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Metas XII

Cariška cenzams ranka 
smaugia laikraščius 

Amerikoj 
: =•-------------

Amerika kariaudama už 
demokratizmą pati pradėjo 
tą demokratizmą naikinti. 
Žodžio ir spaudos laisvė jau 
paminta po kojų. Jei laik
raštis rašo netaip kaip val
džiai ar kapitalistams patin
ka, tai tuojaus "išdavystė.” 
Taip anądien likos pasmau
gta Nevv Yorke anarchistiš- 
kos pakraipos laikraščiai 
”Mother Earth” ir ”Blast,” 
o dabar likos uždraustas so
cialistų leidžiamas magazi
nas ”The Masses” ir laisva
manių ”Watson’s Magazi
ne.” Amerikos Socialistų 
Partijos oficialis organas 
"American Socialist” ir 
”Apeal to Reason” taipgi 
sulaikyti da:”Michigano So
cialist,” Detroite; "Socialist 
News,” Clevelande; ”St. 
Louis Labor,” St. Louise; 
”Social Revolution,” St. 
Louise; "People’s Press,” 
Philadelphijoje: ”Rebel,
farmerių laikraštis Hollett- 
svillėje, Tex.; "Jefferson- 
ian,” laisvamanio Tomo 
Watsono magazinas, ir 
”Four Lights,” moterų Tai
kos partijos organas.

Kaip tik tapo konfiskuo
tas socialistų partijos orga
nas "American Socialist,” 
nacionalis partijos ofisas 
tuojaus mušė telegramą 
Washingtonan tiems atsto
vų buto nariams, kurie bu
vo priešingi cenzūros Įvedi
mui. Telegrama skamba:

"Oficialis socialistų parti
jos organas ’American So
cialist’ tapo pačtos sulaiky
tas. Mes energingai prote
stuojame prieš toki laužymą 
šalies konstitucijos. Kaip 
gali musų valdžia Įtikinti 
pasauli, kad mes stoję ka-

i.

RUSŲ MOTERIS EINA 
KARĖN.

Kuomet telegrafas andai 
pranešė, kad Rusijoj pradė
jo organizuotis moterų pul
kai, nesinorėjo tam tikėti. 
Bet dabar ateina tai žiniai 
patvirtinimų. Pereitoj nedė
lioj atėjo iš Petrogrado ži
nių, kad šiomis dienomis 
vienas moterų pėstininkių 
batalionas išvažiavo jau ka
rės frontan. Prieš išvažia
vimą tos moteris atėjo ka
riškoj formoj ties Kaza- 
niaus soboru, kur buvo dide
lės iškilmės ir Amerikos 
ambasadorius Francis da
lyvavo. Po iškilmių mote
ris paėmė karabinus ant pe
čių ir numaršavo ant vag- 
zalo, kur susėdo traukinin 
ir išvažiavo karės laukan. 
Jas lydėjo didžiausia žmo
nių minia ir Lygių Teisių 
Moterims Draugija.

Rasai šluoja teutonas

y?

KOMEDIJA SU ANGLIES 
KAINOMIS.

Nesenai buvo skelbiama, 
kad valdžios prispirti ang
lies baronai sutiko nupigin 
ti anglies kainą, kurią jie 
buvo pakėlę daugiau kaip 
dvigubai. Bet tas skelbi
mas skelbimu ir pasiliko.' 
Anglis nei kiek neatpigo ir j 
valdžia nieko nedaro. Free j 
porto anglies pardavinėto 
jai nusiuntė savo kongres- 
manui protestą dėl tokio vi
suomenės akių dūmimo. .Jie 
nurodo, kad kuomet anglies! 
kasyklų savininkai valdžiai ■. 
patįs prisipažino, kad ang
lies kasimas nepakilo dau
giau kaip 60 centų ant tono, 
tai jie, pardavinėtojai, turi 
mokėti kasyklų baronams 
>2.00 daugiau ant tono. 
Nors žadėjo anglį atpiginti' 
bet neatpigino ir valdžia ty-' lino salos, 
Ii. Gal vėl skirs $50,000,1 
000 "tyrinėjimui.”

Kerenskio atsišaukimas 
j Rusijos kariumenę.
Rusų komisija Amerikoje 

gavo pilną Kerenskio atsi
šaukimą, kuri jis buvo išlei- 
dęs i kariumenę, raginda
mas ją pradėti ofensyvą. Ši
tas atsišaukimas skamba 
taip:

"Rusija, pasiliuosavus iš 
vergijos retežių, yra tvirtai 
pasiryžus ginti savo garbės 
ir laisvės teises visomis sa
vo jėgomis. Vaduodamosi 
brolybės jausmais su kito
mis tautomis, Rusijos demo
kratija buvo atsišaukus i vi
sas kariaujančias šalis pa
tardama baigti skerdynę ir 
daryti taiką, užtikrinančią 
visoms tautoms čielybę.

"Bet akyvaizdoje šito 
broliško atsišaukimo, prieši
ninkas pasiūlė mums išda
vystę. Austrai su vokie
čiais patarė mums daryti 
atskirą taiką ir bandė ap
gauti mus broliavimusi, tuo 
pačiu tarpu užpuldami ant 
musu sąjungininkų, kad 
juos sumušus galėtų paskui 
mus sutriuškinti.

"Pamatęs dabar, kad Ru
sija nesiduos apgauti, prie
šininkas pradėjo mums gra
sinti ir traukti musų fron
tan daugiau kariumenės.

"Kareiviai! musų motinų! 
šalis pavojuje. Pavojuje 
musą laisvė ir revoliucija. I 
Atėjo laikas, kada musų ar
mija turi atlikti savo parei
gą. Jūsų vyriausis genero
las sako, kad kiekviena pra
leista diena priduoda vis1 
daugiau spėkų musų prieši 
ninkui ir kad vien tik grei
tas smūgis gali suardyti 
priešo pienus.

"Todėl, gerai suprasda
mas atsakomybę prieš savo 
sali, vardan Rusijos žmonių 
ir laikinosios vyriausybės,aš 
kviečiu rusų armijas, susti
printas revoliucijos dvasia, 
tuojaus pradėti užpuolimą. 
Priešininkas turi da palauk
ti, pakol jis galės apvaikš
čioti pergalę. Tegul visos 
šalis pamato, kad ne dėl sa
vo silpnumo mes kalbėjome 
apie taiką. Tegul pamato, 
kad laisvė padidino musų 
galybę. Oficieriai ir karei
viai. jus turite suprasti, kad 
visa Rusija laimina jus ant 
garbės lauko. Todėl vardan ‘ 
laisvės, vardan geresnės at
eities, vardan pastovios ir 
garbiningos taikos aš šau
kiu jus: pirmyn!"

VARšAVO.I ŽMONĖS 
MIRŠTA Iš BADO.

Atvažiavę Stokholman 
tris lenkai išleido atsišauki
mą, prašydami Lenkijos 
žmonėms pašalpos. Atsi- į 
šaukime sakoma, kad Var 
savoj žmonės miršta iš bado 
gatvėse. Associated Press 
žinių agentūrai pranešama, 
kad ir kituose Lenkijos mie
stuose esą negeriau, ypač 
Lodziuje esąs baisus skur
das.

Sako, Japonija turinti 
2500000 vyrų armiją.

Amerikos biznieris H. W. 
Kelley, kuris kas metai važi
nėjasi Japonijon savo biznio 
reikalais, dabar tik sugrįžo 
Nevv Yorkan ir sako,kad Ja
ponija turi sumobilizavus 
ir apginklavus 2,500,000 ka
reivių armiją; valdžios ge
ležinkeliai turį pristatę tūk
stančius vagonų kareiviams 
gabenti ir visi arsenalai esą 
pripildyti kariumenės reik
menimis.

"Svetimžemiai, kurie at
važiuoja Japonijon, negali 
viso to matyti,” sako Kelley, 
"nes kariumenė laikoma to
liau nuo viešųjų kelių. Kuo
met aš buvau Tokios mieste, 
vienas pirklys išsivežė mane 
už 65 mylių šalies gilumon. 
Perėjų^ mums tenai per kal
ną, aš pamačiau didžiausį 
lauką užimtą kariumenės, 
kuri Įsi kasus žemėn mokina
si karės meno sulyg naujau
sių metodų. Vieni regimen- 
tai ėjo atakomis su durtu
vais, kiti atakavo rankinė
mis bombomis, kuomet nuo 
kalno viršūnės šaudė artile
rija. Aš paskui patyriau,kad 
šitoj stovykloj buvo 75,000 
kareivių, o 20 mylių toliaus 
panašioj vietoj darė kariš
kus bandymus 100,000 ka
reivių.”

Manoma, kad Japonija 
•engiasi su kuo nors Į karę.

PRANCŪZAI PAVARĖ 
VYRIAUSI VADĄ.

Francuzai pavarė jau ir 
generolą Nivelle, kuris po- 
gen. Joffre buvo paskirtas 
zyriausiu kariumenės vadu. 
Ten. Nivelle pavarytas už 
įepasisekimus Somos fron- 
e. Jis kaltinamas už dide- 
ius nuostolius. Matomai, 
ame Somos ofensyve, ku- 
•iuo sąjungininkai taip gy- 
ėsi, vokiečių kanuolės bai 

;iai daug' žmonių jiems iš
skerdė.

-i OLANDIJOJ ŠAUDO 
ALKANUS ŽMONES^
Iš Amsterdamo praneša- 

• ma, kad pereitoj savaitėj 
tenai buvo didelių riaušių 
dėl maisto. Visų pirma dar
bininkai sušaukė dideli mi
tingą, kame aštriai pasmer
kė kapitalistų viešpatavimą 
ir išnešė protestą prieš siun
timą Anglijon bulvių, ku
rios labai reikalingos na
mie. Potam mitingas nuta
rė Įtaisyti Amsterdamo ga
tvėse demonstraciją. Poli
cija demonstraciją uždrau
dė, bet darbininkai vistiek 
ją Įtaisė. Tuomet pilicija 
pradėjo i demonstrantus 
šaudyt. Keturi žmonės li
kos užmušti, 19 sužeista. 
Amsterdaman pargabenta 
daugiau kariumenės.

Kuomet Amerikos kapi
talistai sumanė siųsti Rusi
jon savo komisiją su Rootu 
priešakyje, socialistų laik
raščiai sakė, kad tiems plu- 

1 tokratams rupi pagriebti 
Rusijos pramonę i savo ran
kas, prieiti prie turtingų 
Rusijos kasyklų. Ir dabar 
pasirodo, kad socialistai ne
klydo taip sakydami. Tele
gramos iš Petrogrado pra
neša, kad rusai jau "siūlo” 
Amerikos kapitalistams sa
vo kasyklas. Kasyklų depar
tamento direktorius Malei- 
kinas patariąs pavesti Ame
rikos kapitalistams žibalo ir 
anglies šaltinius ant Sacha- 

, keliatą Siberijos 
apskričių, Altajaus aukso 
kasyklas, Kaukazo vario ka
syklas ir Uralo geležinke
lius. Pramonės ministerio 
draugas tam sumanymui 
jau pritariąs ir ši klausimą 
norima šrišti kaip galima 
greičiau, pakol Rooto komi
sija da neišvažiavo iš Rusi
jos. Vienok prie to suma
nymo pridedama pastaba, 
kad Amerikos kapitalistai, 
naudodami Rusijos kasyk
las, samdytų kaip galima 
daugiau Rusijos darbinin
kus ir technikos žinovus.

Kaip rodos, Amerikos ka
pitalistai už tuos gamtos 
turtus rusams pinigais ne
mokės, bet stengsis juos pa
imti už tas paskolas, kokių 
jie yra davę buvusiam carui 
ir kokių duos dabartinei ru
sų valdžiai. Štai Amerikos j 
geležinkelių komisija, kuri. 
išvažiavo Rusijon kartu su 
Rooto komisija, išvažiavo; 
tenai neva draugiškais tiks-1 
lais patarti naujai Rusijai,, 
kaip sutvarkyti savo gele
žinkelius, bet ištiesų tos ko-; 
mosijos tikslas buvo—gauti 
iš Rusijos užsakymų Ame
rikos fabrikantams. Ir šio
mis dienomis toji komisija 

; mušė Washingtonan tele
gramą gavusi jau tiek užsa-1 
kymų, kad Amerikos vai-Į 
džia turės duoti Rusijos pa- 
<kolon da 750,000,(M) rublių.

Bambardavo Londoną.
-

Pereitoj subatoj, tarp 9 ir 
10 vai. ryto, virš Londono 
pasirodė 20 vokiečių orlai
vių ir vidurin miesto pasipy
lė bombos. Pasidarė dide
lis sumišimas. Oran tuojaus 
pakilo anglų lakūnai ir pra
dėjo baubti orlaiviams šau- 

| dyt kanuolės. Užpuolimas 
tvėrė apie 20 minučių ir 37 
žmonės likos užmušti, o 141 

j sužeista. Nors 
šiuomi sykiu buvo 
augštai ir dienos 
anglai nei vieno jų 
šė.

Degtines daugiau nebus
O pridaryta 200,090.000 

galionų.
Bloga bus girtuokliams 

Amerikoj. Neužilgo snapso 
už jokius pinigus nebus ga
lima gauti. Ir prisipirkt 
ant toliaus nevalia, nes kaip 
policija kur atras, tai ir 
degtinę atims ir sunkiai nu
baus. Kada toks Įstatymas 
galėn ineis, kolkas da neži
nia, bet jis Įneis gana grei
tai. Valdžia.mat nori kuo- 
greičiausia sustabdyti deg
tinės gėrimą.

Atstovų butas buvo nuta
ręs panaikint visus gėrimus, 
bet senatas nubalsavo alų ir 
vyną palikti, tik degtinę už
drausti. Dabar Amerikoj y- 
ra pridaryta gatavos degti
nės apie *200,000,000 galio
nų. Valdžia visą šitą degti
nę atims, užmokėdama brą- 
varams tiek, kiek ji jiems 
kaštuoja. Manoma, kad pa
reis apie 8200,000,000. To
dėl dabar valdžia susirūpi
nus, kur gauti tiek daug pi 
nigų. Pirma degtinė atneš
davo valdžiai apie $420,000,- 
300 kas metai mokesčių, da
bar ir tų Įplaukų nebus.

Bet Wilsonas to nepaiso. 
Jis nori kuogreičiausia pa
daryti degtinei galą. Mano
ma, kad nuo 1 rugsėjo 
jos jau nebus.

Paėmė jau 25,300 belaisvių 
ir eina ant Lvovo.

Pereitos sąvaitės atakose 
rusai paėmė Galicijoj 18,300 
austrų ir vokiečių nelaisvėn, 
beto jiems pasisekė paimti 
29 teutonų kanuoles ir 33 
kulkasvaidžius. Vokiečiai 
su austrais paskui ėjo kon- 
traatakomis, norėdami ru
sus išmušti iš naujų pozici
jų, bet rusų artilerija juos 
atrėmė. Bet rusai toliaus 
eiti irgi negalėjo, nes teuto
nai sutraukė daugiau spėkų 
ir jų ofensyvą Galicijoj su
laikė. Austrai sako, kad 
rusai atakavę labai smar
kiai ir prisipažįsta, kad aus
trų nuostoliai buvo sunkus.

Vėliausios telegramos sa
ko, kad kelias dienas pasilsė
ję rusai vėl pradėjo atakuo
ti teutonų frontą Galicijoj. 
Dabar jie laužiasi prie Lvo
vo.

• Liepos 10 d. iš Petrogra* 
, kad eidami 

’ant Lvovo rusai paėmė dar 
7,000 teutonų, Jezupolio 
miesteli ir keruris kaimus.

vokiečiai 
nelabai 

šviesoje, 
nenumu-

i

PAŠAUKĖ MILICIJĄ IR 
ATSARGINIUS.

Prezidntas Wilsonas pa
šaukė visų valstijų miliciją 

j ir jos atsarginius (rezer
vas) federalėn tarnystėn, 

į kad galėtų išsiųsti ją Fran- 
i euzijon. Tokios milicijos da
bar buvo 300,000 vyrų.

rėn už demokratiją, kuomet, *anešama;
mnaii L'Anctiri 1P1-1 7čia namie musų konstituci-Į 

nės garantijos šluojama 
laukan tokiu autokratingu 
budu. Spaudos laisvės inte
resais atsišaukiame i jus, 
idant kuoveikiausia prista* 
tytumėte dalyką pačtos de
partamento solicitoriui La- 
marui, kurs pasirodo esąs 
pats vienas spaudos cenzu- 
rius Suvienytose Valstijo
se.”

Bet to, kreiptasi dar Į vie- 
šiančią dabar Washingtone 
Rusijos komisiją, kad ji, 
kaipo laisvosios Rusijos at
stovė, užtartų už spaudos 
laisvę.

Pagaliaus pasiųsta tokia 
telegramą Wilsonui:

” ’American Socialist,’ iš- 
kur buvo spausdinta at
sišaukimas i jus, tapo 
pačtos cenzūros sulaiky
tas. Šitoks pasielgimas 
parodo, kiek tiesos yra 
jūsų paskelbime, buk ši ka
rė esanti už demokratiją. 
Dagi Vokietija leidžia ’Vor- 
waertsui’ ir ’Zukunftui’ at
sišaukti Į kaizeri. Mes at- 
sišaukiam i jus, prašydami, 
kad tuojau butų nuimtas 
Amerikos spaudai antdėtas 
apinasris, ir nubausti tie, 
kurie geidžia šią šalį pasta
tyti žemiau dagi už senąją 
caro despotiją.”

220 ŽMONIŲ AREŠTUO
TA MAISTO RIAUŠĖSE.

Dusseldorffo ”LokaI An- 
zeiger” rašo, kad tenai, Dus
seldorffo mieste (Vokieti
joj), 28 birželio moteris su 
vaikais pradėjo plėšti krau
tuves ir nešti maistą. Poli
cija su kareiviais areštavo 
220 žmonių.

PASKANDINO AMERI
KOS LAIVĄ.

Pereitoj su bato j vokiečių 
submarinas paskandino 
Francuzijos pakrašty Ame
rikos laivą ”Massapequa.” 
Laivas buvo apginkluotas 
kanuolėmis, bet tas nieko 
negelbėjo.

PALIUOSAVO 18,000 
KALINIŲ.

Jaunasai Austrijos kara
lius paskelbė nubaustiems 
kareiviams amnestiją, kuria 
paliuosuojama apie 18,000 
kalinių. Sakoma, kad ne
užilgo bus paskelbta kita 
amnestija. Turbut yra la
bai svarbių priežaščių, ku
rios verčia karalių kalinius 
liuosuoti.

PRŪSUOSE KARĖS 
PADĖJIMAS.

Daugelyje miestų Prū
suose prasidėjo riaušės dėl 
stokos maisto. Koelne aps
kelbta karės stovis.

TAIKOS DEMONSTRA
CIJA BROCKTONE.

Brocktono (Mass.) sočia 
listai 4 liepos buvo parengę 
Įspūdingą taikos demons
traciją. Po demonstracijos 
buvo prakalbos. Viskas ap
siėjo ramiai, tik vienas vai
kas metė per langą popieri
nę torpedą, kuriomis 4 lie
pos vaikai šaudo. Torpeda 
pataikė socialistų kandida 
tui Į gubernatorius advoka 
tui McCarty Į ranka 
sprogdama truputi ja sužei 
dė.

KALEDINAS PASKIRTAS 
KAZOKŲ VADU.

Rusų generolas Kak“ 1 i 
nas, kuris pereitais metai 
ties Lutzku paėmė 80.0" ' 
austrų nelaisvėn, dabar Ii 
kos paskirtas Dono kazokų 
vadu.

AUSTRIJA SUTINKA 
ATSTATYTI SERBIJĄ.
Telegramos sako, kad pu

siau oficialis Vienos "Frern- 
denblatt" rašo, jog Austrija 
neti ri noro nušluoti Serbi
ją nuo žemės paviršiaus, to
dėl ji sutinkanti, kad serbų 
Šalis vėl butų atstatyta, tik 
lokiais rubežiais, kokiuose 
ji buvo prieš pirmą Balkanų 
karę, nes kitaip šita nera
mi tautelė vėl galėtų drums
ti Austro-Vengrijos ramybę. 
Kas dėl Juodkalnijos, tai 
Austrija sutinkanti atstaty
ti ją taip, kaip ji buvo iki 

m karės, tik Lovceno kaT 
jiris pasilikti austrų

rankose.

\RGENTINA PASIRY
ŽUS Į KARŲ

V gentinos valdininkai ir 
kapitalistai nori karės ir sa
koma. kad santikiai su Vo
kietija tuoj bus pertraukti, 
žmonės tam priešinasi ir k«- 
!a riaušės.

AREŠTAVO 152 ”SLE-
.. KERIŲ.”

Kansas Cityje pereitoj 
subatoj policija padarė "ab- 
lavą” ant bolinės ir suėmė 
152 jaunu vyru, manydama, 
kad jų tarpe bus daug nesi- 
registravusių, bet tik 5 iš jų 
neturėjo registracijos pa
liudymų.

UŽPUOLIMAS ANT 
KRUPPO FABRIKŲ.

i Iš Amsterdamo praneša
ma, kad ant Kruppo fabriku 
Essene, kur dirbami vokie
čių armijai ginklai, buvo pa
darytas iš oro užpuolimas ir 
| sugriautos kelios triobos. 
I Užpuolime dalyvavo apie 4( 
orlaivių. Keno tie orlaivia. 
buvo, nepasakyta.
118 "SLEKERIŲ” NUTEI

STA KALĖJIMAN.
Iš Chicagos pranešama, 

kad teisėjas Landis nuteisė 
metams kalėjimo 118 vyrų 
kurie atsisakė registruotis. 
Visus juos išvežė i Bride 
well kalėjimą ir pristatė 
prie skaldymo akmenų.

EKSPLIOZIJA KARIš 
KAM UOSTE.

Ant salos Mare, netoli 
San Franciscos, kariškam 
Amerikos uoste pereitą pa- 
nedėli ištiko didelė eksplio 
zija. I)u magazinai išlėkė 
i padanges ir daugybė žmo
nių esą užmušta bei sužeis
ta.

I

NORI $2,000,000,000 
ORLAIVIAMS.

Amerikos orlaivių kliu
dai ir draugijos ragina pre
zidentą, kad jis reikalautų 
š kongreso .$2,000,000,000 
orlaiviams. Jų nuomenė, 
sitaisius milžinišką oro lai
vyną lengviausia butų gali
na Vokietiją sutraškinti.

ANGLIJA KASDIENA IŠ
LEIDŽIA $33,000,000.

Anglijos pinigyno minis- 
eris Bonar Law paaiškino 
larlamente, kad per pasta- 
•asias 9 savaites Anglijai 
varės vedimas kasdiena at- 
ieina po $33,000,000. žie- 
nos laiku kasdiena atsiei* 
lavo po $40,000,000.
UŽKAUKAZĖJ RUSAMS 

NEPASISEKĖ.
Petrogradas praneša, kad 

Užkaukazėj, turkų spau- 
Ižiami. rusai turėjo pasi- 
raukti iš Panvino, Chani- 
;ino ir Kazrišino.

JOM BARDAVO PEKINĄ.
Londone gauta žinių, kad 

s didelės augštumos nežino- 
nas orlaivis metė Kynų sos- 
inėn keliatą bombų. Vie

nas žmogus užmuštas.
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APŽVALGĄ

”*— KELEIVIS.

KLERIKALAI KALBA 
APIE VIENYBĘ SU TAU

TININKAIS.
Tarp tautininkų ir kleri

kalų vėl prasideda kalbos 
apie vienybę. Chicagiškis 
klerikalų organas rašo:

” P. Yčo intekmė ant p. 
Balučio padarė, kad ir laisva
maniai ir tautininkai Ameri
koje ėmė artintis prie katali
kų, žinoma, neketindami kata
likais tapti, tiktai padaryti su
tartį su jais. Tų pastangų 
pasekmė buvo abiejų tautinin
kų, katalikų ir laisvamanių, 
bendras Centralis Komitetas 
Lietuvių Dienos pinigams rin
kti.

"Kadangi pabaigoje 1916 
ir pradžioje 1917 m. du di
džiausi katalikiškos opinijos 
reiškėjai Amerikoje 'Darbi
ninkas' ir 'Draugas' prisilaikė 
žymiai skirtingų nuomonių 
daugelyje svarbių dalykų, tai 
karštiems tikėjimo priešam < 
sudarė didelė pagunda, duoti 
skylantiems katalikams smar
kų spraktį į nosį. Tikėtas:, 
kad jie skildami negalės atsi
ginti nuo tokios dovanos.

"Supraste laisvamaniai- 
tautininkai suprato, ir žinote 
žinojo ką daro. Jie matė. kaJ 
katalikiškai visuomenei bus di
delė gėda, o laisvamanių-tau- 
tininkų vadai galės pasigirti 
prieš savuosius puikiai mok', 
'kunigams’ nosį nušluostyti, 
jei iš bendrojo Komiteto kata
likai gaus pasitraukti, palikda
mi pinigus globoti vieniems 
laisvamaniams. Taip ir įvy-1 
ko.”

