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Bostono kareivių ir juodašimčių užpuolimas 
ant Darbininkų Taikos Demonstracijos
Socialistų partijos butas apvogtas ir sunaikintas
Užpuolimas buvo suponuotas dž,įį grabų!”

• • "SMidicnckAi Knciim K

Naujos Rusijos vėliava su
draskyta ir daug žmonių 

sužeista.

nusirito. Žmonės perėjo per 
jį ir susirinko kitoj vietoj. 
Atsipeikėjęs tas jurininkas 
paskui atsivedė buri murzi
nų vaikėžų, daug detektivų 

: ir parodė kitą lietuvį, saky- 
Jeigu žmonės nori karės, damas, kad tas jį mušęs.

!”
Socialistiškoj Rusijoj 6 

valandų darbo diena. O ko
dėl ne Amerikoj?”

» — ■

tai kam reikia priverstinos
Liepos ld. Bostono sočia-j kareivystės?” 

listai su įvairiomis darbi-į ”Kas pavogė Panamą? 
ninku organizacijomis buvo Kas surtiuškino Haitį?” 
įtaisę taikos demonstraciją. | (Tai klausimas Amerikos 
Demonstracijos tikslas bu- kapitalistams ir jų valdžiai, 
vo ramiu ir teisėtu keliu iš- j kuri sakosi ”nenorinti už- 
reikšti protestą prieš brol-' griebimų” ir kariaujanti už 
žudingą karę ir priverstiną | ’ ^utų laisvę.” Red.) 
kareivystę, kuri čia, Ameri
koj, žmonių valdomoj šalyj, 
buvo įvesta be žmonių pri
tarimo ir priešais konstitu
cijos dvasią. Kalbėtojai bu
vo pakviesti net iš kitų vals
tijų ir gautas iš miesto val
džios leidimas.

Žmonės šitai demonstra
cijai taip prijautė, kad aps
kaitoma,jog išviso dalyvavo 
joje apie 100,000. Vien tik 
lietuvių buvo apie 1,500, ka
da visi jie susirinko ant 
Park Sąuare. Apie 900 So. 
Bostono lietuvių susirinko 
prie lietuvių socialistų sve
tainės ir sustoję čia Į eiles 
nuėjo muzikai Marselietę 
griežiant iki Park Sq., kur 
turėjo susilieti visų tautų 
darbininkų organizacijos.

Juodašimčiams šita iškil
minga susipratusių darbi
ninkų procesija, žinoma, ne
galėjo patikti. Jau einant 
lietuviams per So. Bostoną 
”Rožančiaus Kliubo” nariai 
pradėjo loti per langus šunų 
balsais. Nuėjus ant Park, 
Sąuare, visokie padaužos ir 
girti kareiviai pradėjo kabi
nėtis prie demonstrantų ir 
keliems nuplėšė nuo kruti
nės raudonas gėlės. Paskui 
susirinko būrys girtų juri
ninkų ir sustojo ant kelio, 
kuriuo turėjo pradėti eit pa
roda. Policijai tečiaus pri
buvus jie nuo kelio pasitrau
kė ir demonstracija nuėjo.

Kadangi svieto buvo ne
paprastai daug, tai demons
tracija buvo padalyta Į ke
liolika divizijų ir ėjo kelio
mis gatvėmis. Visos šitos 
divizijos turėjo susieitiBos- 
ton Common sode ir tenai 
turėjo būt prakalbos.

Parodoj žmonės nešė vė
liavas su sekančiais para
šais:

”Darbininkai visų šalių, 
vienykitės! Jus nieko ne
turite pralaimėti, tik rete
žius, o užkariauti pasaulį.”

"Mes nesam pacifistai. 
Mes skelbiam karę, bet karę 
savo priešui kapitalui.”

"Šalin slaptoji diplomati
ja! Kapitalizmas turi būt 
prašalintas.”

”Demokratizuoti Vokieti
ją? O kaip su San Francis- 
co ir Denburv skribelnin* 
kais?” (San Pranciškoj A- 
merikos kapitalistai nuož
miausiu budu persekioja or
ganizuotus darbininkus, o 
skribelninkų uniją Denbu- 
ryje, Conn., kapitalistų teis
mai visai sunaikino. Red.)

"Jungtinių Valstijų vai-

”Mooney nuteistas, o krei- 
vaprisiegis Oxman laisvas. 
Kur demokratizmas?”

”Ginkime demokratizmą 
nuo savojo imperializmo.” 

”Kovokime prieš autokra- 
tizmą ant vietos, o ne 4,000 
mylių nuo namų.”

”Ar Anglijos kapitaliz
mas Airijoj vra demokratiz
mas?”

Prieinant prie sodo, 
ant demonstracijos divizijų 
vėl pradėjo užpuldinėti jū
reiviai, katalikiškų draugi
jų nariai ir šiaip visokie val
katos, kurie iškalno jau bu
vo susiroganizavę. Pirmu
tinis užpuolimas buvo ant 
West gatvės, kur demons
tracijos priešakyje ėjo mo
terų skyrius. Moteris čia 
nešė didelę raudoną vėliavą 
su užrašu: "Darbininkai vi
sų šalių, vienykitės! Jus ne
turit nieko pralaimėti, tik 
retežius, ir užkariaut pa
sauli.” Jurininkai ir švento 
Vincento vaikų "kariume- 
nės” nariai šoko tą vėliavą 
draskyt. Moterįs neduot. 
Užpuolikai pradėjo muštis. 
Moteris ir mažos mergaitės 
ėmė klykti. Merginą, kuri 
nešė vėliavą, užpuolikai su
kruvino, paleido jos plau
kus, sudraskė skrybėlę ir 
drapanas. Policija žiurėjo, 
bet nesikišo. Pašaliniai 
žmonės pradėjo rėkti ant 
policijos, kad areštuotų už
puolikus. Policija liepė 
tiems tylėt.

Atėmę ir sudraskę mote
rų vėliavą, piktadariai nėrė 
skersgatviu ant kitos gat
vės ir tenai užpuolė kitą de
monstrantų diviziją. Polici
ją liepė demonstrantams pa
slėpti raudoną vėliavą. De
monstrantai atsakė, jus 
areštuokit tvarklaužius. 
Kuomet žmonės pamatė, 
kad policija duoda krimina
listams pilną valią, jie pra
dėjo gintis patįs. Vienas-ki- 
tas užpuolikų gavo į snuki, 
kada pradėjo prie ramių 
žmonių kabintis. Kaip tik 
žmonės ėmė nuo užpuolikų 
gintis, policija pradėjo žmo
nes areštuoti.

Tuo tarpu kitos divizijos 
suėjo jau į sodą ir prasidė
jo prakalbos. Keliatas lie
tuvių pakėlė kalbėtoją ant 
pečių, bet kaip tik jis ėmė 
kalbėt, pribėgo nususęs ju
rininkas ir nusitvėręs kal
bėtojui už kojos pradėjo 
traukti jį žemėn. Vienas 
lietuvis davė užpuolikui 
”spriktą” į snarglinę ir tas

Keliasdešimts užpuolikų tą 
žmogų užpuolė ir suėmė. 
Kuomet vieni jį laikė, kiti 
draskė. Sunaikino jam skry
bėlę, nutraukė švarko ran
kovę ir nuolatos kumščia
vo. Lietuvis buvo tvirtas 
vyras ir butų galėjęs užpuo
likus išspardyt, bet jis neno
rėjo muštis. Kada jau jam 
nusibodo draskymas ir 
kumščiavimas, jisai pasisu
ko ir airišiukai, daugiausia 
švento Vincento "karei- 
viai,” kurie tankiai baltose 
uniformose maršuoja Bos
tono gatvėmis, išlakstė i vr 

’sas puses. Lietuvis tuomet 
nuėjo sau.

Ir abelnai imant, jeigu 
žmonės butų norėję muštis 
ir jeigu jie butų prie tokio 
užpuolimo prisirengę, jie 
tuos užpuolikus butų galėję 
su žeme sumaišyt. Bet dar
bininkai užsilaikė labai ra
miai. Vienok nežiūrint to, 
ant žmonių užpuolė ir poli
cija. Kada juodašimčių siu- 

j timas pasiekė augščiausio 
laipsnio, apie 100 policmanų 
įsiveržė minion ir ėmė dau
žyti žmonėms galvas. Žmo- 

Į nės, kurie turėjo su savim 
moteris ir mažus vaikus, 
pradėjo bėgti, o mušeikos 
lakstė ir plėšė žemėn raudo
nas vėliavas.

(Pabaiga ant 7 pusi.)
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ŽMONĖS NEINA KARIU 
MENĖN.

Praėjusi sąvaite buvo pa
skutinė savaitė liuosno- 
riams rašytis į reguliarę 
kariumenę, kurios turėjo 
būt sudaryta iš liuosnorių 
300,00 kareivių. Valdžia 
ragino visokiais budais, 
spauda agitavo kaip tik į- 
manydama, bet rašėsi labai 
mažai. Savaitė pasibaigė, o 
da 50,000 trūksta armijai ir 
25,000 laivynui.

BUVĘS GRAIKU KARA
LIUS NUSIPIRKO 

PILI.
Iš Berlino pranešama, 

kad sąjungininkii išvytasai 
graikų karalius Konstanti
nas atvažiavo Šveicarijon ir 
netoli Thuno nusipirko sau 
iš vieno vokiečių barono 
pilį.

RUSAI PAĖMĖ 10,000 
VOKIEČIŲ.

Telegramos praneša, kad 
rusai pradėjo smarkų ofen- 
svvą. Po dviejų dienų mū
šio jie paėmė Galicijoj 10,- 
000 vokiečių ir Koniuchų 
miesteli,
EKSPLIOZI.JA PARAKO 

DIRBTUVĖJE.
Augusta, Colo.—Du Pont 

parako dirbtuvėj čia ištiko 
ekspliozija. Keturi žmonės 
likos užmušti ir 10 sužeis
ta.

1 PASIKVIETĖ ANT VA 
KARIENĖS IR UŽMUŠĖ.

Netoli Laconia, N. H., pe
reitoj sąvaitėj buvo toks at
sitikimas. Valstijos silp
napročių mokyklos užvaiz
dą Morris Bradford pasi
kvietė į savo vasarnamį ant 
vakarienės tris tos mokyk
los mokytojas. Merginos 
nuėjo. Kad jas palinksmi
nus, Bradfordas pasakė ži
nąs naują žaidimą ir noris 
joms parodyt, kaip jį žaisti. 
Tuo tikslu jis liepė kiekvie
nai jų atsisėsti ant krėslo, o 
pats paėmęs virvę surišo 
joms rankas ir kojas, saky
damas, kad to reikalauja 
žaidimae ir kad iš to busią 
daug juokų. Merginos vis 
laukė. Bet juokų čia nebu
vo. Surišęs joms rankas ir 
kojas, jis tuojaus jas užpuo
lė. Kada merginos pradė
jo šauktis pagalbos, jis ėmė 
jas mušti. Vyriausiai mo
kytojai p-lei Richards jisai 
perpjovė gerklę ir šita tuo
jaus mirė. Jos draugėms 
sudaužė galvas, nukirpo 
joms plaukus ir potamsiai 
surištas paliko.

Vasarnamis stovi prie pat 
Winnisquam ežero. Brad
fordas atsisėdęs valtin ir 
nusiiręs dvi myli į Laconijos 
miestą nuėjo policijon ir 
pasakė, kad jį uždarytų. 
Klausinėjamas jis nieko ne
atsakinėjo, tik liepė nuvyk
ti į jo vasarnamį pažiūrėti. 
Kada policija tenai nuvyko, 
rado vieną mokytoją už
muštą, kitas gi dvi primuš
tas. Manoma, kad tas vv- 
ras gavo proto pamišimą.

Apie sukilimą juodųjų 
jūrių laivyno.

I DARBININKŲ MITINGAI 
IŠDUODA VARANTUS. i

Vyriausia Rusijos valdžia . 
dabar yra darbininkai ir 
kareiviai. Jie savo susirin
kimuose daro visokius nuta
rimus ir net išduoda varan- 
tus valdininkams areštuoti. 
Taip va Saratovo guberni
joj viešas žmonių mitingas 
nutarė areštuoti Chvaline- 
ko miesto galvą, miesto du
rnos narį ir žemietybės val
dybos pirmininką. Mitin
gas nutarė ir tuojaus visus 
tris juos areštavo ir pasodi
no kalėjimam

Dideles Riaušės East 
Saint Louise.

Andai "Keleivyje” buvo 
plačiai rašyta apie juodvei- 
džių ir baltveidžių riaušes 
East St. Louise. Pereitoj 
nedėlioj tos riaušės vėl pra
sidėjo. Juodveidžių bažny
čioj pradėta mušti varpais 
ir tuoj iš visų pusių subėgo 
apie 200 ginkluotų juodvei
džių. Kame buvo priežas
tis, laikraščiai nesako. Jie 
tik sako, kad iš bažnyčios 
būrys ginkluotų juodvei
džių leidosi į miestą Juos 
pasitiko policijos automobi
lius ir pranešė jiems, kad 
neardytų tvarkos. Juou\ei- 
džiai liepę policijai važiuoti 
toliaus ir žiūrėti savo "biz
nio.” Tuo pačiu laiku į au
tomobilių pasipylę šūviai. 
Detektivų seržentas Cop- 
pedge likos nušautas, o tris 
kiti policijantai sunkiai su
žeisti.

Tuojaus buvo pašaukta 
kariumenė ir visos policijos 
spėkos. Juodveidžių dis- 
criktas likos apkabintas ir 
kareiviai ėmė krėsti visus 
juodveidžių namus ir žmo- 
v vyrus ir moteris, jieš- 
kodami ginklų. Apie 50 
juodveidžių buvo areštuota.

Ant rytojaus, 2d. liepos, 
prasidėjo tikra karė.* Prie 
policijos ir kariumenės pri
sidėjo baltveidžiai žmonės ir 
pradėjo skersti juodvei- 
džius.

Netik vyrai, bet moterįs 
ir merginos užpuola ant 
juodveidžių moterų, traukia 
juos žemėn nuo karų ir mu
ša.

Sužeistų žmonių esą 
šimtai. Užmuštų juodveic. 
žiu apie 75, baltveidžių už
mušta 2. Baltveidžių minia 
uždegė juodveidžių distrik- 
tą ir ugnis taip išsiplėtojo, 
kad visam miestui pavojus. 
Kuomet šita žinia rašoma, 
telegramos sako, kad dega 
35 namai. Nuostolių esą 
padaryta jau už $3,000,000.

Aštuntą valandą panedė
lio vakarą apskelbta karės 
stovis ir tuo pačiu laiku 
areštuota 300 baltveidžių. 
Iš visų apielinkių sutraukta 
kariumenė.
AREŠTAVO TEISĖJA Už 
ĮŽEIDIMĄ DARBININKŲ 

TARYBOS.
Kubaniaus srityje, Putio- 

lo mieste likos areštuotas 
jmiravas teisėjas už tai, kad 
keikė Darbininkų ir Karei- 
vių Tarybą. Jam daroma 
kriminališkas apkabinimas. 
Tai atėjo laikai: darbinin
kai areštuoja teisėju0.

APIPLĖŠĖ. BANKĄ.
Iš Petrogrado pra.. a- 

. ma, kad Uste 10 ginkluotų 
plėšikų užpuolė banką ir 
pagriebę 190,000 rublių pa
bėgo. Beto da jie apiplėšė 
ir daug žmonių gatvėse, o 
kelis nušovė.

RUSAI ŠAUKIA VIE
NYBĖS.

Odesos Darbininkų ir Ka
reivių Taryba išleido į visos 
Rusijos žmones atsišauki
mą, kviesdama juos laiky- 
tės vienybėje ir ginti iškovo- 

. laisvę.

Admirolas Kolčak atsisakė 
atiduoti maištininkams 

savo kardą.
šiomis dienomis buvo su

kilę .Juodųjų jūrių rusų lai
vyno jurininkai. Dabar at
ėjo apie tai platesnių žinių. 
Admirolas Kolčak, kurį ju
rininkai išvijo iš savo laivy
no, sako, kad 15,000 jurinin
kų sušaukė savo mitingą ir 
nutarė areštuoti visus lai
vyno oficierius, suimti patį 
admirolą su visu jo štabu ir 
iškrėsti juos. Jurininkai 
padarė tokį nutarimą dėlto, 
kad jie nužiūrėjo savo vy
riausybę kurstyme kontrą- 
revoliucijos.

Admirolo laivo jurininkai 
tuojaus apsupo admirolą 
Kolčaką ir pareikalavo, kad 
jis atiduotų savo kardą. Ad
mirolas atsisakė reikalavi
mą išpildyt, paaiškindamas: 
"Šitą kardą man paliko ja
ponai. kuomet mes traukė
mės iš Port Artūro. Aš jį 
laimėjau japonų karėj ir aš 
jums jo neduosiu.” Tai pa
sakęs, admirolas įmetė savo 
kardą Į jūres.

Sukilėliai tuojaus išsiun
tinėjo bevieliu telegrafu vi
siems laivams įsakymą nu
ginkluoti visus oficierius. 
Admirolas išsiuntinėjo savo 
įsakymą visiems oficie- 
riams, kad jie kareiviams 
nesipriešintų, nes kitaip ga
lėtų prieiti prie kraujo pra

liejimo.
Galų gale jurininkai nu

tarė oficierių neareštuoti, 
tik pareikalavo iš admirolo, 
kad jis rezignuotų, ką šis 

padarė.

i

I

KARAS NUPUOLĖ f 
NIAGARĄ.

Niagara Falls mieste per
eitoj nedėlioj atsitiko dide
lė nelaimė. Karas pilnas 
žmonių nuvirto Į Niagaros 
upę, 30 pėdų žemiau kelio. 
Iki panedėlio vakaro suras- 

Įta 11 lavonų ir 26 žmonės 
i išgelbėta sunkiai sužeisti. 
29 dar truko.

Vokiečių nuostoliai siekia 
4,336,760 žmonių.

Vokietija oficialiai pas
kelbė, kad dabar praėjusį, 
gegužės mėnesį ji neteko 
110,956 kareivių, būtent:

Užmušta .............. 22,000
Nelaisvėn paimta 26,562 
Sužeista ................ 62,394
Išviso .................  110,956
Anglija sako, kad pridė

jus šitas skaitlines prie ank
sčiau paskelbtų, Vokietijos 
nuostoliai nuo pat karės 
pradžios iki gegužės mėne
sio pabaigai iš viso pasiekia 
4,356,760.
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VOKIEČIAI VĖL IMA 
VERDUNĄ.

Pereitoj sąvaitėj vokie
čiai vėl pradėjo užpuolimą 
ant Verduno ir ties Negy
vo Žmogaus kalnu prasimu
šė per franeuzų pirmutinius 
apkasus, bet vėliau francu- 
zai kontratakomis juos iš
mušė.

NAIKINA ŠLYKŠČIĄ 
DVASIŠKUOS LITE

RATŪRĄ.
Rusijos dvasiškija turėjo 

prisispausdinus galybę juo
dašimtiškos literatūros, ku
rioje šlykščiausiu budu bu
vo šmeižiami socialistai ir 
abelnai visas judėjimas, ku
ris vedė žmones prie išsi- 
liuosavimo iš po caro despo
tizmo. Puolus dabar caro 
valdžiai ir paėmus darbinin
kams šalies reikalus į savo 
rankas, pradėta daryti dva
siškuos knygynuose revizi
ją ir tos juodašimtiškos lite
ratūros atrasta didžiausi 
sandėliai prikrauti. Revo
liucijonieriai tą šlamštą da
bar verčia ant laužo ir degi
na. Daugiausia to šlamšto 
sunaikinta Maskvoje.

Turės ir Lietuvos žmonės 
tokią reviziją padaryti. Mu
sų 
irgi nemaža tokių raštų tu
ri prisispausdinę, kuriais 
kurstoma tamsus žmonės 
prieš socialistus.

"kramolos malšintojai”

PILNA SĄŽINĖS LAISVĖ.
Vidaus reikalų ministeri

ja padavė laikinajai rusų 
vyriausybei sumanymą, 
kad žmonės galėtų mainyti 
savo tikėjimą be valdžios 
leidimo, nes žmonių civilės 
ir pilietiškos teisės su tikėji
mu dabar jau nieko bendra 
neturi. Iki 9 metų am 
žiaus vaikui tikėjimą gali 
paskirti tėvai kokį jie nori; 
jeigu jie negalėtų susitaikyt, 
tai vaikas turi būt tokio ti
kėjimo, kokio motina nori; 
po 9 metų amžiaus mainant 
tikėjimą reikia jau vaiko su
tikimo. Po 17 metų am
žiaus vaikas gali m ainy t 
savo tikėjimą jau nieko ne 
siklausdamas.

PALIUSUOS MOKYTO 
JUS Iš ARMIJOS.

Rusijos švietimo ministe- 
ris padarė įnešimą, kad vi
soj Rusijoj butų įvesta mo
kymo laisvė. Iki šiol mat 
valdžia neleisdavo namie 
vaikų mokinti. Dabar gi kas 
norės, galės samdyti mo 
kytoją ir mokyti vaikus na
mie. Bet kadangi Rusijai 
stinga mokytojų, tai karės 
ministeris Kerenskis sutiko 
paliuosuoti mokytojus iš ka- 
riumenės ir daugiau jų ne
imti.

DŪMA NENORI SKIR 
STYTIS.

Durnos ponams nesinori 
išsižadėti lengvos duonos. 
Perdaug jau jie priprato 
prie jos. Privatiniam savo 
susirinkime tie ponai išne- 

iše rezoliuciją, kurioj sako, 
jog nežiūrint kad visuotinas 
Rusijos darbininkų ir karei
vių suvažiavimas nutarė du
rną paleisti, jie,durnos atsto
vai, nutaria nesiskirstyt. Jie 
teisinasi, kad jie taip pat 
esą ”revoliucionieriai” ir 
žmonės durnai pasitiki.

Bet jeigu žmonės ja pasi
tikėtu tai jie juk nereika
lautų, kad ji butų paleista.

KRITO 8,000 AUSTRŲ.
Italai sako, kad mūšiuose 

dėl Ortigaros kalno krito kurie 
8,000 austru.

PASKANDINO JAU 555 
““ANGLŲ LAIVUS.
Anglijos valdžia pati pas

kelbė, kad nuo 17 vasario 
šių metų iki 18 birželio, tai

lyra per 5 mėnesius vokie
čiu submarinai paskandino 
555 anglų prekybos laivus, 

’ ; kartu padaro apie 
.1.121,000 tonų įtalpos.

NESOCIALISTAI PAR
VAŽIAVĘ RUSIJON 

EIS KARĖN.
Darbininkų ir Kareivių 

Taryba paskelbė, kad visi, 
kurie tik sugrįšž Rusijon iš 
užsienio ir neturės paliudiji
mo, kad jie prigulėjo tenai 
prie socialistų, bus varomi 
karės frontam Socialistų 
kariumenėn neimsią.

ARGENTINOS ŽMONĖS 
PRIEŠ KARĘ.

Argentinos kapitalistai 
irgi nori savo šalį įtraukti 
karėn, bet žmonės labai 
priešingi.
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t APŽVALGĄ H
RUSIJOS LIETUVIŲ LAI , 

KRAIČIAI.
Kilus Rusijoj revoliucijai' 

ir puolus caro valdžiai, mes,{ 
amerikiečiai, labai laukėme; 
lietuvių laikraščių iš Rusi-* 
jos. Mes manėme, kad jie? 
praneš mums labai daug Į-J 
domių dalykų. Manėme, kad 
dabar, turėdami spaudos iri 
žodžio laisvę, jie turės daug 
ko pasakyti, kad pakils pas 
juos ūpas, stipriai ir aiškiai 
prabils revoliucijos dvasia.

Bet apsivylėm.
Atėjo tie laikraščiai taip 

pat nuobodus ir menkučiai, 
kaip ir pirma. Daug dau
giau žinių iš Rusijos telpa 
amerikiečių laikraščiuose, 
negu atėjusiuose iš Petro
grado „Naujoj Lietuvoj” 
arba „Lietuvių Balse.” Pas
tarasis nors radikališkesnės 
dvasios dabar pasidarė. Gi 
„Naujoji Lietuva” pirma 
buvo daug Įdomesnė, negu 
dabar.
^Jievoliucijos istorijos tin- 

^flnnai nepadavė nei vienas, 
^^aug daugiau mums prane

šė telegrafas, negu Rusijos 
lietuvių laikraščiai. Mato
mai, didelis pas juos ten ap
sileidimas ir stoka gerų lai
kraštininkų.

