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Metas XII.
KANADOS DARBININ- : 
KAI ORGANIZUOJASI 

PRIEŠ KONSKRIPCIJĄ.
Kanados socialistų orga- 

Daugiausia kareivių norima nas "The Canadian For- 
paimti iš darbininkų. ward” praneša,kad tenai su- 
Kongrese kilo didelis triu- sitvėrė jau darbininkų Lyga 

kšmas dėl priverstino kariu 
menėn ėmimo, šiauriniu - - - . ,

valstijų senatoriai pakėlė1 jungos,prezidentas Wattersį 
protestą nurodydami, kad iš ' ’ 
šiaurinių valstijų norima 
daugiau paimti vyrų, negu 
iš pietinių. Čia jau užmeta
ma demokratams tiesiog 
suktybė. Mat pietų valsti
jos paprastai yra skaitomos 
kaipo demokratu '___ ,_
todėl, sakoma, demokratai, jeiSu priverstinas karei- 
kurie dabar turi savo ran- viayimas butų Įvestas, 
koše valdžią, nori, kad jų

Kilo triukšmas dėl 
konskripcijos.

. —-----— . I

kovai prieš konskripciją.
Profesionalių unijų aą-

išleido i organizuotus Kana
dos darbininkus atsišauki
mą, kame ragina juos nesi
duoti supančiot save kons- 
kripcijos pančiais.

Ottavvos provincijos ang- 
lekasiai nutarė tuojaus mes- 

valstijos. Įrankius ir apskelbti strei-

Torrontos mieste valdžia 
valstijose paliktų’ daugiau traukia atsakomybėn ukrai- 
balsuotojų ir rinkimams atė
jus jie vėl galėtų išrinkti 
demokratą prezidentą. Tuo 
tikslu jie žymiai padidino 
šiaurinių miestų gyventojų 
skaičių, kad tuo skaičium 
pasiremiant butų galima 
daugiau kareivių iš čia pa
imti. Taip va Detroite gy
ventojų skaičius padinta 
beveik keturis kartus. Su
lyg 1910 metų cenzo gyven
tojų Detroite buvo 485,000, 
o konskripcijai šita skaitli
nė pakelta iki 1,454,000. 
Bridgeporto. Conn.. gyven
tojų skaičius padinta iki 
278,908, kuomet ištik rujų 
tenai nėra daugiau kaip 
160,000.

New Y'orkui ir Chicagai 
uždėta daugiau kaip po 
1,000,000 žmonių. Bostono 
gyventojai taipgi žymiai pa
dauginta, tečiaus priemies
tyje Brookline, kur gyvena 
milionieriai, sumažinta. Ma
joras Curley nusiuntė jau 
protestą Į Washingtoną.

Išrodo, kad čia yra da ir 
kitas dalykas. Gyventojų 
skaičius daugiausia padidin
ta tuose miestuose, kur dau
giausia darbininkų gyvena, 
kaip antai Detroite, Bridge- 
porte. T ’ 
tuose padaryta 
Kuomet ant viso Bostono 
uždėta apie 50.000 gyvento
jų daugiau, tai milionierių 
distriktas Brookline suma
žinta nuo 35,000 gyventojų 
iki 23,850. Sulyg šitos skaito 
linės iš milionierių distrikto 
turi būt paimta tik 150 ka
reivių; pagal teisybės gi iš 
tenai turėtų būt paimta 250.

Dėlto, matomai, šiaurinė
se valstijose ir padidinta gy
ventojų skaičius, kad čia 
didžiuma pramonės centrų, 
daugausia gyvena darbinin
kų.

niečių laikraščio "Darbinin
kų žodžio" redaktorių Ste- 
fanskį už kurstymą prie su
kilimo. Darbininkai įsteigė 
fondą’ ir renka pinigus jo 
apginimui.

ARABAI MUŠA TURKUS.
Arabai sukilo prieš tur

kus jau preitais metais lie
pos mėnesyje. Juos vado
vauja vienas kunigas, bu
vęs "šventojo miesto” Mek 
kos viršininkas. Jam pasi 
sekė užimti prie Raudonos 
juros ruožą žemės ir jis ap
siskelbė Hejazo karalium. 
Anglai tą sukilimą remia, 
nes tai išeina jų naudai. Per 
nekuri laiką apie arabų ve'? 
kimą nieko nesigirdėjo, bet 
dabar iš Londono praneša
ma, kad Raudonos juros a- 
pielinkėj vėl prasidėjo mū
šiai. Liepos 2 d. arabai su
naikino visą turkų batalio
ną ir paėmė 600 belaisvių, 
tų tarpe 20 oficierių.

2,000.000 BELGŲ 
BADAUJA.

Komisija Belgijai šelpti 
pranešė VVashingtone, kad 

! šiuomi laiku 2,000,000 žmo- 
Net miestų distrik- nių Belgijoj badauja. Tan- 

skirtumai. kiai pasitaiko, kad moterįs 
atėjusios komisijon maisto 
prašyti griūva ir miršta nuo 
bado. Dėl nuolatinio alkio 
žmonės labai nusilpnėję, ne
gali dirbti darbo ir labai 

fmiršta. Džiova labai išsi
plėtojus.

MILžINIšKI SUBMA- 
RINAI.

Švedų laikraščiai

Finai atsimetė
Rusijos.

nuo

didžiu- 
nutarė

DIDELIS ORLAIV IŲ
MUŠIS.

Sulyg Londono žinių, pe
reitoj pėtnyčioj nuo pat ryto 
iki vakaro Francuzijos fron
te ėjo orlaivių mušis. Ketu
riolika vokiečių orlaivių bu
vo numušta žemėn, iš kurių 
tris nupuolė anglų pusėje, 
šešiolika kitų likos sugadin
ta. Anglų orlaivių nesugrį
žo tik 9.

rašo, 
kad vakiečiai turi pasidarę 
naujų submarinų 6,000 tonų 
Įtalpos. Tie milžiniški sub- 
marinai esą apginkluoti 40 
aparatų torpedoms šaudyt 
ir 12 kanuolių.

PASKANDINO ANGLŲ 
TRANSPORTĄ.

Anglu valdžia paskelbė, 
kad Atlanto vandenyne vo
kiečiu submarinas paskan 
dino anglu kariumenės tran
sportą. Laivas buvo pas
kandintas 27 birželio, o pas
kelbė tik 14 liepos.

50 ŽMONIŲ ŽUVO SU 
LAIVU.

Viduržemės jurėje mina 
ar submarinas paskandino 
francuzų garlaivi ”Caledo- 
nien,” su kuriuo žuvo 51 
žmogus; 380 išgelbėta.

IVEžIMAS TA VORŲ 
FRANCUZIJON Už 

DRAUUSTA.
Finansų ir komercijos mi- 

nisteriai Francuzijoj už
draudė Įvežimą visų tavorų 

i iš užsienio. Mat pinigai tu- 
• ri būt Francuzijoj.

Finų seimas, kur 
ma yra socialistų, 
atsisakyti nuo Rusijos ir pa
daryti Finliandiją ncprigul 
minga respublika. Rusijai 
paliekamu teisė tik karės 
ir užsieninio diplomatijos 
dalykuose. Rusijos socia
listai su tuo sutinka, bet 
buržuazija baisiai pasipikti
nus. "Birževija Viedomos- 
ti" pataria m t ginklo spėką 
pavartoti, kad finus suvald
žius. Ministeriu pirminin
kas Lvovas tani pritaria.

Tas parodo, kad ir Lietu 
va gali tikėtis sau paramo 
vien tik iš socialistų, o ne i 
tokių buržuazijos atstovų 
kaip Lvovas, kuriam mušt 
tautininkai ir klerikala 
siuntė telegramas su pasvei 
kinimais.

BUVĘS CARAS MIKĖ 
PRAŠO PARAMOS.

Turi tiktai 8,400,000 rublių
Buvęs Rusijos caras Mikė 

kreipėsi į laikinąją vyriau 
sybę su prašymu, kad leisti 
jam ir jo šeimynai nusipirk 
t i "Liuosybės Paskolos' 
bondsų.

Podraug jisai klausia, a 
laikinoji vyriausybė ketin; 
jam duoti paramą, ar ne 
nes jis turįs žinoti, už kie’ 
galįs pirkti bondsų. Kapita 
•o jis turįs visai "nedaug,' 
vos tik 900,000 rublių; j< 
sūnūs Aleksiejus truput 
turtingesnis, nes turis 1,500 
000 rublių, pati turi 1,00< 
000, duktė Olga 3,000.000 
kitos dukteris apie 2,000,00* 
Taigi išviso caro šeimyna ti
ri 8,400,000 rublių ir ji noi 
da žinoti, ar valdžia duos ja 
paramą.

PASKANDINO Y. M. C. A 
DOVANAS.

Patriotiškoji Ameriko 
jaunų krikščionių d raugi j 
(Y. M. C. A. ) pasamdė aną 
dien didelį garlaivi "Kan 
>as”. prikrovė ji visokii 
daiktų ir išsiuntė Ameriko 
kareiviams Francuzijor 
Liepos 9 d. ant to laivo už 
puolė vokiečių submarina 
ir paleido ji jūrių dugnan 
Tarp siunčiamų daiktų bu 
vo 5 tonai čokolados, 2000. 
000 lakštų popieros laiš 
kams, 100, 000 konvertų,10. 
000 svarų cukraus, 7,200 dc 
ž.ą biskvitų, 20 bačkų miltų 
20 dėžių čiulpiamos gumos 
500 sudedamų krėslų, 10 su 
dedamų vargonų ir daug ki 
tokių dalykų. Dabar mano 
ma kita toki laivą siųsti.

UŽDARĖ BARBENO 
LAIKRAŠTI.

Vokietijos valdžia uždare 
Maximiliano Ilardeno laik 
r;.šti "Dic Zukumft” (Alei 
tis”), o pati Hardeną paė 
mė kariumenės tarnvstėn 
Harden buvo drąsiausis re 
daktorius visoj Vokietijoj i 
aštriai kritikuodavo vald 
žia. Dabar ji nubaudė už 
tai, kad jis parašė, jog ta: 
kos ar karės klausimą rei 
kia duot patiems žmonėm 
išrišti, o ne vienam kaize 
riui.

Mušis siaučia per 200 mylių.
Pradėtas rusų ofensyvas 

iki šiol eina vis gerai. Tvii 
tonai nors atkakliai ginasi, 
bet atlaikyt ikišiol negalėjo 
nei vienoj vietoj. Pradėję 
nuo Stanislavovo rusai nu
ėjo jau 30 mylių pirmyn i/ 
paėmė miestą Doliną. Perei
toj sąvaitėj jie paėmė Hali- 
ča ir Kaluša, 7,000 nelaisviu 
ir 40 kanuolių.

Dabar rusai gula ant Stry- 
jo, kuris nuo bolinos tėra 
tik apie 10 mylių. Stryj yra 
paskutinis didelis miestas 
š pietų prie Lvovo. Ten:;i 
ra didelis geležinkelių cen 
ras ir jeigu rusai jį paims. 
;ai iš pietų Galicijos sostinė 
)us jau atkirsta.

Nuo 2 iki 10 liepos rusai 
mėmė 24,000 
'38 kanuoles.
Lvovas arba 
uojaus turės 
914 metais

Haličą tuojaus paėmė Lvo- 
■ą.

Teutonai persigandę pra- 
lėjo traukti kariumene iš 
’raneuzų ir italų frontų.

belaisvių ir 
Manoma, kad 

Lembergas 
pulti, nes ir 

rusai paėmę

Vokiečiai srašė anglus.
šalnas ir tiltas sutirpo vo

kiečių ugnyje.
Pereitoj sąvaitėj Belgijos 

;ajurėj vokiečiai padarė 
int anglų užpuolimą ir 1,4- 
)0 jardų frontu nugrūdo 
uos 600 yardų atgal, perva- 
ė per Yzero kanalą ir paė- 
nė 1,250 vyrų nelaisvėn.

Užpuolimas buvo toks 
markus, kad anglai patįs 
;ako, kad jis buvo lygus an 
;lų užpuolimui ant Messi- 
ės kalnų ruožo 7 birželio, 
skirtumas esąs tik tame, 
;ad anglai atakavę 10 mylių 
rontu, o vokiečiai tik 1,400 
ardų platumoj.
Anglai patįs sako, kad 

mėlynų kalnai, kuriuos jie 
rvnė, "dabar yra raudoni 
įuo anglų kraujo.” Vokie- 
dėčių artilerijos ugnis buvo 
okia pragariška,kad vienas 
talnas, kur buvo Įtaisytos 
tipriausios anglų fortifika- 
•ijos. tirpte sutirpo. Tiltai 
oer Y’zero kanalą taipgi bu- 
’o nušluoti ir anglai, kurie 
)abėgo, turėjo plaukte 
riaukt kiton pusėn. Anglų 
nuostoliai turėjo būt labai 
sunkus. Jų vyriausybė ne
tiki, kad vokiečiai galėjo pa
imti 1,250 gyvų anglų nelai 
vėn, nes visas "garnizonas 

kovojo iki mirties," vadinas, 
)uvo išmuštas. Boto jų 
laug turėjo žūti kanale. Vi 
si ginklai, amunicija ir san
dėliai taipgi turėjo likti vo
kiečiams, nes plaukdami per 
kanalą žmonės negalėjo to 
su savim pasiimti.

Atkakliausia kova buvo 
cienam požemyje,
anglai pasislėpė nuo vokie
čių ugnies. Vokiečiai už
puolė juos tenai ir pradėjo 
svaidyt bombas. Anglams 
nebuvo kur dėtis ir bombos 
plyšdamos pavertė visą p<* 
žemį Į pragarą. Negana 
o, vokiečiai paskui pradėjo 

'ieti i požemį deganti skys
timą.

kur

Reichstage tris partijos 
susivienijo prieš valdžią.
"Vokietija ramiais žings

niais eina prie revoliucijos,” 
rašo vokiečių socialistų or
ganas "Vonvaerts."

Reichstage socialistai, ra
dikalai ir klerikalai susidėjo 
blokan prieš valdžią ir rei
kalauja baigti karę be už
griebimo svetimų žemių ir 
be kontribucijos.

Karės ministeris, vidaus 
reikalų ministeris ir valsty
bės sekretorius Bethmann 
Holb.veg rezignavo.

Kaizeris žada žmonėms 
pagerinimų ir lygų balsavi
mą rinkmuose.

Visa Vokietija sujudus. 
Pereitoj sąvaitėj kaizeris 
dusyk šaukėsi iš fronto Hin- 
denburgą ir gen. Ludendor 
fą ir tarėsi su jais, ką dary 
ti, kad nekiltų revoliucija, ii 
ką daryt, jeigu ji kiltų. Bu-i 
vo dusyk pasklydęs gandas,! 
kad kaizeris jau atsisakė1 
nuo sosto ir užleido vyriau
si savo sūnų.

Į MUŠIS ŠIAURĖS JUROJ
Iš Londono pranešama, 

kad Šiaurės juroje buvo 
karštas susirėmimas tarp 
anglų ir vokiečių laivų. I)u 
vokiečių laivai likos sudau
žyti, o keturi suimti. Kaip 
rodos, nebuvo tai kariški vo
kiečių laivai, tik apgmkluo 
ti greiti garlaiviai, kurie 
bandė išsmukti ant atvirų 
jūrių ir skandinti sąjungi
ninkų prekybos laivus. Žy
gis nepasisekė.

1000 KULKASVAIDŽIŲ 
NEW YORKUI GINTI.
New Yorko miestas užsi

sakė 1000 kulkasvaidžių 
"miestui ginti." Daugiau
siai tų kulkasvaidžių pritai
syta ant šarvuotu automobi- </ *.
ių. Užsakyta 75 maži au
tomobiliai apginkluoti kul- 
kasvaidžiais.

Nejaugi tikimasi, kad vo- 
ciečių armija pasirodys 
New Yorko gatvėse? O gal 
tie kulkasvaidžiai reikalin
gi bus darbininkams šaudy
ti.

PETROGRADE šAU 
DOSI(?)

Iš Petrogrado atėjo tele
grama, kad 16 liepos vakare 
Lenino pasekėjai tenai buvo' 
įtaisę dvi demonstracijas 
prieš laikinąją vyriausybę. 
Susiekiant toms demonstra
cijoms ant Nevos prospekto 
kažin kas pradėjo šaudyt, 
visai ne į demonstraciją. Bet 
demonstrantų • tarpe kilo 
panika ir abidvi parodos 
pradėjo šaudyt iš kulkas
vaidžių viena i kitą. Daug 
žmonių buvę užmušta.

Žinia išrodo labai keis
ta. Kamgi viena partija ren
gtų dvi demonstracijas, ar
ba iškurgi demonstrantai 
imtų kulkasvaidžius?

Ta pati telegrma sako, 
kad sris ministeriai—Šinga- 
riovas, Manuilovas ir Šakov- 
skis—atsisakė nuo vietos.

LIETUVIS PASMERK 
TAS MIRIOP.

Vienas skaitytojas pri 
skinte mums pluoštą angliš 
kų laikraščių, kur rašoma 

Ftemingįone, N. J., Ii 
i kos pasmerktas miriop Pa 
uola Mr.vwood,kuris vadino 
si da *_• Maywoon. Tenai pa 
sakyta, kad jis lietuvis. Ji; 
tarnavo netoli M t. Pleasan 
pas farmerį Queen. Vien' 
rytą farmeris su savo žmo 
na likos užmušti ir jų narna 
padegtas. Už tą darbą Ii 
kos apkaltintas ir nuteista 
jų darbininkas Mayvvood.

KYNŲ KARALIUS VĖL 
NUMESTAS.

Nelabai senai kynų gene
rolas Čang pakėlė revoliuci
ją prieš respubliką, aijsupo 
Pekiną ir Įsakė tuojaus par- 
iiamentui išsiskirstyt. Res
publikos kariumene likos su- 
mvšta ir ant Kynų sosto vėl 
buvo pasodintas Madžų šei
mynos karalius, 11 metų vai
kas.

Bet neilgai monarchija 
gyvavo. Respublikos šali- 
mnkai surinko daugiau ka
riumenės, apsupo generolą 
Langą Pekine ir sumušė jį. 
Vaikas karalius vėl likos 
numestas nuo sosto ir Ky
liai šiandien vėl jau respub i 
lika. Už generolo Čangoį 
galvą yra paskirta $100,- 
000—jos laukia kirvis.

i 
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APVAIKŠČIOJO BASTI- 
LĖS PUOLIMĄ.

Pereitoj nedėlioj f rančų 
zai apvaikščiojo savo "foro 
šiulajų"— Bastilės išgriovi 
ną.

AMERIKONAI PASKAN 
DINO 4 SUBMARINUS(?

Per Šveicariją, Italiją i 
Kngliją ateina žinių, ka< 
amerikonų laivynas paskan 
lino 4 submarinus.

a

PALEIDO NETURĖDA
MI PRIRODYMŲ.

Philadelphijoje buvo 
reštuota trylika vyrų i 
moterų socialistų,kaltinam 
"išdavystėje" ir bandym*

i sukelti riaušes. Mat juo 
' areštavo jiems dalijant la 
pelius prieš priverstiną k? 
riumėnėn ėmimą. Tečiau 
teismas skundą peržiūrėję 
nerado jokių prirodymų a 

į reštuotiems primetamos ka’ 
tės ir visus juos paliuosa 
vo. Jie buvo pastatyti 
110,000 kaucijos.

REIKALAUJA, KAD 
\USTRIJA ATSIMESTŲ 

NUO VOKIETIJOS.
Čekų atstovas Prašok Au

strijos parliamente pasakė, 
kad visas pasaulis sukilo ne 
prieš Austriją,o prieš Vokie
tiją, todėl Austrija turinti 
nuo Vokieti jos atsimesti,nęs 
nieko gero iš šitos karės ti
kėtis negalima. Parliamen
te kilo didžiausis triukšmas.

P<

GLYCERINAS Iš 
CUKRAUS.

Iš Washingtono praneša 
ma, kad valdžios laboratori 
joj atrasta būdas iš cukrau 
daryt glycerinas, kuris rei 
kalingas dinamito ir kitokii 
sprogdinių darymui.

RESTORANAS ROMAMS
New Yorke Įvairus lab 

daria? aukauja pinigų, ka< 
ant ”Bowery” įkurus bo 
mams nemokamą restoraną

Kare prieš IW W uniją.
Amerikos kapitalistai pra* 

dėjo atkaklią karę ir gali pa
sigirt jau dideliais laimėji* 
mais, tik ne prieš vokiečių 
kaizerį, o prieš I.W.W. uni
ją, prieš savo šalies darbini- 
kus, kurie negalėdami pra
gyventi pareikalavo dau
giau algos ir atsisakė savo 
išnaudotojams dirbti, pakol 
neišpiklys teisingų jų reika
lavimų.

Iš pradžių kapitalistai 
stengėsi užsiundyt ant I. W. 
W. unijos federalę valdžią. 
Tuo tikslu jų spauda pradė
jo skelbti, buk šita unija yra 
vokiečių įrankis, buk vokie
čių pinigais likos suorgani
zuotas Arizonoj variakasių 
streikas ir tt. Šitą biaurų 
melą skelbė netik spauda; 
jį skelbė vienas kapitalistų 
agentas ir kongrese. Bet 
kadangi federalė valdžia 
nesiskubino kištis Į privati
nius kapitalistų reikalus su 
darbininkais, tai kapitališ
ki patįs nutarė su streikie- 
riais apsidirbti.

Bisbee miestelyje, Arizo
nos valstijoj, kur jau kelios 
■ąvaitės kaip tęsiasi vario 
easykloso streikas, 12 liepos 
kapitalistai suorganizavo 
2,000 "piliečių,” nakties lai
kų išdalyjo jiems ginklus ir 
/idurnaktį pradėjo laužtis Į 
>treikierių namus, traukti 
juos iš lovų ir varyti vidurin 
niesto.

Tie "piliečiai" susidėjo 
daugiausia iš kasyklų savi
ninkų, bosų ir šiaip Įvairių 
oiznierių. Jais vadovavo 
r ginklus jiems pristatė iš- 
ikimas kapitalistų tarnas— 
Šerifas.

Pradėjus tiems "pilie- 
Hams" laužtis Į streikierio 
3rew namus, Brew šovė per 
luris ir užmušė kasyklų bo- 
;ą McRea. Kiti užpuolikai 
uomet nušovė streikierį 
4rew.

Iš viso "piliečiai" surinko 
1,193 streikierius ir apsupę 
uos su šautuvais nuvarė 
•.nt geležinkelio stoties. Te- 
lai sugrudo juos Į gyvulių 
agonus ir išvežė Mxikos 
>asienin Į Columbus, N. M. 
let tenai vietos valdžia atsi- 
akė juos priimti. Trauki- 
į tuomet išvarė i tyrus ir 
uleido juos i užtvertą vie- 
omis žardį. Vos tik už 36 
alandų valdžia atsiuntė 
iemš maisto. Paskui vy- 
ų atvažiavo daug moterų 
u vaikais, bet jie gali pasi- 
zalbėt tik per vielų tvorą. 
<ą su tais žmonėmis darys, 

•’ežinia. Bisbee miestelyje 
)?.liko jų namai, rakandai 
r viskas, ką jie turėjo, bet 
ietos kapitalistai sakosi at- 

’al jau tų žmonių jie neįsi- 
eisią.

Panaši krucijata prieš I. 
W.VV. uniją varoma visose 
vakarų ir pietų valstijose.

KVIEČIA AMERIKOS 
SOCIALISTUS 
EUROPON.

Olandijos ir Skandinavi
jos socialistai su rusų Dar 
bininkų ir Kareiviu Tary
ba prisiuntė Amerikos soci
alistų partijai speciali pak
vietimą dalyvauti Stokhol
mo konferencijoj, kuri pra
sidės 15 rugpiučio.



APŽVALGĄ

vių socialistų tarpe pasirodei 
keistas apsireiškimas. Są-

• •
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kiek
is tie- 
lietu-

CENTRALIS KOMITE
TAS ĮSKŲSTAS.

