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Ginkluotas sukilimas 
prieš ėmimą kariumenėn

Užpereitoj sąvaitėj Ameri
koj prasidėjo jau ėmimas 
kariumenėn. Žmonės pra
dėjo tam priešintis. Pietų 
ir vakarų valstijose pradėjo 
organizuotis būriai farme- 
rių ir gintis su ginklu ranko
se. Georgijos valstijoj apie 
Blackshear farmeriai kate
goriškai užreiškė, kad jie 
neduos savo sūnų kariume
nėn. Bruzdėjimas prieš pri
verstiną kariumenėn ėmimą 
prasidėjo taip gi North Ca- 
rolinoj ir pietų Californijoj. 
Bet didžiausis pasipriešini
mas kilo Oklahomoj, kur ke
liose vietose susitvėrė jau 
ginkluoti žmonių pulkai ir 
paskelbė savo obalsiu: "Šita 
karė yra turčių karė. Mes 
verčiau kovosime ir mirsi
me namie, negu apkasuose." i 

Valdžia deda visas savo 
jiegas, kad šitą judėjimą 
kuogreičiausia nuslopinti, 
pakol jis da nėra labai išsi
plėtojęs. Šerifai jau orga-i 
nizuoja ištikimus valdžiai 
žmones ir pradeda sukilę-1 
liūs gaudyt. Keliose vietose 
priėjo jau prie susirėmimo. 
Per keturias dienas kovos 
pereitoj sąvaitėj tris žmones 
likos užmušti, keliolika su
žeista ir apie 300 areštuota. 
Visi esą neturtingi farme
riai.

Ties Tyrola, Okla., sukilė
liai sudegino geležinkelio til
tą. Ties Kenavva sukilėliai 
apsikasė ir pasiuntė per mo
terį šerifui pasiūlymą: "A- 
teik ir paimk mus." Jie esą 
gerai apsiginklavę ir turi 
daug amunicijos.

TYRINĖS SUOKALBI 
ANT MOONEY GY

VASTIES.
Švaresni San Francisco 

laikraščiai pakėlė protestą, 
kad valdžia nieko sau neda-

Priverstino ėmimo įstatymas 
turi būt teismo užtvirtintas.

v

L Žmones atsisako eit kariumenėn
1 v •

Jungtinių Amerikos Val-Jungtinių Amerikos Vai- Amerikoj karė labai nepo 
stijų konstitucija reikalau- puliariška. Žmonės jai lie
ja, kad kiekvienas naujas pritarė ir kariumenėn nesi-

ro iš kapitalistų suokalbio kongreso priimtas ir prezi- 
„ 'dento parašu užtvirtintas 

kapitalishu jstatymas butų ir viršiau-
ant darbininkų vado Moo- 1 
ney gyvasties. 1” 
prisisamdė kreivų liudinin
kų, sufabrikavo prirody
mus, kreivai prieš nekal
tą žmogų prisiekė ir nutei
sė jį miriop. Dabar visa tai 
išėjo į aikštę. Paskelbta mi- 
Eonieriaus Oxmano laiškai, 
kurie parodo, kad prie to 
velniško darbo turėjo pri
gulėti daug kapitalistų, bet 
tik vienas Oxmanas likos 
areštuotas. Prokuroras, ži
noma, negalėjo daugiau tų 
suokalbininkų jieškoti, nes 
jis pats prie jų priguli. Bet 
kodėl to kriminališko darbo 
netirinėjo policija, kodėl 
netirinėjo majoras?

Tokio turinio editorialą 
parašė San Franciscos ”Bu- 
lletin.’" Po šito straipsnio 
San Franciscos majoras 
tuojaus liepė policijos de
partamentui Mooney bylą 
nuodugniai ištirti.

PAČTA NESIUNTINĖJA 
SOCIALISTŲ ORGANO.

Pačta atsisakė siuntinėti 
oficiali sociajlistų partijos 
organą "American Socia- 
list.” Partijos atstovai bu
vę nuvažiavę į Washingto- 
ną ir pats Wilsonas jiems 
pasakė, kad jis skaito klai
da drausti socialistų laik
raščius; justicijos departa
mentas taipgi nieko tame 
laikraštyje priešingo ne
randa, o tečiaus krasos de
partamentas dabar prane
šė, kad ”American Socialist’ 
krasa nesiuntinės. Redak
torius sako, kad laikraštis 
eis kaip ėjęs ir socialistai 
pataikys išplatint jį be kra
sos pagalbos. Jis da smar
kiau dabar galės rašyt, nes 
nereikės pačtai pataikauti.

Nori uždaryt
I.W.W. uniją.

IWW. unija—tai tikras 
dieglis Amerikos kapitalis
tams. Jie persekioja ją vi
sokiais budais—deportuoja 
Jos narius, linčiuoja jos va
dovus—bet tas nieko ne
gelbsti. Unija vis auga ir 
zis reikalaja daugiau algos 
darbininkams, organizuo
ja streikus. O reikalauti iš 
kapitalistų daugiau mokes
nes, tai, žinoma, baisiai "ne
patriotiška;" tokį reikalavi
mą gali statyt tik "kaizerio 
šalininkai."

Ir štai pereitoj sąvaitėj 
vakarinių valstijų senato
riai (IWW. veikia daugiau
sia vakaruose) pareikalavo, 
kad šita unija butų uždary
ta. Utah ir Montana valsti
jų senatoriai ketina įnešti 
kongresan tam tikrą bilių. 
Tie senatoriai, žinoma, pa
tįs yra tų valstijų kapitalis
tai ir jiems rupi, kad šita 
karinga unija butų sunai
kinta. Jie nori, kad uniją 
išdraskius jos nariams, ku
rie yra naturalizuoti pilie
čiai, butų atimtos pilietiš
kos popieros, o jie patįs iš
tremti iš Amerikos kaipo 
"kaizerio šalininkai."

Ar matot, prie ko eina 
"demokratiška" Amerika!

šio šalies teismo pripažintas 
ir tik tuomet jis įeina galėn. 
Tuo tarpu priverstino ka
riumenėn ėmimo įstatymas 
pradėta praktikuoti vyriau
siam teismui netarus nei 
žodžio, ar jis sutinka su ša
lies konstitucija, ar ne. Kuo
met iš visų pusių žmonės 
priešinasi tam autokratiš
kam padavadijimui ir nuro
doma, kad įstatymas netik 
laužo demokratybės princi
pus, bet ir griežtai priešin
gas šalies konstitucijai, tai 
valdžia prieš tokius žmones 
pavartoja geležinę šarvuo
tą kumštį.

Už smerkimą tojo kons
kripcijos įstatymo uždary
ta kalėjiman Charles E. Ru 
thenberg, Socialistų Parti
jos kandidatas į Clevelanč 
miesto majorus; Alfred 
Wagenknecht, Ohio valsti
jos Socialistų Partijos sek
retorius, ir socialistas-orga- 
nizatorius d. Charles Baker 

Amerikos Socialistų Par 
tija, gindama minėtus drau 
gus, pareikalavo prirody
mo, kad konskripcijos įsta
tymas nėra priešingas ša 
lis konstitucijai, ir vyriau- 
sis teismas dabar šitą svar
bų klausymą svarstys, 
mutinis teismo posėdis 
reikalu įvyks 24 dieną 
piučio.

Pir- 
tuc 

rug-

NEW YORKE SKANDA
LAS DĖL LIUOSAVIMO 
NUO KARIUMENĖS.
New Yorke kilo baisus 

skandalas dėl liuosavimc 
naujokų nuo kariumenės 
Išėjo aikštėn, kad vienas ex- 
empcijos boardas liuosavo 
žmones už pinigus ir ėmė už 
tai didelius kišius. Board 
daktaras ir pirmininkas a- 
reštuoti ir uždaryti Tombs 
kalėjime. Vienas liudija už
mokėjęs $200 už paliuosavi- 
mą.

NETOLI BOSTONO SUB 
MARINAS PRAMUŠĖ 

LAIVĄ.
Pereitos subatos vakarą 

netoli Bostono Amerikos 
submarinas susidūrė su eks
kursijos laivu "Mayflower" 
ir nramušė jo šoną. Tarp 
žmonių kilo didžiausia pani
ka, kada pasigirdo šauks
mas "submarinas!” Visi te
čiaus likos išgelbėti.

FRANCUZAI MOKINS 
AMERIKOS KARIU- 

MENĘJ.
Iš Francuzijos atvažiave 

Amerikon daug oficierių 
kurie mokins čionai naujo
kus sulyg naujų karės rei
kalavimų.

VALDŽIA KONROLIUOS 
MAISTĄ.

Maisto bilius per kongre
są jau perėjo ir šiomis die
nomis maisto administraci
ja ketina jau paskelbti savo 
pieną valgomiems daiktams 
kontroliuoti. Visų pirmiau
sia valdžia imsianti savo 
priežiuron duoną, paskui 
mėsiškus ir pieniškus daik
tus. Bet ar žmonėms bus 
iš to kiek naudos, toi reikia 
abejoti, nes valdžia nemano 
kapitalistų persekioti už vi
suomenės plėšimą; ji nori 
padėti jiems tik geriau susi
organizuoti, kad daugiau 
galėtų maisto padaryti.