Girdėjome, kad dabar pra
dėjo eiti naujų laikraščių, 
bet mums jų neteko matyti.

Bet

I

I

PRIPAŽĮSTA, KAD SOČI 
ALIZMAS REIŠKIA TO

BULĄ TVARKĄ.
Kuomet visokie Maliaus- 

kai, Račkai ir kitokie ne
praustaburniai iš klerikalų 
abazo nesiliauja piiauškę, 
buk socializmas reiškia iš
tvirkimą, tai jų pakraipos 
lyderio p. Leono partijos 
organas „Santara” užreiš- 
kia, jog socializmas reiškia 
tobulą draugijos tvarką.

„Santaroj” rašoma:
"žmonių negalima karpyti 

tam tikromis, iš anksto nusta
tytomis formomis. Ne žmo
gus socialei tvarkai egzistuoja, 
bet sociaiė tvarka žmogui. So
cializmo idealas negalima vy
kinti staigaus persivertimo 
keliu. Nė viena tauta tiesiog 
nuo socialės abėcėlės ir polici
nės valstybės negali pereiti i 
tobulą socialę tvarką.”
Taigi dabar „Darbinin

kas,” „Draugas” ir kiti kle
rikalų laikraščiai turi paaiš 
kinti, kas daugiau žino: ar 
toks pliuškis Račkus, ar 
Leonas?

<
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PROTESTUOJA PRIEŠ 
TAUTOS TARYBĄ.

Lietuvos tremtiniai pri
siuntė iš Mogilevo „Dar
bininkui” protestą prieš 
Rietuvių Tautos Tarybą, 
kuri sudarė vien tik iš Pet- 
rograo ir Maskvos lietuvių, 
nepasikaibėjus su kitais 
Lietuvos tremtiniais, kurie 
dabar pakrikę po visą Rusi
ją.

Mogilevo lietuviai turėjo 
savo susirinkimą ir priėmė 
šitokią rezoliuciją:

”1) Kadangi Lietuvių Tau
tos Taryba Petrapiiije tapo 
sudaryta tik dviejų Petrapilio 
ir Maskvos lietuvių kolonijų, 
nepasiklausus kitų Rusijoje 
esančiųjų skaitlingųjų lietuvių 
kolonijų, pripažinti ją tiktai 
Petrapilio ir Maskvos Lietuvių 
Tautos Taryba, niekuomet ne 
visų tremtinių lietuvių, o dar 
labiau visos Lietuvos;
”2) Kadangi lietuviai dabar 

esame Rusijoje tremtiniais ir 
kolonistais (emigrantais) tai 
visas čia susidarančias lietu
vių Įstaigas pripažįstame tik
tai lietuvių tremtinių ir kolo
nistų Įstaigomis ir protestuosi
me prieš kokios nors čia susi
dariusios lietuvių įstaigos pa
sikėsinimus savo valdžią už
mesti visiems lietuviams trem-

tiniams, jų neišklausius, dar 
labiau visai Lietuvai.

"Dar konstantuojame. kad 
iš pagarsintą Petrapilio Lietu
vių Tautos Tarybos nutarimų,. 
jau paaiškėjo jos užgrobimo ir' 
imperializmo politika, būtent 
pasisavinime dar vokiečių ne- ' 
užimtosios Vilniaus gub. da- ' 
lies, kurioje vietinių gyvento-1 
jų lietuvių nėra. Susirinki-' 
mas dar pabriežia. kad Petra
pilio ir Maskvos Lietuvių Tau- j 
tos Taryba priskirdama prieI 
Lietuvos kitu tautų užgyven
tas vietas be vietos gyventojų . 
sutikimo, užgauna kitas tau-! 
tas. o lietuvių teises Lietuvoje Į 
mažina."

Toliau? Mogilevo lietuviai ' 
sakosi nutarę kuogreičiau-j 
šia šaukti visos Rusijos į 
tremtinių suvažiavimą ir; 
vietą tokiam suvažiavimui į 
skiria Mogileve.

kitoj vietoj šiame 
"Keleivio” numeryje telpa 
“Lietuvių Balso” praneši
mas, iš kurio matyt, kad 
toks suvažiavimas turėjo i 
būt jau Petrograde, sušauk- ’ 
tas Lietuvių Tautos Tary-! 
bos.

Iš šito Mogilevo lietuvių 
protesto, po kuriuo pasira
šo kun. P. Kraujalis, dau
giausia turėtų pasimokyti 
musų klerikalai Amerikoje, 
nes jie čia taipgi labai mėgs
ta visos tautos vardu kal
bėti.

Tik pažiūrėkit i jų laik- 
fondas.” 

” „tautos 
„tautos” 

Tuo tarpu visi 
tau- 
visų

raščius—„tautos 
“tautos taryba.” 
reikalavimai”—vis 
ir „tautos.” 
tie dalykai nėra netik 
tos, bet jie nėra dagi 
Amerikos lietuvių.

Girdi:
vertės 
turčiai,

pal
tai 

kad šalies ap-

PRAREGĖJO.
Vienas lietuvių klerikalų 

organas eimanuoja, kad tie 
.Amerikos turčiai nelabai 
kokie patriotai.

"Kad menkos 
notai šios šalies 
liudija faktai,
gynimo komiteto nariams ru
pi ne šalies apgynimas, bet 
prisiplėšimas kuo daugiausiai 
aukso kaip nuo vyriausybės ir 
nuo pačių gyventojų.

"Reikia žinoti, kad to ko
miteto nariai tai kuone visi 
kasyklų, žibalo versmių, gin- 
klių, amunicijos ir plieno dirb
tuvių, javų sandėlių savinin
kai. Jie, prisidengę patriotiz
mo kauke, posenovei plėšia 
gyventojus imdami augštas 
kainas už savo produktus.

"Ligšiol vyriausybė nei ne
žinojusi apie tų 'patriotų’ blo
guosius norus. Bet kuomet 
vyriausybei prisiėjo pasiga
minti daug žibalo, anglių ir 
plieno, jinai pamatė, kad tru- 
stai mėgina imti už tai negir
dėtai augštas kainas. Tuojaus 
paaiškėjo, kad trustų vyriau
sios galvos yra* susispietusios 
šalies apgynimo komitetam Ir 
tai susispietusios ne kam ki
tam, kaip tik pasipelnyti iš 
karės.

"Kiekvienoj valstijoj yra 
tokių apgynimo komitetų. An
tai Illinois valstijoje ko
mitete veikia kuone visi mili
jonieriai. Nesenai visi stebė
josi, kuomet Illinois’o apgyni
mo komiteto pirmininkas mi
lijonierius gyvulių skerdyklų 
savininkas pareikalavo, kad 
vyriausybė paimtų savo nuo- 
žiuron visą mėsą arba ir gy
vulių skerdyklas, nes, girdi, ki
taip šaliai pritruksią mėsos. 
Jis tai darė ne be tikslo. Jis 
manė, kad kuomet vyriausybė 
visa tai paims, tai jam duos 
gausų atiyginimą."

Na. matot, kaip klerikalai 
praregėjo. O kada socialis
tai sakydavo, jog šitą kare 
kapitalistai surengė dėl pel
no, tai musų klerikalai Į a- 
kis spiaudydavo.

I
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LIETUVIŲ „ULTIMATU
MAS” LENKAMS.

Tautininkų laikraščiai ra
šo, kad 11 birželio New Yoi- 
ke buvęs "lietuvių veikėjų” 
susirinkimas, kuris priėmęs 
prieš lenkus tam tikrą rezo
liuciją. kam jie savinasi lie
tuvius. Tarp kitako toj re
zoliucijoj sakoma:

'Lietuvos kaimynai, kurie 
visada dėjo pastangas nuslo
pinti Lietuvą, ypač lenkai A- 
merikos spaudoje ir intekmin- 
gais žmonėmis, bando priro
dyti.’ kad lietuvai—tai tie pa
tįs žmonės, kaip ir jie. ir kad 
lietuviai turi su jais bendrai 
gyventi; jie (lenkai) savinasi 
dalį Gurdino ir Suvalkų guber
nijų. Tekiu budu Amerikos 
liaudis negavo progos išgirsti 
platesnio žodžio nuo lietuviu, 
nes Amerikos spaudos dalis vis 
dar vadovaujasi ta klaidinga 
nuomone apie lietuvius.”

Tie "veikėjai” paduoda tą 
pačią rezoliuciją kartu ir 
anglų kalboje ir ragina ją 
platinti tarp anglų, nors 
vertimas anglų kalbon labai 
netikęs, labai daug stambių 
klaidų ir vieton „pakelti sa
vo tautą svetimtaučių akį- 
se,„ tie „veikėjai” gali ją da 
daugiau pažemint tokiomis 
revoliucijomis.

Beto, šitoj rezoliucijoj 
kaip koks šeškas kyšo lietu
viškųjų patriotų peštukiz- 
mo dvasia. Lietuva da vo
kiečių nepaliuosuota, o mu
sų patriotai jau pradeda 
peštis su lenkais patriotais. 
Kaip gi tas gali išrodyt sve
timtaučiams ? Kas gi butų, 
jeigu tokiems žmonėms pa
duoti Lietuvos valdžią? Iš 
pirmos dienos su lenkais bu
tų karė.

Mes tiems „lietuvių vei
kėjams” pasakysime ve ką: 
suglauskite ausis ir nusira
minkit. Ne juokrnkit savo 
rezoliucijomis svetimtaučių. 
Jeigu ir yra tokių lenkų, ku
rie norėtų Lietuvą pasisa
vint. tai jie yra tokie pat 

■ patriotai, kaip ir jus. Kaip 
' jus norit, kad Latvija, Balt* 
; gudria ir pusė Vokietijos 
, butų Lietuva, taip ir lenkai 
! patriotai svajoja apie Len- 
j kiją ”od morza do morza.”

Bet patriotizmo laikai jau 
{ baigiasi. Ne patriotams 
i priguli ateitis, bet revoliu- 
! elniam proletariatui—socia
listams. O socialistai kitų 
tautų pavergimo nepripa
žįsta. Lenkų patriotai ka
žin kaip gali norėti Lietuvą 
prisijungti, kad savo ”oj- 
czyzną” padidinus, bet len
kų socialistai su tuo nesu
tiks.

Pagalios—ne amerikiečių 
tai reikalas. Kaip Ameri
kos lenkai negali Lietuvos 
prie Lenkijos prijungti, taip 

i Amerikos valdžia, o juo la
biau palaidi visuomenė, Į 

i kurią musų tautininkai nori 
atsišaukti, negali Į Lietuvos 
reikalus jokios Įtekmės pa-1 

1 daryti.
Jeigu jau skirstant Rusi

ją Į provincijas ir butų ban
doma Lietuvai kokią skriau- 

idą padaryti (suprantama, 
netyčiomis), tai juk žmonių 
yra ten ant vietos; jie ge
riau žino kaip prieš tai už
protestuoti ir kur savo pro
testą pasiusti. Ir tik jų 
protestas gali ką nors sver
ti, o ne kitos šalies gyvento
jų-

KAIP KUNIGŲ ORGA
NAS KOLIOJASI.

Nei vienas lietuvių laik
raštis taip biauriai nesiko- 
lioja, kaip „Draugas,” kurį 
leidžia ir redaguoja „doros 
mokytojai” kunigai.

Štai tam, atsiprašant, lai
kraščiui labai nepatinka, 
kam socialistai per prakal
bas primena žmonėms mur
zinus kun. Laukaičio dar
bus, ir užtai jis visus socia
listus iškolioja „šašais.” 
Girdi:

KELEIVIS.
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"Montiydas yra lietuviškų 

socialistų kaip ir oficiozas. 
Jis vienur-kitur sako prakal
bas. Ir daugiau nieko jis ne
žino, kaip tik dergti musų ger
biamuosius veikėjus, ypač p. 
Yčą ir kun. Laukaitį. Nors 
suaugęs vyras ištikro turėtų 
žinoti, kad tiedu musų tėvinai- 
niu Lietuvos ir lietuvių tautos 
labui yra tiek pasidarbavusiu, 
kad to negalėjo ir nekuomet 
negali atlikti visos lietuviškų 
socialistų gaujos su jų stam
biausiais šulais—vadovais.

"Tokie nepraustaburniai y- 
ra ne kas kita, kaip tik niusų 
tautos šašai. Kol šitie šašai 
nuo tautos kūno nebus nugy- 
dyti, musų dai bo žmonės vi
suomet turės kentėti vargus ir 
vilkti tą viso pasaulio nepa
kenčiamąjį soi .alizmo jungą.’’

Musų gi nuomone, "šašo” 
vardas geriausia tiktų pa
čiam „Draugui,” kuris taip 
negražiai koliojasi ir daro 
visai lietuvių laikraštijai 
gėdą.

Toksai piktžodžiavimas 
nieko neišaiškina, o tik pa
rodo, kad piktžodžiautojas 
turi begalo purviną burną 
ir nemoka suvaldyti savo 
piktumo.

NEAPGALVOTAS IŠSI 
. ŠOKIMAS.

Pereitam „Keleivio” nu
meryje mes gana plačiai ra
šėm apie sumanymą tverti 
Amerikoje Lietuvių Darbi
ninkų Tarybą.

Kiek mes spėjome nuo to. 
laiko patirti, visi susipratę 
darbininkai ir sąjungiečiai 
karštai tokiai tarybai prita
ria. Bet kaipgi keista, kad 
Sąjungos organas "Kova,” 
kuri skelbia „visų šalių dar
bininkai vienykitės,’’ šitam 
sumanymui pasirodė griež
tai priešinga. Ji sako, kad—

"Mes turime dirbti savo 
firma, savo organizacijos var
du, sąvo namuose, ažuot lan
džius po kokias pašiuręs. Ga
na jau to spėkų skaldymo.”

Kaip matot, Įsteigimas 
Amerikos lietuvių darbinin
kų tarybos, sujungimas visų į 
musų pažangiųjų draugijų 
ir kliubų Į vieną krūvą ir su- 
artinimas jų su socialistų 
judėjimu, tai, anot „Kovos,” 
butų „spėkų skaldymas.”

Mes manome, kad „Kova” 
nesuprato sumanymo ir to
dėl ji padarė tokį neapgal
votą išsišokimą. Nes kaipgi 
galima „suskaidyt” tas spė
kas, kurios da nėra organi
zuotos. Neorganizuotas 
žmonių spėkas galima tik 
suvienyt. Ir vien tik tuo 
tikslu sakomąją tarybą no
rima tverti. „Kova” tų spė
kų suvienyt negali. Prie Są
jungos pašalpinės draugi
jos nesi rašys, kad ir kažin 
kaip pažangios jos butų. Jas 
gali surišti su Socialistų or
ganizacija vien tik Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Ta
ryba.

Mes manome, kad ”Kova” 
tatai supras ir savo klaidą 
atitasys.

Nebegrvnas žemės ka
muolys prieš musų akis. Jis 
papuoštas miestais, mieste
liais, sodžiais, viensėdžiais. 
Apstatytas! eilių eilėmis ge
ležinkelių. Upės, ažerai ir 
j r rėš sujungta kanalais. 
Laukai, ką tyrais riogsojo, 
išarti, apsėti, šlama rugiai, 
kviečiai....

Na. o kasgi tai padarė, jei
gu ne tu, darbininke?

Pastatyta rūmai. Iškasta 
auksas.
Padirbta sostai. Parengta 
karūnos.
sodinta i tuos puikus rumus 
ir ant tų išpuoštų sostų ca
rai ir karaliai. Apkąru 
nuota jie ir pavadinta val

donais bei viešpačiais. Su 
1 teikta jiems begalės teisių 
Pavelyta jiems daryti ką tik 
jie pamislija ir panori.

Na, ir kasgi tatai padarė 
jeigu ne tu, darbininke?

Padaryta didelė gauja po 
nu, dykaduonių, parazitų 
Suteikta jiems tokios gyve 
nimo gerovės, kad nors jk 
ir visai nieko nedirba, te 
čiaus ir už dirbančius pui 
kiau gyvena, ir visados ge 
rybių pertekliuje plauko 
Suteikta jiems mokslas ii 
gudrumas. Duota jiems pil 
nutėlė gale, kad su savi 
mokslumu ir gudrumu gale 
tų apsukti bemokslį darbe 
žmonių minios protą, o pas 
kui pavergti ir išnaudot. 
tą nelaimingą minią.

Ir visa tai padarė ne ka* 
kitas, kaip tik tu, darbinin 
ke!

Ar prievarta ar viliugys 
te sutraukiama minios jau* 
nų vyrų. Mokinama juo; 
vartoti durtuvą, šautuvą ii 
kanuolę, kuri gali sugriaut 
miestus ir akymirksnvj pa 
versti griuvesiais-pelenai; 
tą, ką per metų eiles darbe 
žmonės laistė savo prakai 
tu. Mokinama nepaisyti sa 
vo artimo, tėvo, motinos. Je 
tik valdžia paliepė, ta 
mušk! šauk! durk! kan 
kink! degink!

Ir tu, darbininke, visa ta: 
padarai; tu stoji eilesn; 
praktikuojančių žmogžu 
dystčs; tu padirbi ginklui 
ir tu juos vartoji, tu jais 
griauji-naikini savo darbe 

! vaisius.
, Pastatoma trioba. Ten iš- 
įdirbama tam tikras svaigi 
nantis raugalas. Pastato 

1 ma daug mažesnių triobų 
Ten parduodama svaigalai 
Minios tuos svaigalus ra 
gauja —skanu. Geria ir pa 
sigeria. Iš to kįla nešvariau 
si darbai. Namuose praga 
ras. Šeimynų suirimas. Pa 
leistuvvstė. Beprotystė.

O gal, brolau darbininke 
bandysi užsiginti, kad ne 

{tu tą viską padarai?
Tūliems žmonėms, laba 

daug kalbantiems apie die 
jvą ir velnią, prirengiama 
; dideli ir gražus namai. Iš 
i lauko papuošiama augštai; 

KLERIKALAMS DŽIAUG- {bokštais, iš vidaus—šventu 
SMAS. ijų paveikslais. Čion sutrau-

Džiaugiasi klerikalai, kuo- į kiama minios tamsių, nemo 
met socialistai ginčijas tarp kytų žmonių. Šitų namų 
savęs dėl teorijų. Bet da,valdonai pasmerkia tas mi 
daugiau jie džiaugiasi, kuo- nias už nepaklusnumą ii 
met išmestas iš socialistų: gąsdiną baisiausiu velniu, 
partijos koks netinkąs į so- į Bet ačiū visagaliui viešpa 
cialistus vyrukas pradeda “*" TK“:—: 
socialistus šmeišti. Antai 
„Darbininkas” cituoja tokio 
ex-soc-ialisto Ghento šmeiž
tą ir sako: žiūrėkite, ką so
cialistas sako apie socialis
tus!

Bet žiūrėkite, kunigėliai, 
ką kunigas Dembskis rašo 
apie kunigus!...

Ir pagaliaus, pa-

I

j čiui Pinigui tos minios vėl 
tampa atpirktos nuo grie 
kų ir velnio. Išvada iš to 
ve kokia: tos minios liekti 
paverstos Į protiškų vergų 
bandą; tos minios protas ne 
prileidžiama prie sveiko ir 

J aiškaus protavimo; toj mi- 
■ nioj amžina ūkana ir tamsa 
gludi, nes ten ne žinojimas, 
ne patyrimas, bet tikėjimas 
Į nesančius daiktus viešpa
tauja.

0 tečiaus šitas apgavin- 
gas ir be galo veidmainin 
gas pinkles niekas daugiau 
nepalaiko, kaip tik tu, darbi- 

•! ninke.

Mes reikalaujame, kad 
valdžia dėl labo šalies kuo- 
veikiausiai išsiųstų unifor
muotus mušeikas karės 
frontan mušt ginkluotus 
žmones, vietoj beginklius 
ramius Amerikos žmones.

Tai vis Tu, Darbininke

Surankiota perlai.

Išbudavojama milžiniškos 
jas: iii jos, kalėjimai. Su- 
grudama ten tūkstančiai 
įekaltų žmonių—tų žmo
nų, kurie kovojo už teisybę, 
kurie aukavo savo išminti, 
sveikatą ir gyvybę dėl pa- 
iuosavimo žmonijos. Tose 
jastilijose džiūsta geriausi 
iarbo žmonių draugai. Ne- 
2nko jų ten giedrus saulės 
spinduliai. Negaivina jų 
••ielos paukščių čiulbesiai.

Bet kasgi pastato tas bas- 
. iii jas? Kas apsiginklavęs 
.įuo kojų iki galvos sugrūda 
en teisybės jieškotojus? 
Kas kankina juos ten, jeigu 
ie darbininkai? . Sakysi, 
jrolau, ponai tai daro. Ne; 
ponų tik saujalė—jie nieko 
legali padaryti. Jie ir ne- 
jadaro. Jie tik paliepia 
lai bo žmonėms, o šie klauso 

JŲ-
Staptelk dabar, darbinin

ke. ir gerokai paliesk savo 
jrotu šiuos dalykus:

Tu pats užsodini ant savo 
sprando karūnuotus viešpa
čius ir valdonus.

Tu Įteiki jiems neaprvbo- 
ą galybę.

Tu padirbi ginklus ir ap
ginkluoji juos.

Tu gini tuos karunuočius. 
Statai savo krutinę už juos.

Tu sukrauni turtus viso
kiems dykaduoniams.

Tu pasiduodi tiems dyka- 
iuoniams išnaudoti.

Tu padarai svaiginančius 
•augalus ir naikini jais sa
ro protą, sveikatą ir pralei- 
li uždirbtus skatikus.

Tu pats savo rankomis 
lulipini iš molio, išdroži iš 
nedžio arba numaliavoji 
ant popieros dievus ir pas
kui drebi prieš juos iš bai- 
nės.

Pagaliaus, organizuoja
ma minios darbininkų Į in- 
iustriales unijas. Da svar
biau — tai organizuojama 
Socialistų Partija. Sutrau
kiama būriai rankpelnių po 
•audona vėliava. Leidžia
ma laikraščiai ir knygos. 
Skiepijama darbo žmonių 
jrotan sveika ir prakilni i- 
lėja—idėja pasiliuosavimo 
iš industrialės ir politiškos 
/ergijų.

Ir šio prakilnaus triūso 
vaisiai pasirodo. Griųva 
sostai. Sutrupa karūnos. 
Karunuočiai’tyronai už sa- 
/o nedorybes baudžiami.

Braška kapitalo pilioriai; 
;ų valandos jau suskaitytos. 
Rankpelnių susipratimas ir 
bendras darbas triuškina 
'uos Į šipulius.

Ne prievarta, ne spėka, 
bet liuosybė ir išmintis turi 
Hešpataut pasaulyje.

Ne vergija, ne išnaudoji
mas, ne luomos viešpatauja, 
bet laisvė, brolybė ir lygybė 
ma viršų.
Ir kasgi tai padaro? Kas

gi gali tai padaryti. Darbi
ninkai, vien tik darbininkai, 
šie pasaulio milžinai padaro 
blogą. Bet jie tą blogą ir 
panaikina. Ir juo toliau, 
tuo labiau jie nekenčia blo
go; juo toliau, tuo labiau 
jie pradeda mylėti gerą. Ir 
netoli ta valanda, kada ran- 
kpelninai, apsišarvavę soci
alizmo mokslu, susiglaus po 
raudona vėliava, užduos pa
skutini smūgi sėklai blogo, 
sėklai vergijos, sėklai išnau
dojimo, sėklai neapykantos 
ir sėklai tamsybės. Pasės 
naujus grudus, iš kurių iš
augs naujas, šviesus ir lai
mingas pasaulis.

• Taigi tu, brolau-darbinin- 
ke, nelauk iki laikrodis iš
muš tą paskutinę valandą. 
Nesislapstyk už kitų pečių. 
Netykok, idant kiti iškovo
tų tau gerbūvį. Kuoveikiau- 
siai stok Į pirmiausias susi
pratusių darbo žmonių ei
les. Stiprink savo dvasią 
socializmo mokslu. Gaivink 

i 
i

savyje energiją ir pasišven
timą raudonai vėliavai. Tik
tai užmiršk blogą. Nustok 
veikęs blogai. Mislyk vien- 
tik apie gerą. Veik gerai. 
Tada išnyks blogas ir užvie
špataus geras.

Margelis.

Skaitytojų Pastabos
*

„Darbininkas” kas nume
ris vis kartoja, kad Bielskis 
yra ir daktaras ir didelis 
veikėjas. Tuo tarpu gi ta
sai Bielskis yra viso labo tik 
masažistas.

