
True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on Sept. 
18, 1918,, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

S. Boston, Mass.

Metai XIII

i

i

Siųsdama
V'*____ _

i
i

Telephone:
So. Boston. 506-M.

PIRMUTINIS JANKIŲ 
OFENSYVAS LABAI 

NUSISEKĖ.

Tėlephone:
So. Boston, 5G6-M.

PAKVIETIMĄ IŠSIUNTI
NĖJO VISOMS VALSTY

BĖMS.

True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on Sept 
18, 1918, as reąuired by the Act of October 6, 1917.

vokiečių savo nelaisvėn

SO. BOSTON, MASS., 18 RUGSĖJO-SEPT., 1918 M.
"Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the act of March 3, 1879.—————, ,, _____

True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on Sept.
18, 1918,, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

SIBYRAS NEGALI 
SUSITVARKYTI.

/KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 

Leidžia J. G. Gegužis & Co.

Prenumerata metams;
Amerikoje ......................
Kanadoj ir užrubežiuose

Prenumerata pusei
Kanadoj ir užrubežiuose .... $1-25 
Amerikoje .................................  ' «
Apgarsinimų kainos klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite: 

“Keleivis,” S. Boston, Mass.

No. 38
į True translation filed with the post- 
I master at Boston, Mass., on Sept. 
i 18, 1918,, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.I

Kas gal būt liuosas 
nuo kariumenės.

vyriausybių eina. kova.j kfedi k - t
Abelnai imant, valdžios kon-; r ___________
• - ......................... I v

“KELEIVIS
lithuanian weekly

Published by J. G. Gegužis & Co.
Every Wednesday in Boston, Mass.

Represents over 4,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 50,000 in 
New England and about 500,000 

in the United Statės.
t

The Best Advertising Medium. 
Advertising rates on application.

Ali communications should bo

Austro-Vengrija pataria 
šaukt Taikos konferenciją.

Amerika pasiūlymą atmeta. 
Wilsonas sako, kad jo išly
gos senai jau paskelbtos.
Austro-Vengrijos valdžia 

išsiuntinėjo visoms kariau
jančioms valstybėms pasiū
lymą sušaukti kokioj nors 
neutralėj vietoj taikos kon
ferenciją, kad apsimainius 
pažiūromis ir apsvarsčius, 
ar nebūtų galima pradėti 
taikos derybų, kad kuogrei- 
čiausia užbaigus karę.

Austrijos pasiūlymas, ku
ris buvo oficialiai išsiuntinė
tas iš Vienos, sako, kad ka
rė tuo tarpu neturėtų būt 
pertraukta ir kad pasikalbė
jimai turėtų būt vedami pa- 
tol, pakol dalyvaujantis juo
se matytų, kad iš jų gali būt 
naudos.

Konferencijos tikslas turė
tų būt visuotina taika ir pa
siūlymas sako, kad visos ka
riaujančios valstybės turėtų 
atsiųsti ion savo atstovą. 
Toks pasikalbėjimas turėtų 
būt sušauktas nekariaujan- 
čioj šalyje ir tokiu laiku, ku
rį reikėtų da nustatyti.

AMERIKA ATMETA 
PASIŪLYMĄ.

Suvienytos Valstijos tai
kos pasiūlymą atmetė be jo
kių išlygų. Tuojaus, kaip 
tik Amerikos pasiuntinys 
Ekengren atsiuntė iš Švedi
jos notą, Suvienytų Valstijų 
sekretorius Lansing išleido 
šitokį pranešimą:

”Prezidentas Įgaliojo ma
ne pranešti, kad šios šalies 
atsakymas Į Austro-Vengri
jos pasiūlymą šaukti neofi- 
cialę karininkų konferenci
ją bus toks:

”Suvienytų Valstijų val
džia jaučia, kad yra tiktai 
vienas atsakymas, koki ji 
gali duoti Į Austro-Vengri
jos valdžios pasiūlymą. Ji 
jau ne sykį ir su visu širdin
gumu yra pasakius išlygas, 
kuriomis Suvienytos Valsti
jos sutiktų taikytis ir nepri
ims jokių pasiūlymų konfe
rencijoms tokiais reikalais, 
kuriais jos pozicija ir tiks
las taip aiškiai yra pažvmė- 
ti.”

CARIENĖ NUŽUDYTA 
PRIEŠ SOVIETO NORĄ.

Londono „Daily Express„ 
paskelbė 12 rugsėjo, kad jis 
turįs tikrų žinių, jog bolše
vikai nužudę carienę su duk
terimis. Jis rašė taip:

„Iš ištikimų šaltinių ’Ex- 
! press’ supranta, kad bolše- 
jvikai nužudė buvusią Rusi
jos Imperatorienę ir ketu
rias jos dukteris. Tuo budu 
trumpu laiku išnaikinta vi
sa buvusio caro šeimyna. To
liaus manoma, kad caro mo
tina,kuri gyveno Jaltoj su 
dukteria ir žentu kunigaikš
čiu Oidenburgu, buvo užpul
ta raudonosios gvardijos, 
kuri norėjo visus tris juos 
užmušti. Bet Įsikišo Juodų
jų Jūrių laivyno jurininkai 
ir pradėjo su raudonąja 
gvardija kovoti. Mušis tę
sėsi dvi sąvaites, pakol rau
donoji gvardija likos sumuš
ta. Manoma, kad Carienė 
Našlė dabar apsaugota.”

Tai taip rašo Londono 
laikraštis.

Tuo tarpu leidžiamas Sa
maroj čeko-slovakų orga
nas, kaip dabar praneša iš 
Kijevo „Tages Zeitung” ko
respondentas, paskelbė, jog 
carienė buvo nužudyta Eka- 
terinburgo apielinkėj (Per
mės gubernijoj, už Uralo 
kalnų) priešais Sovieto val
džios norą.

MASKVOJ ESĄ UŽMUŠ
TA 80 ANGLŲ.

Londonas sakosi sužino
jęs iš vokiečių laikraščių, 
kad tarp 500 nužudytų Mas
kvoje žmonių, 80 buvę ang
lai.

PETROGRADE NUŽUDY
TA 73 KONTR-REVOLIU- 

CIONIERIAI.
Iš Stokholmo pranešama, 

kad už pasikėsinimo ant 
Sovieto komendanto Berži
nio, Smilgino ir Gološkinos 
gyvasties, Petrograde buvo 
sušaudyta 73 kontr-revoliu- 
cionieriai. Tų tarpe esąs ir 
vice-admirolas Razvozovas.

Amerikonai paėmė 13,300
1 •

JAPONAI NUĖJO JAU 300 
MYLIŲ.

Japonų karės vyriausybė 
praneša, kad japonų kavale
rija pasiekusi jau Rozen- 
gvartvaką (?), 300 mylių 
nuo Vladivostoko.

I

UŽMUŠĖ ADMIROLĄ.
Stokholme gauta žinių, 

kad praėjusi ketvergę Pet
rograde likos užmuštas vice- 
admirolas Razvozovas, bu
vęs vyriausis Baltijos laivy
no vadas.

GORKIS DARBUOSIS SU 
BOLŠEVIKAIS.

Stokholme gauta iš Petro-

MASKVOJ UŽMUŠTAS 
BRUSILOVAS.

• Kopenhagoj gauta iš Ki
jevo žinių, kad Maskvoje li
kos užmuštas generolas 
Brusilovas, buvęs vyriausis- - <35 , v**'-’**'-' ’

grado žinių, kad Maksimi rusų armijos vadas.
Gorki j, pagarsėjęs rusų ra
šytojas ir revoliucionierius, 
užėmė bolševikų propagan
dos direktoriaus vietą. Ži
nios sako, kad Gorkis nuta-l

PAKORĖ 5 JUODVEI- 
DžIUS.

_________ _______ ___ Texas valstijoj pakarta 5 
ręs remti bolševikų valdžią ’ juodveidžiai kareiviai už sū
dei padaryto ant Lenino gy-1 kėlimą Houstone riaušių pe- 
vasties pasikėsinimo._______ reitą rudenį.

ti ekonomini skurdą. Ji tu
rėtų susižinoti su žemietijo
mis ir miestų tarybomis ir 
kartu su jomis nustatyti 
rublio vertę ir prašalinti 
spekuliaciją. Ji turėtų pa
dėt net ir geležinkelius su
organizuoti.

Nors Chabarovskas buvo 
paimtas, bet bolševizmas Si- 
bire neišnaikintas. Rusai 

’ pradeda sąjungininkais ne-

RUSAI PRADEDA NEPA
SITIKĖTI SĄJUNGI

NINKAIS.
Vladivostokas. — Didybė 

apleidžia Vladivostoką po 
valiai,bet tikrai. Horvatas ir 
tūli jo valdžios nariai išva
žiavo į vakarus. Tūli sibi- 
riškės valdžios atstovai da
ro tą patį. Abidvi tos val
džios stengiasi užmegsti ry
šių su kiekviena valdymosi - .x.. , ..
organizacija, kokia tik gali- pasitikėti ir mano, kad jie
ma Sibire rasti.

Sąjungininkų komisionie- 
riai mato, kad dalykai grei
tai mainosi ir kad umu laiku 
rasit prisieis svarstyt, ar 
pasilikti Sibiro vakaruose, 
ar grįžti čionai.

Tuo tarpu telegrafistų 
streikas sulaikė visas žinias 
iš šiaurės, o žinios, kurios 
ateina per Mongoliją ir Pe
kiną, parodo, kad politiškas 
padėjimas Sibire yra labai 
nemalonus. Visur darbuoja-j 
si vokiečių agentai, miestuo
se su gyventojais maišosi 
karės belaisviai ir tuo pačiu 
laiku tarp civilių ir karinių

veržiasi Sibiran savais tiks
lais. Todėl patariama, kad 
sąjungininkai kuogreičiau- 
sia duotų žmonėms materia- 
lės pagalbos. Šalis dabar 

I pairusi ir pramonė supara- 
ližuota. Kiekvienas sąjun
gininkų atsiųstas Sibiran 

i vagonas batų ar ūkės maši
nų padarysiąs daug daugiau 
naudos, negu 100 vagonų ar
tilerijos arba karabinų.

Taigi, sakoma, tegul są
jungininkai pirma sutvarko 

I pramonę ir patenkina alka- 
~ na žmonių pilvą. Tuomet jie • • v • • •Įgysią žmonių užuojautą ir 

turėsią gerą progą suorga
nizuoti liuosnorių armiją

trolės nėra niekur ir kade-i 
tų partija kartu su senosios 
valdžios karininkais visur 
stengiasi paimti viršų ant 
socialistišku elementų. Nors 
da peranksti butų pranašau
ti, kad Sibiro padėjimas są
jungininkams visai nieko ne
žada, bet iki šiol da nesigir
dėjo nei vieno žodžio, kuris 
galėtų juos padrąsinti.

Šiandien (13 rugsėjo) čia 
atsidarė Vladivostoko, Cha- 
barovsko, Nikolsko, Olgins- 
ko ir Imau žemietijį kongre
sas, kuris atstovauja ūkinin
kus. Sekamas klausimas 
bus svarstomas: Horvato 

įkabinėtas ir Sibiro valdžia ir 
i mobilizacija.

Jau su viršum du mėnesiai, 
kaip Vladivostoke likos nu
versta bolševiku galybė, bet 
iki šiol da nei viena partija 
nepajiegė suorganizuoti val
džios, kuri galėtų įgyti vi
suomenės paramą. Gi koali
cinės valdžios sudaryti ne
galima dėl partijų atkaklu
mo. Jeigu ir butų galima to
kią valdžią sudaryti, tai ji“ 
negalėtų nieko veikti, nes 
Sibire nėra išsilavinusių val
dininkų. Pasekmėje butų 
didelis apsivilimas sąjungi
ninkams. Todėl sąjunginin
kai turėtų būt labai atsar
gus kad nepripažinus nei 
monarchisto Horvato, nei 
taip vadinamos Sibiro val
džios Vladivostoke. Nes Si
biro gyventojai negali ant- 
mesti savo valios 150 milio- 
nams europinės Rusijos gyr- 
ventojų.

Dabar pradedama agituo
ti, kad sąjungininkai kuo- 
greiciausia sudarytų Vladi
vostoke vyriausią anglų, a- 
merikonų, japonų ir kynie- 
čių militarinę tarybą, išvy
tų iš Sibiro visus „vokiečių” 
garnizonus ir Įvykintų tvar
ką. Antrą tarybą patariama 
sudaryti pramonės irpirklv- 
bos reikalams. Svarbiausias 
tikslas turėtų būti prašalin-

Stokholmas. — Rusų 'laik
raščiai, kurie užsienyje gau
nami labai retai, žinių kaip 
ir nespausdina. Telpa tik po 
keliatą paragrafų apie susi
rėmimus įvairiuose frontuo
se Sibire ir Rusijoj, šiaip 
visi puslapiai užpildyti 
straipsniais, karštai užgi
nančiais kovą prieš buržu
aziją, sąjungininkus ir kitus 
bolševikų priešus. Pavyz
džiui, „Krasnaja Gazeta” iš
spausdino 1 rugsėji Įžangini 
straipsni "Kraujas už Krau
ją,’’ kur tarp kitko sakoma:

„Savo širdis mes paversi
me i akmeni, kurį užgrudy- 
sim kentėjimų ugnyje ir lai
svės kovotojų kraujuose. 
Mes padarysime ją taip kie
tą ir nesujudinamą, kad joks 
pasigailėjmas negalėtų rasti 
joj vietos, kad pamatę jūres 
priešų kraujo mes nenusi- 
gąstume. Ir tų jūrių potvi- 
nį mes paleisime. Be pasi
gailėjimo ir susimylėjimo 
mes žudysime savo priešus 
šimtais ir tūkstančiais, te
gul jie paskęsta savo krau
juose. Už kraują Lenino, 
Urickio, Zinovjevo, Volo- 
darskio, tegul plaukia bur
žuazijos kraujo kuodidžiau- 
sis potvinis.”“

Tai yra tik pavyzdis. Be 
to da galima rasti ir daugiau 
panašių straipsnių. Tarp 
antgalvių pasitaiko tokių, 
kaip „Kiekvienam liaudies 
priešui kulipką krūtinėn," 
"Prisiekime žudyt juos be 
pasigailėjimo’’ ir tt.

BOLŠEVIKAI AREŠTAVO 
1,000 ANGLŲ.

Londono „Daily Express” 
praneša, kad Petrograde a- 
reštuota 1,000 Anglijos pa
valdinių.

. Pridėtas prie naujų ques- 
tionaire’ų priedas patiekia 
gana gerų informacijų apie 
tai, kas gali būt paliuosuo-s 
tas nuo kariumenės, o kasi v ,
ne. I žpuolimas buvo padarytas

Kongreso yra nutarta, Verduno fronte, 
kad reikalingų karės dar-1 Amerikonų armija gene- 
buose darbininkų neimti, rolui Pershingui vadovau- 
Bet ar darbininkas yra „rei- -—*-----J—-
kalingas” prie to darbo, kur 
jis dirba, ar ne, tai sprend
žia vietos „boardai.”
• Sulyk valdžios padavadi-i 

jimo, žmonės yra liuosuoja- 
mi nuo kariumenės sekančių 
užsiėmimų:

Teisėjai, Įstatymų leidė
jai, kunigai, klerikai, medi
cinos studentai.

Pavietų ir miestų viršinin-1 
kai, tų tarpe policmanai, j 
ugnagesiai, muitinyčių ir. 
pačtos darbininkai.

Darbininkai, kurie dirba 
Suvienytų Valstijų ginklų 
fabrikuose, arsenaluose iri 
laivų statymo dirbtuvėse, o 
taipgi jurininkai ir darbi-: 
ninkai ant laivų.

Darbininkai, kurie reika-: 
lingi prie farmų darbų, gali, 
būt statomi Į antrą klesa.

Žmonės, kurie turi šeimy
nas, turi būt statomi į ket
virtą klesa.

Visi nepiliečiai, kurie ne
turi nei pirmų popierų, turi 
būt statomi i penktą klesa, 
kuri niekad nebus šaukiama.

Tečiaus kas nori būt pa- 
liuosuotas, tas turi aiškiai 
tokio paliuosavimo pareika
lauti išpildydamas savo 
ouestionaire'ą. Kas pildy
damas tą popierą „exemp- 
tion” sau nepareikalaus, tą 
paims kariumenėn, nežiū
rint ar jis turi šeimyną, ar 
ne; ar jis pilietis, ar ne.

Questionaire’ą gaus kiek
vienas, kas tik registravosi. 
Ji atsiųs per pačtą. Kiek
vienas turi ji išpildyt ir ne 
vėliau kaip i 7 dienas sugrą
žinti atgal. Kas ųuestionai- 
rė'o neišpildys, tas paskui 
negaus jokio paliuosavimo. 
Toki kaip tik sugaus, tuo
jaus paims kariumenėn.

KARIUMENEI RINKS 
JAUNESNIUOSIUS.

Pirma ims nuo 19 iki 20 ir 
nuo 32 iki 36 metų.

Drafto viršininkas gene
rolas Crovvder paskelbė, kad 
užsiregistravę praėjusi ket
vergę vyrai bus imami ka
riumenėn pirma jaunesnieji, 
būtent, nuo 19 iki 20 metų ir 
nuo 32 iki 36. Tiems bus ir 
klausimų sąsiuviniai (Ques- 
tionaire'ai) pirma išsiunti
nėti, taip kad spalių mėne
syje juos galima butų imti.

—
KRITO VOKIEČIŲ GENE

ROLAS.
Hamburgo „Fremdenblatt” 

praneša, kad Francuzijos 
fronte ties St. Quentin likos 
užmuštas vokiečių genero
las Hugo Ilunn. žinia Ba
zelio (švencarijos) sako, 
kad didžiuma vokiečių ge- 
neralio štabo generolų iš
šaudę anglų oriaivir.inkai. •

jant pereitoj sąvaitėj padarė 
20 mylių fronte dideli už
puolimą ties St. Mihiel 
ant vokiečių pozicijų, kurias 
jie tenai laikė nuo karės pra
džios.

Kuomet užpuolimas apie 
St. Mihiel prasidėjo, vokie
čiai turėjo toj apielinkėj nuo 
90,000 iki 100,000 kareivių. 
Daug jų pebėgo, bet ameri
konai jų pozicijas apsupo ir 
daug suėmė.

Iki šiol suskaityta 13,300 
belaisvių, bet manoma, kad 
daug vokiečių yra da pasi
slėpusių giriose.

Vienoj vietoj buvo paim
tas visas vokiečių regimen- 
tas nelaisvėn ir suimtas pats 
vadas.

AMERIKON ATVEŽTA
447 SUŽEISTŲ IR SER
GANČIŲ KAREIVIŲ.

Washington. — Chirurgas 
gen. Gorgas praneša, kad iki 
6 rugsėjo Amerikon atvežta 
iš Francuzijos 447 sužeistų 
ir sergančių kareivių.

AMERIKA RENKA KA
REIVIUS PROPAGAN- 

DAL
Washington. — C" 

Rusijon kareivius , šios ša
lies valdžia renka daugiau
sia tokius, kurie kalba rusų 
kalbą r pažĮsta rusų papro
čius. Jų tikslas yra aiškinti 
rusų žmonėms, kad Amerika 
kariauja prieš Vokietijos 
autokratizmą. Anglija ir 
Francvuzija taipgi siunčia 
Rusijon tokius karieivius, 
kurie pažĮsta rusų gyveni
mą.

AMERIKONAI DABAR 
TVIRTINA SAVO POZICI

JAS IR EINA TOLIAUS.
Pereitos pėtnvčios vakare 

priešininkas pradėjo eiti jau 
kontratakomis, bet ameriko
nai tas kontratakas atrėmė 
ir da daugiau vokiečių ne
laisvėn paėmė.

Sunkus mušis buvo akme
nų dirbtuvėse, Į šiaurryčius 
nuo Fey ir Hav, kur vokie
čiai pasistatė didelę kanuolę 
ir daugybę kulkasvaidžių.

Šitame mūšyje amerikonai 
paėmė da ir austrų nelais
vėn; vietos gyventojai sakė, 
kad austrai buvo atėję vo
kiečiams i pagalbą tik kelios 
dienos atgal.

Nakties laiku vokiečiai 
šaudė Į amerikonų pozicijas 
gazinėmis bombomis, bet 
nedaug blėdies jos pridariu
sios.

PAĖMĖ VISA GAZŲ 
TRAUKINĮ.

Tarp Įvairaus grobio, koki 
paėmė amerikonai, buvo il
gas traukinis su gazinėmis 
bombomis. Manoma, kad 
dėlto vokiečiams ir nepasi
sekė padaryti ant ameriko
nų ataką gazais, nors toki 
užpuolimą vienoj vietoj jie 
bandė daryt.

PREZIDENTAS NUSIUN
TĖ PERSHINGUI PA

SVEIKINIMĄ.
Prezidentas Wilsonas nu

siuntė Amerikos kariume
nės vadui Pershingui šitokią 
pasveikinimo telegramą:

„Meldžiu priimti karš
čiausi mano pasveikinimą už 
tą šaunų darbą, koki jums 
vadovaujant atliko Ameri
kos armija. Musų kareiviai 
padarė tai, ko mes tikėjo
mės iš ju, ir padarė tai tokiu 
budu. kokio mes daugiausia 
pageidaujam.

„Kaip jie taip ir vadas pa
darė mums didelę garbę. 
Meldžiu perduoti jiems kar
ščiausi mapo ačiū.”

UŽMUŠTI IR SUŽEISTI 
LIETUVIAI.

Tarp Amerikos kariume
nės nuostolių, paskelbtų čia 
pereitoj sąvaitėj, yra šito
kių lietuviškai skambančių 
vardų:

Jonas Ambrozevičius iš 
Schenectady, N. Y., užmuš
tas.

Kastantas Armanavičius 
iš Jackson, Mich., sunkiai 
sužeistas.

Jonas Rogalskis iš West- 
field, Mass., prapuolė.

Franas Bernas iš Elmira, 
N. Y., prapuolė.

Juozas Griškevičius iš 
Nanticoke, Pa., prapuolė.

Ignas Balčiūnas iš Firda- 
le, Wash., prapuolė.

Anthony Yechus iš Ban- 
gor, Me., sunkiai sužeistas.

Mike Borskis iš Detroito 
sunkiai sužeistas.

Stepas Minskis iš Nevvar- 
ko sunkiai sužeistas.

Aleksandras Olševskis iš 
Troy, N. Y., sunkiai sužeis
tas.

Antanas šermukšnis iš 
Shenandoah, Pa., sunkiai 
sužeistas.

Kazys Vonarskis iš Ply
mouth, Pa., sunkiai sužeis
tas.

Adomas Jančis iš Fort 
Griffith, Pa., prapuolė.

Jonas Simavičius iš Keno- 
sha, Wis., prapuolė.

Antanas Bičiūnas iš New- 
Britain, Conn., paimtas ne
laisvėn ir laikomas Giessen 
kempėj, Vokietijoj.

Juozas Laukaitis iš Anso- 
nia, Conn., prapuolė.

Jonas Jasiuliškis iš Rum- 
ford, Me., prapuolė.

• v

REDAKTORIUS UŽMUŠĖ 
PAČIĄ.

Charles Chapin, New- 
York „Evening Worldo”'re
daktorius, prisipažino poli
cijai, kad jis užmušė savo 
pačią. Jis nušovė ją 15 rug
sėjo vienam kotelyje prie 
Broadvvay, o paskui nuėjęs 
policijon prisipažino.
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D APŽVALGA I
True translation fileH wi:h the nost- 
master at Boston. Mass., on SepL 
18, 1918,, as reųuired by the Act oi
Octol»er G, 1917.

KAIZERIS RAMINA 
ŽMONES.

Pastaruoju laiku Vokieti
joj pradėta didelę kovą prieš 
nusiminimą. Spaudoje tas 
nusiminimas nepasirodo, bet 
apsireiškia išgąstingais pa- 
skalais.

Toks dalykų stovis labai 
lengvai suprantamas. Kuo
met rytų fronte Vokietija 
paliuosavo savo rankas ir vi
są savo armiją iš tenai me
tė į vakarų frontą, tai visi 
tikėjosi, kad sustiprintomis 
pajiegomis vokiečiai sutriu
škins sąjungininkus pirma, 
negu Amerika suspės jiems 
j pagalbą ateiti.

Dabar gi vokiečių ofensy- 
vas likos sustabdytas ir są
jungininkai pradėjo užpuoli
mą. Nors lėtai, bet visgi 
nuolatos jie spaudžia vokie
čių frontą atgal. Vokiečių 
visuomenė pamatė, kad pa
galba iš Amerikos atėjo ga
na didelė ir kas diena ji da
rosi vis didesnė. Kas diena 
darosi vis aiškiau, kad Vo
kietija turės šitą karę pra
laimėti, ir todėl kila nusimi
nimas. Prie to, kas diena 
gyventojus spaudžia vis di
desnis vargas. Ir žmonės 
pradeda prieš tolimesni ka
rės vedimą protestuoti, pra
deda kalbėti apie revoliuci
ją. Kartais jau galima ras
ti žinių apie tai net ir pačios 
Vokietijos laikraščuose. 
Taip ve Berlino „Kreuzzei- 
tung” 25 rugpiučio numery
je rašo:

"Nepasitenkinimas dėl ilgo 
karės tęsimo randa sau balso 
atvirose kalbose, kad reikia ka
rę baigti revoliucija, taip kaip 
Rusijoj.”

Tokių kalbų galima esą 
girdėti traukiniuose, dirbtu
vėse ir kur žmonės susiren
ka laukti sau maisto.

Kad Vokietija artinasi 
prie krizio, tai parodo ir kai
zerio prakalba, kurią jisai 
anądien pasakė Kruppo fab- 
rikos darbininkams. Jisai 
su kruvinomis ašaromis 
skundėsi jiems, kad jis jau 
kelis kartus bandęs karę 
baigti, bet priešai nesutinka. 
Jo kalbos tonas parodo, kad 
jam prieina jau riestai. Jis 
kreipėsi Į darbininkus šito
kiais žodžiais:

"Brangus mano draugai iš 
Kruppo dirbtuvių! Aš senai 
jau norėjau atlankyti jus ka 
rėš metu, bet, kaip jus žinot, 
daugybė karinių ir politinių pa
reigų šaukė mane Į visokius 
karės laukus, visokius karės 
draskomos Europos kraštus. 
Bet dabar, pagalios, mano troš
kimai išsipildė ir man pasisekė 
atvykti Čionai pas jus Į dirb
tuvę, kurios augimą aš tėmy- 
jau nuo pat savo kūdikystės ir 
kurios apžiūrėjimas kiekvieną 
sykį pripildydavo mane di
džiausia pagarba vokiečių mok
slui ir išradėjų energijai.”