IŠDINAMITAVO KANA
DOS REDAKTORIAUS 

NAMĄ.
Cartiervillej, netoli Mon- 

trealo, likos išdinamituotas 
"Montreal Star” redakto
riaus vasarnamis. Redak
torius išliko gyvas. Jo laik
raštis karštai agitavo už 
priverstiną kareiviavimą, 
už tai, manoma, jam ir pa
dėta bomba.

KANADOJ ĮVESTA 
; KONSKRIPCIJA.

Po ilgos ir sunkios ko
vos Anglijos valdžia Kana
doj galų gale paėmė viršų ir 
konskripcijos bilius virto 
įstatymu. Tuojaus prasi
dės kariumenėn ėmimas. 
Ims tarp 20 ir 32 metų vy
rus. Valdžia mano sudary
ki 100,000 kareivių tokio 
amžiaus.

IŠDEGĖ LAUKAI JAVŲ.
Kentucky valstijoj, Yorko 

paviete nuo saulės išdegė 
visi javai ir daržovės.

rašė. Valdžia įvedė privers- 
, tiną kareivystę, bet ir varu 

verčiami žmonės atsisako 
stoti kariumenėn. Apskri
tai, iš kiekvieno šimto apie 
80 reikalauja paliuosavimo. 
Milionierių sūnus veik visi 
reikalauja exempcijos. Kaip 
žmonės nenori eit kariume
nėn, tai parodo faktas, jog 
daugelis net sveikatą sau 
naikina, kad išsisukus nuo 
kareivystės. Attleboroj vie
nas vyras prisileido sau iš
tirpinto vaško į ausis. Hart
forde tūlas Cariev nuėjo 

; pas dentistą, kad ištrauktų 
: jam 13 sveikų dantų. Ne\v 
Castle, Pa., du jauni vyrai 
atėjo ant egzaminacijos su 
štrauktais dantimis. Vienoj 
vietoj jaunas lietuvis nusi
kirto sau dešinės rankos pir
štą.

Socialistai daugiausia at
sisako eiti kariumenėn kai- 
oo sąžiningi priešai. Ir įdo
mus dalybas, kad atsisa
kančių neareštuoja. Štai 
Worcesterio: "Evening Ga- 
sette” rašo, kad du lietuviai, 
Kazimieras Kosulis ir Juo
zas Karsokas, kurie turi 
pirmąsias pilietiškas popie- 
ras, atsisakė stoti ant dak
tariškos egzaminacijos ir jų 
neareštavo. Exempcijos 
boardas gražiuoju prašė 
juos stoti, nesipriešinti, bet 
jie paaiškino, kad jie yra so
cialistai ir jų sąžinė nieka
dos neleis jiems šauti nekal
bą žmogų. Tokiu pat bu- 
iu Worcestery atsisakė sto
ti ant egzaminacijos ir B. 
Matiošaitis. Jį išvijo ir 
tiek.

Brocktono "Times" rašo, 
kad Montelloj atsisakė stoti 
lietuvis socialistas S. Mil- 
čius. Jis parašęs exempti- 
jos boardui laišką ir pasakė, 
kad jo sąžinė yra priešinga 
žmonių žudymui ir dėl tos 
priežasties niekas kareivio 
iš jo nepadarys. -Jis atsisa
kė stoti ant egzaminacijos, 
bet jo neareštavo.

New Yorko "Call’ prane
ša,kad Westfielde, N. J., tū
las Bruno Grunzig nuėjo i 
exempcijos ofisą ir užreiš
kė, kad jis nestosiąs ant eg
zaminacijos ir tegul darą su 
juo ką norį. Valdininkai 
nustebę. Jie paaiškinę jam. 
kad jis prasižengia prieš 
konstitucijos įstatymo 6-štą 
skyrių, bet neareštavę. Tuo
met Grunzig nuvažiavęs į 
Newarką pas patį maršalą, 
bet ir tas jo neareštavo.

Bostone keturi socialistai 
atsisakė stoti. Harvardo 
universiteto studentas Stu- 
art Chase pranešė, kad jį 
gali sušaudyt ant vietos, bet 
karėn jis neis.

Ir nei vieno tų žmonių da 
neareštavo.

NORI PRAŠALINT 
WILSONĄ.

Amerikos Liaudies Tary
ba 9 rugpiučio turėjo Balta
jam Name konferencija ir 
išnešė reikalavimą, kad 
Kongresas neišsiskirstytų, 
pakol nebus atšauktas pri
verstinos kareivystės įstaty
mas. Konferencija pasisa
kė reikalausianti atšaukti 
Wilsoną nuo prezidento u- 
rėdo, jeigu jisai paleistų 
kongresą. Konferencijoj 
buvo kelintas senatorių, 
kongresmanų ir profeso
rių.

KAIP JIE "DARO" 
PATRIOTIZMĄ.

Montellos (Mass.) lietu
viai labai priešingi karei. 
Bet vietos kapitalistų laik
raščiai vistiek "padaro” juos 
patriotais. Štai "Brockton 
Times” pereitoj sąvaitėj iš- 
spauzdino ilgą žinią, kad 
Montellos lietuviai prisiekė 
remti šios šalies valdžią ir 
karę. Girdi, panedėlio va
karą Lietuvių Tautiškam 
Name buvo milžininškas mi
tingas, kame kalbėjo p. K. 
Šidlauskas iš So. Bostono, 
ir susirinkę lietuviai užreiš
kė, kad jie visi, kaip vienas, 
stoja už Wilsoną ir remia 
pradėtą jo karę.

Iš tikrųjų gi nieko pana
šaus tenai nebuvo ir tą va
karą lietuvių salė buvo vi
sai uždaryta.

CHICAGOJ GUBERNA
TORIŲ SUVAŽIAVIMAS.

Illinojaus Apgynimo Ta
ryba šaukia vidurinių vals
tijų gubernatorių suvažia
vimą Chicagoj. Sutiko būti 
18 gubernatorių. Suvažia
vimas atsidarys 16 rugpiu- 
5io. Jo tikslas—pareikalau
ti iš kongreso, kad paimtų 
i valdžios rankas anglies ka
syklas, arba įvestų valdžios 
kontrolę ant anglies kainų.

GRIKŠTAS AREŠ
TUOTAS.
York Call" prane- 
Brooklyne laikant 

policija areštavo

"New 
ša, kad 
mitingą 
plačiai Amerikos lietuviams 
žinomą prakalbininką ir ai- 
doblistą L. Grikštą. Musų 
korespondentas gi rašo, kad 

Į Grikštas buvo suimtas dirb
tuvėj. Kartu buvo areštuo- 

i tas ir socialistas Mesmer. 
Jie buvo pastatyti po $5(M) 
kaucijos. Policijos teisėjas 
iškalno jau Grikštui pasa
kęs, kad jis nubaus jį 6 mė
nesiams kalėjiman ir $300.

EKSPLIOZI.JA LIE-

DARBININKŲ BRUZDĖ
JIMAS.

Tarpe St. Ix>uis ir Spring- 
field, III., pereitoj sąvaitėj 
užsidarė 15 kasyklų, nes su
streikavo vežėjai. Apie 
6,000 žmonių nedirba.

Oaklande, Californijoj, 
10 rugpiučio naktį kareiviai 
užpuolė ant IWW. buto, iš
plėšė jį ir išnešę ant gatvės 
visas organizacijos knygas 
ir literatūrą sudegino.

Kansas Citvje streikuoja 
gatvekarių darbininkai.
Kompanija parsigabeno 600 
streiklaužių. Streikieriai
apsupo streiklaužius ir iš
trėmė iš miesto, taip kaip ki
tose vietose kapitalistai iš
tremia streikierius.

PERSPĖJA ANGLIES 
BARONUS.

Federalė valdžia perspė
jo visus anglies savininkus, 
kad jie pardavinėtų anglį 
tinkama kaina. Ant kie
tosios anglies negali būt 
daugiau pakelta nuo 1 rug
sėjo, kaip 10c. tonui, o mink
štoji anglis turi būt da atpi
ginta. Bet ar plėšikai iš ang
lies trusto to perspėjimo pai
sys?

VOKIEČIAI TIK 20 VAR
STŲ NUO RYGOS.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad rusų šiaurės fronte per
eitoj sąvaitėj vokiečiai užė
mė Ikskulį. Dabar vokiečių 
armija randasi jau tik 20 
varstų nuo Rygos.

SAKO. AMERIKOS KA
RIUMENĖS RUSAMS 

NEREIKIA.
Paskutinėmis dienomis 

Amerikoj buvo prasidėjus 
agitacija, kad siųsti karei
vių rusams į pagalbą. Apie 
šitą sumanymą galvojo jau 
ir karės ministeris Bekeris 
Bet atvykusi dabar iš Rusi
jos Rooto komisija užtikri
no valdžią, kad tokios pagal
bos rusai visai nereikalauja. 
Jie turi užtektinai ir savo 
žmonių. Iš visos komisijos 
tik vienas Russellis sako, 
kad Amerika turėtų nusiųs
ti Rusijon savo kariumenės.