„Kovoje” tūlas Korespon
dentas labai pyksta, kam 
tie „privatiški laikraščiai” 
visuomet rašo apie savo re
daktorių prakalbas ir agita
ciją už Sąjungą. "Kovos” 
Korespondentas nori, kad 
apie jų darbavimąsi Sąjun
gos labui niekas nežinotų, 
bet tie „privatiškų laikraš
čių” redaktoriai lyg tyčia 
„Kovos” patriotui vis ker 
šyja. Štai ir aną nedėldienį 
per „Keleivio” redaktorių 
prakalbas So. Bostone prie 
Sąjungos prisirašė 50 naujų 
narių. Tiesa, „Keleivis” a- 
pie tai nieko nerašė, o kuo
pos nariai „Kovai” apie tų 
”social-patriotų” pasidarba
vimą irgi nieko nepranešė, 
bet visgi vietos žmonės apie 
tai žino.
„privatinių 
daktoriams 
bėti?

„Kovos”

Ar nevertėtų 
laikraščių” re* 
uždrausti kal-

Korespondente, 
padaryk Sąjungos referen
dumui toki Įnešimą. Mes 
turim „oportunistus” suval
dyt. Sąjungietis.

Musų socialistų sąjungos 
organui viršiausiu principu 
yra prima charites ab ego, 
kitaip darbininkų draugijų 
sąryšiam norint susirišt i 
sąryšių sąryši jis nešauktų, 
kad tai skaldymas darbinin
kiškų spėkų.

Musų veikimas turi eiti 
ne „Kovos” firma, bet dar
bininkiško judėjimo ir soci
alizmo obalsių fima—dar
bininkai vienykitės!

Tiems, kurie visa siela at
sidavę darbininkiško judėji
mo stiprinimui musų „dar- 
bininkiško judėjimo centra- 
linis organas” turi tik ne- 
kantos seilę. „Kovos” rašy
tojams pikta, kam Prusei- 
kos, Michelsonai, Smelsto- 
riai, Bagočiai ir kiti, bet ne 
Vidikai bei „Kovos” kores
pondentai, kas mielas ne- 
dėldienis ažuot pasilsio skel
bia darbininkams prakal
bas, naikina savo sveikatą ir 
daugina socialistų partijos 
narius. Vadinasi, šalin to
kius kapitalizmo griovikus!

Aš duodu savo kepurę, 
kad musų ”Kovą„ veda ne 
socialdemokratai, bet auk
sinio dievaičio garbintojai, 
kurių devyza yra: darbinin
kai pjaukitės!

Akyvaizdoje Abrahamo 
Lincoln’o Stovylos Ame
rikos militaristai padarė 
Bostone didžiausią 
prievartą, išplėšdami, iš
griaudami ir sunaikindami 
socialistų svetainę ir visą jų 
turtą. Policiją pogromšči- 
kų neareštavo, kas yra iš
niekinimu Linkoln’o demo- 
kratybės principo: govem- 
metn of the people, by 
the people, for the people.”

Gauja uniformuotų mili- 
taristų užpuolė ant begink
lės, ramios Amerikos žmo
nių šimttukstantinės minios, 
sutrempdama Į niekšystės 
purvus netik piliečių teises, 
bet ir žvaigždėtą Amerikos 
liuosybės vėliavą.

Proletaras.
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Tas duonos neprašo

CHESTER, PA. 
Kun. Maliausko misija.

Makauskas važinėja po 
lietuvių kolonijas, kad 
ardžius darbininkų vienybę 
ir susipratimą.

Tą savo pasiuntinystę jis 
varė pas mus per ištisą sa
vaitę, nuo 18 iki 23 birželio. 
Visais tais vakarais jis bur
nojo ant socialistų ir jų mo
kslo. Pripliauškė nebūtų 
dalykų. Girdi, žmogus turi 
dūšią, o socializmas dusios 
nepripažįsta. Jei pas jį 
nors krislelis butų žmogiš
kos sielos ir gėdos, gal pa
sakytų, kad visas mokslas 
ne vien socializmas, (kuris 
nieko bendro su žmogaus 
anatomija neturi) nepripa
žįstą tų kvailų pasakų, ku
rias kunigija skelbia.

Girdi, socializmas negali 
įvykti, nes jis jau buvo 1570 
metu prieš Kristų, o bet iki 
šiol da neįvykęs. Galiu pa
sakyti, kad Makauskas da 
pats sulauks tos dienos, kad 
prieš socializmo emblemą 
raudoną tautų brolystės vė
liavą turės kepurę nusiimti, 
kaip kad jau nusiimė jo seb 
rai kunigai Dambrauskai, 
Olšauskai, Laukaičiai ir ki
ti. Jeigu tai nebūtų ma- 
liauskinės marmalienės 
virėjas, galima butų tam 
dvasiškam ubagui pasakyti 
kad socializmas (mokslinis 
socializmas) tik nuo Markse 
ir Engelso laikų tegyvuoja, 
o jie gyveno ne prieš Kristų, 
bet devynioliktame šimtme
tyje po Kristaus gimimo. 
Su lyg jo, socializmo kenks
mingumas tame, kad jis 
atima iš žmonių turtus, pa 
naikina privatišką nuosavv 
bę, įvykdo 
daro kitas 
sai tečiaus 
pač tarpe kunigų laisvoj 
meilė be socializmo klestėte 
klėsti; nepasako, kad šian
dien privatiška kapitalistų 
ir kunigų nuosavybe skaito
si visa tai, ką ne jie paga
mino, bet pavogė iš turtų 
gamintojų darbininkų kapi
talistiškose valstybėse lega- 
lzuotais vagystės budais. 
Socialistai niekam turtų ne
ims, nes niekam jų parduot 
negalės, tik niekam neleis 
be darbo naudoties svetimu 
triusu pagamintais turtais. 
Niekam neduos duonos, jei 
jis pats sau jos būdamas 
sveiku nenorės teisingu bū
da pelnyti. Jokiam svei
kam žmogui įstatymais ne
leis samdyties kitus žmones, 
kad už jį darbą atliktų. Štai 
kame socializmas.

Nei elementariškiausio 
supratimo neturėdamas a- 
pie socializmą, tas pliuškius 
pasiūlė tūkstantį dolerių 
tam socialistui, kuris 
prirodys esąs perskaitęs 
"Markso knygą.” Jeigu so
cialistai ir neskaitę žino so
cializmą, o kunigas Makau
skas skaitė, o tečiaus socia
lizmo visai nepažįsta. Jeigu 
gi pažįsta, o kitaip kalba, 
tai kokiu minties prostitutu 
turi jis būti, kad šitaip soci
alizmo mokslą bjauruoti?

Buvo paduota daug klau
simų, bet kadangi klausi
mus statyti leista tik raštu, 
tai Makauskas katrą norė
jo, tą žmonėms išsiskirstant 
atsakė, bet prieš neteisingą 
klausimo paskelbimą nie
kam balso neduota. Iškrai
pęs klausimą, maliauskine 
metodą jis ir atsakinėjo. 
Pavyzdžui užklausta: 
kur atsirado žmogus?” 
atsako.: 
dėjote* 
jauti ? 
Tai ir 
perėjo, 
tvert”

Be abejonės tasai kapuci* 
niškas mokslinčius nemokė-

laisvą meilę ir 
baisenybes. Ji- 
nesako, kad y- 

i

"Iš 
•Jis 

”Ar jus kada gir- 
kad žąsis išperėtų 
arba jautis arklį? 

žmogaus nieks neiš
tik Dievas turėjo su-

Įaustų kas nors šitaip: gerai mi, girdi, mes pasirodysime, 
sakot, kad pirmiausiai ant kad esame lietuviais, o ne 
žemės atsirado Dievo sut-' paliokais. Bet publika, nors 
vertas Adomas, paskui iš ir katalikiška ir tautinin- 
Adomo Jieva. Bet jie, žino-'kiška, kaip tik pradėjo au* 
ma buvo balti, tai kas išpe- kas rinkti, kepures ant gal- 
rėjo juodveidį žmogų? jvų ir marš per duris. Liko 

Ištikrųjų, kunigai galų- tik patįs rengėjai. Vadina- 
gale gėdijosi Maliauską lai-j si, nepasirodo lietuviais; 
kyt savo "Draugo" redak-[ žmonės žino, kad patriotiz- 
torium, bet nemažesnė gėda mas neša visuomenei nema
niusi] visuomenei leisti to-Įža nelaimių; jie žino, kad ir 
kius tamsunus ir begėdis-J be jų pritarimo karė atga
lius mulkintojus ant pagrin- (bens jiems nemaža skurdo 
dų, kad XX-tame šimtmety-(ir ašarų; jie taipgi žino, kad 
je šitaip iškoneveikt moks-. kapitalas paima iš jų nema
tą, kuris jau ir plačiom ka-. 2ą dalį jų uždarbio, išnaudo- 
talikų minioms ne visai sve [damas, apilėšdamas už mai- 

‘ " stą ir pragyvenimą, tai iš
tos dalelės, kuri jiems da pa
lieka, nemato mažiausio rei
kalo skirti tokiems reika
lams, kaip karė, surengta 

Pastsruoju laiku vietinė • “"'■gano Įvesdintų
valdžia, matomai, kad paty-'kanskon P'™omjon pmj- 
rus ateiviu lojoliškumų ka-1^. ..
oitalistamj atsišaukė Į at-! parode, kad
ėiviu tauti, kad tos suau- ’ J*. ‘Iau?la" ,sm,an0 “?.««“• 
kautu piniau ir nupirktų di- ™tu? zln0> .keno re,kalus 
lėlę Amerikos vėliavą ir pa- i ’! P™10.8,ntb ..... 
rengtų 4 d. liepos parodą I Di-augijose mūsiškiai pa- 
oagerbimui švagždėtos vė i^rJ(>£ai1ir‘?1 neyauS laimės, 
iiavos, kuri bus už ateivių1^1 ,r kreiptųsi, nes draugi- 
oinigus nupirkta ir 
ointa Washingtono parke. .... -vv. - , - _ m . .

Mūsiškiai amerikonai pa- Is^a?SJ11? nepadenge. Taigi 
riotai bekviesdami ateivių .......

jautas prisidėti prie jų pat- 
•’otiškų siekių, visai užmir 
šo, kad yra da ir "lietuviu . x v
jauta.” ‘ Stebėtina. Musų 
cautininkai taip gyrėsi iš-.f 
garsinimu lietuvių tautos ■ 
risam svietui. Musų vietos i ~
lūšių ganytojas su savo vy j KEWANEE, ILL. 
čiais tiek kartų skųsdavęs Daugelis nori grižt Rusijon, 
įenuoramas socialistus vie* Į 
;inei valdžiai už jų priešini- 
nąsi karei, klerikaiai tiek besitraukiant iš kelio atei
davo lojalisKumo jau paro- nameiam militarizmui dau- 
lė, kad tasai nepakvietimas g,e|js lietuvių iš Rusijos užsi- 
daoar yra tikru jiems smu- ” — -
giu Tiek vargšai darbavę- - faįipi^f“ prfe _ _
si, tiek y aidžių pnemines konguJio klausdami ar gali- 
/'J1*’ av-’ kn^ma grįžti. Gauna atsaky-
.abar dėlto jau visas pašau-. palauktų.Girdi,lai-
įs lietuvių tautą zmos_, o čia vaį perdaug prisikimšę iš- 

Ya^zia eme ir .eiviais—nėra vietos. Amerr 
užmiršo lietuvius. | v<jdžia mat neleidžia

Žinoma, mes darbininkai tinkamų kariumenei vyrų 
:uomi tik pasidžiaugt gali- f pirm negu pereis užsiregist- 
me, kad nūs užmiršo ar pri- j ravusių egzaminacija. Neuž
skaitė prie kapitalistiškų įregistravusių, kaip Wilso- 
liekių priešininkų. Jei ka- nas paskelbė, visai neišlei- 
oitalo interesus atstovau- džia. Taip žmonės pasako
janti valdžia ištikrųjų lietu- o tokios žinios daugeli 
visus skaito savo priešais.'neramina . . . ..... . , r

timas. A. Kroli.

NEWARK, N. J.
Lietuvių tauta visgi ne

žinoma.

Kautu pinigu ir xiumixa.lu ui ,.. . . •
dėlę Amerikos vėliavą ir pa-> P"'-alo gmtr.

triotai irgi nedaug laimės,

paka- Pos» kurios pereitais metais 
dalyvavo parodoje, da savo 

• »vi i ~ m • •

mūsiškiems patriotams 
nieks kitas nelieka kaip ne- 

ir- šti savo aukas paliokų var
du. Taigi "tauta” susmu- 

_ “č nuo karštų 
saulės spindulių.

Mamos sūnūs.

į Rusijos caro valdžiai 
griuvus ir Amerikos laisvei

manė grįžti Rusijon. Dau- 
; rusu

čių naštas, vargą, «* 
badą, ašaras ir.kraują, o ak
li katalikai kunigų veda
mi eina aklai į auksinio die
vaičio nasrus ir savo kūdi
kius traukia.

Jie da nepasiganėdina ta 
savo paroda už karę, kurią 
turėjo 20 d. gegužės. Ant
rą tokią parodą jie rengia 
4 d. liepos.

Kada ateis vargas ir neini 
mes, kada priseis kovoti čio
nai už Kąsnį duonos, tuo
met reiktų atsimint juos ir 
kaip šiandien jie nesigaili 
žūstančių iš bado ir vargo 
savo brolių, nepasigailėti ir 
jų: leist jiems pilnai patirti 
prie ko juos kunigija prive
dė. Taip tiesa reikalauja.

Iš kitos vėl pusės pasižiu
rėjus, tie musų vargšai ka
talikai ne visi sužiniai /ta
tai daro. Jie šaukia ura už 
karę, kada jiems jų piemuo 
tatai daryt liepia. Bet kada 
atėjo registracijos diena, tie 
patįs katalikai nežinojo kur 
dėtis. Bėga pas advokatus 
klausinėti, kaip nuo karės 
išsisukus. Visuomenė pri
valo reikalaut, kad visi tie, 
kurie karei pritaria ir eitų 
į ją. Taip ir bus. Priešin
gųjų karei valdžia negalės 
siųsti, nes jais nepasitiki. 
Vadinasi, kunigija pardavė 
savo ganomus katalikus.
Darbininkai rengia protes

to demonstraciją.
Susipratęs Amerikos pro

letariatas 4 dienai liepos 
rengia darbininkų protesto 
prieš karę demonstraciją.

Vietos anglų socialistai 
sykiu su lietuviais socialis
tais turės tą dieną dideli 
mas mitingą, kur bus pra
kalbos prieš karę ir priimta 
rezoliucija, reikalaujanti 
k oveikiausios taikos. Po 
mitingui bus piknikas.

Taigi tie, kurie bijotės ei
ti į karę, kad ten jus pas
kerstų kapitalo naudai, at 
eikite į šį rengiamą darbi
ninkų protesto mitingą ir 
prisidėkite prie tų, kurie 
nenori karės.

Tiktai darbininkai gali 
sustabdyt karę, todėl darbi
ninkai vienykitės.

Parapi jonas.

skurdą, kų kirtikai, arba palapinės rašiau tik vieną tų atsitiki- darbe dalyvavo ir tautiniu*
(šėtrai) vakacijas praleid- mų, kuriais taip 
žančiujų žmonių. I* 
gintam miestinio gyvenimo katalikų 
triukšmų ir bėdų, 
smagus posilsys.

Girių paukštis.

tai tuomi lietuvius priskaito 
orie žmoniškiausių tautų. 
Tuomi mes galime tik pasi
džiaugti. Tečiaus jeigu ir 
taip butų, tai valdžia klystų. 
Užtektinai turi ir lietuviai 
juodašimčių ir reakcijonie- 
rių. Visų lietuvių prie žmo- 
liškiausių ir demokratiš
kiausių žmonių priskaityt 
negalima ir neleistina iš 
musų pačių pusės. Reikia tik 
stebėties, kodėl Amerikos 
džingojistai ir karininkai 
tuos musų "vyrus” pamiršo 
ir nepakvietė į talką agita- 
eijon už žmonių skerdvnę? 
Mes galime pasakyti, kad 
mūsiškiai kunigužiai nepra
sti žmonių skerdynės agita
toriai. Juk turime tokius 
net kaip pralotas Antanavi
čius, Laukaitis, Olševskis> 
žydų pogromščikas kun. 
Pranaitis ir visa ilga eilė 
Amerikos lietuvių kunigų 
ir jų samdininkų bei vergų, 
kurie visuomet pasirengę 
savo brolius išduoti, kad tik 
latarnavus reakcijai.

Nors mūsiškiai tautinin
kai ir klerikalai ir gavo per 
nosį, bet bando parodyt, 
tad nosių jiems neskauda. 
Nors, ir neprašyti jie savo 
snapą kiša. Ferry stryto,_________ r____ , ___
Šančius susitarė su kunigu (kia jiems karė, jeigu ir juos 
Dabužinskiu ir parengė vedama, kad parodžius, buk 
prakalbas. Pakvietė kalbė- ”----- 1------------- *
;i J. O. Širvidą, kuris agita
vo, kad lietuviai kuodau* 
giausiai aukų suaukautų ir 
nuneštų jas vietos valdžiai

Katalikai varo propagandą 
už karę.

Musų katalikai vedami 
kun. Ambrozaičio parengė 
parodą, kad išreiškus savo 
lojališkumą Wilsono vald
žiai. Žinoma nieko tame 
nebūtų keisto, jeigu tie mu
sų žmonės dėkotų valdžiai 
už gerovę, kokią jie turi šioj 
šalyj, bet kad jie savo paro
da dėkoja už tai, kad val
džia dėl kapitalistų naudos 
užtraukia ant šalies di
džiausią nelaimę—karę, tai 
reikia būti negut iš proto 
išėjusiais, kad tuomi džiau- 
gties. Juk gerai žinome, ką 
karė atnešė pasauliui. Ži
nome, kad ji išnaikino ir vi
są Lietuvą ir tūkstančius 
musų net nekaltų kūdikių 
prarijo. Ją tęsiant toliaus, 
tai reiškia lišžudyt ir tuos 
musų brolius, kurie da be
liko neišskersti. O tečiaus 
musų katalikai pritaria tai 
brolžudingai karei ir užgi
ria ją!

To minėto aukso veršio 
garbintojaus kunigo A. ve
dami katalikai net su savo 

į kūdikiais padarė parodą 
, gatvėse. Lyg tie nekalti 
kūdikiai supranta, ką reiš-

i

ir jie pritaria karei. Gėda 
jums Kainai, gėda savo kū
dikių pardavikai.

Karė neša šeimynų išar
dymą, maisto pabrangimą,

tų atsakyti, jeigu jo pak* vėliavos nupirkimui. Tuo- laisvių suvaržymą, mokės-

r------- ,,---------,_.p ir mirga
Nuvar-'musų kunigijos auklėjam i 

j "doras gyveni
mas.”

Pamėgink ten nueiti su 
knyga ar pirmeivišku laik
raščiu, o rasi uždarytas 
šviesai duris septyniom spy
nom. Visą mokslą ir švie
są tie žmonės semia iš kuni
go pamokslų ir iš bačkutėj. 
Visai neistabu, kad tu žmo- 
nių gyvenimas daro civili
zuotiems žmonėms didžiau
sią gėdą. Kaip gaiima aky- 

•_ vaizdoje to pasakoti, kad ti- * 1 • atėjimas žmogaus gyvenimą 
pagrąžina? Faktai rodo 
sai ką kitą.

Petras švedas.

čionai

EAST ST. LOUIS, ILL. 
Musų gyvenimo vaizdelis.
Birželio 16 dieną buvo iš- į 

n okėjimo už 2 sąvaites dar
bo algos dieną, paprastai 
vadinama "pėdė.”

Sulaukus "pėdės,” supran
tama, musų žmonių pirmu
čiausių rupesniu yra prisi
pirkti svaigalų, kad ma
žiausiai jier dvi dieni gerus 
ir besilinksminus.

Kokia tai būna linksmybė, 
nesunku blaivam žmogui 
atsivaizdinti. Geria kol gy 
raliais virtę nepradeda 
pjautis, o nugabenti į belan
gę ne vienas palieka visą

Va*

kai 4 kartus, bet klerikalai, 
kurie taipgi buvo kviečiami, 
atsisakė dalyvauti. Mat 
jiems rupi darbininkų kišc- 
niai, bet darbininkų švieti
mo darbas,—tai jau ne 
jiems. Paskaitose ar darbi
ninkų surengtose prakalbo
se čia jie butų turėję ko- 
nors naudingo pamokinti. 
”?s jiems negeistina. Žino- • 

darni, kad čia jiems neba
ltų gaiima mulkinti žmonių 
; nekaltais šventų panelių 
1 prasidėjimais ar toms p 
j šiomis pasakomis, tai • 
i si sakė veikti.

Į pirmeivių rengiau 
skaitąs lankydavosi ir 
mintingesni katalikai.

t

’ P.F iš- 
_____ ______ _______ Iš tų. 
paskaitų ir prakalbų, beabe- 
jonės, darbininkams buvo 
daug dvasinės naudos, bet 
ir rengėjams iš to buvo nau
da. Kiek apyskaita parodo, 
Tautiško Namo Bendrovei 
paskaitų sezonas atnešė pel
no virš 100 dolerių.

Nairietis.

MONTELLO, MASS. 
Musų bruzdėjimas.

Birželio 24 d. LSS. 17 ji 
kuopa turėjo savo mėnesinį 

i prie 
iu-

*3V0 jXieju. savaĮčiy uždar’i SUsirinkimą, kuriame p. 
bi, kad issipirkus iš kalėjimo kUOpoS prisirašė 8 nauji n 
nrhn anmokpiiiR n? • •arba apmokėjus už sulopi- 
nimą galvoje skylių.

Jeigu visame tame galima 
musų tamsiems katalikams 
rasti linksmybių ir smagu
mų, tai jiems nereikia nei 
tos pasakiškos peklos bijoti, 
nes jų gyvenimas nedaug 
kuo skiriasi.

Taipgi ir čionai minėtos

riai.
Birželio 25 d. buvo LSS. 

17os kuopos surengtos pra
kalbos šiais reikalais:

1) Priverstinas kariume
nėn ėmimas; 2) vietos lietu
vių santikiai; 3) kas verčia 
darbininkus organizuotis.

Kadangi šiuo momentą 
išmokesčio* dienos* sulaukus beveik kiekvienas yra gyvai 
šeimininkas namų iš po nu
merio 40 Kenss avė., gavęs 
užmokestį prisigabeno svai-i ... . „
galu dviems dienoms. Ap-' ®innH° . jPie, z 
sibuizoję gere visi namiš
kiai nuo subatos popiečio i 
iki nedėlios rytmečio, kol! 
nesumigo kur kas kritęs.

Rytmetyje ;___ K__
duokepis, tikėdamasis, kad1

I

I Nauji Raštai

FOXCROFT, ME.
Iš šio miestelio laikraš

čiuose žinių kaip ir nesima
to, todėl pasiryžau šį bei 
tą pabriežti.

Miestelis guli palei miš
kus, kurie tęsiasi iki Kana
dos rubežių. Gyventojų 
turiu apie 3,000. Tarpe tų 
randasi ir lietuvių būrelis.

Be miškų ir girios apielin- 
kė turtinga ežerais ir far- 
momis. Šioje apielinkėje 
lietuvių farmerių randasi 
13. Gyvena išsimėtę vien
sėdžiais, bet dažnai susiva- 
žiuoja pas vieną jų savo 
bendriems reikalams aptar
ti ar šiaip liuosą laiką pra
leisti. Pažymėtina, kad dau
gelis lietuvių ūkininkų so- 
cialistiškų pažiūrų ir skaito 
socialistiškus laikraščius. 
"Keleivio” į čionai pareina 
16 egz., "Naujienų” 4 egz; 
"Laisvės” 2 egz.; "Vienybės 
Lietuvininkų” 4 egz.; "Mo
terų Balso” 3 egz. ir "Atei 
ties” 1 egz. Farmieriai gra
žiai gyvena. Tik šiemet 
perdaug lietinga vasara.

Pas minėtuosius lietuvius 
farmerius atvyksta va
saros metu vakacijoms dau
gelis inteligentų iš miestų. 
Mat čionai oras nepapras
tai puikus sveikatai ir gam
ta gana turtinga.