Toliaus kaizeris papasa
kojo, kad piktas visuomet 
kovoja prieš gerą, ir šita ka
rė kilusi tik dėlto, kad vo
kiečių tauta stovėjusi už tie
są. Girdi:.

"Vokietijos žmonės buvo 
darbštus, protaujantis ir gabus 
visose sritįse. Jie di.bo kunu 
ir siela. Bet buvo tautų, kurios 
nenorėjo dirbti, o jieškojo gar
bės. Tokiais buvo musų prie
šininkai. Pelningu savo dar
bu. savo pramonės išvystymu, 
savo mokslu ir daile, savo ap- 
švieta ir visuomenine tvarka 
mes atkreipėm į save jų (lo
mą. Musų žmonės pradėjo 
tarpti, ir todėl kilo užvydėji- 
mas. •

”Užvydėjiinas pakurstė 
priešininką prie užpučlimo ir 
kilo karė. O dabar, kuomet 
musų priešininkai pamatė,

tikslų mes esam atsiekę! Pusė 
pasaulio stovėjo prieš mus ir 
ištikimus musų talkininkus, o 
vis dėlto šiandien mes turim 
taiką su Rusija ir taiką su Ru
munija. Serbija ir Juodkalni
ja jau pabaigtos. Vien tik va 
karuose mes da kariaujame, ii 
ar galima gi tikėtis, kad pasku
tinėj valandoj Dievas mus ap
leistų?

"Mums turėtų būt gėda iš
girdus kokių paskalų tuojaus 
nusiminti. Iš tų faktų, kokiui 
jus patįs esate patyrę, kalkite 
tvirtą pasitikėjimą savo tėvy
nės ateitimi.

"Todėl kas yra pasiryžęs 
klausyti šitų pašaukimų, kas 
turi tikroj vietoj širdį ir kas 
ketina laikytis tikėjimo, tegu: 
atsistoja. Dabar visų Vokie 
tijos darbininkų vardu duokit 
man toki prižadėjimą: "Mes 
prižadam kariauti ir laikytis 
iki paskutiniųjų. Dieve, padėk 
mums.’ Kas tą prižada, tegu! 
atsako ’taip.’ *
Susirinkimas garsiai atsa

kė vienu balsu „Taip,” c 
kaizeris tęsė toliaus:

”Ačiu jums. Su šituo ’taip’ 
aš dabar važiuoju pas feldmar
šalą. Dabar kiekvieno musų 
užduotis yra pildyti savo parei
gas, pašvęsti kūną ir protą ii 
daryti savo tėvynei viską, kas 

! tik galima. Kiekviena abejo
nė širdyje ir mintyje turi būt 
išnaikinta. Musų obalsis da 
bar yra: 'Vokiečių kardai pa 
kelti, širdis tvirtos ir raumenį? 
kieti.’ Į kovą su visais, kas tik 
stosi mums antakėlio, nežiūrint 
kaip ilgai ta kova nesitęs’

I

kaip jie apsigavo ir kaip narsus 
musų generolai duoda jiems 
smūgį paskui smūgio, prasidėt 
jo neapykanta... Mes gi žinom 
tiktai garbingą rūstybę, kuri 
baudžia priešą smūgiais, bet 
kuomet jis guli parmuštas ir 
kruvinas, mes ištiesiant jam 
savo ranką ir norim, kad jis 
atsikeltų.

"Neapykanta kila tiktai 
tarp tų. kurie jaučiasi esą su
mušti.- Todėl, jeigu musų prie
šai kvėpuoja tokia baisia ne
apykanta, tai tas tik reiškia, 
kad jų apskaitliavirnai buvo 
klaidingi. Kas žino anglo
saksų būdą, tas žino, ką reiš
kia su jais kariauti — kaip 
tvirtai jie laikosi. Mes neži
nom, kada šita karė pasibaigs, 
bet vieną dalyką mes žinom,; 
būtent, kad mes turim laikytis- 
iki galo.

"O dabar, mano draugai, 
leiskite man atkreipti jūsų do- 
mą i kitą dalyką. Jus jau 
skaitėt, kas nesenai atsitiko 
Maskvoje — didžiausis suokal
bis prieš dabartinę rusų val
džią. Parliamentu valdomi de
mokratiški Anglijos žmonės 
pasiryžo nuversti kraštutiniai 
demokratinę valdžią, kurią bu
vo pradėję tverti Rusijos žmo
nės; pasiryžo nuversti ją dėlto, 
kad šita valdžia rūpinasi savo 
šalies reikalais, kad ji nori pa
laikyti taiką, kurios reikalauja 
jos žmonės.

"Bet anglo-saksai taikos da 
nenori. Tai ve kaip yra ištik
rųjų. Tas parodo, kad anglo
saksai jaučiasi esą menkes
niais ir todėl jie griebiasi tokių 
kriminalių priemonių.”

Anot kaizerio, taikai pa-, 
daryti reikia dviejų. Vienas! 
aikos padaryt negali, jeigu' 

jis kito nenuveiks. Todėl 
ir Vokietija negalinti per- i 
-.raukti karės, nes prieš ją 
dovį priešai, kurie esą pasi
ryžę ją sunaikinti. Vokieti-; 
ia kariaujanti dabar už sa-| .... -12.
vo gvvasti ir kaizeris sako, i pravardžiavimu piktinosi ir 

' įsakydavo, kad tai esąs di-
"Dabar jau viskas priklauso Į ĮŽridi-

nuo paskutinių musų jiegų Į-' 
tempimo. Viskas dabar pavo-j 
juje ir kadangi musų priešai 
tatai žino; kadangi jie dau
giausia boja vokiečių armijos; 
kadangi jie negali apgalėti mu- 
sų armijos ir laivyno, tai jie j 
bando apgalėti mus vidujiniu 
suskaldymu ir susilpninti mus 
neteisingais paskalais.

"Šitie paskalai kila ne iš pa-

Taigi, Dieve, mums padėk. 
Amen. O dabar, sudieu.”

šitokia kaizerio kalba aiš
kiai parodo, kad Vokietijai 
gresia didelis pavojus.
True translation filed with the post 
•naster at Boston, Mass., on Sept. 
’S, 1918., as required by the Act o' 
October 6, 1917.

KODĖL VOKIEČIUS VA
DINA HUNAIS?'’

Nuo pat karės pradžios 
vokiečius pradėta vadinti 
„hunais.” Daugelis tokiuo

. mas. Bet ištikrųjų, tai pats 
kaizeris pastatė hunų vadą 
Atillą savo kareiviams pa
vyzdžiu. Per 20 amžių su 

. viršum pasaulis minėjo hu
nus kaipo nuožmiausius plė
šikus, didžiausius pustyto- 
jus ir žiauriausius kankin
tojus žmonijos istorijoj. To- 

idel visai nestebėtina, kad 
■ kuomet vokiečiai nusimetė 

čių vokiečių. Jie yra fabrikuo-I pl°n3 civilizacijos pagodoji- 
jami musų priešų. Tečiaus. ni_° skraistę, O ėmėsi seno
kas tokių paskalų klauso, kas; '.®s hunų praktikos, pasau- 
skleidžia tokias nepamatuotas! a> Pav ^dmo JUOS tuo vardu, 
žinias geležinkelio dirbtuvėj ar, nUns primena visas tas bai- 
kitur, tas prasižengia prieš sa- hes ir žmogžudystes, 
vo tėvynę, tas yra išdavikas ir i kuomet hunai buv o uzpludę 
tas turi būt sunkiai nubaustas, Europą.. Kuomet tos lauki- 

ar jis bus kunigaikš- J1®6 £auJos ^faskė Romą.
j kuomet jos viską degino ir 

kad'plėšė, skerdė gatvėse mote- 
jog ris ir vaikus, tai hunų vadas 

Tikėkit! Atilla buvo pramintas ”Die- 
nešti;v0 rykšte,” ir jo pulkai buvo 

į sumušti prie tos pačios Mar- 
‘nos, kur dabar sąjunginin
kai sumušė kaizerio armi-

visviena 
tis, ar darbininkas.

”Aš labai gerai žinau, 
kiekvienas iš jus sutiks, 
aš tame neklystu, 
man, kad nelengva man 
kasdiena rūpesčius ir atsako
mybę už 70 milionų tautą ir 
per keturis metus su viršumH"'-'“- -»~**~***' “ ,

žiūrėti Į žmonių vargus ir kas- Ja±b
diena augančias sielvartas.”

Kaizeris paminėjo bibli
jos žodžius, "Uždekit savo 
naštą ant viešpaties, o jis 
jums padės,” ir pridūrė: 

”Bet kokiuo budu mes gali
me Viešpačiui įtikti ir sumink- 
štint jo širdį? Ogi pildydami 
savo pareigas! Liuosuodami 
savo tėvynę! Taigi musų pa
reiga yra laikyties prieš savo 
priešus visomis savo jiegomis. 
Kiekvienas iš mus turi nuo 
Dievo paskirtą sau užsiėmimą. 
Tu prie kūjo, tu prie tekelo, o 
aš ant sosto. Todėl visi mes 
turime pasitikėti Dievo pa
galba. Abejonė yra didžiau- 
sis prasižengimas prieš Vieš
patį. Taigi aš klausiu jūsų: 
ar galim mes turėti 
mato abejonei?

"Tik pažvelgkite 
metų karę! Kokių

tikro pa-

į keturių 
milžiniškų

Taip kaizerį su Atilla riša 
jų darbų panašumas.

! Išleista gi Suvienytų Vals
tijų valdžios karės enciklo- 
nėdija da geriau išaiškina 
klausimą, kodėl vokiečiai y- 
ra vadinami „hunais.”

šitą vardą prasimanęs 
pats kaizeris Vilhelmas II. 

' Sakydamas 27 liepos 1900 
! metų Bremerhavene savo 
l kareiviams prakalbą, kuo- 
■ met jie buvo siunčiami į Ky- 
nus, jisai, kaip tuomet rašė 
vietos laikraštis ”Die Nord- 
deutsche Zeitung,” tarp ki- 
tako pasakė:

"Kuomet jus susitiksite su 
priešu... nebus duodama jokio 
pardono. Belaisviai nebus i- 
mami... Kaip hunai tūkstantis 
metų atgal savo karaliaus Atil- 
los vedami išsidirbo sau vardą, 
kuris ir iki šiai dienai tebėra

galingas tradicijose ir pasako
jimuose, taip ir vokiečių vardą 
jus turit padaryt Kynuose ne
mirtingu tokiais budais, kad 
kyniečiai nei nebandytų šnai- 
ruęt kada-nors Į vokietį."

Oficialis vokiečių rapor
tas kaikuriuos tų žodžHų 
tuomet išleido ir pilnos kai
zerio kalbos nepadavė. Bet 
socialistų dienraštis „Vor- 
waerts” jau 20 liepos 1900 
netų šitą slėpimą tikrų kai
zerio žodžių aštriai smerkė, 
sakydamas, jog kaizeris pa
aria vokiečiams eiti hunų 
bėdomis. Ir nuo to laiko vo
kiečių socialistai, atakuoda- 
ni savo militaristus, labai 
tankiai vartodavo žodį „hu
nas.” Dabar gi tą žodį 
spauda pradėjo vartoti veik 
visose šalįse, kurios tik su 
Vokietija kariauja.

Bet tas da nepasako visos 
istorijos. Etnologija išve
da vokiečių tautą iš mišrios 
kilmės. Ji sako, kad šita 
tauta susidarė iš hunų ir sla
vų, gyvenusių Pabaltijos 
krašte, kuomet pirmu kartu 
jį užplūdo Atillos ordos.

Dabartiniai vengrai esą 
la ”grynesni” hunai negu 
vokiečiai, nes vengrai tie
siog kilę iš hunų, kurie aide
siais būriais buvo apsigyve
nę Moravijoj.

Visa to aky vaizdo je vo
kiečiai dabar ir yra vadina
mi hunais.

NE TIKĖJIMAS, BET 
DOLERIS.

Mes jau nesvkį rašėm, 
kad Rymo katalikų kunigai 
kovoja su taip vadinamais 
”neprigulmingais” dusių ga
nytojais ne dėl tikėjimo, bet 
dėl dolerio. Prie to dabar 
prisipažino ir kunigu kont
roliuojamas ”Darbininkas.” 
Paskutiniam savo numeryje 
(101) jis rašo:

"Pastaromis dienomis atėjo 
žinių apie atsilankymus neza- 
iežninkų pabaldų Įvairiose vie
tose, tokioje kolonijose, kur 
jie niekuomet nesilankydavo. 
Buvo pranešimų apie jų slim- 
pinėjimą Waterburyjc, Hudso- 
ne, dabar Lavvistone. Lietuviai 
katalikai privalo budėti ir ne
siduoti suklaidinti ir iščiulpti 
keletą dolerių.”

M

Tai ve, kas jiems rupi — 
"keletas dolerių!” Kada tuos 
dolerius pasiima „nezalež- 
ninkas,” tai ”rymiokas” jų 
negauna. Iš to ir neapykan
ta, iš to ir kova tarp dusių 
ganytojų. Kova dėl dolerio!

SUSIPRATIMAS IR ŽINO
JIMAS.

Gana įdomų straipsnį šiuo 
klausimu pagamino „Nau
jienos.” Jos kritikuoja tuos 
žmones, kurie sako, kad dar
bininkui nereikia nieko 
daugiau, kaip tik susiprati
mo. "Naujienos” sako, 
kad —

"...susipratimas be mokslo 
turi nedaug vertės. Toks susi
pratimas yra ne daugiau, kaip 
ūpas. Jis yra tam tikras žmo
gaus jausmų stovis. "Susipra
tęs”, bet neapsišvietęs darbi
ninkas jaučia draugišką jaus
mą prie kitų darbininkų ir ne
apykantos bei neužsitikėjimo 
jausmą prie darbininkiškos kle- 
sos priešų. Bet ar toli gali nu
eiti, vadovaudamasis vien jaus
mais ?”

Jausmas yra labai nepa
stovus dalykas. Prie tam 
tikrų aplinkybių jis gali 
duoti žmogui drąsos ir e- 
nergijos kovoti bet aplin
kybėms persimainius, išti
kus kokiam nepasisekimui 
ar nelaimei, jausmas atima 
energiją ir pagimdo žmogu
je nusiminimą. Ne gana to, 
jausmas yra da ir neištiki
mas dalykas. Jisai neparo
do žmogui kelio. Jis tik bla
ško jį. Todėl —

"Labai klysta tie, kurie įsi
vaizdina, jogei darbininkiškos 
kovos kelias esąs taip aiškus, 
kad jį ir neregys gali atitikti.

Iš visų kovų, kokios kada buvo 
žmonijoje, darbininkų kova yra 
painiausia, — ir tai dėlto, kad 
ta visuomenė, kurioj šita kova 
eina, yra komplikuotesnė, negu 
kokia-nors kita visuomenė, gy
vavusi ant žemesnių žmonijos 
kultūros laipsniu.

"Dabartinėje visuomenėje, 
mat, darbo pasidalinimas pa
siekė augščiausio laipsnio. 
Žmonės skiriasi ne tiktai pagalį 
įvairias klesas, bet ir kiekviena 
klesa dalinasi dar į keletą sky
rių, ir kiekviename skyriuje v- 
ra didžiausių Įvairumų profesi
jose, socialiame padėjime ir tt. 
O pridėkite prie to dar tautų ir 
religijų įvairumą kiekvienoje 
šalyje; atsiminkite apie tai, 
kad visos šalįs šiandien yra su
jungtos milionais ryšių su kito
mis šalimis — tuomet Įgysite 
nuovoką, kas per margas ir 
mišrus padaras yra ta visuome
nė, kurioje darbininkai veda 
savo kovą.

"Ir tokioje visuomenėje esą 
darbininkai gali vadovauties 
vien savo klesiniu jausmu, be 
mokslo ir žinojimo! Taip kal
bėt gali tiktai koks tamsybės 
apaštalas, o ne darbininkų 
draugas.”

Visa tai butų tiesa, jeigu 
susipratimą butų galima ai> 
ribuoti žodžiu „jausmas.” 
Bet mums rodos, kad toks 
apribavimas butų perdaug 
siauras. Kas vaduojasi tik 
jausmais, o žionjimo neturi, 
to juk ”susipratusiu” niekas 
nevadina.

♦ ■

True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on Sept. 
18, 1918, as reęuired by the Act of October 6, 1917.

Vokietijoj prasideda maištai

KLERIKALAI 
VEIDMAINIAUJA

Kad klerikalai visur ir vi
suomet remia viešpataujan
čią klesą ir padeda jai išnau
doti darbininkus, tai socia
listams labai gerai žinomas 
faktas. Bet tamsus darbi
ninkai, kurie klausosi kuni
gų pamokslų ir skaito jų raš
tus, šitos teisybės da nežino. 
Kunigai nuolatos jiems skel
bia, kad niekas darbininkų 
reikalais taip nesirūpina, 
kaip dvasiški ja.

Ir ištiesų. žiūrint į gyveni
mą paviršium, išrodo, kad 
kunigai gina darbo žmonių 
reikalus. Jie vadina savo 
laikraščius darbininkiškais 
vardais; jie organizuoja 
darbininkiškas sąjungas po 
visokių šventųjų globa; jie- 
kartais steigia net ’ streikie- 
rių fondus.’’ Ir kaip čia 
tamsus darbininkas netikės, 
kad kunigai kovoja už jo 
gerbūvį! Jis nei nepagalvo
ja, kad „dvasiškas tėvelis” 
galėtų jį taip apgaudinėti.

O tuo tarpu visa tai yra 
tikra vaidmainybė. Liežu
viu kunigai už darbininkus, 
o darbais ir širdimi — už 
kapitalistus.

Kuomet sustreikavo a- 
nuomet So. Bostono cuker- 
nės darbininkai ir pradėjo 
organizuoti uniją kunigas 
juos išbarė už tai ir liepė 
grįžti darban.

Kuomet sustreikavo anuo
met Lawrence’o audėjai, 
„dvasiškas tėvelis” pasakė, 
kad visi jie eisią į pragarą, 
jeigu panedėlį negrįžšią į 
darbą.

Kuomet sutreikavo dabar 
Brocktono šiaudai, airių 
kunigas rūsčiai savo parapi
jomis už tai išbarė ir liepė 
grįžti darban, o kuniginis 
„Darbininkas” atsisakė pa
talpinti streikierių atsišau
kimą.

Tas parodo, kaip kunigai 
veidmainiauja, kuomet jie 
sakosi esą darbininkų užta
rėjais.

Ir Brocktono lietuviai ka
talikai tą jau suprato. Jie 
laikėsi iš paskutiniųjų, kad 
laimėjus sunkią kovą, o ku
nigų laikraštis atsisakė net 
ir moraliai juos šitoj kovoj 
paremti. Dabar jau patįs 
Brocktono ir Montellos ka
talikai kalba, kad kunigai 
tarnauja kapitalistams.

* *

Kariumenėj kilą maištai, igo manifestą į Vokietijos 
Kelios sąvaitės atgal ‘Iur K 3al(0>

gramos iš įvairių Danijos , pnesminkas-netiK gin- 

įfensyvą, bet ir per spaudą 
platina „beprotiškus paska- 
lus.” Manifestas prasideda 
da taip:

„Mes veęĮam su savo prie
šais atkakliausią kovą. Jei
gu pergalė prigulėtų vien 
tik nuo didesnio kareivių 
skaičiaus, tai Vokietija se
nai jau gulėtų ant žemės su
triuškinta. Priešininkai te
čiaus žino, kad Vokietijos ir 
jos talkininkų vien ginklais 
pergalėti nėra galima.” 

Toliaus I-Iindenburgas kal
ba apie lapelius, kuriuos są
jungininkai į vokiečių pozi
cijas metą. Jisai sako, 
kad tų lapelių kas diena - - - yuose 
lapeliuose esą rašoma apie 
gerą vaišinimą vokiečių be
laisvių ir paduodama suimtų 
vokiečių laiškų ištraukos.

Vienuose lapeliuose, anot 
Hindenburgo, rašoma taip:

„Jus kariaujat be jokios 
vilties. Jūsų žąsį išsikeps 
Amerika. Jūsų submarinai 
nieko nereiškia. Mes dau
giau laivų pastatom negu 
jus paskandinat. Jūsų pirk- 
lyba sunaikinta ir mes at- 
kisrime nuo jus žaliąją me-, 
džiagą po karės; tuomet Vo
kietijos fabrikai turės žlug
ti. Savo kolonijų jus jau nie
kad nebematysite.”

„Bet kaip yra ištikrųjų?” 
klausia Hindenburgas. Ir 
tuojaus atsako: „Rytuose • 
mes privertėm priešininką 
taikytis ir mes turim užtek
tinai jiegų padaryti tą patį 
vakaruose, nežiūrint ameri
konų. Tečiaus mes turim 
laikytis stipriai ir vienybėj.”

Kaltina Berlino oficialę 
žinių agentūrą.

„Die Koelnische Zeitung” 
smarkiai užsipuola ant vo
kiečių oficialės žinių agen
tūros, Wolfo Biuro, kam jis 
paduodamas žinias klaidino 
visuomenę. Vietoj skelbti 
tiktai grynus faktus, šitas 
biuras platino tarp žmonių 
tokią nuomonę, kad sąjungi
ninkai jau niekad nebeatsi- 
griebsią nuo to smūgio, ko
kį jiems uždavė per savo o- 
fensyvą vokiečiai.

Toliaus tas laikraštis nu
rodo, kaip valdžios žinios 
mulkino žmones gerais už- 
derėjimais pirmaisiais ka
rės metais; kaip vokiečiai 
buvo viliojami prižadėji
mais, buk daug maisto atei
sią iš Rusijos ir Ukrainos; 
kaip paskui tie žmonės buvo 
viliojami „naujais išradi
mais,” submarinų pasiseki
mais ir tt.

Kariumenėj kilą maištai.

i ir Norvegijos pakraščio vie- 
I tų sakė, kad šiaurės jūrėse 
girdėjosi sunki kanonada. 
Praslinkus kelioms dienoms 
vanduo pradėjo išplauti 
daug vokiečių jurininkų la
vonų, ypač Jutlando pakraš
tyje. Bet kadangi apie jū
rių mūšį nebuvo žinių nei iš 
Vokietijos, nei Anglijos, tai 
žmonės negalėjo suprasti, 
ką tie lavonai reiškia. Ant 
gelbėjimosi juostų buvo įvai
rių V okietijos minininkų 
skaitlinės ir inicialai.

šita paslaptis dabar išsi
aiškino. Kopeniiagos laik
raščio ”Afterposten’’ kores
pondentas sako, kad Vokie
tijos laivyne andai buvo di- - - . - _
delis sukilimas. Submarinų aprenkama 
jurininkai atsisakė eiti į 
savo submarinus ir užgriebę 
keturis minininkus leidosi 
visu greitumu Norvegijos 
linkui. Vokiečių šarvuočiai 
pastpjo jiems kelią ir prasi
dėjo tikras mušis. Nema
žiau kaip du mininkai buvo 
paskandinti ir visi jurinin
kai ant jų buvo arba išmušti, 
arba prigėrė.

Laikraštis „Sočiai Demo- 
kraten,„ rašydamas apie ši
tą atsitikimą, priveda vieno 
vokiečių organo užreiškimą, 
kad Vokietijos belaimiu 
priežastis yra tame, jog va
karu fronte perdaug privi
so bolševikų. Išrodo, kad 
vokiečių kareiviai, atsiųsti 
iš Rusijos fronto į vakarus, 
kad sustiprinus tenai Vo
kietijos poziciją, tik sudemo- 
ralizavo tenai kaizerio ka- 
riumenę.

Toliaus „Sočiai Demokra- 
ten”sako: Vokietija artina
si prie pralaimėjimo. Pan- 
germanų kontroliuojamoji 
valdžia yra remiama visų 
partijų, išskyrus tik kairiuo
sius socialistus. Šita val
džia privedė Vokietiją jau 
prie bedugnės krašto.
Londono „Daily Telegraph” 

korespondentas iš Roterda
mo rašo, kad Vokietijos gy
ventojai yra visai sudemora- 
lizuoti, kad vokiečių armijoj 
nuolatos auga nepasitenki-. 
nimas, maištai ir pabėgimai.
Kariumenėj viešpatauja su

suksimo dvasia.
Jisai sako, kad vokiečių ar

mija yra užsikrėtusi sukili
mo dvasia ir kad keliose ka- 
reivijos dalįse buvę jau dide
lių maištų, ypač tarp Bava
rijos ir Silezijos kareivių. 
Vieną sykį Arras fronte vi
sa Bavarijos divizija buvo 
nuginkluota ir sugrąžinta 
Bavarijon, kur ji buvo paim
ta belaisvių kempėn. Kitoj 
vietoj sukilę Silezijos pulkai 
ir apie 100 kareivių buvę už 
tą sukilimą sušaudyta.

Korespondentas sako, kad 
vokiečių kareiviai iš kariu- 
menės bėga ir kad vien 
tik Berline tokių esą nema
žiau kaip 20,000. Daug pa
bėgėlių esą išsiskirstę po vi
są šalį ir valdžiai sunku esą 
visus juos susekti, nes dar
bininkų klesa laikosi vieny
bės ir tokius pabėgėlius sle
pia. Bet vis dėlto daug šim
tų buvę areštuota ir nuteis
ta iki 15 metų kalėjimo. 
Daug pabėgėlių, suvargintų 
klaikaus kalėjimo, sugrąžin
ta jau antru kartu į frontą.

Nepaklusnumas ir pasi
priešinimas oficieriams esąs 
labai išsiplatinęs kaip ka
riumenėj, taip ir amunicijos 
dirbtuvėse, kur darbininkai 
tyčiai tinginiaują, kad kuo- 
mažiausia padarius amuni
cijos.
Hindenburgo manifestas.
Veik visi vokiečių laikraš-! Žagarei vis ir kovai su pir

čiai išspausdino Hindenbur- meivišku lietuvių judėjimu

Kun. Kraučunes 
mirė.

i Pereitoj sąvaitėj Chica- 
goj mirė kun. M. Kraučunas.