Apie 12,000 šiaučių Lynne, 
Mass., kūne jau nuo baland
žio yra paleisti iš darbo, iš
rinko komitetą pasitarimui 
su kompanijų atstovai..

Limoj, Ohio, streikuoja. 1 •li
rų darbininkai. Pereitą < t- 
vergą buvo dideliu riaušių 
ir 3 žmonės likos užmušti.

JYKLOJ.
Netoli Pittsburgo, Aet- 

nos miestelyj, vienoj liejyk
loj ištiko ekspliozija ir ap
liejo ištirpinta geležim 
darbininkų.
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ŽUVO AMERIKOS 
LAIVAS.

Afrikos pakraštyje žuvo 
nuo minos Amerikos laivas 
"City of Athens." Kartu su 
laivu žuvo ir 5 žmonės, ke
turi jų misijonieriai.

i

NEDUODA PASPORTŲ 
I STOKHOLMO KON

FERENCIJĄ.
Vėliausios žinios sako, 

kad Anglijos valdžia atsisa
ko duot pasportus darbinin
kų atstovams į tarptautinę 
socialistų konferenciją Stok
holme. Sakoma, jog Angli
jos norą pildydamos Italija 
ir Francuzija atsisakė ir sa
vo žmonėms duot paspor
tus į Stokholmą. Taigi pasi
rodo, kad imperialistiškos 
valdžios ištikrujų bijosi 
tarptautinio darbininkų su
važiavime.

Jeigu ne Gurkos 
šalininkai Rusai butą 

atėmę Vilnią.
Gen. Kolotkov pranešė 

Darbininkų ir Kareivių Ta
rybai, kad už suirutę rusų 
fronte reikia kaltinti buvu
sius caro žandarus, policis- 
tus ir kitus Mikės palaiky
tojus. Puolus caro valdžiai, 
visa jo jjolicija ir šnipai bu
vo pasiusti karės frontan. 
Išviso jų buvo apie 150,000. 
Dabar jie pradėjo kelti 
suirutę. Kolotkov sa
ko, kad birželio mėnesyje 
rusams buvo puiki proga 
atimti Vilnių ir gal būt iš
vyti vokiečius iš visos Lietu
vos, nes vokiečių kariumenė 
šitam fronte buvo labai sil
pna. Bet kuomet duota į- 
sakymas eiti ant Vilniaus, 
buvusieji caro žandarai, 
šnipai ir policistai atsisakė 
eiti atakomis ir pradėjo 
trauktis atgal. Keistas bu
vo reginys, sako gen. Kolot
kov, kuomet musų pulkai 
pradėjo bėgti nuo bėgančių 
vokiečių.

SOCIALISTŲ MINISTE- 
RIS BUVO NETEISIN

GAI APŠMEIŽTAS.
Mes jau rašėm, kad bur

žuazija su popais ir kunigais 
buvo apšmeižus Rusijos 
žemdirbystės ministerį Čer- 
novą, kuris yra smarkus so
cialistas ir reikalauja žemių 
nacionalizacijos. Šmeižikai 
buvo paleidę paskalų, buk 
drg. Černovas turi su vokie
čių valdžia susinešimų ir vei
kia jos naudai. Dėl šitų 
biaurių šmeižimų Černovas 
turėjo rezignuoti, kad pa
reikalavus iš šmeižikų pri
rodymų. Ir dabar telegra
mos jau praneša, kad pasi
rodė, jog visi tie paskalai 
yra niekas daugiau, kaip 
išmislas ir melas. Šmeižikai 
turėjo juos atšaukti ir prieš 
Černovą atsiprašyti. Černo
vas vėl paskirtas ministeriu.

Nesiseka juodajai armi
jai.

TEUTONAI EINA ANT 
ODESOS.

Mackensenas pradėjo lau
žtis per rusų ir rumunų lini
jas linkui Odesos. Sąjungi
ninkai bijosi, kad teutonams 
netektų pietų Rusijoj der
lingi laukai su nenuvalytais 
javais. Rusai su rumunais 
drūčiai laikosi ir kova verda 
labai atkakli, bet atsilaikyt 
prieš teutonų spaudimą ne
gali. 13 rugpiučio iš Berly
no pranešama, kad vokiečiai 
su austrais paėmė daugiau 
kaip 6,700 belaisvių, 18 ka- 
nuolių ir 60 kuikasvaidžių. 
Rusai su rumunais eidami 
kontratakomis paėmę 1,200 
belaisvių.

PRANCŪZŲ SOCIALIS
TAI NUTARĖ VAŽIUOT 

STOKHOLMAN.
Prancūzų socialistų par

tijos administrativys komi-: 
lėtas nutarė siusti savo de
legatus Stokholman į tarp-; 
tautinę socialistu konferen-Į 
ciją, o jeigu valdžia neduo-j 
tų pasportų, tai socialistai, 
boikotuos valdžią. !

RUSIJOS BOLŠEVIKŲ 
SL VAžIAVIIMAS.

Petrograde 9 d. rugpiučio 
atsidarė Rusijos socialistų 
demokratu partijos bolševi
kų frakcijos suvažiavimas. 
Suvažiavimas išrinko prezi- 
dijumo garbės nariais d. M. 
Leniną, L. Trockį ii d-rę 
Kolontaj.

Agitatorius Lunačerskis 
likosi areštuotas, kaltina
mas šalies išdavystėje.



APŽVALGĄ
”LAISVe” NEPATEN

KINTA "KELEIVIU.”
"Laisvei” labai nepatiko, 

kad "Keleivis” nenupeikė 
Bagočiaus laiško, kuri She- 
nandoah’rio kuopa paskel
bė "Kovoj.” Girdi:

"Draugai iš 'Keleivio’ red. 
pilnai pritarė turiniui neteisin
go ir grubijoniško laiško, kurį 
parašė F. J. Bagočius Shenan- 
doah socialistams. Tame laiš
ke, kaip veikiausia atmenate, 
F. J. B. kaitino Šukį. Vidiką ir 
Pruseiką vandalizme, griovi
me socialistiškos organizacijos 
ir t.t.

"Mums labai gaila, kad 'Ke
leivio' red. pasirodė daug dides
nė Bagočiaus šalininkė, negu 
patsai Bagočius. Ištikruių. 
Bagočius bent pats netikėjo 
tam, ka jisai rašė, nes atsisa- 
kęs kalbėt Shenandoah socia
listams, už savaitės laiko kal
bėjo Detroito ir Chicagos soci
alistams. Kaip matot, pats 
F. J. B. nepridavė svarbos sa
vo žodžiams. Kaip gaila, kad , 
’Kel.’ pridavė tiems žodžiams] 
svarbos ir net užgyrė juos.

"Dar mažmožis. Jeigu 'Ke
leivio’ draugai taip vienpusiš
kai tiki F. Bagočiui, jeigu jie'

I Ir čia "Laisvė” vėl sumuša 
pati save. Ji faktais paro
do, kad "Keleivio” redakci
ja taip nedaro, kaip Bago
čius. O jeigu taip, tai kokiu 
gi budu ji gali būt didesnė 
Bagočiaus šalininkė, 
patsai Bagočius?

Da tolius "Laisvė" 
ša mums ir vienpusiškumą.

Tas priekaištas irgi be pa- 
; mato. Pasakysime drau- *• 
gams iš "Laisvės,” jog mums į 
visai nes'arbu, kas tą laišką 
rašė, ir taip-pat mums ne
svarbu ar jo autorius savo 
žodžiams tiki, ar ne. Mes 
esame nemaži kūdikiai, 
vakar pradėjome gyventi: 
jau apie 10 metų dalyvauja
me Sąjungos gyvenime, ži
nome kokia graži vienybė 
ir sutikimas buvo joje pir
ma. ir žinome kokia suirutė 
viešpatauja dabar. Taigi 
atkartojame: mums visai
nesvarbu, ar tą laišką rašė 
Bagočius, ar ne; mums vi
sai nesvarbu, ar jis pats jam 
tiki, ar ne. Mes žinome, 
kad Sąjungoj šiandien ištie
si! taip yra. kaip tame laiš
ke parašyta, ir todėl mes pa
sakėme. kad jame buvo daug 

tiki Bagočiui daugiau, negu skaudžios tiesos..
sau, tai kam kaltint tokius jau Jeigu toki laišką butų pa- 
vienpusius d. Kapsuko šalinin- rašęs "L.” redaktorius, mes 
kus, kurie šventai tiki savo butume pasakę tą pati. Jei- 
mokytojaus doktrinai? Tas gu tokį laišką butų parašęs 
kas serga vienpusiavimo liga Kapsukas, mes irgi butume 
bent jau neturėtų kaltint kitų.' pasakę ta patį, 
nes juk nieks netikės, kad tai 
daroma bešališkumo tikslu.

