kos nuneštas. Iš Halleino 
pranešama, kad vanduo nu
nešęs daug medžių. ’ Apie 
Traun ir Al o n d ežerus potvi- 
nis pridaręs labai daug blė" 
dies ūkininkams, sunaikin
damas laukuose javus.

n

Pasvalys. (Joniškėlio ap
skričio). Nors čia nebuve 

■didesnių musių, bet yra ne
maža sudegintų vietų. Ru
sai traukdamiesi padegė a- 
bu tiltu per Levėnį ir Gvalį 
nuo kurių užsidegė ir pele 
nais nuėjo didelis Megonių 
kaimas: liko vos dveji na
mai. viena klėtis ir du klo
jimu.

Meganiečiai prieš karę 
nutarę jau buvo išeiti Į vien
sėdžius. bet nelemtoji karė 
sutrukdžius buvo darbą 
Sudegus trioboms. nežiū
rint karės, pasirūpino su
rasti matiniką, išmatavo že
mę ir.dabar jau statosi ko
lonijose savo triobėsius. Be 
to po keletą triobų sudegė 
šiuose kaimuose: Gindriu 
nuošė, Lizuose, Dilenskuose 
Tetirvinuose ir kitur, ir du 
vėjo malunu.

Pasvalio apielinkėje be
veik visi sodžiai baigia į 
viensėdžius keltis, tik dide
lis Šimoniu kaimas dar pali
kęs senoviškai.

Be to Pazosės kaimas su
degęs karės metu, vėl stato-

tė apie Vilniaus susirinkimą 
apie Lietuvos Tafrybą, jos

įsi senoje vietoje, ne koloni
jomis, lig nesuprasdamas,, 
kad po metų kitų turės vėl darbus ir nutarimus, būtent, 
kelti triobas į vienkiemius. !'

S, Trumputis.
kaip visi vienu balsu sutarė, 
kad butų laisva, nepriklau
soma Lietuva. Pirmutinį 
sykį Vištytyje suskambėjo 
viešas laisvas lietuvių žodis, 
niekeno netrukdomas. Užtat 

j lietuviai atsidėję klausėsi.
Labiausiai jiems rūpėjo, ką 

1 apie 
Jenkus, nes kova lietuvių su 
lenkais Vištytyje verda jau 

I nuo 40 metų. Kada žmonės 
tipk šiiHn ^girdo, kad Suvalkija nebus 
p’rm-oc C„P atskirta, bet priklausys Lie- 

tu vai, jų veidai prasvvto, 
širdįs pralinksmėjo. Buvu- 

i valandai atlikus! siųjų čia keletą leuk-ų, i a a at us.^nta buvo norg tnuksmo 
kelti paskaitos laike, bet 
buvo sustabdyti.

i Po paskaitų Vištyčio jau
nimas sumetė tautos reika
lams su viršum 50 markiu.

N.
Iš "Liet. Aido.0

Vilkija. (Kauno apskr.).
Vietinio vargonininko Jono 
Bieleckio rupesniu sutaisy-- 
tas gana puikus choras — • •vienas geriausių musų apie- £
linkėję. Kiekvieną sek-!?as*Rys Rytojas 
madieių gieda jis mišių lar ’
ku. Žiemos vakarais 
repeticijų laike (giedamos 
tiek bažnytines ri^k- šiai n 
dainos) vietinis choras su
manė įsitaisyti knygynėlį, 
įšsirašyti ‘'Lietuvos Aidą ” 
kad liuosai ._'— 
nuo darbo, ypač šventvaka
riais, galėtų gauti pasiskai
tyti knygučių ir laikraščių. 
Be to šavo.tarpe jie susitarė 
oritraukti prie savo kuope
lės juo daugiau ir ne giedo
tų daininkų, kad tokiu bu- 
iu išplatinus jaunimo tarpe 
apšvietimą ir susipratimą, 
ies čia, tiesa pasakius, be 
musų daininkų-giedorių ki
tas jaunimas mažai tesusi- 
pratęs. Vikonių Juozelis.

Vištytis. (Vilkav. apskri
čio). Gruodžio 26 d. vieti
nėje mokykloje buvo paskal
os. Skaitė kun. A. Šmulk

štys apie Lietuvos Tarybą; 
Prisirinko žmonių gana 
iaug: pilna buvo gana erdvi 
mokykla. Pirmiausiai skai
tytojas nurodė istoriškai, 
kaip Lietuva nebuvo tokia 
nuvargus, kai]) dabar, kaip 
senovėje butą laisvosios, sa
varankiškos* Lietuvos vals
tybės, kaip susirišus su ki
tomis valstybėmis sunkiai 
navargo, kokį sunkų varge
lį lietuviams teko iškentėti, 
<aip baudžiava ir maskolių 
jungas kuone pribaigė lietu
vius, kaip nuo 1905 metų 
prasidėjo atgijimas. (Bettą 
'to-iiimą kunigai kain įma
nydami trukdė. ”Kel.’’ Red.) 
atsirado laikraščiui, mokyk
los,draugijos. Buvo jau prieš 
karę didelis dvasios pelnas. 
Bet karė viską sugriovė. 
Nors karė padarė daug blo
go, bet atnešė taip pat gero. 
Iškilo, karės sūkuryje laisvo
sios, savarankiškos Lietu
vos mintis. Išdėstė toliau 
ką veikia lietuviai Ameri
koje, Šveicarijoje, Rusijoje, 
idant šitą mintį gyveniman 
Įvykinus. Ant galo paskai-

Pajieškojimai
■

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
Berniaus, iš Saluntų parapijos, Tel
šių pav., Kauno gub. Keturi metai 
atgal gyveno Chicagoj. Jis pats al
kas kitas malonėkit pranešti.

Kazys Berilius.
260 So. Leonard str

(32)

IVaterbury, Conn.

Pajieškau savo vyro Kazimiero 
Kvršos, kuris niar.c paliko jau 
tvirtas metas. Duktė Marijona mir
tinai serga, norėtų pasimatyti, 
•■^rai sako, kad greit mirs. 
jos duktė (tavo anūkė) sunkiai ser
ga. Todėl jeigu da nori jas 
matyt, parvažiuok tuojaus! 
kas jį žino, meldžiu pranešti.

Magdalena Kyrsha.
92 Clinton Place Yonkers. N. Y.

Jieškau brolio Petro Maleikio, jis 
gyveno Bostone. Jis nats lai atsi
šaukia arba kas apie jį žinot malo
nėkit pranešti šiuo adresu:

Jurgis Matcikis,
BOX 125 Bokoshc, Okla.

ke-

’. Dak- 
Taipgi ir

gyvas
Jeigu

(33)

Pajieškau draugės Salomėjos An- 
driuškevičiukė.s, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Šeduvos miestelio. Taipgi ir 
kitu draugų meldžiu atsišaukti. (-31) 

Veronika Yurgaiėivtč,
104 lames str.. New Haven, Conn.

Pajieškau Vinco Kasparavičiaus, iš 
Tamasbudžio kaimo, Naumiesčio pav., 
Suvlku gub. Jo paties atsišaukti al
kas žino meldžiu pranešti.

S. Laurinaitis.
428 Charles str., Columbus, Ohio.

Pajieškau pusseserės Grasildos. Ju- 
zelenaitės, is Deikiskių sodos, Vaba- 
lininkų parap. Panevėžio pas., Kau
no gub., gyveno Hamtramck, Mich. 
Jos pačios atsišaukti, ar kas ją žino 
meldžiu pranešti.

Jonas Harmon,
BOX 864, , Virginia, Minn.

Pajieškau pusbrolio A. Mardoso, iš 
Plovėjų sodos, Salako valsčiaus, Eže- 
rčnų nav. Kauno gub., gyveno Det- 
roit, Mich. Jo paties atsišaukti ar 
kas jį žino meldžiu pranešti.

J. Mardosas, (33)
2936 W. 49-th str., Chciago, III.

Didžiausi Coiumbia Krautuvė Chicagoje
Lai skamba lietuviškos dainos, šokiai, ir deklamacijos Jūsų namuose!
Linksminkite? balsais, muzika ir šokiais Įgraintais ir įdainuotais per geriausius 

Lietuviškus Artistus būdami namieje!
Nėra tokio Lietuviško namo, idant nebūtų kokios nors muzikos.

Pajieškau Stanislavo čemeskos ir 
Jono Jasiuliunies, abu iš Aluntos vai 
sciaus, Vilkų parap., Kauno gub. Jų 
pačių atsišaukti, ar kas juos žino 
meldžiu pranešti.

Jonas Kiaušas.
<>00 IV 177-th str, N«w York, N. Y.

Pajieškau pusbrolių: Liudviko Par- 
šanies ir Prano Mateikio. Aš esu 
pašauktas į kariumenę ir būtinai su 
jais norėčiau dėl svarbaus reikalo su
sirašyti, dėlto jų pačių ar kas juos 
žino meldžiu pranešti. (33)

Jonas Musteikis,
2v64 Watson str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Alfonso Lipskio, lenkas, 
pirmiau gyveno Lawrence, Mass. Vii 
niaus gub., Traku pav., Žaslių parap., 
taipgi .Motiejaus Sedlickv, Domicėlės 
Liogaminiukės, Užmarių miestelio, ir 
.Marijonos Jančiuniukės. žižmarių 
parap., Lietonių kaimo. Visi Vilniaus 
gub. Kas apie juos žinote malonėkit 
praneši. (33)

Pranciškus Beiga,
6 Lawrence str., Brigaton, Mass

Pajieškau švogerio Juozapo Bag
dono pirmiaus gyveno Schenectady. 
N. Y. po No. 3 Luther str. Turiu 
reikalą susižinoti su jais, meldžiu patį 
atsišaukti ar kas žinotų malonėkit 
pranešti.

F r anas Venckus,
P. O. BOX 322, Nashua, N. Ii.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
Vilniaus gub., Trakų pavieto.

Andrius Grigonis.
1936 Case ase., RAGINE, W1S.

Pajieškau švogerio Stanislavo Gu
davičiaus ir sesers, seniau jie gyveno 
Pennsylvanijoj. Jų pačių atsišaukti ar 
kas juos žino meldžiu pranešti.

Juozas Prizgintas,
1570 Mitchel avė.,

Hamtramck, Mich

Pajieškau savo žmonos Koslancijos 
Barbaravicienės, no tėvais Mockevi 
čiutės, Kauno gub., Aleksandrovsko 
pav., Vvdžių miestelio. .Ji prasiša
lino 11 Birželio šių metų su Antanu 
Šimkevičiu. 48 metų Ji turi

43 metus. Męs sutikime gyvenome 
18 metų. Brightone išgyvenome 11 m. 
Čia jų ir paveikslai. Kas patėmys. 
malonėkit man pranešti už ką busiu 
dėkingas. (33)

Justinas Barbaravičius.
54 Lincom str., Brighlvn. Mass

Pajieškau draugės \gnicskos Preik- 
šienčs, po tėvais Gvildukčs iš Lietu
vos atvažiavo 1913 m. kalba tik lietu
viškai ir biskj angliškai. Ji prasiša
lino iš Virginia 27 Lapkričio, 1917 
m. ir pasiėmė su savim pusantrų me
tų vaiką. Meldžiu pačios atsisaukt! 
ar žinančiųjų apie ją pranešti 
adresu:

Antanina Kuibickiene, 
T. O. BOX 181, Virginia,

šiuo 
(31) 

Minn.