Bet Lietuvių Dienos pini
gai tebėra da neišsiųsti iš 
Centralio Komiteto. Visuo
menė užtai rūstauja. Žmo
nių pasipiktinimas dėl neiš- 
siuntimo Lietuvon aukų da
ro tautininkų poziciją Cen- 
traliam Komitete nepaken
čiama. Todėl tautininkai 
ir pradėjo kviesti kitas sro
ves "vienybėm"

Klerikalams susidarė Ja- 
bai patogi aplinkybė. Jie ti
kisi dabar į neisią Centralin 
Komitetan daug y 
mis sąlygomis, negu pirma.

I

I

t

3 iš jų kreipėsi į sūdą reika
laudami ’receiverio.’ Kada sū
dąs persitikrino iš knygų ma
no banko stovį, tai ’receiverio’ 
nedavė, bet leido man taikytis 
su depozitoriais gražumu. Aš 

Sušaukiau visų 
mitingą ir pasiu- 

de- j 
pus?;

pa-
Ant 

sutiko, ir aš 
tą. ką prižadėjau. 

Tuojau išmokėjau pusę jų de
pozitų pinigais, o už antrą pu
sę jie gavo Trustee’so Certifi- 
katus.

''Laikas išmokėjimo šitų 
certifikatų yra 5 metai. Ir ka
dangi depozitoriai žino, kad 
reiks laukti 5 metus, kol tur
tas išsiparduos ir pinigai susi
rinks, tai tūli iš jų pradėjo jie- 
škoti budo, kaip greičiau butų 
galima tą turtą į pinigus 
versti, nelaukiant 5 metų.

"Pirmas iš depozitoriu.
J. Hertmanavičius 
stambesnius depozitorius ir 
padarė piianą paimti į depozi- 
torių rankas Olszewskio banko 
turtą. Atėjo pas mane ir rei
kalavo tam tikslui šaukti tuo
jaus depozitoriu susirinkimą. 

"Šaukti tuojaus, gerai da
lyko neapsvarsčius, aš atsisa
kiau, aš reikalavau ilgesnio 
laiko ir pliano kopijos, bet p. 
Hertmanavičius pasakė, kad 
depozitoriai ilgiau nelauks, ir 
jei aš nešauksiu, tai patįs de
pozitoriai šauks. Taigi jie ir 
pradėjo dipozitorius šaukti, tik 
ne savo, bet mano vardu.

”Aš nesu priešingas, kad 
jie pradėjo, nesu priešingas, 
kad depozitoriai nori paimti 
namus į savo rankas, bet esu 
priešingas, kad jie tą viską 
daro mano vardu, už ką pas
kui visoki pp. Tautiečiai gau
na progą mane vilku apšauk
ti."
Bėda su tais bankais!

ir taikiausi.
depozitoriu
liau jiems išmokėti pusę 
pozitų pinigais, o antrą 
Trustee’so Certifikatais. 
remtais ant banko turto, 
to depozitoriai 
padariau

1 AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA IR SUVAŽIA

VIMAS.
"Naujienos” praneša, kad 

29 birželio Chicagoje buvo 
didelis darbininkų susirin
kimas. kuris vienbalsiai nu
tarė įkurti Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybą.

"Tarptautinė Ibi r bininkų 
vienybė.

"Taika be aneksijų ir Kom 
tribucijų. ir tuo pamatu, kad 
kiekviena tauta turėtų teisės 

! spręst pati apie save.
"Lietuvos laisvė ir demokra-

I

RUSIJA BE PARLIA RačkllS
MENTO.

Petrogrado lietuvių so- Klerikalų spaudos išrek- 
ciaTdemokratų organas lamuotasai "sociologijos 
"Tiesa" rašo apie Lenino studentas" Račkus baisiai 
pieną naujosios Rusijos sis- ’’’ 
temai.

Sulyg to pieno, Rusiją tu- £e» Mass.

debatam. Atsakymas jtredašimčiaras
I

I

pa-

J.
pasikvietė

c?.

kaa

ARŠIAU NEGU TUR
KIJOJ.

Visas civilizuotas
geresnė- ^1S nekęsdavo senosios Rir 

*___ 'sijos. Nekęsdavo jos. čir.z
Pirma jie tenai turėjo tiek nia> ąe dėlto, kad ji Rusija, 
pat balsų kiek ir tautiniu- dėlto, kad jos valdžia 
kai, dabargi jie tuo nepasi
tenkins. Minėtasai klerika
lų organas aiškina, kad— _ .

”1916 metais sroviu sutar- besdavo Rusijos 
tį rengiant tautiečiams su skerdy nių. _
tautiečiais priderėjo dėtis kru- J^^O juodžiausia dėmė R 
von užsitikėjimo principai', sijos kaktoj.
Dabar užsitikėjimo negali bū
ti, kadangi prigavimas yra veiazių pogromus 
taip neseniai įvykęs. Dabar kratiškoj
sutartis turi būti paremta at- jokį žydų pogromą Rusijoj 
sargumo dėsniais.” [ neišskersta tiek nekaltu
Kaip matot, klerikalai žmonių, nesudeginta tiek 

kalba jau apie sutartį su nesunaikinta tiek
tautininkais. Tik toji sutar- ai^eJ
tis dabar turi būt jau apsau- ~
gota "atsargumo dėsniais.", 
Tie "dėsniai," žinoma, reiš
kia, jog klerikalai turi įnei- 
ti "vienybėn" tokiomis są-

pasau-

sijos. Nekęsdavo jos. žino-

> valdžia 
buvo laukinė, kad tamsus 
žmonės buvo šiurkštus. 

! Daugiausia pasaulis 
“ ' dėl

ne
žydų 

Žydų pogromai 
~ ir

Bet pažiūrėkite i juod
veidžių pogromus "demo
kratiškoj” Amerikoj. Per

East St. Louise.
"Boston Journal" sako, 

kad East St. Louise buvo 
' aršiau da negu Turkijoj. 
Turkai rengdami Erzerume 

lygomis, kad jie galėtų tenai ■ armėnų skerdynę davė 
............... ■’ ‘ ’ 'jiems sąvaitę laiko parduotišeimininkauti. Rimkos da-'.
bar nėra, Šliupo nėra—gal- ^avo turtą ir jšsikraustyt. 
būt kad tautininkai ir duojJung- Valstijų juodiems pi
sis klerikalams pažabot.
OLŠEVSKIS KALTAS SA

VO DEPOZITORIAMS 
$290,000.00.

Tūlas Tautietis parašė an
dai "Naujienose,” kad bu
vęs "Lietuvos” leidėjas p. ant jų užpuolė ginkluota 
Olševskis pasiliko skolingas baltveidžių minia ir pradė- 
savo banko depozitoriams jo skerdynę. Moteris ir vy- 
net $390,000.00. 1 i’«s valkiojo gatvėmis ir ko-

Dabar p. Olševskis tatai rė ant lempų stulpų. Pas- 
užginčydamas "Naujienose". kui uždegė visą juodveidžių 
ra<§0; • distriktą ir kurie bėgo iš

"Neteisybė! Olszewskis degančių namų, tuos šaudė.
yra kaltas depozitoriams tik
$290,000.00, o ne $390,000.00.” j
Toliaus jis aiškina, kaip

piečiams East St. Louise ne- 
: duota nei valandos laiko. 
I Pirma policija su kariume- 
įne apsupo juodveidžių dis- 
[triktą, iškrėtė namus, atėmė 
ginklus, ir kuomet jie jau 
neturėjo kuo gintis, tuomet

Moteris ir vy-

likos sumuštas debatuose 
su drg. Nevecku Fitchbur-

tybč."
Tai tris vyriausieji prin

cipai. kurie buvę tame susi
rinkime nustatyti ir padėti 
Tarybos pamaian.

Nustačius principus, už- 
briežta A.L.D. Tarybai šito
kie uždaviniai:

"1. Vienyti susipratusiųjii 
lietuvių darbininkų jiegas ko
vai už bendrus jų reikalus.

"2. Kovot su militarizmo 
pavojum, grąsinnančiam dar
bo žmonių teisėms, ir stiprin
ti taikos judėjimą.

”3. Daryt pageidaujamą 
bininkų reikalams 

šelpimo 
sutvertas 

koje Įstaigas.
"4. Remti Lietuvos 

ninku jiegas jų kovoje 
vę ir demokratiją.” 
Išrinkta ir Laikinis Tary

bos Komitetas, kuris turės 
sutaisyti visą Tarybos pro
gramos projektą.

Komitetan įėjo šie drau
gai:

daru

i Lietuvos 
tam tikslui

įtekmę 
darbą ir 

Ameri-

darbi- 
už lais-

Pastaruoju laiku šitas ku
nigų klapčiukas atvyko Mas 
sachusotts valstijon ir va

žinėdamas su "kolegijos stu
dentu” Ramanauskučiu sa
ko "prakalbas.”

Kadangi jų pliauškalų 
klausytis žmonės neina, tai 

•- jie pradėjo traukti žmones 
į tas savo, atsiprašant, pra-

Skaitytoju Pastabos
susitvėru- 
National 

kuri savo 
ir užpuk 
socialistų 

viršija da ir buvusius Rusi
jos juodašimčius. Tos fe- 
! deracijos pildomos tarybos 
pirmininkas Easley dabar 

j prirašė kapitalistų spaudoje 
biaurių šmeižimų ant Sočią- 
lisvų Partijos. Nors tie 

į šmeižimai begalo kvaili, 
bet kadangi didžioji ameri
kiečių visuomenės dalis so
cializmo klausimuose taipgi 
yra begalo naivė ir didžiau
siai nesąmonei tiki, tai so
cialistų veikėjas Hillųuit 
davė tam atžagareiviui per 
New Yorko laikraštį 

•”World” atsakymą. Drg. 
i Hillųuit nurodo, kad to p. 
j Easley užpuolimas ant soci
alistų, kaip ir visi kiti jo ra
štai, yra nepaprastas miši
nys teisybės ir melo.

"Pasakymas, kad socialis
tai dirba revoliucijai, nėra 
[visai neteisingas," sako Hilb 
i quit, "bet pono Easley su- 
i pratimas apie socialistų re
voliuciją, kuri buk tai keti
nanti ’išnovyti visus kapita

listus, jeigu šie pasipriešin
tų atėmimui iš jų turtų,’ yra 
labai šiurkštus, nesakant 
jau kad kvailas.

"Socialistai neketina nai
kinti jokių pavienių kapita
listų. Jie nori panaikinti 
tiktai kapitalizmo svstemą, 
tai yra, privatinę nuosavybę 
ir paremtą ant konkurenci
jos industrijos vedimą.

"Ir tame ponas Easley nė
ra nieko naujo atidengęs, 
nes kaip tik socialistų judė
jimas yra atsiradęs socialis
tai visose šalįse skelbia šitą 
savo tikslą nuo stogų. So
cialistai yra įsitikinę, kad 
radikalė dabartinės draugi
jos ‘ rekonstrukcija būtinai 
yra reikalinga, kad palai
kius tarp tautų pastovią tai
ką ir įvedus pasaulyje de
mokratiją.

"Socialstų pozicija linkui 
karės nėra grynai pacifistų 
arba ųuakerių pozicija, kuri 
remiasi daugiausia sąžinės 

'pamatais. Socialistai, kaip 
ir visi kiti protingi žmonės, 
priešingi karei dėlto, kad 
karė reiškia didelį kraujo 
praliejimą, ir jie priešingi 
daugiausia dėlto, kad tos 
karės kįla dėl viešpataujan
čių klesų komercinių varžy
tinių ir vien tik jų naudai 
yra vedamos, o darbinin
kams, jų organizacijoms, jų 
kovai už materiali būvio pa
gerinimą, jų teisėms ir lais
vėms yra baisiai pragaištin
gos.

"Pono Easley pasakymas, 
buk Socialistų Partijos na
riai mažinasi, yra kaip tik 
priešingas teisybei, nes iš- 
tikrųjų Socialistų Partija 
dabar smarkiai auga.

"Kas dėl mano susirašinė
jimų su Tarptautiniu Socia
listų Biuriu, tai ir be pono 
Easley patarimo aš visuo
met esu pasirengęs pasiūly
ti valdžiai juos peržiūrėti.”

Amerikoje yra 
si taip vadinama 
Civic Federation, 
atžagareiviškumu 
dinėjimais ant

I

retų valdyti darbininkų, 
-bernų ir kaimiečių tarybos.

Parliamentas visai nerei 
kalingas bagažas.

Suglaustas šitas pienas iš
rodo taip: Visos Rusijos j 
valstiečiai renka savo įga
liotinius ir tie įgaliotiniai 
sudaro "Valstiečių Tarybą." 
Paskui visos Rusijos bernai ♦, ,, '---- v z
(dvaru darbininkai! renka, k?ll’as „apgavystėmis. Tuo 
savo įgaliotinius ir tie iga- ,‘lkslu J* Prasimanė sitokj 
liotiniai sudaro "Bernų Ta-1 p^“Sį
rybą.” šita taryba kont-'1..................
raliuoja dvarų žemes ir ve-j į' 
da visus dvaru ūkio reika- ^atuose paduoda . .

tarvhos tcm5> u* net pažymi, kiek lai- 
' ko kalbės socialistai, kiek 

katalikai, ir kad visuomenė 
turės nubalsuoti, kurių pu
sėje tiesa. Iš tiesų gi soci
alistų į tuos debatus kleri
kalų "studentai” visai ne
kviečia ir jei socialistai apie 
tai sužino, tai tik iš tų pla
katų. Žmonės nieko apie 
šitą apgavystę nežinodami 
mano, kad čia ištiesų bus 

• skai-

"P. Grigaitis, pirmininkas. 
"Kl. Jurgelionis, padėjėjas; 
"A. Lalis. sekretorius; 
"J. šmotelis, kasininkas; 
"Nariai:
”K. Gugis; 
"T. Dundulis: 
"Julija žemaitė-žymontienė. 
„Visais Amerikos Lietuviu 

Darbininku Tarybos reikalais 
prašom kreiptis sekretoriaus 
adresu: A Lalis. 1840 South 
Halsted st.. Chicago. III.”
Kad galutinai A.L.D. Ta

rybos reikalus sutvarkius ir 
kad "pilietybės teises" jai 
pripažinus, dabar reikia su
šaukti Steigiamąjį Suvažia
vimą. Ir "Naujienos" sako, 
kad—

"Kartu su mintim apie Dar
bininkų Tarybos Įsteigimą, 
tarp chicagiečių gimė ir min
tis sušaukt visos Amerikos lie
tuvių darbininkų suvažiavimą. 

"Suvažiavimas reikėtų 
šaukt būtinai, nes yra daug 
svarbių reikalų, kurie kitokiu 
budu išrišti butų sunku..

"Pirmas reikalas, tai butų 
sutvarkymas šelpimo darbo."
"Keleivis" siūlė panašų 

(suvažiavimą šaukti jau per
eitą žiemą, todėl dabar, kuo
met gyvenimas iškėlė prieš 
mus da svarbesnių klausi
mų, "Keleivis" suvažiavimui 
da daugiau pritaria.

"Naujienos" pataria tokį 
suvažiavimą šaukti 29 ir 30 
rugsėjo ir 1 spalio—su.batą, 
nedėlią ir panedėlį—taip, 
kad jis pripultų trijų metų 
sukaktuvėse nuo Brooklvno 
Seimo, kuris buvo 1, 2 ir 3 
spalių 1914 metų.

Musų nuomonė, tos su
kaktuvės čia nelabai svar
bus dalykas ir laukti iki 
spalių mėnesio butų truputį 
pertoli. Ar negeriau butų 
rugsėjo pradžioje, daleiski- 
me, 1, 2 ir 3? Pirmą dieną 
pripuola subata, antrą—ne- 
dėlia, o trečią irgi šventė— 
Labor Day. Darbininkams 
nedaug reiktų sugaišti dar
bo laiko.

»

"ATEITIS" VĖL PAR- 
DUTA.

"Ateitis" praneša, kad ji 
vėl jau kitose rankose. Daja u is.iLu&e raiiKuse.

Tokių pogromų Rusijoj i bar laikraštį nupirkusi "ko
mes da nematėm. i operacijos draugija," kuri

Juodveidžių pogromas' esanti inkorporuota ant $10, 
tas visas reikalas stovi.Esą: East St. Louise, užpuolimas 000, tai yra padaryta ant

"Kada pereitą rudeni ’ 
ceiveriai’ uždare bankus Tana- 
nevičių ir tūlų kitu, tada ir 
mano depozitoriai sujudo, ir

kai! bus "katalikų debatai 
su socialistais.” Tuose pla- 

"debatų”
lūs. Abidvi tos 
(bernų ir valstiečių) spren
džia bendras žemės ūkio rei
kalus.

Miestų darbininkai taipgi 
renka savo įgaliotinius ir 
tie įgaliotiniai sudaro "Dar 
bininkų Tarybą." Šita tary
ba rūpinasi pramonės, fi
nansų ir cirkuliacijos reika
lais.

Y isos šitos tarybos paskui didelės diskusijos ir ___
renka da savo atstovus ir t]įngaį renkasi pasiklausyt,! 
tie atstovai sudaro Darbi- j.ajp klerikalai remsis su so- 
ninkų, Bernų ir Valstiečių cjajįstajs
Atstovų Tarybą. Kuomet žmonės susiren-

i

H iisono duoto žodžio tikru
mas.

Savo laiške, rašytame spa
liu 16 d., 1912 metais vys
kupui Aleksandrui Walter 
New Yorkan, Woodrow 
Wilsonas rašo:

"Juodveidžiai žmonės 
Jungtinėse Valstijose yra 
padarę nepaprastą progre
są link pasitobulinimo ir 
padarymo savęs naudingais 
visais* atžvilgiais. Mano 
prielankumas jiems yra il
gai tveriančiu, ir aš noriu 
užtikrinti juos per jumis, 
kad man likus Jungtinių 
Valstijų prezidentu, jie ga
li tikėties mano aiškaus 
atsinešimo (fair dealing) ir 
visa to, kuo tik galėisu pa
tarnauti. kad gynus jų rasės 
interesus.

"Nuoširdus ir atviras ju- 
su, *

"Waodrow Wilson."
Kaip dabar IVilsonas gi

na tų žmonių teises, parodo 
E. St. Louiso negrų skerdy
nės.

kaip klerikalai remsis su so-

Šita jungtinė taryba yra 
vyriausioji Įstaiga ir ji veda 
visos šalies reikalus.

Taigi parliamentui. minis
terių kabinetui ir kitoms 
buržuazinių valdžių for
moms čia jau nėra kas veik
tu Visas šalies valdymas 
pereina į darbo žmonių ran
kas.

Buržuazija, dvasiški ja ir 
kitos dykaduonių klesos 
prie tokios tvarkos negali 
prie valdžios vairo prieiti.

Ar šitas pienas bus priim
tas, dabar da nieko negali
ma pasakyti. Tas, žinoma, 
daugiausia prigulės nuo 
Steigiamojo Suvažiavimo. 
Bet kadangi ir dabar jau 
Rusijoj veikia panaši Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba, ir kadangi pana
šios tarybos dabar tenai la
bai madoje, tai labai gali 
būt, kad ir Steigiamasis Su
važiavimas tokį pieną už
giry nes tame Suvažiavime 
ne kas kitas juk ir dalyvaus, 
kaip tik tų tarybų delegatai.

Ir jeigu mes gerai isigi- 
linsim i dabartini Rusijos 
padėjimą, tai pamatysim, 
jog čia visai ne Lenino "iš
radimas.” Lenino da Ru
sijoj nebuvo, kaip tenai so
cialistams vadovaujant su
sitvėrė Darbininkų ir Karei
vių Taryba. Panaši taryba 
buvo susitvėrusi Petrogra
de ir 1905 metais. Taigi šita 
mintis Rusijos darbininkuo
se senai jau pasėta.

DEBATAI SOCIALISTŲ 
SU KLERIKALAIS.

Tokiu antgalviu dabar iš
ėjo iš spaudos knygutė. Jo
je aprašyti tie pagarsėję Lo- 
yvellio debatai, kuriuose kle
rikalų debatoriai "kolegijos 
studentai” socialistų buvo 
taip sumušti, kad palikę vi
sus savo ”forničius” turėjo 
bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius 
gryno skaitymo ir labai pa
rankaus formato kišeniuje 
nešiotis. Joje telpa visi ge
riausi klerikalų argumentai 
prieš socializmą, visa jų iš
mintis, visas jų "mokslas," ir 
ten pat seka socialistų atsa
kymai, kurie ant kiekvieno 
žodžio sukerta tuos klerika
lų argumentus ir visą jų 
"mokslą” į skutus.

Socialistai ir šiaip susi
pratę darbininkai turėtų 
pasirūpinti, kad tos knygu-

’re- ant socialistų taikos demon- tiek sumos šėrų ir tie Šerai tės kuo daugiausia pasklei* 
stracijos Bostone—tai "gra- dabar bus pardavinėjami, dus tarp tamsios minios, 
žus" paliudymai Amerikai!" 
apie jos "demokratizmą."

kad surinkus pinigu laikraš- Gaunama "Keleivio” redak* 
čiui leisti. cijoj, kaina tik 10c.

Kuomet žmonės susiren
ka, "studentai" paaiškina, 
kad "socialistai neatėjo 
savo pozicijos ginti,” todėl 
vietoj debatų busią prakal
bos. Ir jie tuomet drožia 
savo "prakalbas," šmeižda
mi pažangiųjų darbininkų 
judėjimą, kaip mokėdami.

Taip jiems pasisekė suve
džioti žmones ne vienoj vie
toj. Mat, socialistai papras
tai tokius Račkus ir Rama
nauskas ignoruodami, į de
batus su jais neina, skaity
dami sau pažeminimu gin
čytis su tokiais vaikėzais 
apie socializmo filozofiją, 
kurios jie visai nesupranta.

Bet Fitchburgo socialis
tai kitaip į tai pažiurėjo. 
Pamatę išmėtytus plakatus, 
kad "sociologojos studen
tas" Račkus kviečia juos į 
debatus, jie nieko jam nesa
kydami pasikvietė iš Wor- 
cesterio drg. Neviecką. Įvy 
ko debatai ir Račkus likos 
taip sudirbtas, kad ir kata
likai balsavo, jog socialistų 
viršus. (Žiur. korespon
denciją iš Fitchburg, Mass.)

Aš noriu paklausti "Ko
vos" redaktoriaus, kaip jis 
supranta savo pareigas: ar 
jis tarnauja Sąjungai, ar 
tik kapsukinei frakcijai? 
Jo vedamoji "Kova” faktiš
kai yra kapsukinės frakci
jos organas. Drg. Vidikas 
turėtų atsiminti, kad algą 
jam moka lygiai visi sąjun- 
giečiai, todėl šituose ginčuo
se jisai turi būt bešališkas, 
o ne Kapsuko skverno lai
kytis. Jeigu jisai negali būt 
bešališkas, tai yra kitas išė
jimas—rezignuoti.

A. Montvidas jau daktaras
Drg. A. Montvidas, pla

čiai lietuviams žinomos ra
šytojas ir kalbėtojas, šįmet 
baigė medicinos mokslą ir 
dabar jau yra daktaru.

Keli metai atgal drg. 
Montvidas buvo "Keleivio” 
redaktorium. Kada gimė 
"Laisvė,” jis redagavo ją. 
Po savo raštais, kurie tilp
davo laikraščiuose ir išeida
vo knygutėse, jis pasirašy
davo daugiausia slapyvar
džiu ”Antonovas."

Paskui jis išvažiavo Chi- 
cagon ir įstojo Loyolos uni
versitetan medicinos studi
juoti.

Tokių gabių žmonių, kaip 
drg. A. Montvidas, nedaug 
terasi. Neturėdamas skati
ko, jis dienomis mokinosi, 
vakarais ir šventadieniais 
uždarbiavo, apmokėjo už 
mokslą, užlaikė šeimyną ir 
da laikraščiams bendradar
biavo, už ką atlyginimo be
veik jokio negaudavo, o jei 
gaudavo, tai labai menką.

Pabaigęs medicinos moks
lą, daktaras Montvidas ke
tina daugiau rašyti. Ir mes 
tikimės, kad musų literatū
rai jis nemaža pasidarbuos, 
nes rašyt jam labai sekasi. 
Ir dabar jau jis prisiuntė ______ ~__________ v
"Keleiviui” diktoką veikalą butų galėjusios bulvės išsi- 
apie džiovą, kurį neužilgo vystyk J — 
pradėsime spausdint

, Linkime d-rui Montvidui
1 kuogeriausios kloties.

»

I

"Dirbkime savo firma, o 
ne po kitų pastoges landžio- 
kim," sako kapsukinės fra
kcijos organas, protestuo
damas prieš organizavimą 
Amerikos Darbininkų Ta
rybos.