Toliaus matosi kalnai a- 
paugę siūbuojančiais miš
kais—meškų ir stirnų tėvv-j 
nė. Pakalnėse ežerai ir u 
peliai. F 
ant ežerų krantų *šian bei grūmoja, 
ten matosi "kempės” —so jam.... 
dybos, kuriose gyvena miš- j

uženteresuotas savo likimu, 
kuomet prieš mus stovi ta 

; baisi karės šmėkla, tai su- 
žmonių, 

'kad išgirdus,kaip socialistai 
■riša viršminėtus klausimu-.

Kalbėjo d. Slesarunas ir 
d. M. Dusevičius, tapgi ir 

atvažiavo keletas vietinių draugų.
______  _________ j Šiek-tiek apkalbėjus pai
ras da negirtus ir turinčius tatytus klausimus, vienbai- 
pinigų, kad atsiimt už duo
ną. Jam paprašius prigulin
čių pinigų 19 dolerių su cen
tais, minėtų namų šeimy* 
ninkas pradėjo rugoti, kad 
duona brangi, kad tiek daug 
pinigų iš jo reikalauja. 
Duonkepis išparodo už kiek 
savaičių nemokėta. Viens 
įnamių įsikiša, sakydamas 
šeimininkui: "Matai, iš mu
sų kas subata reikalauji už
mokesčio ir mes visada už
mokame, o tu pasilaikai mu
sų pinigus ir krautuvinin
kui nemoki.” Šeimininkas, 
kad uždarius burdingieriui 
burną, tuojaus pykšt jam į 
nosį. Tasai raudonus bur
bulus nusišluostęs šeiminin
kui pykšt į ausį—ir pjaujasi 
ėdasi kaip laukiniai žvėrys. 
Jei šeimininkė iš burdingie- 
rio nebūtų atėmusi šakelės 
mė-ai pasismeigti, tai 
šeimininkas gal ir nevieną 
skylę butų gavęs. Ir taip 
ko-tik neiškabino jam lauk 
akies.

Šeimininkas už tai, kad jo 
moteris nestojo jo pusėje, 
puolėsi ją mušti, bet kitas 
įnamis apgynė nuo įsiutusio 
apsvaigėlio.

Sumuštasis burdingierius 
tuojaus išėjo pas kitus žmo
nes ant kvatieros.

Po tų linksmybių, kuomet 
panedėlyje apdraskyti, pa
muštomis akimis ir nulenk
tomis nosimis atėjo dirbtu- 
vėn, pažystamiemsiems pri
darė nemaža juoko. Vėl 
kentėk pašaipas ir nemalo
numus. Ir vis tai dėl to pra
keikto alkoholiaus.

Išsiblaivęs narsusis šeimi
ninkas pradėjo prašyt bur- 
dingieriaus, kad grįžtų at
gal pas jį gyventi. Mat abu
du geri katalikai ir geri al
koholio i..........................

Kanklės. Išėjo jau 2 ir 3 
"Kanklių” numeriai. 2-me 
"Kanklių” numeryje telpa 
"Valia, Valužė,” duetas iš 
operos "Šienapiutė,” su pi
ano palydėjimu, tinkamas 
abiejų lyčių balsams; atski
ro numerio kaina 60c. 3-čia- 
me gi numeryje telpa revo
liucinė giesmė "Naujoji Ga
dynė,” solo balsui ir pianui; 
atskiro numerio kaina 50c.

"Kanklės>” kaip skaityto
jai jau žino, yra mėnesinis 

j leidinys, leidžiamas Lietu- 
‘ vių Muzikos Konsirvatori* 
įjos, o vedamas gerb. musų 
■kompozitoriaus M. Petkaus* 
ko. Muzikos mylėtojams 
patartina užsirašyti "Kank
les” ant metų. Tuomi pa- 
remsite jų leidimą ir pigiai 
gausite naujų muzikos vei
kalų, nes užsirašius visiems 
metams numeris nepareina 
nei po 10c. Adresas toks: 
395 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

j I

I

šiai priimta peticiją, reika
laujančią kuogreičiausios 
taikos.

Paaiškinus publikai, kas 
verčia darbininkus organi
zuotis, daugiau apsišvietę 
[darbininkai suprato organi
zacijos svarbą ir LSS 17-ton 
įkuopon prisirašė tą vakarą 
i 58 nauji nariai. Per šią 
jsąvaitę išviso prie socialis* 
tų 17 kuopos prisirašė 66 

į nariai.
Aukų lėšom padengti ir 

d. Mooney bylai susirinku
sioji publika suaukavo $27.- 
50c.

Vadinas, pasekmės buvo 
geresnės, negu tikėtasi.

Kad turėti geresnes pase
kmes vietos socialistų kuo
pa atspausdino ir išplatino 
sekančio turinio korčiukes:

"Tik socializmas 
kins kares.

”Tik socializmas 
liaudžiai gerovę!

"Broliai ir sesers 
te visi į Socilalistų Partiją. 
Prisidėkite prie vietinės L. 
S.S. kuopos, nieko nelauk
dami.

"Milionai vyrų išžudytų 
Europoje liepia mus ilgiau 
nelaukti, bet organi
zuotis į Socialistų Partiją.” 

Ant tų laiškelių palikta 
tuščia vieta dcl užrašymo 
aphkanto vardo ir adreso. 
Išdalinus tuos laiškelius 
žmonėms ir gauta tiek daug 
naujų kovotojų už socializ
mo principus. Taigi, aš sa
kyčiau, kad tokis būdas 
kvietimui darbininkų į mu
sų eiles yra pasekmingas.

Paskaita.
Birželio 27 d. Tautiško 

Namo bendrovės rupesniu 
koholio naikintojai. Šeimi- surengtų paskaitų buvo pa
rinkąs 50 metų amžiaus, o skutinė šiame sezone. Pre- 
burdingierius apie 60 metų, lekciją ^skaitė F. J. Bago- 
Iki šiol jiedu buvo geri čius. r‘—a = 
draugai, ^et nuo šiol burvo “ 
dingierius likosi jam priešu'

panai-

I

I
I

Militaristai prirodė netik 
Bostonui, bet ir visam pa
sauliui, kokios demokratijos 
(musų valdžia eina ginti.

t

I
suteiks;

I I

! Stoki-;
I
II

Į
II

s F. J. Bago- 
. Prelekcijos tema bu- 

> ”Geologijos žvilgsniu.’’ 
11 u j........ ----------------------------------------------------------------1 Per visą sezoną buvo 21

Prie tų upelių ar ir nežada grįžt, tik vis da prelekcija ir 8 prakalbos. 
- ‘ * , kad parodysiąs t Visa tai išpildė daugiausiai

. i F. J. Bagočius ir kiti sociali-
Aš čionai, kiek galiu, ap- stai veikėjai. Visame tame

Bet kas prikalbins vieną 
naują "Keleivio” skaitytoją, 
tas gaus tą knygą už 50c. 
Gerbiamieji, kiekvienas tu
rite draugą ir nesunku tą 
dovaną gaut, o nauda iš to 
didelė; prikalbindami nau
ją "Keleiviui” skaitytoją, 
prikalbinsint naują darbo 
žmonių apginėją, nes ’ Ke
leivį” skaitydami išsilavins. 
Tą dovaną skiriam tik per 
2 mėnesiu, todėl "Keleivio” 
draugai sukruskite.
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nutarta padaryti kovo 28 d. per rinkimus sumesti savo'pasigydys.

IŠEITI Iš
TARYBOS.
Balsas” No. Taryba 

mėnesio 
nutarė

NEPILIEčIŲ KARIUME
NĖN NEIMS.

Washingtono valdžia ofi
cialiai paskelbė, kad nepilie-

bandė
be parliamento.

Į SAVAITĘ SUNAIKINO
28 LAIVUS.

Per pereitą sąvaitę vokie
čiai paskandino 28 anglų lai
vus.

lietu- 
butų 

musų 
bus pasodintas 

suolo ir ko-

Kaip bus teisiamas caras

7 d. jjosėdy-

Rusijos Lietuvių bruzdėjimas

Išvaikytas parlia- 
vėl susirinko, ne-

Bostono darbininkų de
monstracija uždavė milita-! cij’os'galybės ir taippat žu- 
ristams taip skaudų moralį vo. Net kuomet Bastiliją 
smūgi, kad jie negreit iš joj žmonės sugriovė, karalius 

manė, kad tai tik riaušės, ‘čių karėn neims.

4

žmo-

tu-

ta-

i 
f

tėve, 
labai

mačiau, 
panašus i

kad šitas 
žioplas.

tavim visai

Beginkliai Bostono darbi
ninkai išėjo iš savo kovos su 
militarizmu tokiais trium- 

prileisk tave fatoriais, kad ponai genero-

" Argi 
sa oro-

Provokatorių spą- 
spąstus 
rengė- 

duobės,

ži. • 
i mm

vartoja 
-ra tokiu 
ii matyt.

b
• ClO

Geriau eik namo ir pasimo
kyk, kad kitą sykį daugiau 
<inotum.

—Koman, vaike, arčiau, 
pasikalbėsiva. Praeitą syki 
tu man primelavai, buk dan
gaus nėra. Dabar aš noriu, 
kad tu man išvirožytum, kur 
mano dūšia eis po smerties, 
jeigu dangaus nėra?

—O kas tau sakė, 
kad tu turi dūšią?

—Aš pats tą žinau.
—Kaip tu žinai?
—Taip kaipgi dabar 

gus busi be dūšios.
—Bet jeigu tu turi dūšią, 

tai kodėl tu negali jos paro
dyt.

—O ru, Maike, turi protą, 
ar ne?

—Žinoma, turiu.
—Tai parodyk man ji.
—Ana, jau tu, tėve, kuni

gų argumentą išmokai. Ku 
nigai visuomet ji 
prirodvdami, kad 
dalyku, kuriu n 
Bet aš tau

U *7 it,*’.

ta, kad 
yyt aš buvau n 

dytis. Bet žiūrėk, . 
panos sausos. Ko<: 
dėl, kad lipdamas i 
aš nusirengiau, 
i maudynę nuogas. Bet išli
pęs iš vandens aš tečiaus ne
atėjau nuogas i miestą. Aš 
vėl apsirėdžiau tom pačiom 
drapanom ir paskirtu laiku 
atėjau čion pas tave pasi
ginčyt. Suėmus visa šitą ma
no elgimąsi i krūvą, kas čia 
pasirodo, tėve?

—Protas.
—Na, matai, tėve, kaip 

nesunku prirodyt protą.Kur 
tik protas* yra, tu tuojaus 
matai jo veikimą. Bet ar 
tu prirodj’si, kad tu turi dū
šią?.

—Žmogaus protas, Maike, 
tai ir yra dusia.

—Jeigu taip, tai ir skruz
dėlė turi dūšią, nes ir ji turi 
protą.

—Aš to nežinau, vaike.
—Bet aš žinau, tėve. Bitė 

taipgi turi protą. Protą turi 
kiekvienas vabalas, kiekvie
nas gyvūnas. Taigi sulyg 
kunigu mokslo, visi gyvūnai 
turi turėt ir dūšią.

—Bet koks jų ten protas, 
vaike. Arklys yra kytriau- 
sis gyvulys, o prileisk ii prie 
avižų, tai ės pakol apsirgs. 
Tas jau parodo, kad jis ne
gali turėt dūšios, ba nemokai 
susivaldyt.

—O tu. tėve, ar labai susi-j 
valdai? Juk 1 , _ _
prie degtinės, tai tol gersi, lai nusiėmę kepures nulen- 
pakol nuo kojų nuvirsi. kia savo galvas.

—Tai tu. vaike, mane prie1 Darbininkai vienykitės!

tai, 
itr 
ia-

To- 
uindeni 

Aš šokau 

arklio lygini?
—Nereikia man lygint, 

nes susivaldymo žvilgsniu 
tarp tavęs ir arklio skirtu
mas nedidelis, tėve. Taigi, 
jeigu tu. tėve, manai eiti i 
dangų, tai arklys irgi galės 
eiti.

—Vaike, kalbėkiva rim
tai. AŠ noriu būt šiur, ar aš 
turiu dusią, ar ne.

—Man, tėve, neišrodo.kad 
tu galėtum toki gyvūną tu
rėt.

—Vaike, tu mano dusios 
gyvunu nevadink, ba užgau
ni mano jausmus.

—Bet gali būt, kad tu jos 
da neturi, tėve.

—Jes, vaike, aš dūšią 
riu.

—Iš kur tu žinai?
—Ba protą turiu.
—Ir arklys ji turi.
—Ale arklys ne ant Dievo 

oaveikslo sutvertas.
—Ką tu žinai, tėve?
—Taip biblija sako.
—O ką biblija žino?
—Ji Dievo žodis.
—Dievas nekalba.
—Vaike, nesiginčyk !
—Ar jau pristingi argu

mentų?
—Kalbėk. Maike, kaip sau 

nori, bet prie arklio manęs 
lygint negali. Aš vaikščio
ju 2nt dvieju kojų ir esu su
tvertas pagal Dievo paveik
ią.
—O kur tu Dievo paveik

ią matei, tėve?
—Ne tavo biznis.
—Bet matei?
—Šių r, kad
—Ir Dievas 

ve?
—A, šarap!
—Tėve, su

prastai. Nei tu gali p ri ro
dyt, kad tu turi dūšią, nei 
tu žinai, kaip Dievas išrodo.

Pcnai militaristai rengė 
socialistams spąstus. Ma
nė, kad demonstruos tik ke
li šimtai socialistų, dėlto iš
kabi nutarė, kaip juos iš
skersti. Tečiaus su socialis
tais išėjo šimtas tūkstančių 
žmonių, 
stus atidarė, bet i 
pakliuvo skerdynės 
jai. Nekask kitam 
nes pats Į ją Įkrisi.

SOCIALISTAI PRIVERTĖ 
NAUJĄ KLERIKALŲ 
PARTIJA
TAUTOS
“Lietuvių 

rašo: .
Balandžio 

je soc. liaudininkams ir soc. 
demokratams pranešus, jog 
jie, pripažinus Liet. Katali- 
..ų Tautos Sąjungą.atsisaJko 
iš Lietuvos Valdomojo Ko
miteto, visų T. Tarybos iš
rinktųjų komisijų ir Lietu
vos administracijos vietų, 
susidarė labai keblus padė
jimas. Nors oficijaliaus 
pranešimo S. L. ir S. D. dar 
nebuvo davę, bet privačiu 
keliu jau buvo paaiškėję, 
kad S. Liaud. ir Dem. atsisa
kys ir iš L. Tautos Tarybos 
ir praneš apie tai Darb. ir 
Kareivių Atstovų Tarybai 
r Laikinajai Vyriausybei. 
h dabar, revoliucijos metu 
ai butų tiek pat. kaip ir su- 
udymas viso L. T. T. darbo. 
Reikėjo jieŠkoti budo,kaip iš 
to keblaus padėjimo išėjus. 
Esant tokiam padėjimui, 
jog arba L. Kat. T. Sąjunga, 
arba Soc. L. ir S. D., buvo 
imta privačiai kalbėti, kad 
L. Kat. Tautos Sąjunga, ma
tydama, jog gali suirti L. T. 
Tarybos darbas, pati pasi- 
.rauktų iš T. Tarybos, nuro
dydama oficialiai minėtuo
sius motyvus ir tai, jog ji 
’au yra pripažinta partija ir 
nepaliaus ja buvusi; pasi
traukdama laikinai iš T. Ta
rybos, ji tuo labiaus darbuo
kis visuomenėje, kad ir tie, 
kurie jos nepripažįsta, pa
matytų, jog ji tikrai yra 
partija, ir kad paskiau L. K. 
T. Sąjunga galėtų sugrįžti Į 
L. Tautos Tarvba.•z V

Liet. Katalikų T. Sąjun
gos atstovai sutiko su tais 
įurodinėjimais, bet būdami 

•.ik atstovai ir neturėdami 
.?m tikrų tokiam žingsniui 
lartijos Įgaliojimų, jie sakė
si negali tuojau tokio žings
nio padaryti, nepasitarę su 
avo partija; todėl jie turį 

sušaukti partijos susirinki
mą. Tokia tai prasme buvo 
privačiai kalbamasi.

Bet, prasidėjus posėdžiui, 
L. Katalikų T. Sąjungos at- 
tovai Įdavė raštu L. Tau

tos Tarybai šit koki savo nu
orimą: „Liet. Kat. T. Są- 
ur.gos atstovai nutarė ne
dalyvauti šios dienos (1917 
m. kovo 26 d.) Liet. Tautos 
Tarybos posėdyje ir netruk- 
lyti jos darbo.”

Liet. Kat. T. Sąjungos at
stovams buvo duoti keli 
■Jausimai, kaip jie supranta 
nedalyvavimą šios dienos 
po sėdyje ir ar jie sutinka 
visuomet pasitraukti ar ne. 
L. K. T. S. atstovai atsakė: 
‘būdami tik partijos atsto
jai, negalime atsakyti visos 
partijos vardu, bet kadangi 
;oc. liaudininkai ir soc. de- 
nok ratai pasisakė negalį 
darbuoties Tautos Taryboje 
kurioje dalyvauja Katalikų 
Sąjunga, šiai dienai pasi- 
traukiam, kad Taryba ne
nustotų darbininkų; kaip 
ladarysirne toliau, mes ap- 
,varstysime partijos susi- 
Jnkime ir apie, rezultatus 
pranešime T. Tarybai.”

Soc. liaud. ir soc. demo
kratai, po tokio L. K. T. S. 
atstovų pranešimo, pasiūlė 
pertraukti T. Tarybos posė
džius, kol katalikų sąjunga 
duos galutini savo atsaky
mą, ir prašyti L. K. T. S. at
stovų, kad greičiau sušau
ktų partijos susirinkimą.

Pasiūlymą T. T. priėmė |L___
dauguma balsų. Kat Sąjun- k7fems "• atstovams
ga sutiko duoti atsakymą kelionės išlaidas gražinti, 
lig kovo 28 d. vakaro. Tada(Taigi Lietuvių Tautos Tary- 
ir kitas T. Tarybos posėdis ba kviečia visus rinkikus

RUSIJOS LIETUVIŲ 
SEIMAS.

"Lietuvių Balsas” No. 29 
rašo:

Lietuvių Tautos 
posėdyje balandžio 
devynioliktą dieną 
sušaukti 
sušaukti Rusijos 
seimą.

Seimo posėdžių 
Petrapilis.

Seimo posėdžų pradžia— 
gegužės mėnesio 27-ta d- 
(Pagal naujo kalendoriaus 
9 birželio. Taigi seimas jau 
turėjo būti. Red.) šeštadie
nis penktą valandą po pietų.

Seimo svarstytini ir sprę
stini dalykai:—

1. Lietuvių Tautos Tary
bos darbai:—

2. Laikino Lietuvos Val
domojo Komiteto darbai:

3. Lietuvos politikos atei 
tis;

4. Karės tremtinių me 
džiagos bei kultūros reika 
lai ir tų reikalų tenkinimas

5. Lietuvių tautos rinklia 
va;

6. Nutarimai dėl atskiru 
uždavinių, kurie bus Seimui 
Lietuvių Tautos Tarybos ii 
Laikino Lietuvos Valdomo
jo Komoteto pasiūlyti:

7. Nutarimai dėl atskirt 
uždavinių, kurie bus Seinų 
Seimo narių duodami; ir

8. Lietuvių vietos Tary
bos.

Atstovų i Se'imą renkamo 
sios dienes visoj Rusijoj— 
gegužės mėnesio keturioli 
kta, dvidešimt pirma ir an 
tra, žiūrint kurią dieną kui 
patogiau.

Atstovus i Seimą renku 
visi dabar Rusijoj gyvenan 
tieji lietuviai, neskiriant ka 
rininkų.

Atstovus į Seimą renku 
visi lietuviai, vyrai ir mote 
rys, kuriems yra suėję aš 
tuoniolika metų.

Du šimtai lietuvių papra 
sta balsų dauguma renku 
vieną atstovą Į Seimą.

Atstovai rinkti Į Seimu 
mažesnės lietuvių kolonijo: 
—nuo penkių dešimtų lig 
dviejų šimtų—turės Seiira 
irgi vieną balsą.

Renkant Į Seimą atstovus, 
balsavimas turi būti tiesus 
lygus ir slaptas.

Balsavimas turi būti tie 
sus, tat reiškia—kiekviena; 
lietuvis, renka stačiai pat; 
atstovą Į Seimą, o ne atsto 
vo rinkikus.

Balsavimas turi būti ly
gus, tat reiškia—kiekvienas 
lietuvis, rinkdamas atstovą 
i Seimą, gali paduoti tik vie 
ną balsą, neturi teisės pa
duoti dviejų arba daugiau 
balsų.

Balsavimas turi būti slap 
tas, tat reiškia — balsavi
mas eina kamuoliais arba 
uždengtais raščiukais, žiū
rint kui kaip patogiau.

Lietuvių Tautos Taryba 
aiškiai supranta, kad Seime 
sušaukimas ir atstovų Į Sei 
mą rinkimas—darbas sun
kus, ypač šiuo sunkiu metu

Skirdama Seimui gegužės 
mėn. 27 d., Lietuvių Tautos 
Taryba aiškiai supranta 
kad laiko mažoka, bet kitaip 
negalima — yra pavojus pa
sivėlinti. Kiekvienos die
nos sugaišimas gręsia dide
liu pavojumi Lietuvos Lais
vei.

Taigi Lietuvių Tautos Ta
ryba prašo visų lietu
vių atsiminti, kad Seimas Į- 
vyks ir pavyks tik visiems 
gyvai pajutus didį Seimo 
reikalą.

Lietuvių Tautos Taryba 
neturi atliekamų lėšų išrin-

išrinktiems atstovams, kiek, 
reikia kelionei Į Petrapilį ir 
atgal, taip pat gyventi Pet
rapilyje trims penkioms 
Jenoms.

Lietuvių Tautos Taryba 
mano, kaa kiekvienoj vietoj, 
kur tik bus renkami atsto
vai Į Reliną reikia sudaryti 
tam tikslui tam tikros Sei
mo Organizacijos Komisi
jos. Todėl Lietuvių Tau
tos Taryba prašo tuojau ne
atidėliojant visur, kur tik 
?sama lietuvių sudaryti Sei- 
no Organizacijos Komisi- 
as, kurioms ir teks atstovų 
Seimą rinkimai organizuo- 

i ir už rinkimų teisingumą 
itsakomybė nešti. Lietų
jų Tautos Taryba prašo vi- 
ų susidariusių Seimo Orga
nizacijos Komisijų tuoj sa- 
o adresus pranešti ir pažy
mėti kas i tas Komisijas r 
.ina.

Lietuvių Tautos Taryba 
au išrinko iš savo tarpo 
am tikrą komisiją—Lietų
jų Tautos Tarybos Seimui 

Sušaukti Komisiją,—kuriai 
r pavedė Seimo sušaukimu 
upintis.

I Lietuviu Tautos Tar\- *. *r V
>os Seimui Sušaukti Konii* 
iją Įeina šie piliečiai:
. V. Bielskis, 2 F. Bortke-. 
ičienė 3 M. Yčas, 4 M. Ja
nuškevičius, 5. L. Požėla, 6. 
un. J. Tumas, 7. R. Skipitis 

i 8. St. šilingas.
Lietuvos Tėvynės Laisvės 

ardan, tos laisės, dėl kurios 
irnžių amžius galvas guF 
lėm, Lietuviu Tautos Tarv- 
>a kreipiasi i visus lietuvius 
rusimosios Laisvos Lietu
os laisvus piliečius.

Tedalyvauja kiekvienas 
ietuvis atstovų i Seimą rin
kime.

Teatsimena kiekvienas 
ietuvis, kad ir nuo jo balso' 
nuklauso Lietuvos likimas, 
ausų tėviškių gerovė.

Težino kiekvienas lietuvis 
tad visų musų gerai ir rim
ai išrinktas Seimas mokės 
asti kelius Lietuvai Laisvę 
šgauti.

Atsiminkime musų protė
jų gaiią ir laisvės žygius ir 
laimėjimus.

Atsiminkime didžią Lie- 
uvos skriaudą ir grandi
nius, kuriais Lietuvių Tau- 
ą buvo sukaustyta per pen
tis amžius.

Atsiminkime lietuvių bau- 
Ižiauninkų kančias ir aukas 
r lietuvių liūdesio dainas.

Atsiminkime visus, kurie 
tentėjo per keturesdešimtis 
netų atkaklios kovos dėl 
•paudos ir savo galvas Sibi- 
o dėjo už lietuvišką raštą.

Atsiminkime Aušros ir 
7arpo darbus ir Lietuvių 
Tautos laisvės giesmes.

Atsiminkime 1905-tų ko- 
■os eršketkelį, i Laisvę besi- 
’eržiančios Lietuvos gyvy- 
)ės aukomis nuklotą.