"Jeigu 'Keleivis’ butų papei- laiškui pritarėm (tik ne pli
kęs F. Bagočit: ir jo anarchis- raį). 
tiškos tendencijos laišką, tai 
jisai butų pasitarnavęs Sąjun
gai ir teisybei. Tuomet jisai 
butų parodęs savo mokėjimą 
neboti vienpusių,”
Ir panašių priekaištų dėl 

to laiško "Laisvė” daro 
mums kuone kas numeris.

Mes baisiai nemėgstame 
ginčų, bet kada jau tiek 
daug mus kaltina, tai pri
versti esame atsiliepti, nes 
kitiems gali pasirodyt, kad 
mes čia ištikrujų baisiai nu
sidėjome.

Visų pirmiausia turime 
pasakyti, kad musų draugai 
iš "Laisvės" perdaug deda 
svarbos ant to laiško. Reikia 
neužmiršti, kad tas laiškas 
buvo rašytas ne spaudai, ne, 
visuomenės žiniai, bet vie
nam žmogui, todėl į tą laišką > 
ir galima žiūrėti tiktai kai-i 
po į privatini laišką. Jeigu- 
jame buvo "grubijoniškų". 
išsireiškimų, tai jie buvo pa-; 
sąkyti privatiškai. Daug; 
grubijoniškiau pasielgė tie,! 
kurie tuos "grubijonišku- 
mus” paskelbė viešai,

"Laisvė" sako, kad "Kelei
vis" tam laiškui pilnai prita
rė.

Netiesa!
"Keleivis” savo nuomonę 

apie tą laišką išreiškė šitais 
žodžiais:

"Reikia tikėtis, kad kuopose 
dabar dėl jo bus triukšmo, o 
juo labiau, kad jame pasakyta 
daug skaudžios tiesos."
Įsitėmykit, meldžiamieji: 

"daug ” skaudžios tiesos.” 
Vadinasi, ne viskas tiesa. O 
jeigu neviskas tiesa, tai kur
gi čia pilnas pritarimas?

- Mes nepritarėm ir dabar 
nepritariam tai aiško vietai, 
kur drg. Pruseiką pastaty
tas ant vienos lentos su ki
tais paminėtais tenai asme
nimis. Mes žinom, kad jis 
tos keršto politikos, kurią 
dabar varo kapsukinė frak
cija prieš rimtesnius socia
listus, nepalaiko, todėl ir Są
jungos ardyme jo kaltint 
mes negalim.

Toliaus "Laisvė” gailisi, 
kad mes esame didesni Ba- 

• gočiaus šalininkai, negu Ba- 
gočius pats, nes jis savo lai-.srovės 
£tui netikėjęs: ^atsisakęs tikslų, 

>us''kaibėjęs Detroite.

negu

I 
I

* •

RAGINA socialistus 
DfiTIS PRIE DARBININ

KŲ TARYBOS.
/New York Call” 8 rug

pjūčio numeryje praneša, 
jog Amerikos Socialistų 
Partijos centro pildomasis 
komitetas išsiuntinėjo vi
soms kuopoms (lokalams) 
Jungtinėse Valstijose para
ginimus, kad tos kuojx)S su 
visomis savo jėgomis dėtųsi 
prie organizuojamos dabar 
Amerikos Darbininkų Tary
bos.

Minneapolyje 1-6 rugsė
jo bus tos Tarybos suvažia
vimas. Socialistų Partijos 
centras pataria visoms kuo- 

,poms siųsti tan suvažiavi- 
man ir sa'o delegatus.

Newarke prie Darbininkų 
Tarybos prisidėjo jau 53 or
ganizacijos su 10.000 narių.

Nauji Tarybos skyriai 
dabar organizuojasi Salt 
Lake Citvje: Duluth, Minn; 
Hoskins, Neb; Milvaukee. 
Wis; Harvey. III: Rockfod, 
III, ir Woodstock, Vt.

Visi susipratę darbininkai 
pripažįsta, kad tokia Tary
ba jiems būtinai reikalinga.

Ii ANGLIJOS LIETUVIAI 
Tl RI STOT KARIU

MENĖN.
Pereitam "Keleivio" nu

meryje rašėm, kad Anglijos 
ateiviams turbut nereikės 
p prievarta eit kariumenėn. 
liet dabar atėjo žinių, kad 
reikia. Tarp Anglijos ir Ru
sijos valdžių likos padaryta 
tokia sutartis, kad visi ka
reivio amžiaus Anglijos val
diniai Rusijoj turi stoti ru
sų kariumenėn arba grįžti 
Anglijon, o Rusijos valdi
niai Anglijoj turi stoti an
glų kariumenėn arba va
žiuoti Rusijon, šita sutartis 
lygiai paliečia ir lietuvius, 
kuriu Anglijoj yra apie 30,- 
000. ’

Iki 9 rugpiučio visi atei-l

I

I

ne ’ viai turėjo jau pranešti val

Tikimės, jog dabar bus 
‘aišku, kodėl mes Bagočiaus

NEBENORI DAUGIAU 
"KLUMPAMOJO.”

Galų gale jau ir tautinin
kai pradeda suprasti-, kad 
šokti jiems su klerikalais 
politišką "klumpakojį”— 
tuščias darbas. Štai "Lie
tuva” 31-mam numeryje ra
šo:

Turi būti galas toms kome
dijoms. Per tris metus tauti
ninkai—ir dalis katalikų—šoko 
politišką 'klumpakojį’ su kun. 
Kemešiu, kad prieiti prie kokio 
nors 
musų

”Ir 
išėjo, 
susierzinimas, dar didesni pik
tumai, susinervavimas ir dar 
didesnė visuomenės demorali
zacija.

”Nei vienas žingsnis, nei vie
nas sumanymas, prie kurių 
kun. Kemėšis savo ranką priki
šo, neįvyko ir neatnešė lietuvių 
visuomenei nei krislo naudos, 
kiek tas bendro sriovių darba
vimosi lytisi. Lietuvių Dieną 
pasisekė bendrai Įvykinti tiktai 
todėl, kad kun. Kemėšio prie to 
sumanymo nebūta (jis jį taip
gi pagadino, kaip tik spėjo sa
vo rankelę prie to pridėti).

”Ir dabar Brooklyne, laike 
paskutinio susiėjimo vėl reikė
jo viską pat padžioje pertrauk
ti dėlei to paties Kemėšio.

"Mums rodosi, kad gana to 
‘monkev-bizniavimo’ !”....

Na matai, kaip tautinin
kai susipras. 0 kada soci
alistai jiems sakė, jog politi
koj vienybės negali būt, tai 
jie nenorėjo tikėti.

Tik jie vis dar klysta ma
nydami, jog čia kaltas kun. 
Kemėšis. Jeigu kun. Kemė
šio nebūtų, tai butų kitas 
klerikalų vadas ar vadai ir 
su jais musų tautininkai 
taip pat negalėtų susitarti. 
Juk Lietuvoj Kemėšio nėra. 
Rusijoj lietuvių klerikalai 
Kemėšio taip-pat neturi. O 
betgi susivienyt su kitomis 
srovėmis jie negali.

Pakol žmonės bus pasida- 
Ivję į sroves ir pakol tos 

‘ i sieks prie atskiru 
______ visviena kas joms ne- 

kalbėt Shenandoahyje, tuo-vadovautų, vienybė tarpe jų 
„_________________ ‘negalima.

susipratimo bendruose 
tautos reikaluose, 
niekados nieko iš to ne
išėjo tik dar didesnis

į

čiai praneša, kad tVaukegan, 
Iii., gyvena Kerenskio gimi
naitė, Mrs. S. De Kavzer. ši
ta laikraščiu reporteriams štai 
ką pasakė apie Kerenskį:

’’ 'Aleksandras Kerenskis iš
gelbės Rusiją ir iš jos padarys 
tikrą demokratišką valstybę, 
jei jo nenužudys prašalintojo 
nuo sosto caro šnipai ir vokie
čių agentai.

’’ 'Kerenskis gimęs Vilniuje, 
vo caro priešininkas. Kadan
gi jis yra rusiškas žydas tatai 
turi ir daugelį priešininkų.

'Kerenskis gimęs Vilniuje. 
Pirmiausiai jis ėjo mokslus Ri
eve. paskui Petrograde ir Mas
kvoje.’ ”
Tas reikštų, kad Kerens

kis yra Kristaus vientautis. 
Už tai turbut klerikalai ir 
pradėjo apie jį rūpintis.

savy kongresą, bet svarbu tai. ’ 
kad jie išvijo iš salės 'Vieny
bės Lietuvninkų’ atsiųstus 
korespondentus.

"Ko 'Vyčiai’ bijosi? Ar švie- 
sos?"

Tai tau ir "lietuviškas vai- 
skas!" Kores|x>ndento plun
ksnos nusigando. Na, o kas 
butų, jei pamatytų vokiečio 
durtuvą?

Skaitytojų Pastabos

tižiai. ar jie nori stot anglų 
kariumenėn, ar važiuot na
mo.