Tas reiškia, kad lietuvių 
socialistai turi dirbti vien 
tik Sąjungos ribose. Pra
kalbas jie turi rengti vien 
tiktai savo nariams, knygas 
pardavinėti vien tiktai są- 
jungiečiams, į savo koncer
tus ir teatrus leisti vien tik 
sąjungiečius, kalbėti vien 
tik Sąjungos kuopoms—tai 
ve ką reiškia "dirbti savo 
firma." Tuo tarpu pats jų 
lyderis nesenai da važinėjo
si į klerikalų ir tautininkų 
konferenciją Wilkes Bar* 
riuose, landžiojo tenai po 
"svetima pastoge" ir karš
tai paskui "Kovoj" agitavo, 
kad visa Sąjunga ton "pas
togėn įlįstų," nes tenai gali
ma gauti ’penktdalį."

Ir suprask dabar tų žmo
nių "logiką."

Proletaras.

"Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Taryba mums ne
reikalinga. Dirbkime savo 
firma," rašo drg. Stalio- 
raitis, sekdamas "Kovos" 
redakcijos frazelogiją. Dar
bo Sąjungoj esą užtektinai. 
Iš to išeina, kad Sąjunga 
jau tokia didelė, tokia plati 
organizacija, kad daugiau 
ji jau nebegali aprėpti, dau
giau jai nieko jau nereikia.

AR ŽINOT, KAD—
Siamo gyventojai labai -J______

bijosi skolos. Jeigu skoli-jMan gi rodos, kad draugai, 
ninkas tenai per tris mene- j kurie taip kalba, ir patįs 
sius neatsilygina, tai kredi^savo žodžiams netiki. Jie 
torius gali jį suimti ir pris-' priešinasi Tarybai vien tik 
tatyti prie darbo, pakol jis (dėlto, kad "privatiški laik- 
už skolą atidirbs. Jeigu raščiai" ją remia. Jeigu to- 
skolininkas pabėgtų, tai kią Tarybą butų sumanęs 
vergijon imami jo vaikai, J Kapsukas arba katras nors 
pati, broliai arba tėvai. jo pasekėjų, tai ir "Kova," 

ir drg. Stalioraitis ir visi ki- 
Pirmutinės bulvės buvo ti remtų ją visomis keturio- 

parvežtos Europon iš Ame-1 mis, o ypač jeigu "privatiš* 
rikos. Bet botanikai iki ki laikraščiai" ją dar pakrr 
šiol da nėra suradę Ameri-. tikuotų. Sąjungietis.
koj tokio augmens, iš kurio ' ----------- I

i Patriotams yra skau’ 
Laukinių bulvių, džiausiu pažeminimu tas 

kurios augtų nekeno nesodi- faktas, kad jų auklėjamas 
narnos, nėra visam pašau-, militarizmas už savo darbus 
lyje. _ turi atsiprašyti,

/
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo

I

FITCHBURG, MASS.
Debatai socialistų su kleri- kas ploja.

kalais.
2G birželio musų mieste

margiui ant uodegos nuėjo. 
Švento Petro ir Povilo Dr- 
gija atsisakė duot kuidgid 

svetainę. Nors atvyko 
sai „naujas, gabus" kulbe; ,- 
jas su atbula apykakle, n->- s 
suėjusios davatkos po sve

tainės durimis raudojo. o;-; 

durįs neatsidarė ir prak? i 
bos neįvyko. Klausiu vieno 
parapijono, kode! dr-ja m - 
davė svetainės, šis man at

sako, kad kunigas užsimanė 
visus socialistus priverst 
'prisirašyt prie parapijos

Jeigu įsteigėjai tos įstagos 
neturi nieko užmest savo 
išrinktam komitetui, tai vi 
si p. Krencevičiaus užmeti
mai taip ir atsiduoda ypatiš- 
kvmu—noru atkeršyti už 
savas ydas įstaigai, kuri tų 
ydų netoleravo ir neteisigu- 
mo neįsileido.

Turime pasakyti, kad iš
rinkusios savo atstovus i tą 
komitetą draugijos visos ge
rai žino, kad surinkti Lietu
vių Dienoje pinigai pasiųsti 
Raudonajam Kryžiui, o li
kusieji randasi banke.

Nereikalaujame čia skel
bti atskaitų, kurios jau lai
kraščiuose buvo ir p. Kren- 
cevičius galėjo jas matyt. 
O bet užsidėjęs nepermato
mus akinius, kad teisybė a- 
kių jam neišbadytų, rašo, 
kad komitetas išeikvojo su
rinktus pinigus kitiems tik
slams negu kad buvo ren
kama ir aukaujama.

Ne tiesą sako p. Kreicevi- 
čius ir apie prašalinimo jo iš 
komiteto priežastį. Jis tei
sinasi, kad tik vieną kartą 
jam dėl darbo negalint į ko- 
mito susirinkimą ateiti, ko
mitetas ji prašalino. Ne
jaugi teisybę kalbant Kren- 
cevičius galėjo užTniršt sa
vo padarytus pasiaiškini
mus, kad dirbdamas viršlai
kį neturįs laiko lankytis i 
komiteto susirinkimus? Jei
gu aiškinosi, vadinas, buvo 
kaltinamas už nesilankymą. 
Komitetui iš jo reikalau
jant, kad pildytų savo parei
gas, jis juk pareikalavo ?š 
komiteto užmokeščio už jo 
viršlaikio sugaištą laiką. 
Bet komitetui atsisakius ei
kvoti surinktus pinigus p. 
Krencevičiaus algai, jis ir 
po. pasiaiškinimo nesilankę*;, 
todėl komitetas priverstas 
buvo jį prašalint.

Štai ką faktai sako, p. 
Krencevičiau. Jeigu jie ta
mistai akių nebado, pata
riame atidaryt akis ir apsi
žiūrėti kur link eini.

L. Š. F. Komitetas:
V. Witkunas, 

Al. D. Gegevich, 
J. Zorsky.

go pagalba nepasiima lavo
ną savo globoji. Vis tai dėl 
dolerio. Mat be tų pinigų, 
ką tikimasi gaut už žuvusio 
gyvastį da liko ir velionio 
Martino Karaiiv.no šutau 
pytų pinigų 1600 dolerių. 
Tai kaipgi nesimušti už la
voną ?

Velionio laidotųjų pasiel 
mas daugeli žmonių labai 

‘.piktino.

tojų, bet link tų nelaimingu 
jų algos vergų, jieškančlų 
sau .pragyvenimo šaltinių.

Darbininkų siūlančių 
samdytojams savo darbo 
spėkas ypač Singerio f abi i- 
koms netrūksta. Kadangi 
fabrikus randasi netoli sto
ties, tai iš aplinkui suva- 
žiuojantie darbininkai dar
bo jieškotis, pirmiausia krei
piasi į Singerio fabrikas. 
Be to gi išgarsinta, kad čia 
darbas puikiasia sutvarky
tas, kad čionai viena geriau
sių darbo sistemų, geriau
sios sąlygos ir tt., tai visa 
tai ir sutraukia darbininkų 
minias, kurios siūlosi sam
dytojams. Tečiaus samdyto
jams da to nepakanka; jie 
samdo juodveidžius, kaipo 
pigius darbininkus, nereika
laujančius sau žmoniško su 
jais apsėjimo.

Amerikiečiams, išauklė
tiems kvailystėse—"beis
bolės” fanatizme, prie fabri
kų įtaisytas daržas bolei žai
sti. Tą žaismę matantis 
amerikietis šėlsta iš džiaug
smo. Jis dėlto gatavas iš
sižadėti visokių žmogiški! 
teisių, kad tik gavus progą 
žaisti arba dalyvauti bent 
kaipo žiopsotojas. Jie dėl
to grūdasi į tas fabrikas, 
nes liuosu laiku jiems leid
žiama dykai įneiti į daržą 
entuzijuotis žaisme ir. dary
li "betus”.... Kapitalistams 
iš to nemaža naudos.
Socialistų nesusipratimas.

Iš viršminėtų nurodymų 
aišku, kaip darbininkų ne
susipratimas neša naudą ka
pitalistams. Socialistai gi 
kapitalistams yra negeisti- 
niausi žmonės, nes budina 
darbininkus iš jų nesusipra
timo. Tečiaus apie kai-ku- 
riuos musų socialistus pri 
sieina pasakyti, kad ir jiems 
toli gražu nuo pilno klesinio 
susipratimo. Pav. užėjus 
agitacijai už „Laisvės pas
kolą” (Liberty Bonds) net 
šešiems socialistams įpiršta 
tie bondsai. Neorganizuo
tus darbininkus galima iš
teisint už parėmimą kapita
listų imperialistinių siekių, 
bet negalima pateisint socia
listų, kurie turėjo žinot A- 
merikos Partijos suvažiavi
mo priimtą rezoliuciją lin
kui tos karės. Tie socialis
tai, kurie pirko bondsus ir 
iavė paskolą karei vesti, 
skaito save kairiaisiais so
cialistais. Jie teisinasi, kad 
jiems liepė pirkt, kitaip bu
tų darbo netekę. 0 kaip 
su tas kurie nepirko? šau
kti ir smerkti „social-patr? 
otus,” tie musų draugai la
bai mėgsta. Ar jų smerki
mai ne jiems patiems dabar 
priklauso? .J. K. Buch.

baigus jam kalbėti maža: niai, kurie kunigui pasiro
do pavojingi, aišku, kad tų 
žmonių parapijoje nėra ir 
jie parapijos reikalų neve
da. Kunigas, atkreipdamas 
savo žmonių neapykantą 
link socialistų ir laisvama
nių, matomai nori atkreipti 
parapijonų akis nuo savęs....

Tiek to su juo. Melagis 
j ganytojas pasišaukė sau į 
sugrįžti. Laikui bėgant pa
tįs parapijonai pasižiūrės 
į kunigėlio gaspadoriavi- 
mą ir pamatys teisybę. (prisirasyt prie parapijos ar 

Kad žmonėms daugiau a- ba išvaryt iš Braddock;). 
kis apdumus, tasai grašių Draugystė prie tokių darbi, 
ganytojas, pasišaukė sau į savo rankos nepridės, 
talką keturis klapčiukus. Į Draugystės svetainė 

Birželio 17 d. juodosios ar darbininkų skatikus yra 
mijos pastumdėlis, ne- J teigta. Kunigas su sr 
praustburnis A. Račkus lai- į samdinininkais nori ve

Antru kartu išeina J. Ne
viackas. Jisai pakartojo ke 
liata Račkaus „faktu.” Pub- 

. To-pasirodė plakatai su dideliu lika gardžiai juokiasi.
„Debatai — Pra- liaus drg. Neviackas sako: 

Tose prakalbose nors ponas Račkus skelbias*, 
esąs socializmo žinovas, be 
iš jo plepalų aiškiai matosi, 
kad jis nežino net kas yra 
socializmas. Sėskis, pone 
Račkau, ir pasiklausyk, a s 
tau pasakysiu, kas yra soci
alizmas, gal gi neskelbsi a- 
pie socializmą tokių nesą
monių, kokias skelbi dabai' 
Čia drg. Neviackas trumpa", 
apipasakoja, kas yra socia
lizmas ir prie ko jis žmonij 
veda. Ant 
socializmui 
privatiška 
•remta ant 
grobimų, o išnykus privatiš- 
kai nuosavybei išnyks netik 
vagystės, bet ir karės. 
(Publika smarkiai ploja).

Išėjęs kalbėti antru kartu 
p. Račkus jau drožia „soči- 
alistišką spyčių.” Jau ne
sąs prešingas pamatiniam 
socializmo mokslui, tik pri
duria, kad pamatą socialia- 

imo mokslui davęs ne Mark

antgalviu: „ 
kalbos.” ’ 
buvo pažymėta, jogei 1 d. 
liepos kalbės Al. M. Račkus, 
Lyola universiteto studen
tas iš Chicagos, ir Jonas J. 
Ramanauskas, Bostono ko
legijos studentas. Tiedu 
studentu, esą, prirodysią so
cializmo nepraktiškumą ir 
blogas jo mokslo pasekmes. 
O jeigu socialistai norėtų 
apginti savo poziciją — lai 
stoja į debatus. Tuose pla
katuose buvo nurodyta ir 
debatų tvarka, suprantama, 
tokia, kokia klerikalams ge 
riau tinka.

Išvydę šitokus plakatus 
musų žmonės sujudo. Tūli 
katalikai pradėjo net ranko
mis ploti: o tai socialistams 
bus pirtis! Socialistų pozi
ciją apginti buvo pakviest- 
tas drg. J. Neviackas iš 
Worcesterio. Daugelis ka
talikų prieš debatus važiavo 
į Clintoną parsivežti ”što-i 
fo” ant drąsos.

1 liepos—debatų diena, sas, bet vyskupas von Ket- 
Nepaisant karštos dienos, 2ĮĮer^ r'" ..........

Pribuvo I spr^Lvn*Q- 
*1__ , jplžin n^i

"(Ramanausko'kad tie visi blogumai išnyk
• ’ • • tik tuomet, kuomet nebelik;.

o C* 
pabaigos išveda: 

ivvkus išnvk. toto to
nuosavybė, pa- 
vagystės ir už-

i

(f

p
O. K.

ELIZABETH, N. J.

Nepaisant karštos dienos, 2 Įeris. čia jau jis pasmerkia 
vai. po pietų žmonių jau bu- negerus kunigus ir si 
vo pilna svetainė. Pribuvo 1 surėdymą. Amt galo, nei i:> 
ir debatoriai—Račkus ir šio, nei iš to daro išvedimą, 
x T • 1 / TA __ _ ___ __ INeviackas ( 
nebuvo). Atidarius susi
rinkimą ir išrinkus pirmi
ninką, buvo nurodyta at
mainyti debatų tvarka, vie
nok Račkus grieštai užpro
testavo. Palikta tokia tvar
ka, kokios nori klerikalai.

Pirmutinis kalba drg. J. 
Neviackas. Jisai sako: so
cialistai nesutinka su šia 
pasaulio tvarka, todėl jie su
silaukia daug priešų iš pu
sės šio surėdymo palaikyto
jų. O galbūt socialistai kly
sta, galbūt šis surėdymas 
užtektinai geras? Pažiūrė
sime. Čia drg. Neviackas

tik tuomet, kuomet nebeliks, 
nei vieno bedievio. (Dali: 
publikos juokiasi, dalis švil
pia, o katalikai ploja).

J. Neviackas išeina kalbė
ti trečiu ir paskutiniu kar
tu. Jis juokdamasis sako: 
„Man net gaila pono Rač
kaus, kuris pats save taip 
smarkiai muša.” Čia d. Ne
viackas nurodo i Račkaus 
argumentus. Pasirodo, kad 
beveik visi jo pirmos kalbos 
argumentai yra griežta', 
priešingi argumentams ant
ros kalbos. Račkus palieka 
galutinai sukirstas. Publi-

i

& /i " ka (jau ir patis katalikai)padaro trumpą peržvalga "kiai iuokiasi Račku■ šio netikusio surėdvmo ir smarkiai juokiasi. Kachib 
ant galo sušunka: tad ar ^nusėdi ant vietos, nervuo- 
geras šis surėdymas, kuris .

o

nervuo-

įstūmė darbo žmones į di
džiausi vargą, kuris sugrio
vė viską, ką darbininkai per 
šimtmečius budavojo, kuris 
paskandino žmoniją krau
juose ir ašarose?! Publika 
atsako: „Ne!” Jeigu ne—tę
sia kalbėtojas,—tad ar soci
alistai neturi pamato kovo
ti su šiuo netikusiu surėdy
mu, kad pagerinus darbo 
žmonių padėjimą? Aha, bet 
pono Račkaus plakatas sa
ko, jogei socializmas ne
praktiškas, jogei tik krikš
čionybė pagems darbininkų 
padėjimą. Pažvelgsime, 
kaip krikščionybė beveik 
per 2000 metų „gerino” dar
bininkų padėjimą. Čia drg. 
Neviackas peržvelgia krikš
čionybės istoriją ir jos va- 
dovų-kunigų „nuopelnus” 
dėl darbininkų. Kirtis’ seka 
paskui kirtį, smūgis paskui 
smūgį. Račkus išbąlą, pa
lieka neramus, 
smarkiai ploja.

Atsistoja kalbėti 
Katalikai smarkiai
Jisai sako, jogei nesitikėjęs, 
kad jo oponentas, vieton ap
ginti socializmą, taip smar
kiai šmeižtų krikščionybę. 
Pradeda jis krikščionybę ir 
kunigus teisinti, bet betei- 
sindamas painiojasi,vieni jo

Publika

Račkus. 
suploja.

žodi, p.Gavęs paskutini
Račkus ir vėl pradeda keiki 
ir šmeižt socialistus ir socia
lizmą. Publika nerami. Pir
mininkas barškina Į stalą, 
kad jau laikas pasibaigė, o 
jis vis dar rėkia, šmeižia. 
Ant galo visgi lieka sustab
dytas. Pirmininkas užreiš* 
kia, kad dabar publika vie
šu balsavimu nuspręs, ku
rioj pusėj teisybė.

—Kurie manot, kad pono 
Neviacko pusėj yra teisybė, 
pakelkit rankas. (Pakelia 
visi, net ir katalikai.)

—Dabar, kurie manot, 
kad pono Račkaus pusėj yra 
teisybė, pakelkit rankas. 
(Nekelia nieks. Viena bo
belė buvo pakėlus, bet ir ta 
greitai nuleido).

—Vadinasi, publika vien
balsiai pripažino, kad šiuos 
debatus laimėjo socialistų 
pusės apginėjas J. Neviac- 
kas,—pasakė pirmininkas ir 
uždarė susirinkimą (Publi
ka smarkiai ploja ir juokia
si. Račkus bėga laukan).

Reporteris.

BRADDOCK. PA.
Klcrialai deportuosią 

Socialistus.
Šitokį užreiškimą padarė 

I mūsiškis vietos dūšių gany- 
sakiniai grieštai priešingi tojas aną nedeldienj saky- 
antriems. Ant pabaigos damas savo „pamokslą.” 
smarkiai užsipuola ant soči- Girdi: „Mieli mano parapi- 
alistų ir socializmo. Prade- jonįs! Bažnytiniai reikalai 
da šmeižt Grigaiti, Kapsu- nekaip gerai stovi, o tai del- 
ką, Pruseiką, Michelsoną, to, kad čia randasi keli lais- 
Vidiką, Vidikienę ir kitus, vamaniai socialistai.” Pa 
(Ypač bjauriai apšmeižė Vi* rapijos reikalai blogai stovi, 
dikienę). Girdi socializmas tai ar nereikėtų to blogo 
mokina žmones vagystės, priežasties pajieškoti pas tą, 
paleistuvavimo. Publika jo kas tuos reikalus veda?... 
šmeižtais pasipiktina. Pa- Keli socialistai ar laisvama-

u z
1 ' — 
aO

avo 
Itui 

kė čionai savo "prakalbas,” ja naudoties, kad ardžius 
kad sutvirtinus kunigo Ab. i darbininkų vienybę ii- ter.r 
poziciją. dinus juos. Dr-jos pasielgi-

Apie Račkaus mali-ma-: mas pagirtinas. Katalikai 
lienę nėra kas daugiau paša-'yra taipgi darbininkais ir 
kyti kaip tik tai, kad geriau ’jie žino, koki puikų gyveni- 
padarvtų prisirašęs prie sa-jmą jiems suteikia kapitalis- 
iaveišių ir eitų ant gatvių'tai ir koki „vargingą" gyv ■ 
bubną mušti ir šaukti, "glo^nimą turi kunigai, kapitali- 
rv-glorv alleliuja 1" o pp c+n Rn<rirwi o »•»•>: ■>.
viešame žmonių susirinki
me prakalbas sakytų.

Kada buvo paduota jam 
5 klausimai, tai vargšas nuo 
pagrindų pabėgo.

Birželio 24 d. buvo čia an-;____________ r________
tvos klerikalų prakalbos.; barimas atnešė visuomenei 
Kalbėjo koks tai Sutkus iš tiek naudos, kad žmonės 
Chicagos apie vargingą ku- tarp savęs pradėjo neaps? 
nigų gyvenimą, kaip jie na- Kęst.Apjakinęs davatkas.j s 
bagai vargsta (turbut prie'manė apjakint da tuos, ku 
butelio šampano, kazyrų ir. rie jau nuplėšė sau nuo akių 
gaspadinių), kaip darbuoja-;tamsos ir nesusipratimo šy

dą. Bet veltui. Darbininkui 
' mato kurlink juos kas veda. 
Jis manė išnaikinsiąs socia
listus, o pasirodo, kad tre
čia dalis pirma ištikimų pa- 
rapijonų dabar jau šiaušia
si, už ką juos kunigas be
dieviais skelbia ir gal manoj 
naikinti... Kad tik pačiam 
neprisieitų išsikraustyt taip 
kaip ir jo pakviestiems pa-, 

j gelbininkams, palydomam 
žmonių švilpimais.

Viską patyręs.

o ne stų reikalus begindami ir 
suktybėmis iš žmonių viliu- j to to

'darni paskutinius jų skati
kus.

Kol čia nebuvo parapijos, 
tarpe darbininkų gyvavo 
vienybė. Kunigo pasida-

si dėl visuomenės, dėl kata
likų labo ir tt. Darbuotis, 
tai darbuojasi. Kiek gi pa
mokslų apie visokius raguo
tus baubus reikia jiems iš- 
mislinti—prasimanyti, kad 
tik tuos katalikus daugiau 
įbauginus ir daugiau dole
rių iš jų kišenių iškrapščius 
šampanui, gaspadinių parė- 
dalams ir pasogoms, o beto, 
kad ir į bankus pasidėjus 
tūkstančius ir biznio šėrų 
prisipirkus. Ištikrujų visa 
tai nemaža paima darbo, o 
katalikams iš to begalo di
delė nauda.

Kad Sutkaus nesąmonės 
buvo perdidelės, kad jų to- 
lesniai klausvties, vienas 
vaikinas atsistojęs paprašė 
balso, tai katalikas J. L. 
prišokęs, kaip įnirtęs žvėris, 
pagriebė vaikiną už spran
do, šaukdamas: „Laukan!” 
Tuomi kataliko-fanatiko pa
sielgimu publika labai pasi
piktino ir net katalikai sus
toję pareikalavo, kad vaiki
ną paliktų ir prašantiems 
balsą suteiktų. Šv. P. ir P. 
draugystės nariai, kuriems 
priklauso svetainė, užreiš
kė, kad jeigu prakalbų ren
gėjai prašančiam balso ne
leidžia išreikšt savo nuomo
nės, kad rengėjai su savo 
kalbėtojais tuojaus apleistų 
svetainę. Taigi kilo di
džiausias triukšmas. Davat
kos pradėjo šaukt „Jėzus 
Marija,” tečiaus nei Jėzui, 
nei Marijai į pagelbą neatė
jus, Sutkus buvo priverstas 
eit šalin nuo estrados, su ku
nigo gaspadinę išmaršuotirę, kad tik tie gaus atlygiui- 
lauk iš svetainės, palydomi.mą, kas velionio kūną palai 
trypimu, delnų plojimu ir dos, giminės net peštis pra 
švilpimu. ! dėjo—kožnas nori paimt la

Nežiūrint tokios demons-. voną, net namų šeimininkė, 
tracijos, kunigas Ab. pasi- kur velionis gyveno pasipik- 
šokęs ant suolo, užreiškia, tintus giminių „meile," 
kad ryt bus kitos prakalbos ko: - j

i

KINGSTON, PA. 
žuvo lietuvis.

Šios apielinkės anglių 
syklose 27 birželio š. m. 
tiko nelaimė lietuvi darbi
ninką Martiną Karaliūną. 
Kritusios iš viršaus uolos 
nelaimingąjį taip sužeidė, 
kad netrukus pasimerė.

Visa velionio šeimyna pa
liko Lietuvoje. Jis pats ren
gėsi grįžti į tėvynę, bet ka
pitalizmo godumas—neap
saugojimas išplėšė jam gy
vastį.

Velionis buvo geras žmo
gus. Būdamas kataliku ir 
katalikiškai likosi palaido
tas su patarnavimu kunigo, 
kuris gerai pasipelnė, ga
vęs už pakrapinimą 50 dole
rių.

Velionis Martinas turėjo, 
čia 2 broliu ir kitų giminių, 
kurie kol jis buvo gyvas ma
žai apie jj žinoję, bet kad 

Ižuvo, tai risi jie sujudo, ti- 
įkėdamiesi gauti atlyginimą 
i iš kasyklų savininkų.' Paty

ka- 
pa-

I

Singerio siuvamų mašinų iš- 
dirbystė.

Singerio siuvamų mašinų 
išdirbystėj dirba išviso abie
jų lyčių darbininku apie 16, 
060.

Darbininku darbo salvgos to toto <5

sunkios. Išnaudojimas ne 
pažabotas, nes toj išdirbvs- 
tėje darbininkams net kai 
bėri apie uniją yra griežtai 
uždrausta. Netik kad dir 
btuvėsje kalbantį apie rei
kalingumą darbininkams 
organizacijos baudžiama pa 
varymu iš darbo, bet tok 
"nevydoną” kompanija tur 
teisę namie areštuoti. Taip 
pereitą žiemą buvo su ke
liais darbininkais, kad ui 
agitavimą darbininkų orga 
nizuotis policija nuėjus į tų 
agitatorių namus juos areš
tavo.