Klerikalų laikraščiai, ap
rašydami jo gyvenimą ir 

^„nuopelnus,” atranda jį bu
vus „žymiausiu veikėju lie
tuvių išeivijoje.”

Kad velionis buvo savo 
laiku pagarsėjęs, tai tiesa, 
tik pagarsėjęs ne gerais dar
bais, o skandalais. Apię jo 
bylą su „Lietuva” žino be
veik visi Amerikos lietuviai. 
O kas gi negirdėjo apie jo 
skandalą su parapijonais, 
kuomet pašaukti bažnyčion 
detektyvai ir policija kapo
jo žmonėms galvas lazdomis 
ir šaudė iš revolverių? Dar 
ir šiandien ne vienas katali
kas nešiojasi .ženklą, kaip 
kun. Kriaučiūnas tuomet į- 
taisė jiems pirtį.

Velionis buvo didelis at-

I
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DAYTON, OHIO. 
, Iš musų visuomenės gy

venimo.
šiuo tarpu musų visuome

niniame gyvenime labai ma
žai galima • matyti ką-nors 
įdomaus ir reiškiančio. Ka
talikai, klerikalų vadovauja
mi, šiek-tiek darbuojasi sa
vo pozicijos sustiprinimui. 
Tautininkai,, neturėdami jo
kio tikro kelio, blaškosi ir 
mėgina gelbėti klerikalams, 
patįs bijodamiesi jų įsigalė
jimo. Socialistai gi visai su 
snudę. Tiesa, socialistų čio
nai gana maža ir tie nepa
prasti! gyvenimo sąlygų 
taip prispausti, kad jų vei
kimas nėra galimas.

Rugpiučio (?) 4 čionai vie
tos klerikalų buvo pareng
tos prakalbos ’Tietuviškam 
ministeriui” Dr. Bielskiui ir 
jėzuito Lojolos universiteto 
studentui „sociologui” A. 
Račkui. „Ministeris” Biels
kis storai smala tepė soeia- 
listus. Iš visų tų jo zaunų, 
verta užeituoti bent šituos 
žodžius: ”

laikai; kad nedirba tik tas, 
kas nenori dirbti ir tt. Gi 
Lawrence’o darbininkams 
kapitalistų spauda pradėjo 
net ir užvydėti to „aukso ro
jaus,” kokį jie čia turi, už
dirbdami po 50 dolerių į są- 
vaitę. Kas gi darbininkų 
nenorėtų dirbti ir uždirbti 
tuos 50 dolerių dabar, kada 
ir tokios algos su šeimyna iš
gyventi vos-vos beužtenka. 
Bet pažiūrėkit rytais prie 
fabrikos vartų, o pamatysi
te, kad ilgių-ilgiausios žmo
nių eilės nori dirbti ir ilgai 
stovi po dirbtuvės vartais, 
ilgai laukia to darbo, kurio 
vienok negauna ir eina nu
korę galvas, kad per dieną 
po gatves bastytis, kaipo be
darbiai. Ir tų bedarbių, ne
kalbant apie streikierius.

;karė, net gatvekaris turėjo 
sustoti ir leisti peštukams 
nuleisti užnuodintą kraują. 
Gavosi gerai ir kondukto
riui, kuris norėjo gyvulius 
suvaldyti. Nežiūrint visa 
to, konduktorius uždarė vi
sus kare ir parvežęs Ha- 
verhillin atidavė policijai 
tris kalčiausius.

Antrytojaus teismas nu
baudė juos visus tris, įsaky
damas užsimokėti po 10 do
lerių bausmės ir po 2 dole
riu už parvežimą. Vienas tų 
nubaustųjų da apskundė ki
tą tų didvyrių už sudrasky
mą drapanos. Skundžiama
sis likosi pripažintas kaltu 
ir skundikui turėjo užmokė
ti 10 dolerių.

Visi trįs tie nubaustieji 
karžygiai yra karšti kleri
kalų rėmėjai, uolus katali
kai.

aukų d. Bimbos bylos lėšoms 
padengti. Suaukauta $40.14.

Aukavo: J. Deveikis, A. 
Deveikienė ir A. Kiepalas 
po $5; Juozas Bimba, A. Mi
kalauskas po $3; Jonas Bim
ba ir J. Kenzerka po $2; J. 
Vaškus, J. Tamašiunas po 
$1.25; J. Mikalaitas, D. De
veikis, F. Dūminis, K. Ba- 
biedas, F. Valckis, Ignas 
Mateika, J. Čipas, M. Kurk
lietis, I. šaltis ir J. Diržis po 
$1.00; J. Žemaitis, P. Truši- 
lauskas, K. Jaskelevičius, K. 
Bačiulis ir L. Bimba po 50c. 
Viso $40.14. Aukavusiems 
reikia tarti viešą ačiū už ši
tą tiesos ir darbo žmonių 
švietimo reikalo gynimą.

J. Bimba.

TORRINGTON, CONN. 
Užsibriežė platų veikimui 

planą.
Kaip kitur, taip ir čionai, 

pirmeiviai žmonės nesnau
džia, bet kiek išgali tiek dar
buojasi visuomenės labui.

LDLD. 81 kuopa, kad plė
tojus musų liaudyje apšvie- 
tą, ateinančios žiemos sezo
nui užsibriežė gana platų 
veikimo planą. Paskutinia
me kuopos susirinkime buvo 

,, v. .; paduotas sumanymas įstei- 
Apačiai gtf mokyklą; sumanymas 

’T ? ; vienbalsiai likosi užgirtas. 
TT , , ,, Nutarta suruošti lietuvių
How to be good lazy (?)ir rašybcs (gramatikos), artit- 
What jou eain it you can metikos, retorikos (oratori- 

------- ------- ------ jos) ir daug kitų reikalin- 
giausių darbo žmonėms mo- 

, -slų kursus. Planas labai 
• gražus ir nemaža galima bu- 
i tų naudos iš tokios mokyk
los turėti, jei tik butų atsa
kančių mokytojų. Kiek ga
lima stengsimės patįs, kurie 
daugiau esame prasilavinę 
mokyti norinčius pasilavin- 
ti. Prie gerų norų ir pa
stangų tikimasi, kad visgi 
šitas užbriežtas planas nie
kais nenueis, bet atneš savo 
vaisius.

Geistina, kad iš tų rengia
mų vakarinių kursų naudo
tųsi kuodidžiausias musų 
brolių skaitlius, nes žinia 

i gadynėj

Antras klerikalų šulas, A- 
Račkus, kaipo jėzuitų mo
kyklos mokinys, visa galva 
pasirodė didesniu už ”minis- 
terį.” Pradėdamas prakal
bą, šis visus maištininkus ir 
socialistus išvaro lauk iš 
svetainės, o paskui jau 
savo smalą pradeda tepti 
daug gudriau už ’ministe- 
ri” B. Abe’nai, Račkus 
stengėsi savo tvirtinimus 
faktais priparodyti taip, 
kaip kad sriuba apverstu 
šaukštu valgytų, 
smerkė jis nežinėlius, imda
mas tam faktus iš veikalo 

get in your pay, take witn 
a power.” Jeigu Račkus tas 
dvi knygi išverstų lietuvių 
kalbon, tai daug tūkstančių ' 
lietuvių socialistais liktų. Jis 
apgailestaująs, "kad socialis
tai nieko neveikia, tik vagia. 
Ar yra kriminališkesnis me-i 
las už šitą Račkaus argu-' 
mentą? Antras panašus' 
šmeižtas, tai to paties jezu-j 
itiško mokinio pasaka, buki

Navat štai ką socialistai baisiausias ligas
_ \t ______ . v _ •jums pasakysiu. Navat tik , išplatina ant žemės pavir- 

dvi minutas — jus viską ži-Į šiauš. Klausant šitokios pa-įdvi minutas — jus viską zi-i šiauš. Klausant šitokios pa
nosių Navat cicilikai, kaip'sakos, ištikrųjų kila klausi- 
šeškai, pelėdos, žiurkės ir ki-; mas ar tik baimė delei soci- 
toki niekšai — tie slekeriai/alizmo mokslo smarkaus, 
jie slapstosi po urvus. Jie; plėtojimosi pas tąjį klerika-; 
sako, kad jie dangų palieka ]ą nepasėjo baisios ligos jo! 
šikšnosparniams, pelėdoms, smegenynėj Atsakinėti į tai reikaiinga, kaip&kasdie- 

taip toliaus. Navat, kaip žmonių neskaitys sau reika-! 
jus matote, kaip tie nedaver- lingu, nes dėl savo kvailumo 
kos niekina musų tikėjimą.: tas pliauškimas pats savai- 
Navat, dar dvi minutas, jus mi nupuola, 
viską žinosite.’ (Abejoju,!
nes gal tik to „ministerio”. Parapijos reikalai, 

ką-nors^aiškaus j Vietos lietuvių parapijos

ris.) Navat jūsų sanariai y- ! 
ra sustirę, i juos reikia alie
jaus. („Ministerio” galvai 
daugiausia. Zec.). Navat, 
mes inteligentai Lietuvos — 
lietuviški inteligentai, liau
dį išdirbome ir da norime iš
dirbti, kad butu galima su 
jumis taip dirbti, kaip piani
stas su pianu ir jų’kleviniais 
kaip kad dirba. Navat, jūsų 
pinigai mums labai yra rei
kalingi. Navat viena minu- 
ta, jus viską žinosite. Vot 
viena knygutė atspausdinta 
jums painformuoti — buvo 
penkiolika puslapių, prekia
vo penkis šimtus. Antra at
spausdinome keturiasde- 
šimts puslapiu, kaštavo ke
turis tūkstančius. Matote,_____________  ________
kaip jūsų pinigai reikalin- skiepą pasibudavojus. Te- 
P-" • ; čiaus visgi daugelis ir para-

Skaitytojas malonės man pijonų jau taip gausiai pini- 
atleisti už nuvarginimą jo gų tam reikalui nekloja, 
šita citata, žodis-žodin už- kaip kadaise kad darė. Mat, 
rašiau ’’Dr.” Bielskio prakal faktai pertikrino juos, koks 
bos įdomiausią dalį, kad tu- dievas kunigijai rupi, 
rėtumėte tikrąjį paveikslą! Geistinas vra čia apsilan- 
sito žmogaus -- —1■

iš šito^ mišinio išvesti. Zece- reikalai matyt nepergeriau-!
šiai stovi. Beveik kas są- 
vaitė rengia piknikus pro
gramai susideda iš gė
rimo. Geria parapijonįs, 
geria ir tautiečiai tuos pik
nikus lankydami. Betgi pa
rapija vis iš savo džiovos ne- 
pasigydo. Kaip jau yra ži
noma, vietos lietuviai buvo 
bepradėję bažnyčią statyti 
ir pasistatė jau jos skiepą, 
kur buvęs kun. Gricius 
žmonelius mulkinęs ir prieš 
socialistus bei laisvamanius 
siundęs, kad geriau nuo pa-1 
rapijonų savuosius gešef- 
tus paslėpus. Kada skolinin
kai bažnytinį skiepą uždarė 
ir kun. G. prasišalino, para
pijoms gavo kunigą Cibulį, 
kuris darbuojasi, kad naują

ninė duona. Taigi, darban 
draugai ! J. Radzevičius.

LAAVRENCE. MASS. 
Streikai nesibaigia.

Šios vietos darbininkai

ANSONIA, CONN. 
LSS. 186 kuopos piknikas. 
Rugsėjo 8 d. ant d. P. Vo- 

siliaus farmos buvo LSS. 186 
kuopos parengtas piknikas. 
Kadangi piknikas buvo pa
rengtas be svaigalų, tai dau
gybė ansoniečių lietuvių nu-

i važiavo lenkų parengtan 
piknikan, kur užtektinai bu
vo to rojaus skystymėlio. 
Kuopos piknikan suvažiavo 
nedaug, nes mat, da ir oras 
nebuvo geras — linojo. Tie
sa, buvo keletas protingų 

'žmonų atvažiavusių net iš 
;Waterburio, ir Bridgeporto, 
kad išgirdus prakalbą d. J. 

'Jukelio, kuris buvo čia tuo 
’ tikslu pakviestas.
' Draugas Jukelis kalbėjo 
'apie lietuvių praeitį ir ateitį, 

būriai ba^ri po gatvcsVlS iJšpąrodė klerikalų , ir tauti- 
r 'ninku klastas ir aiškiai nu

rodė kokiais keliais darbi
ninkai privalo eiti prie savo 
ateities. Vienu žodžiu, pra
kalba buvo aiški ir nuosekli.

_______ __________

pitalistų spaudos skelbimais 
i apie „aukso rojų” paskatin
ti iš kitur privažiavo į čia 
daug darbininkų ir dabar, 
nenorėdami eiti streiklau-

' žiauti, be darbo, ir ne vienas LSS. I Rajono piknikas, 
i jų gal ir be pragyvenimui 
i priemonių,laukia tos laimin- 
'gos dienelės, kada kapitalis- 
; tas nupirks kuopigiausiai 
i parduodamą jo spėką. ’Tai 
šitoks darbininkų padėji
mas. Aukuras.

i MIDDLEBORO, MASS. 
Iš musų gyvenimo 

padangės.
Šiuo tarpu čianykštėse če- 

verykų dirbtuvėse darbas 
smarkiai eina. Mat, Brock
tono, Haverhillio ir kitų a- 
pielinkės miestelių čeverykų 
fabrikos delei darbininkų

Į

I

eilę streikų, jų banga da ne
sibaigia. Nesenai streika-

streiko stovi uždarytos.
' Visuomeniniame gyveni- 

voTmerican^Wo“ol,Čo?tex- tečiaus jaučiamas apn^ 
tilės darbininkai. Streiką-1 ^imas- ^Vietines LSb. 139 
vo apie 1,800 žmonių. Tiems ku?.P°s. daugumas narių is- 
sugrižus i darba, sustreika- yazjnejo j kitur, tai susilpne- 

■ vo Ūswoco Mill audėjai. JUS1 kuK°Pa.smo ^'P.u nieko 
! Streikuoja 450 darbininku, nepasibnezia sau. veikti. Vis 
daugiausiai moterų. Po tri- laukiama geresnių sąlygų, 

i ju savaičių streiko darbinin-! Rugpiučio 20 dieną čionai 
kai nieko nelaimėje privers- pasimirė .gabus < 
ti buvo sugrįžti i darba. Su- Krancevicių vaikas Julius, 
grįžusius darbininkus pra-,kuP.s n^’kl viešuose susi
dėta dirbtuvėse persekioti ir rinkimuose pasirodydavo 

i visas komitetas, kuris ta kaiP° talentingas dek.ama- 
I streiką vedė, likosi nuo dar^ tor|us ir darydavo gilų į_s- 
bo pravarytas. Be to ant'P^į. Jo mirtis netik te- 

1 sugrįžusių darban darbinin-'padare didelę sirdper- 
!kų pastatė sargybą,taip kad ir. visiems, kurie tik
i neleidus darbininkams tar- ’ JI pažinojo. pac tėvai ne- 
! pe savęs žodžiu apsimainyti. £al1 at^a.de^ sl?° bran- 
Vienu žodžiu, mėginta pada-!faus k.jGlk10’ kUf.ls buvo 
ryti darbininkus pilnais ver- ^aiP. cll^ku protišku gabu-’ 
gaiš. Šitokios sąlygos taip Hpb ka(^ 6 metus amžiaus tu- 
inirtino darbininkus, kad jie ridamas.jau mokėjo laviai 

į5 rugsėjo ryte vėl metė dar- Raityt1 ir rašyti netik ang-. 
.bą, o prie tų prisidėjo da ir.įį’ }?et. ir lietuvių kalboj. 1 
Loom-fixeriai (staklių tai-Į ^vhmiausm vaiko žaislu bu- 
sytojai). Dabar streikas jdav0 paišiukas ir popiera. 
eina pasekmingiau. Streik-i Susirgus jam tėvai,

i

Jo mirtis netik te-

! pe savęs žodžiu apsimainyti. &a11 a. € 
Vienu žodžiu, mėginta pada-: faus S >• °*

Rugsėjo 7 dieną Nauga- 
tucke buvo LSS. I Rajono 
parengtas piknikas. Kadan
gi diena bvuo šalta ir pikni
kas buvo parengtas vakare, 
tai žmonių suvažiavo ne
daug. Daugiausiai bene bu
vo ansoniečių. Waterburie- 
čiai draugai daugiausiai 

; darbavosi pikniko surengi- 
' me ir jo vedime. Tvarka 
buvo pavyzdinga ir suvažia
vusieji grįžo iš pikniko pa
tenkinti. Kalbėjo d. J. Ju
kelis.

Margumynai.
Šiuo tarpu darbininkai 

čionai darbo turi iki valiai. 
Dirbame po 13 ir 14 valandų 
į dieną ir ant „šoldc-rio” ir 
duonutės užsidirbame, nors 
tas šolderis, duonutė, drabu
žis ir angliai lig vokiečiai 
nuo Mamos nuo musų bėga 
ir bėga, kad ir pasivyti sun
ku. Visgi baisu, kad nelikus 
alkanam, nuogam ir nuo šal
čio sustirusiam.

Nežiūrint tokių musų pa
dėjimo sąlygų, visgi Ado
mams be Jievų gyvenimas 
nemalonus ir nuobodus. Ku
rios čia buvo da nuo patapo 
užsilikusios, visos jau net ir 
jaunus Adomus sau gavo. 
Jei bent 300 Jievų Dievas iš 
kur-nors išlaužtų, daugybė 
mūsiškių Adomų jam butų 
labai dėkingi.

S. žiūraitis.

, inteligentiš- kvma. kunigo M. ^Moe-’
kūmo, kad matytumėte, ko- kaus jr ke]ju gerlJ socj_ 
kie proto milžinai musų kle- alistu kalbėtoįu. ‘ Nes visgi 
rikalus vadovauja. Kaip ma- yra kad . žmonelį
tote, tas asmuo netik ne- nors juos jr stengiasi visokį 
™oka,sav.° nuirusios minties vergijos palaikytojai mul- 
įsreiksti, bet tiesiog ir lietu-, fonti, gyvenimas savo skau-

SEASIDE, OREGON. 
Darbas giriose.

Šioje apielinkėje gyvenan
tiems žmonėms šiuo laiku 
rodosi, kad jie gyvena kur- 
nors karės lauke. Sprogs
tančių medegų trenksmas 
nuolatos krečia orą ir žemę. 
Tai giriose darbas eina visa 
savo spėka. Turinčius nuo 
10 iki 15 pėdų storio me
džius verčia žemėn. 200 pė
dų augščio milžinai griūva 
dinamito spėka verčiami. 
Kad tokių milžinų kelmus iš 
žemės išversti dedama net ir 
po 100 svarų sprogstančios 
medegos. Nesunku supras
ti. koks turi būti trenksmas 
medegai sprogus ir milži
nams virstant. Traukiniai 
šnypščia ir stena, vilkdami 
tu milžinų kimus į tartokus. 
Darbininkėj, tarsi .skruzdė* 
ant didelių žalčių apsėdu- 
sios, kruta ir velka, naikina 
šimtamečius milžinus.

Dėl stokos darbininkų, 
daugiausiai dirba kareiviai. 
Dirba po 8 valandas į dieną 
ir gauna po $4.00 dienai.

Laukų derlius.
Šiemet laukų derlius čio

nai nepergeriausias. Mat 
birželio ir liepos mėnesiais 
lietaus visai nebuvo, o kada 
atėjo piuties laikas, lietaus 
buvo perdaug, daug javų ir 
šieno nukentėjo. Pereitais 
metais tonas šieno buvo 40 
doleriu, šiemet be 50 dolerių 
negalima bus gauti. Ank
styvos bulvės neužaugo, vė
lybos geriau užderėjo.

Norint nusisamdyti čia 
akerį žemės, reikia mokėti 
nuo 200 iki 500 dolerių. Že
mę apvalius iš likusių iškir
stų girių kelmų, labai gera. 
Tik išvalymas jos yra ne
lengvas. Oras ukiui gana 
tinkamas.

Aš apsigyvenau tarp gi
rių. Jaučiuosi smagiai — 
tarsi Lietuvoje gyvenančiu. 
Šiemet rugių turėsiu užtek
tinai. J. Apinaitis.

HAVERHILL, MASS. 
Iš pikniko į kalėjimą.

Rugsėjo 8 d. čionaitinė 
„Švenčiausios Panelės Ne- 
perstojančios Pagalbos” mo
terų katalikių draugystė tu
rėjo savo išvažiavimą į Joh- 
nson Pond, South Grove- 
land, Mass., kitaip sakant, 
pikniką. Piknikas katali
kams ketino būti begalo lin
ksmas, nes prigabenta 20 
galionų degtinės ir 35 bač
kas alaus. Kadangi pikni
kan suvažiavo mažai žmo
nių, tai neperstojančios pa
galbos panelės svetingai 
svečius vaišino, kad nerei
kėtų „dievo dovanas” 
atgal namo gabenti. Tam
siems katalikams ir buvo 
lėbis! Gerta už paskutinius 
skatikus, gerta ir kitiems 
fundyta. 
nėtasi, 
bučiuojantis netrukus pra
dėjo kumščiomis vieni ki
tiems nosis prosvti. Pikniko 
vietoje prie karės visgi ne
prileista, bet užtai važiuo-

e e ♦

Rugpiučio 27 d. išvažiavo 
kariumenėn draugas A. Več- 
kys. Jis registravosi tik pe
reitą birželio menes j, kaipo 
21 metų amžiaus jaunuolis. 
Turėjo tik pirmas pilietiš
kas popieras.

Draugas Večkys buvo na
riu LSS. 144 kuopos. Drau
gai, išleisdami jį kovon, at
minčiai nupirko už 14 dole
rių laikrodėlį. Atsisveikini
mas buvo širdingas ir suju
dinantis. Linkime jam svei
kam sugrįžti iš tos baisios 
kovos. B. Abelis.

MONTELLO, MASS. 
LSS. kuopos veikimo sezo

nas atidaryta.
Rugsėjo 8 d. vakare čia 

buvo LSS. 17 kuopos sureng
tos prakalbos atidarymui 
tos kuopos žieminio sezono 
veikimų. Kaip pereitą žie
mą taip ir šiemet kuopa tu
rės kas pirmą nedėldieni 
kievieno mėnesio viešus su
sirinkimus, kur bus ar tai 
prakalbos ar diskusijos.

Pirmame šių metų tokia
me susirinkime kalbėjo vie
tiniai draugai: P. Balsys ir 
H. Stonkus. Buvo apkalba
ma registracijos reikalas ir 
išrinkta iš trijų ypatų ko
misija kvesčionarų išpildy
mui.

Rugsėjo 12 d. vakare buvo 
parengtas vaikų draugijos 
”žiburėlio” viešas susirinki
mas, kuriame kalbėtojumi 
buvo d. J. B. Smelstorius.

Pirmą dalį savo kalbos 
pašventė „Žiburėlio” na
riams, aiškindamas jiems 
reikalingumą ir naudingu
mą mokėjimo tėvų kalbos ir 
žinojimo savo tautos istori
jos bei jų dvasios. Antra gi 
prakalbos dalį pašventė tė
vams.

Delei oro prastumo, men
ko išgarsinimo bei registra
cijos publikos buvo nedaug.

"Žiburėlio” nariams buvo 
parengta vakarienė.

J. Veversėlis.

BURLINGTON, N. J. 
Prakalbos.

Vietos LDLD. kuopa 31 d. 
rugpiučio turėjo čia paren- 

sytojai). Dabar streikas (aavo PaislUKas ir P°Piera- gusi prakalbas, pakviesda- 
eina pasekmingiau. Streik- Susirgus jam tėvai, kad ma už kalbėtojį d. A. Bim- 
laužių, kurių pirma jau aps-\5elbejus vaiko gyvastį, ati- bą, studentą iš Valparaiso. 
čiai pradėjo atsirasti, dabar 
visai nėra.

Sustreikavusių darbinin
kų reikalavimas yra sekan
tis:

Audžiant storus, valdžios 
užsakytus arba margintus .. . ., -
audinius, kad butų pakelta džiai gilią žaizdą, 
mokestis 25 nuošimčių.

Audžiant baltus, vienodus 
audinius — 20%.

Visi darbininkai sugrįžę
5)r£a" i darban turi gauti tas pačias 

n stakles (mašinas), prie ku- 
Pa" rių prieš streiką dirbo.

I

vių kalbą savo beprasmiu džiai’s faktais priparodo irĮ 
žargonu taip biauroja, kad jjems? kame teisybė, o kame
ir iš pačių katalikų vargu 
kas galėjo suprasti ką-nors 
aiškaus iš „ministerio” liur-j Kiti šmeižikai,
biškos kalbos. Ir pasakius' Balutinė „Lietuva”

Titcii _______ i______ i____jam: ”Jusų sustirę sanariai,'nizuodama tautininkų bend-i 
į juos reikia aliejaus,’’ sve- rovę dienraščiui leisti, pa- sirena uiroo
taineje subruzdo kuone visi leido darban no lietuviu ko- -Ti ? ??į. ~
ir klausinėja, ”k, tas žmo- bUtl “

n . • .u Šonai agi-j ^dSrienam darbinio-
Ponas Bielskis netik ne- tuodami žmones prie tauti- kuj bu^ų duodama mainais 

sąmonių pripliauškė, oet jr ninku biznio, skelbia, kad auSįj vienas storas (valdžios 
niekingiausių šmeižtų sėte Naujienos, Keleivis ir užsakytas) audinys, kitas 
sėjo, pastodamas, kad visi Laisve negalėtų gyvuoti, p]onas nespalvuotas. 
socialistų partijos vadai, .tai jei jų. nepalaikytų vokiečių; gitie streikierių reikalavi- 
zydai, Kad Keleivio , redak- pinigai. Girdi Naujienų maj iįj<osi įteikti Uswoco te- 
tonus Michelsonas n* LSS. tsei įninku 80 nuošimtis, tai xitilės valdybai ir tikimasi, 
cen^V2zs^Kr^°,ri,VF- v®^iecia1’ Keleivio da dau- kad streikas šiuo kartu pa-
ka(«„ Kalei vis, Naujienos (giau. Ar tie žmonės turi siseks laimėti. Streikieriai 
ir Laisvė tai .geltono^faktų, šitaip skelbdami— savo kovoje laikosi tvirtai ir 
stos grupės organai, o Ko- nežjnau. Betgi įvardinti solidariškai.
■musų spauda jokio pavo-!Privalėtųis tokių Bedarbiai,
jaus nesibijo, mes padarysi-,smeuikų pareikalauti priro- Paprastai laikraščiuose 
me, kad ir geltonoji spauda dymo to, ką jie skelbia. skelbiama, kad dabar darbi- 
žus.” 1 J. A.D. ninkams, tai tikrai aukso

žydai, kad „Keleivio” redak-

davė į Bostono ligonbutį, bet i Žmonių prakalbosna susi- 
įčia gydytojai pripažino, kad rinko nedaug. Mat buvo iš
laiko kraujas genda ir ma- mokesčio diena, tai burling- 
žai yra vilties išgelbėjime toniečiams lietuviams pa- 

jjam gyvasties. Taigi myli- prastai tokios dienos yra 
mas vaikas po kiek laiko ir svarbios kam kitam, tik ne 
'mirė, palikęs savo tėvų šir- prakalboms. Paparastai 

’ ' Prieš žmoneliai gavę savo uždar- 
mirsiant matydamas motiną bį stengiasi, jei ne pusę jo, 
verkiančią vaikutis ramin- tai bent didelę dalį pragerti, 
damas ją, pasakė: „Neverk, Ištikrųjų, keisti šios vietos 
mama. Aš padeklamuosiu lietuviai — kiek sykių jie 
jūsų atminčiai — Nueiki, atbunda, tiek sykių ir vėl 
matušė, kur kryžių kryže- atkrinta į miegą.