Tautininkų laikraščiai ra
šo, kad Centralis Komitetas

VISGI KEISTI APSI
REIŠKIMAI.

Šiame „Keleivio” nume
ryje mes perspauzdinam d. 
Bagočiaus laišką iš „Kovos.” 
Tarp kita’ko tenai pasakyta: 
„varo ’secialistišką’ darbą 
naikindami, draskydami, 
disorganizuodami, ką aš ir 
kiti.draugai per nemiego
tas naktis, su didžiausiais 
sau nuostoliais subudavojo- 
me, suorganizavome.”

Šitie žodžiai verčia 
vieną pagalvot. Nes 
sų pastaruoju laiku

KELEIVIS X

eC. KOMITETAS SKUN
DŽIA „DRAUGĄ.”

"Vienybė Lietuvninkų*’ 
praneša, kad Centralinis 
Komitetas nutaręs traukti 
kunigų organą teisman. 
Ji rašo:

"Su klerikalais negalima susi
kalbėti. Jie per savo spaudą 
tiek prirašo visko neboto ant C. 
K., kad jau dauginu nebegali
ma. Tas labai užkenkia aukų 
rinkimui. Todėl C. K. nutarė 
patraukti 'Draugą’ kriminališ- 
kon atsakomybėn u/ palaipintą 
straipsni No. 140 po antgalviu: 
Atiduokite badaujantiems jų 
pinigus, kuriame aiškiai inta- 
riama, kad tautininkai nori pa
silaikyti sau surinktas aukas. 
Jei butu teisybė ką 'Draugas’ 
tenai rašė, tai valdžia patrauk
tų kriminališkon atsakomybėn 
(tai yra už vagyste) C. K. Bet 
jei tas neteisybė, lai sulyg tei
sių. pats laikraštis pakliūva 
ton pačion atsakom; bėn. Teis
mas parodys, kur teisybė."
Išriesų, kunigai šmeižia 

ą Komitetą be saiko. Nėra 
i’oejonės, kad Komitetas 
•:altas už neišsiuntimą au
tų, kuomet ga ima buvo jas 
šsiųsti. bet sakyti, kad ko
mitetas nori tas aukas pasi
savinti, tai gali turbut tik
ai mūsiškiai "doros moky- 
ojai.”

KAIP JIE SUPRANTA 
REVOLIUCIJA.

„Lietuva,” perskaičius 
Kovoj” telegramą, kurioj 
jranešama, kad lietuvių so- 

Petrograde 
tukte' 

ir leid- 
šitokią

I

Z su. jų-- žalę jau vysta,
S .pnėja tie narsus šauksmai, 

n rite karčs--kariaukit 
įminkit plieno ginklus, 

ik. n.i* .->u< .ja apšviestoji 
: i :<!•> ir i.ar -o tinklus.

Z. Blažaitė.

I Norint, pagalios, panai-’ 
kinti baudžiavos liekanas, 
km ios va žo valstiečius, ir 
leisti liuosai plėtotis sodžiu
je k:: ų kovai, partija reika
lu ja:

1, kon Nskuoti bažnyčių, 
.ienuolių, kabineto ir caro 
cimymjs žemes, lygiai kaip

Ir valdžios, ir atiduoti jas! 
•.•ietinus savivakiybes Įstai
goms ;

2, konfiskuoti taip-pat ir 
privat inc-s žemes, 
mulkių savininkų, 

duoti jas i u-rinktas 
-•uainiais pamatais vietinė? 

iavi\ .Idybės Įstaigas;
3, leisti teismui 

ųeruaug didelius
i ke-cius !-• naikinti 

mes. ai-r.iai nenaudai 
os ousėt ivvkusias.

„Tiesa.”

IK

-

< I
Skaitytoji! Pastabos Į
Žmonijos vystymosi isto

rijoje jokiu, nauja rm’ntis ne* 
į <kunijo be gritžlo atžaga- 
. eiviškų elementą priešini
mosi.

Į
I

Kaip matot, vyčiai jau 
.et J?. susiprasti.draugai per nemiegotas naktis, 

su didžiausiais nuostoliais subu- 
davojome, suorganizavome. Ma
niau, kad su Kapsuko išvažiavi
mu pranyks ir provokacijos pas- 

į tangos.' Vienok apsirikau. Už
sipuldinėjimai. barniai, niekini
mai eina Kapsukiniu keliu. Mu
su tikrieji priešai užmiršti: kle
rikalai džiaugiasi, tautininkai 
rankas trina, o Vidikas. Šukys 
ir prie jų da Pruseika (irtas 
prisidėjo!) varo savo vandaliz
mą...

"Prie tokiu sąlygų dabar ne
matau jokio reikalo nė dirbti 
daugiau. Butų tai eikvojimas 
bereikalingai brangios energi
jos: ką aš ir jus subudavosi- 
me.musų 'vadai' išardys. Iš tos 
priežasties aš pasileisiu; kada 
mūsiškiai draugai vėl atgaus 
proto, ir kada normaliai pradė
sime savo darbą dirbti, be abe
jonės, aš kiek galėdamas, sten
gsiuos tikra i Į naudingąjį darbą 
padėt varyti toliau."

Nors laiškas buvo rašy
tas kuopos sekretoriui, be;, 
kuopa atrado reikalingu pa
skelbti jį Sąjungos organe 
ir jis tilpo paskutiniame 
"'Kovos” numeryje. Reikia 
tikėtis, kad kuopose dabai 
dėl jo bus daug triukšmo, c 
juo labiau, kad jame pasaky
ta daug skaudžios tiesos.

jungos organe kokie tai 
žmonės, pasislėpę po pseudo
nimais. pradėjo varyti da 
negirdėtą socialistų spaudo
je agitaciją—agitaciją prieš 
darbininkų vienybę.

Visų pirmiausia tos agi
tacijos pasekmė buvo tokia, 
kad pairo tarp socialistų 
laikraščių vienybę ir prasi
dėjo kova. Socialistai, kurie 
darbininkų vienybę stato 
pirmoj vietoj, patįs tokios i 
suirutės juk nebūtų kėlę. 
Čia buvo žmonės, kurie soci
alisto vardu prisidengę su
lošė tikro*išdaviko rolę.

Dabar, kuomet gimė _ su-1 
manymas tvei ti Amerikos i 
Lietuvių Darbininkų Tary
bą, vėl visokie pseudonimai 
pradėjo varyti tamsų savo 
darbą, stengdamiesi darbi
ninkams įkalbėti, buk tekia 
Taryba jiems visai nereika-j 
linga, buk ji užkenksianti 
socialistų organizacijai ir 
t.t Daromos didžiausios: 
pastangos, kad pažangios: 
organizacijos ir draugijos’ 
nesusijungtų tvirtesniais ri- 
šiais, kad darbininkai nesu- 
.sivįenytų.

Ir, kas įdomiausia, šita 
tamsi agitacija visuomet 
randa sau karšto pritarimo 
klerikalų laikraščiuose. 
Kartais net sunkų atskirti, 
ką žmogus skaitai—"Kovą," 
ar „Darbininką.” Ir vie
na niekina Tarybos sumany
mą, ir kitas niekina. Saky
tum—vienos idėjos organai.

Sakykit draugai kaip 
sau norit, bet tai keistas ap
sireiškimas. Tai yra apsi
reiškimas, kuris rodo, kad 
musų tame randasi žmonių, 
kurių užduotis yra nuolatos 
drumsti musų gyvenimą ir 

. ardyti darbininkų vienybę.
Susipratę darbininkai to

dėl neprivalo tų pasalinių 
agitacijų klausyti, nes tai 
yra tamsių žmonių darbai. 
Su laiku gal paaiškės, kas 
tie žmonės per vieni ir keno 
jie agentai yra, taip kaip ru
sų revoliucionierių partijoj 
paaiškėjo Azevo darbai.

„GEMALT!”
Baisus „Ramentas' 

dantų griežimas” pasigir
do klerikalų abaze, kuomet 
Cent ratinis Komitetas pa
grūmojo jų lyderiui kun. 
Bučiui kalėjimu už palaidą 
jo bumą. Štai kokių ”medi- 
lacijų” prirašė apie tai kun. 
Kemėšio organas:

” ’Centralinio’ komiteto šulai. 
'Draugo’ redaktorių, Lietu
vos garbingą veikėją, kunigą 
profesorių Bučį i kalėjimą už
daryti pažadėjo.

"...liberalų šulai judošiška? 
nusikvatojo ir pradėjo grasinti 
katalikų veikėjams teismu.

"Kaip tas teismas pasibaigs 
ir kokią naudą jisai atneš ’cent- 
raliečiams’ pamatysime vėliau, 
gi dabar liberalų šulams iš ’cen 
tralinio’ komiteto patartume 
juokų iš lietuviško vargo ir aša
rų nekrėsti’....
” ’Draugą’ traukdami teisman 
ir kunigui Bučiui kalėjimu gra
sindami jus Amerikos lietuvių 
visuomenės sąžinės neužmigdi- 
site... ’Draugo’ Redaktoriui 
kun. Bučiui išreiškiame savo 
pagarbą už jo drąsų žygi Lie
tuvos nukentėjusių naudai.

"Esame tikri, kad visa Ame
rikos lietuvių katalikiška visuo
menė ir padoresnė tautininkų 
dalis tos pagarbos kun. Bučiui 
nesigailės, nes jis pilnai jos už
sitarnavo."

I

Taip, jei šmeižimus pripa
žinti ”užsitarnavimu,” tai 

i Bučys labai „užsitarnavęs.” 
i Tik bėda, kad už tuos ”užsi- 
tarnavimus” reikia kartais 
atsisėsti ant kriminalistų 
suolo.

Mes iau nesyki pastebė
jom, kad joks laikraštis taip 
bjauriai nesikolioja ir žmo
nių taip nešmeižia, kaip ku
nigų arganas „Draugas.” 
Musų teisingų pastebėjimų 
klerikalai nepaisė, taigi te
gul dabar paklauso policma- 
no lazdos. Tie jų „grau
dus verksmai” dabar jau 
nieko negelbės.

ialdemokratai 
javo pasiųstus jiems 
antį penkis šimtus 
:ia laikrašti, deda 
avo pastabą:
"Kas tie Tūkstantis

šimtai’ ir iš kur jie gauti? To 
nei telegramas, nei ’Kova’ nepa
aiškina. Aišku tik, kad kalba
ma apie $1,500 ir kad už juos 
pradėta leisti laikraštis. Ar vėl 
'popierinė, lapeliu revoliucija?’ 
Ir ar vėl revoliucijai dedamos 
aukos eis taip, kaip ėjo 1905 
metais? žingeidi1, butų apie tai 
turėti platesniu žinią, kad žmo
nės žinotu, kam aukas deda."
Bet žingeidu butų žinoti, 

taip "Lietuva" supranta re- 
oliuciją? - Iš šitų jos klau

simų išrodo, kad už surink
ąs revoliucijai aukas nuti
lai turi būt daromos dom
ios. Jeigu tik ne bomboms 
nnigai sunaudojami, tai jau 
ie nepasiekia savo tikslo.
Iš to iau matyt, 

.uvos” redaktoriai 
lijos klausime 
amsųs žmonės, 
iems paaiškint, 
;ija nevisuomet 
bombas ir kraujo 
mą. Agitacija, aiškinimas 
žmonėms jų reikalų žodžiu 
ir raštu yra daug svarbes
nis revoliucijos faktorius, 
i.egu bombos ir ginklai. Ši
okiai agitacijai 
r renka aukas.

Pagalios mes 
žinoti, ar daug 
sedaktoriai yra 
paaukavę, jeigu 
pinasi tu aukų 
nu ?

penki

kad "Lie- 
revoliu- 

yra labai 
Mes galim 

kad revoliu* 
rciškia tik 

pralieji-

socialistai

M. PETRAUSKAS 
IŠVAŽIUOJA RUSIJON.
Gerb. M. Petrauskas buvo 

atsilankęs „Keleivio” redak
cijoj ir sakė, kad šį rudenį, 
gal gruodžio mėnesyje, iš
važiuojąs Rusijon.

„Kanklių” prenumerato
riams, kurie buvo užsisakę 
šitą muzikos leidinį visiems 
metams, p. Petrauskas sko
lingas ne pasiliks. Pirm iš
važiavimo jis pasirūpins iš
leisti ir išsiuntinėti visus 
”Kanklių” numerius, kurie 
buvo visiems metams už- 

buvo valdžiai įskųstas. Kas|briežti.
jį buvo įskundęs, aiškiai ne-j „Noriu matyti, kaip ru- 
pasako, bet išrodo, kad taijsai teis savo carą,” pasakė 
buvo kunigų darbas. Tur-;p. Petrauskas juokais.
būt dėlto Centralis Komite* Prieš išvažiuosiant p. Pet-

NA, DABAR TAI BUS 
TRIUKŠMO.

Bagočius metė Kapsuko 
pasekėjų tarpan didelę 
„bombą.”

Shenandoahriečiai kvietė 
jį kalbėt. Jis atsakė jiems 
tokiu laišku:

"Aš suprantu, kaip labai rei
kalinga yra dabar agitacija ir 
organizavimas proletariato, vie
nok dalykai taip virto, kad man 
burna likosi uždaryta ir aš su 
prakalbomis daugiau nevažiuo
siu. Gaila, bet kitokios išeigos 
neturiu.

"Tamistai ir draugams beabe-
jonės yra žinomi žygiai Kapsu
ko—aš juos vadinu provokacija, 
kokios nė vienas caro šnipas ge
riau nebūtų atlikęs. Pasėjo 
draugų tarpe neapykantą, išar
dė draugiškumą, paleido niekin
gas intrigas, kurios supiudė 
draugus, ir dabar mus LSS. vie
toj organizacijos darbo, palikę 
Kapsuko apjakinti Vidikas, Šu
kys ir kiti, varo ’socialjstišką’i traukti teisman, kad atsily- koncertų Įvairiose 
darką naikindami, draskydami|ginus kunigams' „pięknem kolonijose. Važiuosiąs 
dizorganizavimu, ką aš ir kiti ;ia nadobne.” :San Franęisco.

būt dėlto Centralis Komite- ‘
tas nutarė ir „Draugą” pa- rauskas žada duoti visą eilę I 

lietuvių ‘ 
per j

NAVJA BIZNIO 
BENDROVE.

„Vienybė Lietu*' 
praneša, kad— 

”New Yorke L. A.
vės ofise, 26 d. birželi
mažas susivažiavime-is. 
me Įkurta nauja bendro1 
bimui chemiško p• >.'■. 
sursino.’ Tą produktų, 
chemikas p. Pocius, 
dirbtuvės reikėjo 10 > 
čių dolerių. Suvirink 
jaus sutvėrė benūn 
to produkte ir čia . 
virš 8 tūkstančių d 
gi užsirašė. Dabar j 
šėrų neparsiduoda, (m 
viena diena išpirkti).

"Tai pirm;.s kart: s i 
gyvenime, kur sutv. •:.< 
rovė ir viena diena i y- 
šėrai. šiuom tart tas 
sidekavojant tam, L: . 
jau aišku, oy ta dirbtu 
peiną neš."

Kur tą dirbtuvę b 
ve mano kurti ir km 
„resursinas” nau ringi 
b.” nepaaiškina.
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K) socialdemokratai
reikalauja?v

K iek v i e r. a s soči aid eni o*
' .-.ra', s1-/-Įpratęs darbinin- 

pirmiausia turi žinoti 
savo partijos programą. 7a- 

mes dedame svarbes* 
dėsnius.

Socialdemokratų 
u Partijos užda- 
ijkai nuversti ca- 

demo-

mes
;avo <

Rusijos p L
__ \’į<

o valdžią ir Įstatyti ... 
.i respubliką su tokiais

• institucijos reikalavi*
r*

-/p>

1
išėmus 
ir ati- 
dcrno-

mažinti 
nuomos

der- 
kat-

Visas revoliueion iškurnąs 
musų sąjungiečių Lapsuki- 
nės frakcijos \ ra tame, kad 
jiskiedi.avus visus dariii- 
ninkiško judėjimo vadovus, 
išskyrus Kapsuką.

jau ■
* 1 - * * ciKra; i

Jie
išties

P
X i
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iro kir 
amatė. 
agi-uo-

. via

giau-
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I _ • «• • * • i<ai įsižeisi: 
jus šmeižia 
gai skelbia 
mą Neuz 
i remti kar

Bet daba 
aai pamatė 
algų veidą, 
kad kunigą
‘a už kraujo lieiima.

Pamatė tai kata ilk 
□radėjo susiDrasti. A’ 
ant kurių kunigai dau 
šia dėjo vilties, y:- i’n 
karinėmis kunigų i-: . 
mis pradėjo apleisti A
ir rašytis prie sociali, ų. ?m- 
rie ištiesų kovoja prmš Įmo
nių skerdimą.w »-ir

Visi jau žino, kad Braito
no vyčiai sudegino savo kny
gas ir panaikino kuopą, ka
da kunigai pasiūlė >•/. - ir' 
”30,000 vyčių” kariumenei.

Taipgi visi jau žino 22-ros 
vyčių kuopos Strausu; ko at
virą laišką kun. Kemešiui.

Dabar 'Laisvė'' pran 
kad Nevrarke per sočia1 
prakalbas, pabaigus 
tojui savo darbą, išėjo 
pagrindų vytė O. Jec’ 
čiutė ir pasakė:

"Ligšiol aš buvau 
prisirašius, o dabar 
siu prie socialistu, 
kad vyčiai nuo šios dien 
persekios. Būdama p?: 
aš girdėdavau ju susiri 

Aš

99

tų 

rv Jhp-
X X. c. A • TV 

ant 
kevi-

prie vyc’'.t 
prisirašy- 

Aš žinau, 
sos mane 
le vyčių, 
•likimuo

se vien plūdimus. Aš ėjau ir 
eisiu i bažnyčią, nes aš priguliu 
prie tikinčiųjų. Kunigai šian
dien neskelbia Kristaus mokslo. 
Ažuot jo mokslą skelbę, jie ra
gina žmones eiti Į kariumenę. 
Kad Įmanytu, tai jie paverstu 
Kristų i kariumenės komandie- 
rą. Musų mokyklose nemokina 
vaikus taikos, bet tik kursto 
prie karių ir mokina autoritetų 
garbint. D. bar aš busiu socia
liste."

Žmonės smarkiai tai mer
ginai ploję.

Kita vėl vytė iš Lewistc- 
ino praneša „Laisvei,” kad 
ji pasipiktinus kunigų dar
bais išeina iš vyčių kuopos. 
Jos vardas Zofija Blažaitė. 
Išeidama iš vyčių kuopos Ji 
parašė jiems šitokį atsisvei
kinimą :fr

Sudiev, jums vyčiai gerbiamieji! 
Su ium, nebelemta man siaust.

; Sudiev, kunigų giriamieji, 
Necausit jus rrvnęs nubaust.

Jus mane pirmiau priviliojot 
Savais niekakalbiais vadas— 
Kemėšio rūšies Ramanauskais, 
Vaškeviėiais. na ir kitais.

Paėmę j tamsiąją globą 
Jus draudčte laisvai svajot 
ir kelią teisybės užstojot, 
Neleidote širdžiai liepsnot.

Dabar jus manęs nevaržysit 
Nedrausite laisvai skaityt, 
Ir drausto jus man neišrinksit 
Nejrinsite tiesą pažint.

Pakol dar buvau prie tėvelių, 
Neteko man mokslo pažint, 
Dabar mokėsiu aš protauti, 
Mokėsiu teisyb: apgint.

Tai likitės dabar sveiki. 
Nebaisus man jūsų griąsmai.

į

i

Kiek da pas mus y 
subrendimo, oarodo f 
jog daugeliui rodosi 
garsus šukavimas yra 
iiucioniškv.mu.

&ko, daug pabėgėlių išmirė
Vadavus Balukonis, Law- 

rence, Mass„ gavo nuo sa
vo švogerio iš Tambovo laiš
ką, kame tarp kitako rašo
ma:

u valdžia, t. v. vi- 
.. yšč? aušioji valdžia

Į stilių leidžiamo str 
’o. sudėto iš žmonių 

•S. 
lesus

Ci 
unkose 
irinl 

ų ir vienos palato 
visuotinas, lygus, ti 
luptas balsavimas piiie- 
.' ir pilie Ams, sukaku- 

20ym, renkant į Įstatų 
;••■mą usirinkimą ir vi- 

' lėtinės savivaldybės 
■grs: kiekvienas rinkė- 
g. Ii būti renkamas į vi
ro-: ;'-aujamas Įstaigas; 
i? metų parliamentai: 

. žmonių atstovams;
Būti vietinė savivalay- 

sryties savivaldybe 
- " et

t; z2 l A . . 1 •

9
I

Aš
I

i
•oms vietoms, kurios 

.ir.gas gyvenimo 
gy ventojus; 
mens ’r buto neliečia

pat
g 1 *•

4, a; 
■ bė;

turi 
salv-

"Brangus mano švogerė- 
d. -.bar as norėčiau aprašy- 
savo vargus, bet negali

ma. nes ant popieriaus ne
liptų; ' .ii.ėrų knygą para* 
yt. butų didelė istorija. Pa

skysiu tik trumpai.
metuose 
nuo tėv*ų 
namus ir 

kad vokiečiai mus ne 
•:ų. tai išbėgom su 
'1 ku nenusiimdami 

jokiu'
U L-. \ V

I

Kaip 
prisėjo atsis- 
ir seserų, pa
bėgti, nes bi-

Musų sąjungiečiai 
liucionierial' pasmei 
merikos Lietuvių R. 
kų Tarybą todėl, ka 
rinti i nepriklausanč: 
ajungai lietuviu dt

• .* ’ : ' . ’ ; y * 11 7 . ’ •: C

•915
.m i.: 
likti 
jojo“! 
■)aim 
iiu A
avim jokių drapanų, 
uomet buvo dar šilta, 

kaip atėjo žiema ir dideli 
sičiai, tai be žieminių dra

panų vos nesušalome Rusi
jos gilumoje. Atvažiavę čio- 
'.ai jokių darbų neradom, 
ai tokiu budu ir labai sun

ku buvo pragyventi. Tą žie
mą daug mus pabėgėlių iš
mirė. -'les patįs taipgi šir
mai po kelis kartus baisio
mis ligomis ir vos-vos tik už- 
ilikom po tos žiemos. Da- 

oš jau dirbu ir kaip tik 
ui užsidirbu, o 

-s toliau ir kada pasi
eta karė, tai niekas 

Čia neišpasakytas 
mas ir baisiai sunkus 

Kaip sakot, 
važiuočiau Amerikon, 

‘ iu budu negaliu. Jei- 
jus norėtumėt manęs pa
gilėti, tai prašau atsiųs* 

palengvini-

bra
su 

nes 
Bet UV ti 

kontribucijų.

visiška laisvė sąžinės, 
iodžio, spaudos, susirinki
mu s:reikti ir sąjungų;

6. pramonės laisvė ir važi- 
lėjimo;

7. luomų panaikinimas ir 
’.rios teisės visiems pilie-

e skirtumo lyties, 
tikybos ir rasos;

kiekvienas turi teisę 
:i mokslą savo gimtąją 
a mokyklose, valdžio 
"~ldvbės Įstaigų 

teisė kalbėti 
e gimtąją kalba

panaikinimas 
visiems 

skirtumoziams b 
:auto<

'■'ž 
raut 
Ra-ba iau 
savivalę, 
komose; 
.••nkiinuos 
teisė gimtąją kalbą ____
'■■giri su valstybine kalb; 
•Įsose visuomenės ir valsty 

bės Įstaigose;
9, trise spręsti savo liki

mą visoms tautoms, kurios 
sudaro valstybę;

10, teisėjus renka patys 
žmonės;

i i r 
mainyti

12, ’ats 
valsubės 
bažnyčios;

13, dykai ir 
mokyti visus vaikus Ii ui 16 
melų tiek bendro mokslo, 
riek profesinio; beturčiams 
vaikams duoti maistą, dra
buži ir knygas.