Tokiame padėjme darbi 
n inkams darbo sąlygos pi l 
nai priklauso nuo samdyto 
jų malonės. Darbo dieni 
91 2 valandų. Mokestis vy
rams nuo 20c iki 40c. už va 
landą, moterims—nuo 1 Įe
iki 20c už valandą darbo 
Kadangi daugiausiai dirba 
ma nuo stukių (piece work) 
tai nereikia nei bosų ragini 
mo, kad darbininkai dėtų vi 
sas savo pastangas, kad til 
uždirbus reikalingą pragy
venimui algos augštumą 
Darbininkai dažnai dėl dar 
bo įrankių pagatavi viena: 
kitam akfs išlupinėti; var
žosi net už trokus, vienas 
sau plėšia, kitas sau ir ne 
sykį sugaišina sau begah 
brangų laiką.

Moteriškėm įvedė madų 
dirbant dėvėti vyriš- 
kais darbo drabužiais: ke 
linėmis ir kepurėmis. Mat 
imant vyrus karėn, moterį: 
pamažu užima visus pirm? 
tik vyrų atliekamus fabri
koj darbus. Dirbant jom: 
prie mašinų sijonai ir kaso: 
greit gali būt mirties ar su 
žeidimo priežastimi, tode 
ir iu aprėdalas turi eiti ša 
lin, kas daugeliui jų laba 
nemalonu, bet turi pasiduot 
tai kapitalizmo vykdomai 
reformai.

Moterų algos mažumas i; 
darbo sutvarkymas verči: 
jas skubinties tiek, kad nu< 
kelių savaičių darbininkių 
alpimas kasdieną kartojasi 
Vieną dieną į tris valan 
Jas apalpo 12 darbininkių 
kad net reikėjo ligonbutin 
jas išgabenti. Visom jom 
jau nereikalingi balti milte 
liai dėl pabaltinimo veidų 

darbas taip išbaltina 
kad panašios į giltines. 

) juk visuomenė iš tų mote-

Jieva negalėjo pakęsti, 
neparagavusi užginto vai
siaus ir neparodžiusi Ado
mui jo kvailumo.

Dabar ką tik iii jo iš po apąodoa 

Nauja Lietuviška i| 
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su Fa- |
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,” StlŠU’ 
kad ryt bus kitos prakalbos ko: „šalin, netąsykite šai- 
ir kalbėtojas busiąs naujas tą lavoną, te ilsisi sau. -Jis 
ir gabus.... j buvo mano įnamiu gyvu bu-|

Sulaukus 25 d. birželio, damas, turi pasilikt ir iki; 
vakare žmonių susirenka laidotuvių.” Giminės plė i 
prie svetainės, kad pasiusią, tempia lavoną lauk, gas 
klausyti da ir to naujo gaųpadnė neleidžia, ir net K i
baus kalbėto jaus. Mat, ku- į kėjo policijos ir mulų, kad 
nigas iš kalno pasisamdė atėmus lavoną. Žinoma, tas' 
sau net 4 tų klapčiukų, kad neapsiėjo be karės. Apdau- 
jei vienam jų nepasiseks vi-žvta sau nosis ir lavonui n<‘ 
sus socialistus paversti pa- maža teko—valkioja jį kaip' 
rapijonais, kitas tą darbą kokį rąstą, tranko ir mėto, 
mėgintų atlikti. Bet visas kol galų gale stipresnioji i 
pienas ir visos pastangos pusė (b’oliai) su aniolo sar

I1CS 
jas, 
r v 
riškiu laukia busiančios kar 
los. Nejaugi galima lauk
ti. kad jos butų sveikos mo
tinos?

Kapitalas ryja žmoniją. 
Ir kuomet kapitalo aukomis 
\ ra beveik vien tik darbinin
kai, tai net stebėties reikia, 
kad tie darbininkai taip 
liuosnorit’i veržiasi i ryjan
čio kapitalo nasrus ir net 
džiaugiasi, kad kitą darbi
ninką išstumia iš pirmos 
vietos.

Kad pastaruoju laiku su
mažėjo bedarbių rezerve ir 
samdytojai pradėjo parsi
gabenti sau juodveidžių, tai 
ir čia darbininkų neapykan
ta nukrypo ne link išnaudo* jo i

TORRINGTON, CONN. 
Atsakymas p. Krencevičiui.

„Keleivio” No. 23 tilpo ko- 
respondecija antgalviu „Tei
sybė akis bado,” po kuria 
pasirašo p. Feliksas Krence- 
vičius.

Jei ištikrujų p. Krencivi- 
čivs žino, kad teisybė akis 
bado, tai turbut jis užsimer
kęs rašė, kad teisybe akių 
jam neišbadvtu.

F. Krencvičius užsipuola 
įsteigtąjį trijų pašalpinių 
draugijų, Lietuvių Kliubo ir 
LSS 240 kuopos L. Š. Fondo 
komitetą, buk tasai bereika
lingai išeikvojęs surinktus 
nuo karės nukentėjusių šel
pimui pinigus saldainiams, 
kuriuos komitetas sauvaliai 
pirko aukų rinkėjoms. Te 
č:aus visos minėtos penkios 
organizacijos, kurios išrin
ko tą komitetą ir įgaliojo 
veikti, nieko nesako apie ko
miteto sauvalumą ir surink 
tų pinigų eikvojimą, tai kas 
įgaliojo p. Krencevičių ne 

įste’gtą įstaigą smerkti?

miera Biblijos celins, turi 3€2
puslapius ir 079 paveikslėlius. Labai jp 
įdomi ir naudinga UicLa ienai ypauri. 
Žmogus skaitydamas šią bibliją ir t< - jį 
mydamas i paveiksle ims. (kurie per- i* 
stato kas buvo pirm sutvėrimo skirto 
ir iki užgimimui Kristau*). užmirš vi« ’St 
sus savo vaw~us ir džiaugsis jugcai t».- 
kią knįgą įgijo, jam bos truaav* 
mos \ aka; ai.

TIK 81.00
Norinti gaut šią Cibliją. pinigus {£• 

siuskit Esprcso ar Pačio Mot.ev t»i-h . |w 
riu. arba registruotame la. Le aa *<^a:

* "KELEIVIS"
255 Broadvvay, 

SO. BOSTON. MASS.

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 apginė ją, nes „Ke
leivį” skaitydami išsilavins. 
Tą dovaną skiriam tik per 
2 mėnesiu., todėl „Keleivio” 
draugai sukruskite.

Karaiiv.no


4 KELEIVIS.

Rusijoj dabar balsuojamas 
mažiausis dalykėlisv •

—Vaike, tu pereitą 
mane labžfi Įžeidei liepda
mas man pasimokyti, kad 
daugiau žinočiau.

—Tai tu nenori mokytis?
—Kad aš ir taip daug, 

vaike, žinau.
—Bet ar tu turi dūšią, tu 

nežinai.
-Jes, 

šią mislinau visą 
Pereitoj nedėlioj pas 
kurną Šmikiliauską 
krikštynos, mat 
švenčiausia jam davė dar 
vieną sūnų, tai bačkutę be- 

r tu^narų^aš ir tenai pakė
liau klausimą: ar žmogus 
turi dūšią, ar ne. Kilo, vaike, 
tokios diskusijos, kad be- 
mažko nesusimušėm. Mat i 
vieno butą tenai bedievio ir į 
jis pradėjo imt mus ant kri-į 
tikos. Ale kaip apsižiūrė
jom, kad jis nepriguli prie' 
musų ščestlyvos smerties su- 
saidės, tai išmetėm nevidoną 
laukan ir paskui vienbalsiai 
nubalsavom, kad dūšia yra.

—Na, o jeigu jus taip ki
tą syk prie bačkutės besi
ginčydami nubalsuotumet. 
kad yra dvingalvis geležinis 
vilkas, ar tai jau reikštų, 
kad toks sutvėrimas irgi y- 
ra?

—Maike, tu esi kytras vai
kas, ale aš irgi nedurnas. 
Vilkas su devyniom galvom 
negali būt, ba jos nesusitai
kytų, taip kaip devyni lyde
riai negali susitaikyt vie
noj jūsų partijoj.

—Geriau, tėve, pasaky
tum: taip kaip devyni kuni
gai negali susitaikyt prie 
vienos gaspadinės.

—Vaike, tu kunigų nekri
tikuok, ba gausi per mar- 
muzą.

—Matau, pas tave krikš
tynų ūpas da neišgaravo, 
tėve. Bet tiek to. Pasakyk 
geriau, kuomi jus remetės 
balsuodami, kad žmogus tu
ri dūšią?

—Mes rėmėmės, vaike, 
tuo, kad žmogus turi protą 
ir kad jis yra sutvertas pa
gal Dievo paveikslą.

—Tai ta pati pasaka, tė
ve, ką tu ir pereitą syki man 
pasakojai. Bet aš tau pn* 

. -rodžiau, kad viena tų pasa
kų yra virai klaidinga, kita 
gi labai neaiški.

—Tu to neprirodei, vaike. 
—Kaipgi tai ne? Juk aš 

prisispyręs tavęs klausiau, 
iš kur tu žinai, kad Dievas 
sutvėrė tave pagal savo iš
vaizdą? Iš kur tu žinai.

vaike, aš apie du- 
sąvaitę. 

mano 
buvo 

panelė

!

Kiekvienas turi ką nors pasakyti apie kiekvieną teori
ją, politikos partiją ir jospakraipą bei frakciją.

Visa Rusija dabar balsuo
ja. Balsuoja netik 
bet ir moteris. Už moterų 
teises tenai nereikia kovoti. 
Kiekvienas revoliucionie
rius, kiekvienas socialistas 
sutinka, kad moteris niekuo 
nėra blogesnė už vyrą, todėl 
ir balsavimo teisę ji gali tu
rėt.

Turbut visoj pasaulio isto
rijoj niekur nėra buvę taip 

i daug balsavimo, nebalsavo 
tiek daug žmonių ir tiek ______
daug Įvairių klausimų, kaip karės fronte, 
dabar Rusijoj.

Kareiviai balsuoja, darbi
ninkai balsuoja, liejikai, ma- po bonka vvno iš caro skle- 
šinistai. tarnaitės, skalbėjos,' 
vežėjai, gatvių šlavikai, gel-

................. kai
miečiai—visi balsuoja.

Jie balsuoja už delegatus 
i suvažiavimus; jie balsuoja 
apie darbo valandas, apie al
gą: kareiviai balsuoja kaip 
kariauti ir kokių įsakymų 
jiems reikia arba nereikia; 
jie laiko mitingus apkasuo
se, renka sau delegatus ir 
siunčia juos į Petrogradą, 
kad jie atstovautų tenai sa
vo rinkikus Darbininkų ir 
Kareivių Taryboj.

Ir kuomet visoj 
dabar siaučia tokia 
mo audra, laikinoji

vyrai,

t

įcžinkelių darbininkai,

p

t

Rusijoj 
balsavi- 
vyriau- 
pirštų 

ką žmo-

I 
tėve, palauk.1 

Tu kalbi a-’
O kaipgi su sybė vaikščioja ant 

Pagal keno išvaizdą galų ir klausosi už 
nės balsuoja, ko jie reika
lauja, ir elgiasi .sulyg žmo
nių valios. Mat Rusijos val
džia dabar neturi už savęs 
armijos, o be armijos val
džia yra bejiegė. Rusijos 
armija dabar su žmonėmis; 
liesą pasakius—armija da-

Vaike, tu manęs nefu- 
link. šventas raštas labai 
aiškiai sako, kad Dievas su
tvėrė Adomą pagal savo iš- 

l vaizdą. Tai kokio gi aiškir 
! mo tau daugiau reikia ?

—Palauk,
nesikarščiuok! 
pic Adomą. 
J ieva? 
ji buvo sutverta? r

—Jieva taipgi pagal Die-( 
I vo išvaizdą buvo sutverta, i

—Tai kasgi buvo Dievas:: 
vyras ar moteris?

—Žnorna, kad vyras.
—Tai kokiuo budu sut-į 

verta sulyg jo išvaizdos Jie !
va galėjo išeiti moteris? Jei bar yra žmonės. Pakol vai
tu. tėve, nulipysi iš molio 
žmogų sulyg savo išvaizdos, 
tai išeis juk ne mergina, bet 
toks pats pypkorius, kaip ir 
tu. Jeigu tu nulipytum ki-( 
tą toki stabą pagal savęs, į 
tai ir kitas turėtų būt į ta
ve panašus. Jeigu Dievas 
butų sutvėręs Adomą ir Jie- 
vą lygiai tokios išvaizdos,! 
kaip jis pats, tai abudu jie' 
butų buvę vienos lyties, 
abiem augtų barzda ir ūsai,: 
arba neaugtų nei vienam, ir' 
abudu butų kaip vienas.' 
Dabar gi kiekvienas žmo-į 
gus yra kitoks. Štai, manoj 
nosis mažutė, o tavo didelė.

—Ne tavo • biznis kokia 
mano nosis.

—Negana to, vienas žmo-; 
gus juodas, kitas baltas,; 
trečias geltonas, ketvirtas 
da kitoks. Aiškus dalykas, 
kad visi jie negalėjo būt pa
gal vieną Dievo paveikslą* "Ne, ne,” 
sutverti. Taigi ir kįla klau- kita. "Mums 

tėve, esi giau darbo.

džia klausys žmonių valios, 
patol ji turės žmonių para
mą. Todėl žmonių valios 
reiškėjai, kaip antai Keren
skis, Skobelevas, Čcheidze ir 
kiti socialistai, visuomet te- 
mija tuos balsavimus ir jais 
remdamiesi gali drąsiai kal
bėti, ko žmonės reikalauja.

Rusijoj žmonės dabar pa- 
sidalyję sulyg profesijų ar
ba amatų. Į mitingus jie 
renkasi tūkstančiais. Tuo
se mitinguose keliami ir ap
kalbami mažiausi dalykėliai. 
Padėkime, anądien Petro
grado skalbėjos pakėlė mi
tinge klausimą apie sociali 
savo padėjimą.

"Mums reikia 8 valandų 
laibo dienos,” sako viena. 
"Mums reikia daugiau laiko, 
kad galėtume susieiti su sa
vo draugais ir matvt dau- <t- 
giau gyvenimo.”

"Ne, ne,” užprotestavo 
kita. ”Mums reikia dau- 

simas: jeigu tu, tėve, esi giau darbo. Aš noriu tiek 
Dievo sutvertas, tai kas gi darbo, kiek tik galiu atlikti, 
tuomet sutvėrė juodveidį. ?• Draugų aš jokių neturiu ir 

—Kas sutvėrė nigerį, tai man nėra su kuo susieiti.” 
ne mano biznis, vaike. Aš 
tik žinau, kad aš esu sutver siliepė trečia.
tas pagal Dievo paveikslą, neturime draugų, tai tik deb 

—Bet pasakyk, tėve, kaip to, kad mes neturim laiko su 
žmonėmis susieiti ir su jais 
. usidraugauti. Mums rei
kia daugiau liuoso laiko, o

i
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"Šita moteris klysta,” at- 

”Jeigu mes

gi tu gali tą žinoti? Ar gi 
tu matei kada nors Dievą? 
Žinai kaip jis išrodo?

—Dievo, vaike, niekas ne- uomet ir draugų turėsime 
gali matyt, ba Dievas yra daugiau, ir gyvenimas musų 
dvasia. bus linksmesnis.” •

—Jeigu taip, tėve, jeigu Rusijos žmonės dabar turi 
Dievas yra nematoma dva- neaprubežiuotą žodžio lais’ 
šia, o tu esi sulyg jos paveik- vę ir ačiū tai aplinkybei jie 
slo sutvertas^ tai ir tu tu- gali kelti savo susirinkimuo- 
rėtum būt tokia pat nemato
ma dvasia. Kitaip sakant, 
jeigu tu butum tuo, kuo yra 
Dievas, tai tavęs visai nebū
tų. Ar tu matai, tėve, kaip 
tu save sumušei? Tu pats 
priredei, kad šita pasaka a- 
pie sutvėrimą žmogaus su- 

kad Dievas išrodo taip kaip lyg Dievo paveikslo yra la- 
tu? Tu, tėve, i tą klausimą bai vaikiška. Ar gi galima 
visai neatsakei. Taigi šita tokia pasaka rementies 
pasaka ir tau pačam nea’š- tvirtint, kad žmogus tur dū
ki. ! -

X -

se Įvairiausių klausimų. Pa
vyzdžiui, 12-tos armijos 
fronte kareiviai anądien sa
vo mitinge pakėlė klausimą 
apie tai. ar negali caras pa
bėgti. Ir jie atrado, kad jis 
negana, gerai apsaugotas. 
Jie išnešė tam tikrą rezoliu
ciją ir paskelbė ją spaudoje.

taip pat vaikiška, bet apie 
tai aš tau paaiškinsiu, tėve, 

šią? Pasaka apie protą yra kitą syk.

Rezoliucija pasiekė ir karės 
ministerį Kerenskį.

"Caras girdo savo sargus, 
kurie jį saugoja," rezoliuci
joj pasakyta.

Kerenskis tuojaus nuvy
ko į Carskoje Selo, kad išty
rus dalyką ant vietos. Jis at
rado, kad sulyg seno papra
timo kareiviams, kurie sau
goja cars rumus, kas diena 
duodama po bonka vyno. 
Kerenskis paaiškino jiems, 
ką apie tai sako kareiviai

”Taip,” atsakė caro sar
gai, ”mes gaunam kas diena

I 
t pų. Toks paprotys yra jau 
labai senas, tečiaus jeigu 
kareiviai mus ūžtai kriti
kuoja, mes daugiau to vyno 
neimsime.”

Potam caro rūmų sargai 
sušaukė susirinkimą ir nu
balsavo šitą malonų jiems 
paprotį panaikinti. Beto, 
caras buvo paimtas iš Car- 
skoje Selo ir uždarytas ka
lėjimam

Balsavimo sistema pas ru
sus kol kas tečiaus nėra da 
išsidirbus ir todėl nėra tobu
la. Mat visos rusų organi
zacijos dabar pradeda savai- 
mi vystytis iš senos draugi
jos, kur balsavimo nebuvo.

Pavyzdžiui, keliatas skal
bėjų ar kaimiečių turi savo 
susirinkimą kur nors ato
kiame apskrityje ir išrenka 
delegatą į skalbėjų ar kai
miečių konferenciją arti
miausiame miestelyje. Ši
ta didesnė konferencija vė
la renka delegatą į suvažia
vimą dar didesniame aps
krityje, o šita į dar didesni 
suvažiavimą ir taip toliau, 
pakol galų gale delegatas 
lieka išrinktas į patį centrą.

Ir šituose balsavimuose 
vienas žmogus tankiai bal
suoja tam pačiam klausime 
kelis kartus. Padėkime, ka
reivis priguli prie kareivių 
organizacijos ir jis balsuoja 
tenai kaipo kareivis; be to 
da jis gali prigulėti prie ko
kios ukrainiečių, latvių, len
kų ar lietuvių draugijos ir 
gali antru kartu balsuoti už 
tą patį žmogų ar klausimą 
kaipo lenkas, lietuvis, ma- 
žarusas ar latvys, ir jo bal
sas bus skaitomas antru kar
tu.

Kaip iš tokio dalykų sto
vio, iš tokios daugybės nuo
monių naujoji Rusijos val
džia galės išsijoti persveren- 
čius žmonių reikalus, sun
ku įsivaizdinti.

Turbut niekur ir nekuo- 
met pasaulyje nėra buvę 
taip daug Įvairių visuome
nės nuomonių, sumanymų, 
patarimų, ir reikalavimų, 
kiek dabar yra Rusijoje. 
Taigi yra viltis, kad kuomet 
geriausi tų sumanymų ir 
reikalavimų bus išrinkti ir 
įkūnyti gyveniman, Naujo
ji Rusija bus tobuliausia ir 
pavyzdingiausia šalis pa
saulyje.

I

Išvalė anarchistų lizdų.

šaudę. Jnėję i buvusio minis* 
terio rumus jie rado pagar
sėjusį anarchistą Afiną jau 
negyvą. Jo draugai paaiš
kino, kad jis nusižudęs pats. 

1 Visi buvo areštuoti ir vile 
dabar kariumenės rankose.

Apie šitą "anarchistų liz
dą" yra susidariusi jau ir 
tam tikra istorija. Keliatas 

.dienų atgal United Press 
korespondentas VVilliam G. 
Shepherd telegrafavo iš Pe
trogrado apie savo pasikal- 

įbėiimą su tais anarchistais, 
štai jo pranešimas žodis-žo- 
din:

Penkiolika rusų, kurie ne
senai da gyveno Amerikoj, 
dabar čia yra vadais anar
chistų kuopos, kuri įsikraus
tė i gen. Durnovos namus, iš 
kur valdžia senai jau sten
giasi juos išprašyti, bet jie 

j vis neklauso. Dailų kitą 
I syk namą jie dabar pavertė 
Į šlykštų urvą; jie geria te
nai degtinę, kas Rusijoj da
bar yra įstatymais draud
žiama, ir rengiasi duoti val
džiai garo, kuomet ši ateis 
juos iš tenai varyti.

Šiandien (25 birželio.
1 Red.) tie anarchistai leido 
keliems amerikonams atsi
lankyti į sodą, kur jie turi 
Įsitaisę savo lizdą. Tenai 
plevėsuoja didelė juoda vė* 

iliava, ant kurios parašyta: 
'"Mirtis visiems kapitalis
tams.” Ginkluoti sargai 
saugoja kiekvieną kelią.

Kaip tik aš prisiartinau 
prie vienų vartų, jaunas vai-

■ kinas su karabinu sušuko:
”Come on in, old boy— 

jyou’re an American." 
! Aš jam paaiškinau, jog 
aš esu reporteris ir jis pra- 

Idėjo karštai mane sveikinti,
■ kalbėdamas anglų kalba. 
Nespėjo jis manęs pasvei
kinti, kaip tuojaus pribėgo 
keliolika kitų ir visi kartu 
pradėjo karščiuodamiesi 
kalbėti anglišku žargonu.

"Kokiam mieste tamsta 
įgyveni Amerikoj?” "Į ko- 
i kius laikraščius tamsta ra
šinėji?” "Ar tas, ką tam
sta dabar parašysi, tilps 
Detroito laikraščiuose?” 
"Ar tamsta rašai San Fran- 
ciscos laikraščiams?”—klau
sinėjo jie manęs einant 
mums prie gonkų.

"Kiek jus čia yra iš Ame
rikos?” aš paklausiau.

"Penkiolika,” buvo atsa
kymas.

"Kodėl jus taip elgiatės?” 
"Nes mes anarchistai. 

Mes visuomet anarchistai,” 
kalbėjo vienas su pasididžia
vimu. ”Mes ir Amerikoj 
buvom anarchistai, bet te
nai mes neturėjom progos 
savaip elgties; dabar gi mes 
čia turime progą ir mes ja 
naudojamės kiek tik galim.

”Ar jus netikit į karę?”
"Po velnias su ta kare.” 
”Jus pritariat atskirai tai- 

kai?
"Mes pritariam kiekvie

nai taikai. Bet mes nebaū 
liai. Gali būt, kad mes čia 
visi krisim, kuomet dabarti
nė valdžia atsius kariumenę 
mesti mus iš čia laukan.”

”Ką tamsta manai apie ši
tą?” paklausė manęs vienas 
jų rodydamas savo revolve
rį. ”Mes vartosime šitą ar
gumentą.”

"Taip,” įsikišo kitas, kuris 
sakėsi buvęs Clevelande ma
šinistu, ”ir didelių bulvių 
taipgi bus nemaža pavarto
ta.” (Tas "dideles bulves” 
čia reikia suprasti kaipo 
bombas.)

nai rytoj rytą,” tęsė jis to- , nei vienas jų nesiskuta. Te sužaibavo ir smogė į polic* 
liaus. "Valdžia siųs prieš čiaus apie tuos rumus aš maną. Minia nudžiugo ir 
mus kariumenę. Mes visi mačiau keliatą jaunų ir dai- pradėjo linksmai šaukti: 
čia numirsime, bet nepasi- Iių merginų besisukant. ("Kazokai su mumis!” ”Ka- 

Jie siūlė mums ir degti- zokai su mumis!”
nės, kurios sakėsi turį gana1 Daugelis mano, kad šitas 

Vado- anarchistai turi tikrą bibli- ir kitus kareivius* stoti už 
" jos rojų. | darbininkus. Kaip vėliau

Visas Petrogradas kalba, paaiškėjo, šitas kazokas bu- 
nespro- banditas iš New Yorko, ku- kad be kovos jų iš tenai ne- vo iš kazokų žemės darbi- 

’ T*!“"* garlaiviu per iškrapštysi. ninkas.