Tiems žmonėms gresia 
baisus vargas. Jų šeimyno
mis 'aidžia visai nesirūpina.
Išeivių Draugas” rašo: 

"Britanijos valdžia dabarti
nėse aplinkybėse neapsiima vež 
ti Rusijon per jūres keliaujan
čių tenai Rusijos pavaldinių 
šeimynų: pačių ir vaikų (dė
lei laivų stokos, nes laivai la
bai reikalingi maisto ir kitų 
dalykų gabenimui, o visų Ru
sijos pavaldinių, grįžtančių Ru
sijon. butų gana daug, skaito
ma apie 25.000-30,000, tad rei
ktų parūpinti visą laivyną; dė
lei pavojaus, kurs gręse. jūrė
se. tokiu budu galėtų žūti Ru
sijos pavaldinių pačios ir vai
kai.) Kelionės lėšas keliaujan
tieji Rusijon apmoka patįs Ru
sijos pavaldiniai: kaip trauki
niu. taip ir ant laivo. Paliku
siųjų Britanijoj šeimynų už-> 
laikymu rūpinas patįs' Rusijos 
pavaldiniai (Britanijos vald
žia jų pačioms neduoda nieko, 
vyrai turėtų prisųsti iš Rusijos 
patis arba per Rusijos vald
žią.)’’
Tai atėjo laikai. Ant viso 

.ėmės kamuolio nėra vietos, 
mr žmogus galėtų pasislėp- 
i nuo karės.

i

Tūlas boston ietis pašauk
tas kariumenės ėmimo biu- 
ran, atsisakė jon eiti, už- 
reikšdamas:

į "Aš priešingas konskrip- 
i ei jai, nes esmi internaciona
listas ir

! pasmerkiu visas kares, 
damas kapitalistiškų 
žiu interesu tikslais, 
tikimai E. St Louise, 
bee, Arizonoj, Butte, Mon
tanoj ir pagalios Boston 
Common sode prųiarodo, 
kad ne vien vokiečių junke
rių rankose yra niekšys- 
tės monopolis. Pasmerkiu 
vokiečių militarizmą, bet ti
kiu, kad militarizuojant A- 
meriką daroma tas pats 
blogumas draugijai ir lais
vei.

"Pilnai atsivaizdinu tuos 
keblumus, kurie stovi man 
ant kelio, tečiaus internaci
onalizmo principai perdaug 
svarbus mano gyvenime, 
kad juos peržengčiau. Aš 
stoviu už juos nepaisant kas 
man. už tatai bus skirta."

anti milita ristas, 
, ve- 
vald- 
Atsi- 

Bis-

an-

KOKIA DABAR RUSIJOS 
VĖLIAVA?

"Draugas" nori prirodyt, 
kad socialistai netiesa rašo, 
jog Rusijos vėliava dabar 
raudona. Jis sako:

"Ateinantį penktadienį Chi- 
cagun atkeliauja rusų diplo
matinė komisija. Vietos
gliški laikraščiai praneša, kad 
miestas pirmu kartu bus pa
puoštas rusų vėliavomis. Tų 
gi vėliavų spalva yra: balta, 
mėlyna, raudona.

"Taigi ve kokia rusų tautos 
vėliava.’’

Bet rusu jurininkai Bos
tone tai komisijai pasitikti 
pasisiūdino raudoną vėlia
vą.

Rusijos jurininkų ir ofi- 
cierių Bostone yra daugiau 
kaip 100. Jie atvažiavo čio
nai jau po revoliucijos, kad 
parvežus 3 laivus, kurie bu
vo čionai užsakyti. Rusijos 
išeiviai Bostone surengė 
anądien tiems jurininkams 
pikniką. Ant to pikniko 
rusai taipgi raudoną vėlia
vą iškėlė. Kada policija 
paklausė, kodėl čia iškelta 
ne žvaigždėta, bet raudona 
vėliava, jurininkai paaiški
no, kad jie yra Rusijos ka
reiviai ir turi teisę linksmin
tis po savo šalies vėliava. 
Rusijos vėliava dabar—rau
dona!

Taigi, "profesoriau" Bu- 
čy, kas gali geriau žinoti 
kokia dabar Rusijos vėlia
va: ar Chicagos politikie
riai, ar atvykę dabar iš Ru
sijos rusų kareiviai?

SOCIALIZMAS VERČIA 
BAIGTI KARĘ.

Paskutinėmis dienomis 
kariaujančios Europos vald
žios daug ėmė kalbėli apie, 
taiką. Jau ir Anglijos vald
žia nestato Vokietijai tokių 
reikalavimų, kokius staty-j 
davo iki šiol. Taip vadina
ma "Tarptautinė Žinių A- 
gentura" i 
glijoj paskutinėmis 
mis prasidėjo jau 
judėjimas už taiką, 
uja ir Austrija jau

praneša, kad An- 
dieno- 

stiprus 
Vokie- 
aiškiai 

pasisakė norinčios baigti ka
rę.

Kodėl gi visų šalių diplo
matai taip staiga prašneko 
apie taiką?

Anglijoj leidžiamas 
vaitraštis "The New Eu
rope," kaip praneša tele
gramos, iškėlė šitą paslaptį 
i aikštę. "The New Europe,” 
kuri visuomet esanti gerai 
informuota tarptautinės 
politikos dalykuose, rašo, 
iog tas taikos judėjimas pra
dėta iš baimės, kad Europo
je neišsiplėtotų socializmas 
ir revoliucija, kurių baisiai 
bijosi stambus kapitalistai 
ir katalikų bažnyčia. Todėl 
ir popiežius pradėjo karštai 
taikos judėjimą remti, todėl 
ir katalikų partija Vokieti
jos Reichstage griežtai pa
reikalavo taikos.

Pasirodo, kad buvo daro
mos pastangos net tarptau
tinę socialistų konferenciją 
Stokholme sulaikyt, idant 
suvažiavime viso pasaulio 
socialistai nesuvienytų vi
sų šalių darbininkų ir nenu
tartų versti nuo sostų visus 
"dievo pateptinius." 
New Europe" sako:

"Mes ištikru šaltiniu sužino
jome, kad slaptoji tarptautiniu 
finansistų konferencija, kuri 
buvo andai Šveicarijoj, turėjo 
visai kitokius motivus, negu 
tuomet buvo sakoma.

"Veikdama grynai kapitalo 
reikalais, šita konferencija nu- 

• tarė žengti prie kuogreičiausios 
taikos, kad sulaikius tokiu bu
du plėtojimąsi Europoj socializ
mo ir revoliucijos. Susirinki
mas taipgi nutarė kreiptis tie
siog į kariaujančias valdžias, 
kad sulaikius socialistų šaukia
mą tarptautinę konferenciją 
Stokholme.”
Tas mums parodo, kaip 

kapitalas su bažnyčia bijosi 
tarptautinės darbininkų vie
nybės. Kapitalas su bažny
čia pajuto, kad socialistų 
judėjimas gali pabaigti karę 
ir persigando. Persigando 
patamsio galybė, nes žino 
gerai, kad jeigu proletaria
tas baigs karę, tai tuomet 
sostų jau neliks ir pačiam 
kapitalui gali prieiti galas. 
Ir todėl popiežius liepia ka
talikų partijai reikalauti 
taikos Vokietijos Reichsta
ge, todėl visur diplomatai 
ėmė šnekėti apie karės bai
gimą. j__ ___________

Socializmas juos verčia. principai "alkaną 
prie to! -ti,” *

VYČIAI BIJO VIEŠUMO. vįy Dienoj vienas Bostonas protestuoti; "Kova" paskel-

LENINO ORGANAS 
APIE KARĘ.

Pasirodo, kad negalima 
tikėti buržuazijos spaudai, 
ką ji rašo apie Rusijos revo- 
l’ucionierius. Šita spauda 

’be paliovos tvirtina, buk 
kairiųjų socialistų vadas Le
ninas varo tarp kariumenės 
agitaciją, kad ji nesiprišin- 
tų vokiečiams, kad ji neklau
sytų savo oficierių, kad ji 
mestų ginklus ir eitų namo. 
I)ei šitos Lenino agitacijos, 
girdi, ir prisidėjo rusų ka- 
riumenėj suirutė.

Bet Lenino organas 
"Pravda,” kurią cituoja 
New Yorko "Novyj Mir,' 
parodo Leniną visai kitoj 
šviesoj. "Prayda" 9-tam sa
vo numeryje apie karę ve 
kaip rašo:

"Karė eina. Didžioji Rusi- 
i jos revoliucija nepertraukė jos. 

Ir niekas negaivina vilties, kad 
ji pasibaigs rytoj ar poryt... 
Karė eis toliaus, nes vokiečių 
armija nepasekė rusų armijos 
pavyzdžiu ir vis dar klauso sa
vo valdono, j ieškančio grobio 
mirties laukuose.

"Kuomet armija stovi prie
šais armiją, tai žiopiiausia poli
tika butų ta. kuri siūlytų vienai 
pusei padėti ginklus ir eiti na
mo.

"šitokia politika butų r.etai- 
kos politika, o pavergimo poli
tika—politika, kurią su pasi
piktinimu atmestų 
liaudis.