Pajieškau J. Jankausko, 
*rub.. Telšių pav., šidiškiu vais. 
Stanislovo Lingio. Abudu 
Bostone. Kas apie juos žino 
kitę pranešti.

A. Jankauskas,
1016 E. 74-th str..

Cleveland,

Kauna 
ir 

gyveno 
r.ialon^- 

(321

Ohio.

Pajieškau Kazimiero Barančiaus, 
pažįstamų ir kitų draugų, kurie pa
eina is Kauno gub.. Raseinių apskri
čio, Dalanių viensėdijos. Meldžiu at
sišaukti už ką busiu dėkinga. (34) 

Antanas Zajaskis.
5904 Cedar a're, Cleveland, Ohio.

ATSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės r.uo 18 iki 28 m., mylinčios 
gražų gyvenimą. Esu 28 metų. Mel
džiu su pirmu laišku prisiusi paveiks
lą. Vilimas Carkausku, , (31)

731 IV. 2v-th str., Cuicago, iii.

Jieškau dailios išvaizdos lietuvaitės, 
nuo 17 iki ’L-j metų apsivedimui. Esu 
blavas vaikinas. Platesnes žinias su
teiksiu per laišką. (31)

J. M.-gus,
3247 So. Union avė., Uhicago, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 metų amžiaus, augšto ūgio, 
geltonų plaukų, dailios išvaizdos. Aš 
esu dailus vaikinas, gerai uždirbu. 
Meldžiu atsisaukii, su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą, atsakymą ir 
platesnes žinias suteiksiu per laišką.

B. J. Palis,
396 Grand str., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 26 iki 33 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, mylinčios gražų šei
mynišką gyvenimą Esu 33 m. vaikinas 
Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai, paveikslus grą
žinsiu. (32)

G. bagis,
309 7-th avė., Šo. Minneapolis, Minn

Pajieškau apsivedimui merginos, ix- 
skirtumo tikėjimo, mylinčios gražų 
šeimynišką gyvenimą, ne senesnės 25 
metų amžiaus. Aš esu 12 metų'. Mel
džiu atsišaukti, platesnes žinias su
teiksiu pei laišką.

Jonas Lapinskis
’ic M. Shea, Walnut str.,

Le.vington, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
jaunesnės 18 ii ne senesnės 2-i metų, 
be skirtumo tikėjimo. Geistina, kad 
butų čia gimusi. Aš esu 22 metų. 
Meldžiu atsišaukti, platesnes žinias 
ir atsakymą suteiksiu kiekvienai.

‘ G. E.
1136 Grand avė, Racir.e, Wi».

Jieškau merginos nuo a) iki U») me
tų apsivedimui. Esu 32 metų; ne
vartoju svaiginančių gėrimų. Su 
pirmu laiškų i leidžiu priaiųst ir pa
veikslą. ; (31)

F. K. A.,
4310 So. \Vood str., Chicago, III.

Pajieškau merginos nuo 20 iki 2'^ 
metų apsivesti. Esu 3U metų ir irt-; 
rėčiau gaut- sau gerą draugę. Mai<>< 
nes prisiųsti ir paveikslą. (oT-j

Antanus Spicius,
BOK 161, Sidnev .viaines,

N. S. CANADA. . S 

. Pajieškau apsivedimui rhergii.-o.n 
nuo 20 iki 30’metų amžiaus, laisvu 
pažiūrų, mylinčios gražų gyvenimą. 
Aš esu 30 metų amžiaus. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo paveiks
lą, paveikslus grąžinsiu, platesnes ži
nias suteiksiu per laišką.

Antanas Bom'oliauskas,
P O BOX 45, Oelwern, Iowa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo. Aš esu 22(6 metu 
amžiaus, nevartoju svaigalų,. uz^Uziju 
gerai, liuosas nuo kariumenės. ftiei- 
džiu' atsišaukti, su pirmu laišku pri- 
siunčiant paveikslą, atsakymą ir pla
tesnes žinias suteiksiu. (32)

M. Valiukas,
1917 2-nd avė., Rock I.sland, III.

SMARKUS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS.

Georgetowno universite
te, Washingtone, instru
mentai anądien rodė smar
kų žemės drebėjimą apie 2.- 
500 mylių nuo Washingtono. 
Manoma, kad žemė drebėjo 
pietų Amerikoj arba kur 
nors jm) jūrėmis į tą pusę.

DĖL MAISTO STOKOS 
VIENOJE UŽSIDARO 

RESTORANAI.
Iš Austrijos sostinės Vie

nos pranešama, kad maisto 
trukumas tenai priėjo jau 
to, kad restoranai pradėjo 
užsidarinėti. Viena žinia 
sako, kad dėl maisto stokos 
tenai tapo uždaryta jau 200 
restoranu. K• *•
STOKHOLME PASIRODĖ 

CHOLERA.
Paskutinėmis dienomis 

Švedijos sostinėj Stokholme 
pasirodė aziatiškoji cholera. 
Manoma, kad liga likos at* 
vežta iš Rusijos. Todėl su
stabdyta visi laivai tarp ___ . .
Petrogrado ir Stokholmo, ‘medžiu, likos pritrenkti.

UŽMUŠĖ 26 LEVUS.
Califomijos kalnuose pe

reitą mėnesį medėjai užmu
šė 26 kalnų liutus, už kurių 
galvas valstija išmokėjo 
$640 dovanų.

Vermonto giriose, netoli 
Rutlando, pereitoj nedėlioj 
perkūnas užmušė žmogų, 
kuris tenai vuogavo ir au
drai užėjus atsisėdo po me
džiu. Keturi kiti, kurie 
taipgi sėdėjo ]>o tuo pačiu

Pajieškau sesers Zofijos Zarnals- 
kiutės po vyru Grubliauskienės. Du 
metu atgal, gyveno l.a Porte, Ind.

Tūrių svarbų reikalą ir jj pati ar 
kas apie ja žino meldžiu pranešti.

John Zamalsky. (34)
9 E Wa!nut str, Stamford, Conn.

i

Laba’ gražus 
Modelis

Šitas modelis Co- 
lumbia Grafanoia, 
turi visus reikalin
gus dalykus muzi
kos, turtingai ir 
puikiai išrodo. Už
laiko smagų ir gry
ną kaip varpelio 
balsą. Kaip garsiu 
taip ir tykiu natų. 
Skrynelė yra 
dirbt?, ąžuolinio 
džio ir gražiai 
dirbta.

No. E75.
Kaina $75

No. 15. Kaina $15.00

iš- 
me- 
pa-

Neturi nusiminti, idant negali 
išgirsti balso geriausių sviete ar
tistų, kadangi jie neatsilanko Jū
sų gyvenimo vietoje. Nusipirk 
Grafanolą iš kurio gali išgirsti vi
sų artistų balsus kokių tik nori ir 
kada tik nori.

No. 55 Kaina $55.00. No. 30. Kaina $30.00

REKORDAI:
(Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis tekti.
(Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.
(Eina Garsas nuo Rubežiaus ir Sukruskime Broliai.
(Ant Kalno Karklai Siūbavo ir žalia Rūta.
(Klumpakojis ir Koketka Polka. 
(Suktinis ir Valia, Valužė.

VISI GRAMAFONAI GRAJINA COLI M BIJOS REKORDUS.
Kaina po 75c. prisiuntimo kaštus mes apmokame.
Užlaikau didžiausį pasirinkimą rekordų: 
Lietuviškų. Ruskų, Polskų, Angliškų.

DIDELI KATALIOGĄ
Rekordų, Gramafonų, Lietuviškų knygų. Auksinių daiktų. Laikrodėlių ir tt. D) KAI.

RAŠYK arba kreipkis ypatiškai:

J. ET. BUDRIK
3343 SO. HALSTED STREET, CHICACO, ILL.

LIETUVIŠKI
E2P.36
E2358
E3313
E3188
E2397
E3344

Kaina $18.00.

Pajieškau sesers Onos Daroškevi- 
ėiutes, Suvarkų gub., Lazdijų parap.. 
ji gyveno pirma Montreal. Kanada 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti, ar kas žino pranešti. (32) 

Vincentas Daraskevičius, 
3136 Superior avė,

Clcvcland. Ohio

šiuomi sveikinu visus savo drau
gus ir pažįstamus, gyvenančius pla
čiame pasaulyje ir linkiu visiems ge
riausios kloties.

TIKIMAS KASSALES, 
l«>08 E. i-st str..

Los Angeles^ CaL
Pajieškau švogerių Antano Tarazo 

ir Jono Maciko, Kauno gub., Rasei
nių pav.. Novoaieksandrovskos vo- 
lostės. Kas apie juos žinot malo
nėkit pranešti arba jie patįs lai atsi
šaukia. Jonas Zolis, (32)

BOX 248, Svdnev Minės.N. S. CANADA.
Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 

paeinu iš Kauno gub., Zarasų apskri
čio, Svainiskių parapijos, kaimo Ažu
balių. Labai norėčiau susirašinėti, 
malonėkit mano pažįstami ir pažįs
tamos atsiliepti. (31)

Jurgis Pacebutas.
P. O. BOX 1, So. Bo.->ton, Mass.

Prapuolė burdingieris ir gaspadinė
Apie mėnuo atgal So. Bostone pra

puolė Antanas šule, kuris buvo pas 
t P. Puziną ant burdo, ir kartu su juo 
dingo gaspadinė. Ona Puzinsenč. Kaip 

' pats burdingierius, taip ir jo šeimi- 
i ninkai nesenai atvažiavo į So. Bosto
ną iš Chicagos. Pabėgėliai paliko ir 
savo algas už pusantros savaitės Wal- 
•.vonho mašinšapėj. Burdingieris yra 
augšto ūgio, tamsiai geltonų plaukų, 
be ūsų. apie 30 metų amžiaus ir tru
putį šleivas. Moteris taip gi dikta, 
šviesių plaukų. Kas juos patėmys. 
meldžiu tuojaus duot man žinią.

Jonas Petronis, (32).
4 City Point Court,

So. Boston, Mass.

Pajieškau gyvenimui draugės apie 
30 metų amžiaus ir mylinčios dorą 
ir kiltą gyvenimą, kuri taipgi sutiktų 
apsigyventi ant ūkės. Esu 35 metų. 
Artimesnę pažintį suteiksiu Į»er lai
šką. J. Zavis. > (311 j

Magoun avė , E. Cnica.»o, Ind. |

PAILSIl)l ()J)A visi Bai barnės į- 
rankiai ir 'oarbernė išsiduoda ant rau
dos. Biznis gerai išdirbtas, vieta ap
gyventa lietuviais ir lenkais. Savi
ninkas mirė todėl gera proga nupirkt 
Platesnių žinių klauskit. x

Mrs Severą Augustinas,
15718 So. Halsted str,

Harvcy, III.

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos i 
didžiąją Europos karę, kuri yra reli
gijos pasekmė, tai būtinai kiekvienas 
lietuvis turi pei. kaityti naują knygą 

Kas tai yra religija?
Toje knygoje yra nurodytas religijos 
atsiradimas ir jos veikimas nuo pat 
pirmpradinio žmogaus iki musų die
nų. Kaina, $2.00 apdaryta $2.50.

Čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant kataliogo ar at
sakymo reikia už 3c. stempa prisiųsti.