Atsiminkime, kad ten 
manus fronto tranšėjų— 
Lietuvoj—musų broliai 
<serys kenčia vargą ir ba
lą ir balso pakeiti negali ir 
aukia musų užtarimo.

Atsiminkime, kad gyve
name demokratijos amžyje, 
—kuriam lemta išvaduoti 
smogus iš nelaisvės, skur- 
io ir skriudimo letenos.

Atsiminkime, kad gyvę; 
neme dienas, kurioms lemta 
išausti brangiausia žmoni
jai dovana:—Tautų Laisvė 
ir, gal būt, Amžinoji Žmo
nių Taika.

Ir ateikime i Seimą—kur
ti Laisvos Demokratinės 
Lietuves.

Lietuvių Tautos Taryba.

Mikė Romanovas, buvęs 
Rusijos viešpats, neužilgo 

! bus teisiamas už visas šuny
bes, kurių jis pridarė buda- 
ųias „Dievo pateptiniu.“ 
Taip pasakęs dabartinis ru
sų karės ministeris sočiai 
revoliucijonierius Kerens
kis.

Mums, Amerikos 
viams, btgalo Įdomu 
žinot, kaip tas buvęs ” 
ciesorius” 
ant piktadarių 
kia bausmė jam bus paskir
ta.

Istorija iš viso žino tik du 
atsitikimu, kuomet valdiniai 
teisė savo valdonus. Vienas 
tokių teismų buvo per ang
ių revoliuciją 1611 metais, 
antras per franeuzų revo
liuciją 1789 metais: abiejuo
se atsitikimuose karaliai 
buvo pasmerkti miriop ir 
nužudyti.

Be tikros revoliucijos, be 
žmonių sukilimo, monar
chas vargiai gali būt pašau
ktas atsakomybėn už savo 
piktadarystes.

Tiesa, iš istorijos mes ži
nom daugybę tokių atsitiki
mų. kur valdiniai nudėjo sa 
vo karalių, bet tai buvo ar
ba paprastų suokalbių, ar
ba, taip vadinamų, “paloci- 
nių revoliucijų” darbas. Pa
sekmės tokių “revoliucijų" 
visuomet būva tokios, kad 
vietoj užmuštojo karaliaus 
ant sosto atsisėda kitas ka
ralius. Liaudies gyvenimo 
tas visai nepaliečia, šalies 
tvarka nuo to nepersimaino. 
Vien tik sukilusi liaudis ga
li pakeisti visą tvarką ir se
nąją valdžią patraukti atsa
komybėn.

Tokie sukilimai, kiek iki 
šiol jų buvo, visuomet buvo 
prie panašių aplinkybių.

Anglijos karalius Char- 
les I su savo Tudorų gimine 
taip Įsivyravo, kad visai už
gniaužė konstituciją. Par- 
liamentas prieš tai užprote
stavo. Karalius tuomet pa
sakė: "Parliamento sušau
kimas, jo posėdžiai ir jo pa
leidimas yra mano galėję: 
todėl jeigu jo darbai man 
patinka, jis gali veikti, jei
gu nepatinka, jis turi būt 
išvaikytas.” Dalykas buvo 
aiškus. Karalius nesuval
domas. Ir jis išvaikė nepa
klusnų sau parliamentą, ne
žiūrint to, kad jam labai rei
kėjo pinigų karei už jūrių. 
•Jis bandė užtraukti paskolą 
be parliamento, bet kuomet 
tas nenusisekė, jis sušaukė 
kitą parliamentą.

Bet vietoj užgirti kara
liui pinigų, susirinkę žmo
nių atstovai pradėjo svars
tyti konstitucijos klausimą. 
Teisių peticija buvo priim
ta, o paskola be parliamen
to sutikimo uždrausta.

Karalius toliaus 
valdyti 
Žmonių ūpas pradėjo kilti 
prieš jį 
mentas 
žiūrint, kad karalius buvo 
tam labai priešingas. Nega
lėdamas tečiaus savo žmo
nių suvaldyti, jis kreipėsi Į 
Škotijos karalių Stuartą, 
kad tas atvyktų su savo ka- 
riumene suimti parliamen
tą. Tuomet kilo revoliucija, 
kurios priešakyje atsistojo 
Oliver Cromwell. Parlia- 
mentas pripažino karalių 
savo šalies išdaviku už su
rengimą karės prieš • ją. 
Buvo sušauktas teismas, 
kuris pasmerkė Anglijos ka
ralių Charles I miriop ir 
nukirto jam galvą.

Prancūzijos karalius Liu
dvikas (Louis) XVI taipgi 
nepajiegė suprasti revoliu- 

o ne revoliucija. Paskui 
jis pradėjo intrigas varyti 
ir tuo tikslu bėgo užsienin, 
bet buvo sugautas ir atga
bentas atgal. Ir sugražin
tas Liudvikas nesiliovė ren
gęs suokalbių prieš žmonių 
sukilimą. Jis darė viską, 
kad revoliuciją užgniaužus. 
Ketvirtais revoliucijos me
lais žmonės nuteisė jj mir- 
tin ir nukirto jam galvą.

Rusai tečiaus neturėtų 
savo istoriją sutepti to nie
kingo žmogaus krauju. Tie- 
-a, caras buvo budelis, jis 
daug nekaltų žmonių išžu- 
iė, daug kraujo išlakė; bet 
ūžtai juk jis ir buvo niekšas, 
kad jis buvo kraugerys. Re- 
volucija, ypač kuomet jai 
vadovauja socialistai, ne- 
mivalo tokių Įrankių varto
ti. kuriuos vartojo buvusi 
•aro valdžia kovoj su revo- 
iiuci jonieriais. Revoliuciji- 
įis proletariatas turi paro
dyt daugiau doros ir dau
giau žmoniškumo,negu „die
zo pateptoji” valdžia. Rusi
os proletariatas išdalies tą 

’au parodė panaikindamas 
statymą apie mirties baus* 
nę. Tuomi jie uždavė mirti- 
lą smūgį tam dvasiški josar- 
'i-mentui .kad buk socialis- 
,ai. paėmę i savo rankas val- 
Ižią, išpiaus visus ponus ir 
tunigus. Šitas bažnyčios 
‘tėvelių” argumentas liko 
sumuštas i dulkes. Gyveni
mas parodė, kad Rusijos so- 
•ialistai. paėmę i savo ran- 
as valdžią, netik nieko ne
jovė ir nežudė, bet ir mir 
lies bausmę panaikino.

šito jie turėtų laikytis ir 
.-arą teisdami. Žinoma, re- 
nianties buržuazijos ”do- 
•a“ ir jos Įstatymais, buvu
siam carui, kaipo žmogžu- 
Ižiui, reikėtų galvą nuimti 
Bet mes buržuazinės ”do- 
•os” nepripažistam. Nepri- 
■ažistam mes ir buržuazi- 

’os Įstatymų. Pagalios ir ko
dą nauda butų toki žmo
giuką nudėjus? Tik rank’j 
■usiteršimas. Kad ir nie> 
;as jisai, bet žudyti visgi 
Maurus darbas.

Pagalios, socialistai tik»- 
<ad kiekvieno pikto priežas- 
:is paeina iš netikusios sis- 
lemos. Ir caras galėjo žmo- 
les engti vien tik dėlto, kad 
Rusijoj buvo tokia sistema. 
Dabar šita sistema sugriau- 
a, o sykiu su ja sugriuvo ir 

-■aro viešpatavimas.
LIUOSYBĖS PASKOLA” 

DAVĖ $3.035,226,850.
“Liberty Loan” arba ka- 

ės paskola davė Amerikos 
valdžiai $3,035,226,850, arba 
>1,035,226,850 daugiau negu 
buvo reikalaujama.

Finansų ministeris Mc- 
Adoo praneša, kad bondsus 
lirko daugiau kaip 4,000,- 
>00 žmonių. Iš jo praneši; 

mo matyt, kad daugiausia 
tų bondsų išpirko neturtin
ei žmonės, nes daugiausia 
išparduota mažų bondsų. Iš 
1,000,000 pirkėjų buvo tik 
21 tokių, kurie nusipirko po 
>5.000,000 bondsų.

Taigi pasirodo, kad stam
bus kapitalistai tiktai liežu
viu dideli patriotai, bet ka
da reikia skolint karei pini
gų, tai tegul beturčiai skoli
na. Kapitalistams daug 
mat naudingiau savo pini
gus laikyt biznyje, nes biz
nyje pinigai neša didesnį 
pelną.
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Klerikalai argumentų neturi, 
jų melai juos pačius muša

Lowtllio debatuose skau
džiai socialistų sumušti kle
rikalai, kun. Kemėšio sam
dininkai Ramanauckutis ir 
Mėšliukas, atsispausdinę 
plakatų kviečia socialistus į 
debatus, tiktai jau i savo 
vietą stato da murzinesnį už 
save klerikalų apaštulą A. 
Račkų.

Birželio 29 d. čionai įvy
ko minėtu budu surengtos 
klerikalų prakalbos.

Klerikalai plakatus užva- 
dinę "Debatais” matomai 
daro tuo tikslu, kad labiau 
užinteresavus publiką. Nes 
debatus rengiant abi pusės 
apie rengimą turi žinot iš- 
kalno, gi dabar kviečiami į 
debatus socialistai tik iš 
plakatų gali patirt apie tuos 
debatus. Vadinasi, klerika
lai visai nei nemano stot į 
debatus.

Atidarius tų "debatų” su
sirinkimą, pirmiausiai pa
aiškina, kad dėl stokos laiko 
debatai atidedami ant to 
liaus, dabar bus tik prakal
bos. Užreiškia, kad norin
tieji su "jais" debatuoti ga 
Ii juos kviesti ir jie stosią 
visur, jei tik nebus toliaus 
nuo Bostono kaip 30 mylių 
ir jei stos su jais debatuot 
asmuo,turintis ne mažiaus 4 
klesų mokslą. Koks savęs 
išaugštinimas! Juk papras
tas darbo žmogus, kiek ma 
tesime iš Račkaus kalbos 
Sali drąsiai stoti prieš jį ii 
į porą minučių suvynioti 
Kiip šiltą vilną.

Račkus pradeda kalbą a- 
pie Afrikos piramydas 
Pasakoja, kaip 4-5 tūkstan
čiai metų tam atgal vergai 
tas piramydas statė. Pas 
merkia jis patrijarkiją ir 
giria vergus. Prieina prie 
baudžiavos ir užreiškia, kad 
atėjo vienas 
jus— 
džiavas panaikina! Bravo 
Račkau! Paprastas darbe 
žmogus gali tau prirodyt 
faktą, jog nuo Kristaus gi
mimo praėjo 1848 metai, c 
baudžiava gyvavo visoj pil
nybėj. Baudžiavas panaiki
no ne genijus—"žydų kara 
liūs" Kristus, bet franeuzų 
revoliucijos pasekmės. Juk 
ir musų Lietuvoje krikščio
nybė jau žydėjo, o šalia jos 
žydėjo ir žiauriausi bau
džiava iki 1863 metų, kads 
Sevestopolio karės nepasise
kimai ir revoliucijos baimė 
privertė carą Aleksandrą II 
panaikinti baudžiavą. Va
dinasi, tatai žino net moky
klos nelankęs žmogus, o kle
rikalų apaštalas Račkus 
drįsta pasakot,, kad bau
džiavas panaikino krikščio
nybė.

Paskui Račkus pradeda 
burnoti anie socialistus. Iš
garbinęs Romos trustą, kai
po Kristaus įpėdinius, pra
deda . atakuoti socialistus 
savo gražkalbystės bombo
mis : "ištvirkėliai, paleistu
viai, laisvos meilės skelbė 
jai, kiaulenosiai, savo ries
tom nosim badantįs kunigus 
ir jų gaspadines, griaujan- 
tįs katalikų draugijas” ir tt. 
Apie visus Račkaus kalbos 
perlus negalima laikraštyje 
minėti, nes jie peržengia ne
tik visokio padorumo ribas 
bet daugelis buvo net krimi- 
nališkais šmeižtais. Galima

; karalius-geni- 
K ristus, kuris bau-

tik tai paminėti, kad ant ga- kad tokias nesąmones pasa
lo pradėjo ramint save, jog kot.

Kadangi klausimų atsa-
socializmo kinėjimui paliko tik 10 minu*Įmaus gub., dirbo porų 

” išgelbės vyčiai. Gir- čių, į paduotus klausimus 
”tik griebkimės už gin- ‘ neatsakė. Pasakė tik taip, 

kad jei socialistai nori su 
juo debatuoti, turi užstatyt 
300 dolerių kaucijos. Turbut 
bijo, kad socialistų argu
mentai jo nesusprogdintų.

Beržiny genelis.

socialistai netrukus pra- 
gaiš, kad nuo i 
"mus” išgelbės vyčiai. Gir- čių 
di, "f" „
klo, o ciciliku neliks!” Na
gi? Už mėnesio-kito vyčiai 
bus socialistų eilėse, nes da
bar galvatrukčioms jie bėga 
prie socialistų, kad išgelbė
jus savo gyvastį nuo karės 
nasrų, į kuriuos paaukavo 
juos Kristaus įpėdiniai. 
Kaip tuomet bus ponas Rač- 
kau, kada vyčių neliks?

Račkus tvirtina, kad 
Markso mokslas neįvykdo
mas. O kaip su Rusija?

Kebelio mokslas tik kiau
lėms tinkąs. 0 kaip su kny
ga "Moteris ir Socializ
mas,” kuri viso pasaulio 
tautų įvairiausiose kalbo
se susilaukė keliolikos lai
dų? Vadinasi, sulyg Rač
iaus visa žmonija, tai kiau- 
ės, kuo tada yra Račkus?

Girdi, sicialistai taip ne
kenčia katalikų, kad kožną 
lieną gatavi visus kunigus 
spjauti, katalikus iškart ir 
bažnyčias sudegint. Kur ta
jai socialistai padarė? Krik
ščionys kariaudami tatai da- 
o, o ir musų kunigai su Ra- 

:kum žmones į karę agituo
ja.

Socialistai —viliugai. Mo- 
erims lygias teises pripažį- 
;ta tik žodžiu. 0 kaip su 
Rusija bei Suomija, kur so- 
dalistai valdžioje turi vir
ių? Ar ten moterims ne- 
iripažintos lygios teisės?

Račkus kalba apie Ameri
kos socialistus. Girdi, Chi- 
agoj jam vienas socialistas 
ytis davęs socialistų raudo

ną kortą ir jis (Račkus) 
kaipo šnipas įėjęs į socialis- 
tų susirinkimą, kur socialis
tai priėmė rezoliuciją prieš 
noterų lygias teises. O kaip 
su Milwaukee, kada socialis
tai buvo paėmę miesto val- 
žią į savo rankas? Ar ne- 
iripažino net kunigų prieš 
ocialistus vedamoms davat
kom lygių pilietiškų teisių?

Iš to viso aišku kaip Rač
us begėdiškai meluoja, ar- 
,a jeigu nemeluoja, tai yra 
oks ignorantas, kuris tik 
atai žino, ką iš tamsių da- 
.atkų plepalų yra patyręs. 
Su tokiu elementu socialis- 
ams stoti į debatus butų 
'erdidelis pažeminimas sa- 

> ęs ir tos idėjos, kurią soci- 
listai atstovauja.
Kad patįs net ir musų ka- 

alikai aiškiai matė Rač
iaus melagystes arba kvai; 
ą socialistų šmeižimą, tai 
eužginčijamas faktas.
Kad apie minėtus dalykus 

Jackus, kaip matome tiek 
laug ir taip kvailai primela- 
o, tai, man rodos, nebūtų 

įei reikalo minėti jo pasakų 
.pie Paryžiaus komuną. To 
'mogaus galvoje arba vis
kas ”upside down” arba ”no 
)ody home.” Girdi, komu- 
• ardai tik į dvi dieni išžudė 
‘0,000 katalikų, gėdino. mi- 
įiškas, kankino kunigus, 
drdi, vieną kunigą vyskupą 
kankino taip: pripylė Į ka
lią verdančio vandenio, ka
lio dugne padarė skylę, ka- 
ilan įleido žiurkę, tai žiur 
:ė, neturėdama kur dėtis, 
griaužėsi į gyvo vyskupo 
)ilvą.

Kurijozas! Turbut net ir 
davatka į tokį stebuklą ne
ikęs, žinodama, kad verdam 
•iame vandenyje žiurkė ne
gyvens, o kad ir iš šalto van
dens, bėgs ne dugne padary- 
-a skyle, bet kabinsis į vir
šų, turėdama daugiau iš
minties už poną Račkų, ku- 
iš apie pasaulio istoriją 
iek išmano, kaip ta žiurkė 
'pie altorinių žvakių švem 
umą. Istorija sako, kad 

komunardai eilėmis stoda
vo prie sienų ir juos buržua
zija šaudė desėtkais, o pas 
Račkų išeina, kad komunar 
lai žudę. Reikia būt ne- 

^ut tik tokiu kaip Račkus,

ATVIRAS VYČIO LAIŠ
KAS KUN. KEMEŠIUI.

Gerbiamas kunige Kemėši! 
Kadangi tamsta rekomen

davai mus, Vyčius, S. V. 
prezidentui, p. Wilsonui, 
kaipo pašarą kanuolėms — 
statyti krutinės Europos 
skerdynėje turčių klesos la
bui, o aš, kaipo veikliausias 
vytis 22 kuopos Melrose 
Park, III., jaučiuos esąs dar
bininkas, tai rekomenduoju 
tamstai tuojaus nueiti Į rek
rutuojamąjį ofisą, pasiduoti 
i armiją kareiviu ir eiti ar
dyti krutinės mano bro
liams darbininkams.

O aš stosiu į Amerikos so
cialistų partiją ir veiksiu 
dėl užtekančios taikos auš
rinės ir viso pasaulio darbi
ninkų klesos laimės ir lais
vės.

Alfonas Stranauskis,
22 kp., narys, Melrose Park, 
Illinois.

P. S. Aš rekomenduoju vi
siems savo draugams vy
čiams ateiti socialistų susi* 
rinkiman ir stoti socialistų 
darbininkų partijom A. S. 

” Naujienos.

Pajieškau savo vyro Dominiko Šū
vio. Kauno gub., Raudėnų parap., 
'>6 metų amžiaus’ 6 pėdų aukščio, 
tamsus, ūsai ir plaukai geltoni; akįs 
nėlynos: gyveno Lynne. Dabai pra
sišalino niežinia kur. Meldžiu jo pa
dės ar kas jį žino man pranešti už kų 
jusiu širdingai dėkinga.

Kazimiera Šukienė,
S60 Western Avė. W. Lynn, Mass.

Pajieškau pusbrolio Stasio Ardau- 
,ko, Suvalkų gub., Alytaus valsčiaus 
□kiškelių kaimo. Žinančiujų apie jį 
neldžių pranešti ar jo paties meldžiu 
tsišaukti.

J uozas Ardauskas
3OX 77, E rito n, Pa.

Pajieškau Antano Skatiko, Suval- 
.ų gub., Naumieščio pav., Griškabu- 
lžio parap., Mickų kaimo. Jo paties 
itsišaukti ar kas žino meldžiu pra
tęsti, nes turiu svarbų reikalų.

Mikė Daraškevičius * 
i812 Blum Avė., Scranton, Pa.

Pajieškau draugo Stasio Mazlaus- 
o, Vilniaus gub., Trakų pav., Valki- 
linkų parap., meldžiu jo paties ar 
.as apie ji žino atsiliepti.

Feliks Kuzborskis,
'>16 Wiley str., Utica, N. Y.

Pajieškau draugo Alekso Contaff, 
ryveno W. Virginia, kas žino jo ant- 
ašą malonės pranešti arba jis pats 

'ai atsišaukia.
Justinas Tarvidas

BOX 222, Haven, Mass.

Pajieškau draugų Jono ir Prano 
VIendelių. taipgi Marijonos ® Auksiu- 
ės, jinai gyveno Melrose Park, III. 

Visi jie Kauno gub., Šiaulių pav., 
Trudžių miestelio. Meldžiu atsišaukti. 

Antanas Sabaliauskas
'55 N. Union str., Aurora, III.

Pajieškau pusbroliu Jono, Edvvar- 
lo ir Vladislavo, Vilniaus gub., ir 
>av., Gialvanų parap., Praniuku kai
no. Turiu svarbų reikalų ir meld
žiu atsišaukti.

John Zagžeckas.
2502 Hamilton st., Cleveland, Ohio.

Pajieškau brolio Andriaus Zurio, 
Suvalkų gub.. Mariampolės pav., Jie- 
•aravo valsčiaus, Igliaukos parap., 
limiškių kaimo. Jo paties atsišaukti 
ir kas jį žino meldžiu pranešti.

Marijona Navickienė
BOX 331, Frackville, Pa.

Paješkau Antano Munkausko, 
Kauno gub., Telšių pav., Sėdos vais
iaus, nesanai gyveno So. Bostone. 
Kas jį žino, arba jis pats, tegul pra
neša šiuo adresu:

Fr. Bružas,
59 Market str. Brighton, Mass.

Pajieškau Domicėlės Mede"<a'itės, 
ir Sebenės Juozapo, Kauno gub., Tel
šių pavieto. Jie patįs lai atsišaukia 
aroa kas apie juos žino malonėkit 
pranešti.

Juozapas Brazdeikis,
P. O. BOX 338, Windsor, Conn.

Pajieškau draugo Fr. Tamošiūno, 
seniau gyveno Rochester, N. Y. pas
kui girdėjau persikėlė į Cleveland, 
Ohio. Meldžiu atsišaukti.

K. Placenis,
1259 Pincivood Avė., Toledo, Ohio.

KELEIVIS
ATSIŠAUKITE BROLIAI AR GI

MINĖS KAZIMIERO MASEVl- 
Č1AII S

Birželio June 24 d. jį suvažinėjo 
Elektrokaris. Velionis paėjo iš Vii- 
____ __  . .. . savaičių Le- 
wistone, gyveno Lisbon, Me. Velionis 
apie 40 metų amžiaus ir čion giminių 
neturėjo.

Kazimieras Latauckis
18 Spruse str., Leuiston, Me.

Aš Marė Maleekiutė pajieškau gi
minių ir pažįstamų, paeinu iš Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Višintų parap. 
Karūnų sodžiaus. malonėkit 
šaukti.

atsi-

Ohio.
Marė Maleekiutė, 

1131 Belmont Ave„ Toledo,

Pajieškau sesers Izabelės Merkevi- 
čiutės Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Paežerių vaisė., Ėebrininkų kaimo, 
gyveno Cicero, 111.. girdėjau ištekėjo 
už Padolskio. Meldžiu atsišaukti, ar 
kas žino pranešti, nes yra svarbus 
reikalas mirus broliui Mykolui.

St. Mėrkevich (27)
BOX 463, Herrin, III.

Pajieškau Kazimiero Vitarto, Kau
no gub., Šiaulių pav., Žagarės vals
čiaus, Bandorių kaimo, taipgi Jono 
Norvaišos, Žagarės vals.. Stungių 
kaimo, abudu gyveno Chicagoj. Jų 
giminaiūs Antanas Šimkaitis likos 
užmuštas dirbtuvėj. Atsišaukite tuo
jaus.

J. Skiruš (27)
29 N. Leonard St., Wąterbury, Conn.

Pajieškau savo moteries Juzės 
Launukenienės po tėvais Juzė Far- 
tukiutė. Ji prasišalino su kitu vy
ru 8 d. rugsėjo, 191G m. iš New Bri
tam, Conn. ir buvo atvažiavę i I.aw- 
rence, Mass. ir kokį laikų gyveno 

ieškojimai
ant Unicn St.. dabar iš čia jau pra
sišalino. Paeina iš Lietuvos, Kauno 
gub., Raseinių pav., Putramentišiiės 
ka;mo. Kas. apie jų žinote meldžiu 
man pranešti.

Antanas Linukenis (27) 
220 E. Main st., New Britaiū, Conn.

Paješkau brolių, Juozapo ir Vincen
to Mickų, Kauno jtub.,1 Šiaulių pav., 
Kuršėnų valsčiaus,, Raudėnų parapi
jos, Kemeršių kaimo. Tūlas laikas 
jiedu gyveno Schenectady, N. Y. Tu
riu reikalų ir meldžiu jų pačių atsi
šaukti ar kas apje juos žino malonės 
pranešti. '•-I.

Miss. M. Mickaitė (28) 
105 Washington S t. Winthrop, Mass.