Kalbant apie pačias pra-

Tie tai agentai čionai, agi-j įad kiekvienam darbinin-

liais išpuošti kapai, i Kalbant apie pačias pra-
Atrasi, matušė, ten savo kalbas, tai nors žmonių ir 

sūnelį paslėptą nuo šito pa- nedaug tesusirinko, liet pra- 
saulio žiauraus...” tai buvo kalba padarė gerą į klausy- 
paskutiniai jo žodžiai. Už tojus įspūdį.
15 minučių mirė. Į Antras prakalbas surengė

Kadangi jaunas kovoto- LSS. 113 kuopa 8 d. rugsėjo, 
jas buvo sunumi LSS. 139 Kalbėjo tas pats kalbėtojas 
kuopai priklausančių tėvų, d. A. Bimba, išaiškindamas 
tai kuopa pagerbimui mirti- kapitalizmo systemą, jos 
šio atminties paaukavo bent nelemtumą ir socializmo 
' 1 _*”1 vainikus, mokslą, ką jis reiškia darbi-

vėlionio karstą ninkams ir abelnai visai

Havajų salos likosi pri
jungtos prie Suvienytų 
Amerikos Valstijų 1898 me
tais, bet turi savo autono
miją.

kelis gyvų gėlių vainikus. Į mokslą, ką jis reiškia darbi- 
a 1 «, — ■ • 3 • ««•••Apkrovė 

vainikais taipgi daugelis ir žmonijai.
kitataučių žmonių, kurie ve- F’ 
Iionį pažinojo.
kauta 22 gražių vainikų, štuotas.
Palaidota 21 rugpiučio pro-jno, tečiaus byla pridarė jam 
testonų kapinėse.

Pypkorius

Mylėtasi, glamo- 
bučiuotasi. Besi-

! Kaip jau žinoma, d. A.
Viso suau-' Bimba buvo Garv, Ind., are- 

Teismas jį išteisi-
|..vr, „J .v. į'. v. jw..l

daug materialių nuostolių. 
Taigi ir čia buvo parinkta jant gatvekarių namo kilo

r U. S. Food A4mini«tr»tion.
OI’ Br’er Rabbit better make hi«- 

•e’f mishty ske^rce cn not go pro- 
jk'kin’ roun’ whar tlere’s cookin’ 
goin’ on, ’eause a rahbit in a pot is 
er goin’ ter look rnighty good to mos’ 
ennybody ’fo’ long ’count er folks 
havin’ ter save on meat. ’Sides 
folks’ll kinder have ter save do 
wheat flour fer comp’ny en eat bread 
madeiouten dis yere “substitute” 
flour.^Pat wise oi’ owl done say dat 
to’win de you got ter feėd de 
•ojer.boys dat’s doin’ de fightin’. 
Dat’s w'at’s takin’ de wheat cr. rneat.

’« ------ t
;X
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pagyventum taip kokius—^egul bus pagarbin-

KELEIVIS.

jau aišku, tėve?
—Tu, vaike, savo pasako

mis visai man galvą apsukai 
—Na, tai pasimatysim ki

tą syk; o tuo tarpu tu, tėve, 
atsuk savo galvą pasiėmęs 
už nosies.

—Sveikas gyvas, tėve! Se
nai jau tavęs nemačiau !

—Buvau bizi, vaike!
—Girdėjau ir aš, tėve, kad 

jūsų vaiskas ruošiasi ka
rėm Turbut susirinkę kur 
prie bačkutės manevrus da
rėt.

—Ne, Maike; aš mufinau- 
si į miestą, ba bušiuose pasi-j 
darė jau peršalta ir sunku 
išsižyvyt: agurkų pas far- 
merius jau nebėra, o cicilis- 
tai piknikų irgi jau nebeda
ro, tai neatlieka nei sendvi- 
čių, nei cigarų galų.

—Tai reiškia, kad iki šiol 
tu išgyvenai krūmuose, vog
damas farmerių agurkus ir 
rankiodamas piknikų lieka
nas?

—Jes, Maike, aš per riša 
vasarą išbuvau ant Dievo 
burdo.

—Ir tu nebijojai? _ ‘
—O ko man bijoti? Kibą 

aš boba! Atsimink, kad aš 
esu lietuviško vaisko gene
rolas! Nuo neprietelio tu
riu šoblę, o nuo velnio — 
škaplerius. Taigi taip greit 
manęs neišgąsdinsi, Maike. 
Služvdamas pas ruski vaiske 
nebijojau su turkais muštis, 
o dabar mat imsiu ir bijosiu 
agurkų pasivogti Kausa!

—Bet ne apie tai až kalbu, 
tėve. Aš norėjau pasakyt, 
kad taip gyvendamas tu ga
lėjai pavirsti į laukinį žmo
gų- -

—Su tuo, Maike, tai nėra 
šposų. Dabar jau ir aš ti
kiu, jog cicilistų mokslas yra 
triu teisingas, kad monkė y- 
ra žmogui giminė. Tik aš;

I nuodai, ji ir tuos noriai ge
ria.

Cinikų energingiausias 
veiklumas pasirodo lytiš
kuose santikiuose. Mat, pa- 
leistuvybė nereikalauja di
delių gabumų ir pastangų. 
Toj linkmėj jie veikia vai
singai ir, kaip abelnai yra 
žinoma, pasiekia nepapras
tas pasekmes. Vaizdžiausiai 
tatai priparodo ”Milit-Polit. 
Korespondenz,” paskelbda
mas, kad daugelyje vokiško
sios gvardijos pulkų milita-l 
rėš mokyklos programon li
kosi įvestos, kaipo specialisi 
mokinimui dalykas, lekcijos' 
supažindinimui su užsikrėti
mo pavojais ir su homosek
sualiu nesusivaldymų pasek
mėmis.

Gali būt, kad cinikai savo 
mintis aiškiai ir ryškiai ne
formuluoja, bet rūpestingai 
gyvenimą darkydami visur 
ir visada, kada ir kur tik 
gali, pašalinius tėmytojus 
nenorams priverčia atsižvel
gti, o šie gi jų visas niekybes 
aikštėn versdami negali būt 
vedini noro didžiausiam 
smagumui turėti. Nesmi 
moralistu, ir jei visa ta įšė
lusių, priklių instinktų ir li
guistos dvasios anarchija — 
ta purvo, puvėsio ir srutų 
jure — iš savo rybų nesilie
tų, ji man butų tik saužu- 
dystės ir savęs naikinimo 
aktu, atsibūvančiu tarpe tų, 
kurie yra priešingi ir nerei
kalingi gyvenimui. Tečiaus 
gyvuliško ištvirkimo audros, 
riaušiškos įšėlusių patrakė- 
lių orgijos savo bangomis 
gali užlieti ir tatai, kas gv-, 
nimui yra brangiausio, ka-į 
me dedama gražiausių vii-į 

jaunuomenės, 
i , . in.uii du<a n iš paskandos. , ___ „ ku_,goj savo buvimo pilnai pa- Pjlj. linū ancrifvhin I

Senovės amatninkas dirbo rie žingeidaujantiems skai- leisti savo supūdytos sielos <tai kodėl ‘ "
ivais įrankiais, šiandien tvtojams stengėsi atvaiz- visus pageidavimus ir nu-'„jos narei'

Cinikai ir. Cinizmas
I

eiti’prie tobulybės.
—Cinikai nepaiki: žino, 

kad šiose sąlygose — karėje 
visų prieš, visus — žmones 
trupina savo sielas į šmote
lius, ir kad tai visiškai pri
guli nuo jų norų ir valios. 
Žino, kad dvasinė tobulybė 
yra nepasiektina lyginai, 
kaip nėra galima sąlydžiai 
suharminizuoti savajį ”aš”. 
Nežiūrint visa to, skardžio
mis frazėmis jie savęs link 
masina -žmones ir stumia 
juos toj linkmėj. — Ten yra 
laisvė! — šaukia, rodydami 
vietą, kur patįs stovi, ir nu- 
vesdami žmones gal nuo 
tiesaus kelio daugina įšavo 
skaičių.

Laisvė visuomet yra prieš 
mumis ir visuomet nuo mu
sų tolima.

Tikrasai individualizmas 
yra ateityje.

Ir todėl, kad kelias link jo 
yra tik vienas, neišvengti- 
nas, bet ilgas ir tolimas, mu
sų dienų žmogus jo pasiekti 
negali.

Ne ”aš” — tik ”mes” — 
štai individualizmo išsiliuo- 
savimo pradžia. ”Aš” nepa- 
jiegs ištrukti iš galingų 
monstro nagų ir nepasiliuo- 
suos pakol liaudyje nepasi- 
sems tam darbui tiek spėkos, 
kiek jos reikia, kad visam 
pasauliui tarius:

—Tu esi mano!
Tuomet tik žmogus pasi

jus viso neišmatuotino tur
to, -visokios pasaulio grožės, 
patyrimo ir žmonijos mokslo 
įkunijimu. Tuomet tik jis 
bus dvasiniai lygus visiems 
savo broliams. Asmens to
bulybė yra galimybe tik tuo
met. kada pragaiš didvyriai, 
o sykiu su jais minia, jų gi 
vietoje atsiras nauji žmonės, 
kuriuos vienys ir riš bendros 
pagarbos jausmas. O tąjį 
jausmą pridera sustiprinti 
ir sujungti visų ir kiekvieno 
tikslų vienybės ir solidaru
mo pajauta.

(Pabaiga)
Arba kovoje už atgimimą 

ir žmogaus dvasios išliuosa- 
vimą atsisakote dalyvauti, 
arba gi ranka rankon einate 
su liaudies priešais, visomis 
savo jiegomis ir visais jums 
galimais budais draudžiate 
liaudžiai kultūros siekti.

Meluojate, pasakodami, 
! kad mylite kultūrą, nes jus 
nieko nemylite, ir nėra to
kio melo, kuriuo savo nuo
gybę pridengt galėtumėt.

Privalėjote teisingais už
gimti

raus pergalėtojaus akia. Ir 
taip ve pasirodo dabar pa
saulio paveikslas: iš vienos 
pusės šimtagalvė kruvinoji 

‘ hydra, iš kitos pusės — ug- 
' ninis vyžunas, pravertais 
■ niekad neprisotintais nas

rais, o tarp jų viduje blaško
si nykštukiška žmogiška 
karikatūra su savo bevertin- 
ga nuosavybe. Ir nors ta 
nuosavybė jam yra katorgi
ninko pančiais ir vergijos 
jungu, jis ją myli, ištikimai 
tarnauja jai ir pasirengęs 
visada ir visur ginti jos vi
sumą ir nepadalinumą vi
sais melais ir klastomis, 
kokie tik jam prieinami; 
stengiasi išteisinti jos bu
vimą ir tuo tikslu stveriasi 
visų priemonių, pradedant 
Dievu ir filozofija, baigiant 
kalėjimais.

Visa tai betgi nedaug te- 
gelbsti. Jausdamasis arti 
savo galo, apimtas sielvarto 
— veikiausiai besužiniai — 
bailys pavirsta karinguoju 
ciniku.

—Bent biskelį pagyven
siu taip kaip noriu!

Ir pradeda gyventi kaip 
gali, o ne kaip nori. Nesą 
kaipo draugijinis gyvūnas 
turi tūlas pastovias tos veis- 

j lės ypatybes ir a})dovanotas
... x -- i. x ~ ---------- 'daugeriopų draugijinių ins-

savininkas turėjo būti pats vienbalsiai priparodo, kad Įtinktų krovinių, nemalonia 
Vien Hieis,t®rixV lp sav,° PadėJėjus kuomet cinikas verždamasis;savo sąryšio su likusiais tos 

.*1 . . išmokinti amato, šiandien; prje tikrosios laisvės apnuo- j veislės individiumais pajau- 
kiekvienas turtuolis, turintis ginasavajj ”aš” - prieš, ta, kuri dėka aplinkybėms 
kapitalo mašinoms susipirk-. visuomenę jis stoja pilnamė vadinami gėda bei sąžinė o ti.gyi imties išdirbystės, ar ;draskanėio žvėries pavida:; kuri niekad neieidSa jam 
net ir kelių bei keletos, ir a- pe. yasai faktas veikiausiai gyventi taip atvirai ir tikrai, čiu — dali tos iaunuonienės 
pie jų amatą mokėjimą jam'epriklauso valiai nepri-;kaip trokšta. Idant pabai-|k»ri i? i 
nereikia nei sapnuoti. klausminguju autorių, ------au5a 11 1I r - * ... i - _ _ - -

savais įrankiais,

UNIONIZMAS.
Eugenius V. Debs viena

me savo straipsnių sako, 
kad jau ir tuomet, kada 
darbdavys visai nebuvo tuo- 
mi, kuo šiandien yra kapita
listas, tarp darbininko ir 
samdytojo matėsi antago
nizmas. Žmonės, dirbantįs 

1 savo amatuose, išrado, kad 
idant apsisaugojus meiste- j g _ f motiniš.

i no antpuolių, reikia susitar-'^ būtumėt ..
i ti, susivienvti visiems vietos „1 amatninku mokiniams TaitinegU at€ję Pasaulm vlen amaimnhų moKiniams. laip +;v„vvoni- 
prasidėjo ir atsirado pasau
lyje profesinės sąjungos.

Nuo to laiko išdirbystės 
budai visiškai persikeitė; 

j unionizmas padarė revoliu- 
j ei ją išdirbystėje. Kad apsi-' jįs ~ ''tegalite 
saugojus padėjėjų atsisaky- vaisinti gi - 

,mo dirbti, meisteriai irgi Laisvė "myli grože, o gro- 
i pradėjo galvoti, kaip išradus žė myli laisve, 
būdą nenuolankiems padejė-; q jųS ar laisvi ? 

'jams nugalėti. Rankų dar- Gal gražus?...
■ bo įrankiai veik likosi pa-, Cinizmas kartais, kaipo 
i keisti mašinomis ir maši-, kaukę, deda ant savęs ir 
noms besiplėtojant amatnin- iajsvę __ varžimasi prie tik- 
kas vis labiau ir labiau nete- ros iaiSVės — ir tatai vra jo 
ko svarbos; išmokti aptar- bjauriausia pusė.

_ _ • Literatūra talentingiau-
—Senovės išdirbystės šiųjų rašytojų veikalais

V V U11VU111 CClliJ XXV/AVA LA O • v • *1 • J

penkerius metus? Tuomet, masin$ nereikia daug
..„ji™ t laiko, benoves įsdirbystesvaike, šiur vuodega išaugtų!

—Palauk, tėve, tu jav per- 
toli nuvažiavai.
ma tu klysti, kad teorija apie 
žmogaus išsivystymą yra 
socialistų mokslas. Toliaus 
tu klysti manydamas, buk 
tas mokslas sako, kad žmo
gus išsivystęs iš beždžionės.

—Kaip tai aš klystu! Aš 
tau galiu pruvvt... ,

.tėve, palauk, J^rbo įrankiai priklauso fa- 
i ngsikarsciuok. As tau daly- Lrįję0S savininkui, kuris gali 
ką paaiskmsiu ir tu pats pa- gyventi šimtais tūkstančių 
matysi, kad tu kly sti. Moks- myĮjų atitolintas nuo savo 

i a?.sa^0’ kąd žmogus ir bez- mašinų ir tos nei kiek nelė- 
dzione yra išsivystę iš oend-(^au jarn jirba. Jam visai 
ro protėvio, kas labai skiria- nerejkia neį pažinti savo 
si nuo pasakymo, buk zmo- samdininkų, kurie vienok 
gus išsivystė iš beždžiones. ! fcas-diena drebėdami iš bai- 

—Maike, ar tu durnas, ar mės, kad nenustojus darbo, 
aš? Juk jeigu mes ir mon- dirba su didžiausiu pasisku- 
kės paeinam nuo vieno tėvo, binimu ir įtempimu visų sa-

!

i

mylių atitolintas nuo savo
dzione yra išsivystę is oend- Sau jam dirba 
ro protėvio, kas labai skina- nprp;i. ia , 
si nuo pasakymo, buk žmo- samdininky 
gus išsivystė iš beždžiones. : kas-dipna di

o jei tas nebuvo ga-
• v. >•

tik tam, kad svetimą gyveni
mo tragediją savimi paže

minus. kad savo joje dalyva- 
jvimu ir kritimu ją teršus. 
j —Nutilkite! Ne jums 
i kalbėti apie grožę — nes 

vien žaginti, 
ne.

I

l imuosi nemalo
ni Palinkimus, ia-jtusS— norfir varu -^žmo

gaus supuvimo procesą, ku
rį pataikūnai ”šių dienų kul
tūringos visuomenės psy
chologija” apkrikština.

Kai kada cinikai išdidžiai 
užreiškia:

—Trokštu dvasinį idealą

gaus, liuoso nuo prietarų ir bai dažnai būna priverstas! ’ • 1 1 v,. - • 1tradicijų, grūdančių ir jun-įgavo niekybe augštesnėmis 
giančių žmogų nepaskirsto-• aspiracijomis pridengti, 
mon visumon — visuome-’ —Trokštu augščiausios

Į

i

aš? Juk jeigu mes ir mon- dirba su didžiausiu pasisku- 
kės paeinam nuo vieno tėvo, binimu ir įtempimu visų Ša
tai aiškus daiktas, kad ar- vo kūno ir proto jiegų.

Įba mes paeinam nuo mon-j šitokiame padėjime atsi- 
kes, arba monke nuo mus. durus amatninkams, jų se- 
Kam tu mane dabar fulini, nos amatninkiškos sąjun- 
saky damas kad čia yra dide- g0S nustoja savo galios, 
lis skirtumas. As čia jokio Kuomet^išdirbystės systema 
difrenso nematau. likosi surevoliucionizuota ir

—Aš tau ir sakiau, tėve, iš pat savo pamatų persikei- 
kad šito klausimo tu nesu- tė, profesinės sąjungos ir po 
pranti. Taigi tylėk ir klau- šiai dienai palieka senais sa- 
syk. Senai, senai, apie 1,200,- vo pamatais, ir laikosi senos 
000 metų atgal, ant žemės systemos. Profesinė sąjun- 
nebuvo da nei žmonių, nei ga. senos išdirbystės syste- 
bezdžionų, bet buvo gyvu- mos pagimdyta, visiškai jau 
nai, iš kurių galėjo išsivys- neatsako naujiems išdirbvs- 
tyt kaip žmogus, taip ir tės būdams. Sena amatnin- 

■ beždžionė. Tie gyvūnai ski- kiška unija vis nori užlaiky
to į dvi šakas ir nuėjo dviem ti seną savo formą, vis lai- 
) vystymosi keliais. Kiekvie- kyt’.s savarankumo, auto- 
■na tų atžalų laikui bėgant nomijos, delei ko turi kovoti 

J skilo i veisles ir taip iš vie- su kitomis amatninkiškomis 
_____ _  _ _ nos atžalos išsivystė visos unijomis, kuomet išdirbvstė 
sakyčiau, kad ne žmogus iš dabartinės beždžionių veis- tuo pačiu laiku taip susipy- 
monkės išsivystė, ale monkė lės, o iškitos pasidarė visos nė, kad visi amatai pasiliko 
iš žmogaus. Tas labai gali- žmonių rasės: baltaveidžiai, vieni nuo kitų priklausan- 
ma, vaike. Tas galėjo atsi- juodveidžiai, raudonveidžiai čiais vieną industrijinį susi
tikti šitokiu spasabu: apsi-ir taip toliaus. Taigi tu ma- vienijimą sudarant. Senos 
ženijo du jauni žmonės ir tai, tėve, kad tavo nuomonė, amatninkiškos unijos kapi- 
panelė švenčiausia davė buk beždžionė išsivystė iš talistui netik kad jau ne- 
jiems mažiuką; jiedu iškėlė apsigyvenusio girioj žmo- baisios, liet net pageidauja- 
krikštynas, užordeliavo gaus, yra 
snapso, alaus, ir pasikvietė ga. Ir

• z. ““ - * — • >* •

mon visumon
nėn, varžančion ir aprube-J laisvės! — iškilmingai už- 
žiuejančion būtiną asmens reiškia, propaguodamas ir 
ūgį ir plėtojimąsi. Tie au- demonstruodamas vienlvti- 
toriai nori sutverti ’’priedi- nę meilę. Magindamas vai- 
nį typą” didvyrio, I 
gyvenimo ima viską, o gy- leniškos grožės atgijimą ir i yy i v ry o - v* i z"\l - zx xx z-1 « • 1 *_______ • _ •.___ ______________ - 1 * -r*

da. Toksai didvyris

i Kurgi Ramu?

Kam tu mane dabar fulini’ nos amatninkiškos sąjun-

išsivystė iš talistui netik kad jau ne-

visai klaidin- mos, nes jų pagalba leng- 
jeigu evoliucijos viau kontroliuoti darbinin- 

visus savo frontus; svečiai bėgį šiandien butų gali- kus, rišant juos prie maši- 
gėrė-gėi ė. ant galo susimu- ma pakreipti atgal, tai nų daromomis su atskiromis

šė ir vienas likos užmuštas; po milionų metų žmogus ir unijomis sutartimis, 
kaltininkas, bijodamas pa- beždžionė vėl sugrįžtų prie Unionizmas surevoliucio- 
pult i džėlą, pabėgo į girią ir savo bendrų bočių, tečiaus nizavo išdirbystę. Industri- 
pradėjo slapstytis; ]>er ilgą nei žmogus nepavirstų į bez- ja privalo surevoliucionizuo- 
laiką jis užmiršo poterius, džicne. nei beždžionė į žmo- ti unionizmą Kaip ilgai 

plaukais ir taip pavir- gi], tik po valiai skirtumas darbininkai laikysis senų u- 
to i monkę. Kad taip galėjo tam jų nyktų ir galų gale nijos formų, taip ilgai jų 
būt. tai aš. vaike, galiu ir ant susilietų į vieną gyvūną, amatninkiškos sąjungos ne
są vęs dabar prirodyt. Išgy-! kurio negalima butų pava- galės nešti jiems naudos. Irt- 
venau per vasarą bušiuose ir dinti nei beždžione, nei žmo- dustrijinis darbininkų vie- 
taip nuo žmoniųtaip nuo žmonių atpratau, gum. Tai butų lyg tas kel- nijimasis yra pavojingu ka- 
kad dabar aš kartais net a- mas. iš kurio auga visokio pitalistiškai systemai. Bet 
be joju, ar aš žmogus, ar go- pavidalo atžalos. Nors vi- jis darbininkams yra neiš- 
rila. Sakau, tai tik vieną sos šakos išeina iš vieno kel-vengtinas. Ta mintis negali 
vasarą miške išgyvenau, ir ino. tečiaus negalima paša- būti nuslopinta nei gudry- 
tai jau monkės dvasia atsi- kyti, kad viena šaka išsivys- bių. nei prievartos priemo- 
rado, o kas butu, jei žmogus tė ir kitos. Ar dabar bus nėmis.

kuris iš kinu7a^eiškU pa^Xi he:|P??iekti’ Prie pri-
gjfvnuinu ima vis^ą, o gy- leniškos grožės atgijimą ir.ei ’ . .
venimui už tai nieko neduo-^filozofijomis priparadinėja,, lr meluoja.. Betgi kartais 
da. Toksai didvyris maž- kad gamta sutvėrė moteri 1 anda klausytojų, kurie tam 
daug juokingai priparodo,' eidama prie savo tikslo; tuo' nes svaįonė apie tobuly

i

kad turi plačiausią teise gamtos tikslu esą pančiai ir 
būti tuomi, kuo yra, atlie-1 retežiai, kuriais gamta trok- 
ka visa eilę darbų, buk pa- šta nuveikti ir pavergti žmo- 
liuosuosiančių jį nuo visuo- niją, tat.. 
meninių jausmų dr minčių, 
ir, jei apsiaučiami atmosfe- —Šalin pančiai...