F. MILASAUSKIS,
13 Atlantic st.. Sę. Boston Mass.

Nusipirk mosties
TAI RUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
balta. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stanipoms

J. RIMKUS
P. O. ROX 36 Hoihronk, Mass.



ANEKDOTAS.
Brizemaras netikėtinai 

stvėrė mane už rankos ir ta
rė:

turėjo |*i«eieieteiewie«ei^

$

nori, kad neįspėsi ką jis ten | de prakaito savo, v—
maitįiitijnygin, savo. apeitas
- Taip ir tu, brolau-, Kada : $ 
pamylėsi merginą, gausi R«rą sveikatą- Kad suju-
^kiką’’ iš jaunystės dienų, 
paskui liejant prakaitą savo, fmw»tuliayimo darbi, kurie turi 
• -.....................  atlikt t&i kiekvieną dieną, reikia

<tj laiks nuo laiko imti dožų K^ru 
X skilvio vaistų, kurie žinomi: 

Severos 
Skilvinis Biteris

(Severa’s Stomaeh Bitters).
lis yra išbandytu vaistu, kuris y- 
ra populiarisdiu visoje Ameriko
je. Yra tai žinoma .skllvio#gy- 
iuclė. Jis yra žinomas kaipo 
vaistas, kuris sužadina apetitą, 
’engrvni valninar.tis ir jo pride- 
■ystė yra sutvirtint silpną skilvį. 
Jis prašalina užl lėtėjimą. Pa
sekmė® jo vartojimo yra visados

pamatė- Jis pamatė...
Tik štai bum-cirr... auto- 

mobiliaus kampas rėžė Bri- 
zemarui šonan ir parsirito 
po ratais. Kaip bematant 
jį, lyg kokie velniai dusią, 
pasigavę nunešė ir netrukus 
patyriau, kad jis persikraus
tė anan svietan. Man pikta, 
kad jis nepabaigęs savo ap
sakymo tą kvailystę padarė, 
išsinešdindamas iš šio pa
saulio. Žingeidumo degina
mas dažnai šaukiau jo dva
sią, maldaudamas:

—Brizemarai, vardan su- 
tvertojaus, apsakyk man 
tolesnę tąsą savo anekdoto, 
ką Fujėnas atidaręs duris Į 
miegamąjį kambarį pama-

maitinsi pikčiurną savo.
Juškutis.

I
i I:

Siutus, Ovėr kotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Veltui. Brizemaras tylė- 
sis, kas su Fujėnu atsitiko.1^®’? nieks kitas apie i uJėną 
Tai kurioziška istorija! J11^0 ."“mojo, turbul, kad 
Tuoj tau ją apsakysiu. Ka- tokio žmogaus m mieste vi- 
dangi tu su juo pasipažisti, 
tai tau bus Įdomu. Fu jenas 
štai jau nuo dešimčio metu’ 
gyvena sau su moteriške. Ji-' 
nai vadinasi Vuiksė. Jis ja 
absoliutiškai pasitikėjo ir; 
nieko nuo jos neslėpdavo.! 
Na gerai! Taip ve, trjs są-Į 
vaitės tam atgal jis su rei
kalais išvažiuoja... Praėjo'

sai nesiranda. Ot, ir vėl 
mane žingeidumas degina.

U. S. Food Admiuistrction.
*Sldes savin’ fats en vheat. we 

got ter save sugar. De bes’ wav 
ter save sugar is ter ūse svrups en 
honey.

A nice lfl piteher fui! er ’lasees 
convoyed by a fiect er buckvrheat 
cakes is one er <ie bes' ways to 
Sėt crost” wi<J de sugar projiek,— 

en it savęs wheat flour too.

%S - ----------j---- -- --- ----------- --- 
užganėdintinoms.

' rj- Kaina 75c. ir $1.50. Apliekose.
-i-U M. F. Severą Co., Cedar Kapids.la.^

Kada persišaldJii
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Rldner’to 

PMN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“IKARA”

35c. ir 65c. batelinkra visom »poeko** arba 
stačiai nuo

F. AD. R1CHTER & CO.
74-SO Waabinctoa Straet. Ntw York. N. Y

Mes užtikriMM, kad Jas aąttdyatt pinigų 
k iurėake GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
ai«> imam materijų U gurujų firain ir pri 
mieruojaai rūbų pagal žmogų, todėl muse 
pasiūti atolai ar overkotai ueaudarlto iaao 
gana išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVKM 
KOTUS PASIUVA M PIGIAI IR GERAI

TA1PGJ IŠVADOM IR IŠTROSIRAM 
VYRU Ik MOTERŲ RUBUS

Darbas gerai ir užtikrinta*. Kaina 
prieinama.

Tikras Jašą brolis Betaria

Ant Januška
222 W. BROADVAY, 
80. BOSTON, MASS.

. Telefonai: So. Boston—210U

Gražus bet keistas, 
sutvėrimas.
(Monologas).

Gerbiamieji: Jus jau ge-

I —:----------------------------------------

^Draugijų Reikalai

P. aad A. Phone. 
McKees Rocks 22 W.

J. A. Katkus

V vAAdA VI V/ !<*••• X A a « ra •

savaitė ir jis savo reikalus f?1 zinote» *3(1 sviete yra to-
kia patarlė: "Kas ant marių 
nebuvo, tas strioko nematė.” 
Bet aš jums pasakysiu dar 
teisingesnę patarlę. ”Kas 
merginos nemyli, tas ir be - “ pą

lei to, todėl šokęs ant kare ^aįuot į^\ve 'and^nm.

Laivas eina, siūbuoja; o tu 
dainuok užsirėmęs ant lai
vo krašto ir žiūrėk, kaip 
vandenyje žuvjs nardosi; 
jeigu kartais laivas skęstų, 
nusileidai valtelę ant vande
nio, insėdai ir irkis prie ki
to laivo; ant kito laivo užli- 

i pęs ir skaityk laikraštį kiek 
_s Driėies nrip P^dv tavo buvusis laivas ir 

.™. pakuždėjo au- tu P*»s po vandeniu. _ Tai 
Brizemaras atsiprašė: to^iot. jokio stnoko nėra.

atlikęs parašo jai, kad gal
vatrūkčiais grįžtąs pas ją. 
Laiškas kur tai krasoje už 
kliuvo. Stotyj nieks jį ne pa
sitiko; na tu pats supranti, , - . .
kad jis labai susirūpino de- ^ neturi, 
lei to, todėl šokęs ant karo 
nušvilpė namų link. Tai buvo J°^s cia .^l striokas. 
nakčia. Jis įssokęs iš karo 
nepadarė triukšmo. Jis abel- 
nai triukšmo nemėgdavo, o 
dabar koks tai vidujinis bal
sas jam šnibždėjo, kad rei
kia atsargiai eiti Pas jį bu
vo raktas nuo durų, jis at
sargiai atidaro duris — ko- 
ridory tamsu...

Čia kas toks 
Brizemaro ir i 
sin. brizemaras atsiprase: “**•*-*• j—*- 
”gudie. Manęs laukia, tąsą1 Bet jeigu tau, brolau, mer-; 
papasakosiu tau kitusyk.” gina įkris į širdį, tai daug' 
Ir smarkiai nuėjo su priėju- blogiau negu krislas į akį. 
siu prie jo vyru. Man labai Krislą iš akies galima da 
norėjosi žinoti, kas toliaus nors su vėžio girnele išva-[ 
buvo, kuo baigėsi, ir ką čia ryti, bet merginos iš širdies, 
daryt... I tai ir su kabliu neištrauksi.

Kiek laiko praslinkus pra-1 Kad ir nenorėsi, o mylėsi ir 
eidamas pro biržą aš pama-' tiek.
čiau minioje Brizemaro gal-, Mergina, aš jums sakysiu, 
vą. F * * 
sakydamas:

—Na, ir 
tąsa? 
rūmu... 
stojai toj vietoj, kada Fūjė- tinti per visą savo gyveni
nes įnėjo koridorin, kur bu- mą ir dar gausi kasdieną 
vo tamsu.... Inuo jos velnių, o gal kartais

—O-je! Mat žingeiduolis! ir kočiolu per nugarą ar kur 
Įsivaizdink sau, kad Fujėnas kitur. Nemylėt brolau, vėl 
įneina savo kambarin, kur negali, nes mat, ji gražus gy- 
taipgi tamsu. Na, ar tai ne vuliukas — kaip angelas: 
keista? Jis palengvėle ati- augšta, liesutė, visaip ries- 
daro duris į valgomąjį kam- ta, akis lyg žvaigždutės: tik 
barį — ir ten tamsu. Jis už- ‘ 
sižibina žiburį. Mato, kad 
prie stalo valgyta ir mato
mai sočiai! Iš miegamojo 
kambario jis girdi balsą.

LIET. DARB. BR. PAA DR STfi
Ctourtuey, P*. 

Valdybos adresai:
Mikas Nakutis, —pirm.

BOX 410, Courtney, 
D. Lakaviėius,—pirm, pageib.,

BOX 128, Courtney, 
Ant. Bresenskis—Fin. rašL,

P. O. BOX 64, Courtney, 
VL Gamų lis Prot. rast.,

BOX 400, Courtney,
St Bernotoviėia—kasier..

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

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

Pa.

Pa

Pa.

Pa.

P*.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STES 
VALDYBA.

Pittabnrgh, Pa.
Pirm. Juozas Maskeliūnas, —

2025 Colwall Street. 
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes sL. 
Prot Sekr Juozas Virbickas.

149 Moultrie Street, 
Fin. Sekr. Pranas Urlakis,

1525 Penn. avė., 
: Kasierius Karalius Varašius.

. Ali Nation Dep. Rauk S. S. 
Kasos globėjai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant Macai
tis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado
mas Kantonas Jonas Počiunas ir Pov. 
Stanišauskas.
Maršalka: A lėks. Kivinskas.

I -------- ---

. Mergina, aš jums sakysiu, 
Prisimušiau prie jo, tai keistas sutvėrimas. Mer- 

įginos mat negali nei mylėt, 
kaip? Kaip su nei nemylėt. Mylėsi, žinok 

Aš laukiu su nekant- g^rai, kad papulsi j tokią 
Atsimeni, tu apsi- bėdą, kad turėsi tu ją mai-

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirm. Pijus Kaušius,

506 Lconard st N. 
Pirm, pagelb. K. Zaleskevičius, 

506 Leonard st.-N.
; Prot Rast Jonas švedas, 

1574 Muskegan avė.
Fin. rašt K. S. Jakimavičius, 

1520 Quarry Avė.
i Iždininkas K. Rasikas,

318 Leonard st
Organo prižiūrėtojas: K. S. Jaki

mavičius. 1520 Quarryr avė. Su viso
kiais Dr-jos reikalais kreipkitės prie 

. valdybos virš nurodytais adresais.

N.

N.

N.

LIETUVIŠKA AGENTŪRA 
LAIKRAŠČIU, KNYGŲ, GRA
MOFONŲ. REKORDŲ, STU- 
BOMS POPIERŲ.

GROSERNĖ IK BL'čERNfe. 
Bunu už Perkaibėtojų visokiuose 
reikaluose arba teismuose, 
teikiu visokias inUirmacijas 
dyką. L AL'NOK Y.

JONAS A. KATKUS,
I more St.. Pittsburgh, Pa.

a
I 222 Sagai

W.
I 

W.l

K.

W.

ST CHA R LES. ILLINOIS. 
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS 

Valdybos antrašai:
Šilkaitis — Pirmininkas.