Pajieškau brolio Charlio Zajevskio, 
taipgi kaimyno Alexo Makauskio, 
abu Kauno gub., Raseinių pav., Kel
mės parap., Gineikių sodos, gyvena 
bsne Chicagoj. Meldžiu atsišaukti 
ar kas juos žino pranešti.

Antony Zaieyskis (29)
590-1 Ccdar Avė., Clevelar.d, Ohio.

Pajieškau Elzbietos Gcdulaitės, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Akmenės 
parap., taipgi kitų savo pažįstamų. 
Meldžiu visų atsišaukti. Aš esu 
Viekšnių parap., Krokių kaimo.

Juozas Savickas (27) 
General Deliverv, ' Detroit, Mich.

Pajieškau brolio H. Petrauskio. 
Kauno gub.. Raseinų pav., Šidlavos 
valsčiaus, Palauk nčs kaimo, prieš 12 
metų gyveno Youngstovvn, Ohio. Mel- 

> teiksis

(27) 
Mich.

džiu atsišaukti ar kas jį žino 
pranešti už kų bus. atlyginta.

Petras Petrauskas 
334—15th st., Detroit,

Pajieškau brolio Petro ir 
Frančiškos Vaičaičių, abu pirmiau 
gyveno Chicagoj. Jie patįs ar kas 
apie juos žino malonės pranešti. 
Kas praneš gaus $5.00 dovanų.

J. Vaičaitis (28)
1220 Reedsdale str.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

sesers.

Pajieškau savo kaimyno Aleksan
dro Paūlauskio, Kauno gub.. Šaulių 
pav., Triškių valsčiaus, Pateklčnų 
sodos. Turiu svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinių.

Leonas Gedvilas (28)
24 Crown str., Waterbury, Conn.

Pajieškau tėvo Pijaus Marmos ir 
dėdės Jono Marmos, abu Suvalkų 
gub.. Vidgirių parap.. Griškabūdžio 
valsčiaus, gyveno Shenandoah, Pa. 
Jų pačių atsišaukti ar kas juos žino 
meldžiu pranešti.

Juozas Marma (28)
1834 Menard str., St. Louis, Mo.

Pajieškau brolio Vincento Oželio, 
Kauno gub., Raseinių pav., šviekšnos 
parap., Jurkaičių sodos, gyveno So. 
Bostone. Jo paties atsišaukti ar kas 
jį žino meldžiu pranešti. (28)

Mrs B. Savickienė
9 Lawrencc str., Brighton. Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Zinti- 
ko. Kauno gub., Skapiškio parap.. 
Laičių kaimo, taipgi švogerio Kazi
miero Rimšos. Panemunėlio parap.. 
Bajoriškių kaimo. Meldžiu atsišau
kti ar kas žino praneštu

Izidorius Klimka (’2S)
1411 E. 59-th str., Cleveland, Ohio.

Pajieškau Jono Linkio. Kauno gub., 
Šidlavos narap.. Ploginių sodžiaus, 
gyveno Wilkes-Barre. Pa. Jo patie< 
atsišaukti ar kas ‘ jį žino meldžiu 
pranešti. . (28)
_ Jos. Butkevičia
o2 Sheldyn str., Hartford, Conn.

Pajieškau dėdžių: Pijaus, Kazi
mieru ir Jono Zališkevičių, Suvalkų 
4ub., Bartininkų valsčiaus, Vilkaba- 
lių kaimo. (Navasadų). Malonėkite 
atsišaukti, ar kas žino teiksis pra
nešti.

K. S. Žališkevičius
506 Leonard str., N. W.

Grand Rapids, Mich.

(88)

Pajieškau pusseserės Stefanijos 
Dikėiukės, Vilniaus gub. ir pav., 
Gialvanų parapijos, Vairupkos vien
sėdi ios, gyveno Elizabethe, N. J. 
Meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

Jonas Dikčius (27)
88 Finley Avė., Detroit, Mich.

Pajieškau savo vyro Ignaco Kirki
lo. jis apleido namus, mane ir 3 kūdi
kius ir 1 gegužės prasišalino nežinia 
kur. Girdėjau kad buvo Clevelande, 
Ohio. Iš Lietuvos Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Auriliškių sodos. Tam
siai geltonų plaukų ir ant vienos a- 
kies turi apgamiukų. Kas apie ji žino 
malonėkit pranešti, nes aš esu bloga
me padėjime.

Ona Kirkilienė
138 Vernon st., Roxbury, Mass.

tei-
esu

Pajieškau Jokūbo, Ambrožiejaus ir 
Kastanto Smaliukų. Suvalkų gub., 
girdėjau kad gyveno Pennsylvanioj. 
Kas apie juos žino arba jie patįs 
'-sis atsišaukti mano adresu; nes 
papuolęs į didelę nelaimę: 

Petras Kastantinaviėius, 
19 Arthur st., Moątello; Mass.

APSIVEMMA1.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad butų netoli npo Bos
tono. Meldžiu kreiptis laišku šito
kie adresu:. \ ,

John Balis,
255 Broadutay, S. Boston, Mass.

v ' • * d ‘
------------------- .y y--------------------------- ------------

Paiieškau apaivedimui . merginos 
r.uo 25 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
35 metų. - Norinčių apsivesti meld
žiu dėl platesnių .žipių kreipkitės šiuo 
adresu:

K- Vaikinas
719 Lincoln Avė. Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
našlės ar gyvanašlės. kuri myli gy- 
•rent ant farmns: Aš esu gvvanašlis. 
Meldžiu kreiptas šiuo adresu:

, Matheyr Yžara, •
Oneida County, McNaughton, Wis

Pajieškau apsivedimui merginos 
*r našlės, mylinčios gražų gyvenimų. 
Aš esu 25 metų vaikinąs. Meldžiu 
lel platesnių žinių kreipties šiuo ad
resu:

Frank Angaitis,* (28)
733 W. 14-th place Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui laisvų pažiū
rų moteries npšlės arba suaugusios 
merginos. Platesnių žinių kreipkitės 
žemiau paduotų antrašu. Atsakymų 
Juosiu kiekvienai. ’

I’. Bokėšiš '
7900 St Cldit Avė., Cleveland, Ohio. 
--------------   :----------L.——— ------- -----

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Plates
nių žinių kfeipkites. k ,

J. S.
1704 9-1h st-, Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 20 metų ajnžiaus, ne augš- 
tesnės 5 pėdų 4 col.,. dąlikatno sudėji
mo ir laisvų pažiūrų, sutinkančios 
imti civiliškų š|iubų, mylinti gražų 
gyvenini#. Aš esu 26 dietų, nege
riantis svaigalų ir nerūkantis. Sū pir
mu laiškų prašau prisiųsti savo pa
veiksi#.

* Atsakymų.' duosiu kiekvienai.
J. A. Pėlis, (28)

1168 E. 76-th st. Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui. merginos 
nuo 18 iki 21 metų amžiaus. Aš esu 
21 metų. Platesnes žinias ' suteiksiu 
per laiškų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti paveikslų.

Joseph Leoh.
General De!., Philadelphia, Pa.

i---------------------------- -------------------  
REIKALAVIMAI.

REIKALINGAS lietuvis barberis 
turi būti pirmos klesos darbininkas, 
mokestis gerą, vietą puiki. Plates-
nių žinių kreipkitjes tuojaus.

J. Kailis, (29)
BOX 406 Frankfort, N. Y.

REIKALINGAS choravcdys. kuris 
galėtx vesti mišrių balsų chorų. Turi 
žinoti muzikų. Meldžiu kreipties pla
tesnių žinių šiuo adresu:

Tadas Rimkus, (28)
1062 Apse! Road, Cleveland, Ohio.

REIKALAUJU vietos geroj šei
mynoj. Esmi lietuvė moteris su 4 me
tų mergaite. Gerai moku visus namų 
darbus ir gera virėja. Meldžiu kreip
ties šiuo adresu:

E. Smįth,
121 Moultrie Str, Pittsburgh, Pa.

PARDAVIMAI

PARSIDUODA farma, 60 akerių 
žemės su apsėtais laukais ir visomis 
triobomis. Parsiduoda lengvais iš
mokėjimais, Kreipkitės šiuo adresu: 

M. Rudzinis,
Forestport, N. Y.

Parsiduoda dėl 8 kambarix forni- 
čiai, namas laikomas gyvenimams ant 
geros vietos; randa pigi, parduda pi
giai, nes savininkas turi išvažiuot į 
kita miestų, kreipkitės: (28)

Mr. J. L.
1208 Lakeside, N. E„ Cleveland, Ohio.

NAUJAS LAIKRAŠTIS
•MKHlGANO ŪKININKAS" jau 

išėjo ketvirtais numeris o 6-tas pus
metinis išeis didelis ir su daujr pa
veikslų. Bepartiviškas tinkamas vi 
siems ir lengvas skaityt, tik $1.00 me
tams. Kuris rašo daugiausia apie U- 
kininkavimą: Javus, Gyvulius ir tt.

Taigi narsišaakit ir skaitykit nes 
malonu Lietuviam skaityt apie Uki- 

i ninkystę nes mes esame visi Ukinin- 
i kų vaikai. Adresuokit: (281
I ’MICHIGANO ŪKININKAS" 

p. O. BOX 96 Bart, Michigan.

FARMOS! FARNOS!
Didžiausia Lietuvių Kolonija A- 

merikoj. Šita kolonija randasi ne
toli didžiojo Michigan ežero, čia jau . 
yra nusipirkę suviršuni 300 Lietuvių 
farmas, yra 7 kaimai lietuviais ap
gyventi, yra taipgi dvi lietuvių 
draugystės. Aš parduodu žemes po 
visas lietuviškas kolonijas, žemės 
yra visokios: prie molio, juodžemės 
ir maišytos, auga visokie javai. Ne
išdirbtos žemės akeris nuo $10 iki 
15 dolerių parsiduoda ant lengvų iš
mokėjimų, taipgi parsiduoda ir iš
dirbtos ūkės su budinkais. Lietu
viams apsigyvenus anglikai traukiasi 
ir pigiai parduoda savo ukes.

Dabar yra geriausia laikas pirkti 
ūkę, nes matyti kokie javai kur auga.

Platesnių žinių klauskit per laiškų.
J. A. ŽEMAITIS (28)

BOK 13
SAUBLE, MICH.

savo iš
parduot, 
patarna- 

Kų iš-

IŠRADĖJAI.
Jeigu norite gaut patentų 

radimui trumpam laike ir jį 
Rašykite reikalaudami dvko 
vimo ir "vadovo išradimų.” 
rast ir kaip užpatentuot, ir rašytų 
gvarancijų. Bandymas ir egzamina- 
cija modelių arba braižinių darome 
dykai. Ofisas musų randasi VVash- 
ingtone. kur yra Preniium Departa
mentas Patentavimo.
AMER1CAN ELROPEAN PATEKT 

256 Broadway, Ne*' York, Y.

NAUJAS IŠRADIMAS 20 
AMŽIAUS

Dėl panaikinimo blakių, banibatie- 
rų ir kitų vabalėlių, kokie tik gal: 
atsirast jūsų stuboje, arba kur kitur. 
Tų visų panaikinsite į dvį dienas. 
Prisiųskite savo adresų. Visi patari
mai dykai. Rašykite—

J. W. Sakauskas & CO.. 
BOX 42 Sta. E.. Cleveland. Ohio.

(29)

LAFAYETTE BARBER SHOP 
IR PU BLIU VANOS.

Lietuviška pirtis, Vanos ir švirkš- 
tynė. Pėtnyėiomis tik dėl moterų, 
švariausia maudyklė apielinkėje.

(28)
M. J. KASTANT

■»65 Lafayette St. tarpe Statė Street 
ir R. R. avė., BRIDGI’ORT. CONN.

oro

’iseno ir ištikimo draugo Šeimy
nos. Šiaudo j jmo visame pasau
lyje pvr pusę šimtmečio—25*'. 
už botikulę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai ii
F. AT). RICHTER CO.< 

14-90 Vasluutaa SteMt Bev M.

Sutaisytas « for-nuios- 
recepto; suteikto iwnintin- 
gu Egyptu zoLoninku,

apsireiškia esąs stčK’tinai pasekmingu 
•o gėlimo ir i imu, grr-

kbx skaudė)inio. dusulio, galvos 
skaudėjimo, nuslojimo apetito, 
šalčio aahoirf cct.. ei t., Stitai- 
sunus išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIH-EXPELLERIO-

Telephone: Greenpoint 2327

MARCIN & MACYS 
FŪRN1TURE

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00 “3L
Pristatom į namus visokius 

daiktus į visų apielinkę Jersey, 
NewYork, South ir Centrai 
Brooklynų, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (T)

198-200 Grand Stmt
> tarpe Driggs ir Bedford avė. "
| BROOKLYN, N. Y. :

f J. J. Kelley &CoJ
t -' j

I
B

VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RŪŠIES.

Gardus Alus, Elius, Lageris 
Vynai, Konjakai, Degtinė 

ir Kvepianti Cigarai.

Patarnavimas prielankus ir 
teisingas.

245—247 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

H

i
<

I J. M AT EI US t
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA. 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ' 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga.
J. MATHUS

|| 341 Brosdvray, So. Booton, Maaa.

5

RE1KALAUK1T

EAGLE
BRAND 

CONDENSED 

MILK 
ma omiotMAu

Per 60 metų gero kūdikių mai
sto. Reikalaukit nurodymų kaip 
maitlnt kudykius.
BORDEN S CONDENSED MILK 

C0.. NEW YORK. (Kvis).

Telephone: Back Bay 42H
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIU*.
Valandos:

Nuo 1 iki 8 dienų. 
Nuo 7 Ud 9 vai. vakar*.

419 BOYLSTON 8TR. 
i 8aite 418. 42# ir 411, 
į Netoli didžiojo misMto knygye 

BOSTON, MASS.
į į --=■= = =-~g

GERIAUSI KRIAUŠIAI BOSTONE.
Pasiuvant visokias drapanas pagal 

visokias madas arba pagal kožno 
norų. Darbas gvarantuojamas. (29) 

JONAS BERŽEL1ON1S
4 Hay Market Sq. ir 28 Chandler St. 
Tel. Rieh. 1753-M. Tel. Beach 6184-R.

BOSTON. MASS.

KARĖS DELEI!
Esu priverstas parduot Columbia 

Grafonalų, mokėjau $150.00 ir už 
$50.00 rekordų. Aš įsirašiau į armiją 
;ai viską parduodu už $100.00. Kreip
kitės greitai. (27)

S. JANKAUSKAS
262 Fourth St.. So Boston. Mass. 

Ant trečių lubų.

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magazinų ’Tnvesting for Pro- 
fit.” (įvesdinimas dėl pelno). Tatai 
verta $10 egzemplioris kiekvienam, 
kas neturi patyrimo kaip turėt už
tektinai pinigų saviems ir mylimųjų 
reikalams aprūpintu Ten išparodo- 
na, kaip teisingu budu į trumpų lai
tų galima likti turtingu. ’Tnvesting 
for Profit” magazinas yra vieninte
liu progresyvišku piniginių reikalų 
žurnalu ir turi daugiausiai ėmėjų, 
šųarotlo kaip $100 užauga į $2,200; 

išsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-ms 
mėnesiams dykai.

H. L. Barber (?)
53J—28 W. Jackson Boulevard,

Chicago, I1L

Dr. A. F. CRISTOI
401 MARLBOROUGH ST., 
netoli Massachusetts avė. 

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimui iy 

gydymui kiekvienų dienų.
Valandos: Nuo 9—11 iš ryto; po piet 

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

-oir.s lovomis. Visais moderniškais 
įtaisymais ir aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausių 
atydų atkreipia ant visų ligonių, jei- 
tu pagelba arba gydymas yra gali
mas. Kreipkis tuo adresu:
101 Marlborough Street, 

Boston. Mass.
Tel. Back Bay 807.

Ligonius ateina į namus apžiūrėt 
ant pareikalavimo. Gydau jau per 18 
metų. Kalbame ir rusiškai. (28)

U Aku Kostovska, faan 
dau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei- • 
l alauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria. dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
G mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted 9L, Tel. Canal 6417 
P. J. BALTRĖNAS. Prof.

Chicago. III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.



KELEIVIS.

BDM0RIST1KA.
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PAMOKSLAS.
Kol žmonės vr tamsus.v v <

I (langu vien žiuri, 
Tai dangų ant žemės 
Jų kunigas turi.

V m
TILIGRAMA MAIKIO TĖ
VUI PER JO MYLISTĄ 

DžIAN BAMBĄ.
Staršiausių-staršiausias 

musų jenerole!
Dabar mes Waterburio 

vyčių septinta rota pirmiau
siai prakalbame pono Die
vo žodžiais: Tegul bus pa
garbintas Jėzus Kristus su 
tavo atsakymu ant amžių 
amžinųjų Amen.

O dabar apznaiminame 
tau musų sprauniausias je
nerole, kad vėtros greitumu 
pribūtum mums ant padėji
mo, kitaip mums septintai 
vyčių rotai priseis persis
kirt su šiuo svietu.

Dabar apznaiminame a- 
pie savo trobelį. Kaip tik 
musų glauniausia načals- 
tva Jemerikoj pardavė mus 
vyčius frenčmanam. 
mes labai supykom ant mu
sų žioplos načalstvos, kad 
tokius Vytauto šlaunius vy
rus, kaip mes, parduoda, 
ale pas mus atreizavo iš 
„Draugo’’ iškikytas Ma
jauskas su savo metodais, 
tai jau mes buvome nusispa- 
kajinę ir sutikome eiti i šle- 
ktauzę. kad ten iš mus pada
rytų šlacht, ką mes sau iš- 
virozinom, kad busime pa* 
n#wie-šlach.ta, kaip ir musų 
bočiai, ką Lietuvą mylimiau
siam carui atidavė, kad ap
saugot ją nuo visokių nike- 
listų ir cecelistų. Tik nege
rovė davė, kad tuojaus Į čia 
atkeliavo „Keleivio” meiste
ris Maikės sūnūs ir išvirozr 
jo, kad tai ten ant vajaunos 
rinkos džermanai iš musų 
prisidarys sau „rankfurš- 
tu.” Girdi tik cecelistų, ku
rie skaito „Keleivi,” „Lais
vę” „Naujinąs” ‘ 
neims i šlektuzę. 
sų visa rota kaip 
išsirašė sau tuos 
dabar gal būt musų 
kaput.

Pribuk glauniausias mu
sų jenerole ant padėjimo ir 
gelbėk musų rotą, bo vyčiai 
dabar jau ir savo šlavingą 
vardą pamynė po kojų.

Su didžiausia pavožone ir 
su nykščiu prie kaktos pasi
liekame tau vierni septin
tos rotos

Poručnikas ir 
Peltpibelis.

O dabar šlovingiausias lo- 
ieri op Junaitet steic ponas 
Džian Bamba prašome ta
vęs, kad perduotum musų 
tiligramą musų ienerolui 
Maikės tėvui ir papušintum 
ji, kad pasiskubintų mums 
ant padėjimo.

O dabar lik sveikas ir mes 
liekame sveiki ir žičiname 
tau ir tavo Keiclei kaip patįs 
sau tuzino gražiausių bei- 
bukų.

Atsakymas. - •
Tiligramą sugrąžinu, ba 

vyčių generolas Maikio Tė
vas jau pas Kopūstienę ant 
lockavos duonos ir sako ne- 
ver again vyčių generolų 
būti. Kreipkitės pas vėžį 
ai myn, Račkų arba Karosą, 
ar kitą kokį paibelį, tik ma
nęs netrubeliuokit, ba aš 
dabar gavau vekeišiną ir 
čiupokus Chalsrivėj gau
dau, Dacol.

Džian Bamba.

tai

ir "Kovą” 
Tai mu- 
bematant 

leist rus ii 
rotai

Petras užsigynė Kristų, 
todėl kad moteriškė jo klau
sė.

Jis nieko nedirba, 
Tik valgo ir geria. 
Laiko sau mergą 
Ir gimines šeria.

Nors žmonės suvargę. 
Nors patįs badauja. 
Bet dvasiškam tėvui 
Jie nuolat aukauja.

Aukauti privalo 
Kiekviena šeimyna, 
Nes pats kunigėlis 
Juos taip jau mokina:

”0 jus jaučiai, 
Jus galvijai! 
Patįs, vaikštot 
Apsiriję; 
Skaitot knygas 
Ir gazietas, 
Ką pramanė 
Kvailas svietas, 
Ir nueinat 
Ant teatrų 
Pažiūrėt tenai 
Tų latrų, 
Tu bedievių. 
Cieilikų, 
Kaip jie šoka 
Tenai džiką. 
O užmiršot. 
Kad bažnyčia 
Reikalauja 
Naujų vyčių. 
Kad panelė 
Mus švenčiausia 
Aukų laukia
Kuogreičiausia. 

Jus šėtonas 
Išsižiojęs 
Jos į peklą 
Pažabojęs, 
Jei tuojaus 
Nesuminkštėsit 
Ir šimtelio 
Nesudėtit.”

Kol žmonės yr tamsus, 
Į dangų vien žiuri. 
Tai dangų ant žemės 
Jų kunigas turi.

Marija buvo numylėtinė 
vieno kunigo, kuris numylė
jęs Įpiršo ją seniui Juoza
pui.

Žaltys—jų susipratimas, 
pažinime gero ir blogo.

Rojus buvo jų kvailiau
sios dienos.

Redakcijos Atsakymai.
Redakcijoj atsakymai.

T. Milkui.—Už prisiųstas 
iškarpas ačiū. Padedam į 
archyvą, o prie progos gal 
sunaudosime, nes toks daly
kas nepasens.

Klebeno pusininkui.—Pa
talpinsime.

Senam singeliui. — Prie 
progos gal Įdėsime.

ne-

J “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kuriu pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulvg kra
tos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalhint už
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišku laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininkę rei
kalus.

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJAJf adresus. To aepa- 
darius, permainyt adreso
galima. Mainant adresą už- 
enka parašyt atvirutę, nes 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors, parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laišku niekados ne
siųstų, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c- 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primok ėt adresa
tui

”KeL” Administracija.

i
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Boylston Street, 

Antros lubos.
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JIEŠKOK PAGELBOS TEN. kVR GALIMĄJĄ RASTI. 
Ir pradėk tatai tuojaus stodamas ant kelio į sveikatą.

I

;! Visokio Vyra

>
i

Visiems žinomos dainos
ANT NAUJAI IŠLEISTŲ.

COLDMBIJOS REKORDŲ
Jeigu norit turėt savo namuose geriausius 

dainininkus ir muzikus, kurie ant kiekvieno pa
reikalavimo padainuotų Jums žinomas Lieitnii" 
kas Dainas ir sugrajintų mylimus šokius, rė kia 
turėt tOLl MBIJOS Lretuviskus Rekordu-.

YPATINGĄ ATYDĄ ATKREIPIAU ANT 
ŽEMIAI S PAMINĖTŲ REKORDU- 

10-inch. 75c.

Įdainavo Karalienė Aniuolų parapijos choras 
Iš Brooklyno.

E3212. (OŽELIS.
(MUS PADAINUOSIM.

E3213. (SAULELĖ RAUDONA. 
(BEAUšTANTl AUŠRELĖ.

Įdainavo Marė ir Jenas čižauskai.

E324L , SK AMBANČIOS STYGOS.
(TU MANO MOTINĖLE!

{dainavo Jonas ČižaeMutf;.

E3245. (GIMTINĖ ŠAUS.
(SUNKU GYVENTI.

Tuos recordus galit gaut pas kiekvieną Colnm- 
bijos pardavėją, kurie randas kiekviename 
mieste.

Reikalaukit Naujo iliustruoto Columbijos 
Lietuviškų Rekords Katalogo.

Jeigu negausiu Katalogo arba Rekordu 
savo apielinkėje, rašykit mums:

COLUMBIA
GRAPHOPHONE COMPANY, 

NEW YORK.

tf/ASHINGTON 
STREET.

Nieko jums nelėšuoja apžiūrėjimas, jeigu paimsit gydymą. Tik
ras ir rūpestingas išegzaminavimas atidengs jums tikrą jūsų 
kūnišką stovį, ir tuojaus jąs stojate ant tikro kelio į sveikatą, iš
vengdami visokią to r turų ir kankinimų per gydytojus.

Ilgametis patyrimas, paskutiniai medicinos mokslo išradimai 
ir elektrybė, naujausi gydymo įtaisymai ir rūpestingiausia pnežiura 
užtikrina išgydymą kiekvienam.

Tūkstančiai sergančių vyrą ir moterų gali išvengti operacijos 
peilio, gydydamiesi paskutiniais moksliškais metodais.