Delei “Lietuviškųjų Pulkų”
ta "lietuviškų pulkų.” Mes 
tam esame priešingi. Klau
siame, nejaugi mums nėra 
kito išėjimo į šviesią Tėvy
nės ateitį, kaip tik lietuvių 
puikai? Kam statyti musų 
broliai į atskirus pulkus? 
Kad vienu kartu vokiečių 

galėtų daugiau

■i*
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Lietuvių patriotai Rusijoj 
pradėjo organizuotis į "ka
rininkų organizacijas” ir 
varyt* agitaciją, kad iš rusų 
armijos išrinkti lietuvių ka
reivius ir ir sudaryti iš jų 

i "lietuvių pulkus.”
Bet lietuviai kareiviai 

tam nepritaria, štai Viteb- granatos^ - .
sko garnizono lietuviai bu- lietuvių išmušti. Bendrojo- 
vo sušaukę tuo klausimu je armijoje ne,tiek nustosi- 
mitingą ir išnešė tokią re
zoliuciją: .—- ...

1. Kadangi Lietuva vokie- kuose. Dabartinėje karėje 
čių užimta, tad suorgani
zuoti dabar iš esančiųjų Ru
sijoje lietuvių legijonai po 
didesnių mušiu nebus kuo 
papildyti ir turės patys sa
vaime išnykti:

2. Kadangi dabar pavasa
ris ir šiuo tarpu pradėtas le
gijonų organizavimas gali 
tęstis visa vasara, 
laukiami didesni s 
ninku susirėmimai, 
itraukimas 
armijos lietuvių karininkų 
legijonams organizuoti gali 
iššaukti rusų demokratijos 
priekaištą, kad lietuviai ne
dalyvauja laisvės gynime:

3. Kadangi organizavi
mas atskirų tautinių armi
jos dalių šiuo metu gali de- 
organizuoti armiją;

4. Kadangi susidariusi iš 
Įvairių tautinių grupių ar
mija bus silpnesnė, negu 
dabar yra vienoda armija;

5. Kadangi vokiečiai tainO A

pat gali suformuoti lietu
vių legijonus, ir rusų armi
joje esantieji lietuvių legijo-

i
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me gyvasčių, kiek jų gali
me nustoti atskiruose pul-

vieno ar kelių pulkų veiki
mas—lašas vandens juroje. 
O jei mums tenka kęsti 
draugų rusų žiaurumas, tai 
tam yra ginklas—organi- 
zuotis po garnizuonus. Ne
reikia manyti, kad tuose 
pulkuose bus jau taip gera, 
kaip rodosi. Mes keliolika 

kuomet lietuvių pasikalbėję, randa- 
u prieši- me, kad pulkai nereikalingi, 

tad atyir nemanome į juos stoti 
iš veikiamosios jiems susidarius.

Lietuvių būrelio vardu 
dragūnas Jonas Pakalka.

- - — ““ <• •Tinkama dirva Revoliucijai.
Turbut niekad pasaulyje 

nebuvo taip tinkamos dir
vos ir taip pribrendusių są
lygų revoliucijai, kaip da
bar Europoj.

Karūnuoti despotai stip
riai laikosi ant savo sostų 
tiktai tuomet, kuomet jie tu
ri ištikimą sau profesionalą 
armiją ir kuomet darbinin
kai neturi ginklų.

Bet dabar tų ištikimų ir 
nai gali susitikti ir būti prū profesionalių armijų Euro- 
versti kautis su savo bro
liais;

Ir pripažindamas dar or
ganizavimosi reikalingumą 
ir didelę organizuoto veiki
mo reikšmę, taippat kreip
damas domę j paskelbtas' 
laikraščiuose žinias apie lie
tuvių įtraukimą i lenkų legi- 
jonus ir latvių batalionus, 
susirinkimas vienu balsu 
nutarė:

• 1) pripažinti, kad šiuo lai
ku lietuvių legijonų organi
zavimas nepageidaujamas 
ir nereikalingas;

2) kviesti lietuvius kari
ninkus spiesties i atskiras' 
tautines organizacijas įvai- : 
riuose armijos skyriuose, 
tveriant karininkų draugi
jas, sąjungas, tarybas ir so
lidariai veikti Įvairiuose po
litikos ir visuomenės klausi
muose ;
3) griežtai

• i

'poje jau nedaug teliko. 
Ske rdynė pasidarė tokia 
baisi, kad prisiėjo imti iš fa
brikų ir nuo žagrės darbi
ninkus, vilkti juos į unifor
mas ir statyti prie kanuolių.

Vietoj profesionalės ar
mijos mes matome ginkluo
tus darbininkus. Tiesa, jie 
apvilkti kareivio uniforma 
ir nešioja kareivio vardą.

Bet atsitikimai Rusijoj 
parodė, kad uniforma ir var
das profesionalio kareivio 
iš darbininko nepadaro. Tas 
padaro iš jo tiktai ginkluo
tą darbininką.

O kaip ginkluotas darbi
ninkas yra kiekvienam 
"Dievo pateptiniui” pavo
jingas, tai geriausia turbut 
galėtų pasakyti Mikė Ro
manovas, kuris nesenai da 
buvo Rusijos viešpats, o 

į šiandien jau tupi belangėj.
o____  protestuoti' Priverstina kareivystė ir

prieš įtraukimą lietuvių ka-'statymas darbininkų tiesiog 
ininku i lenku ar latviu le- nuo darbo prie ginklo, yra 

‘ir reikalauti, kad pavojmgiausis viešpatau- 
legiionuose jančioms klesoms žingsnis. ■ J Tai yra naujausis atradimas

_______  ___ _  Rusijos istorijoj.
i savo pirmutinio tarnavi-•. y ieR3 audringą revoliuci
nio ik,. _
pirmininkas .J. Grigaitis. I momentas,

Sekretorius .Juoz. Bajoras, ‘taktas prašvito 
Dvidešimtojo dragūnų 1 - . . ------

pulko lietuviai taip-pat prie- v.° Prie F inų vagzalo. Susi- 
šingi "lietuvių pulkams.”, rinkusi minia žmonių šaukė 
Jie nraneša: j duonos. Policistas kirto

Mes letuvių būrelis, 20-jo rieną darbininką. Netoli 
dragūnų Finliandijos pulko stovėjo būrys raitų kazokų 
7 maršinio eskadrono 15 ka- su nagaikomis ir ilgais kar- 
reivių. tariame keletą žod-.dais—baisus rusų žmonėms 
žiu apie lietuvių pulkus. į reginys. Bet iš to būrio vie- 

Škaitome laikraščiuose ir n?s kazokas leidosi prie nu
matome, kad tokių yra ka-'nj°.s- 'Ųs išrodė taip žiau- 
reivių lietuvių, kurie trokš- riai, kaip kazokas gali tik iš- 
-j—'-.-y------ 1._. 1 rodyt. Jo veidas buvo juo-
Norveg’ją. idas nuo drąsos, kurios žmo-

Durnovos namų viduje vi- nės daugiausia bijosi. Jis 
sur matyt purvas ir apsilei-.užsimojo kardu ir visa mi-

r
gi jonus
esantieji tuose
ir batalionuose lietuviai bu
tų kuogreičiausiai paleisti

skyrius.—Susirinkimo -ios popietį Petrograde buvo 
kuomet šitas 

> minioms 
nauja vilties saulute. Tai bu-

Telegramos iš Petrogra
do praneša, kad laikinai vy
riausybei Įsakius, kazokai 
užpuolė ant buvusio ministe- 
rio Durnovos viles ir suėmė 
visus anarchistus, kurie nuo 
revoliucijos pradžios buvo 
įsitaisę tenai savo lizdą. Vy
riausybė paliepusi juos are
štuoti už paliuosavimą iš karę šituose soduose." — ------------------- t o----  ---- nou
”Krestv” kalėjimo tūlų pra | Tuose rūmuose išviso yra apsčiai. Viskas liudija, kad kazoko žingsnis padrąsino 
sikaltėiių. Kuomet kazokai apie 90 anarchistų, 
įnėjo vilės kieman, anarchis- vauja tenai "amerikonai." 
tai metę į juos kelias bom-’ Vienas tų "amerikonų” yra 
bas, kurios tečiaus i 
gusios. Kazokai vienok ne-' ris sugrįžo

mbas.) Įdimas. Žmonės patįs nuo nia nugriuvo atgal, nes ne
geriau ateik tamsta čio- kažin kada jau nesimaudę ir žinojo jo tikslo. Plienas ore • _ x •_ M x___ - •• ’_ • __  __ • i___x_ nr _ ' . y •> • _

i
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J.... ..... ........
: duosime. Tamsta pamatysi

darbininkus. Kaip vėliau
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“KELEIVIS”
GERI A U SIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS. 
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ............................ $1.75
Pusei metų ...................... 1.00

Kanadoj ir L'žrubežiuose:
Metams ............................ $2.25
Pusei metų ...................... 1 25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant į Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

"KELEIVIS”
255 Broad^ay, So. Boston. Mass.

Atsiliepimas į visuomenę 
p. Szerno reikalu.

(Prisiųsta)
Birželio 1 d. š. m. laikraš

tis "Lietuva” perėjo i kitų 
leidėjų rankas. Senasis jo 
leidėjas, p. A. Olševskis, a- 
pie šitą svarbų jam ir jo lai
kraščio redaktoriams atsiti
kimą pranešė pastariem- 
siems laiškeliais tik laikraš
čio perėjimo i kitas rankas 
dienoje, birželio 1, patarda
mas jiems dėl savo vietų 
tarties dabar su naujais lei
dėjais.

Pnas Šernas šito turinio 
laiškeli gavo taipjau tą pa
čią dieną.

Keli metai atgal p. Olševs
kis pačiam p. šernui, ir ki
tiems, sakė: "Nesirūpink, 
dėde Šerne, busi pas mane 
visados. Tu man daug pa
darei; aš duosiu tau užlai
kymą, dagi jei man ir jokio 
darbo daugiau nepadary
tum.”

P-nas Šernas tikėjo tais p. 
Olševskio žodžiais, ir jis tu
rėjo pamato tikėti. Apie 
dvidešimts penki metai at
gal, kuomet p. .Olševskis at
sikvietė p. Šerną iš Europos, 
laikraštis "Lietuva”—turi
niu tuomet "taradaikinins” 
—turėjo vos 700 skaitytojų. 
Žinoma, p. Olszevvskis save 
redaktoriui mokėti daug ne
galėjo, bet jis jam žadėjo ge 
resnių mokesties sąlygų to 
liau. Jis mokėjo jam 10 do 
lerių sąvaitėj ir sulygo mo 
keti po vieną doleri viršaus 
sąvaitėje nuo kiekvieno pri
augusio šimto naujų skaity
tojų. Tiek p. Olszevvskis 
tiek p. Šernas manė, kad to
kia sąlyga abiem pusėm pa 
tenkinama, ir p. Šernas pa
ėmė "Lietuvos” redakciją i 
savo rankas.

Bet p. Olszewskiui netu
rint laiko per trejus metus 
suskaityt ir patirt, kiek 
skaitytojų priaugo, p. Šer
nui reikėjo tenkinties tąja 
pačia alga—$10 sąvaitėje. 
Kad pagalios p. Šernas už 
siminė apie tai p. Olszews- 
kiui, kad butų, galų-gale, pa
darytas laikraščio ėmėjų su- 
skaitymas, ir p. Olszewskū 
juos suskaitė, tai pasirodė 
kad "Lietuvos” ėmėjų skai
čius užaugęs jau toks, kad 
sulig padarytąja sutartim, 
p. Šernas turėtų gauti 17 do 
lerių sąvaitėje. Tiek jam 
ir pradėta mokėti, betgi pra 
eito laiko antvirši p. 01szew 
skis atsisakė mokėti, saky
damas: "Ką čia, dėde, mo
kėsi; tegul tai taip pasilie 
ka, ir gana." P-nas Šernas 
sutiko ir su tuo.

Nuo to laiko p. Šerno al
ga kilo augštyn ligi pasiekė 
22 dolerių sąvaitėje. Šitąją 
alga jis tenkinos dagi tąsyk, 
kuomet "Lietuvos" ėmėjC 
skaičius siekė 6000 ir dau
giau. Tokiu budu, sulig p. 
Olszewskio paties padarytą
ja sutartim, nuo p. Šerno al
gos kas sąvaitė likdavo p. 
Olszevvskio kišeniuje apie 
30 dolerių, arba apie 1560 
dolerių metais.

Suprantama todėl, kam p. 
Olszevvskis sakė p. Šernui, 
kad jis. p. Šernas, jam gana 
daug padaręs: Juk per ke- 
lioliką metų iš neišmokėtos, 
sulig sutarčia, ir p. 01szews- 
kio kišeniuje pasilikusios p. 
Šerno algos dalies susidėjo 
tokia suma, nuo kurios be
veik vien nuošimčių pakak-

tų p. Šerno pensijai. Tat p. 
šernas turėjo pamato pilnai 
tikėti, kad p. Olszevvskis sa
vo žodžio laikysis.

Dalykai virto betgi kitaip. 
Ir p. šernas, be abejo, turėjo 
labai nustebti, kad jis gavo 
iš p. Olszevvskio augščiau 
minėtą laiškeli. Bet jis vis 
dar tikėjos, kad p. Olszews- 
kis bus bent tiek teisingas, 
kad, išmesdamas jį gatvėn, 
neatsisakys duoti jam tam 
tikrą dalį jo parašytų kny
gų, kurių p. Olszevvskis at- 
sispauzdino tūkstančiais eg
zempliorių, bet iki šiol jokio 
jam, rašytojui, nedavė atly
ginimo iš savo pelnų.

Tuo reikalu p. Šerno var
du kreipėsi i p. Olszevvski 
vienas paskui kitą du žmo
nės: p. K. Gugis ir p. J. Lau
kis, 
biem atsakė vienaip: 
šernas pas mane <’* 
jam už jo darbą 
jau kiek reikia, 
daugiau jam 
šelpti jį kaipo 
žmogų, nematau reikalo. Jis. 
nors mano apmokamams, 
dirbo ne man, bet visuome
nei. Visą jo redagavimo lai- 
:ą mano laikraštis buvo 
priešingas mano reikalams, 
—kam aš dabar turėčiau juo 
rupinties: Tegul juo rupi 
naši visuomenė, kuriai jis 
dirbo."

Bet p. Olszevvskis a- 
‘ : "Kad 
dirbo, aš 

ir užmokė- 
Aš nieko 

nebekaltas. 
pavargusi

Kada šitie tarpininkai pa- 
akė p. Olszevvskiui, kad nei 
). Šernas nei jie jokios iš jo 
abdarybės nereikalauja;, 
<ad tai. ko iš jo norima, pil 
iai ir teisingai p. Šernui pri
klauso, tai p. Olszevvskis at
šovė :

—Knygos, kurių iš manęs 
•eikalaujate, yra išleistos 
imonių pinigais. Jei aš 
:ats atiduosiu jam, tai bus 
įuckriausti žmonės. Bet jei- 
fu aš ir sutikčiau duoti jam 
<nygų, aš negaliu: Visi 
nano turtai, tarp jų ir kny
gos, yra surašyta ir pavesta 

mano banko trustisų ran
das mano skoloms atmokėti. 
Jei Šernas mano, kad jis yra 
z:enas mano kreditorių, te- 
pil kreipiasi teisman. Jei 
eismas pripažins, kad jis 
*ra mano kreditorius, tai jis 
avo dali gaus taip kaip ir 
;isi kiti.—

Ir ištiesų, teismo akimis 
iiurint, p. Olszevvskio ran
goj visi triupai. P-nas Šer
ias neturėjo mados savo su- 
arčių daryti raštu. Jis Vl
ados tenkinos garbės žod- 
:iu. Ir dabar, kad tos sutar
us sulaužyta, jis neturi kuo 
ų prirodyti.

Pnas Olszevvskis sako, 
tad p. Šernas, be algos, ė- 
nęs dar šiaip kiek pinigu. 
Kiek patyrėme, dalykas to- 
ds: p. Šernas yra paėmęs 
‘š pono Olszewskio 35 do- 
crius ir iš d-ro Kulio, p. 
31szevvskio bendrininko, 10 
lolerių, viso 45 dol. Bet p. 
Šernas yra davęs p. Olszew- 
-kiui 150 dolerių advokatui 
Slliotui apmokėti, kada p. 
Jlszevvskis vedė savo bylą 
m kun. Kriaučiunu. Vadi- 
įas, p. Olszevvskis p. Šerno 
skolą atmena, bet savo sko- 
os p. Šernui neatsimena.

Ar gal p. Olszevvskis ne
gali teisingų p. Šerno reika
lavimų išpildyti? Gal jis 
’štikro nieko nebeturi, savo 
□rivatini banką uždaręs? 
Taip neatrodo. Kas nieko 
neturi, nesiūlo 12 tūkstan
čių dolerių grynais priedo, 
darydamas mainą.

Žinoma, p. Šerno reikalas 
su p. Olszevvskiu yra neva 
ių asmeninis dalykas, ir mes 
kitu atsitikimu neturime 
teisės kišties i jj. Bet šitas 
atsitikimas yra išimtinas. 
P-s Šernas yra visuomenės 
žmogus. Jis yra vienas se
niausių ir naudingiausių vi
suomenės darbininkų. Jis 
dirbo visuomenės darbą 
daugiaus kaip per trisde
šimts metų, ir jo darbas bu
vo vaisingas. Jis buvo vie*

nas tų, kurie sužadino lietu-; P|į|i J
viii sąmone r iis vra Datiekes ** * *

I
vių sąmonę; jis yra patiekęs 
visa eilę knygų, iš kurių ir ..

J* u Pajieškau brolio Charlio Zajevskio.Šiandie musu broliai sau ap taipgi kaimyno Alexo Makauskio ✓ • , • • • • __«- ’ » * ____ i r* ’Švietimo semiasi gausia sau- abu Kauno gub., Raseinių pav., Kei-

ja. Taigi apleisti tokį žmo
gų, matant, kaip jam didelė 
nuoskauda daroma, ypatin
gai, kada dabar jis jau jie- 
gų nebetekęs, butų nusidė
jimas visuomenei. Ji turi 
jj užtarti. Tik užstodama 
savo darbininkus visuomenė 
gali tikėties sau gerų darbi
ninkų turėti. Supažindini
mui visuomenės su tikru 
jos darbininko dalykų padė
jimu ir paskatinimui jos už
tarti jj, mes šitą atsiliepimo 
žodj ir leidžiame. Tikimės, 
kad jis nebus praleistas pro 
ausis.

mės parap., Gineikių sodos, gyvena 
Meldžiu atsišauktibene Chicagoj. Meldžiu 

ar kas juos žino pranešti.
Antony Zaievskis (29 >

5904 Cedar Avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau dėdžių: Pijaus, Kazi
miero ir Jono Zališkevičių, Suvalkų 
gub., Bartininkų valsčiaus, V ii kaba- 
lių kaimo. (Navasadų). Malonėkite 
atsišaukti, ar kas žino teiksis pra- 

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

i Grand Rapids, Mich.

(28)

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, mylinčios gražų gyvenimų. 
Aš esu 25 metų vaikinas. Meldžiu 
dėl platesnių žinių kreipties šiuo ad
resu:

Frank Angaitis, (28)
733 W. 14-th place Chicago, 111. •

Pajieškau brolio Petro ir sesers, 
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.

Pajieškau savo kaimyno Aleksan- 
I dro Pauisuskio. Kauno gub., šaulių 
pav., Triškių valsčiaus, Pateklėnų 
sodos. Turu svarbų re kalą. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią.

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

šerno draugų kuopelė:
M. J. Damijonaitis, Dr. A. 
L. Graičiunas, K. Gugis, 
Dr. J. Jonikaitis, M. Jur 
gelionienė, A. Lalis, 
Laukis, V. Mišeika, 
Norkus, A. Vizbaras.
P. S. — Užj;

reikalui 
Šerno

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

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

J.
K.

žjaučiamųjų p. 
„U prašome 

Draugų
Šerno 
kreipties
Kuopelės sekretorės adre
su: Mrs. M. Jurgelionienė, 
>133 So. Emerald avenue, 
Chicago, III.

I

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

Mrs B. Savickienė
9 I.awrence str., Brighton, Mass.

(28)

44Darbininkų Diena”
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Paj:eškau pusbrolio Juozapo Zint: 
ko, Kauno gub.. Skapiškio pnrap„ 
Laičių kaimo, taipgi švogerio Kaz:- 
miero Rimšės. Pane-nunė’io parap. 
Bajoriškių ka mo. Me’džiu atsišau
kti ar kas žino pranešti.

Izidorius Klimka (2S)
1411 E. 59-th str.. Clev<’’and. Ohio 

Pajieškau Jono Linkio. Kauno iruh. 
Šidlavos parap.. Proginių spdž'au.s 
gyveno Wilke 
atsišaukti 
pranešti.

■ KŪDIKIO SVEIKATA Bi 
IR AUGIMAS

Rėmėsi ant duodamo maisto 
daugiau, negu ant ko kito. 
Jeigu negali žindyti kūdikio 
—. duok jam

EAGLE
BRAND 

CONDENSED 

M1LK 
T r-t K ORiatNAU 

Lengva prirengti, lengvai 
suvirinamas. Kūdikiai tarpsta 
nuo jo.

Iškirpk šį apskelbimą 
ir pasiųsk j 

Borden’s Condensed Milk Co. 
New York, N. Y.

Paaiškinimus 
gausi lietuvis 
škus dovanai @

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 22 metų amžiaus, dailaus 
sudėjimo, meilaus budo, mylinčios 
gražų gyvenimų. Aš esu 21 metų, 
nerūkantis ir negeriantis svaigalų. 
Su pirmu laišku prašau prisiųsti sa
vo paveikslų.

C. V. Meyl,
21 Congress avė., VVaterbury, Conn.

Aš Julijona Ripskienė pranešu at
sišaukusiam savo .vyrui Kanstanti- 
nui Ripskiui, kad be baimės paduotų 
man savo adresų arba sugrįžtų, nes 
neturiu jokių piktų norų, ir už pada
rytų man skriaudų atleidžiu. Atmink 
mielasis, kad padėjimas, kokiame ma
ne palikai yra didžiausia man skriau
da ir tik tavo sugrįžimas gali man jų 
atlyginti.

Julijona Ripskis 
BON 704, Melrose Park, III.

Pajieškau savo žmonos giminių Pet
ro Kaziuno ir Adomo Ausėjaus, Kau
no gub., Biržių parap. viens Zųstau- 
čių kaimo, kits Užųslių. Meldžiu at
sišaukti dėl labai svarbaus reikalo.

Jonas Javish
1803 17-th Avė., Minneapolis, Minn.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esu Suvalkų gub., Pilviškių parapijos, 
Stainiškės kaimo. Meldžiu atsišaukti. 

C. O. Žiliūtė
334 15-th str., Detroit, Mich.

Pajieškau draugo Miko Kačiolo, 
Pajieškau giminaitės Albinas Ka- 

šeliuniutės, girdėjau gyvena New*r- 
ke. N. J._ Suvalkų gub., Liškevos pa
rap. Jį pati ar kas apie jų žino 
meldžiu atsišaukti. • • ' '

Anelė Kibildis
1 Court page, So. Bestųn, Mass.

Paiieškau savo Krolio Juozapo Sus 
’-evičiaus.. paųipa iš Suvalkų gųb 
Jis pats lai atsišaukia arbė kas apie 
jį žino meldžiu -pranešti šiuo adreųu: 

Vincas Suscavige 
Heletrsburgh,- South Coast, , .

Sydhėy Ąustraba.

Pajieškau Frano živulskio, pirmiau 
gyveno Waterbury, Conn.- Suvalkų 
xub., L'ėkavos parap., Burbonių so- 
los, meldžiu jo paties atsišaukti, ar 
kas apie jj žino manolės pranešti, už 

ą bus atlyginta.
, Feliks Amšėnas.

1 Court Page, So, Boston, Mass

Pajieškau brolio Simano Vilko 
Vanagiškių kaimo, Gegužihės parap. 
Jelvoriės valsč., Vilniaus gub. tai 

iis atsišaukia arba kas apie jį žinot 
meldžiu pranešti, nes turiu svarbų 
■eikalų.

Liudukas Vilkas.
28 Gaston st., . Easthampton, Mass.

Pajieškau giminių ir pažystamų 
Jiezno parapijos iš Darsūniškio, Vil
niaus gųb. Gal kas gąunat laiškus 
iš Lietuvos, meldžiu pranešti už ką 
busiu dėkingas. Tąipgi norėčiau su
sipažint su merginų arba našle nuo 
to krašto.

Joseph Kondrot 
Sta. No. 1, 73 Millbury st.

VVorsečtcr, Mass.

Pajieškau Williamo Gustaičio ir 
Viktoro šiukšterio su kuriais kartu 
’irbome kasyklose Stenjord, IH. Mel- 
lžiu atsišaukti ar kas juos žino pra
nešti.

Frank Juzėnas'
<>20 E. 90-th str., <'... Chicago, I1J.

APSIVEDIMAI. .
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 20 iki 30 metų amžiaus, laisvų 
pažiūru, mokanti anglų kalbų ir raš
tą. Aš esu 31 metų. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųst savo ^veikslą.

K. Ant
534 Hovt str^ Kingston, Pa

Pajieškau merginos apsivedimui at 
našlės bevaikės, nuo _l7' ilri 27 metų 
>mžiaus. aš esu 28 metų vaikinas, 
turiu 2,000 dol. pinigu. Platesnes
žinias suteiksiu per laiškų.