Beto partija reikalauja:
1, panaikinti visus netie- 

rmcsiuu mokesčius ir Įvesti 
progresyvų mokesti nuo 
pelno ir turtų palikimo;

2, 8 vai. darbo dienos 
riems darbininkams;

3, Įstatyti kas sąvaitę pail- 
Į ne mažiau 42 vai. visiems 

abiejų lyčių darbininkams 
'.irose-ūkio šakose;

4, visiškai užginti viršaus 
darbą;

5, užginti nakties darbą 
(nuo 9 vai. vakaro ligi 6 vai. 
ryto) visose ūkio šakose, iš
ėmus tas, kur technikos ap- 
’inkvhės to neleidžia ir suti
ko darbininkų organizacija;

6, užginti vaikų darbą ligi 
16 m. ir nuo 56-^18 m. ne
daugiau dirbti, kaip 6 vai.;

7, užginti moterų darbą, 
įkur jis kenkia jų kunui;

8, apsergėti darbininkus 
, pasenus ir nustojus sveika
tos lėšomis tam tikro fondo, 
sudaryto iš mokeščių ima
mų iš kapitalistų;

| 9, samdytojų atsakomybė 
. prieš teismą už peržengimą 
Įstatymų darbui apsergėti; 1

S II 
ūžia b 
susi-

!

I

i

varcoti
,o

uolatinę armiją pa- 
milicija: 
kirti bažnyčią nuo 

ir mokyklą nuo

’,ar 
oragyvem 
kaip bus 
baigs š 
težino, 
brangu; 
tvvenimas 
kad 
ai joki

5 *■* 

ig.
J kelis centus į
nui mano gyvenime. Da
bar esu čia vienas svetimoj 
■alelėj, kaip paukštis klėt- 
:oj pagautas, nes 23 vasario 
;. m. brolis Mikas mirė nuo 
barštinės.”

c uz socializmo 
i musų sociaiis- 

ciiev balta (lie

i

privalomai

vr

I

I
I

Jei LSS. centras butų su
manymą padavęs,'mes visi’’ 
sumanvma gvveniman vik* 
dintume, dabar gi mes kovo
sime prieš ji. 0 kaip su N. 
A. Pol. Kan. šelpimo fondo 
sumanymu? L. Š. S. cent
ras jo nepadavė, bot musų 
’ revoliucionieriai” sumany
mą gyvenimai! Įvykdino.

Hm, o kas padalė suma
nymą susivienyt su Socia- - ’-r. ?

I

I
I • T** "

iis rart\

t
Suomijos Socialdemokra

tų suvažiavimas priėmė re- ’ 
zoliuciją, reikalaujančią at
skyrimo Suomijos r.uo Ru
sijos, o Suomijos seimas re- 
zoliuciją gyvenirnan Įvyk
dė, užreiškęs, kad pasibai
gus caru viešpatavimui, na- 
si baigė sykiu ir Suomijos 
didžio kunigaikščio teisės, 
kurios vienijo Suomiją su 
cariškąja Rusija.

Tik tų Suomijos socialistų 
ir galybė: Bet ai tai ne soci- 
alpatriotiška?

Nuo 15 liepos prezidentas 
'Vilsor.as įsakė uždaryti A- 
merikos uostus išvežimui iš ■ 
uos šalies kaikurių reikme-j 
iu. Įvežimą įvairių tavoru ■ 
:š užsienio valdžia taipgi’ 
'ma savo kontrolėm

Nuo 15 liepos be valdžios ■ 
leidimo jau nevalia išvežti: 
iš Amcriiios sekančių reik
menų :

Anglies, kokoso, kuro me- 
iegų. aliejaus, žibalo, gazo
lino ir net skrynių anglims

Grudų, miltų, pašaro, mė
sos ir riebalų.

Geležies ir plieno liejinių 
ir jokių metalų.

Šitokį žingsnį valdžia pa* [ 
darė dėlto, kad priešininkas! 
negalėtų gauti iš Amerikos 
paramos. Mat dabar paaiš
kėjo, kad iki šiol tekios neu* 
iralės valstybės kaip Olan
dija, Švedija ir kitos, kurių' 
rubežiai sueina su Vokieti-J 
ja, pirkdavo iš Amerikos 
daugybę maisto ir metalų ir, 
paskui visa tai parduodavo Suomijai, tai ką darys kap- 
vokiečiams. Dabargi Ame-‘sukinės rezoliucijos užgyrė* 
rikos valdžia žiūrės, kad ši-!jai? Gal pasakys, kad 
tokiais keliais Vokietija pa-į kaizeris caro teises pavelde* 
rainos iš Amerikos negalė-Jo? 
tų gauti. 1

Kapsuko suredaguotoj re
zoliucijoj ir philadelphie- 
čių draugų užtvirtintoj pa
sakyta: „Kadangi mažos 
tautos visuomet pakliūva 
didžiųjų imperialistinių 
tautų užgrobimui, tai mes 
lietuviai priešinamės Lietu
vos nepriklausomybei.”

Didelis Lietuvos kunigai
kštis Mikė nudardėjo nuo 
sosto. Carai užgrobimo 
teisėmis valdė Lietuvą. Da
bar to^ teisės dingo kaip ir • • • • i i »

v ./•

I

•ikos valdžia žiūrės, kad ši-!jai?

Darho žmogus.



KEVVANEE, ILL.
Kunigas siundo parapijomis 

ant socialistų.
Vietos lietuvių parapijos 

kunigas aną nedėldieni kal
bėdamas savo pamokslą, pa
darė šitokį išvedimą iš evan
gelijos. Pasak jo, kartą 
žvejam žvejojant jiems ne
sisekė ]>agaut žuvų. Kris
tus prie jų priėjęs liepė už
mesi tinklus ant jo giliuko. 
Ir stebuklai, žuvų į tinklą 
tiek suėjo, kad nei į laivą ne
sutilpo. O laivo butą, kaip 
didžiausia trioba! Žvėjai la
bai stebėjosi ir taip tvirtai 
Įtikėjo, kad nei gyvasties 
dėl Kristaus vardo nesigai
lėjo paaukaut.

Tokias kvailas pasakas 
gali pasakot tik tokie žmo
nės, kaip kunigai ir lik to
kiems žmonėms, kaip musų 
davatkos. Nes nors kiek 
sveiko proto turintis asmuo 
nei pasakos tokių nesąmo
nių, nei gi klausys:— laivas 
buvęs kaip didžiausia Liuo
ba ir vienu tinklu tiek žuvų 
ištraukė keli žydeliai, kad r 

net Į tą laivą nesutilpo! To
dėl, girdi, senovės katalikai 
(?) galvas guldė už tikėji
mą (Į v’iršminėtus stebuk
lus...), o šiandien, girdi, ar 
atsiras bent vienas kuris | 
guldytų galvą? Žinoma, kadį 
šiandien žmonės daugiau j 
išmano, nors kunigai ir. tro
kšta, kad jie tikėtų jų kvai
liausiai pasakai. Mūsiškis 
tamsos apaštalas tečiaus ne 
toj prasmėj kalbėjo. Jis 
reikalavo iš savo parapijo- 
nų, kad jie gaivas guldytų, 
kovodami prieš „bedievius” 
socialistus, kurie žmonėms 
teisybę sako. Jis liepė ka
talikams visais budais kovo
ti. Nelaikyt socialistų sa
vo pastogėj, degint jų litera
tūrą, išdavinėti valdžiai nei
štikimus ir tt.

Katalikai tatai jau ir da
ro: skundžia socialistus val
džiai, dirbtuvių užvaizdoms 
ir stengiasi visais niekin
giausiais budais kenkti. Te
čiaus visos jų niekingos pas
tangos ir melagystės neat
neša kunigui ir jo Įrankiams 
pageidaujamų rezultatų. 
Socialistu skaičius ne tik 
kad nemažėja, bet smarkiai 
auga. LSS 204 kuopa tu
rėjusi 9 narius, dabar jau 
turi 21, o socialistams pri
jaučiančių daugybė, nes 
žmonės mato, kad tik soci
alistai apgina darbininkus 
nuo karės ir kapitalo nasrų, 
i kuriuos juos grūda auksi
nio dievaičio tarnai.

Socialistų Pikninkas.
Liepos 4 d. čionai buvo 

anglų ir lietuvių socialistų 
surengtas piknikas. Išva
žiavimas puikiai pavyko, 
ypač daugiau. suartino dar
bininkus ir stipriau sirišo 
juos solidarumo ryšiais.

Atsilankė net ir didžiausi 
socialistų priešai 5 vyčiai. 
Jie pamatė, kad socialistai 
darbininkai jų šalin nevaro, 
bet lygiai kaip ir savo drau
gus vaišina kuo gali ir turi. 
Jie važiavo gal ir su blogais 
norais Į socialistų pikniką, 
bet grįžo iš jo pilnai paten
kinti ir socialistų draugais. 
Jie suprato ką reiškia jų 
mokytojaus kunigo pamoks
lai apie socialistus.
Klerikalų paroda už karę.
Kaip jau buvo „Keleivyje’ 

rašyta, musų kunigas suren
gė antrą katalikų demons
traciją už karę. Apie 9 
vai. ryte 4 liepos gatves pa
tvino žmonių miniomis. Jas 
vadovavo policija ir kuni
gai Įvairių tautų išvedusie 
savo aveles parodai, kad 
parodžius kiek jie tų avelių 
aukauja skerdyklai.

Demonstravo airiai, bei 
gai, lietuviai, sirijonai, ser
bai, rusai, kroatai, lenkų—

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

!

I

»

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
szko,—National Tube Co. 
milicija ir ugnagesiai. Kiek
viena grupė atskirai, kiek
vienai jų buvo duotas benaš, 
net ir lenkams, kurių buvo 
v so labo tik vienas asmuo— 
minėta s
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kunigas.
„vaiskus” 
odė,vi!) 
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Lietu- 
irgi šau

kiamasis ims
it iv ji žąsių-

parodai suvaryti į 
mies ic suvarginti 
klausėsi patriotų

ELIZABETH, N. J. 
Tarptautinės prakalbos.
Liepos 4 d. čionai buvo 

tarptautinės darbininkų 
prakalbos. Žmonių prisirin
ko tiek, kic-k tik į svetainę 
•utilpt galėjo. Lietuviškai 
kalbėjo d. J. V.'Stalioraitis, 
angliškai—d. S. E. Beard- 
siey, rusiškai-

Priimta 3 protesto rezo
liucijos: prieš maisto bran-j 
gumą, prieš priverstini 
kariumenėn ėmimą ir prieš 
valdžios laužymą Jungtinių 
Valstijų konstitucijos. Vi
sos tos rezoliucijos pasiųstai 
Washingtonan.

Tarp susirinkusiųjų lietu
vių buvo daugiausiai. Mat

;i uz- 
-1 L'ie): A1S. 
rub

ą>,
„ k*’- 
btivo

V.

I

daug prastų dalykų, kurie 
leikui bėgant priseina da* 
piidyti-tobufinti arba panai
kinti su pritarimu didžiu
mos balsų.

Žmonės pasidaro sau Įsta
tus—konstituciją, o paskui 
juos keičia bei maino—daro 
tinkamesnių sulyg reikalo. 
Mano nuomone ir politikos 
organizacijose, ' yptič 

darbininkų, galima klausi
mus išgvildenti ir susitaikyt 
k? d darbininkai veiktų iš 
vieno—tik reikia žinot tuos 
negerumus, juos aiškinti ir 
gyveniman vykinti geruį- 
nus. Tečiaus to noro aš iš 
Sandaros pusės nematau. O 
bet norėčiau žinot jos idea- 
us. P. J. Strimaitis tarp kit
ko i mano klausimą va ką 
man atkerta:

„Jeigu pas jus bus dau
giau gero noro negu prasto 
'asididžiavimo, tai rasite 
atsakymus į minėtą klausi
mą.” „Atmink Tamista 
:uos visus šmeižtus, ką pa- 
eido Montelliečiai ant Riirr 
;os, tai bus puiki iliustraci- 
a pačiam dalykui.”

Matoma p. Strimaitis ne- 
jajiegia atskirti klausimo 
vuo šmeižtų, o ką jau bekal
bėti apie išrišimą kokio nors 
•Jausimo!

Sandariečiams norint da- 
•vt kokius nors socialistams 
užmetimus, visų pirmiausia 
turėtų nurodyt nesutikimo 
briežastĮ, būtent: kam soci
alistai priešingi karei, nepri
pažįsta privatiškos nuosa
vybės teisės, kovoją prieš 
valdžią, prieš netikusius Įs- 
atymus, pripažįsta klesinę 

kovą, nesiunčia pas popie
žių savo diplomatų prašyti 
'Lietuvai laisvės,” nerenka 
Lietuvai valdininkų—kara- 
ių ir tt. O sandariečiai gi 
kaip sykis tiems visięmą da- 
ykams šventai pritaria, ko 
socialistai nepripažįsta. Ot 

t r klausimas išrišta.
Nekalbant jau apie ma

žesniuosius sandariečių ka* 
laliukus, pats jų vyriausias 
vadas Dr Šliupas nepripažį
sta klesų kovos ir smarkiai 
išniekina tuos, kurie prie
šingi karei. Anot jo,tie žmo
nės, kurie priešingi karei— 
yra puspročiai—besmegia- 
niai ir Lt. Taigi ar tik dėl
to sandariečiai priešingi so
cialistams? A. Liutkus.

; Phileaelphla, Pa.—Liepos' 
26 d. čionai jv\k. ruvažiavi- 

! mas Esperantininkų. Su
važiavimas tęsis iki 30 d. 

'liepos. Seimą šaukia Espe
rantininkų Sąjunga Ameri
koj. Seime galės dalyvauti 
ne tik sąjungos nariai, bet 
ir viri tarptautinės kalbos

! Esperanto prAieliai.
Seimu rci 

j t intieji sei r.

cajungus kuopos 
’PhiJadelphijos 

iteto
i K 

o • 1

rt •A., x j

LOWELL, »ASS. 
Gabi lietuvaitė.

šiomis dienomis čia buvo 
inkų darbų mokykloj gra
dacija (skirstymas laips-

riuž mokslą), kame ge
niausia pasižymėjo lietuvai- 

Kurkauskiutė. Ji 
visas angles ir 

kiekvienas jos 
nužymėtas kai

riausia atliktas. Mo- 
i taipgi ją pagyr 

ge; iausią mergailę
JJ-

lė Kurkauskiutė yra 
17-kos metu

ui p-lė M. 
pralenkė
• raneuzes. 
virbas buvo

geriausia aii 
Ryto 
oo 
ų kk

P-l
.ik 17-kos metų amžiaus, 

jau spėjo pasirodyt savo 
gabumais ir lietuvių scenoj. 
Nors čia gimusi, bet darbuo
jasi prie lietuvių: priguli 
; ie LSS. 203 kuopos, prie 
i.DI.D. 44 kuopos ir prie mo- 
orų pašalpinės draugijos. 
Niek tik socialistų kuopa 
engė koncertų ar vaidini
ui, p-lė Kurkuskiutė visuo- 
e dalyvavo. Jos tėvai 

taipgi pažangus žmonės.
Vasaros laikui socialistų 

kuopa savo veikimą per
šaukė, bet kaip tik oras at

rėš, tuoj ir vėl* pradės dar
buotis. Yra jau nutarta 
rengti prakalbas ir kviesti 
drg. P rusei ką kalbėt.

Pinavijos žiedas.

se. Liko moteris ir 6 vaiku v • •
Balandžio 20 d. liko 

muštas Petras Bei. 
Jis paėjo iš Kauno 
Šiaulių pav., Amerikoj 
veno 25 metus. Vėli n 
vo 50 metų amžiaus,
giminaitis a. a. kunigo 

į bemiškio. Nors l>u\\ 
Į laisvamanis, bet 1' ,
I žmona pa -.ielgė priešė 
velioniu Įsitikinimams, 
laidodama su rymiško k 
go patarnavimais Rymu 
talikų šv. Juozapo kapinė - 
Be žmonos velionis palik' 
da 4 mažus vaikus.

Gegužės 10 d. čionai p? : 
mirė Antanas Bubnys, 
jo 40 metu amžiaus, A

S. 
b 
L 

r., Liudvinavo va 
kuri nutarė, kad lietuviai i sčiaus. Velionis bu vo lai 
dalyvautų tame darbininkiš- jvamanis, gana popum-. r 
kame judėjime. Tasai!) 
skaitlingas lietuvių dalyva-įtą. 
vimas pasiliko impulsu kitų!
tautų, ypač anglų, žydų ir ______  t
ukrainiečių darbininkams, Palaidota jį be baži 
pateikdamas tų tautų veikė- ceremonijų 

!jams daug energijos. Už ' * ' '
I tai reikia pasakyt lietu- 
i viams bravo!

Lietuviški išdavikai.
Kalbant apie pačius lietu

vius, reikia pasakyti, kad jų 
susipratimas nepaprastai 

i smarkiai pakilo. Šaukiant 
Į lietuvių draugijų konferem 
|c-iją buvo pakviestos visos į 
į draugijos, išskyrus vyčių į 
52 kuopą, kurią skaitėme 
jau parduota ir todėl nesiti; 
keta, kad ji (vyčių kuopa) 
dėtųsi su darbininkais. 1

F. Fc-dorov. I
; a-.iu e arba no- 
•o dalyvauti turi 

kreipties prie vietinės Espe 
rontininkų 
komiteto, 
kuopos kor. 
kv. yra M r.
15 N. 13-th 
arba galit 
j -

ė kai
mo(Ž 

žiu m 
oral-.aibų, kurias sakė dau
giausiai kunigai.

Audri vadovaujantis pers- 
t-ž pagalios lietuvių vado- 
j „faderį 

is matomai iš tos 
garbes taip 
gaila buvo žiūrėt i var- 
!<aip jis kamuojasi, ne- 

; žodžio ištarti.

L c.' 

v ii

pirminin- 
Knowlan 

hiladelphia. 
—.. .....a kreipties prit
Miss Marjaret A. Maish 
753 N. 46 th st., PhLada. Sei 
me reikalai bus svarstom’ 
esperanto ir anglu kalbose.

Girdisi, kad seime nešto- 
kuos ir Gedimino tautos vai
kų—lietuvių. Lietuvis d. T. 
Ciuberskis jau užima espe 
ranto kalbos mokytojau.- 
vietą skaitlingoje lenkų es 
pe ra n t Įninku d raugi j o j e

prie
tui
m e

02

Ambrozaitis,”
didelės 

susimaišė,au 
<ad g

galėdamas žodžio ištart 
Kalbėjo jis tokiu žargonu, 
kad nei lietuviai, nei ąpglai 
jo kalbos suprast nemokėjo, 
išskiriant žodžius ”or fri 
kontri—džemani”...

Antras iš lietuvių kalbėjo 
studentas” Šimutis. .Ts 

! pradėdamas persergėjo, 
i kad nieks netėmytų Į jo kal
bos klaidas, nes jis esąs da 

' mokinys, todėl jo kalba gali 
• būt pilna klaidų... Išskiriant 
! jo agitaciją už grąžinimą 
XIV-to šimt“‘"‘ z~

Į be 
te 
išgirsti, 
giausiai 
lių, kaip 
tuviu-vokiečiu

į
į

1*

klaidų 
už

to šimtmečio, iš jo kal- 
irgi nieko Įdomaus rim

inis Klausytojas negalėjo 
Ji susidėjo dau- 

iš deklamavimo ei- 
Hetuvis-rusas su lie- 

pjaunasi, 
kaip reikalinga da ir lietu
viui amerikonui prie tos 
brolžudingos skerdynes 
prisidėti, kad išžudžius vi
sus vokiečius.

Ir tamsus musų broliai 
katalikai klausosi tų kapi
talistų samdomų bernų, kad 
ragintų darbininkus aukau
ti savo gerovę, savo šeimy-

i
Į
II
Įi
i

1
iI
Į nišką laimę ir savo gyvastį 
j dėl labo kapitalistų, ir be 
karės žudančių darbininkų 

eikatą ir gerove.
333.

-T

HERMINE, PA. 
Darbininkų padėjimas.
Šioje apielinkėje kitokių 

darbų nėra kaip tik anglių 
kasyklose. Darbininkai, 
būdami neorganizuoti, 1910 
m. išstreikavę 16 mėnesių 
savo padėjimą taip pablogi
no. kad turėjo dirbt po 10 
valandų Į dieną ir šiaip be
galo daug skriaudų kentėti. 
Galų gale pradėjo šiek tiek 
atsigriebti ir bruzdėti. Kom
panija matomai pasibijojus 
streiko, sutrumpino darbo 
valandas. Nuo 1 dienos lie
pos šių metų Įvesta 8 val- 
landų darbo dieną.

Kuomet anglių baronai 
lupa iš visuomenės už ang 
lis nesvietiškas kainas, tai 
darbininkams moka už jų 
darbą tik tiek, kad vos šiaip 
-taip galima butų gyvastį 
palaikytu Dirbantiems 
„pikiais” mokama po .$1.05 
už toną iškastos anglies, gi 
mašinomis kasantiems po 59 
centus už toną. Išvežiotojai 
(draiveriai) gauna už 8 vai. 
darbo $3.90c.

Darbininkai labai tamsus. 
Retas kuris laikraščius 
skaito.

Lietuvių čionai gyvena 
keliatas šeimynų, ir diktas 
būrelis pavienių, bet didelė 
jų didžiuma rūpinasi tik po- 
terias ir raugalu. Smuklės 
ir Romos agentai turi sau 
puikų bizni iš žmonių tam
sumo. Kas-žin kas bu§, ka
da valdžia uždraus gaminti 
svaigalus. Aš manau kuni
gai tam turėtų priešinties, 
nes karčema—tai gausus 
nuodėmių šaltinis, iš kurio 
puikų pelną kunigija sau 
traukia.

Amerikos trempsas.

pirm tų prakalbų lietuvių koj išgyveno 25 metu?
J • ko dvi seseri ir du i 

vo sušaukta lietuviškų drau- Paėjo iš Suvalkų gub
socialistam vadovaujant bu-

gijų ir kuopų koniereniija, varijos pav
i • • - i n ______w tt

Į varnams, 
į kas žmogus, mylintis apšvk 

Per daugel metų buvo 
į skaitytojumi „Keleivio” i 
kitų pirmeiviškų laikrašči 

nytini
T ▼ ' 
-» ’

1 
X.

_ j Forest 
L’ž j nuėsto kapinėse.

į Gegužės 10 d. mirė Pran
ciškus Česekas, 63 metų am
žiaus, Amerikoj išgyveno 3>. 
metų. Paliko žmoną ir du 
suaugusiu sunu. Velionis 
paėjo iš Suvalkų gub.. Mari
ampolės pav., šaltiniškių 
kaimo. Paliko nemenką 
turtą. Palaidotas lietuviu 
(tautiškos bažnyčios kunig 
Petrašiaus, lietuvių tautiš 
koše kapinėse.

Gegužės 8 d. mirė Vincas 
v > r> Grubliauskis, 58 metų am-

korojls“prieš”kare.“'Lietu“i?’»us> Hf1*0 ž“0?? tma'
no gub., Raseinių pav., 
klės parapijos, Amerikoj iš
gyveno apie 25 metus.

Taipgi mirė Jurgis Spu 
dis, 43 metų amžiaus. Paėji 
iš Suvalkų gub., Mariampo- 
lės pav., Petelviškių kaimo

Kas mums rašoma-

ivau
Viduvių konferencijoj pasirodė 

didelė vienybė. Vienbal
siai nutarta aktyviai daly
vauti darbininkų kovoje 
prieš vykdomą militarizmą 
ir autokratizmą Amerikoje.