P. O. BOX 48. St. Charies, 
Urpolis — pakibini akas.

58 — 2-nd sti, S” Charies. 
Tamnšinnas, Protokolų Rast.
73 W. IHinois str., St Charies, ' 
Eidrusreviče Turto Raštininkas, p _ ------ . . _ _ .
Lukas Kasierius. —

m.
m. į

Sa
lti-.

1
i
I
> I i 
j

r^aįS??;--:rSS£s?£-asSi, 

Dr. A. Montvid | 
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas. :(

Chicago, ILL /į
Miesto ofTisas:
1553 W. Madison Street, j:
Suite 600—612 1
Valandos: 10-12 ryte. >
Phone Haymarket 2563. )

West Side offisas: R
2225 So. Leavitt st (į 
Valandos: 6-8 vakare. » 
Phone Canal 4626. ||

Nedėldieniais priima tik iškalno H 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546. įj

MYLtTŲT 
Jeigu taip, tai nu

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

'KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro- 
L dis sriubelių už- 

sukamas, vyriš- 
Jjt ko didumo, ant 
3120 metų auksuo
ju taa su išrašytais 
k dubeltavaia vir- 
r žais. Labai tei

singas, ypatingai 
gelžkaliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas aat 20 me
tų. Ypatingos pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $535 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, w teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
conto. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai so 
kiekvienu laikrodėliu. (t)

EXCELSIOR WATCH CO. ' 
9M Athenaeem RMr •

Ai, Alena Kostonka, pasin - 
dav visai publikai akyse

mirga— žavėja, plaukai vi
saip suraityti, veidas api
barstytas baltais milteliais, 
o tos blauzdelės... šventas tu 
Jackau!... Net šiušta kūnas 

Kraujo banga mušė jam į pažiurėjus.. 0 nežiūrėt 
galvą! i negali, kad čia tu ir kas-žin

Aš buvau didžiausio žin- ką darytum. Na, ir kur tu, 
geidumo paimtas, kaip štai*žmogau, padėsi akis, tokią 
kas toks sušunka: "Miest- dievaitę arti turint 
galio karas.” Ir Brizemaras1 Kad ir nenorėdamas, turi 
paspaudęs ant galvos kepu-(mylėti ir tiek.
rę su pasiskubinimu tarė:! Kad geriau suprastumėt, 
”Sudie. Tąsa toliaus bus!”, kad mergina yra keistas su- 

Tai pasakęs jis veik išnyko tvėrimas, tai privesiu ir fak- 
man iš akių. Pagaliaus pe-'tą:
reitą ketvergą po piet suei- Kada dievas sutvėrė A- 
nu aš Brizemarą gatvėj ir domą ir įleido rojun gyventi, 
pagaunu jį už rankos.

—Na, iau dabar tavę 
paleisiu, kol nepasakysi man

" , ' tai Adomas pamylėjo Jievą,
Na, jau dabar tavęs ne- kuri buvo dar nesutverta. 

Ir štai vieną dieną Adomas 
Fujėno istorijos tąsą iki ga* pradėjo prašyti dievo, kad 
* J. jam sutvertų merginą, kurią

• a mra, •— • e *• •• . • ■ ą 1 • _ ▼'k*_________
lui. , _

—O-je! Fujėnas ir jo pati, jis taip labai mylįs. Dievas, 
Juokingas atsitikimas!

Man matėsi, kad jis užsi
miršo, kur buvo apsistojęs išlaužė Adomui šonkaulį, ap- 
—----- -------- 1------- —i moliu ir sutvėrė mer-

visgi Dievas, vyro prašymo 
išklausė ir štai tuojaus

Iii.
P. O. BOX 16, St Charies, illj 

“ ■* I
560 4-th str., St Charies, III.

DR V. KUDIRKOS DRAUGYSTES 
VALDYBA STEGER. ILL.

Pirmininkas Jonas Dambrauskas. Pa- 
gelbininkas Ant. Salaseričius. Prot.' 
Raštininkas Ant.. Urbonas. Finansų 1 
Rast. Izid. Fetreikis, Iždininkas Vin- 

jcas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
Į Jono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius, 
BOK 475. STEGER. ILL.

$

KREST KEND2IŲ.
• ji niekad nepamirš ju* «•» 
kendžių gardumas priverčia ją > 
jus mylėt Reikalaukit visur ir.| 
visados Lowney’s Creat Ken- Į 
džią. Jeigu negali gaut kitur, j 
tai p risiu sk mums dolerį, ot 
gausi vieną svarą geriausių T 
Amerikoj išdirbtų kendžių. Ji 

Geriausias agentas Bostone, jj 
K. MDLAUSKAM | 
m BROADVAT,

•ciriVB BOSTON. MA» _į|

arba savo apsakymų per
traukęs, stengėsi sau prisi
minti.

—Begis, aš palikau Fujė- 
ną žvalgomajam kambary, 
besirengianti eiti miegama- 
jan. Taip, atsimenu! štai 
jis atidaro duris ir pamato... 
Einu laižybų iš kiek tik tu

giną vardu Jieva. Adomas 
tuojaus ją pamylėjo dar la
biau ir abuau gyveno krūvoj 
po lapais. Bet ilgainiui Jie
va įvedė Adomą j tokią bėdą, 
kad jis ir jo mergina Jievu- 
tė gavo išspirt iš rojaus ir 
su kiaule ariant žemę, vei-

VYRAS
TAI ĮDOMIAUSIA KNYGA LIETUVIŲ 

KALBOJE.
Pirmu sykiu lietuvių kalboje išeiną šitos rūšies knyga, kurioj 

aiškiai, plačiai ir atvirai išaiškinami
VISI SVARBIAUSI VYRIŠKOS LYTIES KLAUSIMAI.
P*v: Kodėl vyrai netenka vyriškume nusilpsta lytiškai, pirma 

negu susilaukia vidurinio amžiaus:
Kaip apafeaugot nuo daugelio nesmagumų. »u kariais beveik 

kiekvienas vyras šiandien susiduria: kaip apsisaugoti nuo daugelio 
vyriškų ligų ir daugybės kitų nuotikią. kurių daugiausiai sutinka 
vyrai vien dėl nežinojimo, o paskui patenka į visokių šundaktarių 
rankas, kurie netik ištraukia bereikalingai pinigus, bet kartu ir 
sunaikina jų sveikatą.

Toje knygoje taa viskas bus aiškiai išgvildenta. Toji knyąa 
netik įdomi, bet ir pamokinanti ir būtinai kiekvienam vyrui, kaip 
jaunam, taip ir senam, reikalingu.

Ji pilna daugybės visokių, moksliškų ir teisingą paaiškinimų, 
su daugeliu paveikslų, kurių minėti apgarsinime, nematom reik* 
lo. Jos autorius, daugeliui lietuvių žinomas

DR. A. J. KARALIUS.
Kad padarius ją pilnai atriekiančia savo tikslą, netik jis pats dėjo 
▼įsas pastangas, bet dar pasikvietė :r anglų geriausius daktarus, 
profesorius, kaip tai Dr. Robinson ir kitus. Knygos didumas apie 
250 puslapių, 5x9. Kaina prenumeratos keliu $1.25, o kaip iseis 
iš spaudos, apie gruodžio mėnesi bus $1.50

Bita knyga nebus laikoma viešuose knygynuose ir nebus par- 
da vinėjai na knygų krautuvėje, užtat spausdinsime tik tiek, kiek 
bus užsisakę iš anksto. Todėl kiekviena?, kuris nori žinoti aukš
čiau suminėtus ir daugelį kitų dalykų, meldžiame siusti prenume
ratą, $1^3 pas leidėjus, arba reikalauti platesnių paaiakmimų ši
tokiu adresu:

K. BARNES.
M4 W. 35-TH PLACE,

Kas mano išgelbėjo nuo varginen- 
ėių ligų? Salutaras 
per praeitus 4 metus 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš n-vavau pazelbos -dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Salnta- 
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti geresniuoso saliunuose 
ir antikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
žolės nuo visokių blogumą.

J. BALTRŪNAS. Prof. 
1707 S. Halsted SL, Tel. Canal 6417.

Chicago, IIL
ttta apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Bitteris. Až 
buvau vos tik

CHICAGO, ILL.

ta—. i

Debatai socialistą 
* sn klerikalais.

Tokiu atgairių dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lowellio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoriai "kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo ”forni- 
čius” turėjo bėgti iš svetainės.

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

Susipratę darbininkai tūrėtoj pasi
rūpinti, kad tos lygutės kuo da
riausia paskleidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama ***■“
jok lesina tik 10c.

Suvyniok 10c. j 
Estam laiške, hforint— 

duodame nuošimtį.
"KELEIVIS”

255 RROADWAY, SO. BOSTON,

niea. Gaunama^ "Keleivio” redakci- 

i nopierų iv puhtak 
Norintiems daugiau

KARE IR LIGOS!
KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Kart yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, driko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

tas viskas prisideda prie išsivystymo 
jvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daaaoraa Trejankoa 

arba Trejas Devinerioa. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, iiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
; Aptiekorins,

229 BKDFORD AVENUB, BROOKLYN, N. Y.

DARBO žMONfiS! PLATINKITE "KELEIVI” 
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 

šventai gins Jūsų reikalus.

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

"B“ yra atsakančiu nutaikinta paduSkal- 
tė tokiam vaitojimui, kad aalaiiūis Heraial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalia, kad 
pastaroaica nciisisvertų Į lauko pusę. Pa- 
duikaitės yra rezervuaras. Siame rcaervua- ; 
re yra stebėtinas aaaaūiaztis sasitraakianUs 

mediką tas. Kaip greit kis medikalas esti kūne 
sušildytas^ jis pasi- 

m Jeidža ir išeina pro
^^ĮSįį^^ra/\ maža skylute, kuri y-
^įįĮįt n pažymėta su raide

"C" ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lute-. kad sudratinss 
nusilpnėjusius musku
lui ir veikia ant už
darymo skylučių.

"F"' yra tai il~asis 
PLAPAO-TAD gulas, 
kuris turi būt prili
pintas per hipbone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto fnrtne • wurk 1 
et.lies Brokuojant, 
kad'davus reikaliny* 
st pruma ir paramų 
PI.APAO.PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 
Ai noi iu juras ori- 

ų^ulyt pats savo kaš
tais. kad jus galiu 
nergaRt savo patru* 
k'Lia-

Kuemet silpnt tna-kuisi atgaus savo stip- 
rui.ių ir tampi unus— .