"Ne, laisvoji liaudis 
stovės savo pozicijose,
lipkos atsakydama kulipka. 
ant šovinio—šoviniu.
"Revoliucinis kareivis 

oficierius, nuvertė carizmo 
jungą, nepa>itrauks iš apkasų.; 
kad padarius vietą Vokietijos i 
ar Austrijos kareiviui ir oficie- 
riui, kurie da neturi drąsos nu
versti savo valdžios jungą. Mes 
neprivalom Įleisti į karines re
voliucijos spėkas jokios suiru
tės! Karė turi būt pabaigta 
organizuotu keliu, susitarimu 
tarp pasiliuosavasių liaudžių, o 
ne pasidavimu kaimyno užka
riautojo ir imperialisto valiai."
Taip rašo Lenino laikraš- 

’ tis. Taigi pasirodo, kad jis 
r’ 'griežtai priešingas tai poli

tikai. kurioje jį nuolatos kal
tina buržuazijos spauda. Le
ninas tvirtai stovi už tėvy
nės gynimą.

t

PRAGAIŠTINGA 
TAKTIKA.

"Keleivyje” buvo jau 
yta, kad tie ginčai, kuriuos Į 
tikėlė Amerikos lietuvių so-! 
Ralistuose atvažiavęs Kap
eikas, veda musų darbinin
kišką organizaciją į pra
kišti. Dabar tuo pačiu 
klausimu rašo "Laisvė." Ji 
•ako:

"Pastaruoju laiku tūli musų 
laikraščiai, jų tarpe ir 'Kova.' 
veik visiškai neatkreipia atydos 
i pavojų iš klerikalų ir tauti
ninkų pusės, veik visiškai ne-• 
žiuri, ką veikia musų tautinė 
diplomatija ir pradeda vis la-' 
biau užleisti Amerios politi
nius klausimus. Vieton to nau-' 
dingo, aktualio ir agitativiško 
darbo pasineriama Į frakciona- 
iizmo vaidus. Didžiausias pavo-' 
jus matoma iš los pusės, kur • 
veik jokio pavojaus nėra.

"žmonės, kurie nenori daly
vauti tame special-lietuviška-. 
me ermydery, jau vadinama į 
žmonėmis, kuriem 'trūksta' 
tvirto budo’.

"Peštis, peštis, peštis! 
"Ėstis, ėstis, ėstis!
"Pravardžiuoties, pravard

žiuoties ir pravardžiuoties!
"Kiekviename kuopos mitin- ’ 

ge svaidyties 
• ’grigaitizmu.’ 
mu,’ ’bagočijada’ ir t.t. ir t.t.

"Atleiskit, draugai, tai nė
ra tvirto budo apsiraiškimas. 
Tai yra mexikoniškos iliumi
nacijos ant vaidais nušviesos 
padangės.

"Į Sąjungą ateina šimtai' 
naujų narių. Jų išsilavini-j 
mas begalo mažas. Dabar tie -
draugai ištikrujų turi grąžų J pie tai, kokios Kerenskis1 
’show,’ bet nei už dvylekį nor-.tautos. Ir jų organai sako-; 
maliai klesinio išsilavinimo." si jau išskaitė anglų laikraš- 
"Laisvė” kalba tiesą. Taip,čius€.’ kad jisai-žydas. Vie-

ra-

laisvoji

tvirtai 
ant ku- 

o

są-

"The

’kapsukizmu 
’ex-klerikaliz-

KERENSKIS ESĄS ŽY
DAS, GIMĘS VILNIUJE.

Lietuviškųjų klerikalų 
spauda prade io rūpintis a-

_____ kalba tiesą. Taip,«iuse.’ Jisai-žydas. Vie- 
ištikrujų Sąjungoj šiandien nas J^ rašo.
yra. Tą patį ir Bagočius 
savo laiške pasakė, tik jis 
įvardijo žmones, kurie tą 
pragaištingą darbą varo.

"Dabar galima pažymėti, 
kad Kerenskis tikrai esąs žy
das.

"Chicagos angliški laikraš-

prie to!

"šešta metinė valstijinės 
Darbo Federacijos konven
cija Arizonoj nori žinot, ar 
manote ką-nors veikti, kad 
grąžinti žmonėms teises ir 
tvarką Cochise paviete. Ari
zonoj, ir ar norite duoti tei
sę deportuotiems iš Bisbee 
darbininkams sugrįžti. Ar 
turime manyti, kad Philips- 
Dodge pelnas yra svarbes
nis negu demokratijos tei
sės. Konvencija laukia at
sakymo.”

Šitoks darbininkų rezoliu- 
cija-ultimatumas pasiųsta 
VVilsono valdžiai, o Darbo 
Federacijos prez. Donnelly 
užreiškė: "Ginčam laikas 
išsibaigė, jeigu valdžia ne
užtikrina mums apsaugos, 
privalome patįs apsiginti.”

i

Liaudies Taryba sušaukė 
savo posėdi šalies kapitoliu- 
je ir tame pačiame senato 
rūme, kur buvo nutartas 
konskripcijos aktas, kartu 
su tūlais kongresmanais ir 
senatoriais nutarė reika
laut atšaukimo konskripci- 
jos ir patraukt prezidentą 
Wilsoną atsakomybėn.

KIEK KATALIKAI SU
RINKO LIETUVAI 

AUKŲ.
Kaip skaitytojai jau žino, 

popiežius buvo neva pasky
ręs 20 gegužės katalikų baž
nyčiose aukoms rinkti nu- 
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams.

Lietuvių kunigai rengė
si prie tos dienos labai stro
piai. Jie dėjo visas pajie- 
gas. kad tą dieną kuodau- 
giausia surinkus aukų—ži
noma,netiek dėlto,kad jiems 
rūpėtų sušelpti pavargėliai, 
kiek dėlto, kad parodžius 
katalikų bažnyčios duosnu- 
mą ir gerumą.

Popiežiaus neva paskirto
ji "lietuvių dieną" katalikų 
bažnyčiose turėjo būt visam 
pasaulyje. Viso pasaulio 
ir visų tautų katalikai tą 
dieną turėjo rinkti mirštan
tiems Lietuvos katalikams 
pinigus.

Ir štai dabar pasirodo, 
kad viso pasaulio katalikai 
su visomis savo bažnyčio
mis ir klioštoriais, su visais 
kunigais, vyskupais ir kar
dinolais, su visomis savo or
ganizacijomis ir tarybomis, 
su visais biznieriais, valdi
ninkais ir kapitalistais su
dėjo Lietuvai viso labo vos 
tiktai 2,243, dolerius ir 9 
centus. Ir tie patįs keli ska- 
tikai sudėti daugiausia pa
čių vargšų lietuvių.

Taigi pasirodo, kad kitų 
tautų katalikai veik neauka
vo.

Štai kaip išrodo prakti
koj katalikų bažnyčios lab- 

įdarybė; štai kaip išrodo jos'da gerų įrankių musų 
J papenė- priešams kovai prieš mu- 

ti,” "ištroškusį pagirdyt.” (mįs. Sąjungiečiai privalo
Wilsono paskirtoj Lietu-'prieš tai kuogreičiausia už-

"Tėvynė” rašo:
" 'Vyčiai’ 23 ir 24 liepos tu

rėjo savo kongresą Brooklyne, 
N. Y. Nesvarbu, kad jie turėjo pasaulis

Kaip Amerikos kapitalis
tai ir jų valdžia prieteliška 
naujai Rusijai, parodo fak
tas, kad valdžia ir vėl atsi
sakė duot socialistams pas
pirtus važiuot j socialistų 
konferenciją, i kurią Ame
rikos socialistus užkvietė 
Rusijos Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Taryba.

Mes žingeidaujame, ką 
Kerenskio valdžia pasakys 
savo talkininkėms, kurios 
paniekina Rusijos Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos pakvietimą socia
listų konferencijom

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos sumania
jai ir lietuvių socialistų bol
ševikų frakcija, tai ištikrų- 
jų kaip kad Europos kariau
jančios valstybės; visos 
taikės pageidauja, bet jos 
neprisileidžia, nes Vokieti
ja nesutriuškinta. Tarybos , 
priešininkai jau mielai su
tiktų pripažint Tarybą rei
kalinga esant, bet tik bėda, 
kad jie da Grigaičio nesu
triuškino.

”Laisvė” pasmerkia pas- 
merktiną Bagočiaus laišką, 
privačiai rašytą Shenando- 
riečiams socialistams. Laiš
kas pasmerktinas. Jis duo
da gerų įrankių

surinko 5 syk daugiau aukų.įbdama tą laišką kaip tik ir 
negu popiežiaus paskirtoj padavė tuos įrankius į 
dienoj sudėjo visas katalikų rankas musų priešams.

1 Proletaras.
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Kas nieko neveikia 
To niekas nopaikia

ELIZABETH, N. J.
L. M. P. S. 4-tos kuopos 

prakalbos.
Liepos 29 d. čionai buvo 

L.M.P.S. 4-os kuopos suren
gtos prakalbos. Kalbėjo dr- 
gė K. Petrikienė.

Nors diena buvo karšta, 
bet publikos prisirinko pil
na svetainė. Daugumas in
teresavosi moteries prakal- 
bininkės prakalba, todėl su
sirinko daugiau negu pap
rastai.