Tečiaus atsirado tauti-j_ __  _____ _
ninku grupelė, kuri pasiėmė j ^merjį-0j išgyvenęs anie 2i 
sau uždaviniu judosystę. • metus. Kadangi velionio 
Sušaukus lietuvių kon±eren- j nepaliko jokio turto, ne 
riją, LSA. 3 kuopos tūli na-;Drje j0xioS draugystės ne 
nai prisiuntė konferencijon prigulėjo, tai palaidojime 
2 registruotu įaisku, kaa užsiemė velionio giminaitis 
tos kuopos atstovai apleistų Mateušas Spūdis. Palaido-
2 registruotu laišku, kad

konferenciją, grąsindami į Las su bažnytinėmis apeigo- 
areštavimu už dalyvavimą' .............................
priešvaldiškame darbe. Bet!nėse ’ j petrikvs.
SLA 3 kuopos atstovai buvo j 
ne tokie bailiai, kaip tie iie 
taviški išdavikai, ir grasini 
mų nenusigando. Tų mūsiš
kių lojalistų visos pastangos 
niekais nuėjo, ką parodė 
skaitlingas lietuvių atsilan
kymas Į protesto prakalbas.

Kunigas liepia taupinti.
Vietos lietuvių kunigas 

aną nedėldienĮ sakydamas 
pamokslą, uždraudė savo 
parapijonams likučius duo
nos ar kitų valgių mesti iš- 
matcsr.a, bet visa tai liepė 
suvalgyk Girdi, jam taip 
valdžia liepusi Įsakyti. Klau
simas, ar valdžia ir kunigas 
valgo ant ryt tatai, kas šian
dien nuo jų vakarienių at
lieka? Tie ponai tik mums, 
kurie viską pagaminame, 
iiepia išmatomis maitinties. 
Ir ar už tatai mes da ir sa
vo gyvastį turime aukauti 
ant karės lauko?

J. K. Bush.

j mis lietuvių tautiškose kapl- 
! nėse.

Būtie, Montana.— Birže- 
io 9 d. čionai kasyklose atsi
tiko baisi ekspliozija ir 
gaisras. Kasyklos 3400 pė- 
tų gilumoj, kasyklose buvo 
2600 darbininkų, liepsnoms 
ir dūmams išėjimus užda
rius darbininkai greit išsi
gelbėt negalėjo, ir žuvo su
ars 400 žmonių. Lietuvių 
žuvo: Mikas Kubilius ir
r ranas Skaudula.

Baisi regykla. Lavonus 
-:aip malkas per kelias die- 
,ias gabeno tiesiog iš kasyk- 
ų i kapines, nei namiškiams 
nerodė sudraskytų kūnų.

Kad dabar dėlto kilo strei
kas ir darbininkai reikalau- 
ia pripažinimo unijos ir pa
kėlimo mokesties, tai ir 
streikierius kapitalistai žu- 
lo be pasigailėjimo.—Tai 
šitoks darbininkų padėji
mas. Balte gyvenantis.

>- I

j Lietuvių esperantininkų A- 
merikoje ir Europoje jau 
yra nemažas būrelis.

Amo.i

Akron, Ohio.— Birželio 
30 d. čionai apsivedė Boles- 
’ovas Karsokas su p-le K 
Kazlauskiute. šliubas no 
: ėta imti civiliškas, nes abu- 
ju jaunavidžiai laisvų pa 
žiūrų žmonės, bet teisėjui 
atsisakius duot šliubą, prisė 
io šliubavotis pas vokiečiu 
kunigą.

Vestuvės buvo pavyzdin 
gos. Susirinkusieji svečiai 
suaukavo Rusijos revoliuci
jos parėmimui $12.50. Uš 
tatai reik tarti ačiū, o jau
navedžiams linkėti kuolai- 
mingiausio gyvenimo.

Ten buvęs.

Polemika ir Kritika.
„ATEITIS” NEPAJIEGIA 
ATSAKYT Į KLAUSIMĄ.

Nesanai užklausiau „A- 
ieities” redakcijos vieno da
lyko, kuris maždaug šiaip 
skamba:

Nuo pat susitvėrimo A. L 
T. S. tankiai tenka iš tos or 
ganizacijos vadovų girdėti 
štai kokį išsireiškimą: A. L 
T. S. susitvėrė tiktai dėlto, 
kad nekurie lietuviai, nesu
tinka su socialistų nekurtais 
dalykais, bet šiaip, su pačiu 
socializmu, 
jųjų reikalavimais—-i 
tinkame. Taip 
Strimaitis 20 d.

Stoughton,Mass.— Čio
nai visos lietuvių draugys
tės turi savo atstovų bend
rą komitetą, kuris paskuti
niame savo susirinkime mr 
.arė duoti viešą papeikimą 
jokiems kalbėtojams kaip 
kun. Bartuška ir Bielskis, 
nurie su Norwoodo kunigu 
niekeno nekviesti atsibala- 
lojo ir savo prakalbomis 
^trukdė visą musų judėji
mą ir suerzino žmones. Mes 
pranešam, kad jie liautųsi 
roki darbą tarp lietuvių va
rę. A. Raila.

GARDNER, MASS. 
T.M.D. piknike muštynės. 

Draugijos remia*revoliuciją.
Liepos 4 dieną vietos T. 

M.D. kuopa buvo parengus 
Pine Parke pikniką ir pasi
ėmė 75 „keisus” alaus, žrn.o 
nes išsigėrę apie 5 valandą 
vakare pradėjo muštis, susi 
kruvino, daug buvo sužci= 
tų ir ligonbutin nugabenta. 
Daugelį policija areštavo. 

• Pikniko rengėjai dabai 
Įtraukiami atsakomybėn i’ 
nežinia kaip gali būti. Ren
gėjų kaltė, kad rengdami 
tekį pikniką neparirupim 
gaut, iš valdžios leidimą 
Kaip girdėti, tai draugijo- 
rengiasi protestuoti už dar 
rymą tokiais pasielgimai 
visiems lietuviams gėdos. 
Apie šitą lietuvių skerdym 
daug rašė vietos anglų iaik 
raščtis „The Gardner 
News.” Ištiesų, dėl keliu ru
džio garbintojų sarmata 
visiems lietuviams.

Švento Petro ir Povilo D- 
ja paaukavo Rusijos revo
liucijai $25.00, Lietuvos Sū
nų D-ja paaukavo $15.00. o 
LSS 89 kuopa surinko tam 
pačiam tikslui $6.90. Iš to 
kių darbų galima pasi
džiaugti.

j 
i

ba- 
ne-

SCRANTON, PA.
Lietuviai žuvę anglių 

kasyklose.
Šioje apielinkėje nuo 

landžio mėnesio lietuviai 
teko kelių savo brolių.

Balandžio 19 d. anglių ka
syklose likosi užmuštas Ma- 
teušas Matuza. Jisai paė
jo iš Suvalkų gub., Naumies
čio pav., Amerikoje išgyve
no 16 metų. Velionis buvo 
54 metų amžiaus, linksmaus 
budo žmogus. Palaidotas 
lietuvių tautiškose kapinė-

Šlekeris.

Sakoma: mes priešiname 
steigimui Lietuvių Darbi 
ninku Tarybos todėl, kad 
sumanymą padavė Grigai
tis, o ne IjSS. centras.

Hudson, Mass.'— Tūlas
cakeleivis” „Darbininko” 

No. 79 rašo, kad socialistai 
alke klerikalų prakalbų kė- 
ė triukšmą ir buvę girti. 
Matai kaip jums nepatinka, 
kad socialistai duoda jums 
klausimą? Socialistai nebu
vo ir niekad nebus jokiose 
prakalbose girti. Jeigu sta
to nepraustaburniams klau
simų, o davatkos dėlto kelia 
triukšmą, tai ne socialistų 
kaltė, bei kunigijos, kuri iš- 
auklėja tamsunus ir siunčia 
tikėjimo ginti tokius mela
gius kaip Račkus.

Pakeleivis turi progą už
dirbt 10 dol. jeigu prirodys, 
kad bent vienas socialistas 
tose prakalbose buvo girtas. 
Atlyginimą skiriu aš ir iš
mokėsiu taip greit, kaip 
greit bus faktai. Jeigu jų 
nebus tai iškalno skiriu Pa
keleiviui melagio vardą.

A. P. Jocis.

su pamatiniais 
■mes šu

va ir p-nas 
gegužės 

Monfelloje kalbėdamas, pri
sipažino, jogei jis su pačia 
socializmo idėja, su pamati
nėmis socialistų reformo
mis sutinkąs, bet su neku
rtais punktais nenorįs sutik
ti. Tečiaus nei Strimaitis 
nei kiti dar nepasakė, su ko
kiais „tūlais dalykais’’ jie 
nesutinka! Todėl aš norėčia 
kad gerb. „Ateities” redak
cija paaiškintų tuos „tulus 
dalykus,” su kuriais Sanda
ra nesutinka. Gal tas butų 
visai mažmožis ir, radus ne
tobulais, patobulinti, gal ga
lima butų tuos dalykus iš
gvildenti, ir iš to gal butų 
galima išvien su socialistais 
veikti ir pasekmės butų a- 
biem pusėm gero?.,. Ma- 

nuomone, jeigu sutinka
te su pamatinėmis socialis- 

reformomis, svarbiau
siais socializmo dėsniais ir 
reikalavimais, tai kiti men
ki obalsiai, su kuriais sako
te negalima sutikti, gal bu
tų gaiima atmesti, kad dar
bo žmonėms butų nauda. 
Mes mielai sutinkame.

Pavyzdžiui, juk ir pašel- 
pinėse draugijose, kuomet 
jos susitveria, būna daug Į- 
vairių nedateklių bei per

.'JĮ* •

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje

su Pa
veikslais

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

Dabar k* tik išėjo iš po spz&cfoa 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
»SATYROJE 

mitra Biblijoc J’zįaS couaa. tari SS2 
poslapio* ir 179 paverkaUlins. LaJbri
Įdomi ir naodiasa kieki .caai ypalai. 
Žmogus skaitydama® ši* Biblija ir tė- 
mydaraas j paverksit!uu. (katrie per
stata kas buvo pirm satrėriaeo svieto 
ir iki užgimimai Krisrtaas). vžmėrš vi
sas savo varto ir džiautais jągia: to
ki* knita icijs. jam jas truapš žie
mos vakarai.

KAINA TIK Sl.OO
Norinti saat ši* 3<Hij*. pisigas 

tieskit Expreso ar Failo Money Orde
rio. arba registruotame laiške adresa:

• "KELEIVIS”
255 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

ne
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Kodėl Rusai Kariauja? Ką vokiečiai daro iš užmuštų savo kareivių
AR GERAI Rl’SAI PADA-'met, kada kaizeriui kariauti 

RĖ PRADĖDAMI Už- [nesiseks. Bet jeigu jis su 
PUOLIMĄ? įmuštų francuzus. paimtų

Mums, socialistams, kurie Paryžių, paskui sutriuškin- 
visoms karėms ir abelnai 31-. ^alus ir užimtų Romą, 
kiekvienam kraujo liejimui J.° autoritetas gale' 1 tie>< 
esame iš principo priešingi, j sustiprėti, kad jo kariame 
.dabartinis rusų užpuolimas

—Maike, aš turėjau su za 
kristijonu diskusijas apie 
žmogaus dūšią. Aš jan 
pasakiau, kad tu apsiimi pri 
rodyt, jog nėra dūšios, ta 
jis gatavas su tavim ant di- 
batų eiti.

—Su zakristijonais, 
aš nedebatuoju. Aš 
juos tik pamokyt.

—Nemislyk, vaike, 
parakvijos zakristijonas ne 
durnas. Jis ir korespon
dencijas į gazietas rašinėja, 
o kain kada ir prakalbas sa
ko.

—Tas nedaro skirtumo tė
ve. Jis yra zakristijonas 
ir tas jau parodo, kiek jis 
gali būt išsilavinęs. Žmogus 
plačių pažiūrų ir gerai pa
mokytas neis bažnyčios 
šluoti ir žvakių degioti.

—Olrait, vaike, aš su ta
vim nesiginčysiu, ba perei
to] nedėlioj spavednėj bu
vau ir poną Dievą suval
giau.

—Kam tu jį suvalgei?
—Kad dūšią pastiprinus.
—O kitaip jos negali pas

tiprint?
—Kaip „kitaip?”
—Na, daleiskime, svarą 

porkčapso suvalgius?
—Nebliuznyk, vaike. Dū

šia porkčapsu negali gyven 
ti.

—Ji būtinai turi valgyt 
Dievą, ar taip?

—Ji nevalgo.
—Tai ką ji daro?
—Maike, aš nenoriu apie 

tai kalbėt.
—Kodėl?
—Neišpuola.
—Man rodos, kad tu ne

žinai ką atsakyt, tėve.
—Nesigirk, vaike,ba kaip 

paklausiu ko, tai pats neži
nosi ką atsakyt.

—Nagi pabandyk. Klausk 
manęs ko nori apie socializ
mą, pamatysi, kokią aš tau 
prakalbą išrėšiu. Klausk 
manęs kO tik nori: apie as
tronomiją, apie fiziką, apie 
geologiją, apie istoriją1—a- 
pie viską tau pasakysiu. O 
tu. tėve, negali man atsaky
ti vienų vieno klausimo apie 
savo dūšią, į kurią tu taip 
drūčiai tiki. Aš ir apie tavo 
dusią galiu tau pasakyt 
daug daugiau, negu tu žinai. 
Taigi klausk, tėve, ko nori.

—Na, gerai, vaike, jei tu 
toks kytras ir netiki į dūšią, 
tai prirūdyk tu man, kad 
žmogus dūšios neturi.

—Tuojaus, tėve, tik pasa
kyk man pirma, kam tu tą 
šuni čionai su savim atsive
dei?

—Kokį šunį?
—Argi tu nematai, tėve,

tėve, 
galiu

musų

Abidvi kariaujančios pu- mis druskomis; nekurią da-sadoriaus Pekine. Ambasa- 
~ r- ...- lį taukų iš tų liekanų suvar-} dorius stengėsi sulaikyti

toja Vokietijos muiladariai Į Kynus nuo pertraukimo ry- 
muilo dirbiniui. Aliejaus ~ 
distiliamia ir rafinerija. 
randasi piet rytiniame dtrb-} 
tlivės kampe. Rafinuotą 
(išvalytą) aliejų siunčia 
mažose blėtinėse, panašiose 
į petrolėjaus blėtines.”

Patvirtinimą apie šitą tie
siog nežmonišką istoriją 
randame vokiečių laikrašty 
je ”Lokal Anzeiger,” kuris 
eina Berline, ir kuris balan
džio 10 d. patalpino straips
nį tūlo Dr. Kari Rosner.

šisai Dr. Rosner, aprašy
damas savo įspūdžius ka
rės fronte, tarp kit ko, anot 
Londoniškio ’Times,” rašo 
sekančiai:

„Važiuojant per Evergni* 
court, ore užuodi bjaurų 
kvapą, tartum klijus kur 
virtų. Dabar mes perva
žiuojame per didžią Lavonų 
Sunaudojimo Įstaigą (Ka- 
d a ververwertungsanstalt), 
kurią palaiko šios armijos 
grupė. Riebumus, kuriuos 
čia ištraukiama, apverčia į 
tepamuosius aliejus, o vis- 
klas, kas pasilieka, sumala
ma kaulų malūne į miltus, 
kuriuos vartojama primai* 
šimui prie kiaulių šėrimo ir 
trąšoms (mėšlui). Nieko 
negalima pavelyti, kad eitų 
pemieką.”

Vokiečių valdžia, žinoma, 
tuojaus užginčijo teisingu
mą šitos žinios, apskelbda
ma per savo oficiali presos 
biurą sekantį pranešimą:

"Anglijos bevielinio tele
grafo agentūra platina 
bjaurų ir lygiai juokingą 
gandą, buk vokiečių valdžia 
vartojanti kareivių lavonus 
industrijos tikslams ir iš-

lį taukų iš tų liekanų suvar- dorius stengėsisės skundė vieną kitą už 
žiaurumus laike karės, bet 
tokio skundo, kaip kad že- 
miaus išdėstyta, dar visoj 
pasaulio istorijoj nėra bu* 
ve.

Pasakojimas yra taip bai
sus, kad rodos, sunku jau ir 
tikėti!

Trumpai kalbant, vokie
čius kaltina užtai, kad jie iš 
kritusių karėje lavonų da
rą gliceriną, muilą, aliejus 
ir kitus riebumus, reikalin
gus prie amunicijos išdirbi
nio, o kaulus ir viską, kas 
lieka sunaudoja kiaulių šė
rimui.

Pasakojimas apie tokį vo
kiečių "mokslišką išradimą" 
pirmiausiai pasirodė perei
tą balandį belgų laikraštyj 
”l.a Belgiąue,” kuris išeina 
Hollandijos n.ieste Levden. 
Tas pats straipsnis buvo at
kartotas ir laikraštyje ”In- 
dependence Belge,” pusiau- 
oficialiame Belgijos val
džios organe, kuris dabar iš
eina mieste Havre, Francu* 
rijoj.

”La Beigiųue” patalpino 
sekantį aprašymą:

"Jau nuo ilgo laiko mes 
žinojome, kad vokiečiai nu
rengdavo savo lavonus už
pakalyj fronto, susirišdavo 
juos po tris, ar po keturis 
lavonus vielinėmis virvė
mis ir po to siųsdavo tuos 
baisius pundus užpakalin. 
Net iki pastarųjų laikų 
traukiniai prikrauti lavo
nais buvo siunčiami į Se- 
raing, netoli miesto Liege, 
o taipgi į šiaurius nuo Brus- 
elio, kur yra išmatoms su
naudoti dirbtuvės.

"Nemažai nusistebėta, 
1 ,________x_____ _ •___________

taruoju laiku šišai judėji
mas i lavonų vežimo) liko 
nukreiptas linkui Gerolstei- 
no, ir patėmyta, kad ant 

, kiekvieno vagono buvo pa 
rašyta ’D. A. V. G.'

„Vokiečių mokslas turi 
i imti atsakomybę už baisų 
■sumanymą tverti organi
zaciją vardu ’Deutsche Ab- 
fall-Verwertungs GeselF 
schaft,’ kas reiškia: Vokie
čių Atmatų Sunaudojimo 
Kompanija. Šita kompanija 

[yra pastatyta ant biznio pa- 
i matų, moka divedendus, 
turi $1,250,000 kapitalo, o 
svarbiausia jos dirbtuvė ta
po pastatyta 1,000 jardų at- 

|stu nuo geležinkelio, jun 
giančio St. Vit, netoli Belgi
jos rubežiaus, ir Gerolstein 
—atokiame mažai keno lan
komame Eifelio distrikte, į 
pietvakarius nuo Koblen- 

. tzo.
„Šita dirbtuvė yra pasta

tyta specialiai sunaudoji- 
: mui lavonų nuo Vakarų 
fronto. Jeigu pasekmės bus 
taip geros, kaip kompanija 
tikisi, tai kita tokia dirbtu
vė bus pastatyta sunaudoji
mui lavonų iš (rusų) fron
to.

„Dirbtuvės nematyt nuo 
geležinkelio. Ji pastatyta 
giliai miškuose, dideliuose 
medžių tankumynuose. Ele

ktrizuotos vielinės tvoros 
aplink aptvertos. Specialis 

• keturių relių geležinkelis

šių su Vokietija. Laike šito 
pasikalbėjimo Kynų pre
mjeras primetė ambasado
riui, kad vokiečių mokslin
čiai pavartojo mokslą to
kiems nesvietiškiems daly
kams, kaip dirbimui muilo, 
trąšų ir kariškų chemikalų 
iš žmonių lavonų. Į tai ad* 
mirolas su pasididžiavimu 
atsakė, kad vokiečiai dirba 
iš užmuštų ir mirusių karei
vių lavonų gliceriną, norė
damas tuomi parodyti dide
li vokiečių sumanumą. Nuo 
to laiko pasipiktinusis pre
mjeras pradėjo jau visai ki
taip manyti apie Vokietiją 
ir jos civilizaciją.

Francuzijoj šitą žinią a* 
pie vokiečių naudojimą la
vonų iš pradžių sutikta su 
pusėtinu nepasitikėjimu, 
bet p. Clemenceau, buvusis 
Francuzijos premieras, ra

išo savo laikraštyj „L’Hom- 
mc Enchaine:”

„Išpradžių męs nenorėjo
me tikėti tokiai baisiai pro- 

’fanacijai, kad vokiečiai ex- 
■ pilotuoja savo kareivių la
vonus. Bet kad šita neap* 

I sakomai bjauri pramonė 
tikrai gyvuoja, tai štai kon- 
sulio liudijimas.”

O kitas Paryžiaus laik
raštis, ”Libre Parole,” štai 
ką turi apie tai pasakyti:

„Bošai (taip franeuzai 
pravardžiuoja vokiečius) 
neleidžia, kad bite kas eitų 
perniek,—net kad eitų per
niek lavonai jų kareivių, 
kritusių ant garbės lauko. 
Jie iš jų daro sprogstančią 
amuniciją. Vokiečių laik
raščiai giriasi tuomi, many* 

, ; ------ - darni, kad yra didelė garbė
traukimui iš jų tepamųjų kad vokiškoji chemija
aliejų bei maisto kiaulėms. I gak išvarvti svarą tepalų 
Anglų pranešimai remiasi.iš kuno savo Ringai kri- 
straipsniu ’Lokal Anze-»» 
ger’e/ kuriame aprašoma 
dirbtuvė, kur gyvuliu dvė ! 
senos paverčiama į aliejų. 
Vokiečių kalboje tas buvo 
pavadinta’Kadaver,’ kuris, 
kaip kiekvienas vokiečių 
kalbą pažįstantis žino, nie
kados nėra pritaikinamas 
prie žmonių lavonų, bet tik 
prie gyvulių dvėsenų. Lai
kraštis ’Lokal Anzeger,’ ra
šydamas apie šitą paskutinę 
priešvokišką propagandą, 
vadina ją ’augšciausiu kvai
lybės laipsniu.’ ”

Savo keliu anglų laikraš
tis „Tirnes” tokio pasiteisi
nimo nepripažįsta ir sako:

"Reikia tuojaus patėmyti, 
kad šitas vokiečių pasiteisi
nimas atsargiai susilaiko 
nuo užgineijimo svarbiau
sio apkaltinimo, — būtent 
nuo apkaltinimo, kad vokie
čių vyriausybė vartoja už
muštų kareivių kunus. Jos 
pranešimas, kad žinia yra 
’bjauri ir juokinga’ dar nėra 
pranešimas, kad ji nėra tik
ra.

”Tuom tarpu vokiečių be- 
vielinė agentūra tvirtina, 
kad žodis Kadaver niekados 
nėra vartojamas prie žmo
giškų lavonų, bet tik prie 
gyvulių dvėsenų, šitoks pa
sakymas yra tikrai ir sauži- 
niai neteisingas.”

Ir toliaus įvairiais vokiš
kais žodynais prirido, kad 
žodis Kadaver vokiečių kal
boje yra vartojamas lygiai 
kaip žmonių, taip ir gyvulių 
lavonų paženklinimui.

Įdomu yra, kad šio bai
saus apkaltinimo atbalsis 
pasigirdo net tolimuose Ky- 
nuose ir ta žinia lyg patvir
tina teisingumą belgų ir 
anglų žinių. Kynų mieste

si
nė ir žmonė žiūrėtų i jį kai

Jaunutei 
i tuo

met butų didžiausis pavojus. 
Ir jei tik kaizeris matytų.

ant teutonų išrodo nepatei- į)0 i.kokį genijų.
1 • ’ * ’ Nepateisi- Rusijos demokratijai

I
i

isinamas darbas.
namas, žinoma, nedelto.kad 
pas mus butų kekių simpati
jų vokiečių .kaizeriui, kaip 

i tai tamsus džiungojistai su- 
■ pranta, o vien dėlto, kad šita 
karė yra vedama stambaus 

[kapitalo reikalais, kad ji 
neša žmonėms baisų skurdą 
ir mirtį. Ir todėl mums 
keista, tiesiog nesupranta* 
ma, kad laisvoji Rusija,kuri 
išuradžios

jis jos nepasigailėtų.
Kas gi tuomet už jauna ią 

Rusiją užstotų? Draugų 
ji neturėtų. Dabartiniai jos 

1 sąjunginink; i, nuo kurių j1
• butų jau atsimotus, vieni
• butų jau sumušti, kiti gi jos 

___  neapkęstų.
buvo paskelbusi Taigi, dar., 

jau toki puikų obalsi, kaip taiką. Rusijos 
"taika be užkariavimų ir u ~ ‘
kontribucijų,"—kad ta Ru-K 
sija dabar vėl pradėjo už-[ * 
puolimą.