Betgi neatmeta ir mote-

bę yra graži ir indomavimo 
verta. Tuo tarpu po indivi- j 
dualizmo skraiste jie savo 
pasekėjams pakiša mažiau 
ar daugiau vykusį fakivika- 

vis tą patį visuomeninį 
cinizmą. Kaipo tobulo žmo
gaus paveikslą įsivaizdinki-; 

line sutvėrimą, kurio visos 
'sveikos, tvirtos moralės psy-

ta
ra dvokiančiais tvankumais riškės, kurią sulyg savo jie- 
neuztroskma ji, arba jei ne- g0S jr ga]jos stengiasi palei- 
mirs jis sauzudystės mircia, j glėbi stumti,
tai gale knygos tikrai skai- 0 moteriškė istorinių P?.y
tytojui pasirodys naujai gi-'prietarų atsikratyti ir į jos ch°-tlzlskos ypatybes issi- 
nniyio parseno pavydale. (krauja ir smegenis susigė-' v?s.^? savytari>yj piiniau- 
Skaitytojas raukosi, skaity-; rusiu sen^į^ vergijos atmi- ^0J harmonijoj, neapsiruoe- 
tojas nepatenkintas. Ten,'nimiį ^je užmušti iki šiol zluod?mo?> nepnesgimauda- 

‘ irnos ir viena kitos nestelb-
’ damos. Ar gali būti toks 
(žmogus esamose gyvenimo 
sąlygose

paršelio pavydale. i-rania ir <
Skaitytojas raukosi, skaity-; rusjų senosios vergijos atmi- 

Ten,‘njmu savyje užmušti iki šiol 
kame yra mano, ten taip-ja neįstengė. Gamta apdo- 
gi būtinai ir neisvengtmai vanojo žmogų lytišku instin- 

•vr.a . P}:n!ausia,_ . nutono- ktu.kuri moteriškė taip gra- 
miskojo as esmė, ir skaity- ^iai ;r (iaiiiai nerkeitė i mei-
yra

išmintingas skaity-tojas
tojas — pastebi indomų ir 
labai pamokinantį dalyką: 
laisvė tiktai vieno ”aš” ne
dviprasmiai reikėdauja ver
gijos visų likusiųjų išvar- 
džių, taigi: tu, jis, mes, jus, 
jie... Tai sena teisyne, tūks
tančius kartų prirodyta ir be 
paliovos kartojama, kiekvie
nas tečiaus stengiasi ją už
simiršti. Betgi vienval to
kie sutvėrimai reikalingi 
šventai, nepaliečiamai nuo
savybei apginti. Cinikas 
priprato skyrstyt žmones į 
didvyrius ir minią. Bet mi
nia, kaipo minia, vis labiau 
nyksta iš savo eilių tverda
ma sužinias partijas, o 
šios ne juokais grąso buržu- 
aziškam ”aš.” Tat cinikas 
pagalbon šaukiasi didvyrio. 
Ir tas ateina — viliugingas, 
piktadaringas ir godus su
tvėrimas patrakusio šerno 

psychologija. Ir tokiam 
monstrui, pašauktajam 
šventas tiesas ginti, nėra 
šventų asmens teisių, ve, net 
į nuosavybę jis žiuri plėš-

žiai ir dailiai perkeitė i mei-1 . V’-1 nuolatinėj
1p .Tos naaarha nariai «an1 ^atlaidžioj kovoj UZ pilvolę. Jos pagarba pačiai sau , . o * - v. -
veik yra nieku prieš jos ata-'^um^;.
rištinę*) apie savo valią ir klekyieno as jssi-
pareiga nuovoką, kuri ir po yyst.vmas nei a aprubcziuo- 
šiai dienai joje užsilieka. IJamas’ ^P^amas ir siaun- 
Cinikai tatai žino ir moka' pa111?5 protakomis n* kunis- 
iš to atsakančiai pasinaudo-'^O1T‘1.S pastangomis ingi li
ti. Neištirtuoju viliodami J ir P1™#0 de‘
jie giliausias paslaptis žada į?™™8?. 
meile išrišti; kalba apie'7’0’"”0 
berybinę laisvę — apie gra
žią ir žavejančia laisvę — ir 
iliuzijomis, kurias ir mote- . .
riškė, kaip ir visus kitus j a.TS.’ 
blizgučius, karštai mėgia,' , UL 
jie lengvai ja įsivilioja į iš-' Stai??s v . . i
girtojo; nešvaraus urvo bu-!^!!n?a„ĮS^m“‘^:^r^ 
duarinį rūką.

Būdama apdovanota nesu
prantamai stipriu noru my
lėti, įkvėptą prakilnių troš-' 
kimų kaskart giliau ir gra
žiau meilę atjausti, moteriš
kė greit ir lengvatikiškai 
pasiduoda apgaulingiems, Į 
anormaliams ir aštriems pa- 
dilginimams, ir nors dailioj 
taurėj jai būna ___

*) Kuo tėvų paveldėtina, pri
siimtoji ypatybė.

•e visumą ir nepaliečiamybę 
savajį ’’aš” plėtoti galima 
vien tik vienoj pakraipoj, 
specializuoti tik tūliems tik- 

‘ > ir alsintis 
darbu naujiems kovos bu- 
------1 ir klastoms išrasti.

i prie įvairių aplinkybių ją 
pritaikant, bet niekad nega- 

i Įima ią išplėtoti ir sustiprin- 
I ti. Galima kad ir nenorams 
jpilnon godumo, pavydo ir 
! nevydoniškumo valion atsi
duoti, bet niekad negalima iš 

, žemų jausmų ir bevertingos 
' rupos pančių pasiliuosuoti 
ir savo sąmonei laisve įgy- 

duodami «• Ka5> Pasieku? men;
ku patogumų, žmogus turi 
atlikti didžiųjų piktybių ir 
tik tose piktybėse gali pri-į

Kur vakare leidžias 
Saulutė raudona,
Kur oras atvėsta, 
Aplinkui ramu, — 
Klausysiuos lakštutės 
Čiulbėsiu malonių,
Kad širdis taip liūsta, 
Gal bus čia smagu?...

$ * ♦

Ne! Čia tuščias vaizdas! 
Čia širdis tik ilgis — 
Lakštutės dainelės 
Blakstienas man vilgo!...

M. Mokinys.

Ant krašto.
(Aukauju G. P-tei)

Nelaiminga ta dienelė, 
Kurioj tave pažinau! 
Veidmaininga tavo meilė, 
Kuo apviltas aš likau.

Prižadėjai tu mylėti 
Mane vieną amžinai, 
Metai spėjo nutekėti, 
Kito mylima likai.

O nelemtas tu likime! 
Būt apviltu mylimos — 
Skaudžiau pragaro kan- 

[kynės, 
Baisiau mirtinos kovos!

Nebešviečia sielai akįs, 
Tamsus saulės spinduliai, 
Kad išgeso viltis-siekis, 
Ką masino taip gražiai...

Tik mėnulis štai padangėj, 
Kurs nekartą mudu du 
Matant džiaugės musų 

[laime, 
Šaipos piktuoju juoku.

O mėnuli, kurs girdėjai 
Meilės priesakas šventas, 
žinai, kad aš ištesėjau, 
Neesmi viliugu aš!...

i
Sudie paslapčių žinove. 
Tu pasauli palik sveiks! 
Mane gelmės jau apžioja, 
Ten kentėt man nebereiks.
1—IV, ’16. K. A.-as.
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visokios žinios
UŽPUOLIMAI IR PLĖŠI

MAI.
Užpuolė kasyklų perdėtinį 

su $26,000.
Peoria, III. — Pereitoj su- 

batoj po pietų netoli nuo čia 
plėšikai buvo užpuolę mainų 
perdėtinį Off, kuris vežėsi 
automobiliūje $26,000 ang
liakasių algoms. Kartu st 
Offu važiavo ir detektyvas 
Gustine. Plėšikai, matyt 
gerai žinojo, kad tenai bus 
vežama tiek pinigų, todėl jie 
pridėjo ant kelio rąstų ir pa
sislėpė krūmuose. Kaip tik 
dptektvvas išlipo iš automo- 
biliaus nuversti nuo kelio 
rąstus, tuojaus iš krūmų j: 
šovė. Jis krito sužeistas ke
liom grankulkom. Perdėti- 
nis Off tuomet iššokęs iš au- 
tomobiliaus leidosi bėgti. 
Plėšikai paleido ir jam vieną 
šūvi iš krūmų, šmotas pa
taikė jam i aki ir jis jau ne
begalės ja matvt.

Krepšys su $26.000 tečiaus 
pasiliko automobiliuje nepa
liestas; plėšikai pabėgo, tur
būt bijodamiesi, kad po šau
dymo kas neužeitų.

Plėšikai du policmanu už
mušė, keturis sužeidė.

Denver, Colo. — Pastaro
mis dienomis plėšikai sute
rorizavo visą Denverą ir Co- 
lorado Springs miesteli. Pa
staroj vietoj pereitoi suba- 
toj policmanas McMahill su
stojo ištirti vieną uždengtą 
automobiliu. Iš automobi- 
liaus pradėta šaudyt ir po
licmanas likos užmuštas. 
Diena prieš tai tenai likos 
užmuštas vienas detektyvas, 
o kitas sužeistas. Pereitoj 
subatoj tris policmanai buvo 
sužeisti Denvere. Du plėši
kai areštuoti.

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., on Sept. 
18, 1918, as reųuired by the Act of
(V'nbor «. 1917.

Debsas nuteistas
10 metų kalėijman.
Dėbso byla Clevelande pa- 

ibaigė pereitoj sąvaitėj. 
Teismas nuteisė ji ant • 10 
metų kalėjimam Jis buvo 
kaltinamas už priešingą val
džiai prakalbą. Debsas ape- 
’iuos Į vyriausj Suvienytų 
Valstijų teismą. Iki tos ape- 
’iacijos jis likos paleistas po 
kaucija namo.

MAINERIAI NEPAISO 
GRĄSINIMŲ.

Shamokino apielinkėj. 
Pennsyh anijoj, sustreikavo 
kietosios anglies n aineriai, 
reikaiaudami daugiau algos. 
Kuro administratorius Gar- 
fi-Jd mušė iš Vėasb.ingtonc 
telegramą, kad streikieriai 
tuoju ul grįžtu daiban, ne" 
kitaip jie busią asmeniškai 
atsakomybėje.

Nepaisant šitokio Garfiel- 
do pranešimo, streikieriai 
atsisakė grįžti prie darbo.

SUSTREIKAVO 20,000 
ANGLIAKASIŲ.

Pottsvillės apskrytyj, nes 
valdžia nepakėlė jiems mo- 
kesties kaip jie reikalavo.

Kunigija, biznieriai ir kiti 
dėjo visas savo pastangas, 
kad maineriai delei patrioti
zmo pasiliktų prie darbo. U. 
M. W. of A. prezidentas 
Matthevvs dirbo per ištisą 
dieną iki vėlybam vakarui 
veltui stengdamasis atkal
binti mainerius nuo streiko.

Streikas sumažina anglių 
^redukcija mažiausiai 20,- 
000 tonų dienai.

True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on Sept. ( 
18, 1918„ as reųuired by the Act ofOcUiDer 6, 1917.

REGISTRANTŲ DOMAI.
i (Drafto viršininko prane- ar trisdešimts dienų. Toks 

Šimas.) I laikotarpis šiuo sykiu negali 
būti eikvojamas. Klausimų 

verčia sąsiuviniai bus išsiuntinėtiReikalas, kuris
spalių mėnesyje šaukiamus vientik su registracijos nu- 
vyrus imti kariumenėn ur- meriais. Tas registruotiems 
mu arba dalimis, verčia taip- duos progos klausimų sąsiu- 
gi žiūrėti, kad ”Locai Boar- vinį išpildyti tuo laiku, kuo
lų” darbas pasigreitintų met įvyks paeilinio numerio 
šiuo laiku, arba tiesiog pa- traukimas, tokiu budu dvi- 
čioj darbo pradžioj. Būtinai dešimts penkias ar trisde- 
reikia, kad ”Boardui” dar- šimts dienų sutaupinanc. 
bas eitų kur-kas sparčiau, I Kuomet klausimu sasiuvi- 

................ *, ”boar- 
imsis tyrinėti ir klasi-

negu metai atgalios. Bus njai bus sugrąžinti, 
padaryta žygiai, kad visais dai” i___
budais reikalingo spartumo fįkuoti iš visų sąsiuvinių tų 
itsiekus. į metų grupes, kokias Prezi-

Nustatymas registracijos' dentas nuskirs. Tas nuski- 
kortalėms paeilių numerių rjmas dar nepadaryta, bet 
ir paeiliui vardų su jų nu- saVu laiku apie tai bus pra- 
meriais siuntimas Valstijų nešta laikraščiams ir žmo- 
gen. maršalui yra pirmieji nėms. Tas sąsiuviniu egza- 
atvėjai, kur ypatingos pa-: minavimas sulyg metų, ku- 
^tangos pagreitinti gali būti • rjc nirmiausia turės būti pa- 
padarytos. Paeilinių nume-' šaukti, duos progos ”boar- 
rių nustatymas vargiai ims; dams” ganėtinai vyrų paru- 
daugiau kaip dvi, tris dienas! pjnįi spalio mėnesio šauki- 
didžiausiuose ”Boarduose.” i mams. Kaip aš keliuose at- 
Vienok paeiliui vardų sura- j vėjuose patėmijau. pirmo- 
švmas su jų numeriais yra' sjos klesos vyrų išteklius, 
darbas, kuris 1917 m. užėmė 'sulyg pirmesnio amžiaus ap- 
visą mėnesį po 5 d. birželio rubežiavimo, išsibaigs ar 

Šiuo sykiu praktiškai bus netoli to su 
spartesnio šio mėnesio pabaiga. Kad 

Vienok be tokio su- nesusitrukdytų vyrų i kem- 
rašo negalima apsieiti, nes pes plaukimas^ 
tik tokio surašo duplikatas tarnybon šaukti i 
pas Valstijos adjutantą ar ___'
pas provost maršalą gene- tai bus galima, tai priklauso 
rolą reiškia vienatinę ga-Į— „i—i -------;
rantiją, kad kortelės paei-’ 
linis numeris nebus pamai-J____
nyias po numerio ištrauki- 
mo Washingtone, kas gali;

jei ”boardas” prielankiai at- LNPS n RAJONO DONAI

registracijos, 
salima tikėtis 
darbo.

Kad

mes turime 
iš naujos 

klesos sekamą mėnesi. Ar

nuo ”local boardų" energi
jos ir visų paliestųjų susi
klausymo.

Jeigu atsirastų rajone lo
kių kuopų, kurios dėl stokos 
finansų arba kitokių prie
žasčių negalėtų prisidėti 
prie agitacijos ir savom spė
kom neįstengtų nieko suren
gti, tai tegul tuojaus krei
piasi prie rajono organiza ’ 
to rėš.

M. Michelsonienė, 
Rajono organizatorė.

Pajieškome musų tėvo Simano Ja
navičiaus, pirmiau jis gyveno Brook- 
lyn, N. Y., ir antras metas nežinia, 
kur prapuolė, o musų motina mirė 12 
liepos šių metų ir paliko mus du naš
laičiu: mane Vincų 10 metų ir seselę 
Marijoną 7 metų. Tas paveikslas, tai

True translation filed v.ich the nost- 
master at Boston, Mass., on Sept. 
18, 1918., as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

Apsaugokit savo 
Bondus.

musą tėvo, jis paeina iš Suvalkų pub., 
Vilkaviškio pav., Paventbrių kaimo. 

lAupšto upio, šviesus ir turi vienų ko- 
lią skaudamą, bet nešlubuoja. Kas 
j apie ji mums praneštų, tariam širdin
gą musu ačiū. (38)

VINCAS JANAVIČIA,
129 Kopė str, Brocklyn, N. Y.

Pajieškau gyvenimui draugės, mer
ginos arba našles nuo 28 ki 38 metą 
amžiaus; as esu 13 metų, moku gerą 
amatą ir norėčiau rast draugę, kuri 
mylėtų gražų šeimynišką gyvenimą. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti savo 
jtavcikslą. (39)

A. M. C.
353 Centrai avė., Rochester, N. Y.

Vieną banditą užmušė, 
antrą sužeidė.

Arcadia, Kan. — Anksti 
pareitoj subatoj rytą tris 
ginkluoti banditai buvo už
puolė čia Home Statė Ran
ka. Kovoj su plėšikais likos 
užmušti du bankos viršinin
kai ir vienas banditas, o an
tras banditas sunkiai sužeis
tas. Trečias užpuolikas pa
bėgo.

Apiplėšė banką.
Indianapolis. Ind. — Čia 

manoma, kad tie du galva
žudžiai, kurie Coloradoi už
mušė du policmanu ir Den
vere likos areštuoti, bus tie 
patįs banditai, kurie 8 rug- 
piučio išplėšė čionai banką, 
išnešdami $18,380 grynais 
pinigais.

KARDINOLAS MIRŠTA
New Yorko kardinolas 

Farlev sunkiai serga ir kas 
valanda laukiama jo mier- 
ties.

VOKIETIJA SIŪLO BEL
GIJAI TAIKĄ.

Vokietija pasiūlė Belgijai 
taiką šitokiomis išlygomis:

Kad Belgija pasiliktų ne- 
utralė iki karės pabaigos.

Kad ]K) karės visa Belgi
jos ekonominė ir politinė ne
priklausomybė butų sugrą
žinta.

Kad tarp Belgijos ir Vo
kietijos butu atnaujintos vi
sos pirklybės sutartis, ko
kios buvo padarytos prieš 
karę.

Kad Belgija panaudotų 
savo Įtekmę, kad Vokietijai 
butu sugrąžintos visos ko-

POLICIJA SUSTREI
KAVO.

Cincinnati mieste pereitoj 
sąvaitėj sustreikavo polici
ja. Jos vietą užėmė taip va
dinamoji ”horne guard.”

Policijos streikas buvęs 
taip netikėtas ir greitas, 
kaip bomba. Per keli mėne
sius policmanai vis skundėsi, 
kad prie dabartinio brangu
mo jie negali už seną algą 
pragyventi. Daug kartų jie 
reikalavo algos pakėlimo, 
bet apie streiką niekad ne
kalbėjo. Tik staiga 13 rug
sėjo rytą policijos viršinin
kas sužinojo, kad policmanai 
laiko slaptą mitingą. Jis 
nusiuntė tenai porą detck- 
tivu, bet nebemanai jų neįsi
leido. Kadangi detektivai 
buvo policmanu viršininkai, 
tai penkis policmanus, kurie 
nenorėjo judviejų Įleisti, jie
du tuojaus suspendavo.

Už pusės valandos polic
manai padavė reikalavimą, 
kad suspendavimas nuo jų 
draugų butų tuojaus nuim- 
^as ir kad visu alga butų pa
kelta nuo $1,260 iki $1,500 
ant metų. Prie to buvo pri- 
kerkta pastaba, kad jeigu 
šitie reikalavimai iki 3 va
landai po pietų nebus išpil
dyti, bus apskelbtas strei
kas. Miesto apsaugos direk
torius į 'policmanu reikalavi
mus visai neatsakė ir jie 
tuojaus sustreikavo.

Riaušių iki šiol streikie
riai da nekėlė.

sineštų ar norėtų pavojun -----------
išstatyti registrantą ir jo Moterų Progresvvio Susi- 
Paedinį, numeri pakeistų, vienijimo agitacijos savaitė

Moterų Progresyvio Susi-

Jonijos.
Kad flandru mažumos 

klausimas išrištas ir kad 
flandrai, kurie padėjo vo

kiečiu Įsiveržimui, nebūtų 
už tai baudžiami.

Savo pasiūlymuose Vokie
tija tečiaus nei žodžio neuž
simena apie atlvginimą Bel
gijai už padarytas jai 
skriaudas.

PETROGRADE NUŽUDY
TA 812 ŽMONIŲ.

Stokholme gauta privati
nių telegramų, kurios sako, 
kad pareitoj sąvaitėj Petro
grade buvo nužudyta 812 
žmonių ir kad da 400 esą 
pažymėta nužudymui.

DA $7.347,000,000 PAREI
KALAVO ARMIJAI.

Karės departamentas pa
skyrė da $7,347,000,000 
armijos reikalams, kad padi
dinus paskirtą skaičių ka- 
rumenės ateinančiuose me
tuose.

Užtadgi nebus galima im-Į 
ties numerių traukimo Wa- 
shingtone patol, pakol tie 
surašai nebus prirengti ir 
prisiųsti visų valstijų. Bet 
manoma, kad tai neužtruks 
ilgiau dešimties dienų.

Sekamu pagreitinimo at
veju bus klausimų (Questio- 
naires) išsiuntinėjimas taip 
greitai, kaip galima. Pir
miau išdirbtu pienu klausi
mų sąsiuviniai buvo išsiun
tinėjami po penktą nuošimtį 
kasdien. Tokio apsirubežia- 
vimo dabar nebus laikomasi. 
”Local boardai” galės klau
simų sąsiuvinių siųsti tiek 
ir taip greitai, kaip kokiam 
”boardui” parankiau atro- 
dvs. Vienu žodžiu, jie bus 
siunčiami taip greit, kaip 
greit registrantai su jais 
galės apsidirbti.

Tokiu pat budu klausimų 
sąsiuvinio išpildymas turėtų 
būti pagreitintas užsiregis
travusiais, kad klastifikavi- 
mo darbas kaip galima pasi- 
ereitintų po registracijai. 
Tuo tikslu laikraščiai gero
kai pagelbėtų, jeigu jie ”Lo- 
cal boardus” ragintų susi
nešti su legaliais pataria- ; 
maišiais komitetais (Legai balius, koncertus arba ran- 
Advisory Boards), gi kad j kų dailės darbų parodas. Jei- 
pastarieji visais galimais igu kuri kuopa norėtų rengti 
budais patarnautų patari- ■ parodo, o nežinotų kaip, lai- 
mais ir pagalba registram kreipiasi prie rajono organi- 
tapis klausimų sąsiuvinį iš- zatorės, ji išgelbės.

Kas vakaras reikia kiek
- -
kas vakarą rengia, kokiam 
tikslui ir kviesti moteris ir 
merginas prisirašyti prie 
vietinės LMPS. kuopos. Ne
reikia laukti kol pačios ateis 
prisirašyti; jos gal dar ne
turi tiek drąsos, todėl reikia 
(pereiti i>er svetainę ir nea]>

j nrasidės 13 d. Spalių ir trau
ksis iki 20. Geistina, kad 
kiekviena kuopa nors kokius 
tris vakarus surengtų ši bei 
tą tos sąvaitės pažymėjimui. 
Reikia atmiiiti, jog dabar 
musų organas ”Moterų Bal
sas” jau duodama narėms 
už mėnesines mokestis. Jei
gu nutarėm duoti narėms 
laikraštį, tai turime ir žiū
rėti, kad tų narių butų už
tektinai jo palaikymui. Tu
rime dėti visas jiegas, kad 
per šią agitacijos sąvaitę 
padidinus susivienijimo 
narių skaičių dvigubai. 
Naujos narės šįmet bus 
daug lengviau prikalbinti, ir 
prikalbinus kuopoj palaikyt, 
nes dabar negalės sakyti, 
kad nieko negauna už mė
nesinę mokestį.

Taigi, draugės, prie dar
bo! Stengkimės per tą sa
vaitę išplatinti kuo daugiau
siai literatūros ir prikal
binti kuo daugiausiai naujų 
narių.

Kaikurios kuopos klausia, 
ką geriausia rengti agitaci
jos vakarais. Galima rengti 
prakalbas, paskaitas, disku
sijas, lošti teatrus, rengti

Daug lietuvių darbininkų 
turi nusipirkę taip vadina
mų ”liberty bondsų” ir ne
šiojasi juos kišeniuose, arba 
laiko kur nors į stalčių įkišę.

Taip laikyti bondsus pa
vojinga. Juos lengvai gali 
kas pavogti ir parduoti. 
Nieko nereiškia, kad jus tu
rėtumėt ir numerį savo bon- 
dso kur nors ant sienos už
sirašę — jeigu bondsą jums 
pavogs, kito jus negausite 
ir jūsų pinigai bus prapuolę.

Todėl, kad bondsą apsau
gojus, reikia jį užregistruo
ti. Registruoto bondso pa
vogti niekas negalės, nes ne
galės jo parduoti. Ant re
gistruoto bondso būna iš
spausdinta savininko pa
vardė ir bondso numeris už
registruotas W ashingtone.

Užregistruoti bondsą visai 
nesunku ir nieko nekaštuo
ja. Reikia tik gauti tam tik
rą aplikacija ir, išpildžius 
nusiusti ia kartu su 
bondsu Washingtonan. .......... ---------
tenai ateis registruotas bon-' 
dsas. . 
lui galima gauti veik kož- 
nam banke.

Siunčiant aplikaciją su 
stt bondsu adresuoti galima 
taip: Treasury Department, 
Liberty Loan Division, VVa- 
shington, D. C.

Laišką patartina užregist
ruoti.

I

Pa.iicš’ au Petronės Muraškutūs, ku
ri F. J. Dagočiaus paskelbtuose iš Lie
tuvos laiškuose rašanti Vincui Čepai
čiui. Meldžiu jos pači s atsiliepti že- 
žiau tilpstančiu adresu ar kas ją žino 
malonės pranešti.

Vincas Čepaitis (39)
169 Palmerton avė.,

Toronto Ont., Canada.

Pajieškau draugų ir pažįstamų iš 
Telšių pavieto. As esu dabar Frakci
joj. norėčiau su draugais susirašyti. 
Lietuvoje as vadinuosi Leonas La- 
kačauskas. dabar kariunieiičj užrašy
tas sekančiu vardu:

Priv. Leo Katorskis,
'Co. E. 11-th Infantry,

A. E. Fofces, France.

As, Feliksas Maridrauckaš, pajieš
kau savo brolio, Pranciškaus Mand- 

' raucko, kuris paeina iš Kauno gu- 
| bernijos, Ukmergės pavieto, Svedesų 
I miestelio. Pirma jisai gyveno Ar- 

VO ' lrentinoj, pietų Amerikoj. Aš dabar 
' tarnauju kariumenėj ir neužilgo turis ; hut prisieis iškeliauti į Francuzijų, 

‘i susižinoti su 
. .broliu, nes turiu pas jį svarbų reika- Aplikaci.ią tam tiks- , Jų. Taigi ar jis pats, ar kas apie jį 

• -------7? —:i. i._- (žinote, malonėkite, atsiliepti. Savo
draugų ir draugių svedesiečių taipgi 
meldžiu atsišauktu ^lano 
toks:

Fcliks Mandrauckas,
Co. B. 1-st Dcv. Bn., 157-th D. 

Camp Gordon,

adresas 
(39)

B., 
Ga.

RO-MALONĖKIT SUTEIKTI 
DA LIGOJE.

> *■

Meldžiu gerbiamu daktarų 
duot patarimą per laišką kaip iš- 
sigydyt reumatizmą. Kojose 
daktaras biskutį apstabdė, bet 
visiškai išgydyt negalima. Ypa
tingai rytmečiais kojas labai ge
lia. Bukit malonus lietuviai 
daktarai man tame pagelbėti.

Kast. Amešėjus,
1*57 Nanticok st., Plymoutn, Pa.

Pajieškau savo sunaus Alekso Ma
caičio, is Šventežerio valsčiaus, Seinų 
pav., Suvalkų pub. Jo tėvas iš Al
vito Valsčiaus, prieš 20 metų paliko 
iį mažų nrie motinos. Jo paties atsi
šaukti ar kas apie jį žino meldžiu pra
nešti.

Kranas Macaitis. (39)
BOX 37, Hartshorne, Okla.