Ir, uepatėmuani.i. idiaueh), pavojingi Ssi- 
zvrijruū praayksta—

Ir tau baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumų, gyvumų, 
energijų, stiprumų— į
Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai Ir jūsų draugai itatdmija ju»ų pugerė- 
i mj prairodymų—

Taeaset jus Lmaeite. kad jueų trukia yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavraite man 
už stiprų paraginimų priiiat DABAR •( «tc . 
bokhngų utdykų išmėgin.mų- 
Rašyk šiandie. Reikalaudama* Už ; 

Dyką Išmėginimo.
Patu yrat»k.-i Bmėgink jt vertų. Nusiųsk | 

pinigų, už Dykai išmėginimą, Plapao atoku . 
junra nekaštuoja, apart to. jis jums guli t 
raąrųžlat sveikatų, kuri daug vertesaš. negu 
iikealto auksas. Prilak *i dykai ' Išmėgi- 
ntraų" .Įjųdlra ir jus busite Itaksrai. kol tik , 
TTM**- iJ* rrer*- Mykite ’
atvirutgį arta topiMyktte kuponų iiaisdton ir 
grtĄtančm krata jus aplaiknlte ttradgtni- 
••I •Jai Plapao su pridėtku Mr. Stuart'o 
«• knT?y* ap* potruktraa. tatai-
n*P*** informacija, arde bodų, kurs buvo 
dtftomS1 G?sM Pria "p??rti!jle.B|£H.,,bS! 

r**k«» kwkvieno kenčiančio nuo Uo tai
saus atgavimo. Jei-u jų_< turite patrukusi 
bara*'’ pm*kykit* iam ■*’* *1 4M*’i

A‘*U>r’Dnvi, yra itaeuia, bu. per-
K*d nrt«Pt apviltu, rašykite



Dr*go J. Stiisono iszleistuves.
Stilsonas su Šukiu apreiškė gesni už ’Draugą’ ir ’ Dar- 

"svarbius” plianus ‘bininką.’ Todėl musų kuo- 
Subatos vakare, 13 liepos, Pa syM jr ant visados turi 

LSS. 1 kp. buvo surengusi i y31? yz^lrs^ kelią... As įnešu, 
antras d. Stiisono išleistu-: kuopa uždraustų pla-
ves į Chicagą (mat, po pir- tmt tuos laikrascius ir kny- 
mo išleistuvių pokylio, perei- S38— 
tą rudenį, jis buvo suaręs-: Atsisėda.
tuotas negalėjo išvažiuot).! Cia tuojaus pakįla kele- 
Kaip pirman, taip ir šitan tas rankų, — prašo - balsų, 
išleistuvių pokyliu atsilankė Pirm, sako, duosiu balsą, bet 

kalno nebuvo nustatyta, — nešimą. "Visi tyli, 
po vakarienei svečiai sudėjo ninkas klausia: r__
po tiek, kiek reikėjo išlai- miat kas Stanelio įnešimą? 
laidoms padengti. * * *

Pakol stalas buvo taiso- Įnešimo _ r_____ , ____
mas, susirinkusieji šoko ir klausime viskas užsibaigė,— 
žaidė. Laike vakarienės < ‘ * - --
drgė Baitrunytė paprašė 
nekuriu svečių pasakyti po 
prakalbėlę. Kalbėjo bene 6 
žmonės, tų tarpe pats Stilso
nas ir Šukys. Stilsonas vie
šai užreiškė, kad jis važiuo
jąs Chicagon "veikt dideli 
darbą” — stot atviron ka- 
rėn su drg. Grigaičiu ir 
"Naujienomis.” Grigaitis, 
anot jo, faktiškai agituo
ja už suskaidymą Sąjungos. 
"Naujienų” ir "Keleivio” 
protestus prieš klerikalus 
Stilsonas vadina mažų vai
kų ’zobova", muilo burbu- 
lėm (nors tas protesto fe- 
zoliucijas išneša visai atski
ri žmonės, tankiai su "Nau
jienomis" ir "Keleiviu" nie
ko bendra neturintis, vienok 
Stilsonas abelnai skaito tai 
"N." ir "K." "burbulais"). 
Sako, "tos rezoliucijos netik 
nieko gero darbininkams 
neatneša, bet da daug blogo 
padaro." Ir visa jo kalba 
buvo vien tik agitacija prieš 
Grigaitį, "N." ir "Keleivį."

• "Draugas" Šukys da
smarkiau tarkavo d. Grigai
tį, "Naujienas" ir "Keleivį." 
Jis net susiriesdamas rėkė 
apie pusę valandos ir norėjo 
visiems susirinkusiems į- 
kvėpti savo "revoliucibniš- 
ką" dvasią ir įtikrint, kad 
dabartiniuoju laiku darbi
ninkai neturi didesnių "prie
šų," kaip Grigaitis, "Naujie
nos" ir "Keleivis.” Sulyg jo 
nuomonės,.socialistai ir abel
nai darbininkai privalą ko
vot prieš šituos laikraščius. 
Tuo tarpu apie tikruosius 
socialistų ir darbininkų prie
šus nei vienas nei kitas kal
bėtojas visai neužsiminė. Ir 
ta jųjų pragaištinga agita
cija prieš darbininkiškus 
laikraščius nenuėjo vėju — 
atsirado vienas toks žmoge
lis, kurį tie kalbėtojai per
dirbo kaip kokią tešlą kei- 
kui kept. (Apie tai pamaty
sime žemiau). ,

Tai matot, kaip "kovoja” Į tas

"vo išvažiavusi sykį su vaiki
nais į Pairmount Parką.

■

taip ir šitan tas rankų, — prašo- balsų.

v » <•

LSS. II rajonas rengia 
puikų pikniką nedėiioj 28 d. 
liepos, sale Philaaelphijos; 
karai reikia imti ant 13-tos 
gatvės No. 53 ip važiuot iki 
galui linijos, kur ir randasi 
parkas. Tikimasi, kad bus 
daug jaunimo.

Samsonas.

Polemika ir Kritika. sąrašu, kokių žmonių reika
lauja ”Departament of Jus- 
tice,” bet K. Jakimavičius, 
tai darė ir "Dainoriui” tu 
retų būt žinorfaa. Valdžia 
gerai žinojo, kad K. Jaki
mavičius buvo registravi
mo amžiaus o d. June 1917 
m., nes paėmus L. S. D. kny
gas ir aplikacijas ji rado ir 

Įdomu

Audi alteram partem?
Tuias "Dainorius" savo 

korespondencijoj iš Grand 
Rapids, Mich., "Keleivio" į 
No. 25-tam šių metų toli ap-i 
silenkė su teisybe ir šmeižia 
mano vpatą. . _ .

Pirma viso ko turiu pa- 1° amžiaus metus, 
sakyti, kad as K. Jakimavi-!butų žinoti,, kodėl daugelis 
čiaus, ir S. Jonaičio, neskun-j betuvių, net seneliai, buvo

I r

apie 130 žmonių. Įžanga iš- pirma tegu kas paremia į- 
n 4-.. _ - •  !• Pi r m i-

"Ar pare- 

"No!” pasigirdo pora balsų. 
j nepriėmus, tame

KAREIVIŲ GIMINĖMS IR 
DRAUGAMS.

einama prie naujo. Pytęris 
Sanley nenori, kad jo suma
nymas taip "mamiai” nu
pultų. Jis vėl prašo balso. 
Gavęs jį, sako, kad keli me
tai atgal, 1-nia kuopa jau tu
rėjusi tokį nutarimą, t. y., 
•draudžiantį platint darbi
ninkiškus laikraščius ir kny
gas, todėl jis reikalauja, kad 
kuopa pildytų - tą nutarimą. 
Vienas jam pastebi, kad toks 
nutarimas bus priešingas 
spaudos laisvei, o juk so
cialistai kovoja už žodžio ir 
spaudos laisvę ir kitiems ją 
pripažįsta. Kitas narys sa
ko, kad nutarimas buvęs ne
toks; buvę nutarta tiktai ne
leist pašaliniems agentams 
daryt biznį ten; kur kuopos 
knygius pardavinėja tą pa
čią literatūrą. Dar kitas 
kitaip pataiso. Ant galo 
nutarta sujieškot protokolų 
knygą ir sužinot, kaip ištik
rųjų ten buvo pasakyta, ir 
sekančiame susirinkime per
skaityt: — Užbaigta.

čia d. Stilsonas prašo bal
so "išreikšt savo nuomonę’’ 
apie tą dalyką. Gavęs bal
są, jisai virozija sekančiai:

"Teisybė, kad toks nuta
rimas butų priešingas obal- 
siui — 'žodžio ir spaudos 
laisvei,' bet juk lazda turi du 
galu. Ištikrųjų, tokios lite
ratūros platinimas atneša 
darbininkams blėdį. Pavyz
džiui, būna taip: Žmogus 
ateina į prakalbas ir atsine
ša kvoterį. Ateina prie jo a- 
gentas ir pasiūlo knygą su 
dideliu užrašu ’Meilės laips
niai jos išsivystyme,’ arba 
’Kun. Bimbos Bibliją;’ singe- 
liai, ypač pamatę žodį ’mei- 
!ė,' perka tą knygą ir pra- 
=pendija paskutini kvoterį. 
Kuomet gi prie jo prieina 
kuopos agentas, tas žmogus 
pinigų jau neturi ir daugiau 
neperka. (Tarytum, kad 
kuopos agentas tai jau nega
li pirmas prie žmogaus 

i "kvoterio" prieiti. — S.). Ki- 
. ___ ; dalykas, tai kuomet

musų vadai! Tik, dėja, ne-'žmogus perskaito minėtas 
daug kam patiko ta jų agita-1 knygas ir jose nė už centą 
cija. Girdėjau, kaip daugu-’ * * 
mas su pasipiktinimu apie 
jų prakalbas atsiliepė.

* S 4

Sulaukus seredos po Ba
sono išleistuvių, buvo LSS. 
1-mos kuopos pusmėnesinis 
susirinkimas. Baigiant 
svarstyt kuopos dalykus, 
pirmininkas užklausė, kas 
turi da ką-nors naujo kuo
pos reikaluose. Tuojaus at
sistoja P. Stanelis, senas 
kuopietis, ir sako turįs 
"svarbų" įnešimą. "Kalbėk," 
sako pirmininkas. Stane
lis garsiu, skardžiai skam
bančiu savo balseliu pradeda 
sekančiai:

"Pastaruoju laiku, kaip 
mes matom, pas mus priviso 
daug visokiu šlamštų-agen- 
tų. Ant kiekvieno parengi
mo, — prakalbų, viešų susi
rinkimų ir visur, tie agentai 
atsineša glėbius 'Naujienų’, 
’Keleivio,’ 'Tarkų' (šio 
laikraščio niekad niekas ne
platina šiame mieste. S.), ir 
jųjų leidžiamų knygų, ir 
bruka kiekvienam žmogui, 
ir daug jų išplatina. Mes 
žinom, kad 'Naujienos,’ 
'Keleivis’ ir jųjų knygos 
tik demoralizuoja darbinin
kus. Tie laikraščiai yra blo-

>•

Dažnai pasitaiko, kad ka
rininkų giminės ar draugai 
nežino savo artimų karinin
kų adresų. Nežinodami kaip 
susinešti su savo gimine ar į 
draugu, kuris tarnauja Su-! 
vienytų Valstijų kariumenė- 
je, kai-kurie kreipėsi i Lie
tuvių Informacijos Biurą 
Washingtone, prašant nuro
dymo, kaip su tokiu ar to
kiu asmeniu kariumenėje 
susinešus. Kad išvengus 
bereikalingo susirašinėjimo, 
pranešame viešai, kur gali
ma karininkų adresų suži
noti:

Visu karininku adresus/ 
ar tai jie Amerikoj, Francu-

i

džiau kaipo socialistus, bet 
kaipo paprastus mušeikas.