Bet gali būt. kad ištiesti

:ad prie tavęs guli margas 
šuo?

—Vaike, tau galvoj nege
rai darosi. Čia jokio šunies 
nėra.

—Aš tau sakau, tėve, kad 
yra.

—O aš sakau, kad nėra.
—Na, tai prirūdyk, tėve, 

kad jo nėra!
—Maike, tu esi mokytas 

ate durnas. Kaip aš tau ga
liu prirodyt tą. ko visai nė
ra. Aš sakau, kad aš čia jo
kio šunies nematau ir tas 
jau reiškia, kad jo čia nėra. 
Jeigu tu jį matai, tai tu turi 
man prirodyt, kad jis yra.

—Jeigu taip, tai kodelgi 
tu nori, kad aš prirodyčiau 
jog žmogus neturi dūšios? 
Aš sakau, kad aš jos nema 
tau ir visai nežinau. Sulyg 
mano nuomonės, tokio daik 
to, kaip dūšia, visai nėra. 
Bet tu. tėve, tvirtini, kad 
yra. Tu sakai net Dievai1 .. _ . . . .
suvalgei, kad ją pastipri-: ra abejonės, kad socialistai 
uis. Taigi tau priseina pri 
•odyt, kad ji yra.

—Aš jau prirodžiau.
—Kada ?
—Aš tau prirodžiau, kad 

įmogus turi protą, kuris at
skiria jį nuo paprasto gyvu- 
io, o tas protas tai ir yra 
lušia.

—Bet aš tau sakiau, tėve, 
kad tai yra kunigų argu 
nentas ir kad jis senai jau 
atmuštas, nes tyrinėjimai 
tarodė, kad ir gyvuliai turi 
orotą.

—Ale ar tai toks, vaike, 
motas, kaip žmogaus?

—Bet ir žmogaus protas 
kartais gali būt labai men
kas. Kartais žmogus vi
rai proto neturi. Nueik į 
beprotnamį, o pamatysi, 
kiek ten yra tokių žmonių. 
Sulyg tavęs tie žmonės dū
šios jau negali turėti. Arba 
paimkim mažą kūdikį, ku
ris proto neturi. Ar jis turi 
dūšią, ar ne?

—Aš mislinu, kad jos.
—Jeigu „jes” tai reiškia, 

kad dusia nėra protas, o pro
tas nėra dusia. Ar tu, tėve, 
gali dabar pasakyt, kas yra 
dusia, i kurią tu taip tiki

—Dūšia, vaike, tai 
gaus kvapas.

—Kvapas, tėve, yra 
kas daugiau, kaip tik oras, |

l-;darydama atskirą 
s demokratija 

galėtų pražūti.
Bet sakysim, Rusija gale 

jo atskiros taikos m daryti: 
ji galėjo būt tik apsiginkla
vus ir saugot revoliucijų.- 

i užRusija kitokio išėjimo ir ne* laimėjimus, bet nedaryti 
turi. Juk nereikia manyti, puolimo, 
kad _ Rusijos Įmonės akli.l F„ilvlJa („„ v
kad. juos pi įkalbino kai įau.i, dalyku stovio Ru
kol*ie_ patriotai. Nėra, a’j j?i butų,rodos,tinkamiau 
bejonės, kad patriotų^ Kusi- Tečiaus kuomet geriau į (la

kia pozi-
<r*T

Ru

joj taipgi nestinga. 1 
bar juk tenai žmonės turi 
pilną žodžio, spaudos ir su
sirinkimų laisvę. J 
triotai vedė agitaciją už ka

Šitokia pozicija prie da- 
įsi 

:>ia

įsigilini.taiitokU 
' ei ja butų lygiai pavojin 

kaip ir atskira taika. 1...Jeigu pa- sams užpuolimų nedarant 
rėš tęsimą, tai revoliucijų- i 
nieriai ir socialistai galėjo L >_
vesti agitaciją prieš karę. jvos sumušti.
0 juk jie dabar Rusijoj, turi 
didžiausią įtekmę. JPetro- ijovėsi juos atakavę 
grado rinkimuose iš <00.000 netįĮę susiaudė t „J..... ......
balsų apie 550,000 balsų bu- ku ofensvva vakaruose, bet 
vo atiduota už socialistus. , v - - - -
Prie to da neteikia užmiršti Jeie,*u rus
ir tą tiesą, kad socialistai da niįko neveiktu. 
yra geriausi kalbėtojai, ga- }jaiėtu 
biausi žomnės ir, kaip sa- j'nuštk 
kėm. didžiausi karės prieši
ninkai. Nejaugi jie nebūtų 
galėję Rusijos žmonių įti 
kinti, kad geriau daryti tai
ką, negu tęsti toliau skerdy- 
nę ir žudyti savo žmones? 
Apie tai, rodos, negali būt 
jokios abejonės. Jeigu tik 
butų koks kelias iš tos kru
vinos maudynės išbristi, nė-

vo atiduota už socialistus.

butų ji suradę ir Rusiją iš 
vedę.

Bet tokio išėjimo, mato
mai, nėra. Revoliucinė Ru
sija buvo padėjus ginklą,per 
tris mėnesius su viršum mu
šiu jau nebuvo. Darbininkų 
ir Kareivių Taryba darė i 
sąjungininkus vieną spaudi
mą paskui kito, kad baigtų 
karę. Bet niekas iš to neišė 
jo. Anglija. Francija, Italija 
Anglija, Francija, Italija.

teutonai sutrauktų savo ka 
jriumenė iš rusų fronto prieš 
francuzus ir vistiek galėtu 

i. Jie taip jau ir 
pradėjo daryti, kuomet ru 

ę. J ie 
są junginiu

"*” ■~r v’

patįs jau pradėjo juos ata 
Jeigu rusai ilgiai

_, vokiečiai 
sąjungininkus ir su- 

Apsidirbę vakaruo-,, .....
t e, vokiečiai galėtų atsisuk-[ PTu.^^ v?’.:
ti į rytus ir visomis savo jie | 

Igomis užpulti rusus.
I Šitoks dabar yra tikra 
; Rusijos padėjimas ir kada 
[žmogus gerai jį įsivaizdini, 
tai nesunku tuomet supras 
ti, kodėl rusai pradėjo už 
puolimą.

Jie karės nenorėjo ir da
bar jos nenori, bet pakol ki
tos valstybės da nenori jos 
baigti, vieni rusai negali 
iš jos išeiti ir noroms<neno- 
roms priversti yra muštis.

Negeistinas.

ir
tusių didvyrių.”

Ištikro, jeigu jau žmonių 
civilizacija turėtų prieiti 

;prie to, kad žmonių lavonai 
turėtų būti naudojami trą
šoms laukuose, darymui te- 

, palų automobiliams ir maši- 
: noms, arba šerimi kiaulėms, 
tai geriaus butų, kad tokios 

• civilizacijos visai nebūtų.
”L.”

Praeities Rytas.
Už dviejų metų Airijau jau 

busianti Republika.
Buvo linksmas ir malons 
Tėvelio dvarelis,
Da linksmesnis ir gražesnis 
Berašai žirgelis.Darrell Figgis, vienas žy 

„ v . miausiųjų Airijos revoliuci-
Amerika, Japonija ir kitos} jonierių, kuris tik dabar li- 
stovi už tolesnį karės tęsimą Ros paleistas iš kalėjimo, 
ir pradėjo Rusijai net grą-Įsako, kad pienas Airijai pa- 
sinti, kad jeigu ji su Vokie- liuosuoti esąs jau padarytas 
tija susitaikys, tai tuojaus ir jei tik airiai laikysis, tai 
ant jos užpuls Japonija, ir už dviejų metų Airija bu
kas gali užtikrinti, kad tas sianti jau republika. Airi* 
grąsinimas nebūtų išpildy 
M 9

Bet jeigu 
Rusijos ir neužpultų, 
visgi Rusijai daryti su Vo
kietija atskirą taiką labai 
neparanku ir prie to da pa
vojinga.

Neparanku dėlto, kad vi
sas savo armijas iš rusų 
fronto teutonai tuomet bu
tų pasiuntę Į vakarus ir su
triuškinę Francuziją. To
kiu budu naujoji Rusija, tik 
ką panaikinus savo monar- 

Įchiją, butų padėjus teutonų 
monarchijoms sunaikinti; 
francuzų respubliką.

Pavojinga gi dėlto

I

? I 
žmo

Vieną gražų vakarėlį, 
Tankiajam gojalyj, 
Ganiau, ganiau ašei savo 
Bėrąjį žirgelį.

jos revoliucijonieriai ren
giasi užduoti Anglijai dide- 

Japonija ant Jį smūgį taikos konferenci- 
tai joj.

nas aaugiau, Kaip tiK oras. Pavojinga gi dėlto. kad;n n* ' 
kuri žmogus savo plauciaislsutl.iuškinę francuzus ir ita- 1 a as

KIEK KOKS MIESTAS 
DAVĖ „LAISVAS 

PASKOLOS.”
Boston 

Ncvv York 
Philadelphia 
Cleveland 
Richmond 
Atlanta 
Chicago 
St. Louis 
Minneapolis 
Kansas Citv

San Franci sco

$ 332,447,660
1,186,788,400

232.309,250
286 148 700' • r ,xl)nvestas Paciai dirbtu-

i v ei. Dirbtuvė yra apie 700 
3’77’19797 -iardų ilgio ir apie 110 pėdų 

' i pločio, ir želežinkelis apsu-
( ’ pa ją aplink. Lavonus iš ka-
/ rų išmeta šiaurvakarinia-91,7o8,8o0< v 
48,948,350

175,623,900

i

Medžiai ošė ir šiureno,
Tūkstančiais lapelių,

| Ir žavėjo jauną sielą
j Milionai žvaigždelių" 

Jau praavšta ir dienelė,
Groja vyturėliai,
Žvaigždės blanksta prieš

[aušrelę,
Rausta debesėliai.

Saulė teka, šilas šlama 
Svietas bunda, kruta, lemia 
Giedrą iš saulutės.
Vėjaliui papūtus,

Skamba balsų milionai, 
Rasa sidabrinė
Krinta, gyrdo ir gaivina 
Trokštančią krutinę.

šilų aidams atkartojant 
Gegutė kukuoja, 
Ir gegutei turavojant 
Mergelė dainuoja.

Ryte, ryte vasarėlės, 
Kiek atgaivos teiki!
Kodėl man braukt ašarėlės 
Atsiminus reikia?

Mokinys.

me dirbtuvės kampe.
i „Iš lavonų gaunama kele
tas produktų. Riebumas iš- 
skirtstomas j steariną, tūlos 
rūšies lajų ir aliejus, ku-

įtraukia. Tuo pačiu oruuus teutonai galėtų užpulti 
kvėpuoja ir kiti £V» tm^1-1 tuomet pačią Rusiją ir ją su- 
Ar tu tą orą vadini dusia? Į triuškinti. Gali kas sakyti,

—Gana,...........................  " “
bedievį i
Einu panelei švenčiausiai Bet n«»u mvnw, r\aici»iai iicpu- udc.uvn. ame ruMpinu p<x»m«iiLn;jnu<j v<*rp
pasimelst, kad ji duotų tau jie neleistų? Žmonių sukili-Įvalo būt klaidinami, kad da- karna virinimu aliejaus sy*fKynų premiero ir admirolo 
dvasios šventos. jmo galima tikėtis tik tuo- bar gali būt taika. ‘kiu su odos angliarukštinė-von Hintze, vokiečių amba-

DABAR TAIKOS NEBUS.
i, Maike, tu norijkad Vokietijos žmonės kai- Francuzų karės ministe jriuos reikia perdistiliuoti einantis laikraštis „North 
iš manęs padaryt zeriui neleistų to padaryt ris Painleva pasakė parla ! pirma negu juos galima [China Herakl” kovo 3d. pa
metei švenčiausiai Bet kurgi gvarantija, kad mente, jog kareiviai nepri- naudoti. Distiliaciją atlie-talpino pasikalbėjimą tarp
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Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

įsteigta Birželio 29, 1917. 

Principai ir tikslai.
I. Tarptautinė darbinin

kų san tarmė.
II. Kuogreičiausia taika 

—be aneksijų ir kontribuci
jų ir tuo pamatu, kad kiek-

. viena tauta turėtu teisės 
• . spręsti pati apie savo liki- 

• mą.
III. Laisva 

nė Lietuva:— 
nes Lietuvos 
susirinkimas; 
nai Lietuvoj 
tautai laisvai 
siška lvgybėv OsZ _ w ----- ,

mus visų piliečių be tautOL 
kilmės, tikėjimo ir ginitie 
skirtumo; atskirimas

ir demokrati- 
< Etnografi- 

Steigiamasai 
teisė kiekvie- 

gyvenančiai 
plėtoties; vi- 
prieš įstaty

ta,
'S 

baž
nyčios nuo valstybės ir mo
kyklos nuo bažnyčios: pilna 
sąžinės, žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvė; darbi
ninkų apsaugojimo įstaty
mai; nustatymas ma.vimum 
valandų ir minimum mokės 
ties ir valstybinis apdraudi 
mas nuo ligų, nelaimių, ne
darbo ir senatvės; lygi mo
kestis vyrams ir moterims 
už lygu darba; valstvbini 
apdraudimas mot i ny bes:
priverstinas nemokamas 
mokslas vaikams; atemima- 
dvarų žemės žmonių nau
dai; valstybinė nuosavyb 
visų susižinojimų priemo
nių. miškų ir vandenų ir nni 
nicipalė visuomeninio nau 
doji.nos įstaigų nuosavybė 
miestuose.)

Uždaviniai
1. Vienyti susipratusiuji 

Amerikos lietuvių darbinin 
kų jiegas kovai už bendru, 
jų reikalus.

2. Kovoti su militarizm< 
pavojum, gręsenčiu darb 
žmonių teisėms, ir remi 
taikos judėjimą.

3. Daryti pageidaujam: 
darbininkams itekmę i Lie
tuvos šelpimo darbą ir tu< 
tikslu sutvertas Amerikoje 
įstaigas.

4. Remti Lietuvos darbi 
ninku kovą už laisvę ir de 
mokratiją.

Organizavimo budai.
1. Amerikos Lietuvii 

Darbininkų Taryba suside 
da iš lietuvių darbininkų or
ganizacijų—politinių, indus
trinių, susišelpiamųjų, kul
tūrinių etc.,—kurios prita 
ria augščiau išdėstytiems 
principams ir uždaviniams.

2. Kiekvienoj kolonijoj 
gali įsikurti tos vietos Lietu 
vių Darbininkų Taryba is 
draugijų atstovų, po vienv 
atstovą nuo kiekvienų 50 
arba dalies, narių.

3. Atstovus i vietos Tary
bą gali siųsti ir tam tyčia 
susidaręs nemažiau kaip is 
10 žmonių būrys, kuris va 
dinsis ' Tarybos Kuopa.

4. Kiekviena draugija ar 
ba kuopa, įstojusieji Tary- 
bon, moka ’po tris (3) dole 
rius nuo kiekvienų 50, arba 
dalies, narių metams.

5. Pusę tų mokesčių vieti 
nės Tarybos siunčia į Cent
rą, o pusę pasilaiko savo rei 
kcilcinis.

6. Vietos Taryba susideda 
nemažiau kaip iš trijų (3) 
atstovų. Organizacijos tų 
vietų, kur negalima sudary
ti Tarybų, gali prisidėti tie 
s2og prie Centro, užsimokė- 
damos Centrui po tris (3) 

•dolerius metams.
7. Vietos Tarybos reika

lams vesti atstovų susirin
kimas išrenka komitetą.

8. Amerikos Lietuvių 
. Darbininkų Tarybos Pildo

masai Komitetas (Centras) 
susideda iš septynių (7) na
riu, gyvenančių vienoj apie
linkėj? Tarybų suvažiavi
mams nominuoja dvigubą 
skaičių kandidatų, iš kurių 
vietų Tarybos visuotinu bal-

savimu renka Pildomąjį Ko
mitetą.

9. Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos suvažiavi
mą šaukia Pildomasai Ko
mitetas savo iniciativa, arba 
penktai daliai vietinių Ta
rybų reikalaujant.

10. Delegatus suvažiavi- 
man renka vietų Tarybos, 
po vieną atstovą nuo kiek
vienų 50, arba dalies, vietos, 
Tarybai priklausančiųjų or
ganizacijų narių. Didžio
sios šalies organizacijos ga
li siųsti suvažiaviman po du 
(2) atstovu.

Pastaba
lietuvių gyvenamieji cent 
rai gali šaukti savo apskri 
čių konferencijas.

Pastaba 2.— Reikalui e 
sant, Pildomasai Komitetą 
šaukia Amerikos Lietuviu 
Darbininkų Tarybos konfe 
renciją, po tris (3) atstovu: 
nuo apskričių, konferencijų

LAIKINASAI KOMITE 
TAS: P. Grigaitis, Kl. Jur 
gelionis, A. Lalis, K. Gugk 
J. Šmotelis, T. Dundulis, J 
Zymontienė—Žemaitė.

Sekretorius: A. LALIS. 
1840 S. Halsted st.

Chicago, 11!

davus kitokią darbininkų 
savastį, bet unija pasirūpi: 
no gauti $165,000 ir užmokė
jo. Tokiu budu kompanija 
išviso gavo $235,000 ir susi
taikė.

1.— Didesnieji

Jersey City, N. J.— Lie
pos 13 d. čionai sustreikavo 
laikrodėlių fabrikus darbi 
ninkai, užsistodami už sa 
vo draugus, kuriuos kompa 
nija pavarė iš darbo už or 
ganizavimą unijos. Pirmi 
dieną streikas samdytojam 
išrodė lig juokai, bet antri 
dieną pamatė kad darbinin 
Kai rašosi Į uniją ir visai ne 
juokauja. Dirbtuvėje dir 

ba 400 darbininkų. Į uniji 
luojaus įsirašė 150 darbinin 
kų ir sustatė savo reikalivi 
mus: pripažinimo unijos; < 
valandų darbo dienos, pake 
imo mokesties nuo 15 iki 3 
įuošimčių ir priimti atga 
i darbą 4 draugus, pavarj 
us už darbininkų organiza 

vimą.
Streiko Korespondentai

Darbininkų Reikalai
Ayer, Mass., sustrekavt 

svinoriai (plumberiai), ku 
•ie dirba prie įtaisymo ka 
•iumenės stovyklų. Jei vai 
Ižia neišpildvs jų reikalavi 
nu, kiti darbininkai, kurti 
/ra daugiau kaip 3,000 
aipgi žada sustreikuot.

Bostone ir apielinkėst 
engiasi streikuoti 32 dirb 
uvių nešlampamujų drapa 
iu siuvėjai, jei nebus išpil 
lyti jų reikalavimai. Rei 
kalaujama 15 nuošimčii 
laugiau algos ir sutrumpi 
limo savaitei valandų nut 
X) iki 48.

Bridgeport, Conn,, perei 
oj sąvaitėj Remington gin 
dų ir amunicijos dirbtuvė 
sustreikavo 500 mašinistų 
Reikalaujama pagerinime 
iarbo sąlygų.

Flat River apielinkėj, Mis 
■ouri valstijoj, švino kasyk 
osc prasidėjo riaušės. Čia 
'imę darbininkai pradėjj 
ižpuldinėti ateivius. Apie 
’,000 ateivių, bijodami sker 
lynių, pabėgo iš namų. Vie 
ii išvažiavo į St. Louisą, kit 
i šiaurės, da kiti slapstos 
mainuose. Pasilikusios atei 
. ių moteris dabar vaikščio 
ia su mažais vaikais, jieško 
lamos savo vyrų. Pribūvi 
nilicija. Amerikonai darbi- 
įinkai pasakė, kad kasyklt 
avininkai čia kalti: jie at 
eidžią visus amerikonus i- 
larbo, o samdo ateivius, ku 
rie pigiau dirba. Todėl a 
r.erikonai ir sukilo prieš a 
„eivius. Generolas Stepr 
aplankė 200 bususių atei 
dų namų ir rado juos išplėš 
sus. Keliuose namuose bu 
.o dar pasilikusios moterp 
;u vaikais. Jos neturi ne 
maisto, nei pinigų.

Lynn, Mass., kur pereit: 
lalandžio mėnesį čeveryk. 
abrikantai apskelbė sav 
larbininkams lokautą i 
5,000 žmonių išmetė an 
gatvės, kad sunaikinus jų i 
įiją, pereitoj sąvaitėj buv. 
arp darbininkų ir darbda 
’ių atstovų pasitarimas 
•'abrikantai sutiko atidan 
i savo fabrikas ir priimt 
’isus darbininkus, jei dai 
lininkai sutiks dirbti 1' 
įuošimčių pigiau negu pii 
na ir kad visus nesusiprati 
nūs rištų kapitalistų įsteig 
a arbitracijos komisija 
darbininkai šitą pasiulym. 
itmetė ir derybos pertrauk 
os.

Kanadoj sustreikavo vis 
Torronto mieste kar. 
larbininkai. Liepos 11 č 
įuo 5 vai. vyto nėjo nei vie 
įas karas.

Alamedoj,netoli San Frar 
iscos, sustreikavo 2.000 lai 
u statytojų, reikalaudam 
iškėlimo algos $2 dienai.

laiptas traukiami basa

sav-<
išrody

Ameri 
išvisr

Pereitam „Keleivio" nu 
neryje mes rašėme, kas bu 
Amerikoj nuo kariumenė 
>aliuosuotas, o. kas ne. Da 
Sargi paaiškinsime 
•kaitvtojams, kaip 
latsai ėmimas.

Per registraciją 
ko j užsiregistravo 
įpie 9,800,000 vyrų.

Iš tų 9,800,000 dabar pa 
ms 667,000 vyrų kariume 
įėn.

Bet neims jų iš eilės, o bu: 
raukiami liosai.

Liosus trauks ne patį 
įaujokai, ir trauks juos n< 
kiekvienoj vietoj, bet Wa 
hingtone, trauks pats ka 
'ės ministeris Bakeris.

Kada tuos liosus trauks 
-ašant mums šiuos žodžiu 
la nėra žinių, bet juo 
rauks taip greitai, kaip til 
Įaus Washingtone visu 
•eikalingus surašus iš įvai 
’ių vietų. Pereitoj subato; 
valdžia pranešė, kad iki šio 
vos tik 24 valstijos spėjo su
organizuoti savo ”Exemp- 
tion Boards” ir liosų trauki
nąs negalėsiąs prasidėti an
ksčiau kaip 23 liepos.

Liosų traukimas sutvar
kyta šiaip: Visos Jungti 
nės Volstijos padalyta į

, am tikrus apskričius; kiek- 
i vienas toks apskritys susi
deda iš kelių ar keliolikos 
apielinkių ar ”precinktų,” ir 
kiekvienam tų distriktų bu
vo paskirtas registracijos 
komitetas.

Šitie komitetai paėmė sa
vo distriktuose visas regis
tracijos kortas ir visus už
siregistravusių vardus su
rašė pagal abėcėlės ant vie
no lusto. Tokių listų jie pa-

Danbury, Conn., skrybe 
!ių darbininkai su skrybe-! 
’ių kompanija jau susitaikė 
Kapitalistiškas teismas bu
vo nusprendęs, kad darbi
ninkų unija užmokėtų milio- 
niniai kompanijai $252,000 
už streiką ir boikotą, kurį 
darbininkai buvo paskelbę 
tai kompanijai 1913 metais. 
Kad tuos pinigus sukolekta 
vus, kompanija užgriebė 
sudėtus darbininkų centus 
batikose ir pradėjo pardavi
nėti jų namelius ant licitaci- 
jos. Ji surinko tokiu budu 
$70,000. Dabar butų išpar darė po tris: vieną pašiūru

tė Washingtonan, kitas j>a 
dėta valstijos archyvai!, o 
trečią turės pas save.