Pajieškau Mikolo Juknio. iš Inkilų, 
Lidokų parapijų.,. Vilkmergės pav., 
Kauno gub. Aš iš Grezonių, tos pa
čios parapijos. Meldžiu atsišaukti ar 
kas jį žino malonės pranešti, nes tu
riu svarbų reikalų, būdamas paimtu 
kariumenėn. (40)

Nikodemas Katinas.
BOX 133, Tariffville, Conn.

Paįieškojimai

Pajieškau dėdes Juozapo Patumsio 
ir pusbrolio Kazio Augustino, iš Vilk
mergės pavieto, Kauno gub., gyveno 
St. l»uis, Mo. Jų pačių meldžiu at
sišaukti ar’kas juos žino malonės 
pranešti, nes turiu labai svarbų rei
kalų. (39)

Jonas Yuška,
95 21-st str., S. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieš'-au broliu Petro ir Adomo 
Novasickio, Patesčio viensėdžio, Ka
varsko narap. Jie atvažiavo į Ame
riką 1909 metais. Jie patįs lai atsi- 
š.-i;’ ia arba kas apie juos žinotų ma- 
lončkite pranešti, nes aš esu kariu- 
n-.enėje ir norėčinu su jais susirašyti. 

Eranislavv Pau) (40)
Co. I, 3-rd Develop. Batalion, 

Camp Devcns, Mass.

Ona Tumosukė—Rinkeviėicnė pa- 
jieškau brolių Jono ir Flarijono Tu- 
mosų, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Pajevonio parap. Mano vyras 
mirė ir id. gegužės tapo palaidotas; 
vyresnysis sūnūs Vincas, 15 metų — 
susižeidė 4 rugpiučio; aš pati sergu 
ir norėčiau prieš mirsiant pasimaty
ti. Malonėkite atsišaukti tuojaus.

Ona Tumosukė-Rinkeviėienė, (39)
R F D No. 3, BOX 96, Irwin. Pa.

Pajieškau V'nco ir Antano M'la-
Suvalkų gub., Mockavos 

•, Puncko parapijos, Svidiškių 
Kas juos žino, meldžiu man 

(39) 
Jonas Milašis.

Ath.cns str., So. Boston, Mass.

APSIV ĖDIMAI.
sau skų, 
gmino, 
1 a’mo. 
pranešti.

£04

Pajieš’ »ti 
rvb, 
kaimo.

< c, N

Simano Sriubo. Kauno 
Ar.ikščiu , valsčiaus Palukniu 

Meldžiu atsišaukti.
Jokūbas Švylpa,

I. 3-rd str., Brooklyn, N. Y.

Paiieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 33 melų amžiaus, laisvų 
•'ažiuru. Su pirmu iaišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslų. Atsakymų 
duosiu kiekvienai. (39)

Chas. Malkis.
R F D BOK C.,

WcM Frankfort. III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnes 35 metų. Aš 
esu 35 metų, turiu visus reikalingus 
šeiminiškam gyvenimui rakandus ir 
stubą, reikalinga gera gasfiadinė. 
meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai, paveikslus grąžin
siu. (40)

Jurgis Ampusaitis,
170(j Sangamon avė., 

Springfield, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, turinčios kiek kapitalo. 
Aš esu apie 20,000 vertės turo savi- 
ninkas-biznierius, reikalaujantis pro
tingos ga-spadinės. G;^i atsišaukti 
ir bėdina, tik tokių turi būti daili ir 
linksmaus veido. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką. (38)

A. L. Y.,
634 No. Clark str., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 36 metų amžiaus. Aš esu 
32 metų. Mylinčios gražų dorą gy
venimą malonės atsišaukti. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką.

J. B., (39)
6330 So. Ratine avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
tarpe 18 ir 22 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, aš esu 22 metų, turiu gerą 
darbą liuosas nuo kariumenės. As 
paeinu iš Suvalkijos, Naumiesčio pa
vieto. Geistina, kad ir mergina atsi
šauktų iš to paties krašto. Platdh- 
nių žinių suteiksiu per laišką.

J. Yuodi-sius, (38)
161 — 8-th str., So. Boston, Mass.

REIKALAVIMAI.
REIKALING \ nebejauna moteris, 

kuri norėtų prižiūrėti du vaiku: vie
nas — 4 metų; antras 3 m?tų. Mota
is. kuri norėtų apsiimti ta darbą, 
nabnėkit atsišaukti šiuo adresu:

Ona Paskųs, (39)
I‘. O. BOX 160, Ix:viston, Maine

REIKALINGA našlė arba mergina 
prie namų už gaspadinę pridabot vai
kučių; mažesnysis 15 mėnesių, ki
tas. 4 metų. Esu našlys 36 metų, tu
riu pelningą darbą ir savo namelį. 
Paeinu iš Andrišiunų sodos, Gasciu- 
nų parapijos, Šiaulių pav., Kauno 
gub. Moteris ar mergina, kuri norė
tų ta darbą apsiimti, malonėkit atsi
šaukti. (38)

Klemensas Alekserius.
P O BOX 13, Luke. Md.

PRANEŠIMAI.
AR ŽINOTE KAD —
Aš padarau 100 dailiausiu fotogra- 

fiškų štampu su jūsų paveikslu tik 
už 81.20? Reikalauk prabos (pavyz
džio). įdėk už 3c. štampą ir gausi 
pamatyt, kaip tokios fotografiškoš 
stampos išrodo. (39)
THE GEORGE PHOTORG APHER, 
609 North Riverside str..

Waterbury, Conn.

LIETUVIŲ ATYDAI.
Daugelis lietuvių Wilkes Barre, Pa. 

rasosi į sąryšį, kad pirkti šieną, bul
ves ir kitokius daiktus tiesiog nuo 
ūkių už tiek kiek kaštuoja šį rudenį. 
Kurie to da nežinot, o norėtumėt pri
sidėti, tad kreipkitės šiuo adresu:

WM. B. DEBES. (39)
25 Bennctt Bldg..

Wilkes Barre, Pa.

EXTRA! PARS1DU0DA!
Gera proga lietuviui kriaučiui.

Puikiam miestukyje, netoli nuo Ba
stūno, parsiduoda kriaučių sapa. Biz
nis gerai išdirbtas per daug metų. 
Miestas apgyventas lietuviais, len
kais ir rusais. Platesnių žinių klau
skite "Keleivio” Redakcijoj.” (39) 
ant Š. A. M. 255 Rroadway.

So. Boston. Mass.

MOTERIMS PLAUTIS

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dcl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rasvkit tuoįaus. (?)

FISHLE1GH & CO.. Dept. 924. 
CHICAGO. ILL.

Už Suv. Valst. rubežių kaina $2., pi
nigai turi būt prisiųsti iškalno.

pildyt.
Tai reiškia, kad ir regis- galima paaiškinti publikai 

įrantai turėtų 
prie pagreitinimo 
Tie turi klausimų 
isnildyti ir sugrąžinti 
cal boardams,” septynių die
nų. Įstatymo leidžiamų, galo 
nelaukiant.

1917 metais klausimų są- ,_____________
siuviniai (Questionaires > j lenkti nė vienos nepakaibi-
nebuvo siuntinėjami pirma,'nūs prisidėti prie kuopos, 
negu numerių traukimas 
Washingtone Įvyko, paeili- 
nis numeris paskelbta ir 
”Boardai” numerio ant są
siuvinio nepažymėjo. Jeigu 
toji procedūra šiuo sykiu at
sikartotų, klausimų sąsiuvi
nis negalėtų būt išsiuntinėti 
jx> registracijos dienai per 
kokias dvidešimts penkias

prisidėti 
darbo, 

sąsiuvini 
■ ‘ ”lo-

i

Pajieškau brolio Frano Norkaus, 
ė. Ketumi sodžiaus, Kauno gub. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu jo pa- 

I ties atsišaukti ar kas jį žino malonė; 
pranešti.

Sam Norkus.
IVhipplc Barracks, Arizona.

Pajieš’ au dėdžių Jono ir Kazi
miero Tolišauskų, iš Rotulių kaimo, 
SI irsnemunės parapijos, Jurbarko 
valsčiaus. J.i pačių atsišaukti ar kas 
juos žino meldžiu pranešti.

Jonas Girdžius,
5 Becler. str., Pittsburgh, Pa.

Prakalbų maršruto, kuris 
buvo nutarta surengti, kai]) 
rodos, negalėsime turėti, nes 
negalima gaut kalbėtojų. 
Kviesta visos žinomoms mo
teris ir vyrai kalbėtojai, bet c jaus, 
nei vienas neapsiėmė atlikti 
maršrutą. _1 2___ L'
koks kalbėtojas, tai bus pra-. 
nešta kuopoms. >

Pajieškau brolio Kazio Bizausko, 
Viidur” sodžiaus, Joniškėlio parap., 
Panevėžio pavieto. Kauno gub.. yra 
gyvenęs Ch'cagojc is dirbos prie siu
vėjų. Meldžiu paties atsišaukti. 

Mike Bizauskas
675 ITazard str., Palmcrlon, Pa.

Pajieškau brolio Kazimiero Matavi- 
ciaus. iš Pal'scių kaimo, Plungės pa- 

,J>s, Teisių pav., Kauno gub.. gy
veno New Yorke. Turiu svarbu »\ji- 

Jei dai* atsirastų kaia ir meldžiu jo paties atsišaukti 
, I ar kas žino teiksis pranešti.

Konstantinas Matavičia. (39) 
BOX 78 Peacock, Mich.

Panėši au apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 21 metų amžiaus, aš esu 
26 metų. Mergina turi būti gražios 
išvaizdos, mokanti rašyti ir nema
žesnės 5 pėdų. 6 colių Vaikinų mel
džiu nerasynėti. (39)

S. IL
SO Portland str., Cambridge, Mass

Pa'ieškau apsivedimui merginos, 
i nuo 18 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
29 metu. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveiksią. Atsakymų 
ir platesnes žinias suteiksiu per laiš
ką. Vyrų meldžiu nerašinėti

B. Pukenis,
BOX 757, Rocbling, N. J.

Pajieškau apsivedimui m< rginos, 
ne jaunesnės 18 ir ne senesnės 2»> 
metų. Aš esu 21 metų, turiu gerų dar
nų. Su pirmu laišku meldžiu prisiųs
ti savo paveikslą, paveikslus reikiant 
grąžinsiu, atsakymą duosiu kiekvie
nai.- J. Z., (39)
960 West Warren avė,. Detroit, Mich

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos ) 
didžiąją Europos karę, kuri yra reiF- 
gijos pasekmė, tai būtinai kiekvienas 
lietuvis turi perskaityti 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. stempą prisiųsti.

F. MILAŠAUSKIS.
1.1 Atlantic st.. So. Boston, Mass.

Paiieškau merginos apsivedimui 
r-uo 20 iki 28 metu. Geistina, kad 
mergina butų Lietuvos. Aš esu 28 
metų. Su pirmu iaišku meldžiu pri
siųsti savo paveiksią. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką (41)

John Kunčias,
Mulcahy Mine, Shullsburg. Wis.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčia 
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 stampoms

J. RIMKUS
T. O. BOX 36 llolbrook. Mase.
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BDMORISTIKlp^l ir^ergofuumviliuiiun. evenbodl šarap! i Kas man teko pastebėti,
O jus mieli paklausykit, 
Da ir kitiems pasakykit. 
Kad čia jums pasakius 

są, —

KELEIVIS.

KLAUSIMAS DŽIAN
BAMBAI.

I —
Džian Bambos Reide 

sako spvčių.
: Tegul bus pagarbintas.
1 O dabar, kada visi vyrai 
ir mano Džianas rengiasi eit 
faituot kaizeri, tai šiur ting 
jie jį sufaituos. Eniau, 
kaip mano Džianas nuva
žiuos. tai Mr. kaizeris galės 
pasakyt visiems savo fran
tams gudbai, bo ant failo jis 
yra biski ekspyrens. Jų 
bet!

Bet, leidės, tai da ne vis
kas. Kaip visi musų vyrai 
išvažiuos ant didelio faito su 

■džermanu, tai mums, lei-: 
dėms, bus geras čenčius jų i 

‘pleisą užimt. Anistagat! Ir 
tuomet mes jiems parodv- 

esi sim, kad mes turim 
už poną 
ir vvrai.

Į 
IJ tie-

Gerbiamas AI r. Džian 
Bamba!

Mes girdėjom kad tu 
glaunas lojaris oi Junaitet pat tiesą votuot 
Stele ir visokių tinksų žino- prezidentą kaip 
vas, tai pastanavijom krein-,šiur, Maik! 
tis pas tave su vienu kvesči-, Kada mano Džianas aną- 
nu ir prašyt tavo lockos, kad vakarą parėjo namo, aš jam 
tu pasistorotum mums jį pasakiau: 
išekspleinyt.

Musų biznis yra toks:
Mes esam du kavaleriai ir 

pripratom prie vienos lei
dęs. Mes jai nupirkom aku-, 
liovus, žiedą, tankiai užfun- 
dydavom aiskrymo ir kito
kiu tinksų. Ji mums irgi 
užfundydavo. Viskas buvo 
olrait, ale dabar atsirado 
trečias sportas ir jis taipgi 
pradėjo prie jos lysti. Jis 
eina prie jos ir nieko neper
ka. Tai mus paėmė piktu
mas ir mes pasaugoję vieną 
syki ji sugavom, ale nežino
dami ką su juo daryti, pa
leidom fry. Taigi mes da
bar klausiam tavęs, Mr. 
Bamba, kad tu, kaipo moky
tas saliunkyperis ir smat lo
jaris, duotum mums rodą, ma^j’ 
ką tokį žalų pagavus reikia kokia durna mislis, tai jo* 
daryt, oo mes mislinam dar Returi štymo ta mislį išpil- 
syki ji nutvert. - _ —

tokia

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlcbter'ia

'KUNIGAS LAISVOS MEI
LĖS APAŠTALAS.

Maine valstijoj, Harring- 
ton miestelyje, dabar eina 
didelė byla* kurioj kunigas 
Henry H. Hali vra kaltina- * v
mas nužudymu savo mote
riškės. Kaip liudininkai tei
sme dabar parodo, tasai 
dvasiškas tėvelis turėjo ke
lias pačias ir buvo tikras lai
svosios meilės apaštalas. Jo 

į žmoną rado prismaugtą ir 
i Įmestą nuo tilto i upę. Ant 
Įjos kakle atrado jo pirštų 
ženklus.

PAIN-EXPELLER

Kas iš mus nemyli švie
są? —

Aš pradėsiu iš pat galo
Ir užbaigsiu ji be melo.
Tarp mus vargšų, darbinin

kų,
Yra daugel katalikų,
Ką nenori apsišviesti,
By tik danguj atsisėsti.
Nors jie nieko ir nežino, 

? Kas tą dangų pagamino, 
’ i Bet jie laukia išsižioję

Puol ant kelių ir vaitoja.
Sako: ”nieko čia nereikia, 

i Paikas tas, kuris ką veikia;
Nes gyveninis greit prieina,
Paskui dūšią peklon eina.*.” 
Aš sakau jiems: jus nežinot.

:Kam tą galvą taip kanKinat, rankas ir kad šių mėnesio 
'juk kunigai kala, mala, do 
Į Kad nuskust tamsią avelę. į dintas.

*

True translation filed vith the post- 
master at Boston, Mass., on Sept. 
’l, 1918, as reouired by the Act of
October 6. 1917.

PRANEŠIMAS "KARDO” 
SKAITYTOJAMS.

Spaudoje jau buvo pranešta, 
i kad "Kardas” yra perėjęs Į Lie
tuviu Laisvamanių Federacijos

Neabejojantis būdas jtrinimui r.uo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimu ir tt. 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“IKARA”
33c. ir u3c. buteliuku* vijose aptiekus* arba 

Maciai imu
. F. AD. KiCtlTER & CO.
M-SO Street. Ncw York, N. Y.

(

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 

So. Bostone.
Pirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk 

kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymų kiekvieno laikrodžio 
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persiiikririsite, 
kad mę* pardaodaate viską daug pigiau ir už viską gvarantuojame.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejanie per naują arba išmainome ant naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausių kainą. 
Klausdami kainų ir reikalaudami r.urcdymų įdėkit krasos ženklelį at
sakymui.

P. VALUKONIS,
255 Broadvay, So. Boston, Mass.

”Sei, mai dyr Džian, kaio 
tu išvažiuosi ant to big fai- 

’to, tai aš runysiu tavo saliu
ną. Vai j u sei, ar aš nežino- 

isiu kaip biznį kvpyt?” 
į O jis man saku: 
j ’7Nevermai! Boba su 
ru niekad nesusilygins, 
baro tu gal ir galėsi užimt 
mano pleisą, ale ant vainos 
iš tavęs butų nix! Sy! Ir 
tu šitą ant visados atsimink, 
kad boba su vyra negali būt 
lygi, bo vyras turi daugiau 
razumo galvoj ir jis nejuzi- 
na ni pauderio ant feiso, ni 
kitokių kraizi išmislų.”’

”šarap!” aš jam sakau. 
”Aš tau galiu pravyt, kad 
leidės irgi turi razumo.”

O jis sako:
”E, koks ten bobų razu- 

! Jeigu joms ir ateina
. tai jos

vy- 
Už

,dyt. Sy!”
• Tas užgavo mano unarą. 
Todėl aš paėmiau kočiolą ir 
atraitojus rankoves sakau: 

I ”Well. jeigu tu koks klam- 
zi* kad iki šiol būdamas že- 

KiMĄS. notas da nežinai, kad boba
šiur, Maik, kad Džian gali runvt laitą, tai atmu- 

Bamba tokiuose trobeliuose vyk čionai savo kuprą ar- 
gali duoti geriausią rodą, ba čiau, o aš tau duosiu fry 
pats jau daug baderio su bo- sampelį!’’ 
bomis turėjo ir turi ant to Mano Džianas tik apsi
gena ekspyrens. dairė ir run per duris daun-

”Šutvėrė Dievas svietą ir stės, o kočiotas paskui jį. Tai 
pasilsėjo. Sutvėrė žmogų ir tiek apie Lb ianą. • 
pasilsėjo. Ale kaip sutvėrė 0 dabar aš noriu visoms 
bobą, tai nuo to laiko neturi parapijonkoms pranešt, kad 
spakainasties nei žmogus, kaip tik mano Džianas išva- 
nei Dievas, nei visas svies* žiuos, tai saliuną runysiu 
tas.” aš pati, ba apie biznį ir aš

Taip Džian Bamba pasakė visą geograpiją žinau. Šiur, 
jau keli metai atgal spvčių Maik! Iki šiol vyrai mus 
sakydamas, ir šiandien prie spausdavo, ale dabar jau 
to pasakymo nėra ko nei viršus bus musų. Jeigu lei- 
pridėti, nei atimti. Tai yra dės gali dirbti fektorėse ir 
teisybė rait end triu. pataiko draivyt strytkarius,

Taigi nuo bobos kyp avei. tai jos gali ir saliunus ru- 
Jeigu jūsų neprietelis prade- nyt. O jeigu jos pačios ru- 
jo vaikščiot prie jus leidės.ir nys saliunus, tai kodėl jos 
jeigu jus norit ji užtai nuko- negalės ateiti išsigerti? Ai 
rot, tai palikit jam savo lei- beč jur laif, 
dę. Dae oi.

Jusu viernas first klas sa-

Tavo viernas, 
Vienas iš dvieju,

Detroit, Mich.
«. t------------

DŽIAN BAMBOS ATSA-

kad jos buzys 
i taip kaip ir vyrai. Taigi aš 

__ ... _________________ jau iš kalno užkvieciu visas 
linkyperis ir lojaris laik bei. savo kūmas ir šiaip jau pa- 

Džian Bamba, žistamas parapijonkas, kaci 
visos ateitų pirmą vakarą Į 
mano saliuną, o drinksas ir 

rado laikraštyje ’sėnričiai visoms bus fry. 
jog kiekvie- Anistagat:

Jeigu mano spycius jums 
___ pamokinimą, nepatinka tai uskiuzmi. 

kaip galima sveikam suku- KaiP pradėsiu runjl bizrų li
kti suvišum šimto metų. Jis turėsiu daugiau ekspvrans, 
tuojaus nusiuntė pinigų ir tai pasakysiu geresni.

-- -- ‘Ai denkiu ir jpt bai.
Jura truli, 

Mrs. Keidė.

Geras pamokinimas.
Jurgis 

apgarsinimą, 
nas, kas atsiųs dolerį, gaus 
paslaptingą i

už trijų dienų gavo sekantį,' 
spausdintą pamokinimą: Į 
’’Nesirgk ir nemirk, o — 
venri kiek tik norėsi.’’

pamokinimą:
■ v r-

«

Mažos vertės.
—Meldžiu panelės daleisti 

man duoti tamistai šią dova
nėlę, — atsiliepė poetas Į 
mergelę.

—Ne, ne, aš atsisakau imti 
dovanas.

—Bet tai yra mane eilių 
knyga.

—Ak, tai kas kita! Aš ne
būčiau dalei dusi duoti ką- 
nors labai brangaus.

X

I

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip
_______ ____ ____________________ ! 

nuginkluoja carų ir kaip jis turi pa- ' 
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie-

I riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia l.sisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime i 
jums paveikslų. Galite suvyniot 25c. I 
į popiera ir pasiųst prastame laiške į 
užrašydami aiškiai adresa.

"KELEIVIS”
255 Broadvay, 

South Boston, Mass.

0 jie greit visi suriko: 
"Reik pakarti eiciliką ! 
Nes jis nori mus mokyti 
Ir pamokslus čia sakyti’”

I-y

-
numeris jau tapo atspaus- 

Ir ištiesų mes nuvežėm 
jį ant pačios, kad išsiuntinėtų 
prenumeratoriams, bet pačtoj ji
sai užkliuvo.

Chicagos pačias atsisakė siun- 
i tinėti "Kardą”, atrasdamas, KadIlgai nereikėjo laukti

Kvailam reikia pasitraukti, jo "dvasia esanti priešinga val-
Nes jie bandė susitarti 
Ir virvutę man užnerti. 
Taigi broliai susipraskit, 
Tokius niekus jau pameskit, 
Nes ne ta gadynė yra, 
Kad eimdytu v v ras \ vra.

j.Š.
Drapanos dykai.

—Puikias drapanas turi! 
Kiek mokėjai ?

—Nei skatiko, 
jas už savo gudrumą.

Kaip tai? i«iuue»uu n
—Ot, nuėjau pas kriaučių, i prjeį 

apsivilkau drapanoms, ku-, 
?ias buvau sakęs pasius. { 
paskui sakau: Man labai 
gaila, bet aš negaliu tamstai 
šiandien už drapanas užmo
kėti; aš sakau, užmokėsiu 
kitą syki. KriauČius sako, 
girdi: Męs tokiu budu ne
pirkliaujame. Jei kas už;

!

Aš gavauI fit
I

!

eižiai,” ir pasiuntė ji i Washing- 
toną, kad dalyką išrištų genera
lis pačios viršininkas. Todėl esa
me priversti laukti atsakymo i.š 
Washingtonn.

Mes, iš savo pusės žinome,! 
kad "Karde" nėra nieko tokio, j 
už ką valdžia galėtų prie jo ku- į 
binties. Kame visas jo turinys 
yra pašvęstas kritikai religinių 
prietarų ir bažnyčios. tie gi 
...raipsniai ir paveikslai, kurie 
paliečia politikos klausimus, yra 
atkreipti ne prieš valdžią, ir ne 

c prieš Vokietijos 
kaizerizmą ir jc sėbrus.

Taigi, mes tikimės, kad pač
ias "Kardą" išleis. Meldžiame 
skaitytojų turėti truputį kant-Į 
lybės.

lamstą užrančys, tai aš gale- —
siu palaukti. Aš palikęs dra
panas ir išėjau. Tada tai aš 
ir ėmiausi gudrumo.

A. Ambrozevičia.
"Kardo” Administratorius,

a.N. i bL,

Chicago, III.

MUSŲ YPATYBĖ
Tobulume®™ “| i u ūmumas, TVramas ir 

. _. . Je”: Skanumas — tai yra vpaty-
jau netoli pas KePJJ3 u* ^’ibės, kurios Trinerio Ameri- 
kau, kad iškeptų oOO tonišką Kartaus Vvno Eli-
senų. Kepėjas tiek neture-, - - -
jo’ bet sakė padarysiąs iki 
vakarai. Aš sutikau. Pas
kui nuėjau pas kriaučių ir 
sakau: Ar pažįsti tą duon-' 
kėpį, kur čia netoli gyvena? • * 
—”Taip, pažįstu,’’jis atsakė. 
— Na, tai jeigu jis už ma
ne pasiiančytų, ar butų ge- 

žinoma.” Taigi 
mudu nuėjova pas- tą kepė
ją ir aš, pravėręs kepyklos 
duris, šuktelėjau: Na, kaip; 
su tais penkiais šimtais? 
Ar aš gausiu tikrai apie va
karą šiandien? — ”Taip, be 
mažiausio sunkumoj’ atsakė 
kepėjas. Aš sakau: Duok 
mano kriaučiui penkiolika; 
gerai? — ”Gerai, duosiu,” 
atsakė, 
su naujomis drapanomis.

Pieno mastas.
Žmogus, Įėjęs į pieno par

davyklą, užklausė: — Kaip 
jus parduodate pieną? i

—M astais, 
nius.

—A, tai gerai; prašau, at- 
rėžkite man vieną mastą.

Pienius pavilgė pirštą į 
pieną, perbraukė išilgai sta- 
ą, ir išdidžiai pratarė: — • 
štai, tamsta, turi jį.

—Labai gerai; — atsakė 
žmogus; suvyniok man ji i 
popiera, kad galėčiau neštis 
namo.

Redakcijos Atsakymai.
LSS. 60 kp. Nariui. — Už 

pastabas tariam draugui a- 
čių, bet laikraštin jų nedėsi
me, nes nenorime kištis į 
"bolševikų” ir "menševikų” 
ginčus.