Kad parodžius, kas yra 
"donosciku,” turime žvilg- 
rėt truputį atgal. Kada ba
landžio men. (bene ii d.) š. 
m. federalė valdžia arešta
vo L. Sūnų Dr-jos pirminin
ką P. Kausiu ir finansų sek
retorių K. Jakimavičių, tai 
sekretorius turėjo visas 
knygas ir aplikacijas, kuo 
remdamosi valdžia juos are
štavo, bet Jakimavičius ta
po paliuosuotas be teismo, 
su pastaba: "Chas.. vau are 
a good boy; you gavę us the 
best explanation we ever 
had,” o, P. Kaušius, kuris 
nieko bendra su tais doku
mentais neturi, turėjo sėdėt 
kalėjime iki teismui. Beto, 
kas-žin kodėl valdžia pasi-

i

salintų iš Dr-jos”. Kiti me
lai nėra verti nei prirodinė- 
jimo, nes jiems nieks netiki. 
.Apie skundiką ir donosčiką 
palieku spręst tiem, kurie 
skaitė "Dainoriaus” 'kores
pondenciją ir skaitys ši ma- 

jieškomi ir vežami pasiaiš- no atsakymą, 
kinimui, o K. J. buvo liuesas' P. Kaušius.
nuo to.... * į Nuo Redakcijos. Talpino-

"Dainorius” taipgi nieluo-• me Dainoriaus pranešimą, 
ja, sakydamas, kad ”iš vai-i nes manėme, kad ištikrųjų 
džios raštinės žmogus atė-jtentaiD yra, kaip buvo ra- 
jęs paliudijo, kad Kaušius gyta. Talpiname ir šį paaiš-

žinojom, kad L. Sūnų Drau- | CTlpAD M1KT 
gijoje turi gerą priedangą Į MM^I
anarchistiški bolševikai; ta-i A

ln the Uaatedtates

ir kiti jiems skundę sočia-tinimą su pasarga, kad šia- 
listus.” Valstijos prokuro- i me klausime daugiau nei : ..... __ - _____ i..,__-ro pageibininkas teisme pa-į viena pusė negaus laikraš- 
sakė: "Mes iš informacijų I ty .vietos.

(

i

i

Didžiausi Columbia Krautuvė Chicagoje
Lai skamba lietuviškps dainos, šokiai ir deklamacijom Jusę namuose!
Linksminkitės baisais, muzika ir šokiais jgraintate ir įdainuotais per geriausius 

Lietuviškus Artistus būdami namieje!
Nėra tokio Lietuviško namo, idant nebutu kokios nors muzikos.

neko gero neranda, tai jis 
daugiau jokios knygos jau 
nepirks; net ir tokios kny
gos kaip ’Komunistų Mani
festas' jam negalėsi įsiulyt” 

Puikiai Stilsonas nupasa
kojo, ar ne? Vienok jis ne- 
užreiškė galutinai, ar už
draust. ar ne. Tą padarė 
Stanelis, kuris "persitikri- 
no” per Stilsoną išleistuvių 
prakalbas, kad "Naujie
nos,” "Keleivis” ir jų leidžia
mos knygos blogesnės už 
"Draugą.” Bet Stanelis tu
rėtų pirma įnešt, kad Sąjun
gos knygynas kitų spaustu
vių literatūros nepardavinė
tų. Juk ”Kovos” ofise vi
suomet parsiduoda "Kelei
vio" knygos; Jeigu uždraust, 
tai nors ne atbulai.
9 Čia aiškiai matosi, kaip 
tą biedną bucerį Stanelį pa
gavo Stilsono-šukio įtekmė; 
liet tik jį vieną ir tepasisekė 
užmaut ant savo kurpalio.

♦ # ♦
. .a»>L

Vienas žmogelis, J. S., 
čia smarkiai apkūlė savo 6a- 
čią; vietomis rankos mėly
nos buvo nuo sugnaibymo. 
O ar ispėsit už ką. Ogi jis 
atsiminė, kad jo pati, kuo
met ji buvo da mergina,-bu-

>>c

No. 45. Kaina $15.00

N<k 30. Kaina $30.00

Neturi nusiminti, idant negali 
išgirsti balse geriausių sviete ar
tistų, kadangi jie Beatsilanko Jū
sų gyvenimo vietoje. Nusipirk 
Grafanol* iš kurio gali išgirsti vi
sų artistų balsus kokių tik nori ir 
kada tik r.ori.

No. 55 Kaina $55.00.

Dr-jos J. Eesaspario, ir tai 
tuoj kaip K. J. tapo paliuo- 
suotas? K-šius nebėgiojo su

lesi

MEAT
r AT N
SVGĄR.

• •
ar tai jie ruiieriKvj, r rančų-,—~ ,----- ‘—• <!

zijoj ar belaisvėje randasi,1 eks-pirminmKo L. S. J
sužinoti galima pas Adju- 
tant General šiuo adresu:

The Adjulant General 
of the Army, 

WASHINGTON, D. C.

Žemaites Raštai 
Kares Metu.

Yra tai graži knyga pa
puošta autorės fotografija 
r kitais įdomiais paveiks

lais. Minėtus Raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas nuo jų pelnas eis su- 
šdpimui nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Kas 
įusipirks tą knygą, tas ne
tik papuoš’savo namus ir 
padidins knygyną, bet kar
tu, ir badaujančius žmones 
sušelps.

Raštų kaina tik 50 centų.
Žemaitės Raštus galima 

gaut sekančiose vietose: 
"Keleivio” Redakcijoj 255 
Broadwav, S. Boston, Mass., 
J. Neviackas, 149 Millburv 
it Worcester, Mass., K. 
Gugis, 127 N. Dearborn st. 
Chicago, III.. Mrs M. M. Ri- 
ee-Herman 25 Van Carlear 
oi. New York, N. Y.

Agentams, kurie ima 
daug ant sykio platinimui, 
nagai nutarimų LŠF. Pild. 
Ko"m. nuo dabar bus duoaa- 
nas 25 nuošimtis.

Todėl kiekvienas, kuris 
atjaučiat vargus nukentėju
sių nuo karės musų giminių, 
brolių ir draugų, pasisten- 
^kit patįs nusipirkt tą kny
gą ir plati n t tarpe savo 
draugų, nes kaip jau minė
jom visas pelnas nuo tų raš- 
:ų skiriamas neken tėju
siems nuo karės Lietuvoje.
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ŠE TAU BONKĄ R AULAI’.
Sloan’o Linementas užsitarnavęs 

sau vietą, kaipo pasitikėtinas šei
myniškas vaistas, tūkstančiuose me- 
iicinos šėpų. Pasitikėjimas juomi 
remiasi ant jo pasekmingumo praša- 
linime skausmo nuo reumatizmo, 
neuralgijos, strėnų gėlimo, sustingi
mo raumenų, užsidrėskimo, nikstelė- 
įimo ir tt. švaresnis ir patogesnis 
vartojimui, negu plesteris bei mostis. 
Greit pagelbsti ir nereikalauja intri- 
nimo.

Sloans 
Liniment 

AVZ Z 5 FAll?
— --j---------

KRUTANČIŲ PAVEI
KSLŲ KEMERA!

U4***
Stebėtina Naujiena

I

Labai gražus 
Modelis

šitas modelis Co- 
lunibie Grafanola, 
turi visus reikalin
gus dalykus muzi
kos, turtingai ir 
puikia' išrodo. Už
laiko smagų ir gry
nų kaip vay>eiio 
balsę taip garsiu 
tųip ir tykiu i 
Skrynelė yra 
dirbta ąžuolinio 
džio ir gražiai 
diibta.

No. E7X
Kaina $75

natų, 
iš- 

> n te
pa-

LIETUVIŠKT REKORDAI:
E2356
E2358
E3313
E3188
E2397
E3344

(Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
(Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.
(Ema Garsas nuo Rubežiaus ir Sukruskime Broliai.
(Ant Kalno Karklai Siūbavo ir žalia Rūta.
(Klumpakojis ir Koketka Polka. 
(Suktinis ir Valia, Valužė.

VISI GRAMAI ONAI GR.UINA COllUMBIJOS REKORDUS. M 
Kaina po 75c. prisiuntimo kaštus mes apmokame.
Užlaikau didžiausį pasirinkimą rekordų: 
Lietuviškų, Rusku, Po’skų, Angliškų.

DIDELI KATALIOG4
Rekordų, Gramafonų, Lietuviškų knygų, Auksinių daiktų, Laikrodėlių ir tt. DYKAI.

RAŠYK arba kreipkis ypatiškai.

J. ET, SUDRIK
3343 SO. HALSTED STREET, CHICACO, ILL.

------------ ---------------------- - ------------------------------------------------ ■ ■ ; Į

N*. 18
Kaina $18.0#.

NESIŲSKITE NEI VIENO CENTO.
Šitas auksinis (Gold Filled) laikrodėlis su 21 akmenų viduriais, yra taip praktiškas, dailus, geras ir ne

didelis. kad kiekvienas privalo jį turėti. Pasiunėiame jį noriai be uzrookesties iš kalno. Persitikrinsi pats, kad 
jis taip parankus, laiką teisingai laikantis ir gražus, kad be abejonės pasilaikysi ji sau. Negalvok ilgai. Iš- • 
kirpk šitą apgarsinimą ir prisiųsk mums. Kam mokėti augštas kainas už laikrodėli, kada gali 'pas mus gauti jį ‘ 
fabrikos kaina. Kaikurie pardavėjai ima po 18 ar 20 dolerių už laikrodžius, kurie negali lygintis su šituo laik
rodėliu. Nevilkink tad, bet iškirpk apgarsinimą šiandien, nes tas nupiginimas tik 30 dienų tęsis.

21 Jewels.

—-
Ik. ". 'Jį Į

TIK $1.75 KAMERA IR FILUOS.
Su ta kemera jus galit® rodyti krutančius paveikslus 
pats savo namuose. Nereikia būti ekr>Į>ertu, nes ii vai
kas gali operuoti tą masiną. Neteikia elektros, ne.- 
lempa toj mašinoj duoda užtektiną šviesą. Kad paveiks
lai Lutą aiškus. Visi paaiškinimai, kaip reikia rodyti, 
duodasi dykai. Taipgi 8 litruos, taip kaip rodomos te
atruose.
Su laAcmera mes pasiunčiamo spausdintas direkcijas. 
Da syki mes pabriežiame, kad rita kemera rodo kru
tančius paveikslus. Kemera tokia pat, kaip tos, ku
rios parduodamos visur po ]<• <r>L, bet mes parduosime 
tik už $4.75, prie to mes duodame da ir 8 filmas su 490 
paveikslų. Kiekviena jų rodo kitokius atsitikimus, pav: 
Liūdnus, juokingus, karės scenas ir tt. Jei norėtum 
gauti daugiau, pas mus visuomet gaii gaut, kokių tik 
nori, mes turime daugiau kaip 250 vaizdų. Nereikalau
jame pinigų iš kalno, prisiųsk tik 25c., kitus užmokėsi 
aplaikęs pirkinį. Rašyk tuojaus.

ROYAL SALES COMPANY. Dcpt. 11«. 
10J5*Wort Huron Street. „CHICAGO. ILL.