Ant tų listų visi užsiregis 
travusieji likos isnaujo su- 
įumeruoti, nepaisant koki 
tas numerį turėjo ant regis- 
racijos kortos.

Liosų traukimas bus tik 
vienas visiems apskričiams. 
Numerių padaryta tiek, 
dek didžiausiame distrikte 
/ra užsiregistravusių vyru, 
□aleiskime, kad didžiausia- 
ne apskrityje yra 7.009 už
siregistravusių. liek ir lio- 
■.ų padarys. Visi tie liosai 
jus sunumeruoti nuo 1 iki 
7,000.

Sunumeriuoti liosai bus 
lailiai suvynioti ir supilti 
am tikron mašinėlėm kur 
terai juos išmaišys.

Visų šitų liosų netrauks. 
Trauks jų tik tiek, kiek rei- 
:ia kareivių. Daleiskime, 
;ad ištraukia liosus su nu- 
įeriais: 1. 6, 38, 190, 700. 
84 ir 7,000. Su tokiais nu
meriais tuomet turės stoti 
isų apskričių vyrai.
Bet kaip, daleiskime, .Jo- 

las Svogūnas sužinos, kad 
o numeris bus ištrauktas 
r kad jam reikė 
’agalios juk jis
lokį jam numeri 
Registration Board 
o.

Apie tai nereikia
Vietos ”E.xemption Bo- 

ird” praneš apie tai laišku 
turės 

Bcto da visą ’ ištrau- 
vardai ir numeriai bus 

ir kitose

stoti? 
nežino ir

vietos: 
padė-

“KELEIVIS**

$1.75
1.00

GERI AUSIS DARBO ŽMONIŲ 
LA1KRAST1S.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje:

Aletųms ••••••••••••« 
Pusei metų .................

Kanadoj ir Užrubežiuooe
Metams ..........    $2.25
Pusei metų ........................ 1.25

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

"KELEIVIS*
255 Broadway, So. Boston, Mase.

AUKOS
L.

TACOMA, WASH.
K. Vytauto dr-ja paaukavo 
Revoliucijos reikalams $6.75. 
pasiunčiame per "Keleivio”

1).
Rusijos
Pinigus
redakcijų.

V. Kavaliauskas.
Pinigų $6.75 priėmėm ir perduo

sim Revoliucijos Komitetui.
J. G. Gegužis.

Paj ieškojimai
Pajieškau Juozo Brožio, (Brushe) 

Kauno gub., Raseinių apskr., Sugin
tų kaimo. Apie 8 metai atgal buvo 
Chicagoj, vėliau Valparaiso Ind. mo
kinosi. Meldžiu atsišaukti.

M. Brožienė
52 So. 18-th st. Kenmore, Ohio.

Pajieškau savo giminių ir pažįsta
mų Gliaudo Višniausko ir Ambro- 
žiejaus Zajenčkausko, Vilniaus gub., 
Trakų pav., Nedzingės parap. Taipgi 
ir kitų meldžiu atsišaukti.

Alfonsas Janavičius,
307 John st., Harrison, N. J.

Pajieškau pusseserės Onos Kurins- 
kiutės. ir Pijaus Eidukaičio, Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pav., Vaitkabalių 
valsčiaus, Vidgirių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti.

William Povilaitis, (31) 
3432 So. Halsted st. Chicago, III.iš.

kiekvienam, kas lik 
toti.
<tų” 
škabinti pačiose 
iešose vietose.
Gavus pranešima reikės Pajieškau sesers Zofijos Martin- 

. -. i * kiutės, girdėjau yra ištekėjusi, paei-
tOtl pi'ieS VietOS 1\ KCllip- na iš Kauno gub., Šiaulių pav., Lūkės 
ion Board” *” ’ ’ “— --- --------
iž 7 dienų.

Kas turi kokio nors pama-l 
o pasiliuosavimui nuo ka- 
•iumenės, tuomet turė' tam 
’Exemption Boardui" jį pa
kloti. Tam tikslui valdžios 
>us padarytos tam tikros 
'lankos, kui*ru bus galima 
.auti pas tą patį "Exemp- 
lon Board.” ' . - _ , ..

Kauno gub., Raseinių pav., BatakiųKas gale^ ^pasiimi ui, ax ie vaisčjaus> Gaurės 
ai buvom aiškinę jau perei- kaimo. Meldžiu 
am numeryje. ‘ Nep’liečio,žino ^^„as 
;eims nei vieno. 'Bet katrie 1829 So. 4-th st., 
uri pirmas popieras, tuos ___________
veikiausia ims. Tečiaus sui r . ‘ ’
urmnm nnniprnm o?H rei- jaus Kaun0 £ub-’ Raseinių pav. švie- lliniom popierom l kšnos parap., Budvičių sodos, gyveno
.alauti, kad ju neimtų, nes bene Chicagoj. Meldžiu atsišaukti, 
ia rio nocickafta niliočiai il*l Marcijona Meriiunagtė-Budvitienė. ie čia nesishaiio piliečiai h _ Easton Ave, Hyde Park> Maw.

Pajieškau pusbrolio Povilo Bauvi- 
1<>, Kauno gub., Panevėžio pav., Va- 
balininkų parap. Meldžiu ja paties 
atsišaukti ar kas žino teiksis pranešti 
Jis gyveno W. Virginijoj.

Vincas Balčiūnas.
3569 So. E. 76-th st. Cleveland, Ohio.

no v?i ;>r kaili parap., Mandžiorių sodos, gyveno 
11 u r London, England. Meldžiu kas žino

te pranešti.
Antanas K. Martinkus, (31) 

90 Porter Avė., Montello, Mass.

Pajieškau sesers Petronėlės Ože- 
laitės ir Antano Raukčio, abudu Kau
no gub., Raseinių pav., šviekšnos val
sčiaus, pirmoji Stimplių sodžiaus, 
meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

Miss Amelija Oželaitė
1815 North str., Philadelphia, Pa.

legali balsuoti.
Taigi iš 9,800,000 užsire

gistravusių vyrų šiuom syk 
>us paimta tik 667,000, arba 
i až-daug 1 iš 15.

Tiems, katruos Exemp- 
ion Board nuo kariumenės 
laliuosuos, bus 
>ronzo ženkleliai (badges) 
su užrašu:
U.S.”

Pajieškau brolio Juozapo Armono,

parap. Burbiškiu 
atsišaukti ar kas

Armonas,
E. Cedar Rapids, 

Iowa.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Šla-

Pajieškau savo vyro Kazimiero 
K ruko, Kauno gub., Panevėšio pav., 
Vabalininkų parap. Lamokėlių sod
žiaus, 5 pėdų augščio, mėlynų akių, 
geltonų plaukų, pabėgo vasario mėne
sy, palikdamas mane su dviem kūdi
kiai. Kas praneš tikrą jo adresų 
gaus 25 dol. atlyginimo.

Marijona Krukas (31)
duodami 432 Darien st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolių: Karaliaus ir 
Exemted— Jurgio Banionių paeina iš Panevėžio 

miesto, taipgi pusbrolių: Aleksandro 
Dundos ir Andriaus Laurinčiko, iš 

_  Levoniškių kaimo, Vilkmergės pav., 
’VT'riTirzl? AAI A T_____________ Kauno gub., Turiu svarbų reikalų ir>V EI1MZLMJA1 bLbftn- meIdžiu greit atsišaukti. (31)
RIAI” NEGAL IŠSISUK- į Monika Banioniukė 
rpj NUO K \RIU^VIENĖS ^4 Eldridjre st., So. Manchester Ct.
Washmgtono valdžia Į Pajieškau brolio Miko Sliekio, Kau- 

, 4. ‘ i. i no gub., Panevėžio pav., Pakrojaus
HOtCStUS, kad nępiiieciai va]sęjaus, Balsių kaimo, gyveno Phi- 
laliekami. O piliečiai pai- ladelphijoj. Meldžiu atsišaukti ar kas 
narni kariumenėn, atsako, " ,labai svarbaus rei‘
Og taip nėra ir nebus. Sve-| Kazys Šliekis
imžiamiai, gyvenanti Ame-/57 w- Lombard st-> Baitimore, Md. 
’ikoj greitu laiku turės | Pajieškau draugo Jo Žaboras, Kau- 
’liuosu noru” rašyties Į Jun- ~ 
utinių V alstlJU armiją ai atsišaukt, ar kas žino pranešti, 
ra i savo šalies armija, jei- chaSaXx s?Mon‘tre.i 
<u ta sahs yra Jungtinių! canada.
Valstijų talkininkė. Tiems, —— ~
itClViamS bus duotus tajTl černio, Kauno prub., Telšių pav., Kar- 
tikras laikas paliepima iŠ- tynos miestelio, gyveno Chicagoj.

j , 1 . . Meldžiu atsišaukti ar kas žino pra-□įldyt. Kas nejsirasys i sa nešti
VO Šalies ar savo gimtinos, Ignas Paulauskis,
salies armiją, tokie nepilie- J canada.
čiai nuo 18 iki 45 metų anr i------- ----- ----- ———————

_ i . Pajieškau Jono Paulauskio, Kaunoziaus Senumo bus ai estu ^ul>., Telšių pav., Salantų valsčiaus, 
jami ir deportuojami Į tą prieš keturis metus gyveno Ameri- * 1 -• * Tzv rvoliac ofeiaailVtl O T* Locsalį iš kokios kas paeina.

Pajieškau brolio Miko Sliekio, Kau-

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

Antony Zaievskis (29)
5904 Cedar Avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui, nuo 30 iki 40 metų se
numo, aš turiu 48 metus. Malonė- 
čiau gauti ir paveikslą su laišku. 

Jurgis Kairukštis.
103 Adams str., Neuark, N. J.

Pajieškau merginos nuo 17 iki 22 
metų amžiaus, aš turiu 21 metus. 
Merginos kurios norėtų arčiau mane 
pažinti malonėkit atsikreipt laišku ir 
prisiųst savo paveikslėlį. Vyrai te
gul nerašinėja.

Francis Baker
93 Brent st., Dorchester, Mass.

Pajieškau Juozapo Kazlausko, 
Pranciškaus Tila ir Petro Daukus. 
Turiu svarbų reikalų su jais susižino
ti, kas apie juos žino meldžiu praneš
ti arba pats lai atsišaukia.

Tony Thamas
255 Broadvav, S. Boston, Mass.

BIBLIJA
Lietuviška, tikra, pil- 

—- r. «a «« » i ■* • « lf*aa*a*

V 
I

L na. pagerinta. Kaina:
Lietuv raidėms. $5.00 
Gotiškoms raid. $3.50
Gaunama tiktai pas: 

M. X. MOCKUS. 
AVANs * p- °- ®°x 54 • Detroit. Mich.

šoferis jieško darbo.
Pabaigęs Bradley Motor School 

važiavimų ir taisymo kursus ir išlai
kęs egzaminą prieš Massachusetts 
Hi(rhway Conimi.-ion. Kreiplltės 
šiuo adresu: (30)

Juozapas Dundulis
623 E. 3-rd st., So. Boston, Mass.

A. A. JUOZAPAS BUTKUS
Birželio 27 d. mirė mano geriausi? 

draugas kurį nelemta mirtis pašaukė 
pirm laiko. Velionį sulaužė mašinose 
ir pasirgęs .3 mėnesius mirė. Iš Lie
tuvos paėjo iš Palantų sodos, Plungės 
parap. Telšių pav., Kauno gub., Ilsė
kis drauge po šių sunkių vargų, o 
mes juos da turėsime nešti.

Rozalija Butkienė 
P. O. Cumberland, Wash.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau merginos apsivedimu 

apie 27 metų senumo, geistina, ka> 
mergina butų atvažiavus iš Lietuvo? 
Butų gerai, kad merginos atsišaukti 
iš Chieagos arba iš apieiinkės. A 
esu pasiturįs ir jau 6 metai kaip A 
menkoje.

Simas Miškevičius (29
3252 So. Halsted st., Chicago, III

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
jaunesnės 18 metų ir ne senesnės 25 
metų be skirtumo tikėjimo. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti paveik
ią. Atsakymų duosiu kiekvienai. 
Vyrų prašau nerašinėti.

J. Šūkis,
530 Glinnen Avė., Detroit, Mich.

NORIU PARDUOT ARB.4 
PRIIMTI PARTNERI 

p<ie taisymo čeverykų dirbtuvės. 
Yra visos mašinos kurios reikalingos 
prie to darbo, biznis eina gerai dirb
tuvė randas apgyventoje lietuviais ir 
lenkais vietoje. Atsišaukit šiuo ad
resu: (31)

JONAS BERŽINIS
24 A mes st., Montello, Mass.

REIKALAVIMAI.

BACHMETJEVAS BUS 
RUSIJOS AMBASADO

RIUS AMERIKOJ.
Borisas Bachmetjevas.ku- 

ris iki šiol važinėjosi po A- 
meriką kaipo rusų komisi
jos narys, pereitoj sąvaitėj 
įteikė prezidentui savo man 
datą ir lieka. Rusijos amba
sadorium Washingtone.

koj. Jo paties atsišaukti ar kas ži
no malonės apie jį pranešti.

Kajetonas Žebytis,
325 (’hautaugauy str., 

Montreal, Canada.

Pajieškau savo žmnos Bronislavos 
Jasikienės, duktės Elzbietos 8 m. ir 
sunaus Boleslavo. 3 metų. Jie patis 
lai atsišaukia arba kas apie juos ži
no malonėkit pranešti. Man gal rei
kės eit į karę ir todėl norėčiau jiems 
ką nors parašyti. Ji apleido mano 
namus 9 Gegužės, 1916 m. ir išva
žiavo į Cleveland, Ohio. pas P. Du- 
mulį. . (31)

i Franciška Jasikas
194 Ferrj- st., Stoughton, Mass.

REIKALAUKIT

ĄcuJL7ic^d£^
EAGLE

BRAND 
CONDENSED 

MILK 
VMK ORIOtlMAi.

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

C<)., NEVY YORK. (Kvis).

GERIAUSI KR1AUČIA1 BOSTONE.
Pasiuvant visokias drapanas pagal 

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

JONAS BERŽEL1ONIS
4 Hay Markei Sų. ir 28 Chandler St. 
Tel. Rich. 1753-M. Tel. Bea.-n 61N4-R.

BOSTON, M ASS.

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
nano magazinų ’Tnvesting for Pro- 
at.” (įvesdinimas dėl pelno). Tatai 
•erta $10 egzemplioris kiekvienam, 
.as neturi patyrimo kaip turėt už- 
ektinai pinigų saviems ir mylimųjų 
eikalams aprūpinti. Ten išparodo- 
na, kaip teisingu budu į trumpą lai- 
;ų galima likti turtingu. "Investing 
or Profit” magazinas yra vieninte- 
iu progresyvišku piniginių reikalų 
lurnalu ir turi daugiausiai ėmėjų, 
šparodo kaip $100 užauga į $2,200; 
šsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-ms 
nėnesiams dykai.

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

Chicago, Ilk

: t

H
Telephone: Greenpoint 2.327

FURMTURECO. ||
TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU-Įi 
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS L

MARC1N & MACYS

$1.00

198-200 Grand Street H

tik ant 
sąvaitčs

Pristatom į namus visokius 
daiktus į visą apielinkę Jersey. 
NewYork, South ir Cęntral 
Brooklyną, Maspcth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, tarai 
užsimokės. (?)

tarpe Driggs ir Bedford avė.

BROOKLYN, N. Y. i

REIKALINGAS BARZDASKUTIS.
Vyras, kuris moka tų darbų atsa

kančiai. Mokestis pagal sutartį, 
kreipkitės tuojaus.

Gco. Prilla
1068 Washington st., Norwood, Mass.

REIKALINGAS lietuvis barberi: 
.uri būti pirmos klesos darbininkas 
Mokestis gera, vieta puiki. Platės 
įių žinių kreipkities tuojaus.

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

REIK A L AUJ U P AG ELBININK U
Yra gera mokestis už gerų darbą 

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

W. B. Ilebes, Hartford, Conn

$1.75 IKI $2.50 SĄVAITĖJ.
Išnuomojami kambariai su atskirt 

toiletu ir visais įtaisymais. Kreip
kitės: (29)

29 Bolton St.. So. Boston. Mass

GURALSKIO DARBO BIURAS.
Parūpina darbą moterims ir vy

rams hoteliuose. restoranuose fabri- 
I kuose ir tt. Kasdiena reikia 1(M) dar- 
bininki/ i girias. (32).

52 SALĖM ST..
BOSTON, MASS.

NAUJAS IŠRADIMAS 20 
AMŽIAUS

Dėl panaikinimo blakių, banibatie- 
rų ir kitų vabalėlių, kokie tik gal 
atsirast jūsų stuboje, arba kur kitur 
Tų visų panaikinsite į dvį dienas 
Prisiųskite savo adresą. Visi patari
mai dykai. Rašykite— (29)

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

farmos: firmos:
Parsiduoda geros ir pigos farmos, 

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

Norintieji platesnių žinių kreipki
tės prie manęs įdėdami štampą. Ad- 
resuokit: (35)

TONY ZABELO
Lake Co. BOX 1. Pleacock. Mich.

NAUJIENA. NAUJIENA!
Puikus paveikslas ''Rusijos Revo

liucija.” kaip revoliucionieriai nuver
tė cara nuo sosto. I.ahai puikiai pa
darytas. ant geros popieros 15X20 co
lių didumo. Vienas paveikslas kaš
tuoja 35c. Reikalaujame agentų. Pa
veikslas turi būt kiekvieno lietuvio 
stuboj. Rašykit.

Peter Nozer,
BOX 118, Gardner, Mass.

Iš Alena Kostovska, [asiro 
Jau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Aš 
>er 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 strčnuose. 
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 
5 menesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
ireipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St.. Tel. Canal 6417.
P. J. BALTRĖNAS. Prof. 

Chicago. III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

I
 Telephone: Back Bay 42H 
į DAKTARAS

I Fr. Matulaitis
į GYDO VISOKIAS LIGAS.

PRITAIKO AKINIUS.I ' ' ----
! Valandos:

Nuo 1 iki S dienų.
Nuo 7 iki 9 vai vakaro.

J 41$ BOYLSTON STR. 

Saite 419, 420 ir 421,
Netoli didžiojo miesto knygyno, 

ĮĮ ’ BOSTON, MASS.
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Užprotesta\o "prieš
Grįžtant mums iš pikni

ko Jonas Kapsukinis atsisa
kė sesti karan.

”Aš protestuoju prieš ka
rą!” jis užreiškė savo drau
gams ir pridūrė: "Jus, kat
rie palaikote šitą karą, esa
te soeialpatriotai!'?

”Mes jo nepaiaikom. 
ras mus palaiko," 
jam vienas juoku

”Visviena jus 
tai." ginčijosi Jonas Kapsu- 
kinis.

"Aii aboard!” sušuko 
konduktorius, kas reiškė, 
jog karas tuojaus eis.

"Jonai, skubink, nes pasi
liksi.”

"Sėsk greičiau, nes šitas 
karas paskutinis!" šaukė jo 
draugai.

Bet Jonas Kapsukinis ne
klausė. Jis išsitraukė ”Ko- 
vą" ir rodydamas Į ją pirštu 
kalbėjo:

„Žiūrėkit, kas 
ta: karus reikia boikotuoti 
Šalin visi karai! 
kailis nereikia karų!...

"Danį dan!” suskambino 
motormanas ir karas nubė
go-

Jonas Kapsukinis parėjo 
iš. pikniko tik ant rytojaus.

Jis buvo piktas, kaip "de- 
vynes petnvčios” suvalgęs.

Kada draugai jam paaiš- 
k*no, kad 'Kova” liepia pro
testuoti ne prieš karus, o 
prieš kares, jis tuojaus atsi
sėdo ir parašė ilgą protestą, 
kurį sakėsi siusiąs „Kovos” 
redaktoriams prieš jų ”ka- 
ią.‘

Ka- 
atsakė 

a rys. 
oportunis-

cm parašy-
-• f Darbiniu

”P.

šmikum-šmakum

Kunigo Pamokslas, 
nekaltas vaikinas, 

tėvas kapucinas;
Esu
Kaip kad
Turiu riekę gaspadinę 
Vardu Magdę Kuniginę.
Ji maloniai rnan pateikia 
Visa tai, ko man tik reikia...
Tik jus mano katalikai, 
Ką jum sako cicilikai, 
Neklausykit,.šalin vykit

taisė
I

i

*
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Siutus ir kitokius

¥ 
.i
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Antros durys nuo 
Gayety Teatro.

253 BR0ADWAY, [SOUTH BOSTON, MASS,
* ♦.» >.* H (m* H.O< t-.f.i <.X,: i.imui'

i >!

$f
Atidė- c,

!>-

> -r>»t t AVCi * i*
r -I

T
i

i
' -r

t >

i

NAVATN1AUSIA

£

IZ o

r
IR

j

Ofiso valandos:673

I

r*XKX^^ \

APTIEKA

Pi u

i

i

lU

«5

■y 
o

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL
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netoli 

Boylston Street, 

Antros lubos.

’fl
S

Užtikrina no. kad Jus sučėdyait pinige (r 
turėsite GRAŽIUS IiUBUS. Mes i»»« 
materiją iš gerųjų firmų ir primiercojata 
rūbą pagal žmogų, todėl neaudaiko žmcgaaa 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS Y YRU IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
J12 W. BROADWAY,
80. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21011

J IEŠKOK PAGELBOS TEN. Kl F 
Ir pradėk tatai

GALIMA JĄ RASTI, 
ant kelio j sveikatų.

į
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KanKka. nif/.-si!’-.? imizi 

kos leidinys, No. rūginu 
čio mėnesiui, šit a.u g ne* 
rv teina ”Kii’ i'.tis”( ij.r.ui). v *,
šokis iš operetės "Tarnaitė 
Pamokė.” A-skire n uueii*) 
kaina 50c. Adresnc Victu- 
vių .Vii.. ik.». L*..u /.. (-r;i;i, 
395 W. i>;, S;*. Bo>- 
ton, 31 it- -.

Kanklės, 
mėnesiui, 
telpa *’Dain 
tam baNi-i • 

'atskiro m ? 
i Lietuvos 
M. Šalčius, 
pilnas Ličiu

Ne. 5, rugsėjo 
šilam numemyju 
Us." daina augš- 
r ūkimu. Ka.ln

ž
lai yra 

vos žem

i

Visiems žinomos dainos
ANT NAUJAI IŠLEISTU-

Ant 2 i 
akmsns

laikro- 
:u u 
vyriš- 
, ant 

auksuo- 
...yt-is 

is vir-
La:>ai tei- 
y patingai 
.. minėtus, 

tuomet ti. ras lai- 
.‘<1 20 IV - 

nu.--. ..les iš- 
j.n**.Vieno ad-

• - uUlil-l » 
peržiūrėt, 
molas

visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

b‘t ir tesmgi, šie straipsniai:
Kodėl lyrai tampa senberniai*? 

Ar jacnos merginos myli senber
nius?

Ar pritinka senberniams vesti 
jaunas merginas? Kodėl mergi
nos tuuipa senmergėms?

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

\r prit-nka .senmergėms ište
ku* uz j.tanų vaikinų.

Kityg:: papuošta labai puikiais-
;i.(iškals pa,eikslais. 