A. Kalvatukas
513 First avė.,. Milvvaukee, Wis

Pajieškau apsivedimui meilinos ne 
jaunesnės 28 metų, ne žemesnės 5^ 
pėdų. Aš esu augštas, sveikas vy- 
-as. Meldžiu su pirmu laišku pri
siųst savo paveikslų. Vyrų prašau 
nerašinėti.

John Kalinski
111 Holbrook st, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus. Turi 
būti blaiva ir doro elgimosi. Aš esu 
29 metų vaikinas, nerūkantis įr ne
geriantis svaigalų, gerai apsišvietęs. 
Gali atsišaukti ir inteligentiška naš- 
ė. Geistina, kad atsišauktu ne iš 

‘oliaus kaip 50 mylių nuo Chicagos, 
kad galima butų ypatiškai susieiti. 
Dėl artimesnio susipažinimo meldžiu 
atsišaukti. Pašaipos laiškų nepri
imu.

J. J. C.
3441 Emerald avė., Chicago. III.

Pajieškau merginos apsivedimui 
apie 27 metų senumo, geistina, kad 
mergina butų atvažiavus iš Lietuvos. 
Butu gerai, kad merginos atsišauktų 
iš Chicagos arba iš apielinkės. Aš
esu nasiturįs ir jau 6 metai kaip A- 
merikoje.

Simas Miškevičius (29)
3252 So. Halsted sL, Chicago, III.

Pajiešau apsivedimui našlės arba 
merginos nuo 25 iki 35 metų am
žiaus. Aš esu našlys 35 metų ir
turiu savastį. Plateniai paaiškinsiu 
per laiškų.

J. Miliaris
P. O. BON 267, Christopher, III.

Pajieškau lietuvaitės apsivedimui 
nuo 17 iki 27 metu. Aš esu 23 metų. 
Malonėkit atsišaukti.

J. H. Jonaiti^ 
2029 Hamilton avė., N. E.

Cleveland, Ohio.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS lietuvis barberis 

turi būti 
mokestis 
nių žinių

BOX 406

pirmos klesos darbininkas, 
gera, vieta puiki. Piates- 
kreipkities tuojaus.
J. Kailis, (29)

Frankfort, N. Y.

REIKALINGVS choravedys. kuris 
galėtx vesti mišrių balsų chorų. Turi 
žinoti muzikų. Meįdžiu kreipties pla
tesnių žinių šiuo adresu:

Tadas Rimkus, (28)
1062 Ansel Road, Cleveland, Ohio.

REIKALINGAS KRIAUŠIUS ga
lintis dirbti, siūti ir prosyti. Geram 
darbininkui gera mokestis ir darbas 
ant visados. Meldžiu kreipties laiš
ku ar ypatiškai šiuo adresu: 

AIex Vilenski
22 RaiLroad avė., Bridgeport, Conn.

. REIKALAUJU PAGELBININKU-
Yra gera mokestis už gerų darbų. 

Jauni vyrai ir meiginos galit būt 
tinkamai draugauti su manim, geram 
gyvenime. Norinti platesnių paaiški
nimų kreipkitės šiuo adresu. (29) 

W. B. Debes, Hartford, Conn.

PARDAVIMAL

kvis

GERIAUSI KR1AUČIAI BOSTONE.
Pasiutam visokias drapanas pagal 

visokias madas arba pagal kožno 
norą. Darbas gvarantuojamas. (29”) 

JONAS BERŽELIONIS
i Hav Markei Sų. ir 28 Chandler St. 
Tel. Rich. 1753-M. Tel. Beacn 6184-5L 

BOSTON, MASS.
Parsiduoda dėl 8 kambarix forni- 

čiai, namas laikomas gyvenimams ant 
į^ios vietos; randa pigi, parduda pi
giai, nes savininkas turi išvažiuot j 
kitų miestų, kreipkitės: (28)

M r. J. L.
j 208 Lakeside, N. E., Cleveland, Ohio

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Manė 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magazinų ”Lnvesting for Pro- 
fit” (įvesdinimas dėl pelno). Tatai 
/erta $10 egzemplioris kiekvienam-, 
;as neturi patyrimo kaip turėt už
tektinai pinigų saviems ir mylimųjų 
reikalams aprūpinti. Ten išparodož 
na, kaip teisingu budu į trumpų lai
vų galima likti turtingu. ’Tnvesting 
i’or Profit” magazinas yra vieninte
liu progresyvišku piniginių reikalų 
'.urnaiu ir turi daugiausiai ėmėjų, 
(šparodo kaip $100 užauga į $2,200; 
išsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-ms 
nėnesiams dykai.

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

Chicago, III.

. PI ogi nių
Bahre. Po. Jo patie- 

ar kas jj žino meldžiu
(2S)

Jos. Eutkevičia
str., Hartford. Conn.Kadangi valdančioji klesa 

rengia visokias "Dienas” 
—žinoma dažniausiai darbi
ninkų išnaudojimui, tai ir ku 
nes darbininkai, susiorga-

• • T OO VTT x rečiu jryverv' A I. 111-
'llZcl^ ę į LSS V11 tH 1 HJOHcį. reikals* ir meldžiu ju pačių ats?- 
)arengėm "Darbininkų Die-y kas aP‘e iuos žin° malones 
ją," kad bendrai su savo pianestl-.......................
šeimynomis išvažiavus Į ža
liuojančius miškus, tyrame 
are ir draugiškame susirin
kime praleisti liuosą diene- 3o _paties prašau atsišaukti

* 'n žino malone'- n»~anesti.
įelę. |

Bus Įvairių žaidymų, dai-,191S So- 14 st-> 
nu, muzikos ir prakalbų; 
lietuviškai kalbės d. J. Šu- 
kys, rusiškai ir angliškai ....... ...... ........ .... .
{aibes gabiausi darbininkų sišaukti. O kas praneš apie Stefaniją 
'adnvai Dainuos n lės Pip- Stu^m^kmto gaus 5 dol. atlyginimo .adomai, mainuos pieš ne p Miller % P Peterson 
eriutės iš Wilkes-Barnų. Į 
Grajįs 5 ypatų orkestrą.

Tikimės, kad niekas iš 
nusu apielinkės darbininkų p£*p-. Jokubmčiu sodžiaus, 
nepraleis sios progos neat- 
silankę.

Išvažiavimas bus 14 rug-, 
oiučio (August) Š. m. Valey ^ateušo Sa‘raninų iš Alksnupių so- 
'.t,.- džiaus, taipgi Onos Saraniniutės iš

52 Sheld-n

Paieškau b-olių, Juair Vincen- 
>•> Mic'ų. Kn»no g',v>.. Šiaulių pav.. 
..arsenų valsčiaus. Raudėnų paraui- 

Kemerši-a kaimo. Tuhs laikas 
jiedu gyvena Sch^r^'-tadv. N Y. Tn-

Miss. M. 3Iicvaitė (28)
105 VVashingtdn Št.'VVinthrop, Mass.

P-ieškau brolio Vinco Vasiliaus, 
Dirmiau gyveno Milwaukee, Wis. 

i ar kas 
jį žino malonė0 ©••ankšti.

M., Kairis.
Shebovgan, Ws.

Pajieškau seserį /Stefanijos ir bro-
O. Stulg'oskvĄ Kauno gub.. Ra- 

■~:nių pav., Betygalos paran.. taipgi 
. - uro Petro Rumei<--os. Meldžiu at-

Russell, Minn

Paiiešvau pusbrolių Antano ir 
Frano Kleivu. Kąujio gub. Grinkiš- ------- * - u v . ---1^:---gry- 
___  --------_ Meldžiu atsišaukti.

Jurgis Kleiva ..
26 Campbell štr., Carnegie, Pa.

Pajieškau pusbroliu: Kazimiero ir

view Parke, Inkerman, Pa. Presta'von’ųf
K. Arminas.

visi 
džiu atsišaukti.

Mikolas
52 Sheldon str. ,

Kauno gub. Mei

Sarapinas 
Hartford, Conn.

PALERMO, ARGENTINA
Gegužės 26 d. čionai apsi

vedė P. Jurgelionis su pane
le Uršule Petkevičiūtė. Jau
navedžių apsivedimas buvoj39 Portland str:’ Cambridge. Mass. 
su bažnvtinėm ceremoni-;v I
jom dėl užganėdinimo p-Įės 
U. Petkevičiūtės. Jaunai 
porai linkėtina kuolaimin- 
giausio gyvenimo. Per ves- > 
iiuves buvo renkamos aukos Pajieškau brclių: Domininko ir 
kares nukentėjusiems ir re- pjjos, Anykščių valsčiaus, jų pačių, 
voliucijai. Aukavo: P. Jur- ieigu da gyvi, meldžiu atsišaukti, ar 
velionis ir U. Petkevičiūtė-
po 5 p. P. Gruce, J. Vasiliau- . BON 33, Tunnelton, Ind. Con., Pa. 
-kas, J. Šatas, J. Jucius, E. Pajieškau brolio Jurgio Marcinke- 
Fernandez, J. Rakunas—po vičiaus. Suvalkų gub.. Mariampolės 
1 n K P Pil- Pav-’ Balbieriškio valsč.. Mackių kai-* P* ■**■• JOZaKab •JVC. A . rll mo jryveno Scranton, Pa. Meldžiu 
kauskas—20c. Smulkiu 30c. atsmaukti ar kas žino pranešti, 
viso revoliucijai 17 p.,’o ka '139 r«.
rėš nukentėjusiems aukavo:----------------------------------—
M Knnrinnic K-ra Šlimkpvič 1 pai’eškau brolio -Jono Subačiaus. A. nupnonis n. ra &imKeVlC, Snvalkų ?ub. Vilkaviškio pav.. Vait- 
P. Mačiulis-- po 1 p. B. Gris- kabalių valsč.. Tupiku kaimo, gyveno

Ellsworth, Pa.. dirbo kasyklose. 
Meldžiu jo paties atsišaukti 
nančiųjų apie jį pranešti.

Juozas Subačius
, Kingston. Pa.

Ppiieš'-r.u M. PalilLnio, gvveno 
Cleve'ande. Ohio. .Jo paties atsišauk- 

ar kas apie JĮ zir.o meldžiu prane
šti.

I M. Paugis

Pajieškau Antano. Mariutės ir Jo
no Viskocku. Meldžiu jų pačiu at- 
sišaukt' ar kas žino apie juos teiksis 
pranešti.

Joe Viskocva
501 N. Clinton avė., Trenton. N. J.

keviči—40c. viso kares nu
kęri tėjusiem 3p. 40c.

Aukautojams tariame ' 128 Kosciutko^tJ 
ačiū. Aukos kares nuken-«  ------- ;—
tėjusiems perduotos "L S. UrėjZ°fa™»S 
D. N. K.” C. R. iždininkui 45------ •'
o aukos revoliucijai, perdu- 
tes aukų rinkimo revolucio- 
nieriams Komitetan Beri- 
ssoj. J. Rakunas,
Aukas karės nukentėju
siems priėmiau,

F. Ivoškevičius.
Aukas revoliucijai priėmiau 

J. Žebrauskas. ‘

AUKOS

ar ži-

-"•vonn aoie South Tacoma. Wash., 
, jo paties atsišaukti, ar 

kas žino meldžiu pranešti.
’ Fortūnatas Kozmickas.

BON 160, Oregcn, City, Ore.

l Pajieškau brolio mykolo Kutros. 
gvveno Portland, Oregon. paeina is 

( Kauno gub.. Žagarės paran. Kiemsų 
į kaimo Meldžiu atsišaukti.

Karalius Kutra.
804 Front str., Chicopee Falls, Mass.

Pajieškau draugo Frano Maksvy
čio gyveno South Boston. Mass. Tu- 

* riu svarbų reikalą ir meldžiu atsišau- 
, kti, ar kas žino pranešti.

Karolius Kutra.
. 804 Front str., Chicopee Fails, Mass.

LAPORTE. IND.
Aukavo liet, nukentėjusiems 

karės Lietuvoje Jozef Wlack—50c. 
Pinigai perduoti L. Š. F.

J. G. Gegužis.

nuo

i Pajieškau Magdalenos ir Kaziunės 
' Narmantalių Kauno gub.. Telšių pav.. 
Kartinos parapijos, Kulepėnų kai 
mo. gyveno Chicagoj. Meldžiu atsi
šaukti.

! Stanislovas Razmus,
'230 Cardoni Avo., Detroit. Mi<h.

farmos: karmos:
Parsiduoda geros ir pigos farmos. 

Lietuvių Kolonijose, tiesiog nuo pačių 
savininkų, ant lengvų išmokėjimų ii 
per daug metų. Tos farmos yra vi
sokio didumo ir visokio brangumo.

Norintieji platesnių žinių kreipki- 
'.ės prie manęs Įdedami štampų. Ad- 
•esuokit: (35)

TONY ZABELO
Lake Co. BON 1. Pleacock, Mich

Tel. Hav Market 1712
LIETUVIU DARBO BIURAS 

(Employment Office) 
Parūpina darbus restoranuose, Ko

teliuose, fabrikuose, namuose 
Marjona Olšauskienė 

užveizda
43 Portland SL, Boston,

ir tt.

(?) 
Mass.

$1.75 IKI $2.50 SAVAITĖJ.
Išnuomojami kambariai su atskiru 

toiletu ir visais įtaisymais. Krcip 
kitės: (29)

29 Bolton St., So. Boston. Mass

FARMOS! FARMOS!
Didžiausia Lietuvių Kolonija A- 

■uerikoj. Šita kolonija randasi ne
toli didžiojo Michigan ežero, čia jau 
yra nusipirkę suviršum 300 Lietuvių 
.'armas, yra 7 kaimai lietuviais ap
gyventi, yra taipgi dvi lietuvių 
iraųgystės. Aš parduodu žemes po 
visas lietuviškas kolonijas, žemės 
•■ra visokios: prie molio, juodžemės 
.r maišytos, auga visokie javai. Ne- 
šdirbtos žemės akeris nuo $10 iki 
15 dolerių parsiduoda ant lengvų iš- 
nokėjimų, taipgi parsiduoda ir iš- 
lirbtos ūkės su budinkais. Lietu 
.•iarrrs apsigyvenus anglikai traukiasi 
ir pigiai parduoda savo ukes.

Dabar yra geriausis laikas pirkt: 
ūkę, nes matyti kokie javai kur auga

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

BON 13
SAUBLE, MICH.

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
-MICHIGANO ŪKININKAS” 

.sėjo ketvirtas numeris o 6-tas 
netinis išeis didelis ir su daug 
veikslų.. Bepartiviškas tinkamas vi 
■iiems ir lengvas skaityt, tik $1.00 me- 
ams. Kuris rašo daugiausia apie U- 
cininkavimą: Javus, Gyvulius ir tt.

Taigi parsišaukit ir skaitykit ne: 
malonu Lietuviam skaityt apie Uki- 
ninkystę nes mes esame visi Ukinin 
;ų vaikai. Adresuokit: (281

^MICHIGANO ' ŪKININKAS” 
P. O. BOX 96 Hart, Michigan

jau 
pus 
pa-

NAUJAS IŠRADIMAS 20 
AMŽIAUS

Dėl panaikinimo blakių, bambatie- 
rų ir kitų vabalėlių, kokie tik gal: 
atsirast jūsų stuboje, arba kur kitur. 
Tų visą panaikinsite j dvj dienas. 
Prisiųskite savo adresą. Visi patari
mai dykai. Rašykite— (29)

J. W. Sakauskas & CO.,
BON 42 Sta. E., Cleveland. Ohio.

LAFAYETTE BARBER SHOP 
IR PUBLIC VANOS.

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

(28)
M J. KAST ANT

565 Lafavette St. tarpe Stato Street 
ir R. R. avė., BRIDGPORT. CONN.

Paiieškru apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 20 metų amžiaus, ne augš- 
tesnės 5 pėdų 4 col., dalikatno sudėji
mo ir laisvų pažiūrų, sutinkančios 
imti civiliškų ši i ubą, mylinti gražų 
gyvenimą. Aš esu 26 metų, nege
riantis svaigalų ir nerūkantis. Su pir
mu laiškų prašau prisiųsti savo pa
veikslą.

Atsakymą duosiu kiekvienai.
J. A. Peljs. (28)

Cleveland, Ohio. I

Telephone: Back Bay 42M
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS GIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

1163 E. 76-th st.

ValMdoe:
Nuo 1 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki • vai. vakare.

<!• BOYLSTON STR.
i Saite 41*. 420 ir 421,
I Natoli didžiojo miesto knygyao, 
|J! BOSTON, MASS.

Telephone: Greenpoint 2327

MARC1N & MACYS I 
FURNHTRE CO-

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00 tik ant 
sąvaitfs

Pristatom į namus visokius 
daiktus į visų apielinkę Jeraey. 
NewYork, Šouth ir Centrai 
Bronklynų, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (?)

198-200 Grand Street
> tarpe Driggs ir Bedford avė.
Į BROOKLYN, N. Y.

Iš Alena lostevska, [asiro 
(au 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
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir paliktu laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina? 1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir antikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL
Žolės nuo visokių

1709 S. Halsted SL. Tel.
P. J. BALTRĖNAS. 

Chicago. III.
li Šita apgarsinimą turėtų persluo^tt 

kiekvienas, ištirpt ir pasilikt. ~



HUMORISTIKA

STEBUKLAI
Lietuvoj, beveik kiekvie

name kampelyj ir pakampėj 
atsiranda visokių stebuklų. 
Būdavo, išeini kur nors va
karo laike, tuoj ir pamatysi 
stebuklą.

Apsireiškius kur nors 
kiai šmėklai žmoneliai 
kias vietas laiko šventoj 
garboj; vadina: eudaunoms 
vietoms. Miniomis 
rinkę meldžiasi, kad išpra
šius mvlistą nuo nematomos 
dvasios. Bobelės neša, au
kauja: surius, kiaušinius, 
vištas ir kit ką.

Neprošali bus paminėti 
vieną stebuklą, kuri man te
ko matyt, tarnaujant už za-. 
kristijoną.

Vakaras temo. Saulė nu
sileido. Tuomet pasidarę 
tamsi naktis. Aš išėjau iau 
kan. Ir štai pasirodo vir
šui, prabaščiaus sodo tvorų.; 
žmogiškas pavvdalas. Iš pi r 
mo aš maniau, kad tai žmo
gus tykuojantis prie prabaš
čiaus obuolių, pasislėpiau 
žolyne, sėdžiu ir žiuriu. Bet 
akį primerkęs patėmijau, 
kad čia ne obolių vogimas 
o man griešnam žmogui, ne- 
sųpnaotamas stebuklas. A- 
nioliško gražumo moteriškė 
išpalengvo slenka prie pra-| 
basčiaus miegamojo kamba
rio lango. Atsidaro langą 
ir pranyksta tamsumoj. Ma
ne apima baimė, sukalbėjau 
šešerius poterius prie pane
lės švenčiausios, šešerius 
prie šventų ronų pono Jė
zaus ir nuėjau gult. Užmi
gau, ir nei nejutau kaip pra
ėjo naktis ir atėjo rytmetis. 
Atsikėliau, bet buvau taip 
nuvargęs, kad vos-nevos 
galėjau atitarnauti prabaš
čiaus mišioms. Po mišių nu
ėjęs klebonijon pas prabaš- 
čių, pradėjau pasakoti ma
tytą stebuklą. Bet prabaš- 
čiui nė kiek nesinorėjo klau
sytis; jis pasakė: Tu turi su
kalbėti 3 rožančius ir 3 syk 
apeiti keliais apie bažnyčią. 
O aš pastatysiu sodę koply
tėlė ir padarysiu eudauną 
vietą—garbei panelės šven
čiausios, apsireiškiusios šioj 
vietoj. Už dienos—kitos 
minijos bobelių ir žmonelių 
meldžiasi...

Aš atvažiavęs Amerikon 
papasakojau vienam bedie
viui, manydamas, kad jis at
virs prie dvasios šventos ir 
tikės stebuklams. Bet kur 
tau, jis sako, kad paleistuvė: 
ėjo pas praboščių...

Netikiu. L. St-s.

ko- 
to- 
pa- 

susi-

i teiraujasi 
pusbroli.

Iš Valparaiso universite
to atvažiavo So. Bostonan 
ant vakacijų lietuvis studen
tas ir sužinojo, kad vienas 
kalbėtojas važiuoja iš So. 
Bostono i Pennsylvanią pra
kalbų sakyt.

—Girdėjau, kad tamsta 
važiuoji i Pennsylvanijos 
mainas—sako jis kalbėto
jui.

—Taip, važiuoju.
—Tai ar negalėtum tams

ta pasiteirauti tenai apie 
mano pusbrolį? štai jo var
das ir pavardė ant raštelio.

—Gerai, galėsiu pasitei
rauti—sako kalbėtojas.—0 
ką jam pasakyti, jeigu ji at
rasiu ?

—Nieko.
—Tai kam jo jieškot?
—Aš noriu žinot, ar jis gy

vas ar ne. Mat jis senai jau 
mainose dirba, tai gali būt 
jau užmuštas ir gali būt. 
kad pinigų bankoj paliko. 0 
jei nieko nepaliko, tai gal iš 
kumpanės galima butų kiek 
išsiprovot.

Saliamonas buvo "didelis” 
galvočius, kad net negalėjo 
suskaityti savo pačių.

Ar žinote kad
is rekino (shark) nasrų 

gaunama geriausis laikro
dininkų aliejus. Vienas Te
kinas duoda apie pusę 
paintės.

Senovės Graikų drutuo- 
liai nevalgydavo mėsos. Jie 
maitindavosi daugiausia sū
riais, virintais su pienu 
grūdais ir džiovintomis fi
gomis.

Gamtininkai tvirtina, kad 
aras gali žiūrėt tiesiog Į 
saulę.

Redakcijos Atsakymai.
Redakcijos atsakymai

LSS nariui.—Kadangi 
apie debatus aprašymą ga
vome iš musų reporterio ir 
jau įdėjome, todėl jūsų ne
dėsime. Už pranešimą ta
riame ačiū.

*

A. Liutkui.—Dėl stokos 
vietos atidėjome i sekanti 
numeri.

V. Strimui. (Harrison.
X. J. ). Tamista parašykite 
aiškiau, ką norite pasakyti, 
iš jūsų raštelio nieks neišei
na.

Klaidos Atitaisymas.
"Keleivio" 26 num. iš Cle- 

velando tilpusioj korespon
dencijoj Įsiskverbė klaida 
(iš mano priežasties). Ten 
yra pasakyta, kad Clevelan- 
das turi gyventojų arti du 
mili°nu, gi turėjo buti—arti 
vieną milioną. šiuomi ir ati- i 
taisau klaidą.

žemės žiedas.
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Ofiso valandos:673
WASHINGTOW

i

STREET.

Ant 2 1 
akmens

Gelžkeliu laikro
di* sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai

važiuojantiems žmonėms, 
reikią visuomet tikras lai- 

Gvarantuotis ant 2t) me- 
Ypatingas pasiūlijimas. Mes iš-

((I

Visiems žinomos dainos
ANT NAUJAI IŠLEISTŲ.

COLUMBIJOS REKORDU
Jeigu norit turėt savo namuose geriausius 

dainininkus ir muzikus, kurie ant kiekvieno pa
reikalavimo padainuotų Jums žinomas Lietuviš
kas Dainas ir sugrajintų mylimus šokius, reikia 
turėt (. OLl MBIJOS Lietuviškus Rekordus.

YPATINGĄ ATYDĄ ATKREIPIAU ANT 
ŽEMIAI S PAMINĖTŲ REKORDŲ. 

16-inch. 75c.

(dainavo Karalienė Aniuolų parapijos choras 
Iš Brookly no.

E32I2. (OŽELIS.
(MĘS PADAINUOSIM.

E.J243. (SAULELĖ RAUDONA.
( B E A U ŠT A N TI AUŠ R ELĖ.

{dainavo Mare ir Jonas čižauskai.
E3241. (SKAMBANČIOS STYGOS.

(TU MANO MOTINĖLE.

{dainavo Jonas čižauskas.
T (GIMTINĖ ŠALIS.

(SUNKU GYVENTI.

1 uos 
bijos 
mieste.

Reikalaukit Naujo iliustruoto Columbijos 
Lietuviškų Rekordx Katalogo.

Jeigu negausit Katalogo arba Rekordų 
-avo apielinkėje, rašykit mums:

recordus galit gaut pas kiekvieną Coluni 
pardavėją, kurie randas kiekviename

v

COLUMBIA
GRAPHOPHONE COMPANY 

NEW YORK
DEPT. F.

SERGAMU VYRAI IR MOTERIS ATEIKITE PAS MANE.
Su visokiomis kroniikomis nervų ar nepaprastomis ligomis, reikalau

jančiomis specialisto gydytojaus.
JIEŠKOK PAGELBOS TEN, KUR GALIMA JĄ RASTI.