Jeigu negalit rasti sau pagelbos jūsų kančiose ir jau suabejojate 
apie pasveikimą, atsilankykite pas mane ir atrasite viltį ir tikrą 
sveikatą atgausite.

AR KENČIATE NUO
Asilpnėjimo nervų, Gėlimo strėnų, Trumpos atminties, Smarkaus 
ir nelygaus širdies plakimo; Pllaučių silpnumo, Nuovargio, Galvos 
skaudėjimo, Kvaišimo, Blogų sapnų. Kojų drebėjimo. Kataro, Degi
nimo gerklėj, Šunvočių, Pilvo skaudėjimo, ar Kryžiaus, Liežiuvio 
apsivėlimo, Spuogų, Reumatizmo ar Užkietėjimo vidurių? Visos 
šitos ir daugybė kitų ligų, yra ženklu sveikatos puolimo.

Aš gydau vyrus ir moteris nuo daugelio metų. Jūsų atsilanky
mas pertikrins "jus apie mano atsakantumą ir užganėdins jus, pri- 
rodant kaip į trumpą laiką galima suardytą sveikatą pataisyti. Aš 
prašalinu tik tikrą ligos priežastį, o liga pati per save dingsta. At
minkit, ligos ištyrimas yra visai dykai.

Ateikit pas mane tuojaus, jei reikalauji pasigydymo. Atidė
liojimas yra pavojingu. Liga ne miega.

Dr. J. H. KENEALY 678 Washington St.. BfbTOS, MASS.

APTJEKA
T Tetohtfiaaaia tr Geriausia
* Sutaisom Receptus su di- ’ ; 
T džiausią atyda, nežiūrint ar ii H
* Lietuvos atvežti ar amerikoniški. I 
■ę Gyduolių galite gauti, kokias tik h 
T pasaulije vartoja, taipgi visados < >
* randasi lietuvis aptiekorius.
| EDVARD DALY, Savininkas 

18Bnadwar, Se. Boston. H
* Galite reikalaut tr per laiškas. • į'
* o mes per ekspresą gyduoles a€- j j
£ nmittin
K<OIOI(M)iOIOrjlCOOI^OB^^

VINCAS RAČKAUSKAS.
Lietuvys kriaučių*. Pataisau se

nus, išvalau, išprosinu ir siuvu nau
jus visokius Rubus. Reikale kreip
kitės pas mane, o pausit gerą pa
tarnavimą.

ISO E. Maia Satr„ 
Torrington, Conn.

u■(
/)) 
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Jei uždirbi mažiaus 
kaip $5.00 į dieną, 

tai mesk savo senąjį dar
bą ir pradėk dir ti prie musų. Mes 
GV ARANTUOJAME, kad kiekvienas 
vyras arba moteris uždirbs nuo $5. 
iki $S. į dieną. Su musų NAUJAI 
išrasta MAŠINA dėl aštrinimo peilių 
ir žirklių. Perka kiekviena moteris 
iš pirmo pamatymo. Pirma negu 
pradėsi dirbti, rauk vieną dėl išmė
ginimo DOVANAI. Jei apsiimsi ap
mokėti už prisiuntimą, tai prisių.-k 
savo vardą, o mes pasiųsim vieną 
mašiną tuojaus. (30>

THE M. SHtRPENER. D. A. 
4456 S. Hermitage Avė. 

CHICAGO. ILL.

i
«

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

„KELEIVĮ.”

Ant UI 
akmens

C.el/kebo laikro
dis sriubelių už
sukamas. vyrio
ko diJu.no, ant 
2u m. tų auksuo
tas .-u išrašytais 
dutekavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas art 20 me
lų. Ypatingas p.,siulj jiir.n>. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už S5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su tėise joms viską peržiūrėt.
Jei busi neužganėdintas, nemokėk re 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. laikus auk
suotas lenciūgėlis :r kabulis dykai -u 
kiekvienu laikrodėliu.

ENCEI.SIOR WAT< H CO. 
S06 Athenaeum lUdg. CHICAGO, ILL

Į lietuviai Kliaučiai
ima Drabužiu 

Siuvame ant Užaakymo 
į (irstome, sutaisome ir iiproel- !|l 
•. name senu.
į Vienintilė Kriaučių kompanija n 
• So. Bostone, kur visame duoda )/, 
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
0 NEŠIOSI IR DMAUGSIESL
Todėl, kurie norit pa-isiudint 
gerą siutą, išvalyt arba Kuprosit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM

,« TAILORING CO.
į 278 Broadway, So. Bestos. į;

visame sviete knyjra

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir

ŠEN M EKG ĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

bet ir tesmgi, šie straipsniai:
Kcdel vyra; tampa senberniais? 

Ar jaunos merginos myli senber- 
nius ?

Ar pritinka senberniams ves'i 
jaunas merginas? Kodėl mergi
nės tampa scn<uergėi..<'.’

Ar iauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar priimki: senmergėms ište
kėti km vaikinų
knyga papuošt ', ’a Jai pnikiais- 

art'-ciškaiš paveiki;
Kaina tik ko centai.

Knygos reikalaukite

PIPIRMNKAS.
l.'GO MILU AUKLE AVĖ 

CHICAGO. 
arba "Keleivio” redakcijoj. 
Agentams duodu didelį r.u< 

(komišmą).
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M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausį

KLIU. VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMU*
Taipgi ir geriausio tabako Cigarą 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite grąžą patarnavimą.

362-35S 2nd st., So. Bastan.

Ei, Vyrai, Visi Pat

YUDESKO!
Jia užlaiko <erą Restauraciją, 
visokioa rųšies Alaus, Dejtinča 

Vyno ir Cigarą.
Pirmiausia ir pararJdanaža 

vieta lietuviams.

304 Broaiway ir 253 D Streets 
SO- BOSTON, MASS.

?»O UJL---------r------------ . —

)'((kendžių gardumas priverčia ją , 
įjljus mylėt. Reikalaukit visur ir 5. 
Įį.visados Lowney’s Crcst Keri- 'į! 
didžių. Jeigu negali gsut kitur, 
Jį! tai prisiųsk mums colerį, o 

gausi vieną svarą geriausių 
(į Amerikoj išdirbtų genezių. 
}; Gerau8ias agentas Bostone.

K. ŠIDLAUSKAS

SOUTH BOSTON. MASS.

i!!

KREST KENDŽ1Ų.
JI niekad nepamirš jus, nes ?)' 
ndžią ^ardomas priverčia is

r9
jęausi vieną svarą £>.Tia,i8,ų 

((Amerikoj išdirbtų kendžių.i!6 226 BROADWAY,

t

EXTRA!
Šioj gadynėj nieks negali ap

sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodėlį mano krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgą 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
>1.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėtą sumą.

Taipgi pajieškau agentą 
Mass. valstijoj. Patirimas ne
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte).
Galima lengvai uždirbt po 520.00 
į savaitę. Kreipkitės.

P. VALURON1S,
255 Broadway, So. Boston, Mase.

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

MES NUSIUNČIAMU VISUR:
KARĖS BEI AISVIAMS J VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu tunte dabartinį jų adresą;

FEBĖGĖLIA.MS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

8UJIEŠKOME TUOS. KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO l RUSIJĄ.

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mst 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rąšies dokumentne 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS
253 BR0ADWAY, ; SOUTH BOSTON, MASS

TRA YRA GYVAS!
i—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
.linkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 

šaltį

ELEK
VYRAI— MOTER" 
sveiki. Užsiganė: 
prieš ligas, skaudulius, salti. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBE nusilpusio kūno dalyse. Geras 

___ į........ ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink- 
plauėių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 

Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre- 
____.. r.......ųsime tuojaus. Prisuokite juosmens mie- 
Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

Chicago. III.

nuo susinervavimo
stų, 
kentėk da vieną dien;
su, o mes pusi
ra.
Fishleigh & Co.. B. 70 Athenaeum Bldg.,

i
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Siutus ir kitokius
Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam. kad «n-ėdy»'t U’F’gę Ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. 'nūn
materiją iš gerųjų firmų ir pnmir.-nuitm 
rūbą pagal žmogų, todėl neaudnrko z;nogaaa 
Išvaizdos <r būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVLRF.O- 
TUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAL

TAIPGI IšVALOM IR ISPROSINAM 
VISOKIAS VYRU IR MOTERŲ 

DRAPANAS.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januškaa ai

222 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MAS3.

Telefonas: So. Boston—21012 
irx)ioocrwieioicieie^^
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REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNORUS ”TR&- j, 
JOS DEVYNERIOS" YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.;^

Ją tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, Ui $ 
rašykite žemiau padėta adresu prisiunči«nt Sa 
tuojaus apturėsite.
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TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKAii ZJ tfjdaag-.v ir xcini».

Sutaisyta su dertir.c aroa- viri.itu vandeniu 
yra geriausia varstu arija karčia 

vynu dėl skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ar.t krutinės ir 
visokias kit3S skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakeli sity gydančių 

augmenų užmerkti j viena kvorta čysto spir-j:o 
ir t-.ek pat vandens. »rba išvirti čy-tame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stikle.io 
arba mažiau.

ViNCAS J. DAUNORA, Aptielcorics 
229 Bedford Avė, Brooklyr, N. Y.

Kampas North 4-tos gatvė*. ujlj
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PENKIŲ AKTU ISTORINĖ 
TRAGEDIJA.

Iš paskutinių dienų Arkonos 
Motyvai skolinti iš B. Komorovvskio

JONAS B. SMELSTORIUS.

(Tąsa.)
SLANKA.

Praeis, nesirūpink! Tai įspūdžio vaisiai; 
Jausmai, vienodumais nuslopinti baisiai, 
Sukilo krūtinėj biskį perdaug smarkiai, 
Nuvargino greitai, bet dėlto betvarkei 
Leist namuos Įvykti—tai neišmintinga.

HENRIS.
(lyg negirdįs jos atsakymo)

Sakau, kaip aš gyvas, dar taip Įspūdingą 
Dieną iki šiolei neesu turėjęs.
Manau būt geriausiai biskį pasilsėjus, 
(scenoje vis labiau temsta. Visi sueina į rumus)

GRESMYNĖ.
(Smarkiai prieidama, rūsčiai) 

Vargas, kunigaikšti!
SLANKA.
(Kėlioj ančiai)

Kaip drįsti šnairuoti 
Tau) piktai i mane? Ai tave apsėdo 
Visos piktos dvasios?

GRESMYNĖ.
(išdidžiai, Įsakančiu balsu)

K rakai! Tavo rėdo 
Dievas neapkenčia. Jau rodo rūstybę. 
Kaip tiktai kryžeiviui tėvynės liusybę 
Pavedei, žinyčioj aukuras užgeso, 
Kas reiškia, kad baisios nelaimės mums 

gresia.
KRAKAS.

(Abejojančiai neramiai) 
Nejaugi galėjo taip ir atsitikti? 
Argi už brolystę dievai gali pykti? 
Jei sakai- kad tikrai pradeda rūstauti, 
Juk maumedžio, myros ir vaško netrūksta, 
Užkurkite ugnį te saulė aprūksta 
Nuo durnų—ir ožio kraujas upe teka!

GRESMYNĖ.
šlykščiai piktžodžiauja, kas šitaipos 

šneka!
Pats būdams apsvaigęs juos nori svaiginti? 
Ne aukų jie nori, bet liepia tau ginti 
Nuo kryžiaus tėvynę!

Bostono kareivių ir juodašimčių užpuolimas. I

MAKARAS.
Kas gi tau karžygį? Ko tu taip nuniuręs? 
Ar tik tau jau siekis neyra pabjuręs?

Butų labai prasta, kad pusiau atsiektas...
Aš eidamas svarsčiau ar tikslas užtiestas 
Spragų nepalieka—bet viskas kai reikia! 
Tėmvjai?... Butėnas kaž ką slapto veikia... 
Nuo rinkos pabėgo, regis užpuolimą 
Ant musų jis rengia.... Jei taip, jo likimą 
Tu turi jau rankoj, tik reikia sukrusti, 
Kad ii kunigaikščiui už maištą apskųsti. 
Sakau, jei mokėsi, tai tikrai laimėsi 
Ir didi Butėną pamatyt galėsi 
Pančiais surakintą.

SAUNORAS.
Ne toki didiką! 

MAKARAS.
Jei tik ji prieš teismą kai vagįplėšiką 
Valstybinio išdo viešai pastatysi, 
Apie jo didybę tu kitaip manysi!

SAUNORAS.
(Stebėdamasis, neužsitiki“čiai) 

Sunku išmanyti, ką tu čia galvoji, 
Bet kaip tai prirodvt?... Aš iždą daboju 
Ir...

MAKARAS.
(Pert raugdama s jam kalbą)

Tame dalykas!...

, Bet eiva iš šičia!
Kad kas nenugirstu, mat, aš dėlto tyčia 
Neėjau i rumus, kad tave suėjus 
Tart, ką link Butėno esu pastebėjęs. 
Eiva i gaspadą, kad taurė putota 
Sustiprintų biskį nuvargintą protą. 
Ten viską tau aiškiai išdėsiu ant stalo, 
Kaip veikt ir kam išdą paslėpti privalom.

(Abudu nueina) 
butėnas 

(išeidamas su Joana besikalbėdamu) 
Taip. Tik vien šis būdas gal būt 

pasekmingas.
Reikia prisiruošti... Taigi ir likk sveikas. 
Daug da turiu darbo, o neilgas laikas.

JOANAS.
(Paduodamas Butėnui ranką)

Jeigu tu žinotum, kaip sunku man skilties 
Su tavim, Butėnai? Nemoku aš girties, 
Bet tiesą pasakius, aš daug laimingesnis 
Jausčiaus prisiėjus gyvastį aukauti, 
Negu šniakant jausiuos, kumet tau 

draugauti
Pareigos neleidžia. .

BUTĖNAS.
(Jausmingai nusišypsodamas) 

Buk išmintingesnis. 
Verčiau savo trieilę ir šitą dorybę 
Įpink Į vainiką, kad juomi Liuosvbę 
Mes apvainikavę ne vienai krūtinei 
Suteiktume džiaugsmą, bet visai tėvynei. 
Buk stropus ir sveikas.

.JOANAS.
Sustok, da žodeli.

Matei kunigaikštę?
BUTĖNAS.

Ne. Bet ką tat gali 
Mums dabar apeiti, kuomet tur tupėti 
Tėvynės likimas. Nenoriu girdėti!...

KRAKAS.
(Išeidamas iš rūmų besižvalgydamas) 

kurgi tas Butėnas? Visi nesirodo! 
Matyt, kad jam šičia jau visai pabodo. 
Pilyj svetimtaučiai, o jis sau kur miega. 
O gal jis ištikre, kaip sakė, pabėgo?

O, ir tu nemiegi, mieloji pačutė?
SLANKA.

(Susimaišius mikčiodama)
Ne—galiu miegoti—išėjau truputį 
Vėsiu nakties oru sodnan pakvėpuoti...

JOANAS.
Vvt šalin kryžeivi! v v *■

KRAKAS. 
(Perkirsdamas kalbą) 

Ne dabar jau laikas, mielas mano kareivi. 
Apie tai kalbėli. Bet prieš ką kovoti? 
Sakykit po galų! Ar svečio bijoti 
Ne tą patį reikštų, kaip motinai vaiko? 
Gaila aušint burną ir aikvoti laiką 
Tokioms jūsų baimėms. Eeikim Į žinyčių 
Ugnį atgaivinti.

SLANKA.
(Pašiepiančiai) 

Kad paskui vėl tyčia 
Jinai užgesinus gązdinti ateitų?

GRESMYNĖ.
Nors šimtąsyk kartum niekais tau nueitų 
Pastangos ir aukos, nes šventos ugnies 
Tas negal sukurti, kas pats be širdies.

KRAKAS.
Na tik jau pakanka tos giesmės po galų! 
Kas valdo, pats žino kaip daryt privalo. 
Lai niekas nedrįsta čia man prieštarauti.

Gal ir tu, pačiute, dievams patarnauti 
Eisi, ar čia liksi

Leisk atsiprašyti.
KRAKAS.

Jei taip, tai labanakt turiu pasakyti.
SLANKA.

(Pasilikusi pati viena)

Jus dievams tarnauti—tai jau to daryti 
Aš nebedarysiu, kad gavau matyti 
Kitokius neg jūsų dievus ir dorybę. 
Nenoriu tikėti į stabų galybę!
Svetima likau jums ir jūsų dievaičiams, 
Nei tau senas Krakai nei jūsų našlaičiams 
Globėja nebusiu. O kaip čia man bodu! 
Krikščioniškas dieve! tau save atduodu, 
Padėk man laimingai iš čionai pabėgti, 
Ar tu, kuris leidai širdžiai užsidegti, 
Ateik, paimk mane, išgirsk mano maldą...

(Bausmės apimta pašnabzdoms)
Kaž-kas nusijuokė... Taip; rodosi kalba... 
O gal panaktinis, kad jam inkyrėjo, 
Žiovaudamas keikia tuos, kurie nuėjo 
Gultų ir sau miega; jie saldžiai sapnuoja, 
O jis jų ramybę vargdamas daboja.... 
Vargšas, gal nežino, kad ne visi miega! 
Ne tiktai jam laikas neskubėdams bėga, 
Man jis daug ilgesnis! O jeigu žinočiau, 
Kad kame nors rasiu geistiną ramumą 
Ar kuo-nors sutrumpint sau laiko ilgumą, I 
Galėčiau, tai bėgčiau, bėgčiau ir 

jieškočiau! 
Gal rasčiau tą skaisčią švenčiausią panelę. 
Kuri, kaip jis sakė, viena turi galę 
Ičprašvt nuo dievo visokią malonę...

(Nueina "iiumon sodno) 
Matau, ji ateina—matau šventą ponią, 
Ji mane vadina...

HENRIS.
(Išėjęs i.š rūmų nerimaudamas)

Sakė, te nespaudžia 
Tau galvos vainikas—o vos užsidėjau 
Jau rūpesčiai sielą kai kirminas graužia, 
Nei užmigt neleidžia... Iki šiol tikėjau, 
Kad pilnoji laimė randasi didybėj, 
Dabar matau aiškiai, kad ji tik liuosybėj, 
Kurios nieks nevaržo, kurios nieks nedrau

džia, 
Bet už tą troškimą žmogus smogų baudžia.. 
O Dieve, kas žino, kaip ji brangi liko....

Kas ten?... 0 stebukle, kaip tas atsitiko, 
Kad jinai ten eina? Dangiškos galybės! 
Be žingsnio lyg angels rubuos nekaltybės 
Ji eina—lyg jieško...

O gal tik vilionė?... 
Gal kam kitam teikia ji savo malonę? 
Tai ji... bet gal turi sau kitą meiluti?...

(Tąsa nuo 1 pusi.)

Išplėšimas socialistą 
bute.

Kuomet viena juodašim
čių gauja su girtais karei
viais ir policijos pagalba kė
lė riaušes sode ir jo apieliir 
kėse, kita gauja išlaužė so
cialistų butą ant Park 
Sųuare, apvogė jį, rakandus 
sulaužė, paveikslus sudras
kė, literatūrą išvertė }>er 
langą ant skvero ir padegė. 
Tik stebėtina, kad kuomet 
viskas likos sunaikinta. 
Marxo ir Dėbso paveikslų 
užpuolikai nepalietė. Blė- 
dies padaryta ant kelių tūk
stančių dolerių ir Socialistų 
Partija ketina skųsti mies
tą už neapsaugojimą turto, 
nes apie visą šitą užpolimą 
ir apiplėšimą policija gerai 
žinojo, bet nieko nedarė, 
kad jį sustabdžius. Vienas 
laikraščio reporteris norė
jo policiją pašaukti, tai ir jį 
sumušę.

Prieš pat parodą iš New 
Yorko buvo atvažiavus vie
na socialistų veikėja ir bu
vo pasidėjus savo skrynią 
socialistų bute. Po užpuoli
mo tos skrynios jau nebuvo. 
Skrynioj buvo $1,000 vertės 
daiktų ir dukumentų. Ji pa
vogta. Beto da keli tūkstan
čiai lazdžiukių su vėliukais 
buvo išmesta per langą ir 
sudeginta. Po užpuolimo 
visas skveras buvo užklotas 
sudraskyta literatūra. Su
naikinta daug brangių mo
ksliškų knygų.

Pogromas buvo organi
zuotas.

Kad šitas programas bu
vo iškalno suplenuotas ir 
razbaininkai suorganizuoti, 
tai neslepia nei kapitalistų 
laikraščiai. Štai “Boston 
Evening Record” rašo: 
"kareivių užpuolimas ant 
socialistų parodos, drasky
mas vėliavų ir apiplėšimas 
socialistų buto atsitiko ne- 
dėlto, kad kareiviai butų 
pasipiktinę socialistų vėlia
vomis arba prieškariniais 
jų obalsiais, bet dėlto, kad 
tai buvo iškalno perdėm 
organizuotas pienas. Taip 
manoma dėlto, kad karei
viai atakavo paprastomis 
formacijomis ir oficieriams 

i vadovaujant. Po užpuoli
mo vienas oficierius pasakė 
į kareivius prakalbą is air 
tomobiliaus. Jis sveikino 
juos už gerai atlikta dar
bą."

Pasirodo, kad pogromo į 
organizuotojai apie juoda- i 
šimtišką savo sumanymą 
buvo jau ir į Washingtoną 
pranešę, nes dabar paaiškė
jo kad Washingtonas buvo j 
persergėjęs vietos valdžią. I 
kad iš to gali kilti didelės! 
riaušės. Tuo tikslu Į Bosto
ną buvo atvažiavęs slapto
sios policijos galva Flynn ir 
atsivežė su savim buri šni
pų.

Areštavo 10 žmonių.
Šnipai su policija iš rišo 

areštavo kelioliką žmonių, 
bet keliatą paėmė ir "saviš
kių," tai auos tuojaus palei
do ir atsisakė paskelbti jų 
vardus. Sulaikė tik 10 vy| 
ra: 2 lietuviu, 2 italu, 4 
latvius ir 2 anglu. Suimti 
lietuviai vadinasi Titas Gre- 
viškis, iš So. Bostono, iri 
Petras Jocis, iš BrightonoJ 
Kiekvienas buvo pastatytas' 
po $100 kaucijos ir tuojaus 
buvo išpirkti. A.nt rytojaus 
buvo teismas. Pasirodė, Į 
kad suimti du anglai yra vi
sai pašaliniai žmonės ir pa
rodoj nedalyvavo: vienas jų 
yra demokratas, kitas gi 
senukas, ispanų karės vete
ranas, užsitarnavęs "tėvy
nės apgynėjas," bet vistiek 
juodu nubaudė po $5. Visu 
kitų byla atidėta iki atei
nančios seredos. 1
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Ką sako kapitalistų laikraš-
v* _ • • • _ y _
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čiai apie riaušes.
Nei vienas kkapitalistų 

laikraštis nepagyrė juoda- 
šimčių pasielgimo, o “Bos
ton Jutimai” pavadno tai 
‘‘Liūdna diena Bostone” 
(A sorrv dav in Boston.” 
Pradėjęs tokį antgalvį, ši
tas dienraštis rašo:

Didelis pažeminimas ir 
apverktina dėmė Amerikos 
uniformai—tai tik švelnus 
sprendimas apie vakarykš
čias riaušes musų miesto 
gatvėse ir istoriškame sode, 
skyriamam Laisvės reika
lams.

“Civilių vyrų ir moterų 
paroda, kuri buvo visiškai 
teisėta ir neprasižengė prieš 
įstatymus, buvo užpulta A- 
merikos kareivių ir jurinin
kų. Buvo žeidžiami nekal
ti piliečiai ir naikinama pri
vatinė savastis. laisvos 
gatvės ir visuomenės par
kas buvo užimtas unifor
muotu vvru, o civiliu žmo- 
nių teisės sumindžiotos.

"Ir tai buvo Bostone, 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose—ir tai tais pačiais me 
tais, kuomet visa musų šalis 
yra reginama aukauti savo 
kraują, kad ‘ginus pasaulio 
demokratizmą!’

“Socialistai, teisėta politi
kos partija, buvo įtaisę vie
ną paprastų savo parodų. 
Su Amerikos vėliava jie ne
šė savo vėliukus su savo 
partijos ūbaisiais.

"Ir štai ateina minia žmo
nių, pasirėdžiusių išdidžiau
sioj Jungtinių Valstijų uni
formoj, ir užpuola ant pa
rodos laisvės ir ant žmonių, 
ant vyrų ir moterų.