DIDELES DOVANOS SI LAIKRODĖLIU. •
Neaprašinėsime jums plačiai, tik paminėsime, kodėl šitą laikrodėlį privalote turėti. Laikrodėlis yra auk

sinis "Gold Eilleil.” Viduriai gerai sutaisyti ir turi 21 akmenį. Jis yra vidutinio didumo, nedaug storesnis 
už sidabrinį dolerį. Išliką teisingai laiko. Nesivėlina, nė skubina. Turi specialius regulia'torius. karie laiko 
jo bėgį vienodume. Lukštai labai gražiai graviruoti, drūti ir gvarantuoti ant 20 metų, taip lygiai ir viduriai 
tiek pat metams gvarantuoti. Nereikalaujame girti, tik pasakome teisybę. Tie laikrodėliai žinomi po visą A- 
meriką, Kanadą ir Europą. Beveik visi žino, kad tai ■■■■ - ...
geriausi pagalios gali pats persitikrinti. Kilę ko pasi
klausk. kiek toks 21 akmeny viduriais laikrodėlis gali 
kaštuoti, o persitikrinsi, kad ne mažiau kaip 25 dol. 
Nors jis tiek vertas bet mes tiek nereikalaujame. Tū
las biznierius, reikalaudamas pinigą, atpardavė mums 
daug tu laikrodėliu žemiau fabrikinės kainos, todėl ir 
mes galime per tūlą laiką pardavinėti juos Uip pigiai 
kaip niekad pirma. Taigi laikrodėlį 25 dol. vertės 
gali dabar pas mus gauti už $13.95. Priedo gi duoda
me da 19 kitų daiktų, kurie tau visuomet gali būti rei
kalingi, kaip ve: Nauja patentuota britva dviem ge- 
lažtėm: Diržas britvai galąsti; Mašina plaukams kir]>- 
ti: Fontaninė plunksna; Raktams retežėlis; Kakla
raiščiui špilka; Pypkė; Kombinuotas veidrodėlis su 
muilinyčia barzdai skųstis; Šukos; Metalinė dėžutė ci- 
garetams; Mašnelė pinigams, kurios niekas neatidarys 
nežinodamas spinelės sekreto; Kapšiukas tabakui; 
Laikrodžiui retežėlis; Cigarnyčia: Sudėtinas įrankis 
atidarinėjimui dėžių, bonką, traukimui ir {kalimui vi nių, taipgi išgąlandimui peilių; Žiedas; Sudėtinė prietam
sa raktams susinerti, bonkoms atsikimšti. šriubams įsukti, cigarų galams nukirsti ir gezui atidaryti; Skėtinis 
portfelius popieriniams pinigams bei dokumentams, vienoj pusėj kalendorius, kitoj vieta tavo vardui ir adre
sui. vieta fotografijoms ir pačto markėms; Laisvės stovvla. Teoa visus daiktus gausi užsisakąs minėtą laik
rodėli. Nesiusk pinigų, tik kuponą. Gavęs laikrodėlį ir daiktus užmokėsi $13.95c. Jei nebūtum užganėdintas 
gražink mums, o mes pinigus sugrąžinsime. Tai musų rizikas.

UNION NOVELTY COMPANY Dept. $5, $71 Na. CARPENTER ST„

KUPONAS GERAS PER * DIENŲ. 
I'ninn Neveltv C®. Dept. 65.

671 No. Carpenter str. Chicagn. III.
Tamirtbs:—

Meldžiu prisiųsti man jūsų nupigin
ta kaina parduodamu 21 akmenų auksini 
"Gold Filled" laikrodėlį su 19 jūsų pa
žadu tų dovanoms daiktų. Aplaikęs lavo
nu as užmokėsiu $13S5. Jei nebusiu 
patenkintas jus turite sugrąžinti man pi
nigus.
Vardas ............................................................

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

CHICAGO. ILL.
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Vietines Žinios
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on Jum- 
24, 1918, as reųuired by thc Act of
Octolier 6. 1917.

500 Lynno streikierių gręsia 
d raitas.

Jeigu greitu laiku Lynno 
General Electric C'o. fabri* 
kos darbininkai negrįžš dar
ban, sakoma, vietos egzerap- 
tion boardai apie 500 užsirt- 
gistravusių vyrų iš 2-os kle- 
sos perkelsiu 1A kleson. Vy
rai tarp 21 ir 31 metu am
žiaus, kurie pagal kompani
jos rekomendaciją buvo pa
dėti 2-ron kleson, busią tuo- 
jaus paimti kariumenėn.

Streikas tęsiasi jau antra 
sąvaitė. Abi pusės nenusi
leidžia. Kompanija atsisa
kė pavesti nesutikimo daly
ką Karės Darbo Bordui, ku
ris ištyręs nuspręstų. Strei- 
kieriai tečiaus mušė prezi
dentui Wilsonui telegramą, 
užreikšdami, kad jie noriai 
pasiduos Darbo Bordo nuos
prendžiui.

Policijos iršininkas pa
skelbė, kad Lynno streikas 
yra vienas tvarkingiausių 
kokie tik kada čia yra buvę. 
Neatsitiko jokių riaušių, 
nes streikieriai laikosi ra
miai ir tik pikietai prie dirb
tuvių pasirodo.

Policijos viršininkas pa- 
kyta pildyt "\vork or fight” 
Įstatymą, ir streikuojantis 
jeigu paskirtu laiku nesusi
ras sau darbo, turi būt areš
tuojami už loąfinimą.

Nubaudė už nedirbimą.
Salem’o apskričio teismas 

22 d. liepos nubaudė 10 dole
rių pabauda Mickelį Finber- 
gą už nepildymą "Anti-Ioa- 
fing” Įstatymo. Tai pirmas 
čionai toks nubaudimas už 
nedirbimą.

Finbergas turi keturis gy
venimui parsamdomuosius 
namus ir iki šiol jis iš nuo
mos gyveno. Teisme paaiš
kėjo, kad dykaduonis nedir
bo jau nuo devynių metų 
Jis pats pasisakė, kad prieš 
10 metų dirbęs net 3 savai
tes. Teisėjas už tai paliepė 
jam užmokėti 10 dolerių 
bausmės.

Nuteistasis apeliavo i 
augštesmjĮ teismą, nenorė
damas nei taip mažos baus
mės užsimokėti.

Bostono Darbininkai švęs 
28 liepos kaipo "Mooney 

Dieną.”
Organizuoti Bostono dar

bininkai 28 liepos turės Com- 
mon sode mas-miti ngą ap- 
vaikščiojimui Tarno Alooney 
Dienos. Aias mitingą ren
gia Bostono Centrai Labor 
Unijos, pirmininkaujant 
John F. Stevansui. Apvaikš- 
čiojimas prasidės 8 valandą 
vakare.

Apvaikšiojimo programas 
likosi sustatytas pereito ne- 
dėldienio- susirinkime. Apart 
prakalbų bus muzika ir kru
tantis paveikslai iš garsios 
Tarno Alooney bylos.

šito apvaikščiojimo tiks
las yra sukelti žmonių jaus
mą protestui prieš kėsinimą
si ant Alooney gyvasties ir 
reikalavimui iš prezidento 
Vilsono, kad visą tą bylą at
imtų iš Californijos valdžios 
rankų ir pavestų ,federalei 
jurisdikcijai, kaipo karės 
dalyką.

Kalbėtojais bus J. F. Ste- 
vens, James Duncan, Ilarrv 
Jennings, James T. Aloriar- 
ty ir John D. Bany, "San- 
Francisco Bultetino“ redak
torius, kuris išparodys visą 
Aioonev bvlos bėgi ir dirbti- 
nūs kaltės "priparodymus."

Bostono žydų organizaci
jos ateinančios subatos va
kare Common sode turės 
taipgi tuo tikslu mas-mitin- 
zą.

"Bešviesės naktįs."
Nuo šios seredos visoj 

Naujoj Anglijoj ineina ga- 
iun šviesos taupymo taisyk

lė. Visuose miestuose gat
vių žiburiai nebus žibinami 
janedėliais, utarninkais, se- 
redomis ir ketvergais. Gat- 
.ėse bus paliekama tik tiek 
žiburių, kiek reikalinga žmo- 
lių saugumui. Teatrai, 
restoranai ir tai]) vadinami 
’Roof gardenai” nuo to pa- 
■iavadijimo liuosi.

Cigarninka; gavo algos 
pakėlimą.

Bostono cigarninkų unija 
pareikalavo 10 nuošimčio 
Jaugiau algos. Buvo nutar
ta streikuoti, jeigu cigarų 
išdirbėjų bendrovė darbi- 
linkų reikalavimą atmestu. 
Tečiaus reikalavimas priim- 
a ir susitaikyta.

Didžiausis

PIKNIKAS
Rengia dvi susidčju.Mos LSS. kuopos, Canibiidgs'aus <1 kp. 

ir Brgihtonu Iį7-ta kuopa.

Subatoj, 27 Liėpos-July, ’18
Prasidės 1 vai. po pietų ir trakais iki vėtei nakties.

Spring Grove
Spring Grove daržas yra vienas iš puikiausių Massachusetts

• al.'tijoj. kuriame randasi puikiausia šokių svetainė: aplinkui lapuotų 
nedzių giria, o viduj puiki kalnuota lanka. Tarpe medžių yra daug sūpy
nių ir sėdynių su staleliais ir tt. ir tt.

Daržas Spring Grove randasi antkelio tarp Best. no. \Vorcesterio 
ir Framinghani karu linijos. Is Bostono ir apielinkių reikia važiuoti 
Chestnut Hills ir ten paimti Framingham arba VVorcester Local karų ir pa
sakyt kunauktoriui, kad leistų išlipt pas "Spring Grove". Chestnut Hnis 
karų galima gauti Bostone po ?enie ant Park skvero ii Drou.ūme IVilla- 
ge street.

Todėl kiekvienas nepraleiskit šio smagaus pasilinksminimo ir lygiai 
iaunimas kaip ir suaugusieji atsilankykite.

Įžanga labai pigi. Kviečia visus RENGĖJAI.
Jeigu lytų, tad piknikas bus perkeltas ant kitos subatos.

I

CHAPIN BROS .
GERIAUSIS SALDAINIŲ

STORAS.
Nantasket Beach.

U žlaikonie 
užkandžius, 
tų. Storas 
vandeni ant

I 
geriausius gėrimus ir 
Taipgi cigarų ir cigare- 
randasi visai priešais 
Nantasket avė. (30)

Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

2S

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

*

Dantistai
kurie užlaiko savo ofisą aut 

29U TRĘMONT ST., BOSTONE. 
Kad supažindinti plačių visuome
nę su savo gero darbu ir teisingu 
patarnavimu, pasiryžo duot kiek
vienam skaitytojui, kuris nuėj s 
pasakys, sekančias prieinamas są
lygas:

Už plonibiraviiną
Už estrakciją ...
Už išvalymų ...

Didesnius darbus padaro ant labai 
prieinamų sąlygų po $1.00 sąvaitėj

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.<

(41) 
50c. 
.50c. 
50c.

<

Prakaituojančios
Kojos

yra netik nemalonios užuosti. bst ir 
kenksmingos sveikatai ‘ Prakaita
vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą kėblum ir kvapą daž
nai nepakenčiamu. Kam reikia tuo 
kęstis. jei čia pat po ranka yra pa- 
gelba? Nusipirk

r

Severa’s
Foot Powder

(Severo* Proškos Kojoms) aptieko- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o rytmetyj subraukyk su 
milteliais plasnus, padus ir tarp- 
pirščius. lbarstyk po truputį į če- 
verykus ir kojinius (paniekas). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai
tavimo, skaudėjimo, tyrumo ir pail
simo kojų. Jie užlaiko sausumą če- 
verykų. kojinių ir kojų. Kaina 25 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj.

Degtine ir gazu išsigelbėjo 
nuo kariumenės.