Prakalbininkė paliko pub
likoje nepaprastą įspūdį. Y- 
pač tarpe moterų katalikių, 
kurios čia skaitlingai susi
rinko, prakalba padarė di
delę intaką. Girdisi, kad ka
talikės tik apgailestauja, 
kam prakalbininkė ne kata
likė—tokia išmintinga, tiek 
daug šventos teisybės papa
sakoja, geriau negu kunigas 
—o bet ji socialiste. Bėdi
nos tos musų moterėlės. Su
prantama, kad jeigu butų 
katalikė, tai ir ji butų tokia 
neišmanėlė, kaip ir visos ki
tos katalikės. Tik ačiū 
tam, kad jinai nusikratė ti
kėjimo į burtus ir prietarus, 
apsišvietė ir pažino teisybę, 
tai ir apie teisybę gali pasa
kyti.

Apart prakalbos, kuri 
publikai daug gyvenimo 
klausimų nušvietė, dagi ir 
literatūros daug išparduo
ta, vpač knvgos "Karė—ko- 
delei?”

Keletas moterų padavė 
savo vardus, kad artimiau
siame kuopos susirinkime 
įstojus i kuopą.

L.M.P.S. 4-ji kuopa dar
buojasi. Nutarė surengti 
prakalbas ir Bayonnej, kad 
ten sutverus kuopą. Lai
mingo Įiasisekimo.

Paskaita.
Liepos 21 d. L.D.P. Kliubo 

svetainėje buvo paskaita. 
Paskaitą skaitė drgas D. P. 
Pilka. Po paskaitos publika 
turėjo diskusijas. Vaka
ras praleista labai naudin
gai. Prie L.S.S. 147 kuopos 
prisirašė 3 nauji nariai.

Ta pati lietuvių socialistų 
kuopa nutarė sutverti Eliza- 
bethe rusų socialistų kuopą, 
kurios čia da nėra. Prie 
lietuvių socialistų kuopos 
priguli keli rusai, kurie ne
mokėdami lietuvių kalbos 
nedaug tegali padėti veikti. 
Norima su lietuvių pagalba 
sutverti rusų kuopą.

L.D.P. Kliubas.
L.D.P. Kliubas narių skai

čiumi ir turtu gana pasitu
rintis. Prie kliubo apart 
lietuvių priklauso daug ru
sų ir lenkų. Susirinkimai 
vedami lietuvių ir rusų kal
bomis.

Kliubas turi savo orkes
trą ir chorą, tik chorui rei
kalingas geras vedėjas, kad 
galima butų jį palaikyti ant 
tos papėdės, ant kokios jau 
jis stojo prie savo pirmesnio 
vedėjo, kuris išvažiavo Rusi
jon.

Kliubo svetainė kas vaka
ras užimta repeticijomis bei 
diskusijomis. Darbininkiš
kame musų judėjime kliu
bas lošia gana didelę rolę. 
Žiemai rengiama kliubo sve
tainėj mokykla anglų kal
bos.

J. K. Buch.

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Km skaito ir rašo 
Tas duonas aoprašo

■ 11 "■ l JI '-'7*^ **MJJULS

liuoso laiko, nuvažiavau 
Pittsburgan, kur užėjau i 
"Employment ofisą," pasi
teirauti apie darbus, čia 

i man pasakyta, kad labai rei- 
| kalingi mainieriai. Kaip 
■ pradėjo man agentas girti 
'tą rietą, kur reikalingi ka
syklose darbininkai, tai iš
tikrujų man pasirodė, kad 
buvau žioplas, iki šiol taip 
skursdamas Herminės ka
syklose. Girdi rytoj kaip 7: 
30 valandą ryte išeina trau
kinis su darbininkais, ku
rių daug suvažiavo, bet ir aš 
da galiu gaut vietą, jei tik 
sykiu važiuosiu. Nuveža 
už dyką ir dagi kitas kelio
nės lėšas padengia. Uždar- 

i bis didžiausias ir kitų geru- 
' mų nei neišskaitliuosi.

Nuvažiavome mes ketu
riese. Connelsvillėj ant sto
ties musų jau laukė kitas a- 
gentas. Tasai mus išdalino 
ir išsiuntė į darbo vietas.

Man teko jau gyventi ir 
dirbti daugelyje pietinių ir 
vakariniu valstijų, bet tokio 
nežmoniškiausio dardi- 
ninkų išnaudojimo, kaip 
Fricko garsinamose kasyk
lose, niekur matyt neteko. 
Mokama už prikastų anglių 
karus. Karan telpa virš 4 
tonų. Už pikiais kasamą 
anglį moka po 80 centų už 
karą, gi mašinomis—po 56 
centus. Kas yra dirbęs ka
syklose ir supranta kaip len
gva prikąst keturių tonų 
karą, tas lengvai supras ko
kie čia darbininkui pyragai.

Laikraščiuose garsinama, 
kad čia randasi puikus dar
bininkams namai, prie kiek
vieno namo dideli daržai, 
kur darbininkai prisiaugi
na sau visokių daržovių ir 
nereikalauja maisto pirk- 
ties. Tiesa, daržai yra tokie 
dideli, kad jei šuo atsigultų, 
tai uodegos neturėtų kur pa
dėti. Kur ten daržovėms 
auginti? Viskas gražu tik 
ant apskelbimo popieros.

Stubelės 4 mažais ruime- 
liais gal tinka jaunaved
žiams gyvent, bet anaiptol 
ne didesnei šeimvnai. Neto
li tų šlubelių prie kasyklų 
įtaisyti pečiai koksams de
ginti, tai kaip vėjas iš tos 
pusės papučia, tai stubelės 
su visais savo daržais troš
kinančiuose durnuose pa
skęsta. Tuose suodžiuose 
ir durnuose nei usnis neau
ga, ką gi kalbėt apie "viso
kias daržoves." Apruki- 
mas ir smarvė lygiai kaip 
Pittsburgo fobrikų distrik- 
te.

Tai šitoks tasai garsini
mas "rojus.”

Reikalaujama daugiau
siai vedusių darbininkų. Su
prantama, pavienis žmogus 
begalo išnaudojamas tokia
me pragare ilgai nebūna. 
Gi vedusiam su šeimyna 
kartais priseina ir ilgiau iš
gyventi. nes atvežtas - turi 
atidirbti iškaščius, o paskui 
turi dirbt ir dirbt ir niekad 
nesulaukia, kad ant jo su
simylėtų ir išvežtų. Gi iš sa
vo uždarbio sutaupyti jis 
negali tiek, -kad su šeimyna 
išvažiuoti arba palikus šei
myną pačiam išeit kitur dar
bo jieškoties.

Darbininkai neorganizuok 
ti, nėra jokios unijos. Dau
giausiai čia skursta tamsus 
lenkai, slavai ir negrai, lie
tuvių čia susieit man nete
ko.

Man prisiėjo apsigyvent 
pas slavokus. Tokio gyveni
mo. kaip tie žmonės turi, 
nelinkėčiau niekam sulauk
ti.

Dėlto patariu darbinin
kams netikėti į tiek daug

i

PHILADELPHIA, PA. 
Už 5c. suareštavo visą 

strytkarį.
Užpereitą subatą, rugp. 

1, čia buvo keistas atsitiki
mas su lietuviais. Tą dieną' 
buvo Laisvės Kliubo pikni
kas. Tame piknike nieko 
ypatingo neatsitiko, viskas 
paprastai ėjosi. Bet vakare, 
važiuojant namo, gatveka- 
ris prisigrūdo veik vienų 
lietuvių. Besikemšant į gat- 
vekarį konduktorius patė- 
mijo. kad viena moteris į- 
spruko neužmokėjus pen
ktuko; ir šitai jis pradėjo 
reikalauti, kad moteris ”fe- 
rą" užmokėtų; kondukto
rius po kelis kartus "lindo 
tai moteriai į akis," bet ta 
moterėlė vis tvirtino, jog ji 
užmokėjo. Negana to, kad 
moteris ginčijosi su kon
duktorium, bet ir nekurie 
vyrai pradėjo juoktis iš jo ir 
ištarė įžeidžiančius čiutabo- 
kio "unarą" žodžius. Žino
ma, amerikonui labai nepa
tiko, kad "polakai" iš jo juo
kiasi. Pavažiavus keletą 
blokų, konduktorius pama
lęs policistą, sustabdė gat- 
vekarį, ką-tai pakalbėjo su 
iuo; po tam vėl važiavo to
liau, ir jau rodos viskas bu
vo gerai. Bet pavažiavus 
kelias minutas gatvekaris 
sustojo ir laukia ko-tai. Už 
kelių minutų prie gatveka- 
rio privažiavo didelis poli
cijos vežimas. Pikninkie- 
čiai to da nei nepatėmijo, 
kaip į karą įsibriovė apie 
pusė tuzino policmanų ir 
pradėjo visus: vyrus, mote
ris ir vaikus varyt lauk iš 
karo. Bet kaip nusitebėjo 
žmonės, kuomet ties gatve- 
kario durimis buvo policijos 
vežimas, taip pristumtas, 
kad iš gatvekario žmones 
tiesiog į vežimą, kaip žuvys 
i buči turėjo sulysti. Tarpe 
tų buvo ir'3 socialistai. Jie 
sėdėjo gale karo ir nesikišo 
Į dalykus konduktorio su 
noteria. Varant visus į ve
žimą tas pats konduktorius 
policmanams pasakė, kad 
šie vyrai "allright,"—jų ne
imkit, bet policmanai atsa
kė, kad jie areštuoja visą ka
rą. Ir musų piknikiečiai 
nuskambėjo į "lakupą.” Ve
žiman buvo papuolę per 
klaidą ir du anglai, tai vė
liau juos išmetė.