"Ant Park Sąuare, kur 
stovi Abrahamo Lincolno 
paminklas, kita gauja įsi
laužia į Socialistų Butą, iš
plėšia jį, rakandus ir litera
tūrą išverčia ant gatvės ir 
padega.

"Jungtinių Valstijų uni
formuota ranka išlaužė na
mą, įlindo tenai ir papildė 
vagystę—pačiam vidurdie
nyje. ant viešojo pleciaus, 
vienam žmoningiausių mu
sų šalies miestų.

”Tie kareiviai ir jurinin
kai. kurie dalyvavo tame 
brutališkame užpuolime, į- 
žeidė savo vardą, savo uni- 
Olf ‘feABĮĮOA ji feiuaoj
taip prastai norėjo parodyt i 
‘pagarbą.’ Prezidentas tu-:

retų išleisti paliepimą, kad 
kaltininkai butų sujieškoti 
ir nubausti. Ir nei vienas 
pilietis, kuris gei bia pilie
čių teises, nenusiramins, pa
kol toks įsakymas nebus iš
leistas.

"Jokia šalies nelaimė šiuo 
neramybės laiku nesudrūti* 
no taip musų karė, 
ninku, kaip sudrutins 
kareivių užpuolimas, 
jeigu jau ramus piliečiai ne- į 
gal pereiti savo keliu be ka
reivių užpuolimo, tai senoji 
baimė prieš ’militarizmą’ 
būtinai turės vėl pakilti.

"Amerikai butų gerai, 
kad vakarykščios riaušės 
kuogreičiausia butų pasmer
ktos ir kaltininkai nubausti. 
Laisvoji Amerika nekentės 
vokiškojo militarizmo sau
valės demokratinėj savo ar
mijoj...

"Neprošalį bus patarti 
musų valdžiai, kad jeigu to
kių kareivių pas mus yra 
daug ir tokių riaušių gali- 
til'.ėtis da daugiau, tai palai
kymui namieje ramybės ge- 
riausis daiktas butų kuo
greičiausia juos išsiųsti 
Francuzijon, kur jie galės 
kovoti už savo gyvastį su 
ginkluotu priešu, o negai
šint čia laiką užpuldinėjant 
ant beginklių moterų ir pa
vargusių darbininkų.”

"Boston Post” daugiau
sia duoda vėjo policijai, kuri 
negana kad triukšmada
riams leido tvarką ardyti ir 
žmonių teises mindžiot, bet 
da ir pati prie to begėdiško, 
darbo prisidėjo.

"Boston Herald,” 
atžagareiviškiausių 
azijos laikraščių 
rašo: 
socialistams, neigi jų 
mentams, kuriuos jie 
škia ant savo vėliavų, 
mes pritariam gerai 
kai ir palaikymui 
nės teisių įstatymo keliu, o 
ne minios riaušėmis. Ypač 
žmonės uniformoje turėtų 
atsiminti, kad jie yra vald
žios ir įstatymų tarnai, o ne 
organizuota gauja riaušėms 
kelti. Todėl vakarykštis 

.pasielgimas Common sode 
'yra labai smerktinas. Jeigu 
'socialistai savo kalbomis ar 
užrašais ant vėliavų butų 

1 prasižengę prieš patriotiz
mo jausmą, tai Amerikos 
žmonės turi kitokių būdų 
patraukimui jų atsakomy
bėn. Mums nereikia, kad 
gauja arba gaujos dvasia 
aiškintų mums patriotizmo 
reikšmę.”

i

i
I
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Sveikata 
pajiegos

v

Doresni kunigai (žinoma, 
ne katalikų) taipgi užpuo
limą pasmerkė.

I
Didžiausį išniekinimą vie

tos, kur George Washingto- 
nas su revoliucijonieriais 
tarėsi apie šios šalies liuosy- 
bės reikalus, padalė ld. lie
pos, 1917 metais Amerikos 
uniformuoti kareiviai ir ju
rininkai.
Prašvis laikai. Pakils vergai

Pranyks, pražus 
Tamsus rukai, 
Prašvis, atskris 
Nauji laikai. 
Sutiš, sugaus 
Miškų aidai, 
Ii pančiai truks, 
Pa.iils vergai.

‘.ujuoti sostai sutrupės 
Ir niekas tuomet nekentės.

L. Studentas.

K?

Dovydas dorybės apašta
las gyveno su svetimomis 
pačiomis.

H. S. Stone, Oph.D. Į
Akių

Specijalistas. d
——————— f (

10 m. So. Bostone. i
I3S9 Broadwav, '

!|| 80. BOSTON, MASS. Įjj

vienas 
buržu- 

Bostone, 
"Mes nepritariam 

senti- 
išrei- 

Bet 
tvar- 

visuome-

Jonas A. Katkus ,
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 1 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima "aut pirkti visus Ame- į; 

rikoje leidžiamus laikraščius,?; 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. B

Krautuve atvira nuo 7 iš rytoj; 
iki 12 vidurnakčio. ip

Toliaus gyvenantieji galit 
kreiptis laišku šiuo adresu: į30) V

J. A. KATKUS
2204 Forbes st., Pittsburgh. I‘a. -j-

n"

' 'tu2787-J.*

Dr. Davia W. Rosen | 
ji Kalba Lietuviškai, lenkiškai, S 

Rusiškai ir Vokiškai. 4
GYDO VISOKIAS LIGAS. 8

Valandos; • mĮ
Nuo 8 iki 10 ryta. Ni »

2 iki 3 dien*. nuo 7 k
8 vakare.

$ UI HANOVER STREET, $
3 BOSTON, MASS.

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Alentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mestis išima plėtmus rau
donus. juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųs ir stampnmis (27)

J. Rimkus
P. O. Box 36, . Holbrook, Mass.

AR TAMISTA KENTI

Prisėskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J* RLJS8ELL FRICE CO., L.50I Madison A Clmtoa Stv.. CUca£o. Tll, ,

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiusti vysal dykai, apmoksta 
pačta, jusą brargią medikali’ką knygą.

Vardas ir pavardė...............................................................................................................

Gatvė ir Noė.............................................................................................................. ....

Jame aprašoma aiškiojo, paprastojo kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, 'triperis, užkrečiamos ilgos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterca, kvaitulys, pūslės, inkstą ir 
ligos ljrtiškai-šlapimo organą ir kitos ligos, kurios tik kankina

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos Ilge3 gali būti pasekmingai gydomos tomistas 
Baniuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musą pasekmingą gy
dymą tokią ligą, kaip pilvo bei jaknv. negalės, tulžingumas, priet varius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

DYKAI
ŠITASBRANGUS
VADAS I SVEIKATA

nuo skaudėjimu strėnose; nuo skaudžią ir skaudančią sanarią; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atairiaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimą; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogą sapną. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje f „Ar 
tunto juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustujimą gėdinimas} draugijos ? *Ar 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą? Tie symptomai nurodo, kad jusą kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medi kai ii ka priežiūra, ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tekias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musą gydymą, delėi sugrąžinimo žuio- 
nią į ją seną laiku sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru, tarp vyrą. 
Tai yra sandelis žinios ir užtari gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtą žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jąs dažlnosite priežastis savo kentėjimu ir kaip jusą negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangą vadą j sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteikta patarimu ir nurodymu.

Valstija
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8 KELEIVIS.

Vietinės Žinios nors pas mus prieis prie to, Atėjus žiniai, kad areš- 
kad žodžio laisvė bus skai- tuoti Common sode darbi-

Užpuolimas ant socialistų 
buvo suorganizuotas kapita
listų, sako majoras Curley.

Bostono majoras Curley 
pasirodė žmogus esąs gana 
bešališkas ir stovįs už teisy
bę.

Pereitoj nedėlioj, kuomet 
Bostone buvo padarytas 
ant socialistų užpuolimas, jo 
nebuvo namie. Jo vietoj bu
vo paliktas politikieris Stor- 
row. Prie jo tos riaušės ir 
buvo surengtos. Po tų 
riaušių kapitalistų agentai 
pradėjo skelbti, kad dabar 
socialistai jau niekados ne
gaus leidimo rengti demon
stracijas ir prakalbas ant 
Boston Common.

Bet kada sugrįžo namo 
pats majoras ir reporteriai 
nubėgo paklausti jo nuomo
nės, jis atsakė:

”Jei socialistai ateis pra
šyti kito leidimo rengti ant 
Boston Common prakalbas, 
aš su mielu nuru tokį leidi
mą jiems duosiu. Aš neti
kiu į laisvojo žodžio smau
gimą.”

Ir socialistų partijos sek
retorius Bostone sako, kad 
jis prašys leidimo kitai to
kiai parodai gana greitu 
laiku.

Majoras Curley tiesiog 
sako, kad pereitos nedėlios 
užpuolimą ant socialistų de
monstracijos surengė Bos
tono kapitalistai. Vienas 
stambus bankierius nuo 
Statė st. buvęs pas jį ypatiš- 
kai ir būtinai reikalavęs, 
kad socialistams butų už
drausta paroda su raudono
mis vėliavomis. Majoras 
Curley su tuo nesutiko, tai 
kapitalistai suorganizavo 
užpuolimą ant tos parodos 
kuomet jis išvažiavo ir jo 
vietą užėmė miesto tarybos 
pirmininkas Storrow. "Ma
no sekretorius praneša,” sa
ko majoras, "kad nebūnant 
man namie Storrow buvo 
atėjęs pas policijos perdėti- 
nį Crovvley ir kalbėjosi apie 
socialistų parodą. Jis aiški
no, jog nesant man namie, 
jis yra pilnas miesto gaspa- 
dorius.”

Storrow dabar užsigina, 
kad tai netiesa. Jis kaip 
gyvas su policijos perdėti- 
niu apie socialistų parodą 
nesąs kalbėjęs ir prie to da 
apie šitą parodą jis nieko 
”nežinojęs.” Jis sužinojęs 
apie ją tik ant rytojaus, 
kuomet pamatęs laikraš
čiuose riaušių aprašymą.

Bet reporteriai nuėjo pas 
policijos perdėtinį ir tas pa
sakė, kad Storrow nedėlios 
rytą ištiesų kalbėjosi su juo 
apie socialistų parodą ir 
reikalavo areštuoti kalbėto
jus.

Majoras Curley šitą neš
varų suokalbį ant darbinin
kų parodos labai pasmerkia. 
Štai majoro žodžiai:

”Vienas Statė streeto ban
kierius ypatiškai buvo at
vykęs pas mane į City Hali 
ir reikalavo, kad aš uždrau
sčiau vaikščiot gatvėmis su 
raudonomis vėliavomis ir 
abelnai visas socialistų de
monstracijos. Aš jam paaiš
kinau, kad aš socialistams 
visai nesimpaizuoju; jie kri
tikuoja mano tikėjimą, kri
tikuoja mano politiką ir kri
tikuoja valdžios sistemą, ku
rią aš palaikau, bet aš netu
riu jokios teisės užgniaužti 
žodžio laisvę. Aš jam pasa
kiau, kad kuomet norėta į- 
vesti ant laikraščių cenzūrą, 
kiekvienas prieš ją protesta
vo. Taigi aš nematau, ko
dėl reikėtų varžyti laisvąjį 
žodį.

”Tokie mitingai, kaip so
cialistai laiko, yra apsaugos 
durįs. Jeigu jus tas duris • 
užkalsite, tai turėsite eks-; 
plioziją. Ir jeigu kuomet;

toma išdavyste, tai musų 
šalis nebus tada respublika”.

Majoras neturi nieko ben
dro su leidimais parodoms 
rengti. Tuos leidimus iš
duoda gatvių komisijonie- 
rius, o policija juos užtvirti
na. Bet Boston Common 
sodas yra majoro žinioje. 
Jis buvo davęs socialistams 
speciali leidimą laikyt tenai 
prakalbas pereitą nedeldie* 
nį ir be to da yra suteikęs 
tris leidimus įvairioms so
cialistų organizacijoms tu
rėt tenai mitingus nedeldie- 
niais per apskritus metus.

Gubernatorius sako, dau
giau tokių užpuolimų nebus.

Gubernatorius McCall tu
rėjo Valstijos Bute su armi
jos, laivyno, milicijos ir 
slaptosios policijos atsto
tais konferenciją, kad nu- 
baudus kaltininkus už už
puolimą ant socialistų paro
tos ir išplėšimą jų buto. Po 
konferencijos gubernato
rius išleido šitokį praneši
mą:

"Nors aš nesu socialistas, 
bet turiu pasakyt, kad lau
žtis į jų butą, naikinti turtą 
'r ardyti parodas, yra nele- 
gališkas kovos būdas.”

Toliaus gubernatorius pa
smerkia visus kareivius, ku- 
rie dalyvaudami tame už- 
puoleme padarė gėdą Ame
rikos armijai, ir sako, kad 
vyriausis šiauryčių kariu- 
menės vadas ir uosto ko
mendantas jį užtikrinę, jog 
atetyje tokie užpuolimai 
daugiau neatsikartos.

Lietuvių socialistų pra
kalbos.

Po tos didžiosios Bostono 
darbininkų demonstracijos, 
kuri atskamba aidais netik 
visoj plačioj Amerikoj, bet 
ir visame civilizuotame pa
saulyje, po tų prievartų ir 
razbaininkystės {padarytų 
uniformuotų užpuolikų, 
socialistai nenustojo drąsos 
ir padarė viešą lietuvių su
sirinkimą Lietuvių salėje.

Kiek brutališkas valdžios 
tarnų pasielgimas nenugąz- 
dino darbininkų, parodė ir 
šis susirinkimas, į kurį susi
rinko kiek tik į svetainę ga
lėjo sutilpti.

Iš dienos įspūdžių pasakė 
karštas prakalbas Bostono 
kriaučių organizatorius M. 
Duseika ir d. J. B. Smelsto- 
rius.

Visais prieš 2 balsais pri
imta protesto rezoliucija:

”Mes So. Bostono lietuviai 
susirinkę 1 dieną liepos, 19- 
17 m. Daghren Hali svetai
nėje, skaičiuje virš 600 žmo
nių, priimam sekančią pro
testo rezoliuciją:

■'Kadangi Jungtinės Val
stijos šiuo laiku skaitosi Ru
sijos talkininkė; ir

”Kadangi Jungtinių Val
stijų uniformomis žmonės 
1 d. liepos 1917 metais ant 
Boston Common žemės už
puolė Naujos Rusijos vėlia
vą. suplėšė ją ir mindžiojo, 
įžeizdami tuomi Rusijos 
garbę ir išniekindami liuo- 
sybės idėją.

”Mes, kaipo Jungtinių 
Valstijų žmones, protestuo
jame prieš tokį uniformuo
tų žmonių pasielgimą, reika
laujame iš valdžios, kad ši
tą dalyką ištirtų ir kaltinin
kus patrauktų atsakomy
bėn."

Be to pertraukoje daina
vo Birutės Kanklių choras: 
Marselietę, ”Tu, kur klai
džioji darbininke,” Naują 
revoliucijos hymną ir "Su
grįžk.” Visos dainos iššau
kė lygiai kaip ir prakalbos 
entuzijastiškus publikos ap
lodismentus.

Aukų susirinkusioji pub
lika suaukavo 66 dol. su cen
tais. prie 60 kuopos prisira
šė 14 naujų narių.

ninkai jau iš kalėjimo išim
ti, visa publika atsistojus 
sušuko trenksmingu balsu 
tris kartus ura!

Lietuviški peštukai užkabi*i 
nėja žmones.

Ant City Point Courto 
atsirado lietuviškų mušei- 
kų. Pareinant aną vakarą 
dviem vyrams iš darbo, tie 
peštukai prisikabino ir sekė 
iki pat namų, o kada šie 
pradėjo lipti laiptais ant 
viršaus, paleido plytą ir pa
muše koją. L’žgautasai ke
tina peštukus areštuot.

A. Kapočius pabaigė dentis- 
to mokslą.

Antanas Kapočius iš She- 
nandoah, Pa., šiomis dieno
mis pabaigė dentininkystės 
mokslą Tufts kolegijoj ir iš- 
'aikė egzaminą prieš valsti
jos komisiją. Kaip rodos, 
jis bus pirmutinis lietuvis 
Naujoj Anglijoj pasiekęs ši
tą profesiją.

Cambridgeaus policija sa
kosi sužinojusi jau 80 ”sle- 
kerius,” kurie nėra užsire
gistravę.

Bostono juodveidžiai atsi
šaukė į prezidentą, prašyda
mi, kad jis užsistotų už jų 
rasę. Vietoj siųsti kariu* 
menę Francuzijon, jie pata
ria nusiųsti ją į pietų valsti
jas, kad sustabdžius juod- 
veidžių linčiavimą.

Dalyvavusiųjų demons
tracijoje draugijų atstovų 
susirinkimas bus pėtnyčios 
vakare (6 liepos) socialistų 
svetainėj. Delegatai privalo 
būti visi.

Bostono italai buvo už
puolę savo laikraščio ”La 
Notizia” redakciją už įžei
dimą Udinės kunigaikščio.

Ar žinote, kad šiandien 
(4 liepos) Caledonia G rovė 
paupyj puikus lietuvių pik
nikas?

Reikia važiuot eleveitu 
iki Forest Hill, iš ten paimt 
Charles River karas, kuris 
tik į tą vietą teeina. Tik 5c.

VISOKIOS ŽINIOS
PASMERKĖ AMERIKOS 

VALDŽIĄ.
Telegramos praneša, kad 

danų ministeris Staunting 
Stokholmo konferencijoj aš
triai pasmerkė Amerikos 

savo 
ton 
A- 

Da- 
kal-

valdžią už nedavimą 
socialistams paspartų 
konferencijon važiuot, 
merikos ambasadorius 
nijoj prieš Stauntingą 
bą užprotestavo.

Matai, kaip teisybė nepa
tinka!
BRAZILIJA IR GRAIKIJA 

STOJA KARĖN.
Pereitoj savaitėj da dvi 

valstybės prisidėjo prie są
jungininkų—tai Brazilija ir 
Graikija.

Tiesa, Graikija karės vo
kiečiams oficialiai da nepas
kelbė, bet ji pertraukė su 
Vokietija, Austrija, Bulga
rija ir Turkija savo santi- 
kius, o tas jau reiškia karės 
pradžią.

Pietų Amerikos respubli
ka Brazilija padarė tą patį 
ir prisidėjo prie Jungtinių 
Valstijų. Brazilijos laivai 
padeda saugot jūres nuo vo
kiečių

ANGLIS ATPIGS.
Valdžiai užkurus anglies 

baronus, šie sutiko nuleisti 
nuo tono anglies nuo $1.50 
iki $2.00.

ŽUVO FRANCUZŲ 
SKRAIDUOLIS.

Francuzų valdžia prane
ša, kad jos kariškas laivas 
”Kleber” užėjęs ant minos 
ir žuvo.

PETER J. AKUNEVICH Lietuviška Agentūra
Ofisas: 362 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. Tel. 501 So. Boston.

Gyvenimo vieta: 702 E. 5-th ST., SO. BOSTON, MASS. Tel. So. Booston 1525M.
PARDUODU AUTOMOBILIUS NAUJUS IR VAŽINĖTUS pigiai ir ant gerų išlygų. Iš mokinant važinėt 

ir laisnius išimam dykai tiems, kurie perka pas mus automobilius.
FARSAM DOM AUTOMOBILIUS: Veselijoms, Krikštynoms, pokyliams ir šiaip išvažiavimams pigiau ne
gu kur kitur. Mus automobiliai stovi visada ir gali pribut ant kiekvieno pareikalavimo greitai.

l

Taipgi parduodame Namus, Karmas ir Farmukes. Išrandavojam Kambarius visose miesto dalyse. Kiek
viename reikale kreipkitės pas mus, o gausit gerą patarnavimą. PETER J. AKUNEVICH.

Ketvergo vakare (liepos 5
- ’ - - ■ . Įd.) LSS 60 kuopos svetainė

je bus 60-tos kuopos susirin
kimas. Ypač naujai prisi
rašę nariai privalo ateiti, 
kad pasiimti mokesčių kny
geles.

Parsiduoda Forničiai.
Visai pigiai parsiduoda 

keturiems kambariams pus- 
nauji forničiai. Savininkas 
išvažiuoja kitan miestan. 
Kreipkitės šiuo adresu:

S. Grubliauskas, (27) 
llKno\vlton St.,.

S. Boston. Mass. 
Tarp Telegraph ir 8th Sts.

SCRANTON, PA.
Nuo senai čia yra ruošia

ma Uždėt Kooperaciją, bet 
dabar jau yra padėtas ir pa
matas. Bendrovė jau išė
mė čarterį ir atspausdino 
šėrus ir kiekvienas dabar 
gali prisirašyti.

Nedėlioj, 8 Liepos, 3 vai. 
po pietų bendrovė turės vi
suotiną Scrantono lietuvių 
susirinkimą. Tame susirin
kime bus daug visokių paai
škinimų ir nurodymai apie 
krautuvės atidarymą.

K. S. Pūras, sekr.

Dovanai 30 Dainų ir 200 Adatų
*■
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Idealis 
Muilas

Muilas toaletiniam vartojimui, 
prausimui veido arba maudyk
lei. privalo būti sekančios ko
kybės : grynas, gydantis, anti- 
septiškas ir neerzinantis.

Odinis
ši-

Severa’s 
Medicated 
Skm Soap

(Severos Gydantis.
Muilas) atsako visiems 
tiems reikalavimams. JĮ myli 
vaikai. motinos vadina jį 
drav.^u. Jis yra kasdien var
tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

SEVERA’S 
ANTISEPSOL 
yra antiseptiškas 
skiedys vidujiniam 
ir išlaukiniam var
tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
lės. taipgi vietiniam 
pritaikinimui.

Kaina 25 centai

SEVERA’S 
FOOT POVVDER

(Severos Proškos 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptiškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo kojų 
mkaitavimo, api- 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutimo 
kojų.Kaina 25 centai

Apart augščiau minė
tų preparatų, dar at
kreipiame atydį į kitas 
gydomąsias toaletines 
rcikmenas. isdirbinėia- 
mas ir parda\ inėjamas 
po “Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų. parduodamų vi
sur aptiekose. arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalite.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA

*

*

*
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SAUGIAUSIA BANKA

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

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

JOSEPH A. MAYNAR^—PREZIDENTAS

TALPINIMO SKYRIUS. Ant 
padėtų rugai pinigų, priskai- 
tomas nu imtis 12 kartų per 
metus—pt Kutinę dieną kiekvie
no mėnesi

BANK \ ATIDARYTA SU- 
BATOS V \KARAIS nuo 7 — 9 
padėjimui pinigų taupinimo ar
ba čekių yriuje.

PADĖT
GALIM \ I’RISIŲST PER LAIŠ
KĄ, tod; . labai paranku toliau 
gyvenam:, ms. Susikalbėt gali
ma lietuvi <ai, nes Bankoj dirba 
lietuvys nas žilinskis.

PINIGUS l BANKĄ

Prie So. Bostono Trust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji- lie
tuviai: K. Šidlauskas, aptiekorius 
ir Liet. šelp. Fondo kasierius; 
Jonas Mathus; F. J. Bagočius; 
Antanas Ivaszkievjcz ir daugelis 
kitų.

Todėl lietuviams pranešame, 
kad nelaikytų savo pinigų kur 
nors neištikimose vietose, bet 
padėtų į saugią banką kuri yra 
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moka visiems teisingą nuošimti. 
Padėt į banką galima ir po ma
žai.

MINERVA PHONOGRAPH CO
217 W. 145 S t., New York.

Reikalaukit musų iliu
struoto Katalogo.

J
jaus, o likusius po $1 -"y 

kas mėnesis.

Galit į mokėt dalį tuo-

A

•

Geriausia
Lietuviška Jiptieka

oSo. Bostone 
ir apielinkej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias, F kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
■25cNuo prakaitavimo kojų .. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams............
Vaikų ramintojas ............
Nuo suirimo nervų ..........
Bobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo _____ 50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

25c
50c
20c
2ac

1.00
1.00

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

kaus kvėpavimo .......... 1.03
Gydu. nuo "kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

)

i
Pertu mos visokių gėlių, 25c.. 50c.. 75c., $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 
paslaptingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas 
į mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus

sąžiniškai patarnauta.
VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI 

nežiūrint ar jie yra Amerikos, aryEuropos daktaru. 
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiusim 

jums ekspresu.
Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. Besti.. Mass.

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
. , LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

‘ KRAUTUVĖ

Akte**

Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

ip,
I t

1

E. J. Mažeika
I

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt.
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausite 
teisingą ir gerą patarnavimą.

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