Kairu*, tik "5 centai.
Knygos reikalaukite

PiPIRNINKAS.
15 itl MILWAl KEE AVĖ

CHICAGO. ILL. 
arba "Keleivio” redakcijoj.
Agentams duodu didelį nuošimti- 

(komišinų).

iuljjl
i laikrodėlį ant 

>*5 C. O. i 
eūe jum s vi 
u/.eau; .hutas, nemolak nė 
dmit: !<.- j .s užmokėtu-

i. kį )..: ... ; ;ų n‘ <2
, tumė t kitur. Puikus auk- 
i r.ciugėiis i ■ kabutis dykai su 
u laisrodc ’)

ENCELSIOR V, Vii ii < O.
ė-»(» UhemKtim Hklz. ( '

COLUMBIJOS REKORDU
Jeigu norit turėt savo namuose 

rinuūnkus ir muzikus, kurie unl kiek 
reikalavimo padainuotų Jums rinonuis 
kas Dainas ir sugrajintų niyiimu k; 
.urėl COLI .MBIJOS Lietuviškus K. k*:

gv» austus 
•ieito pa 
L ;u\iš 

s ■. reikia 
rd

ima visą Prūsų Lieti 
džii’.ją i.k'iuvą ii 
(Kurliandiją). E ip 
nėra tai o’-iginalus 
darbas, tik mik 
tas ženilapis. 
jame irgi nestosią, 
dziui, sulyg ‘lad-oo 
šta o iš(kad ?;• ga 
nuo Dauguvos beveik 
varstų, kuomet ištiesų 
guva plaukia veik pei 
mieste vidurį. 
...Motelis, jos gyvenimo sr:

>, paraše 
vertė P. 
‘'Vienybė 

'•Brooklyn, N.
70 puslapių. 

Kaina truputi 
Knygutė, kaip 

ta iš rusų veuti- 
yg kokia medi- 
Turinvs neblo*

i 
tis ir jos našlauti 
d-ras E. Žozonas, 
Norkus, išleido 
Lietuvninkų 
Y. Skaityn 
kaina 50c. 
perbrangi. 
rodos, vers 
mo ir kalba 
nė, negyva.

. gas.
i Pasaka apie Jonuką Kvai- 

Iriijų Karalių, 
gudus išgirdęs lietuviš- 
papasakojo Jonas Vilke- 
Knygutė parašyta eilė- 

, išleista "Vienybės Lie 
tir.kų/’ 76 puslapiai, 25

Ii

liuką ir Gud
-pas
kai 
lis.
mis, 
tuvninkų 
centai.

Redakcijos Atsakymai
Kadangi šia- 

ilga ko
tą pati 

rašote,

1 «z z * v • ~tIr dvasios šventos prašykit po n
Kad apsaugotų jus protą 
Ir nekaltą jūsų cnotą, 
Te negundo jus šėtonas 
Pažiūrėt, ką viek’ klebonas; 
Kas per raktskylę žiūrėtų, 
Tasai gyvas degt turėtų... 
Ir „Keleivio” neskaitykit, 
Bo kas bus tik paklausykit. 
Viena daili lietuvaitė, 
Buvo nieko sau mergaitė 
Ir per spavedni pasakė, 
Kad „Keleivį” užsisakė. 
Už tą savo nupuolimą 
Ji negavo išrišimo. 
Dešimtinės neturėjo, 
Tai kunigui prisiėjo 
Paskirt valandą ir vietą, 
Kad padarius rekoleka, 
Laimino ir viską darė, 
Bet gi velnio neišvarė! 
Velnias ją ją taip apsėdo, 
Kad jai pasirodyt gėda! 
Pasislėpusi nuo svieto, 
Niekur sau neranda vietos, 
Nėra duonos, dirbt negab— 
Štai „Keleivis” ką padarė!...
Jei katras iš jūsų skaito, 
Negaišinkite sau laiko, 
Atsinešę dešimtinę, 
Tuoj atlikite ausinę. 
O jus nekaltos mergaitės, 
Jei „Keleivi” katra skaitot, 
Ir jums priseis raudoti! 
Tuojaus turit spaviedotis, 
Taip kaip ana lietuvaitė, 
Ką kunigs eksortą skaitė.

t 
i

Maželiui.
me numeryje telpa 
respondencija apie 
dalyką, apie ką jus 
tai jūsų nedėsime.

žvirbUalogiies studentui. 
—Apie Mackaus melus nedė 
sirne. Už jo žodžių citatas 
ačiū. Atsakysime atskiru 
straipsniu, priiodant to ig- 
noranto pliauškimo nepama* 
tingumą.

A. Kutuliui.— Perskaity
kite atsakymą Žvirblelogi- 
ios studentui.

K. Sirtavičiui.—Jūsų ko
respondencijos turinys ne
tinka nei satyrai, nei žinių a •• "V 7 •
V. K. Rimkai, ii. A. Koop.

Dr-jcs Suv. sekr.— Protoko- 
edėsime, nes suvažiavi

mas buvo 27 gegužės, tai 
kaipo žinia labai pasenusi, o 
kaipo kooperatyviškų ben
drovių reikalus ištysai pro
tokolą talpinti negalime, nes 
’Keleivis” nėra tų bendro

vių organu.

Į “Keleivio’’ Skaitytomis.
Gerbiamieji:— kurią pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulvg tra
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalk int už
sirašyti ^Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininkų rei
kalus.

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso 
galima. Mainant adresą 
enka parašyt atvirutę, 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik cž lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokią laišką niekados ne
siustą. nes Amerikoj ar laiš
kas užlopytas ar neužlipytas. 
tari būt pridėta markė už 2c„ 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa
tui.

”KeJ.” Administracija.

ne- 
už- 
nes

I

YPATINGĄ ATYDĄ ATKREIPI \M 
ŽEMIAI S PAMINĖTŲ REKORDU. 

10-iiich. 75c.

Įdainavo Karalienė Aniuolų para oi 
iš Brookly no.

E3212. (OŽELIS.
(MĘS PADAINUOSIM.

E3243. (SAULELĖ RAUDONA. 
(BEAUŠTANT! AUŠRELĖ.

E3241.

E32f>.

i

Įdainavo Marė ir Jenas čižauskni. 

(SKAMBANČIOS STYGOS.
(TU .MANO MOTINĖLE.

Vi.-'.'Aiur V j m
Srūvant 3>: . Uiiikj 

išvalome, tūlai -.om- i. iaprod- 
!>*me ze’.'.ns.

iėė: Kr:- ~ ~ »^5jx
UM k - v imi duoda 

gerą n / • darbą .: pMtt- 

i‘ASrjE-;?-’K PAS KUS SIUTĄ 
N E.MOSI IR DŽIAUGSI" ''

keri* r.&rit cr.;'?!U 
jutą. išTRlyt srbs rup-x>a> 
k*"viskiti-s -r- j.

TH BCSTCN C L STOSI
TA2LO2INC CC.

278 EroEuway, So. Sestai.

REIKALINGI VISIEMS. TODĖL KURIE JŲ TUR1TL, 
NEUŽMIRŠKITE TV. KURIE DABAR KENČIA BADĄ. 

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS J VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresų;

PEBĖGĖL1AMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEšKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA. 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j visas pasaulio dalis geriausia gaut pas moa. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS

įdainavo Jonas Čižaaskns. 

(GIMTINĖ ŠALIS.
(SUNKU GYVENTI.

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

Reikalaukit Naujo iliustruoto C dumbijos 
Lietuviškų Rekordx Katalogo.

Jeigu negausit Katalogo arba 
ap'elir.kėje. rašykit mums:

COLUMBI
GRAPHOPHONE COMPANY 

NEW YORK.
DEPT. F.

r*i, vyrai

Y im E O i
Jia užlaiko gerą Realu oraciją, 
visokios rąšiss Alacs, Degtinė* 

Vyno ir Cigarą.

assia ir psrankiaeaia 
vieta lietuviams.

304 Brea^av k 252 D Siresis

SERGANTI VYRAI IR MOTERIS ATEIKITE PAS SAĮjE. Įis
Su visokiomis kroniškomis nervų ar nepaprastomis ligomis, reikalau-. 

jančiomis specialisto gydytojaus.
R

tuojaus stodamas

WASHI?iGTON 
STREET.

Nuo 9 ryto iki 4 po piet
Vakarais:

Nuo 6 vakare iki 8 vak.-įS

Nedėliotais:
Nuo 10 ryte iki 2. 

po pfet. Tiktai.

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

Ilgametis patyrimas, paskutiniai medicinos mokslo išradimai 
ir elektrybė, naujausi gydymo įtaisymai ir rūpės U ogiausia priežiūra (d 
užtikrina išgydymą kiekvienam.

Tūkstančiai sergančių vyrą ir moterų gali švengti operacijos 
peilio, gydydamiesi paskutiniais moksliškais m *.' uis.

Jeigu negalit rasti sau pagelbos jūsų kančiose ir jau suabejojate 
apie pasveikimą, atsilankykite pas mane ir atra.-ite viltį ir tikrą 
sveikata atgausite.

AR KENČIATE NUO
Asilpnėjimo nervų, Gėlimo strėnų, Trumpos atminties, Smarkaus 
ir nelygaus širdies plakimo; Pllaučių silpnumo. Nuovargio, Galvos 
skaudėjimo, Kvaišimo, Blogų sapnų. Kojų drėbė. mo, Kataro. Degi-

- ----------------------------- ------r'—-------------------------- Liežiuvio
’ Visos

nimo gerklėj, Šunvočių, Pilvo skaudėjimo, ar K yžiaus, k 
apsivėlimo,- Spuogų, Reumatizmo ar Užkietėja i vidurių? 
šitos ir daugybė kitų ligų, yra ženklu sveika*. ■ puolimo.

Aš gydau vyrus ir moteris nuo daugelio met •. Jūsų atsilanky
mas pertikrins jus apie mano atsakantuma ir už.anėdins jus. pri- 
rodant kaip į trumpa laiką galima suardytą svei atą pataisyti. Aš 
prašalinu tik tikrą ligos priežastį, o liga pat: pe: save dingsta. At
minkit, ligos ištyrimas yra visai dykai. __ (-

Ateikit pas mane tuojaus, jei reikalauji pa igydymo. ,,
liojimas yra pavojingu. Liga ne miega.

»r. J. H. KE5EALY 673 Mashinston St., EO>TON. M ’.SS.

Teisingiansia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su di- ■ > į 

džiausią atyda, nežiūrint ar ii į į • 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. $ i ' 
Gyduolių galite gauti, kokias tik;: 
pasaulije vartoja, taipgi visados : ■. 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, SamiRkas H 
18 Broadvay, So. Boston. j 

Galite reikalaut ir per laiškus. ■ ■ 
o mes per ekspresą gyduoles at- S

i iyricioioioioioKKJCKMim^
t

VINCAS RAČKAUSKAS.
Lictuvys kriaušius. Pataisau se

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

1M E. Main Sstr^ 
Torrington, Conn.

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 pagelba taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJ1NT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk 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 kaino.

Fisnleigh & Co., B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago. III.

DUOKIT PASIŪT MUMS

į REIKIA ŽINOTŲ KAD TIK DAUNOROS ”TRE- h 
: JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS J 
į Jų tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, tai; 

prašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiAnt 35 o, o; 
į tuojaus apturėsite.

k savo ser.ajį <lar- 
i prie musų. Mes 

■;E, kad kiekvienas 
i is uždirbs nu*> $5.
Su musų NAUJAI 
dcl aštrinimo peilių 

Per r kiekviena moteris 
iš pirmo parr.at mo. Pirma negu 
pradėsi dirbti. tuk vieną dėl išmė
ginimo DOVA'<I. Jei apsiimsi ap
mokėti už prisi intimą, tai prisiųsk 
savo vardą. o mes pasiųsim vieną 
mašiną tuojaus. (30)

TIIE M. SU \RPENER. D. A. 
415<> S. Hermitage Avc.

CHICAGO, ILL.

'r>ą ir pr?dč':
• ĮVARANTUO 
vyras arba m<;t 
iki $8. j diena. 
išrasta .MAŠINA 
ir žirklių.

DRAUGAI. SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

„K ELE IV J.”

« EX! RA! ;—
šioj gadynėj nieks negali ap- ’r’ 

sieit be laikrodėlio. Tai pirkite ) 
laikrocielĮ mano krautuvėj, kur i 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgą' 
ar žiedį reikia mokėt tik po 
$1.00 ; savaitę, kol išmokėsi su
derėtą sumų.

Taip?! pajieškau agentų 
Mass. valstijoj. Fatirimas ne
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte). 
Galima Icntrvai užmrbt po $20.00 
į savaitę. Kreipkitės.

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

TREJOS DEVYNER1OS 

TREJANKA
Susideda ti ZJ pmn^ gydaKiių žolių ir ioknų.
Sutaisyta su degtine arba virinta vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dėl skilvio.

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: . Viena pakeli šitų gydančių 

augmenų užmerkti ; vieną kvorta čysto epiruto 
ir tiek pat vandens arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
229 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.

O0 Kampas North «-to» gatvės.



PENKIŲ AKTU ISTORINĖ 
TRAGEDIJA.

Iš paskutinių dienų Arkonos 
Motyvai skolinti iš B. i.mnerovvskio

JONAS B. s: • T STORIUS.

Atvesk jįjį viena. I kaip tik į vietą 
Atvesi, n,e.-, urmu iš ;• uLėgam
Ir nei nesijusi, kaip l i j- - kietą 
Kiūtinę pats srvo k; .-v rysi!

SAUNORAS
(Didžiai pa-’ipi t.--.ę.-.)

Tai vpiniškas • ! Ir manai darysią
Iš visų pikčiai>ių niekšu šeių niekšystę?

MAKARAS
(Pa šiepia n <:. i, i ro n i ’ :ai.)

Jei taip, lai Butėnas sau kuiugaikštystę 
Paglemžęs pirmiau.. • kar t t-.ves pastato 
’l'am, kame jis savo •. . •. senai mato, 
O jeigu užmiršo, galiu jr.. n priminti...

SAUNORAS
() ką?! dabar nori mane yragnišinti? 
Bet veltui gudrybė! i Ars pirma pražūsiu., 
Negu tavo siekių aš įrankiu busiu!

MAKARAS
(šaltai.)

i. Bet jei nepaseksi 
tai visko netek si.
iu: kas nori valdyti,

y.’, i nudungyti.
r c-n ;qN A.*' K :

kitas dalykas!
ARAS

ia; Tas lieka dykas.
Butėną

aip kad šieną,

•aryk, kaip sau noi 
Mano gerą žc ' 
Tik tiek paša 
Tūkstančius n

1)

kyi
.ie vieną i

< - T" \ CA U .J
Kovoj už liusybę, tai

MAK

Matau, kad su tavim d: 
Į atvirą kovą išvac-mt 
i'.ijai, nes sutrintu luve 
O kitaip nenori...

u

SAUNORAS 
(Užsimąstęs ; y:.V . r)

<* ’ ikrit< s į balą
Sausu nesikelsi, re :k brist iki .. ai o.
Purvinam sugrįžti pas jį, kad prašyti
Tiktai atleidim*—n I ka? daryti?
Sakyk, ar laimėsim?

? k V k P * <5
(Išdidžiai, pmiekinant iai.)

K:tm dar ijėšt liežuvį! 
Daryk kaip sau noi •. ir taisyk sau būvį 
Kaip tik tau patinku, man gi jau pakanka!

SAUNORAS.
(Pagalvojęs, užroiškiar.čiai) -

Nu, nepyk. Bandysiu, še tau mano ranką.
MAKARAS.

Tsyt, kažkas ateina. Eik te nieks nemato 
Tavęs čia su manim.

(Saunom!

Visus mus išsiųsti dangun viešpatauti.
HENRIS.

(liūdnai linguotu .-uis galvą)
Makarai, Makarai, ar taip piktžodžiauti 
Krikščioniui pritinka?

MAKARAS.
Geriau negu verkti, 

Geriau negu savo širdies neapveikti...
KRAKAS.

(Už scenos pasigirsta kanklių bu! ai. Netrukus 
pasirodo senis, kuris nyko nematant pamažu ei
na skambindamas ir deklamuodamas) 
Tu šiandien galiūnas, ryt išmata lieki!
Kas vakar drebėjo, jau šiandien pašiepia! 
Skambėkite stygos, likučius jautimo 
Meskit iš krutinės į nasrus likimo.
Neškit aidai giesmę, giesmę pranašingą, 
Kas girdi, te jaučia savyj prajuutimą: 
Kiekviens pagamina pats savo likimą.

HENRIS.
(Seniui praėjus, lydėdamas akimis)

Rodosi, nemiegant. Nejaugi prajovas?... 
Ne, šičia ištikro Arkomis valdovas!'

,Kur jo puikus rūbai, skeptras ir vainikas?
; Eina sužavėtas—spaugas maldininkas...
i O tečiaus tai Krakas!.. Kati tik sustiprėti
Į Prisiekiu patolei kardo nepadėti,
Kol nesugrąžinsiu jį vėla ant sosto!

MAKARAS.
Angelai sparnuoti gal tave paguostų, 
Bet Zokonas niekad nerems tokį žygį! 
Gali sau svajoti, garbusis karžygi.
Be musų pagalbos, pats nedaug nuveiksi.

HENRIS.
(Didžiai susigraudinęs)

O prote, tu skaudžiai ir graudžiai atverski 
Širdies pageidimų valios paleidimą!
O Dieve, o Dieve, mainyk nusprendimą. 

MAKARAS.
Na, užteks meldimosi Reikia pagalvoti. 
Manau, kad pagalbos mums da gali duoti 
Danijos karalius. Ir tegu Draidėnas, 
Tuojaus ten keliauja.

HENRIS.
(Džiaugsmingai prišokdamas)

Iš tikro pats Dievas 
Įkvėpė tau mintį! Puikus patarimas!

i MAKARAS.
Tik tegu nerupi tau Krako likimas..

DRAIDĖNAS.
Gerai, tuoj rengiuosi.

HENRIS.
Pildyk Dievo valią. 

Pats žinai dalyką, žinai taipgi kelią. 
Nėra kas kalbėti. Laimingai keliaukit.

DRAIDĖNAS.
fAtsisveik i nt’amas)

Sveiki pasiliki! ir su vilčia laukit
Musų sugrįžimo, tik nepasiduokit.

MAKARAS.
Tik jau apie savo reikalus galvokit.

t

!

skubiai nuėjus)
Mat jau susiprato

Ir jis, bet pakliuvęs tinklan turės dvėsti.
‘ * k-rų Butėną atvesti

iskas kitaip virstų.
DRAIDĖNAS. .

...Jis kitaip manytų, jei tix juos išgirstų. 
MAKARAS.

Kas čia donerwetter! Tai ir jus išvijo ?, 
Ot tai jums gailėues stauineklžio-galvijo!

DRAIDĖNAS.
(ikar.džiai a įkirsdamas)

Kas galėj tikėties. kad ir tau i mišką 
Priseis pabėgti visoko netekus!...
Taip! Dažnai mums rodos, jau sūrime viską, 
O štai tikrenybė iuokdamos pasako,
Kad nieko neturim... Vos gavom pasiekti 
Vendų pylies sienas jau turėjom bėgti, 
Taip mus pasitiko tie Liūtai pasiutę! 
Tiktai tiek patvrėm, ka i vendai pajutę, 
Jogei valdžia kryžiaus vėl į Rctrą grįžta, 
Kai audra sukilo. -Jie nepripažįsta 
Jau ir seni Kraką už savo valdoną.
Girdi, jei mums kryžių, tai mes Krakui kovą 
Pasiūlom! Ir šituos žodžius mums Įdavę 
Įsakė keliauti iš kur atkeliavę.

MAKARAS.
Iš ten iš šičia kai šunis išvarė. 
Dabar aš sakysiu, kad gerai padarė!
Kad sakiau, jog reikia kraują upėms lieti, 
Kad visus tuos žalčius ginklu nugalėti— 
Jie dabar kai šunis išliaužiotų ant kelių— 
Tečiaus kunigaikštis...

HENRIS.
Gana, po pa ralių! 

Priekaištai negelbės, reik ką nors daryti.
MAKARAS.

Gal tiktai suklaupus mclsties ir prašyti 
Iš dangaus nuo Dievo tokios sau malonės, 
Idant jis atsiųstų kraugerius pagonus

Jeigu jam pavykti! 
Į čion, tai ištikro v:

ATIDENGIMAS II
Scenerija atvaizdina py lies kiemą kaip II. akte. 

Po ąžuolu aplink stalą apstoję kareiviai rugėnai 
geria dainuodami.

Už musu vadovo sveikatą 
Už laisvę ir laimę žmonių 
Po taurę išgerkim 
Ir dainą užtraukim, 
Te skamba ant musų laukų.
Be baimės mes arsim ir šėsim, 
Be baimės dainuosim dainas 
Išviję Gotšalką
Ir visą jo talką — 
Viliugu kryžeivių gaujas!
Kas kaukę nuplėšė kryžiočiui, 
Kas žuvo už laisvę kovoj, 
Atduodam tam garbę, 
O liuosybės kardą 
Paliekam Butėno globoj!

GRESMYNĖ
(Atėjusi su Butėnu klausosi, kareiviams pabai

gus dainą.)
Ar girdi Butėnai, ką ta liaudis sako?

BUTĖNAS. J
Liaudis visad sprendžia, kaip akimi mato. 
O aš vien tik trokštu, kad ginklo čiarškimas 
Sopulio ir keršto jausmų sumišimas 
Apkvaišintų sielą.

GRĘSMYNĖ.
Nemoku suprasti!

Nejaugi smagumo negali sau rasti 
Tas, kuris tėvynei laisvę sugrąžino,
Ir kurį valdonu liaudis pripažino?

BUTĖNAS.
(Užsimąstęs sėdasi ant suolo)

Iš Krako nelaimių jus norite pinti 
Man garbės vainiką? Aš jeigu galėčiau 
Vėl Kraką ant sosto ir Slanką grąžinti 
Tai gyvasties savo visai nes’gailėčiau!

Sprng iš sielos šventa uznis. 
Nušvisk tamsoj, kai kad žaibai!

Senajam pragarui žulis.
Kartu prasmegs ir jo tarnai!

V
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Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiusti vysai dykai, apmokėt* 
pieta, jusn brangią medlkališką knygą.

Vardas ir pavardė
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MIŠKO TYLOJ.
MILDA

Taku erškėčiuotu su žabais 
perkūno,

Daužančio granitą bejaus
mio uolyno

Ji tolyn nuėjo, grože savo 
kūno

Užburdama girią i 
žolyno.—

Uogelė nuraudus, virpėda
ma tyli,

Kritusiam gi gėlės tyloms 
šnibžda: myli...

Mano sielos skausmą katrą 
jų suprato?

Ta gyvybės parva nušvito 
v pasaulis!

Pripildė krutinę dangiška- 
sai džiaugsmas,

Kaktoj suspindėjo dvi akis 
kai saulės,

Ir širdis ištruko maldaujan
tis šauksmas:

Ah, Myktaa—mylda—at
sakė pušynas.

Sugrįžk mylimoji! ar sakyk 
kur bėgi!

Siela mano dega kai saulė 
mėlynėj,

Tegu pasinėręs aš į tavo 
glėbį

Jaučiu tave visą trokštan
čioj krūtinėj.

Savo karštu žąsčiu kai žal
čiu apsuptas

Uštroškink tą ugnį bei de
gančiomis iuponi’s

Liepsnomis geidimo sutir
pink man širdį!

Arba — buk kai šviesi pa
dangės žvaigždutė,

Ką nakties tamsybėj klajū
ną masina,

Ar kai skaisti rožė— spin
dulių meilutė

Pagirdanti sielą, širdį aps
vaigina,

O dvasiai suteikia galę ap
veikt mirtį.

tik miško aidas šauks
mą atkartoja, 
skradžią 

ir vis ratu, bėga, bėga, 
sustoja,

Pasivijęs šauksmo galą ar 
tik pradžią.

Tik sugrįžk dievystė! be ta
vęs aš niekis,

Sudegink man sielą ar dva
siai duok spėką,

Be tavęs
m o

kilčiausis gvveni- 
siekis

Tuščiu ir be vertės apgau
liu palieka,

Eikš, tavo galybę, aš trokš
tu patirti...