Ir pradėk tatai tuojaus stodamas ant kelio į sveikatą-

Nuo 9 ryto iki 4 po piet
Vakarais:

Nuo 6 vakare iki 8 

Nedėliomis:
Nuo 10 ryte iki 2. 

po piet. Tiktai.

Antros durys nuo 
Gayety Teatro.

NAVATNIAUSIA

šis-tas iš filozofijos.
Gerai išauklėtas ir man

dagus žmogus niekados ne
pasakys i kitą: ”tu kiaulė." 
Jis pavadins ji greičiausia 
”neraliuotu sutvėrimu.”

"Pigią mėsą šunis ėda," 
sako žmonės. Tas netiesa. 
Tai Įžeidimas milionierių 
šunims.

ne-

Maižiešiusmetikėjo dievo 
stebuklams; jis netikėjo, 
kad iš uolos galima padaryti 
vandenį.

/ - -
Adomas buvo toks kvai

lys, kad net nežinojo esąs 
nuogas.

L. St—s.

Į “Keleivio’’ Skaitytoms.
Gerbiamieji:— kurių pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg kra- 
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininkų rei
kalus.

Mainydami adresa būtinai 
turit priduoti ŠEN A Jį ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius. permainyt adreso
galima. Mainant adresą už- 
enka parašyt atvirutę, nes 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytojų mainy

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

”Kel.” Administracija.

gelžkeliu 
kuriems 
kas žinoti.
‘y- . . _
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso ui S5.75 C. O. 1). ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 

I Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
' cento. Atsiminkite jus užmokėtu
me: už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EKCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeuni Bldg. CHICAGO, JT.L

1 Lietuviai Kliaučiai
Viliokių* Vyrams Drabužiu 

Siuvame ant Užsakymo 
(Į Išvalome, •utaisome ir išproti- 

name >cnu.
Vienintčlė Rriauiių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą ui prioiaa- 
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES!.
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suproeit, 

kreipkitės p&s mus.
SOUTH BOSTON CUSTOll 

TULORING CO. 
Į 278 Broadvray, So. Bostoa.

visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

bet ir tesingi, šie straipsniai: 
kodėl vyrai tampa senberniais? 

Ar jaunos mergino* myli senber
nius?

Ar pritinka senberniams vesti 
jaunas merginas? Kode! mergi
nos tampa senmergėms?

Ar iauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti uz jaunų vaikinų.
Knyga papuošta labai puikiais- 

art lytiškais paveikslais. 
Kair.a tik C5 centai.

Knygos reikalaukite pas:

PIPIRMNKAS.
1540 MILtVAUKEE AVĖ.

CHICAGO, ILL. 
arba "Keleivio” redakcijoj. 
Agentams duodu dideli iiuošimti- 

(komišiną).

M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausį

EL1Ų. VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
raipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

362-356 2nd st., Sa. Baston.

Ei, Vyrai, Asai Pu 
YUDEIKO!

Jia ažiaiko gerą Reatsaraciją. 
▼iaokioa rųaiea Alaus, Degtinė* 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broaiway ir 259 D Streets 
SO. BOSTON, MASS.

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

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ; 

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

8UJIEŠKOM E TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j visa* pasaulio dalis geriausia gaut pas mus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšieu dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS
253 BROADWAY, ‘SOUTH BOSTON, MASS.

I

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS-KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šalti. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagel’oą taip pigiai, 
lasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAU.11N T GYVYBŲ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų. plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne
kentė!: da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

Fishleigh & ('o.. B. 70 Athenaeum Bldg.. Chicago. III.

I

aaeioemoio^^ f

Siutus ir kitokius
Rubus

i<f>

t>

b

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinant, kad Jų* sučėdysit pinigų Ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imasi 
materija iš gerųjų firmų ir primieruojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogau 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

<

E

netoli
Boylston Street,

Antros lubos.

Nieko jums nelėšuoja apžiūrėjimas, jeigu paimsit gydymą. Tik
ras ir rūpestingas išegzaminavimas atidengs jums tikrą jūsų 
kūnišką stovį, ir tuojaus jus stojate ant tikro kelio į sveikatą, iš- i!, 
vengdami visokių torturų ir kankinimų per gydytojus.

Ilgametis patyrimas, paskutiniai medicinos mokslo išradimai >;/ 
ir elektrybė, naujausi gydymo įtaisymai ir rūpestingiausia pneziura 
užtikrina išgydymą kiekvienam.

Tūkstančiai sergančių vyrų ir moterų gali išvengti operacijos !( 
peilio, gydydamiesi paskutiniais moksliškais metodais.

Jeigu negalit rasti sau pagelbos jūsų kančiose ir jau suabejojote ėį 
apie pasveikimą, atsilankykite pas mane ir atrasite viltį ir tikrą N 
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, J.iežiuvio j j 
apsivėlimo, Špuogų, Reumatizmo ar Užkietėjimo vidurių? Visos L 
šitos ir daugybė kitų ligų, yra ženklu sveikatos puolimo.

Aš gydau vyrus ir moteris nuo daugelio metų. Jūsų atsilanky- (j? 
mas pertikrins jus apie mano atsalcantumą ir užganėdins jus, pri- W 
rodant kaip į trumpą laiką galima suardytą sveikatą pataisyti. Aš M 
prašalinu tik tikrą ligos priežastį, o liga pati per avė dingsta. At- Ji) 
minkit, ligos ištyrimas yra visai dykai. _ __ m

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

Dr. J. H. KENEALY. «73 Mashington St.. BOSTOS, MASS.

AR NORI, KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu *«ip, tai nusitark į

KREST KENDŽIŲ,
>;}o Ji niekad nepamirš jus, nes 
Tkendžių gardumas priverčia ją 
(j)jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
: visados Lovvney’s Crest Ken
edžių. Jeigu negali gaut kitur, 
štai prisiųsk įnums dolerį, o-- _
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APTIEKA

I
Tsfstagiaaaia fr Geriausia
S u taigom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar U 
Lietuvos atvežti ar amerikoniild. 
Gyduolių galite gauti, kokia* tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, Savininkas
18 Brsadwav, So. Boston.

Galite reikalaut ir per laiško*, 
j' o mes per ekspresą gyduoles at-

i

VINCAS RAČKAUSKAS.
Lietuvys kriaučius. 

nūs,

| kitės pas mane, 
tarnavimą.

Pataisau se- 
išvalau, išprosinu ir siuvu nau- 

: jus visokius Rubus. Reikale kreip- 
o gausit gerą pa-

Main Satr., 
Torrington, Conn.

160 F..

f

tai mesk savo senąjį dar
bą ir pradėk dirbti prie musų. Mes 
GVARANTUOJAME, kad kiekvienas 
vyras arba moteris uždirbs nuo 
iki $8. į dieną. Su musų NAUJAI 
išrasta MAŠINA ,iel aštrių i mo peilių 
ir žirklių. Perka kiekviena moteris 
iš pirmo pamatymo. Pirma negu 
pradėsi dirbti, gauk vieną dėl išmė
ginimo DOVANAI. Jei apsiimsi ap
mokėti už prisiuntimą, tai prisiu.-k 
savo vardą. <» mes pasiųsim vieną 
mašiną tuojaus. (:»ą >

TIIE M. SHARPENER, D. A. 
4456 S. Hermitage Avė.

CHICAGO. ILL.

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

”KELEIVĮ.”

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška

IIM W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21011

S REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRR- ji 
Sijos devynerios” yra tikrai lietuviškos, j 
/'į MT s •• • M M •> _  ------------ « A ± _•--------------------±A._

jį rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčinnt 11 
;j tuojaus apturėsite.

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai; 
j O ’

.s

t

gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtu kendžių.

Gerausias agentas Bostoną.
K. ŠIDLAUSKAS

226 BR0ADVVAY,
SOUTH BOSTON U o

Pirk Laikrodėli?

1EXI RA!
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 
SI.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėtą sumą.

Taipgi pajieškau agentų 
Mass. valstijoj. Patinimas ne
reikalingas. kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (propcrte).
Galima lengvai uždirbt po $20.00 
j savaitę. Kreipkitės.

P. VALUKONTS,
255 Broadway, So. Boston, Mass

F 1
U dL

TREJOS DEVYNERIOS 
arb* 

TREJANKA
S»suied<i ii rf jeairii, gydančiu žohif ir iaintf.
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dei skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakeli šitų gydančių 

augmenų užmerkti j vieną kvortą čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po -’4 valandų gerti po pus< stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
įm 229 Bedford Ava., Brooklyn, N. Y.

Kampai North ,-to» galvis.



PENKIŲ AKTŲ ISTORINĖ 
TRAGEDIJA.

Iš paskutinių dienų Arkonos 
Motyvai skolinti iš B. Komorovvskio 

JONAS B. SMELSTORIUS.
(Tąsa.)

Viskas galvoj maišos—palauksiu truputį. 
Te jausmai aprimsta—Eisiu palei tvorą— 
Ne, baugu... kas gali nuveikt širdies norą...

KANKLININKAS.
(Eidamas per kiemą, skambina kanklėmis 
Atmink mergele- tu tą naktelę, 
Kuomet lakštutė čiulbėjo, 
Kuomet žvaigždelė srovėj upelio 
Meilingai mudviem? mirgėjo.
Atmink, mergele, kad tu galvelę 
Man ant krutinės sudėjus, 
širdies troškimams paleidai valią 
Ir mano bučkiais žavėjai®.
Tavo akutės kai dvi žvaigždutės 
Džiaugsmu ir laime žėrėjo, 
šaipės mėnulis, šnibždėj' vėjalis, 
E et širdis širdį girdėju..
Atmink, mergele, tu tą naktelę 
į.akštutės giesmę, upelį, 
Kuomet svajonė radastoms kelią 
Mums barstė į Laimių šalį.

JOANAS.
(Išbėga matomai pasipiktinęs.)

Tai jiedu! tai jiedu!... lai bjauri niekšystė: 
Neištikimybė, o jo viliugystė!...

(Netekėtai susiduria su Slanka.)

SLAN KA.
. .Eik šalin iš kelio! Kai drįsti sutikti 
Mane taip, begėdi?...

JOANAS.
Neprivalo pykti 

Tasai, kas pats savęs nebepugodoja! 
Tiktai tas begėdis kas tiesai meluoja; 
Naktis ne ikvaliai tamsi ir slaptnga, 
Kad Uitai paslėpus, kas perdaug gėdinga.

SLANKA.
(Drebėdama, sviruodama pati sau.)

Jis matė!... girdėjo... O. viskas prapuolė!...
(Apulpus griūva.)

JOANAS.
(šaltai į gulinčią žiūrėdamas.)

Pati save kaltink, kad doroj nupuolei 
Taip žemai, kad sunku gėdą išturėti.

(Pasilenkęs paliečia ir atsitiesdamas.)
Bet jinai apalpo... Čia leist jai gulėti 
Negalimas daiktas, reik sargams pranešti.

(Puolasi bėgt, urnai susilaiko, 
grįžta ir svarsto.)

Ji.u rumuese miega... Ir kur čia ją nešti.... 
(Pasisvarstęs nubėga.)

HENRIS.
(Ateidamas su Makaru besišn kėdami sustoja 

nematydami gulinčios Slankos.)
...Taip broli Makarai, eikim prie dalyko,
Turim išsinešdint—ant manęs čia tvko...

MAKARAS.
Leisk bent atsipeikėt, nes atimi protą 
Tu vakar kalbėjai tiktai apie puotą, 
Dabar nori bėgti, net sunku suprasti.
Juk ilgiau čia būnant, daugiau galim rasti...

dainuoja. >

, HENRIS.
(Pasik. Damas).

'Tikiuosi, beginklio žudiku nebusi.
Matai—aš be kardo....

MAKARAS.
(Smarkiai išsitraukdamas kardą.)

Halt! nur zum Gefecht!...
JOANAS.

(Įniršęs atmušdamas smūgį.)
{Prakeikti viliugiai!

MAKARAS.
...Bedrauend \vilder knecht!...

KRAKAS.
(Sugrįždamas iš žinyčios ir užtikęs 

besimušančius.)
O dievai piktieji!... Kas gi šičia daros? 
Išsitraukia peilį ir veria Joanui iš užpakalio.) 
Pašėlęs palaiki! Prasmegk čia negeras!

(Joanui svyruojant ir griūvant.)
Žūk ir namų mano netepk svečio krauju.

JOANAS.
(Pakeldamas nuo žemės galvą ir žiūrėdamas

į Kraką.)
Tau aš kunigaikšti, mirdamas aukauju 
Savo šiltą kraują, idant juo nuplautum 
Sau akis—likk sveikas—kad neapsigautum. 

(Visi tylėdami stovi aplink mirštantį.)

Aktas III.
Scenėrija atvaizdinu Baltijos juros krantą 

apaugusį miškais. .Miške slapstosi iš Alkanos iš
vyti kryžeiviai.

MAKARAS.

KELEIVIS. 7

HENRIS.
Ne! ilgiau nenoriu aš čia besapnuoti. 
Liepk ruoštis kelionėn, turime išjoti 
Rytmečui beauštant. Negaliu užmigti, 
Kada pastebėjau, kau gal atsitikti, 
Jog ir sveiko kaulo iš čia neišnešim.

MAKARAS.
Na, tik eiki gulti, o ryt pažiūrėsim...
Kas reikės daryti....

HENRIS.
(Užkliūva koja už. gulinčios Slankos.)

| Visi velniai tarsi priešais mus išėjo.
I Ir eldės paleisti ant juros be vėjo 
Negali. Reik laukti... Gal tik šitas miškas 
Suteiks mums atvangą....

SAUNORAS.
(Girdėdamas .Makaro aimanavimą, prieidamas 

iš užpakalio.)
Manau dar ne viskas 

Žuvęs, kada vilties spindulėlis lieka. 
Tiesą, kad Butėnas išblaškė jus spėką, 
Liaudį pasišaukęs, bet vis atsitiko, 
Kad jojo laimėjims nelaime jam liko. 
Pily j suirutė. Pats Krakas sumišo, 
Meldžia jieškot Slankos, kuri laike maišto 
Lyg kad akmuo jūron įmestas pragaišo...

MAKARAS.
Jeigu ir pražuvo, kas mums iš to viso? 

SAUNORAS.
Jei butų ji žuvus,, tai bent jos lavoną 
Jau butų atradę. Aš mat Tverijoną 
Sutikęs išklausiau, o tas man pasakė, 
Kad ir pats Butėnas proto nebetekęs. 
Viską užsimiršęs vien varo jieškoti, 
Liepdams nors iš žemės, girdi, ją iškasti.

MAKARAS.
Sakai, jos neranda, mes turim ją rasti. 

SAUNORAS.
Kamgi mums tas darbas, geriau 

pas’naudoti
Iš tos suirutės ir užpult Arkoną.

MAKARAS.
Ne! Eik, pasirūpink, idant jos lavoną 
Atradę tylėtų.

SAUNORAS.
Tai kas iš to butų?

MAKARAS.
Tas, kad pats Butėnas į mus rankas kliūtų, 
O sykiu mums tektų ir visa valstybė!

SAUNORAS
Tūkstantis perkūnų! Bet tavo gudrybė 
Apsukt mane nori?... Tik ir aš nepaikas!

MAKARAS
Gėdinkis, karžygi, tarsi mažas vaikas, 
Bereikalo barties ir kaip sanprotauti.

SAUNORAS
Pasakvk, ką reiškia "mes turime gauti 
Valstybę”?...

Kasgi čia dabartės?!
(Pasilenkęs ir išgąstingai atšokdamas.) 

O dievai, kas šičia!—kūnas kunigaikštės! 
Brangi kunigaikšte !...

(Susmunka prie jos ant keliu.)

MAKARAS.
Ir šičia slaptybė.... 

Ar dar kiek kvėpuoja?
HENRIS.

Rodosi, gyvybė
.Jau kūną apleido.

JOANAS.
(Sugrįždamas ir radęs čia kryžeivius.) 

Ištikro, lyg tyčia...
Ką?... Tu!... Uh, križeivi! niekše, ir tu 

šičia!
Tai tavo kaltybė! Ginkis, arba žūsi!

MAKARAS
Ha, ha, ha! juk mudviejų siekis 

Butėną prašalint! Valstybę—turėkis 
Tu sau ją ir vienas, tik man buk dėkingas 
Už mano pagalbą ar bent gerą žodį.

SAUNORAS
Ir pusiau dalinties?

MAKARAS
Eh, koks tu juokingas! 

Juk dar neturi jos, da nieko neduodi, 
O jau ir deriesi. Pirma reik suimti. 
Baisųjį Butėną.

SAUNORAS
Veltui būt mėginti 

Statyti gudrybę priešais jojo spėką.
MAKARAS

Pats sakei, kad viltis jį nuveikt mums lieka, 
O dabar drebi vėl prieš jojo galybę..
Kur neima kardas, reik vartot gudrybę— 
Mums reikia Butėnas duobėn įvilioti 
Štai kaip: tu nuėjęs turi sumeluoti,
Kad mes K rako pačią turime paslėpę, 
Kad esi patyręs, jog esam paliepę 
Sargams ją daboti, o patįs sau miegam.

IVAIRUMYNAIScott Nearing ir ‘Kova'
■ • ' ■

Balandžio mėnesyj Chica- 
goj įvyko debatai Toledo iliustracija apie amerikoni- 
universitėto profesoriaus, ško darbininko padėjimą at- 
išvyto iš Pennsylvanijos u- vaizdinta žodžiais ne darbi- 
niversiteto už savo prieška- ninko, ne socialisto, bet pa- 

ipitalist’nius raštus Scott čios valdžios, išleidusios sa* 
Nearing’o ir Charles Ed. vo atsišaukima i darbinin- 
Ruseli io. žinomojo e.yso; kus, kad rasytusi arnujon ir h. ^ukiakad vckiečiu dar 
ciahsto patrioto, smarkiai tucmi pagerintų savo bųvi. 
pritariančio karei ir apsi
ginklavimui. Tema deba
tams buvo: "Aktualis kiau

ksimas Jungtinių Valstijų- 
apsiginklavimo.” Afirma- 
tyvą laikė Russellis, nega
tyvą—Scott Nearing.

• Russelis debatus atidarė 
išvedžiojimais:

"Esenčioj kapitalizmo si
stemoj negalima išvengti 
karės. Pakol gyvuoja ka
pitalizmas, turime gin
kluotis.*** Turime turėti 
galią apsiginti nuo banditų, 
kurie gali ant musų šalies 
užpulti. Turime turėt ga- 

j lią apginti savo žmonas, vai- 
J kus, turtą ir visųpirmiausia 
musu amerikoniška 
kratiją.”

Russellis aiškino, 
bartinis momentas 
ko teorijoms budavoti, o da 
mažiau jis tinka skelbimui 
gražių taikos prakalbų... 
Šiuo laiku reikia veikti. Nu
rodė ir apibudino dabarti
nės karės priežastis. "Ka
rė kilo delei susikrovimo 
perviršio produkcijos atski 
ruošė kraštuose, kas įtempė 
konkurencijinę kovą pasau
lio rinkoje. To įtempimo 
trūkimas turėjo įvykti." 
Russellis pripažįsta, kad ly
giai taip pat dalykai stovi 
Meksikoj. Meksikos nera
mumų priežastimis yra var
žytinės stambiųjų kapitalis
tų už teisę ekspliotuoti te- 
naitinius gamtos turtų šal
tinius. ’.’Tąjį dklykų stovi 
socialistai senai žino. Aš 
pats ilgus metus reikalavau 
tokio dalykų stovio prašaii- 
nimo, bet dabar įsitikinau, 
kad jau pervėlu kovoti prieš 
kapitalizmą balioto priemo
nėmis...”

Nearingas aštriai sukriti
kavo Russellio išvedžioji
mus, sakvdamas:7 v

"Visai teisingai p. Russel
lis apibudino priežastis, ku
rios karę pagimdė... Bet dėl 
ko jis ragina mus ginklu 
ginti tą konkurencinės ko
vos ir privatinės nuosavy
bės sistemą, kuri pagamina 
kares?...

"Jeigu kapitalistai atvitai 
sakytų, kad neturi rinkų 
savo prekėms parduoti, ir 
įsakinėtų darbininkams sto
ti į armiją ir aukoti savo gy
vastį dėl kapitalistų pelno, 
tai neatsirastų nei vienas 
darbininkas, kuris jų įsaky
mui pasiduotų. Dėlto mul
kina juos pasakomis apie 
liaudies teises, apie tėvynę, 
kurią reik ginti.”

Prof. Nearing dėl ilius
tracijos perskaitė posmą iš 
Jungtinių Valstijų valdžios 
išleisto pamfleto:

’'Neužtikrintas darbinin
ko padėjimas. Straikai, 
darbo trukumas, ligos, ne
laimingi atsitikimai, žemos 
algos ir trukumas vilties 
dėl pagerėjimo. Kasdien 
reikia grįžti prie to paties 

Kiekvienas darbi- 
mirties atsitikimas 

našles, našlaičius, 
nieks negloboja.

seni—niekur darbo

’ ing, "jeigu ištikrujų kanuo- 
iėmis demokratiją apgint ir 
butų galima.”

Turime pastebėti, kad

'reikalavimais, tečiaus karei
viai atsisakė juos areštuoti.

VISUR "VOKIEČIAI.”
Buti šiandien Amerikoje 

vokiečiu ir daryti valdžiai 
ar kapitalistams kokių kliū
čių, reiškia konspiraciją. 
Todėl kur tik darbininkai 
pareikalauja daugiau algos, 
kapitalistų spauda tuojaus I

ŠIMKUS JAU IŠVA
ŽIUOJA.

Tautininkų laikraščiai 
praneša, kad p. St. Šimkus 
26 liepos jau išvažiuoja Ru
sijon.

Jis atvažiavo Amerikon 
1915 metais kaipo Lietuvių 
Draugijos Nukentėjusiems 
įuo karės šelpti įgaliotinis, 
•inkti tai draugijai pinigų, 
š pradžios jis tarėsi su yn
omis srovėmis, o negalėda- 
nas susitarti bandė veikti 
avarankiai ir "kalbėti vi- 
iems, kas tik prakalbas pa- 
engs,” bet paskui susidėjo 
u klerikalais. Išdirbęs 
laugiau kaip metus ir gerai 
u jais susipažinęs, jis vie- 
ai per laikraščius išparodė 
įešvarią kunigų politiką, iš- 
adino juos 
vasputinais” ir pristojo prie 
autininkų.
tunigų laikraščiai be palio- 
os jį šmeižė.

bas. Arizonoj variakasia 
[pagrūmojo savo ’šnaudoto 
ijams straiku. Valstijos gu 
i bernatorius tuojaus mušt 
; Washingtonan telegramą 
■ kad Arizonoj "vokiečiai' 
daro suokalbį sustabdyti va 
rio produkciją.

Kada kapitalistai, lyg ti< 
vanagai įsigėrę žmonių ku 
nan, siurbia iš darbininki 
paskutinį lašą kraujo, keli; 
negirdėtas kainas ant mals 
to, tai gerai ir patriotiška 
bet kada darbininkai parei 
kalauja kelių centų daugiai 
už savo darbą, tai jie "vokie 
čių įrankiai.” Plutokrata 
neturi nei gėdos nei sąžinės

Kolorado? valstijos sena 
torius, kuris pats valdo di 
dėlės anglies kasyklas, paša 
kė anądien senate, kac 
IWW. unija yra vokiečit 
įrankis ir kursto angliaka 
sius prie streiko.

Tie žodžiai netyčia išspruko 
iš po valdininkų plunksnos, 
bet jie pasakė mums darbi-, 

i p.in kams už ką mes turime Į 
eiti nukaut savo gyvastį.; 
Prof. Nearing tolesniai te-i 
sė: "Jeigu darbinikai žino
tų karės priežastis, jie nelei
stų varyt save ant karės 
lauko.. Liuosvbės užtikrini
mu yra tik laisvė susirinki
mų, lasvė žodžio. Pastovi 
armija yra tik kapitalizmo 
tvirtovė....

"Bet pasakoja, mums p. 
Russellis, kad mes galime 
bv.t kokių banditų užpultai. 
Jeigu ir ištikrujų musų kra
štui išlauko grėstų pavoju:;, 
tai mes darbininkai ne su 
ginklu rankose privalome 
ginti šalį, bet turime dirbti 
dėl taikos idėjos, dėl pakėli
mo augščiaus kultūros....”

šitas kelintas nuomonių 
užtektinai gerai sucharak- 
terizuoja profesorius Scott 
Nearingo gilius įsitikinimus.

Visai nesistebiu, kad to
kie iš "Velnio užpečkio” mo
kyklos išėję rašytojai, kaip 
"K." Ilgavyžis, gali pliau
kšti apie minėtą darbininkų 
draugą nesąmanes, bet kad 
"Kovos” redakcija leidžia 
tokių rašytojų raštais pur
vinti ”Kovos” puslapius, tai 
jau, kaip sau norit, reikia 
pripažinti, kad’ "Kovos” re
dakcija visai nesiskaito su 
faktais ir jei tik koks ilga
vyžis ar ilgausis užsipuolė 
ant proletariato ”autorite- 
tų,” tai ir deda, sėdama tar
pe socialistų pasipiktinimus 
ir suirutę.