M. Petruškevičiui. — Už 
draugo patarimus esame la
bai dėkingi ir mokėsime jais 
pasinaudoti.

J. Pakarklhii. — Grąžina
me su paaiškinimu.

rai? — ”ži
L
ją ir aš, pravėręs kepyklos

Gerai, duosiu 
Na, tai aš ir išėjau

atsakė rėe-

AR NORI, KAD MERGINOS Į, 
MYLĖTŲ? |

Ježeu taip. tai noaipiri į

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- i 
PIGIAI IR GERAL į 
IR IŠPROSINAM š 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintss. K sius 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—2101*
mok** MjMc**oMcoo**<c^^i

4
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«
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Siutus, Overkotus į 
ir kitokius Rubus t
DUOKIT PASIŪT MUMS. į

užtikrinant, kad Jus sučedysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PAS1UVAM
TAIPGI IŠVALOM

KKEST KENDŽIŲ. 
o ji niekad nepamirš jus, nesjj 
kerdžių gardumus priverčia iąl 
jus mylėt. Reikalaukit visur irt 
visados Lowney’s Creat Ken-Įį; 
džių. Jeigu negali gaut kitur bi 
tai prisiųsk mums dolerį, c «< 
gausi vieną svarų geriausia)» 
Amerikoj išdirbtų kendžių. ! t 

Geriausias agentas Bostone M: 
K. ŠIDLAUSKAS |

X26 BROADVAY, j

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse

xeri daro nepalyginamu 
vaistu visoms skilvio ligoms, 

[ypatingai nuo vidurių už- 
. kietėjimo, nevirškinimo, 
galvos skaudėjimo, išputi-

• mo, kvaitulio, nerviškumo, i 
inemigės ir abelno apsilpnė-j 
jimo nėra pasekmingesnio I 

, vaisto. Išdirbamas kuoge- • P 
iriausiai ir švariausiai vais*l 
j tas darosi pasekmingiausiu
ir podraug jis vra skanus Kas mane išgelbėjo nuo Targinan- 
nriėmimui Daikto k-okvhp:čię ligllT Salutaras Bitteris. Aš piieilllinui. 17dlKtO b.OK\ ue , per praeitus 4 metus buvau tos tik 
nusprendžiama, kada perka- firyva. Aš kentėjau nuo neririnimo 
mas hpf vmHncrni įvarkont ^vo ir dispensijos. Mažai tegalėda- ; Dei perkam vau valdyti ir suvalgytas maistas su-

: vaistus reikia Žiūrėti, kokius! teikdavo danp man nesmagumo—at- 
. vplątnę r'p’-lraTpa Trinpv’ic I sili^ptiavo skilvyj siausmai, rėžimas, vaistus perkame.^ inneiio i gureiinas vidurių. Diegliai suimda- 
■ Amerikoniškas Kartaus VV-!vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
i no Fli vpvic ičluil-n viens -oi 'Niekur aš negavau pagelbos dėl savo : no r-iiAer iš išlaiko v įsus rei- • sveikatos. kRdrg paėjau rei
' kalaVllTlUS. Kaina aptieko-1 kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta 
ise .°>i 10 Atsit’kiynnn^p rpii- Ų*®' Re«%«latria, dėl moterų, pradė-bv oiav. .-i.sii..\.muose reu-| jau jaūStiC8> Ferai valgytj ir 
! ITiatizmO, neuralgijos, Strė-1 dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
nu diegimo, ištinimo, niks-:^.• . S-.. ° \ , i iid pažint ir palikau laiminga naudo*

Itelejimo ir tt. nedarVK ban-:aama Salutaras BitUria. Kaina $1.25.
dvmu SU kitomis gyduolė- ę.ąuU ge.-esnėse aptiekosc, o

ims, bet tiesiog vartok Tri-j 
nerio Linimentą. Negausi; 
geresnių vaistų. Kaina ap-

1 tiekose 35 ir 6oc. Išsirašant

nėr Company, 1333 — 13431
* So. Ashiand avė., Chicago 
’ i Illinois.

kur negaUiiia gauci. kreipkis pas: 
SALUTARAS CHEMICAL INST. 

Žolėn nuo visokių blogumų. 
J. EALTRĖNAS. I'rof.

1707 S. fTaktcd St, Tel. Canal 6417. 
Chicago, lll.

Altą «pv«wnima turėto perskaitykd V ir __  Tnconh Tri >,ta «PJr«™nima turėto peIT <Ov. JOSepn ln- Įrielvienan, iškirnt ir pasilikt

Debatai socialisty 
su klerikalais.

Tok>u atgairių dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lo’.vellio debatai, kuriuose 
klerikalų debatorial "kolegijos stu
dentai" socialistų buvo taip sumuš- 
ti, kad palikę visus savo "forni- 
čius” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
skaitvmo ir labai pa:ankacs forma- 
.. : ’; ” ‘ ‘: *, ‘ i
geriausi klerikalų argumentai prieš 
socializmą, visa jų išmintis, visas jų 
"mokslas”, ir ten pat seka socialistu 

| atsakymai, kurie ar.t kiekvieno žod- 
. i žio sukerta tuos klerikalų argumen- siųsime šį laikrodelj ant kiekvieno ad- tug ir jų "mok,!,” j skutus, 

reso nz $5.93 C. .O. D. ir persiuntimo Susipratę darbininkai turėtų pasi
kastus, su teise jums viską peržiūrėt, rūpinti kad tos knygutės kuo dau- 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė paskleidus tarp tamstos mi-
cento.^ Atsiminkite jųą užmokėtu- nios> Gaunama "Keleivio” rcdakci- 

įjoj. kaina tik 10c.
I Suvyniok 10c. į popierų ir pasiųsk 
■ Norintiems daugiau

"KELEIVIS"
SO. BOSTON,

Ant 2 t 
akmens

Gelžkelio laikro
di sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant

/ 20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei-
Ringas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotaa ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjiinas. Mes iš-

reso nž $5.95 C. O. D. ir persiuntimo

mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 ; kajna tik 10c. 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk- j šuvvniok 10c. į 
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su » prastam laiške. 1___
kiekvienu laikrodėliu. (?) ;mt duodame nuošimtį.

KKCELSIOR WATCH C0.
906 Athenaeum Bld< CHICAGO, ILL 255 BROADIVAY,

.....................................  ..... . , ,

KARE IR LIGOS!
KARft, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Karė yra priežastimi valgio produktu 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 

arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Žmogaus Išsivystymas
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONĖS, NEKl'RIE SAKO, 
BET Iš KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

AUDIMO APDARAIS 50c.
KAINA 35c.

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu bu
du toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie žmo- 
S»us-

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

TAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠE Z. ALEKSA.

KNYGA. KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musų pratėviai vogdavo 
sau žaonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduo
davę savo dukteris. Kokios vestuvės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.

Tai vteaa kayga lietuvių kalboje, kuri taip smul
kiai išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
•eStus ž'naaes.

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

Viršaainėtos knygos gaunamos "Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresų užrašykit taip:

KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.
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,P°8t-r^»sty at Mass-> on 1 viršininką ar agentą nubau-!11, 1918, as required by tne Act ofOcMoer b, 1917. L,.; _ / °

AM. ATEIVIAI R 3JI LAISVES PASKOLA.r>

sti, sulyg akto, užgirto ge
gužės 18 d., 1917 m., sky
riaus 6.”

(Erom Committee on Pub- 
lk Information.)

Žemiau paduodamos len
teles, parodo, kiek kokias 
tautos apeiviai Amerikoj vž-' 
sirašė 'irečiosios LaLvfsi 
Paskolom ir kiek buvo užra
šyta kiekvienoj valstijoj ši-į 
to žin.i;. buvo priduotos' 
Iždo Departamentui Wa- 
shingtone.

Šitos skaitlines tečiaus ne
visai pilnos; jos parodo-tik
tai apie u57< tos sumos, ku
rią užrašo ateiviai; ctei tūlų 
priežasčiiĮ likusių 45 i ik 
paduodama. Paduodamoji 
gi proporcija nei kiek nėra 
perdėta ir remiasi a’oelno- 
mis žiniomis, surinktomis iš 
])askolos kampanijose visose 
Suvienytose Valstijose.

Todėl pilna suma užrašyta 
ateivių Trečiajai Paskomi 
drąsiai gali būt skaitoma i:

$741,437,000.00.
Iš viso Trečioji Paskola 

davė $4,176,516,850. Taigi 
nors ateiviams "neviskas 
priklauso,” bet vis gi iš abel- 
nos sumos jų buvo sudėta 
17% nuošimčių.

Skaičius žmonių.
Imant 38 tautų smulkųjį 

raportą akyolotu, galima 
pasakyti, kad išviso bondsų 
pirkosi apie 10,000 ateivių, 
apskritai skaitant, po 
$105.00 kiekvienas.

Priėmus šitą apskritą 
skaitlinę už pamatą, pasiro
do, kad tie $741,437,060, ku
riuos užsirašė ateiviai, re
prezentuoja štai kokį skai
čių žmonių:

7,061,305.

iI-

i

Georgia 
Idaho 
lllinois 
Indiana
Iowa 
Kansas 
Kentucky 
Louisiana 
Maryland 
Minnesota 
Montana 
Michigan 
Maine 
Massachusetrs 
lūissouri 
Nebraska 
New Jersey 
North Dakota 
New Hapshire 
New York 
New Mexico 
North Carolina 
Ohio 
Cregon 
Oklahoma 
Pensyl vania 
Rhode Island 

South Carolina 
South Dakota 
Tennessee 
Texas 
U ta h 
Virginia 
Washington 
Wyoming 

AVisconsin 
West Virginia 
Nevada 
Mississippi 
Iš visur
* Čekai 
' 'Graikai

2,200
28,350 

92,670,050 
1,932,100 
2,708,650 

600,050 
106,100
50,950 

3,537,450
3.151.400 

303,000
1,782,200

7.500 
21.203,950

2.412.900 
3,157,500 
1,035,200

284.250
11,900 

109,129,050
42,750
50,850 

44,008,050
277.250 
181,600

89,827,850 
26,00
5.500 

1,883,300
41,150

1,134,950
3,600 

443,550 
362,000
26.700

3.282.900 
38,500
10.700
5,250 

12,265,600
6.899.400 
1,692,000

Sykiu $407,790,350

~ Atėjo jau per vėlai ir iš-
Iš viso gi Trečiosios Pas-j skirstyt sulyg valstijų 

kolos bondsų pirkosi apie buvo laiko. ' 
17,0(10,000 žmonių, taigi ar
ti

ne-

Z

pusė arba 411/>% to skal
iais buvo ateiviai.
iiek kokios tautos žmonės

užsirašė.
Škotai $5,000
Albanai 230,150
Armėnai 393,850
Asyrai 90,450
Belgai §75,000
čekai 31,750,550
Kyniečiai 285,850
Bulgarai 2,100
Kroatai 153,900
Danai 2.353,950
Francuzai 2,107,850
Finai 191,750
Vokiečiai 87,295,000
Anglai 337,100
Graikai 6,838,700
Olandai 80.200
Vengrai 8.246.900
Italai 52,247,350
Japonai 28,250
Žydai 16.737,550
Pietų slavai 4,200,250
Lietuviai 4.200,250
Latviai 40,150
Norvegai 5,987,550
Lenkai 37,583,700
Rumunai 272,100
Rusinai 13,100
Portugalai 1,711,150
Rusai 2,599,600
Serbai 142,150
Slovakai 1,569,900
Švedai 6,011,600
Šveicarai 220,450
Skandinavai 72,950
Sirijonai 910,500
Maža rūsiai 129,500
Įvairus 43,988,40ij
Iš federalių distriktų

Vėliau užrašyta

Atėjo pervėlai.

•KARĖS DEPARTAMEN- 
I TO PRANEŠIMAS.

Karės Departamentas au-
• torizuoja skelbti sekamą 
pranešimą iš Provost Mar- 

ishal General Ofiso:
! Vietinės policijos viršinin- 
kai visoje šalyje padės val
džiai vykdyti tvarką Regis
tracijos Dienoj. Prezidento 

‘nustatyti nurodymai išsiun- 
| tinėti visiems drafto valdi- 
jninkams. Tarp kitako te
nai sakoma:

"Registracijos dienoj fe- 
dėraliai maršalkos, deleguo- 

i tieji maršalkos ir tyrinėji
mo agentai, visi valstijos 
apskričio ir miesto politiš

kai, turi būti pasirengę pa
dėti, jei bus reikalas, palai- 

i kyli tvarką registracijos 
: vietose ir žiūrėti, kad regis
tracija butų visuotina.

"Visi maršalkos, deleguo-
1 tieji maršalkos, tyrinėjimo
1 agentai ir policistoi turi 
neržiurėti registracijos su- 

j rašus ir neatidėliojant ra
portuoti ’local boardams’ 
vardą kiekvieno asmens, ku
rį jie žinotų neužsiregistra
vus, liet užsiregistruoti tu
rėjusį. ’Locai boardo’ pa
reiga yra raportuoti tikram 
Suvienytų Valstijų aistrik- 
to advokatui visus jų domai 
atkreiptus atsitikimus su 

■asmenimis, kurie neapsirei
škė registracijai, kaip įsta- 

66*272 600 reikalaujama.
"Policistai gali paprašyti 

21,478,900 kiekvieno esmens, registra- 
-------------cijai deramo, jo registraci- 

Sykiu $407,790,350 i jos kortos parodyti.

True translaiion fied wiih the post 
master at Boston, Mass., on Sept. 
Ji, iyi8, as reųuired by tht- Act oi 
October 6, 1917.

NAUJAS ĮSTATYMAS 
SVETIMIEMS PAVAL
DINIAMS DĖL IŠVA
ŽIAVIMO Iš SUVIE
NYTŲ VALSTIJŲ.

Perspėjimas visiems sveti
miems pavaldiniams, kaip 

kelionėn rengtis.
Visi svetimieji pavaldi

niai, kurie norėtų išvažiuoti 
iš Suvienytų Valstijų, ar lig 
laikui ar visiškai, turi gauti 
leidimą išvažiuoti, išskirus 
atsitikimus, jeigu važiuo
jama i Kanadą ar Bermudą. 
Leidimai bus suteikiami tik
tai geriems išparodymams 
esant, išrodant kelionės rei
kalą ir kad asmens iškeliavi
mas nebus Suvienytų Valsti
jų interesams blėdingas. Vi
si svetimžemiai (išskirus 
Vokietijos, Austro-Vengri
jos, Bulgarijos ir Turkijos 
piliečius ir pavaldinius) Ka- 
nadon ir Eermūdan važiuoti 
gali be leidimų.

Permito gavimas užsitęs 
nuo dviejų iki keturių savai
čių laiko, jeigu jis dus duo
tas. Aplikacija visuose at
sitikimuose turi būt sudėta 
pas leidimams duoti agentą, 
prašančiojo gyvenimo vietai 
artimiausio. Tieji leidi
mams duoti agentai papras
tai yra imigrantų inspekto
riai (Immigrant lnspectors; 
ir Suvienytų Valstijų advo
katai (United Statės Attor- 
neys), kuriems aplikacija 
turi būt sudėta ar asmeniui 
ar krasa.

Jeigu svetimas pavaldinys 
neišgali susirasti artimiau
sio leidiniams duoti agento, 
jis gali gauti informacijos 
.apie to asmens vardą, rašant 
Į Foreign Permit Office, Di- 
vision of Passport Control, 
Department of Statė, Wa- 
shington, D. C.

Rugsėjo 15 d. pradedant, 
vis iš šalies išvažiavimai 
bus stropiai reguliuojami 
nauju įstatymu, kuris tą die
ną galėn įneina. Iš kiekvie
no apiikanto bus reikalauja
ma leidimų agentui parody
ti pasportą. jo paties val
džios ar konsulio duoto, at- 
džios ar konsulio duoto, pa
liudyto ar užvizuoto prieš 
likacija sudėta. Jis taipgi 
turės leidimų agentui paro
dyti perniitą iš jo drafto 
"local boardo”, jeigu draf- 
tui užsiregistravęs ar regis- 
truotinu yra.

Svetimžemiai perspėja
mi. kad jokiame atsitikime 
jie negalės leidimo gauti iš 
važiavimo uosto (porto), 
nebent uostas yra jų gyve
nimo vieta. Leidimas turi 
būti gautas iš leidimų agen
to, gyvenamos vietos ar
čiausia esančio; svetimže
miai neturi namų apleisti ir 
keliauti į išvažiavimo vietą, 
oirm negu jie gaus leidimą 
išvažiuoti. Jokiame atsiti
kime jie neturi VVashingto- 
ne rodytis, kad leidimą ga
vus.

’S AMERIKOS,

Kokioj valstijoj kiek
Bžrašvta.

AJaska $7,200'
Alabama 62,2001
Arkansas 39,200
Arizona 2,000 i
California 528,250.
Colorado 173,050
Connecticut 201,450 i
Deleware 55,050.,
District of Coiumbia

22,350
Florida 75,100

"Kiekviename atsitikime, 
• kuriame teisėtai skirtas vir 
šininkas ar agentas atsisako 
ar neišpildo kas įsakyta, — 
gubernatorius, ’Adjutaht 
General' ar ’local boardo’ 
narys ant syk skiria kitą 
viršininką ar agentą tai 
pareigai, ir į tokio atsisaky
mo ar nepildymo faktą, ly
giai kaip su tuo surištas a- 
pystovas, turi būt atkreipta 
Suvienytų Valstijų distrik- 
to advokato doma, kad tokį

■■

? i- * '
- .*• *

-KELEIVIS. 7

23 AKMENŲ GERAI SUSTATYTAS LAIKRODĖLIS, GRAŽIAI GREVIRUOTAIS LUKŠTAIS.
Kiekvienas nori turėti gražų ir praktišką 23 akmenų viduriais auksinį laikrodėlį kaip šis. Kiti pardavė

ja: ima jk> $18.00 ir $20.00 už laikredį, kuris nei panaši į šitą. Kam gi eiti kitur ir mokėti didelius pinigus, ka 
da gali gauti išdirbystės lesų kaina.

DLOSIME LAIKRODĮ SI’ DIDELĖMIS DOVANOMIS.
Mes duosime jums tok; kaip ap

rašome laikrodį, 23 akmenų viduriais, 
beveik tiek turintį storio kiek sidabri
nis doleris, teisingai laikantį laiką, 
r.es jis specialiai sutaisytas ir gražiai 
greviruotais lukštais. Viduriai ir luk
štai gvarantuoti ant 20 metų. Laikro- 
< ;s pagarsėjęs po visą Ameriką, Ka- 
radą ir Europą. Jus laikraščių ap
skelbimuose dažnai matote apskelb- 
t :s 23 a k menais laikrodėlius, bet kad 
i usiperkate, pamatote, kad jų vidu- 
ii;.i nieko neverti. Dažniausiai to- 
1 lems laikrodžiams dedama gražius 
lukštus, kad patraukus pirkėją. Mes 
: inome kiekvieną žmogų ir*žinome, ko 
' Skalauja. SVARBIAUSIU LAIK
RODĖLYJE YRA JO VIDURIAI. 
Tik pasižiūrėk i šito laikrodžio vidu
rius ir pasakysi, kad tai yra geras, 
pirmos klcsos, 23 akmeny geležinke- 
’tnis laikrodis. Jus galite pirkti dra

paną už $35. ir už $15. ir abi bus panašios, bet pradėję dėvėti greit persi ikrinsite koks yra tarp brangesnės ir 
pigesnės skirtumas. Jus galite nusi-prkti 23 akmenų laikrodi už $7 ar $8, bet sulyginę su brangesniu pamaty
site skirtumą. Mes galime parduoti jums ir pigų laikrodį, bat žinome, kad ;ųs noriai mokėsite kelis dolerius 
daugiau, kad gavus tokį, kuris jus užganėdins.. Mes patariame pirkt gera laikrodėlį. Šis laikrodis vertas ma
žiausiai $25.00, niekur pigiau jo negausite, bet mes nupirkome daugybę jų tiesiog iš dirbtuvės ir galipne par
duoti išd'rbystės lėšų kaina už $13.95. sykiu sul7 sekančią daiktų duodamų dovanoms: 1) Nauja patentuota 
hritva su e.vtra ge’ažte; 2) Muilo teptuvėlis; 3) Veidrodis; I) Kišeninės : 5) Cigamycia; 6) Tabakui maš-
r.elė; 7) For.taninė plunksna; 8) Plaukams šepetukas; 9i Sudėtina popieriniams ir sidabriniams pimgaois maši
nėlė; 10) Slaptu užraktu pinigams bursa, kurios paslapties nežinantis neiūdarys; 11, Signetas žiedas; 12) 
Mažus termometras; 13) Dnžas pinigams nešiotis; Ii) Mašina plaukams kirpti; 15) Paslaptinga spynelė, ku
rių atidaro tik žinantis kombinacijąypata; 10) 12 vienoj kombinacijoj įi urkių, reikalingiausių kasdieniniame 
gyvenime; 17) Bonkute chemikalo, kuris perneša jūsų fotografiją ant suk’? iiei laikrodžio lukšto. Tik pam iš
irk. Mes duodame visus tuos 17 dalyką visiškai dykai prie kiekvieno nuomusų perkamo laikrodžio, iškirpk ap
garsinimą, prisiųsk mums su 20c. štampų savo orderi, o kitus $i 1.75 užin kėši atsiėmęs laikrodi su 17 aprašy
tų daiktų. Rašyk tuojaus.

UMON NOVELTY COMPANY, (Dept 107) 671 N>€ARPENTER ST.. * CHICAGO. ILL.

Ruptura užmuša 7000 kas metai
Septynis tukstancius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Ruątur*s), 

tai pripuredo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą, žmonės patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — pad<j<x!ami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nu.-ilpnusius m ,-kulus, kurie reikalauja didžiausias 
priežiūros.

Bet kaip veikiai tik tapo išr 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nu > to savo namuose 
kurią, turi PLAPAG, be jokio Klaus.. ... _>

;S la -jį tampriai prisiglaudžia prie kun* 
arba Judintis iš vietos, todėl j*s negali 

Ksomas — lengvai uždedamas — ir 
Ji netur jokių

uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa- 
Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien ; PLAPAO 

o jie Jums prisius Plapao ir 
ant išbandymo.

kurie reikalauja didžiausios

•aslas budus, ir kiekvienas, kuris kenčia 
DYKAI. Metodą, 

no, yra viena iš geriausių kokią 
?nas išsigydyt namieje.tik pasaulis žino ir su ja gal: kiek 

i’LAFAO PADUiKAIT:’ 
ir jokiu budu negali nushnkt 
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip _
pigios. Galima jas vaitot kada di. l i arba kada miegi, 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

išmok
dos sveiku. 
CO.MPANY Blcek uo5S, St. Louis. Mo.. 
nurodymus DYKAI

true cranslation fiied with the post- 
master at Boston, Mass., on August 
28, 1918, as reųuired bv tiie Act o;
October 6, 1917.

CHICAGOS PAČIOJ 
SPROGO BOMBA.

Pereitoj seredoj po pietą 
Chicagoj federaiės valdžios 
rūme, kur randasi pačia, 
prie durų sprogo bomba. 
Keturi žmonės likos užmuš
ti ir daugiau kaip 75 sužeis
ti.

Ekspliozija, kuri suardė 
netiktai visą priešakį trio- 
bos, bet išnešė dviejų namų 
langus ir kitoj pusėj gatvės, 
yra priskaitoma FVVVC. uni
jai.

Už 15 minutų po ekspliozi- 
jos buvo padarytas ant I. 
W. W. buto užpuolimas i? 
suimta tenai devyni žmo
nės. Apie pačtą taipgi areš
tuoto keliolika asmenų, tą 
tarpe viena moteris, kurios 
vairias slepiama. Tą pačią 
naktį 1,500 valdžios agentų 
ir viso miesto policija pradė
jo daryti kratas ir jieškoti 
tos bombos prirengimo pėd
sakų.

išsiuntinėjimais dar gele
žinkelius labai apsunkina.
NE\V YORKE UŽSIDARO 

10,000 SALIU N Ų.
Iš. 15,oOo New Yorko sa- 

iiunų nemažiau kaip 10,000 
ketina 1 spalių užsidaryti. 
Užsidarymo priežastis yra 
tame, kad nuo 1 gruodžio 
bus uždrausta alų daryt. 
Nors iki 1 gruodžio yra da 
keli mėnesiai, bet kadangi 
nuo 1 spalių New Yorko sa
biniams reikia imti nau
jus laisnius, tai daugelis sa- 
iiunininkų sako, kad dėl to 
trumpo laiko jiems jau neuž
simoka "baderiuotis.”

NUŠOVĖ POLITIKIERJ.
Pereitos subatos vakarą 

Bridgeporte (Conir.) buvo 
nušautas vietos polilikieris 
Daniei AValker. buvęs miesto 
tarybos pirmininku ir kan
didatu j majorus. Jį nušo
vė restorane tūlas Louis 
Bonjon, kuris paskui šovęs 
da ir bartenderį Fitzory, 
norėjusį jį sulaikyt, bet ne
pataikė. Bonjon rėčiaus liko 
apgalėtas ir suimtas. Besi
grumiant iššovė da ir trečias 
šūvis, kuris pataikė pačiam 
Bonjonui į nosį. Už ką jis 
nušovė Waikerį, jis nesako.

EDISONAS PADzVRč 
RADIMĄ PRIEŠ 
SUBMARINUS.

Laikraščiai praneša 
Edisonas padaręs eiek 
aparatą, su kurio pagama 
galima susekti subumrm į 
lenkių mylių rate, šita priv- 
taisa, kuri iki šiol buvusi lai
koma pasalptyje. esaRti sky 
riama tam tikriems laivams, 
kurie gaudo submarinus. Di
desniems laivams tas apara
tas esąs neparankus.
NUO l GiUJOhžio ALAUS 

NEBEDARYS.
Nuo 1 gruodžio alaus da

rymas Suvienytose Valstijo
se bus uždraustas, šitą pra
nešimą išleido maisto admi
nistracija, kuri paaiškino, 
kad tokį nutarimą padarė 
prezidentas "VVilsonas kon
ferencijoj su maisto, kuro ir 
geležinkelių administracijų 
atstovais.

Pnežastįs, kurios privertė 
tokį žingsnį daryti, buvo tos, 
kad alaus darymui bravorai 
suvartoja netiktai javų 
daug, bet prarija taipgi dau
gybę anglių, reikalauja daug 
darbininkų ir paskui alaus

— *

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOSIOS FILOZOFUOS.

I. Įvairus Istorijos supratimai.
II. Materijališkasis Istorijos supratikM*.
III. Išvedimą patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeiviu Karė.

Antroji Kryžeiviu Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeiviu karia. 
VU. Kryžeiviu karės su Krikščioniais ir

v.

TAl VIENINTELĖ LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA, 
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTYKIUS.