East Watertoun’e perei
to panedėlio ryte namų sei
mininkė suuodžius gazą. 
inėjo i Joseph Iunellio kam
barį ir rado ji be -sąmonės 
gulinti lovoj. IuneilĮ nuga
bentą Į ligonbutį kur netru 
kus mirė. Medikalę egzami- 
naciją padarius, patirta, 
kad mirtis buvo iš priežas
ties prisigėrimo degtinės ir 
gazo. Gazas buvo atsuktas, 
bet langai atviri, dėlto ga
zas ji neužtroškino.

2,000 naujokų išvažiavo Į 
kempę.

Pereitą panedėli North 
Station ir aplink stoti susi
spietė virš 50 tūkstančių 
žmonių, susirinkusių išleisti 
išvažiuojančius . i Devens 
kempę jaunus vyrus.

Šiuo sykiu iš Bostono ir jo 
priemiesčių paimta 2,000 re
krutų. Jie išvažiavo links
mi, palydimi susirinkusios 
minios šauksmais, dainomis 
ir muzika.

Ateinančią subatą, nuo i 
vai. po pietų bus gražus pik
nikas Spring G rovė darže, 
kuris randasi tarp Bostono 
r Worcesterio. Važiuojant 
reikia imt Chestnut Hili ka
rą po žeme Park skvere ir 
nuo Chestnut Hill paimt 
Framingham ar Worcester 
karą ir pasakyt kondukto
riui, kad sustotų ties Spring 
Srove. •

Pikniką parengė Camb- 
•idge’aus ir Prightono so
cialistų kuopos.

Slekeris mirė Cambritlge- 
aus kalėjime.

Daniel Al. Kafferty, kuris 
buvo areštuotas ir dabar 
valdžios priskirtas prie gru 
pės slekerių, išsiunčiamų į 
Devens kempę, kaip praneš
ta Suvienytų Valstijų mar
šalui Mitcheiiui, kalėjime 
mirė nuo priepuolio. Jis bu
vo areštuotas už nesugrąži 
nimą kviesi ionaro.

Didelio karčio banga atėjo.
Bostonas iki šiol guosda

vos ant vasaros šaltumo, šį 
sąvaitė tečiaus parodė, kad 
tikra vasara tik dabar pra
sidėjo. Pereitą panedėli 
kaitra pasiekė 92 laipsnių. 
Utaminke daėjo iki 95 laips
nių. Žmonės, iš darbo parė
ję. kuogreičiausiai bėga Į 
pajūrį ir kai skruzdynas 
knibžda jūrės pakrašty.

Oro perspėtojai sako, kad 
šitą karščio bangą seka kita 
da didesnė, ramindami bie- 
dinus miestelėnus tuomi, 
kad 1911 metais tuo laiku 
karštis siekęs 104 laipsnius, 
o šiemet tokio da neturėjo
me.

LSS. 71 kuopa nutarė atei
nančiam sezonui, 21 rugsėjo, 
pastayti scenoje veikalą 
”Farmazonai.” Apiėlinkės 
draugijų tad meldžiame tai 
dienai nerengt savo vakarų.

Komitetas.

) 
I,

Tai.: 17B7-J.'Telephone:
Richmond 1224-R |

Dr. J. MARCUS i
Gydo chroniškas ir slapta-; 

vyrų ir moterų ligas.
VALANDOS:

nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
11 PARMENTER STR.,

netoli nuo Hanover st..
BOSTON. M ASS. I

DAKTARAS
IA.LKAPOCIUS

L1ETUVYS DENTISTAS. 
^VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS 

iki 1 v. po pietų.

Ofisas "Keleivio” name. 
Broadway, tarpe C ir D Sts.

SO. BOSTON, MASS.

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviikai, I.enkiikai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 15 ryte. Ne 

I iki S dieną* T 
8 vaucare.

UI HANOVEB STUKT. 
BOSTON. MASS.

Dirmauskas pats pasidavė 
i kariumenę.

Anądien John Dermauski, 
i pasidavęs rusu, atėjęs i Su
vienytų Valstijų Maršalo c- 
fisą, pasisakė esąs "slekeris" 
ir noris pasiduoti kariume
nėn. Jis likosi priimtas ir 
tuomi patenkintas likosi iš
siųstas į'Devens kempę.

1 
I200 žmonių mirė sąvaitės 

bėgiu.
Pereitos sąvaitės bėgiu,1 

■ aip paskelbė sveikatos prie-1 
žiūros biuras, Bostone pasi
mirė 200 žmonių. Tuo pačiu 
’aiku pareitais metais pasi
mirė 184.

Difterija apsirgo 50 ypa
tų. iš kurių 2 mirė, šešios- 
dešimts šešios ypatos buvo 
džiova sergančių, iš tų 18 
mirė. Nuo plaučių uždegi
mo mirė 15 ypatų.

Kursistu koncertas.
Bostono Lietuvių Muzikos 

Konservatorijos kursistai 
rengia puikų koncertą, kuris 
Įvyks 27 liepos vakare Lie
tuvių salėje, So. Bostone, 
šis koncertas skirsis nuo 
pirmiau buvusių tuomi, kad 
jame solistais bus pagarsė
jęs musų tlaininkas Sodeika^ 
atvykęs iš Pittsburgo cho
rų vedėjas Žiūronas ir pats 
gerbiamas konservatorijos 
vedėjas M. Petrauskas. Be 
ų dainuos ir parinkti kon- 
:ervatoriją baigusieji daini
ninkai. Ypatingai Įdomu 
bus susipažinti su svečiais, 
iš tolinui Amerikos kraštų 
kursistais, atakusiais Lie
tuvių Muz. Konservatorijoj 
imti specialius dainavimo 
kursus.

i

PARSIDUODA ši’ORAS.
Tabako. ”ai.-krimo " visokių saldai

niu ir gėrimų; tinkamą vietą Resto
ranai. yra daug stalų ir sėdynių. Vie
ta išdirbta per ilgus matus ir lanko
si daug publikos. Galima pirkt ir ant 
išmokesčio. (31)

J. S. IV.. 817 Cambridge sti.,
E. CAMBRIDGE, MASS.

f,Dr. L. J. Podder

H)

I
»

iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRI IR 
MOTERl LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 
V ALANUOS; Nue 9 iš ryte 

iki 9 vai. vakare.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42) 

69 CHAMBBR S I\ BOSTON 
Telephone: Haymarket J->90.

i

|251
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APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia į
Sutaisom Receptus su dr- i 

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

EDVARD DALY, Savininkas
18 Broadway, So. Boston. ,
Galite reikalauti ir per lais-; 

kus, o mes per ekspresą gyduo-j 
les atsiųsime. *

Taikos Sudžia ir 
Constable.

Geriausis Kriaučius Bostone
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

Easthampton, Mass.
Čionai jau nuo senai strei

kuoja West Bovlston Ivffg. 
Co. audėjai: iš sykio buvo iš
ėję į streiką apie 3,000 dar
bininkų. 17 sausio ištiko ir 
muštynės, nes kai-kurie pra
dėjo streiklaužiauti per ką ■ 
daugelį ir suareštavo. Vieną 
moterį, kuri net nėščia buvo, 
užgavo viena streiklaužė ir 
da Įskundė buk ją sumušė ir 
buvo net ”warantą" išėmu
si. Bet kadangi toji moteris 
buvo nėščia, tad policija iš 
namų jos neėmė. 17 šio mė
nesio buvo renkamos ir au
kos dėl streikierių, geros šir
dies žmonės suaukavo $19.00 
(dėl stokos vietos vardų ne
paminime. Red.). Aukauto
jams tariame širdingą ačiū.

M. S. W.

!

Parduodu namus ir žemę, 
turiu daug namų ant išran
da vojimo.

Inšurinu namus, rakandus, 
gyvastį ir apdraudžiu nuo 
nelaimės.

Aprūpinu mortgages (pasko
las) už prieinamą prekę.

Sujieškau gimines linkusius 
Lietuvoj arba pabėgusius Į 
gajumą Rusijos.

Padarau dokumentus kokius 
kam reikalingus, atsakan
čiai ir pigiai.

Išimu karterius draugys
tėms. kliubams arba koope
racijoms.

Perkalbu teismuose ir duodu 
patarimus dovanai.

Kreipkitės laišku arba ypa
tiškai pas

R, Vasiliauskas
567 a — 2-nd St, 

SOUTH BOSTON. MASŠ.
Telephone: So. Boston 1874-R.

Residencija:
11 Granada Avė.,

Roslindale, Mass.
Telephone Bellevue 1948-W.

į
(

)

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

Geriausia 
Lietuviška

So. Bostone 
ir apielinkej

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..................
Vaikų ramintojas ..................
Nuo suirimo nervų .............
Bobro lašai ..................... "...
Nuo saulės nudegimo ____
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

25c
50c
20c
2oc

1.00
1.0')
50c

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.09 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalei ni m u i vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............. 1.0.9
Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško gaivos

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

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

! 
tt j

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

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

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

V/SOK/US RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI j 
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktaru.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS j |

226 Broadway, • Rampas c st. §o. Bosti < 9a»,
<z>: o:<z>v-xowc^

b

Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA

SO. BOSTONO IR APIE- 
LINK1U LIETUVIAI.

J. BERžELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Cross Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Scp, 

BOSTON, MASS.

icocmoior

i

9

Pirmutinis Bostone Lietuvis

Automooilių galit 
uždarytą ar 

kuogeriauslai 
Todėl reikalui 

per

Papuošta daugeliu spah uotu puikiu paveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie l"0 įvairiu eilių, tinkamu 

dekiamuot ant viešu susirinkimą.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

Jeigu Jums reikės Autoniobiiiaus 
bent koKiame reikale, tad atsiminkit, 
kad mes ant kiekvieno pareikalavimo 
galim pribūti, 
gaut kokį tik kas nori, 
atvira, ratarnauyam 
ir skaitome pigiai, 
esant kreipkitės ypatiškai arba 
telefoną.

P. J. AKUNEVIČIA, 
258 Broi:dway, 

Tol. ^o. Boston 3SI.

>> auksuotų daiktų, visokiosrųšies laikrodžių.I ‘ ........I(ji
jįHii

| Lietuviškai - Lenkiška Aptiekaii Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite it 
ant 100 Salėm str.. kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- )į) 
šokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-y? 
matizmo, ruv nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiutui, nuo uždegimo plau
čiu, nuo kosulio ir kitv lig y. Taipgi turime nuo vi.-okių slaptingų li
trų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo
terų. Diclių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir/oiių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pasaukiame gimusius daktarus per telefoną už- 
dyka, 'io,l.l jeigu norite gaut gerus vaistui ir sucėdyt pinigus, tad 
ateikite j A ĮTIEK.y po numeriu (40)

100 SALĖM SI BOSTON, MASS

kuris turi
Siūti), Overkotų ir Rainkotų Krautuvę.

Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir SIELOS BALSAI
Priimam užsakymus ir prisėtom į namus ant pa

reikalavimo.
Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo

kėjimų, tik $1.00 į sąvaitę.
Taisom laikrodžius ir kitus auksinius daiktus.

P. KETVIRTIS
233 Broadway, So. Boston, Mass.
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DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus 

šia siųst ”Money Orderiu." popierinius galima siųst tiesiog . . 
tam konvęrtc, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir prili- 
pyt Už 3c. markę.

geriau* 
papras-

"KELEIVIS” SO. BOSTON. MASS.