Neša i begalę melsvą girios
Iš sielos ilgėsis Į begalį tolį 
Nulėkė kai laisvas tyruose 

vėjaiis,
Baltos godubelės, puošiant 

mano guolį
Vis tylomis šnabžda, gi uo

gos veidelis
Dega, net nuraudo aplinkui 

žolynas.
I

Saulutė nukaltus rukan nu
sileidžia,

Savo vakarinę giesmę gėlės 
skleidžia

Ar ją kas-nors girdi? Miš
kas sako: girdi!...

rr man įsiklausius į vakaro 
dainą...

Ji graži kai rožė, skaisti kai 
saulutė

Tyliai kai ilgėsis prie manęs 
ateina...

Dvasia nukeliavo i svajonių 
šalį,

O ji pilna rupos kai miela 
matutė

Maloniai prabilo: 
vaikeli.

Detroit, Mich.— Liepos 
! d. čionai buvo dr-gės O. 
'’epaičiutės gimimo dienos 
ipvaikščiujimas, kame daly
vavo gražus būrelis inteli
gentiško jaunimo. Po žais 
■liu. dainų ir prakaibėlių 
msi rinkusieji Am. Poiit. Ka
liniams suaukavo $13.50.

Kai kurie draugai auka 
vo net po $2.00.

KELEIVIO

SS P AUSTU VE

KN'YG \S,
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMUS. 
AKI ARSI NI MUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS.

Reiškia. sp::usdi::ame visokius sp:.u.-Jinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikit ta.

Darbą a'liekame

GRAŽI \I. PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau- 
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
Si ub.: -s re:šu'.uis kreiykitės i “KELEIVIO’’ 
spaustuvę, o visados gausit teisingų ir gerą 
patarnavimą.

U1ZZ7T trilFTC'”

-H-j-

ZKOGAUS ISSIVYSTYMAS
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONĖS, NEKURIE SAKO, 
BET Iš KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
būda toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA 35c. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS.
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musų protėviai vogdavo sau 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smulkiai 
išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA 35c.
AUDIMO APDARAIS 50c.

Viršminėtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrašykit tapi:

"KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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10 m. So. Bostone.
3** Brosdway, 

į SO. BOSTON

Jonas A. Katkus
užlaikau visokiu knygų 

IR KITOKIU DAIKTU.
Galima gaut pirkti visus Ame

rikoje leidžiamus laikraščius, * 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. .

Krautuvė atvira nuo 7 iš —* 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
kreiptis laišku šiuo a:’ 

J. A. KATKUS 
2204 Forbes st

ryto -
galit tį 

dresuc (30)
US d

Pitisburgh, Pa.-j:
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Sveikata

Dr. A. F. CRISTON
401 MARLBOROUGH ST
netoli Massachusetts avė. 

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimui 

gydymui kiekvieną dieną.
Valandos: Nuo 9—11 iš ryto; po piet 

nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
Privatiškas Lygcnbutis su 25 ge

roms lovomis. Visais modemiškais 
įtaisymais ir aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chroniškų l:-gų. Didžiausią 
atydą atkreipia art vi ai ligonių, jei
gu pagelba arba gy: 'rca:- yra gali
mas. Kreipkis tuo adresu:
101 Marlborough Street, 

Boston, Mass.
Tel. Baek Bay 807.

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

|| į Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

U..T Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
•r j ištepk veidą mosčia per kelis vaka- 
A.l I rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 

i baitu. Toji mostis išima picinius rau- 
I donus, juodus arba šlakus ir praša- 

iit j liną visokius spuogus nuo veido. Kai- 
j na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųs ir stampomis (27)

J. Rimkus
P. O. Rox 36. .Ttclbraok. Mass.

DYKA! 

f ŠITAS ‘BRAMSU- 
/ VADAS 1 SVEIKATA

’F

Jam© aprašoma aiškioje, paprastojo kalboje apie tekias 
kaip sifilis arba kraujo užnuočijimas, spuogai, odos ligos, 

seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, norviškas silpna- 
ra'as, nusilpnėjimas, sycnnoieroa, kvaitnl?.:, pūdės, ialcstę ir 
ligos lytiškai-šlapimo organą ir kitos ’crL-.s Lik kankiaa

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ilgos gali būti pas. kaita gal gydoraos tsnaistos 
tarnuose už labai znaž^ atlyginimą.

šita dykai duodama knyga juras taip-gi pasakys apie raus:.: pasekmingo gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaku:: negalės, tnlžtagcmas, prietvaiTus, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžiu ir skaudančią sar.ar’ą; nuo galvos skau
dėjimo; auo apetito r.ustojimo; nuo aprugusio pilvo; r.uo ai <•;.->uą",į*nw maistu; 
nuo vėmimo; ’iuo tulžingumo nžpoulimų; nuo apdengto liežuvio; r::o i iuąo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnę. Ar esi silpnas, lengvai s ’ju-’inamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir na iv n , rytmetyje’. Ar 
turite juodus pi.-tmus apie akis, ambicijos nustviimą g-'liaim.’ : Irr.ngijos? ^Ar 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėla? Tie symptoic 'i parodo, k;. I ,yisų kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medi kali., .a priežiūra :r : atarimas.

Muša brangi dykai duodama knyga, pasakys jums fortas apie tol ias ligas, 
negales ir sym-ptomus. oi pasakys jums apie mr.są gydymą c. h‘i ; ;-n -i.:;:no žmo- 
nią j s-’’ ’’ laiku sveikatą, špoką ir stiprybę — ir h-lp ta:... vy—it tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užtari gero, sveiką patari n .. ir dys kurias
kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sukti — yj-ač svarbi ti- is, kurio 
ketina apsivesti. Jns dažinosite priežastis savo kontčjinr.i ir kaip ju- • gn!"s 
gali būti* sumažinamos. Skaitykit šk • brangu vadą i sveikatą ir p. J .Ludokito 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.
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8 KELEIVIS.

J5.000 darbininkų demons- 
tredja prieš konskripciją.

tik daboja, kad visos jo ave
lės nepabėgtų,jeigu perdaug 
nusmuks avies kailis nuo 
galvos kurios jis dangstosi.

Reporteris.Kanadoje Montreal mies
te, 15 dienoj liepos virs 
15,0000-žmonių minia sus 
rinkusi prieš miesto rotužę 
padarė demonstraciją. 
Montreal miesto majoras 
pasakė prakalbą. Majoras 
priešingas priverstinam ė 
mimui į kariumenę. Kada 
pulkininkas Rexfcrd’as pra
dėjo kalbėti ir smerkti Alph- 
onsą Verville, ir darbininkų 
atstovą parliamente už jo 
paskelbimą teisybės žodžio 
apie Kanados kariumenę 
Anglijoj, minia užpuolė pul
kininką ir kareivius. Pulki 
ninkas Rexfordas su karei 
viais ir keliais policistais šo
ko i gatvekarį tikėdamasis 
pabėgti, bet minia gatvekarį 
sulaikė ir pati pulkininką ii ... -...............
jo sėbrus apspardė. Policija 11
demonstrantų neareštavo ir 
pulkininkas baisiai už tai i- 
niršęs ant majoro, kuris vi
sa tai matė ir policijai leido 
eit išvien su minia.

Majoras Mederic Martir. 
Mont reale ir majorasArnold 
Lavergne išleido į žmones 
atsišaukimus, kame tarp ki- 
tako sako, kad geriausia 
žmonėms priemonė kovai 
prieš konskripciją ir priver
stiną ėmimą kariumenėn— 
tai atsiimti iš bankų save 
pinigus.

1 - Darbininkų mas-mitingas 
Common sode.

Majorui Curley išdavu; 
l>ermitą. Bostono socialis 
tai sykiu su Darbininkų Ta 
ryba rengia didelį mas nii 
tingą Common sode liepo; 
22 dieną (nedėlioj po pietų). 
Kadangi majoras įsako po 
licijai apginti žmones nuo 
mušeikų ir nevaržyti lais
vės žodžio, darbininkai tiki 
si, kad susirinkimo nitks ne
kliudys. Socialistai kalbė 
tojai duos čia .ikrą atsaky
mą, kokiu tikslu jie su Bos 
tono darbininkais 1 d. liepo.- 
padarė demonstraciją ir ė- 
jo visai neprisirengę nu 

'užpuolikų ginties. Darbi-

‘.įmerkia užpuolimus. Jie 
protestuoja net ir prieš ka 
rę. kuri nėra apginimo kare. 

Kalbės Xew Yorko legis 
laturos narvs d. A. Shipla- 
coff, d. John McCarty, kan 
didatas į Mass valstijos gu
bernatorius, d. Joseph Mur 
phy iš Lowellio, ir S. P. sek 
retorius d. Oneal.

v

Vietinės Žinios
Kunigas Žilinskas apskelbė 

Lietuvius ne-lietuviais.
"Boston American’ne” 

lietuvių kunigas Thomas Ži
linskas ramina Amerikos 
džingojistus ir karininkus, 
kad jie neabejotų apie lie
tuvių karei pritarimą. Jisai 
nurodo, kad tie lietuviai, ku
rie priešinasi karei, ir kurie 
] d. liepos priėmė protesto 
rezoliuciją prieš išniekini
mą raudonos vėliavos ir tą 
rezoliuciją anglų laikraš
čiai paskelbė kaipo lietuvių 
protestą, anot kunigo Tamo
šiaus Žilinsko išvedžiojimų, 
nėra tai lietuvių rezoliurija, 
bet taip vadinamų ”interna- 
rionalistų,” kurie nėra nei 
amerikonai, nei lietuviai.

Visupirmiausiai kunigas 
Tamošius Žilinskas netiesą 
sako, kad protesto rezoliu- 
cją, kurią paskelbė Ameri
kos angliški laikraščiai’ 
priimta ne lietuvių. Tai ko
kios tautos žmonės buvo su
sirinkime, kuomet toji rezo
liucija buvo priimta? Rezo
liucija užreiškia ”assem- 
blcd in a mass meeting to 
the number over 660,” vadi
nas tik to skaičiaus vardu 
ji yra inešta, o ne musų So. 
Bostono lietuvių. Rezoliuci
jos išnešėjai net ir nedaleis- 
tų išnešt ją varde kunigo Ta
mošiaus Žilinsko, varde Ka
roso, kun. Kemešio arba Ra- 
manauskučio bei jiems pa
našių elementų vardu, nes 
progresyvė musų visuome
nė žino, kad tie žmonės tar
nauja ne visos Amerikos vi
suomenes gerovei, bet gero
vei tūlų asmenų, gina ne A- 
merikos garbę ir demok -ati- 
be, bet priešingai. Musų 
kunigija ir jų vyčiai gina tik 
Romą o ne Amerikos Lie 
tuvos gerovę, dėlto į jokios 
rezoli uci j os, apgi n an či os
Amerkos žmonių gerovę ii 
teises mes Komos agentų 
vardo nerraišem ir niekad 
nemaišysim. Visų lietuvių 
vardu gali kalbėt tik kunigai 
Kaulakiai, kurie skiria ka
rei net daugiau lietuvių, ne
gu jų išviso Amerikoj randa
si.

Tegul kunigas Tamošius 
Žilinskas nenugąstauja apie 
lietuvius, nes jam jų gerovė 
nerūpėjo ir nerupi. Tegul

Rusų matrosai maršuos p< 
raudona vėliava.

Kaip jau rašėm, Bostone 
dabar yra 100 rusų matrosų. 
Jie stovės čia apie 
Jie susipažino jau su dange- 
1 • “ --- nu
So. Bostoną ir aplanko "Ke
leivio” redakciją.

Dabar jie laukia atvažiuo
jant Bostonan rusų komisi
jos. Šitai komisijai pasilik
ti jie maršuos po raudona 
vėliava. „Vėliavą 
jau gatavą,” sakė 
matrosas. „Susiūta 
aršinų Ogio ir keturių arši
nų pločio.”

mėnesį

lietuvių, tankiai ateina i

turim 
viena

šešių

Jurininkai jurininkams 
suvaldyti.

Kadangi Bostone labai 
dažnai policijai priseina 
smarkiai pasikumščiuot su 
matrosais,ir santikiai tarp 
policmanų ir jurininkų vis 
eina aršyn, tai apsagus val
dyba paskyrė tulus jurinin 
kus tvarkos sargais. Juos 
apginklavo policistų buožė
mis ir jie turi pridaboti ju
rininkų elgimąsi. Reikia 
pridurti, kad jurininkai po
licistų visai neklauso ir sau- 
vališkai nepriderančiai el
giasi. Jų arogancija kar
tais neturi rubežių. Mat jie
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: ‘•eniiasi patriotų pasakomis, 
jog jie '.-alies išganytojai,” 

,4to jų net ir pasigėrusių 
laisves varžyt nieks neturi 
teisės.

Neapykanta prieš ateivius 
vis kurstoma.

Kadangi konskripciją pa 
liečia daugiausiai šios ša 
lies piliečius, anąsyk Bosto 
no Centrai Labor L’nion or
ganizacijos pirmininkas at 
virai užreiškė. kad jei nepi* 
’iečiai bus palikti, ameriko
nai atsisakys eiti į karę ir 
sukilsią.

Buvusis Bostono majoras 
Fitzgeraldas jau pasižymė 
jo savo puriškevičinėms pra 
kalbomis ii rašinėjimai.- 
kapitalistų spaudoje. Jis tie 
siog agituoja amerikiečius 
prieš ateivius.

Liepos 16 d. laikydama.- 
patriotų mitinge, Clintone 
prakalbą, pasakė, kad atė
jus kariumenėn ėmimo die 
nai amerikonai turėtų ak' 
nt taip vadinamų "aliens.” 

Bostone tik užsiregistravu 
-ių nepiliečių skaičius virsi 
ia 2o,(Hh.i. Fitzas reikalau
ja, kad nepiliečiai butų pri
versti įstoti armijon.

Sustreikavo rubsiuviai.
Bostono taip vadinama 

■■\Vaterproof Garment 
Worker” rubsiuvių unija N. 
7 nutarė sustreikuoti. Sus- 
reikavo 600 darbininkų ir 

30 dirbtuvių, dirbančių ne- 
i»c!‘šl unpamas drapanas 
(rainkočius) .liekasi uždary
tos iš priežasties streiko. 
Streikas sulaiko trumpam 
laikui valdžios užsakytą dar- 
ją siunčiamai į karę armi
jai. Tikimasi, kad užsakytas 
darbas visviena bus atlik
tas į laiką.

Atsišaukimas į Draugus.
Gerbiamieji Draugai ir Drauges! at- 

sišaukiam prie jūsų, tikėdamiesi kad 
jus suprasite mus ir prisidėsite prie 
musu vienatinės draugijos "TEISYBES 
JIEŠKOJU” kurios tikslas: tai skelbi
mas apšvietos!. Męs žinome kad jieš- 
kodami teisybės ir platindami laisvą 
minti bei apšvieta, nieko daugiau ne
pralaimėsime kaip tiktai nesamonin- 
giausius burtus! Išganimas žmonijos 
randasi ne religijose, ne palitikoje ir 
ne patrijotizme. bet vien tik tikrai lai- 
sam susipratime ir apšvietoj! Iki ko
lei žmones gyvęs kitų protų, patolei 
jie bus per visokius niekšus išnaudoja
mi. Taigi kas gyvas ir kam yra miela 
teisybė, meilė, la sva-mintis ir apšvie
ta. vienykimėš! tverdami tam tikras 
kuopeles idealo palaikymui kiekvienoj 
vietoj. Renkime prakalbas ir debatus, 
išleiskime agitatyviškus raštus ir lape- . 
liūs. Męs jau turim išleidę agitatyvišką 
knygelę po antgalviu: “Kas Reikalinga 
Laisvamaniams? Kanstitucija. princi
pai ir rekaiavimai. Skaitykit ir platin- 
kit ją! Knyzute 16 pusi., kaina 5c. Par- 

. ivini ims duodama didis nuošimtis.

TEISYBES JIEŠKOTOJAI.
P. O. Box 1233

DETROIT. MICH.
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Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS, 
gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais —

SIELOS BALSAI

Tai

$1.00.

NUOPALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipiikęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia i siųst ”Money Orderiu.”popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
o

j į4-imu

N. A. Politiškųjų Klasikai 
tėlių Fondo Konferencija.
Pereitoj nedėlioj So. Bos 

tone buvo Naujos Anglijos 
Politiškųjų Prasikaltetlių 
Fondo konferencija. Išklau-- 
šus raportų,konferencija ap-. 
rinko ”Kovą”savo organu ir 
lutarė atsišaukti į visas 
draugijas aukų politiškiems 
kaliniams ginti. Nors tuo 
lutarimu konferencija pri
pažino, kad bendras velki
nas su pažangiomis draugi
jomis būtinai yra reikalin 
gas, tečiaus ant galo išnešt* 
rezoliuciją, kad Amerikos 
•Lietuvių Darbininkų Tary
ba, kuri jungtų visas tas 
draugijas į krūvą, nereika- 
inga. Daugelis delegatų ir 
šuprast nesuprato, apie ko
kią Tarybą jie kalbėjo, bet 
ie tvirtino, kad jos nereikia ( 
r gana.

Atkreipk Atydą!
LSS. Vl-tas Rajonas rengia

Milžinišką Pikniką
Subatoje,

4 Rugpiučio-August, 17 
Laurence’o Socialistų 

Kempėje.
Prasidės 2 vai. po piety.
G ra jis puiki orchestra ir 

bus visokių žaidimų su do
vanomis.

PASARGA Važiuojant iš Lavren- 
evi’o į pikniko vietą, reikia imt karas 

■j užrašu Haverhill, ant kampo 
llampshire ir Short slrs. ir išlipt 
lies Maple purk., eiti po dešinei.

Visus kviečia KOMITETAS.

j

I

SAUGIAUSIA BANKA

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

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

JOSEPH A. MAYNAR^—PREZIDENTAS

EXTRA SUSIRINKIMAS.
Lietuviu -Jaun. Kaleli* 

maukiamas ant panedčli ' 
7:30 vakare 23 Liepos, susi 
rinkimas dėl Kalelio pikui 
ko, kuris bus 28 diena 
Liepos, Monielloje. Todėl vi
si nariai ir pašalinės ypatos. 
eurie norite dalyvauti pikni
ke, malonėkit atsilankyti, 
nes bus svarstoma kaip pa 
iogiau važiuoti.

Kaz. Gaidvs, Sekr.

Tat: S787-J.

Dr. David W Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenki ik*i. 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandų*:
Nuo 8 iki 10 ryta. Na

2 iki S dieną, nuo 7
8 vakare.

HANOVER S T RE ET, 
BOSTON. MASS.

UI

l'el. Hay Markei 1712
LIKIT V IŲ DARBO BIURAS 

(Employmcnt Office) 
l‘..riii>iiia darbus restoranuose, ho- 

t.liuose, fabrikuose, namuose ir tt 
Marjona Olšauskienė 

užveizda (?)
I.” l’ortland St., Boston. Mass.

I

TAUPIN1M0 SKYRIUS. Ant 
padėtų apsaugai pinigų, priskai
to mas 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 J BANK.y 
GALIMA PRISIŲST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Bankoj dirba 
lietuvys Jonas žilinskis.
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Didelis Išvažiavimas!
Sujungtomis Spėkomis

Montello, Mass. Lietuvių Jaunuomenes K Ii ubo 
So. Boston, Mass. Lietuvių Jaunuomenes Ratelio

ir

I
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Subatoj, 28 Liepos-July, 1917
Pradžia 2 vai. po piety

i

I

2)

Naujas Išradimas
Naujai išrastas chemikalas, 

nuo kojų prakaitavimo ir smir- 
dėjinio. kuris trumpu laiku 
prašalina tą ligą, kas jums su
teikia daug nesmagumo ypa
tingai vasaros laike. Platesnių 
informacijų rašykite žemiaus pa 
duotu adresu:

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

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

Akušerkat
Pibaitfati kuru Womn» Medlcai 

CoSere. Balt tenore. Md.
Pajekminjrai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pasrelbą invairiose moterų 

F.Stropiene,6L’,rinž$t
SO. BOSTON. *»s^-
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F. J. Bagočius; 
ir daugelis

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

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

pranešame, 
i pinigų kur 
vietose, bet

D

J. MATHUS
i Geriauaiaa Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA. 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas pria- 
lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway. So. Boaton, Masu.
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j[j. J. Kelley&Co.įį
{VISOKIE GĖRIMAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES.
į; Gardus Alus. Elius, Lageris^ 
L Vynai, Konjakai, Degtinė 

ir Kvepianti Cigarai.
; i Patarnavimas prielankus ir į' 
į i teisingas. U

245—247 Broadtvay
SO. BOSTON, MASS.

xi-b-r i it i:n:mmy

H

Scandia Park, Brockton, Mass.
Šitas išvažiavimas, tai bus vienas iš puikiausiu .Jaunuomenės pasi 

linksminimas su Įvairias žaislais, kaip tai jralynė tarp Montello ir 
So. Bostono virvės traukime, gavusieji viršų gaus dovanų. taipgi 
lenktinė bėgimo, kurie bus greičiausias, gaus dovaną. Prie to bus 

u, šokiai su geriausia arkestra, bus įvairių gėrynių ir užkandžių Pasi- 
linksminimo laikas trauksis iki vėlumui. Kviečiame visus atsilankyti.

; r ________________ _________ .
4 ĮŽANGA: Vyrams su moteriška 50c. Pavieniu: vy ui 50c. Pavienei mote t ei 25c,

I
 PASARGA; Važiuojant iš Montello ar Brocktono, imkite uatve-
<arį East Bridgewater ant Montello St.. kuris davež iki pat SCAN-

Jeigu lytų, tai bus perkelta ant Subatos, 11 Augusto.

Dovanai 30 Dainų ir 200 Adatų
SU COLI M BIJOS 
gramofonu:::

rmcmoBE
uioeo:

Galit j mokėt dalį tuo
jaus. o likusius įh> SI 

kas mčncsis.

Reikalaukit musų iliu
struoto Katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO
Dep. K. 217 W. 115 St., New York.
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Geriausia 
Lietuviška Aptieka “2“

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
25c
50c
25c
50c
20c
25c

1.00
1.00
50c

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams...............
Vaikų ramintojas ...............
Nuo suirimo nervų ...........
Bobro lašai ........................
Nuo saulės nudegimo ____
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ..•••••••••••••• IO G 
Kraujo Valytojas ............... 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00 
Nuo Reumatizmo ........... $1.00

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

kaus kvėpavimo ............. 1.00
Gydu. nuo "kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50: 
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

r

Į

* 

*

3*
<£■

3*

3*

-M

<3+

&
&
*
&

<£

¥ 
¥

idealis
Muilas

Milius toaletiniam vartojimui, 
prau-imui veido arba maudyk
lei. privalo būti sekančios ko
kybė-: grynas, gydantis, anti- 
septiškas ir neerzinantis.

Severa’s 
Medicated 
Skin Soap

(Severos Gydantis, Odinis 
Muilas) atsako visiems ši
tiem.-, reikalavimams. JĮ myli 
vaikai. motinos vadina ji 
drau“u. Jis yra kasdien var

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

SEVERA’S 
ANTISEPSOL 

yra antiseptiškas 
skiedys vidujiniam 
ir išlaukiniam var
tojimui. patartinas 
kasdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
lės. taipgi vietiniam 
pritaikinim.ui.

Kaina 25 centai
SEVERA’S 

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

Apart augščiau minė
tų preparatų, dar at
kreipiame atyda į kitas 
gydomąsias toaletines 
rcikmenas, išdirbinėta- 
mas ir pardavinėjamas 
po "Severos" apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur antiekose. arba ui- 
sisakykit tiesiog. jeigu 
arti jų gauti negalite.

Perfumos 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.

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:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS
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GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

:o;wioioioiaeiei^^

H E. J. Mažeika

Taipgi užlaiko visokius

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.
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MUZIKALIŠKUS JNSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS H 
LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir IL M

Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausite 
teisingą ir gerą patarnavimą.

E. J. MAŽEIKA H
52 Sheldon st., Hartford, Conn. į:

fI »

—f > -siMMfiMiiiiiiiiltei