KNYGA PADALINTA Į AŠTUONIS SL IRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS 
SKYRIUS
SKYRIUS

Stabmeldžiai*.
KARTŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininku Kleso* Išsiliuosavimaa.

T4 KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, karia nori pla

čiau ir aiškiau suprasti pažangą draugijinį surėdymų 
KAINA KNYGOS 20c.

Gaunxma "Keleiviu” Knygyne. Rašant laišką arba 
siunčiant pinigus, adresuokit taip:

"KELEIVIS.” SO. BOSTON, MASS.

!#- CARAS SIBIRE

i

Tai puikiausi ir įdomiausi veikalai, kokie tik yra 
tuvių kalboj buvę.

Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuo ja

-KELEIVIS? SO. BOSTON, MASS.

REIKALAUJA 60,006 
DARBININKŲ I GI

RIAS.
Federalė valdžia paskelbė J 

7 V ashingtono, kad į Maine $ 
valstijos girias reikia 60,000 J 
darbininkų medžiams kirsti. X

Skelbimas sako, kad me- » 
džiai reikalingi orlaiviams, $ 
kariumenės kvatieroins, Iii- $ 
tams, palaikymui geležinke- įjį 
■iu. namieje ir statymui n&u- y 
’■ į I'rar.cuzijoj, laivų diri- $ 
tuvėms ir kitokiems reika-

REUMATIZMAS
YRA MAN# FRAN

Aš galiu pasakyt kad bus 
dieno* pradėjua baisisi aka 
eina ir kelius. Bet atnfeukiM 
na draugą, tuojau* išvaiko tą baisą 
skandėjima. ______

Sloar. Linimentas labai lengvai 
raudot, nereikia visai įtrinti, Ji* tuo
jau. įsigeria ir prašalina kančią. Šva
resnis negu plastoris arba mestis. Pa- 
•ar.dyk j| užpuolus podagrai, strfaų 

diegimui, neuralgijai, sumušimo ar
ba išsisukimo. Didelės boakos._ _

Sloans 
Liniment 

/T/Z-Z^S

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos.

SOCIALIZMO TEORIJA
Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mokslas 

čia išguldytas tokioj aiškioj formoj, kad kas tą knygą perskaitys ir 
gerai ją sau i galvą įsidės. tas galės sukirsti kad ir stipriausi soci
alizmo priešą. Yra t;n didžiausia argumentą sutrauka diskusijoms 
ir prakalboms Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir 
skaitąs skaityti.. lsAINA 25c.

—Tai veikalas, kurį galima ir aut scenos 
skaityt; jis begalo įdomu*. Veikalas pilnas juoką 
25 CENTAI.

DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "KELEIVĮ.”
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 

Arentai gins Jnsu reikalus. 7



i True treiiklatiua filed »illi fhe post
master at Boston, Mass., on Sept. 
25, l'Jlb, as required by the Act of 
October 6. 1917.

j 195 sužeistųjų kareivių par
gabenta Bostonan.

! Antras laivas, atplaukusia 
’J Amerikon iš Francuzijos, 

ahi’vadi ' l-*siekė Bostoną pereitą sa- 
vaitę, atgabendamas 195 su- 

Tarp paskelbtų pasKuli* £,ain<Įsi?e^ei iracl?.r ,a.r}^ žeistųjų ir sergančiųjų ka- 
nėmis dienomis Amerikos ^.r?ck ę°* korPo:aC1j°%.lkl reiviu. Tarpe tu kareiviu va
karės nuostolių randam se- J1?1, la},KaPc.10S ,?,fls^‘ra 13 Naujosios Anglijos Ir
kančių lietuviškai skamban- LltVe £>undmg ntfine, Iikosi -

.. lengvatikiu žmonių virš
įs $3,000. ‘ ' ____ __________

Korjioracija laiškuo- p)aUgeiis ju dalyvavo dabar- 
se lengvatikiams sKeloėsi tu- 
tinti didelį fabriką po num. 
121 East Dediiam st., Bos
tone, darantį ir parduodantį 
automobilius sunkiems daik
tams vežioti bei motorinius 
piugus žemei arti. Sykiu ji 
pardavinėjusi Šerus po 2 ir 
5 dolerius. Skelbėsi turinti 
indėto pramonėn kapitalo 
$1,000,000 ir turinti savo iš-, 
dirbystės šakas Paryžiuje. 
Porto Ricoi, Natale, j 
Grande cio Sul, Tunise, r"~ 
rontoj, ir Cairo.

Newarko, Andrius Koiničius- Šerų ir masinu paruavinė- liKosi atidaryti dieniniai an- 

ČhicagosJ Mikolas Jakorich uuo pirkėjo sumos gaudavo j mas neapmokamas. Lekci-

True translation filrd witb the post
master at Boston, Mass., on Sept. 
18, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

SUŽEISTI FRANCUZIJOJ 
LIETUVIAI.

i
Areštavo Tractor Co. 

viršininką.
Kobs,■ John A.

(biantis prezidentu taip vadi- • R atgabendamaS 195 su- 
narnos Jevvel Tractor anų * - -

• “ * */*.»<„* **»MONTELLO, MASS.
! Lietuviai kareiviai drauge su Sunshine Merginų Kliu- 

bu, rengia labai gražu 

BALIŲ 
Ateinančioje Subatoje,

14 Rugsėjo-September,1918
Prasidės nuo 7 vai. vakare.

TAUTIŠKO NAMO SALEJE,
North Main str., Mentelių, Mass.

Balius iš visokių atžvilgių bus labai gražus. Muzi- 
nnktinė. Visi atsilankiusieji bus geriau užganėdinti,

JMUgnagesių streiko pavojus 
prašalintas. *

Pereito nedėldieniu speci- 
alis Bostono ugnagesių uni
jos susirinkimas isklausęs ( 
raporto savo atstovų, kurie' 
turėjo pereitą subatą su ma- ■ 
joru konferenciją delei ki
lusio tarp ugnagesių ir mie-: 
sto valdžios konflikto už al
gą, vienbalsiai nutarė at-j 
šaukti streiką, kuris ketino1 
įvykti šį panedėiį. Nors iš 
raporto nesimato, kad ugna- 
gesių reikaiarimas butų pil
nai pripažintu, tečiaus pasi
rodo, kad ugnagesiv algos 
klausimas iikosi išrišta^ 
taip, kad abi pusės liekasi 
patenkintos. L’gaage&iai 
raportą priėmė entuziastiš
kai.

I

f
H Lietuv iškai Lenkiška 

APTIEKA.
203 Middle»ex str., 

LOVVELL, MASS. 
š.iežius krajavos didės 

pigiai.

*
’ -
? •
J r
•-

pars*- y 
h duoda pigiai. Taipgi \iaokios į 
į ‘ Ruiies Vaistai. Vaistus galite 
D užsisakyti ir per pactą. (46; 'į 
j! 205 Middlesex st., Louell. Mass.

Ii
I 
i 
į J. A. Katkus 
■
i
I LAfKRAšClV, KNYGŲ,• mat?/ iv r t DT?://'\Dmr
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I

I
I
*
I
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P. and A. Phune. 
McKecs Rocks 22 W.

i
Į..............Bostono vvru. tarnavu- arestuota» uz is\ mojimą is ai^,j|erįjoj Francuzijos 

5 fronte. Sužeistieji kareiviai 
buvo karšiai sveikinami.

’SV1X° UU1*
tinianie sąjungininkų ofen- 
syve prieš vokiečius.

Trilika tų kareivių palik
ta Bostono psychopatiškam 
iigonbutvje, kaipo protiškai 
nukentėjusieji. Kiti sunkiau 
pagydomi ligoniai bus pa
talpinti kariumenės ligonbu- 
tyje, Buffaloj.
Dieniniai kursai ateivėms.

Negalinčioms angliškai 
kalbėli ateivėms moterims, 

1 °' i kurios dienomis 
i Bostono viešose

čių pavardžių.
Antanas Dumblinskas

S t. Charles, Mieli., Jonas I- 
vonaitis iš St. Louis, Juozas 
Duua iš Omaha, Nei)., Balt
ramiejus Evlombiatis (?) 
iš So. Bethleham. Pa., Juo
zas Šaliunas iš Waterbury 
Con., Juozas Simonovskis 
iš Chicagos, Mikolas -Jablon
skis iš Hamtramck, Mich., 
Stepas Kaminskis iš Throop, 
Pa., Frank Navickis iš Ber- 
lin, Wis., Antanas Baldiga 
iš Kulpmont. Pa., Juozas 
Bartkus iš Levviston; Mo., 
Juozas Bagdis iš Worcester, 
Mass., Stasys Gimbts iš 
Šiaulių, Julius Zavadskis iŠ 
iš Chicagos, Jonas Klimas iš tojai (salesmanaij iš gautos glų kalbos kursai. Mokini- 

iš West: PullmanTriI.r Ka/^vs 20 nuošimtį. Daugybe žmo- jos nuo 8:45 ryte iki 11 va- 
Rasinskas iš Indiana Har- nių likosi apgautais. ; landai. Ir nuo 2:45 iki 4:45
bor, Ind., Juozas Bužą iš’ Kada dabar likosi išpirk-pietų. Kursai anglų kal* 
Detroito, Robertas Urbanas tas varantas apgavikams; bos vien tik moterims yra 
iš Nevvarko. Jonas Budins- areštuoti, policija padarė in- užvesti Blackstone School 
kas iš Chicagos, Jurgis Ba-' sekcija minėtos kompani- mokyklbį West 
žutka iš Bufallo, N. Y., Jo- j * j ' ‘
nas Kaminskis iš McKees ri.ką” senam štebelvj, kur at- 
Rocks, Pa., Franas Stašaitis rasta senus surūdijusius 
iš Philadelphijos, Jonas Bu- truko rėmus ir seną niekam 
gėda iš New Cuniberland, netikusį motoro skeletą. 
W. Va.. Petras Mavraidis iš Motorų specialistu” atrado 
Milvvaukee, Antanas Mor- buvusi restorano patarnau- 

iš Šaduvos, Lietuvos, loja. Susidėjusių sukčių šai- 
East Chica- ka tuo budu varė savo bizni 

nuo balandžio mėnesio 1917 
metų. Pats Kobs yra da 
jaunas vyriškis, turįs 28 
netus amžiaus ir gyveno su 
savo pačia po num. 156 Hun* 
tington avė. Areštavus 

i Tractor and
Truck Co. "vyriausias ofi
sas” taipgi likosi uždarytas.

kus
Stepas Šitas iš 
gos, Ind.

Visi sunkiai sužeisti.

I

A
angliškai

nedirba, 
mokyklose

Ende.
ios fabrikoje ir rado ta ’fab- ' hristopher Gibson School 

'r *’ ” ’ ir Phillips
Roxburv.

North Ende, 
Brooks School
Norinčios užsirašyti dieni
niams kursams, turi kreiptis 
prie Miss Ethel D. Hodson. 
48 Boylston st., arba prie 
Miss C. A. Shay, Blackston 
School, instructor, Eiossom 
st.

Vakariniai anglų kalbos 
kursai atidaryta visose vie
šose mokyklose.
Kažkokia šposininke nugąz- 

dino poniutes.
Narnų tarnaičių pajieško- 

jiino biure, kur kasdien atsi
lanko daugelis turtingų po
nių, kad pasirinkus sau tin
kamą tarnaitę, aną rytą ki
lo nemenkas Sujudimas,kada 
automobiliais suvažiavusios

Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija.

Pereitą panedėiį Bostone 
prasidėjo j.lassauhusetts 
vastijos Amerikos Darbo 
Federacijos skyriaus mėti
nė konvencija. Konvencija 
atidaryta Gcnveatiun Hali 
svetainėj. Pirmam posėdy
je dalyvavo 350 delegatų. 
Varde Massaciiusetts valsti
jos konvenciją 
gubernatorius McCaii, 
de miesto 
o varde Bostono darbininku 
— Boston Centrai Union 
pirmininkas john. r. Ste- 
zens. Pirma dieną praleista 
mt dienotvarkio nustatymo 
r kai-kurių viršininku ra
jonų išklausymo. Vakare 
įuincy House kotelyje buvo 
ookilis, kur majoras Peters 
buvo garbės svečiu ir pasa
kė savo spyčių. Konvencija 
tęsis bent keturias dienas.

pasveikino 
var- 

niajoras Feters,

Ka 
negu paprastuose baliuose.

Šiuomi kviečiame visos apieiinkės vyrus ir mergi
nas atsilankyti Į musų balių ir pasimatyt su savo seno- 
' ės draugais, kurie dabar tarnauja kariumenėje, o po kt- 
letos dienų turės atsisveikinti su jumis -ant visados.

Širdingai užkviečia Jūsų draugai,
. LIETUVIAI KAREIVIAI.

—" f

Areštavo keturis jaunus 
banditus.

Saniuel Hambro, 19 metų, 
Herman Leander, 16 metų, 
Bernarą Mendleson, 17 me
tų, ir Eduard Dobkin, 19 
metų, likosi areštuoti ir pa
statyti po 100 dolerių kauci
jos kiekvienas už pasikėsini
mą ant Miss. Olivc Kramer 
ir apiplėšimą jos.
SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT "KELEIVĮ.”

f

Tel. Haymarket 4134
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL. EIDERKIEUTCZ, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slapią ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 i i 3, nuo 5 iki 7:30
Šventadieniais nuo 10 iki L

81 CANAL ST.. BOSTON. 
Room 215 ir'216.

(43)

LIETUVIŠKA AGENTŪRA
, GRA

MOFONŲ, REKORDŲ, STU- 
BOMS PGPIERŲ.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ.
Bunu už Perkaibėtoją visokiuose 
reikaluose arba teismuose, 
teikiu visokias informacijas 
dyką. LAUNDRY.

JONAS A. KATKUS,
222 Sagamore St., I’ittsburgh, Pa. 
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BOSTON’, M ASS. į

Teiephone:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyru ir motery ligas.
VALANDOS:

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

netoli nuo Hanover st„

Į

t

Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai

419 BOYLSTON
Suite 419. 420 ir

Netoli didžiojo miesto
BOSTON, MASS

vakare.
STR.
421.
.;nygyno,

Iš Tetrogradu.
GYDO SLAPTAS VYKŲ IR 

MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.

: Nuo 9 iš ryto
.jj iki 9 vai. vakare.
[(! Raibu Ruskai ir Lenkiškai. (42) 
i| 69 CHAMBER ST, BOSTON 
O) Telephone: Haymarket 3390. ffl_______________________

h 

t; 
-: 
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$ VALANDOS:

P
>

T
’p

ĮTel.: Richmond 2S57-M.

Dr. David W. Rosen
i Kalba

I1

DĖBSO BYLOJ AREŠTA
VO 7 ŽMON ES.

1 J -4. Liliu Wil <A\UCievelande pereitą pane- K f j , 
dėlį pas Suvienytų Valstijų - *’
teisėją Westenhaverį prasi
dėjo Dėbso byla, kurioj jis 
yra kaliinamas už peržengi- A- krautuvninkams 
mą espionazu Įstatymu. Ne- u;Cnii»o
didelė teismo salė buvo jau 
kupinai prisikimšus žmo- E. L. Brodie, laikantis mil-, auwmoiuliais suvažiavusius 
mų, kuimet atėjo Debsas su tų sandeli (oiseh) pi num.' ?onios i>ainatė ant biuru sie- 
savo advokatais. Jis yra au- 51 Mt Auburn st., Cambrid- nos didelėmis raidėmis už- 
gšto ūgio, 62 metų amžiaus, ge’uj, likosi Massachusetts rašvta: ”Augštos klesos
su kovotojo veidu, bet ma-’maisto administracijos at- '^an‘eiėS turi pačios namŲ 
loniomis akimis senelis. Bet rastas kaltu už nepildymą' darbus dirbti karės metu”. 

valdžios patvarkymo, už jr poniutės nejuokais nusi- 
laikymą dvejokių biznio gand0, supratusios, kad 

4 .. .knygų, pardavinėjimą miltų. ;oms DačiOmS reikės bliudus
AmeriKOS geležinkelių strei-.savotiška kaina ir Kitas suk-, ’nazgolis, lovas kloti, kam- 

itvbes. Jam likosi atimti lai- bar;ns šluoti ir kitus’namu

valdžios akise jis vis dar tas 
pats Debsas, kuris būdamas 
30 metų amžiaus vedė didįjį

ką. Jarn likosi atimti iai- 
Debsą gina dabar keturi siniai iki sausio mėnesio.

advokatai: Cunea ir Sted- Jurgis Paulakas, 
man iš Chicagos, Siiarts iš duonkepys, neteko laisinių

Jurgis Paulakas Lovvellio

1 aipgiDaytono ir Wolf iš Cieve- vienam mėnesiui, 
lando. Kitoj pusėj staio prieš Jurgis Genokas už vartoji- 
juos sėdėjo Suvienytų Vals- tną duonai ne tokių miltų, 
tijų apskričio prokuroras kaip valdžios yra patvarky- 
Wertz ir jo padėjėjai Kava- (ta, neteko laisnių dviems są- 
naugh ir Breitenštein. vaitėms.

Kuomet prokuroro pade----------
iėjas Kavanaugh atidaryda
mas bylą iš valdžios puses 
pasakė, kad prisaikintųjų 
suoias turi spręsti apie Deb- 
są "sulyg jo darbų,” Dėbso 
apgynėjas Stedman atsakė:

"Apgynimas šitą patari
mą priima. Jus žinosite jį 
iš jo darbu — iš darbų jo vi
so gyvenimo.”

Uzoaigus Stedtnanui savo 
kalbą, teismo salėj pasigirdo 
delnų plojimas. Teisėjui tas 
labai nepatiko. Drebančiu 
nuo piktumo balsu jis sušu
ko užžiurėtojui:

"Atvesk Čionai tą žmogų, 
ką stovi tenai prie durų su 
rudu žiponu’ Atvesk čionai 
visus, ką piojo rankomis.”

Tuojaus prie baro atvesta 
septyni žmonės, tų tarpe 
kunige Stokes, viena fabri
kus darbininkė ir New Yor
ko niilionieriaus Phelps Sto
kos pati. Visi buvo areštuo
ti.

Advokatai mano, kad bvia 
tęsis apie 10 dienų.

Teisėjas paaiškino, kad čia 
teisiama ne Socialistų Tai- nuo relių ir suviiio 5Vinnes- 
lija, B<‘t ih-iiso asmuo už ųuam ežeran.

tijų apskričio

< 
i
I

Netyčioms pasikorė.
Somerviliėj Albert Swee- 

ney prisitaisęs klojime vir
ves gimnastikai daryli, aną
dien besikarstydamas ant 
tų virvių kaž-kaip isipai-

barius šluoti ir kitus namų 
darbus dirbti. Veik prisi
grūdo jos biuran, klausda
mos kas šitokią pranašystę 
užrašė. Biuro agentas atsa
kyti negalėjo, lik truktelėjęs 
pečiais pasakė, kad prie te 
gali ištiesų prieiti, nes tar
naitės meta baltą žiurkštą. 
imasi už sunkių darbinių ke
lių ir eina į dirbtuves.

Apiplėšė pirtį.
Keturi vyrai, tų tarpe 

kareiviai, likosi areštuoti 
romberton skvere už užpuo- 

__ ___r limą ir apiplėšimą Somerset 
■liojo ir nenoroms pasikorė.) pirties savininko Ihomas’o 

__ t jau buvojCaboto, kuriam iš redžiste- 
busipainiojusios rio paimta 36 dolerius. Da-

du

Kada jį atrasta, jau buvo j Caboto, kuriam iš redžiste- 
nebegyvas. Susipainiojusios paimta 36 dolerius. Da- 

Iaplink kaklą virvės liudija,! Denehy ir Claud D. De- 
kad pasikorimas įvyko per l oe, kareiviai iš Devcns 

“ ‘ - • kempės, ir Edvvaru Smith, iš
_ Cambriuge’aiis, likosi suim- 

. ... . ....................iti policmano W. Cargill, ku-
jM’iesihgus valdžiai įssireis- j.jg, Kad juos suėmus,revolve- 
i1x1 v ‘ riu privertė pasiduoti. Ke-1 Debsas Kaltinamas uz - — - -.........
])rakaibą, kūną jisai pasa
kė Ohio socialistų Konferen
cijoj Cantone 16 birželio. 

'Jeigu jį pripažintų kaltu, tai 
jam gręsia 20 metų kalėjimo 
ir $10,000 bausmės.

Jury buvo išrinktas į vie
ną valandą.

netikėtiną atsitikimą.

TRAUKINYS ĮGRIUVO 
EŽERAN.

Netoli Laconia. N. H., ta- 
vorinis traukinys nuslido

tvirtasis, W. J. Houllihan. 
taipgi iš Cambridge’aus, bu
vo pabėgęs, bet jį sugavo po- 
licmanas Lyons.

Cabot tvirtina, kad jį už- 
l puolė Smithas, o pinigus iš 
' į edžisterio paėmė Houlli- 
ihan. Tuo laku pirtyj buvo 
ir minėti du kareiviai. Kaip 
Cabot pasakoja, jie visi po 
apiplėšimo išbėgo ir jis juos 
vijosi. Policmanas vejamuo
sius sulaikė ir suėmė. Ka
reiviai paimti tik kaipo liu- 

' dininkai, nes kaltininkais y- 
I ra Smithas ir Houliihanas.

Požeminio geižkelio tune- 
yje tarjie Boylston ir Park 
rtreet stočių nupuolus ka- 
*ui nuo relių, suėjusieji ton 
;ieton traukiniai užkimšo 
unelį. Iki karą užkelta ant 
ėlių, pasažieriai turėjo įš
aukti daugiau kaip dvi va* 
andas laiko.

PARSIDUODA:
Didelis aisbaksis vienos 

svarstyklės, vienas casn- 
~edžisteris ir viena kaladė 
nėsai kapot. Kreipkitės pas:

G. KALIzisNAb, (38) 
130 D st, So. Boston, Mass.

»

Severa’s
Balsam of Life
(Severos Gyvastim Ba’samo). Jis 
yra žinomas kaipo geras stiprinan
tis ir taisantis vaistas besigydant 
nuo kietų vidurių, nevirškinimo, 
drugio. aoe;no nesveikumo ir kepe
nų liffų- Mes patariame jį visiems, 
ypatyngai gi seniams ir silpniems. 
Pamėgink. Kaina 85 centai, gau
namas visose aptiekose.

1 Dr. A. Montvid

■

i
v K

))

)))

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.
Chieago, III.

Miesto offisas:
1553 W. Madison Street,
Suite 600—612
Valandos: 10-12 ryte. 
Phonc Haymarket 2563.

VVest Side offisas: 
2225 So. Leavitt st. 
Valandos: 6-8 vakare. 
Phone Canal 4626.

Nedėldieniais priima tik iškalno ' 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.;

Lietuviškai. Lenkiškai ir* 
Rusiškai.

CHRONIŠKAS IK SLAP
TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo S iki 1() ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.
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d A.L. KAPOČIUS^ 
jį įj L1ETUVYS DENTISTAS. , )j 
ji®VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienąlp 

ii ■ Nuo 2 iki 9 vak. į Į
h i “Oi^nrnT n* i

(yi

Geriausis Kriaušius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

igjgj3ES|į NEDĖLIOMIS U 
ūOpyrTt iki 1 v. po pietų. ?;

Ofisas "Keleivio” name.
®251 Broadway, tarpe C ir D Sts.)) 
£ SO. BOSTON, MASS. p

i
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$ 29»i TREMOM' ST

D RAI DENTISTAI |
Kad supažindinti plačią visuo- X 

menę su musų geru darbu ir tei- 
singu bei prieinamu patarvimu, jj 
kuris pasakys, kad jis skaityto- į 
jas šio laikraščio, sekančias pri- 
einamas .sąlygas: (41)4;
Auksiniai dantįs .. $3 ir brang, * 
Plate dantįs . 
Plombiravimas 
Estrakcija ... 
Išvalymas . . .

. $3 ir brang. 3> 
,. S5 ir brang. £ 

^?50cJ
Didesni darbai ant labai priei- 

namų sąlygų po $1.00 sąvaitėj.
Interrational Dental Co.

•»
BBOSTON. i

J 2 1
g Lietuviškai - Lenkiška Aptieka |
j’ Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite -L
«( ant 1 CO Salėm str., kur įasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- ))) 

šokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio re u-'į' 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valhr.ui, nuo uždegimo plau- )i)

Nusilpneję žmonės
reikalauja sustiprinimo pirma nagu 
nesveikata juos visai apvaldo ir pir
ma negu visokia pageioa būva per
veik Jie reškalajųja tokio sustiprin
tojo, kuris sustiprintų vrsą kurtą. 
Nedaryk išmėginimų. Niekuomet 
nesigailėsi, pareikalavęs

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

i

Ypatingai geros šios gyduolės:I

čiu. nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de- vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame gerinusius daktarus per telefoną už- 
dyką. lodei jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į Ai*T!EK.\ po numeriu (40)

100 SALĖM ST., BOSTON, MASS

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

Geriausia
Lietuviška Aptieka)^

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame ga/

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

U ♦

;!<

w. f: SEVERĄ co. 
CEDAR RAPIDS, IOWA ‘

J. BERŽELIONIS & CO.’
4 Haymarket Są. kampas Croaa Str., 
arba 28 Chandler SL netoli Caatle Sq., 

BOSTON, MASS.

įui •iu!
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| NEGIRDĖTAS NUPIGINIMAS

rr

Nuo prakaitavimo kojų .. 25o 
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 1.0'1
Nuo Reumatizmo ........... $1.0o

25c
50c
20c
2Sc

1.00
1.00
50c

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

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo "komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 5Oc 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

I

!

Į
TIK $10.00

Šitas laikrodėlis 10 akmenų viduriais, labai dai
liai padarytas, Liuminois ciferblatu ir šviečian

čioms rodyklėmis, taip kad ir tamsoje galima 
matyti laiką. Nedidelis nesudaužomu stiklu, 
visur parduodamas po $15.00, pas mane galite 
gaut tik už .$10.00 5 patingai gera proga karei
viams, nes jie lokius laikrodėlius kiekvienas tu
ri turėti. Siųsdamas orderį, paminėk, kokiais 
apdarais nori — juodais ar nikeliniais.

P. VALUKONIS,
255 BfcOAIAVAY. SO. BOSTON, MASS.

Ml
(UčSUSĮCTJčJ IvJlIPn FJ Ir'>nr>rion.^n^r^iiipribplSnt’nipni

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas C st.

i