Nejaugi mes sąjungie
čiai galime šitokią taktiką 
toleruoti?

Sąjungietis.

Į

demo-

kad da- 
neatsa-

EMMA GOLDMAN IR 
BERKMAN SUNKIAI 

NUBAUSTI.
Anarchistai Emma Gold- 

man ir jos draugas Berk- 
man, kurie buvo andai areš
tuoti New Yorke už agitaci
ją prieš registraciją, nutei
sti kiekvienas 2 metams ka
lėjiman ir užmokėti po $10,-J 
000 baudos.

ANARCHISTAI VIS 
VEIKIA.

Iš Petrogrado praneša 
ma, jog nežiūrint to, ka< 
pereitos savaitės panedėl 
kazokai užpuolė anarchiste 
lizdą ir visus juos tenai are 
štavo ir dabar jie laikomi pc 
sargyba caro žiemos Ru 
muose, atskiri anarchistu 
būriai vis da nesiliauja vei
kę. Jie vis kursto kareivius, 
kad tie apsuptų Marijos Ru 
mus ir suimtų visą laikinąją 
vyriausybę. Praėjusi utar 
ninką apie 200 anarchistų 
atėjo i Maskvos Pulko butą 
ir ypatiškai stengėsi karei
vius prie to- prikalbinti. Ka
reiviai vienok balsų didžiu
ma šitą patarimą atmetė.

Tas pats anarchistų bū
rys tuomet kreipėsi laišku i 
Pirmąjį Kulkasvaidžių Pul
ką, kad tas paliuosuotų su
imtus anarchistus. Karei
viai išklausė anarchistų rei
kalavimą ir nutarė jį išpil
dyti. Jie buvo jau beeiną 
anarchistus liusuoti, bet tuo 
tarpu pribuvo Darbininkų 
ir Kareivių Tarybos Pildo
mojo Komiteto narys ir per
kalbėjo juos . Jis reikalavo 
areštuoti ir tuos anarchis
tus, kurie buvo tėję su tais

"lietuviškais

Nuo to laiko

aes*

H. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

■i
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iš iš I

10 m. So. Bostone.
3$9 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIU KNYGŲ 

IR KITOKIU DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame

rikoje leidžiamus 1 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti, ii 

Krautuve atvira nuo 7 iš ryto;; 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji
kreiptis laišku šiuo adresu: 

J. A. KATKUS 
2204 Forbes st..

r
O

laikraščius, * :

galit 
(30)

Pittsburgh, Pa. .;

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

J. Rimkus
P. O. Bot 36. . llolbrook. Mass.

DYKAI
ŠITAS BRANGUS 
VADAS I SVEIKATA 

• •
Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 

liga?, kaip sifilis arba kraujo užnuodijtaas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstą ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios iik kankina 

r vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali buti pasekmingai gydomos tamistoe 
1 namuose už labai mažą atlyginimą.

Šita dykai duodama knyga joms taip-gi pasakys apie musu pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknn negalės, tukingumas, priet varius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

Sveikata 
pamiegos 

ir 
energija

kerato. 
ninko 
palieka 
kurių 
Esate 
negaunate, o susitaupyti pi 
nigų ateinančioms savo gy
venimo dienoms paturėti 
jums nėra iš kur. štai są
lygos, kokiose darbininkai 
Amerikoje turi gyventi.'
/ Taigi, kaip išrodo darbi

ninkui ta tėvynė ir toji mu
sų amerikoniška demokra
tija, kurią Russellis darbi

ninkams liepia eit ginti? 
[Tokia demokratija neverta. 
[ kad mes ją eitume ginti !"— 
įužreiškė prof. Scott Near-

...............Valstija

vardas ir pavarde

Gatva ir No 6

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimu strėnose; nuo skandžių ir skaudančią sąnariu; nūn "aivos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; r.uo aprovusio pilvo; nuo atsiriangėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimi.:; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsės ir nu dlpnęs rytmetyje t Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nestojimą gėdinimas) draugijos? ^Ar 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra, ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir syruptornus. Ji pasakys jurus apie musų gydymą dolči sugrąžinimo žmo
nių j jų senų laikų sveikata, spėką-ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užtūri gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras Dei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurio 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežaštis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali buti sumažinamos. Skaitykit šitą brangu vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
Jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

PrfctąsHt Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DCU J. RUSSELL PRICE CO., L.501 & Cuktoa 9ta., CbUato, IU. ,

Brangis Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiusti vysoi dykai, apmokėta 
pačta, jusi; brangią medikališką knygą.
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VISOKIOS ŽINIOS
Tesykles naujokams imti.

ir
ar,

Kaip bus naujokai 
šaukiami

Kiekvienam mieste 
miestelyje bus sudaryti 
jau susidarė tam tikri nau
jokams imti komitetai. An
gliškai jie vadinasi ”local 
boards.”

Kaip tik registracijos kor
tos ir kiti dalykai bus sut
varkyti, tie lokaliai komite
tai tuojaus paskirs laiką ir 
vietą, kur visi užsiregistra
vusieji turės stoti.

Už trijų dienų iki stojimo 
visose paėtose ir kitose vie
šose vietose bus iškabinti vi
sų užsiregistravusiusių var
dų surašai ir pasakyta, kur 
jie turi stoti. Beto da, kiek
vienam bus nusiųstas pra
nešimas per pačtą Į namus 
tuo pačiu adresu, kuris buvo 
paduotas ant registracijos 
kortos. Tame pranešime 
taipgi bus pasakyta, kur 
reikia stoti.

Stojus nurodyton vieton, 
visų pirmiausia daktaras iš- 
egzaminuos. Jeigu vienas 
daktaras atras naujoką ne
tinkamu kariumenės tarny-į 
stei, tai kitas turės da išeg
zaminuoti.

Po daktaro egzaminaci- 
jos komitetas spręs, katruos 
imti, katKuos paliuosuoti.

Kokių neims.
Nuo kariumenės bus pa

liuosuoti :
1. Visi Jungtinių Valstijų 

valdininkai ir atskirų val
stijų ir miestų urėdininkai, 
kurie yra žmonių renkami.

2. Visų tikėjimų tinkamai 
iššventinti kunigai ir klerū 
kai.

3. Visi Vokietijos valdi
niai, visviena ar jie turi 
pirmas popieras išsiėmę, 
ar ne.

4. Visi kitų šalių valdiniai 
ar piliečiai, taigi ir visi lie
tuviai, kurie tik neturi išsi
ėmę pirmųjų popierų.

5. Visi vedę vyrai, kurie 
iš savo darbo užlaiko pačią 
ar vaikus ne daugiau kaip 
16 metų amžiaus. (Kurie 
pasakys, kad jų pačios dir
ba, tuos ir vedusius ims.)

6. Visi sūnus, kurie užlai
ko senas savo motinas.

7. Visi broliai, kurie už
laiko mirusių savo tėvų vai
kus neaugščiau 16 metų am
žiaus.

8. Visi jurininkai ir laivi
ninkai.

9. Visi darbininkai, kurie 
dirba Suvienytų Valstijii 
uostuose, arsenaluose ar 
ginklų dirbtuvėse.

10. Visi nariai tokių tikė
jimų arba tikybinių organi
zacijų, kurių principai prie
šingi karei.

Tečiaus kad pasiliuosa- 
vus nuo kariumenės pasire
miant nurodytais čia pama
tais, reikia paduoti tam tik
rą reikalavimą.
Kaip paduoti reikalavimą 

pasiliuosavimui nuo 
kariumenės.

Jei registracijos metu kas 
padavė pamatą pasiliuosa
vimui nuo kariumenės, tai 
to da neužtenka. Dabar bus 
prirengtos tam tikros blan- 
kos ir kas turi gerų priežas
čių pasiliuosavimui, turės 
išpildyt tokią blanką. Blan- 
kos bus gaunamos naujokų 
ėmimo komitetuose. Išpil
džius tokią blanką reikia 
sugrąžinti ne vėliau kaip už 
7 dienų nuo gavimo pašau
kimo.

i PASIKĖSINA ’AS ANT 
IWW. UNiJOS.

Arizonos valstijoj, Kin- 
gman miestelyje valdžia iš
leido Įsakymą areštuoti 15 
IWW. unijos agitatorių, ku- 

’ rie iššaukė tenai variaka- 
sius Į streiką. Kapitalistai 
kaltina šitą uniją kaipo vo
kiečių valdžios Įranki. Mat 
tolų apkaltinimą padarius 
lengviausia bus darbininkų 
uniją sunaikinti. EI Pašoj, 
toj pačioj Arizonoj, karei
viai suėmė 14 žmonių ir sa
ko. kad jie yra IWW. unijos 
agitatoriai. Variakasių 
streikas Arizonoj plėtojasi 
Kapitalistai reikalauja ka
riumenės streikui nuslopint.

PATĖMIJO žvaigždę:. 
36,077,184.000,000 MYLIŲ 

NUO ŽEMĖS.
Anglų profesorius Bar- 

nard patėmijo naują žvaig
ždę, kuri esanti arčiausia 
šiaurės danguje prie žemės. 
Jos šviesa prie žemės priei
na tik i 6 metus, o myliomis 
jos atstumą skaitant esą 
apie 36,077,1&4,000,000 ( 36 
'.rilionai 77 bilionai ir 184 
milionai) mylių.
PO POPIEŽIAUS PALO- 

CIAIS ŽEMĖ DREBA.
Anksti pereitos nedėlios 

•ytą Romoj pradėjo drebėti 
'ėmė. Susiubavo, subraš
kėjo popiežiaus palociai ir 
persigandęs "šventas tė- 
.-as” iššoko iš lovos be keli- 
įių. Nelaimių vienok nebu-

Socialistai reikalauja 
atlyginimo

Bostono socialistai
, piai darbuojasi, kad aps- 
kaitliavus darbininkams pa
darytą blėdi laike demons- 
.racijos 1 d. liepos. Jau tu
ri susirašę daugybę žmonių, 
eurie nukentėjo nuo užsi- 
juolusių uniformuotų pa
laužą. Už išdraskytą socia- 
istų butą, sudraskytas vė- 
iavas ir demonstrantų dra
bužius pasidaro virš 7,000 
iolerių. Atlyginimą turės 
įžmokėt miestas.

Socialistai turi ne tik raš- 
:iškus prirodymus kareivių 
ižpuolimo. bet kuoaiškiau- • i* • • •

JŲ

stro-

das fgotografijas visų 
įieksiško darbo.

Kas esate bent kiek 
tentėję, paduokite savo 
calavimą socialistams.

nu- 
rei-

Rusų jurininkai Bostone.
Pereitoj savaitėj Bosto

nan atplaukė 102 jurininku 
• 3 oficieriai. Prieplaukoj 

iiems buvo Įtaisytas iškil- 
ningas priėmimas ir pasvei
kinimas, kame dalyvavo 
2,000 Amerikos jurininkų, 
^usai atvažiavo Amerikon 
pasiimti tris laivus minoms 
raudy t, kurie buvo čia užsa
kyti.

Varduvėse sudėjo 
$8.80 aukų.

Liepos 1 d. Roxburyje bu
vo P. Neprausėio varduvės. 
Susirinkę 10 vai. iš ryto, 
svečiai linksminosi iki 1-mai 
valandai, o paskui visi išva
žiavo Bostonan taikos de
monstracijoj dalyvauti. Po 
demonstracijos žmonės su
grįžo baisiai susijudinę ir 
pasipiktinę kareivių ir juo- 
dešimčių pasielgimu, kurie 
puvo užpuolė ant ramių 
žmonių irsuarilė darbininkų 
procesiją. S. Svetkauskas, 
kuris už genima raudonos 
vėliavos buvo policijos ap
stumdytas. patarė svečiams 
paaukauti kiek nors areš
tuotų darbininkų apginimui. 
Visi tam sumanymui prita
rė ir aukavo: J. Šnokovski 
$2, P. Nepraustis ir P. An- 
dreliunas po $1: S. šveit- 
kauskas, J. Miliušis, K. Kiš
kis, S. SaValiūnas, P. Petro
nis, J. Budris, S. Jokubaus- 
kas, V. Algirdas ir vienas 
draugas nepasirašęs—po 
50c.; K. Mackevičius 20c., 
T. Šleivis 10c., iš viso $8.80.

P. Andreliunas.

Valgių gaminimo lekcijos, i
Shurtleff mokykloj ant' 

Dorchester str., nuo 2 lie
pos Womens Municipal 
League pradėjo duoti mote
rims valgių gaminimo lek
cijas ir kviečia lietuves. Le
kcijos duodamos utarnin- 
kais, seredomis ir ketver
gais nuo 9 iki 11:30 vai. ry
to.

i

Moterų susirinkimas.
Sekančio panedėlio vaka

rą socialistų salėje, 376 Bro- 
adwav, bus Progresyvių 
Moterų Susivienyjimo 13- 
tos kuopos susirinkimas dėl 
pasiskirstymo lošėjoms ro
lių, todėl kurie ir kurios no
ri prisidėti prie moterų te-; 
atro, teiksis susirinkti. M.

Reikalinga mergina
arba moteris dirbti virtu

vėj prie kitos virėjos. Gera 
užmokestis ir valgis. Kreip
kitės i "Keleivio” redakciją.

J
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8AUCIAUSIA 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 apsaugai pinigų, priskai- 
tomas nuošimtis 12 kartų per 
metus—paskutinę dienų kiekvie
no mėnesio.

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

PADĖT PINIGUS l BANKĄ 
GALIMA PRISIŲST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 1 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Eankoj dirba 
lietuvys Jonas žilinskis.

kasierius;
F. J. Bagočius; 

ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

bet

Prie So. Bostono Trust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlauskus, aptiekorius 
ir Liet. Šelp. Fondo 
Jonas Mathus;
Antanas Ivaszkievicz 
kitų.

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo
nors neištikimose vietose, 
padėtų j saugių bankų kuri yra 
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moka visiems teisingų nuošimtį. 
Padėt į bankų galima ir po ma
žai.

.o.
VTĖMĖ 500 KARABINŲ.

Utah valstijoj kareiviai 
pradėjo krėsti mainierių 
namus ir atiminėti visus 
ginklus. Daugiausia krė
tė ateivius ir atėmė iš viso 
500 karabinų.
LIEPĖ IšSIKRAUSTYT 
VISIEMS VOKIEČIAMS.

Amerikos valdžia liepė vi
siems birvusiems čia Vokie
tijos valdininkams išsikrau- 
styt. Mat jie nužiūrimi šni- 
oinėjime.

NORI 22,625 ORLAIVIŲ.
Amerikos karės departa

mentas padarė kongresui 
Įnešimą, kad kuogreičiau- 
sia padarytų 22,625 orlai
vius.

v

Vietinės Žinios
Elkų konvencija ir veiterių 

streikas.
Bostone atsidarė didelės 

amerikonu
"Eikš” 
gatų kartu 
važiavo
Bostono hoteliai kimšte už
sikimšo
napuoštas vėliavomis. Pasi
naudodami iš tos progos, 
aotelių veiteriai (patarnau
tojai) apskelbė streiką, rei
kalaudami pagerinimo dar
bo sąlygų.

organizacijos 
suvažiavimas. Dele- 

su svečiais sir 
apie 20,000. Visi

svečiais. Miestas

N. A. Polit. Kankinių Fondo 
Konferencija.

Ateinančioj nedėlioj, lie
pos 15 d. LSS 60-tos kuo
pos svetainėje Įvyks antra 
N. A. Politiškų Kalinių Fon
do konferencija.

Draugijų atstovai teiksis 
pribūti i laiką. Posėdžiai 
prasidės lygiai nuo 2 vai. po 
pietų.

DOKŲ DARBININKAI 
RENGIASI J STREIKĄ.

Pienas bus po 13 centų.
Kapitalistai lupa žmones 

iš visų pusių. Bostone nuo 
pereitos nedėlios pieną jie 
pakėlė jau iki 12 centų kvor
tai ir už mėnesio rengiasi da 
centą pakelti. Bet kada 
darbininkai pareikalauja 
daugiau algos, tai jiems aiš-

. New Yorko ir New Jerįkina, kad tas nepatriotiškai, 
sey laivų statymo darbinin- kad šiuo karės metu strei
kai rengiasi Į generalĮ strei- kuot negalima. Ot, kada 
ką, jei kompanijos neišpil- ‘ kapitalistai plėšia savo žmo- 
dys jų reikalavimų. [nes, tai tuomet patriotiška.

kuot negalima. Ot, kada

Čigonai.
Į Cambridge kažin iš kur 

ttsibaladojo būrys čigonų. 
\psigyveno jie tuščiam bu- 
e, kur buvo vieno žydelio 
krautuvė. Namų savinin- 
<as nenorėjo tų svečių i sa- 
•o namus Įsileisti, bet žydas 
urėjo ant to buto kontrak- 
:ą ir išrandavojo ji čigo- 
įams.

Pusiau laukinis jų gyveni
mas ir papročiai Amerikoj 
abai Įdomus dalykas kad ir 
ietuviui. Nešvarumas ne- 
tpsakomas. Toj pačioj 
•ietoj ir valgo, ir miega ir 
titus savo reikalus atlieka, 
vienam bute gyvena 13 či
gonų. Vaikščioja jie basi 
r pusiau nuogi. Nereikia 
iems nei stalo, nei lovos, nei 
titokių rakandų. Ant že- 
nės guli ir ant žemės valgo, 
.angai išdaužyti, butas pil
tas mėšlo ir oras toks, kad 
tosĮ reikia užsiimti. Vie
tas čigonukas 14-kos metų 
mtžiaus ir jau vedęs. Klau
siu:

—Kur tu apsivedei?
—Amerikoj, anoj pusėj 

?ittsburgho.
—O kas tau šliubą davė?
—Tėvas.
Atvažiavo jie čia, kaip jie 

tatis sako, iš Brazilijos, bet 
kalba rusiškai, taigi aišku, 
kad tai Rusijos čigonai. Vai
kai jau pramokę ir angliš
kai.

Nors gyvena jie labai "či
goniškai,” bet turtingi. Au
ksinių pinigų didžiausias 
virtines ant kaklų nešiojasi. 
Pas vieną suskaičiau 6 Ame
rikos auksinius dešimtdole- 
nnius. Turi jie ten prisi
gėrę visokių šalių pinigų— 
Rusijos, Anglijos, Brazili
jos ir kitokių—ir vis auksi
niai. Moteris nešiojasi 
tuos pinigus ir kasose. A- 
belnai, jie labai mėgsta auk
sinius daiktus. Pamatė kur 
auksini žiedą ar retežėli, tai 
net laižosi.

Buvo anądien pas juos 
koks ten ”balius,” tai atva
žiavo šeši automobiliai čigo
nų. Bet policija visus vyrus 
areštavo.

Anądien jie nusipirko 
skerdykloj čielą kiaulę. Nei 
plautą, nei valytą pasidėjo 
ant pagalių ir nunešė kepy
klom kad dideliam pečiuje 
čielą iškeptų. Iškeptą vėl 
pasidėjo ant pagalių ir neša 
per gatvę namo. Atsine
šę lept ant žemės ir tuojaus 
visi aplinkui apsėdę pradėjo 
nagais draskyti.

Namų savininkas skun
džia žydą, kuris juos tenai 
Įleido, už suteršimą namo.

i
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Pranešimas Bostoniečiams.
LSS 71 kuopa, Cambrid- 

Įe, Mass. rengia dideli kon- 
•ertą, subatos vakare 29 d. 
•ugsėjo (September,) pui
kioj svetainėj Eikš Hali, 
(viršui post ofiso) prie Cen- 
ral skvero, Cambridge, 

Mass.
Koncerte dalyvaus patsai, 

^erb. kompozitorius M. Pet
rauskas, kaipo principialis 
solistas, taipgi ir kiti Lietų
jų konservatorijos moki

niai dainininkai-solistai ir 
nuzikininkai.

Mes pranešame tatai iš 
anksto, kad nepakenkus ki
tiems rengėjams ir prašo
me, kad tą dieną (29 rugsė
jo) Bostoniečiai ir apielin- 
kės lietuviai nerengtų jokių 
vakarų.

Su priderama pagarba 
Komitetas

Ruimai ant rendos.
Dėl trijų šeimynų po tris 

kambarius: naujai ištaisyti, 
yra gazas ir kiti paranku- 
mai. $7.00 ant mėnesio. 

, Kreipkitės pas P. Ketvirti. 
269 Bolton str. So. Boston.

OITAISYTAS iš fomulos-
- -A re^rpto; suteikto iijniutin-

S
apsire;škii csųs stebėtinai pasekmingu AE 

n..o gėlimo pilei) ir jjrnu, ger- 
skaudėjimo, dusulio, galvos W 

ska>.a> nustojimo apetito, 11
salei, galioje, ect.. ect.. Šutai- || 
sumas išdirbėju labai pagarsėjusio 11

gu Egvpto zukuLiaku,

r
7

PAIN-EIPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos. naudojamo visame i»a<au- 
lyje i*r šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose apuekose. 
arba galite užsisakyti tiesiai ii
F. A D. RICHTER & CO. < 

14—80 VaUiittM te* !«*.

Naujas Išradimas
Naujai 

nuo kojų 
dėjimo, 
prašalina 
teikia daug 
tingai vasaros laike, 
informacijų rašykite žemiaus pa 
duotu adresu:

Taipgi parduodu naujos ma
dos laikrodėlius, ant kurio gali
ma matyt laikų ir be šviesos 
tamsiausioj naktyj. Parduodu 
pigiai tik už 2.00.

L. WENTZ MD’S CO.
East Vandergrift, Pa.

išrastas chemikalas, 
prakaitavimo ir smir- 
kuris trumpu laiku 
tų ligų, kas jums su- 

nesmagumo ypa- 
Platesniu

JT*

J. MATHUS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA.
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga. 

J. MATHUS 
342 Broad way, So. Boston. Masa.

1

ir

Dr. A. F. CRISTON
161 MARLBOROUGH ST.,
netoli Massachusetts avė.

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimui 

-ydymui kiekvienų dienų.

Valandos: Nuo 9—11 iš ryto; po piet 
nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
1‘rivatiškas Lygonbutis su 26 ge

roms lovomis. Visais moderniškais 
įtaisymais =r aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausią 
atycia atkreipia ant visų ligonių, jei
gu pagelta arba gydymas yra gali- 

Kreipkls tuo adresu:

Marlborough Street, 
Boston, Mass. 

Tel. Back Bav 807.

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

i mas.

401

Dovanai 30 Dainų ir 200 Adatų
SU COLUMBIJOS 
GRAMOFONU!!:

Galit jmokėt dalį tuo
jaus. o likusius po $1 

kas mėnesis.

Reikalaukit musų iliu
struoto Katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO.,
Dep. K. 217 W. 145 St., New York.

*1*
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Idealis 
Muilas.

Mtoalctiniam vartojimui, 
prau.'imui veido arba maudyk
lei. privalo buti sekančios ko
kybė- : gtvnas. gydantis, anti-

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

septi.-čas ir neerzinantis

Severa’s 
Medicated 
Skili Soap

SEVERA’S
FOOT POVVDER 

(Severos Proškos 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptiškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo kojų 
nrqkaitavimo. a p i • 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutimo 
koju.Kaina 25 centai

(Severos Gydantis, Odinis 
Muilas) atsako visiems ši
tiems reikalavimams. JĮ myli 
vaikai. motinos vadina ji 
draugu. Jis yra kasdien var

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

Apart augščiau mir.ū- 
tų preparatų, dar at
kreipiame atydą j kitas 
gydomąsias toalctines
rcikmenas. išdirbinėja-
mas ir pardavinėjamas 
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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lAkušerkai
m PaMco.l kuru Woman. Medlcal « 
" Cokece. Baltimore. Md. }
2 Pasekminprai atlieka savo darbą prie 2 
R Kimdytno. taiperi suteikia visokia, rodąs ir ? 
x pagelbą invairiose moterų g

| F. Stropiene,6 st |
• SO. BOSTON,5lasS- »

Geriausia 
Lietuviška

woo?ižH:icm.'u i j j: i MCMaae**

jj.J. Kelley &Co.jj
VISOKIE GĖRIMAI

H GERIAUSIOS RŪŠIES.
M Gardus Alus, Elius, Lageris 
I Vynai, Konjakai,

1

£
xbtcoxioi: tucu t: te x r.Lic<om;K:4et>

Degtinė 
ir Kvepianti Cigarai.

Patarnavimas prielankus 
teisingas.

245—247 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinkej

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 25c 
Nuo viduriavimo suaugus. 50c 
Pamoda plaukams.................20c
Vaikų ramintojas ..............  20c
Nuo suirimo nervų..........  1.00
Bobro lašai .......................  1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų .............................  75c
Kraujo Valytojas.......... 1.00
Nuo kosulio, papo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo .......... $1.0b

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

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

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

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

ir

11

Per f u 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 

mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus 
sąžiniškai patarnauta. 4

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

ir

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. Kosti.. ta. |

4
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E. J. Mažeika
GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 

LAIKRODŽIU ir AUKSŲ 
KRAUTUVĖ

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

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. <
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