Visi tapo nubausti po 
$12.50. Matot, kaip begėdiš
kai pasielgė policija su atei
viais. Kuomet nekurie už
klausė teisėjo, už ką juos 
taip nubaudė, teisėjas atsa
kė: "Jus norit sukelt triuk
šmą gatvekaryj”— Nemany
kit," kad tie žmonės buvo pa
sigėrę,—visai ne. čia pasi
rodė amerikonų baisi 
neapykanta link ateivių.

Nesuareštuotas.

kį. Kadangi reikalas ver
čia kasdien kariauti už kąs
nį, duonos, da pilnai nepagi- 
jęs pradėjau dirbti. šiai 
tuoj mašina pagavo dešinės 
rankos nykštį ir sutriuški
no jį.

Gulėdamas ligonbuty pa
tyriau kiek darbininkų suė
da Illinois Štili Co. fabri
kai. I 6 mėnesius laiku su
žeistųjų darbininkų skaičius 
viršijo 500 asmenų, kurie 
turėjo eit į hgonhuti. Be 
abejonės, kad be tų da buvo 
ir lengviau sužeistų, kurie 
namie pasigydė arba ir dar
bo nepertraukė. Ligonbuty 
guli daugybė darbininkų ga
na sunkiai sužeistų. Viens 
lietuvis guli nuo sausio mė
nesio. Jau keturis karius 
jam operaciją darė ir kas- 
žin ar sveikas išeis.

Šiomis dienomis ligonbu- 
tln atgabenta mirštanti dar
bininką serbą. Jis likosi 
peršautas. Kaip aiškina 
kapitalistų spauda, serbas 
Pavlovič fabrikos ofise pa
reikalavęs savo algos susi
ginčijo su fabrikos oficia- 
lais, kurie atsisąkė išmokė: Į 
jam jo algą. Girdi, serbas 
išsitraukė revolveri, apžiu
rėjo jį ir išėjo. Paskui ji 
tuojaus pasiųsta šerifo de- 
pučiai, kurie pasiviję ji susi
rėmė su iuo. Besišaudyme 
Pavlovič likosi mirtinai pa
šautu, Be abejojimo gali
ma sakyt, kad tai buvo aiš
kus užpuolimas ir užmušėji- 
stė.

Pora sąvaičių atgal du po- 
licmanai susirėmė su vienu 
rusu. Rusas likosi nušau 
tas. Policmanai atėję pa< 
tą rusą areštuoti kitą vyrą 
Rusas pareikalavo iš policis- 
tų varanto. Polic-istai paro-. 
dė savo varantą revolve
riais, Užsistojus už nušau
tąjį rusą jo draugams poli- 
cistai buvo patraukti teis
man. Vienas nolicistų prisi
pažino, kad į ruso pareikala 
vimą atsakė trimis šūviais

Taip darbininkams prisi
eina kasdien kariauti už sa
vo laisvę, būvį ir duonos kąs
nį.

Darbininkas.

CONNELSVILLE, PA. 
Apie garsinamą darbininkų

"rojų.”
"Tėvynėje” ir kituose lai

kraščiuose skelbiama H.C. 
Frick Coal and Coke Co. ka
syklų apskelbimas, kuriame, 
išgiriama, akd darbininkui (žadančius ir nemažiau ap- 
nesinaudoti proga gaut gerą gaunančius apskelbimus, 
ir pelningą darbą minėtose (bet visur stengties organi- 
kasyklose, tai nedovanoti-> zuotis ir bendromis spėko- 
nas apsileidimas.

Sustreikavus

i

Įmis kovoti už pagerinimą 
angliaka- savo būvio, 

siams Herminėj, turėdamas Amerikos trempas.

GARY, IND. * 
Darbininkams karės 

nereikia.
Aš sakyčiau, kad tie visi 

dykaduoniai, kuriems kailis 
labai niežti ir jie būtinai no
ri nuleist sau kraujo, apsi- 
vainikuot žmogžudžių vaini
kais, te sau sveiki eina žudy- 
ties. Bet darbo žmogui ne
gali būti jokios pagundos iš 
karės lauko pusės. Jis am
žinai kariauja už savo eg
zistenciją, aukaują sveikatą 
ir net gyvastį. Suskaitykit 
tuos tūkstančius žmonių, ku
rie žūva Amerikos kapitalo 
nasruose. Sustatvkite au
kas Amerikos kapitalistų 
godumo, o jus pamatysite 
kad darbininkų klesa kas
dien veda baisingą karę už 
savo būvį, už duonos kąsnį. 
•Tųs pamatysite milionus 
žmonių sužeistų ir užmuštų 
vien tik dėl duonos kąsnio.

šiais metais man pačiam 
jau antru kartu priseina li
gonbuty atsidurti. Pirmu 
kartu dirbtuvėje sužeidė a-

S. MANCHESTER. CONN 
Iš Lietuvių Rymo kataliki 

gyvenimo.
Lietuviški ir itališki gar

niai užklupo SLRKA. 16 
kuopos nares.

Nelabai senai lietuviškas 
katalikiškas garnys užklu 
oo tūlą merginą 164 kuopo; 
SLRKA. narę. Pasekmė: 
to buvo tokios: Po kelete 
mėnesių ankstybas katali
kiškas garnys turėjo apsi 
vesti iš prievartos, nes ki
taip mergina butų jį arešta
vus už užpuolimą.

Štai ir vėl nesenai žaibe 
greitumu po vigą miestą pa
sklydo žinia, kad 2 Rymo ka
talikės ir SLRKA. narės 
nuvažiavo į Laurel Parką ii 
ten susidraugavo su itališ
kais garniąis. Garniai nulė
ke sau, o merginos susijieš- 
kojo policmaną, kad apsa
kius savo nelaimę. Kadan
gi juodvi angliškai maža’ 
mokėjo, tai iš šalies klausan
tiems jų kalbos buvo begalo 
juokų.

Pasekmės buvo tokios 
kad merginos ant rytojaus 
dūmė net į Hartfordą.

Ant Hartford Road gat
vės kilo baisus triukšmą- 
tarp Rymo katalikų vyrų ii 
moterų SLRKA. nariu ir 
pašalinių katalikų. Kadan
gi jie beveik visi užsiima 
kazynavimu iš pinigų ir gir
tuokliavimu, tai ir pešt viliu 
netrūksta. Pranciškų Bid- 
va, už girtuokliavimą, pešt i- 
nes ir užpuolimą ant kitu 
žmonių teisėjas Carney nu
teisė 105 dienoms į pa' ii ‘ 
kalėjimą ant vakacijos.

Pranašas.
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PLYMOUTH, PA. ine kiekvienam, kad ir su ge-' dienos darbą, be to pripaži- 
I • • • • v • •_ _  • •

pinta. Reikia būt "mokin-j 
tu ir gabiu." Pakalbinki 
darbininką pristoti prie or
ganizacijos ir tuojaus gauni’ 
atsakymą: "Ak, aš esu ne
mokintas, aš negabus." Jei
gu ištikrujų čia buvo darbi
ninkams skiepijamas toks 
supratimas, kad tik mokin
ti ir gabus gali būti darbi
ninkų organizacijos nariais, 
tai buvo daroma stambi klai
dą. Socialistų pareiga kaip 
cik tiems nemokintiems neš- 
$ šviesą ir budinti juose 
dvasios spėką. Ne visi so
cialistai mokinti ir gabus, 
bet mokinasi ir lavinasi.

‘Ištikrujų didelis reikalas 
šiuo metu, kada taip svar
bus musų gyvenime momen
tas, darbuoties visomis savo 
jiegomis, kad kuodaugiau- 
siai darbininkų suorganiza
vus tai kovai, kuri stovi 
prieš mumis.

F. Kaunickas.

i Atsišaukimas į Plymouth’o nausiąis norais, žmogui ga-
ir apięlinkės Lietuvius.
Kadangi jau nuo seno lai

ko musų miestelyje bastosi 
Įvairus agentai, prikalbinė
dami Lietuvius prie svetim
taučių organizacijų;

Kadangi svetimtaučių or
ganizacijose nei Lietuviai, 
nei Lenkai neturi balso kai
po delegatai, būtent seimuo
se, apvaikšeiojimuose, tari
muose, jokiame paaugštini- 

ime bei urėduose;
Kadangi visas pasaulis 

siekia prie demokratijos, ša
linasi nuo autokratijos, gi 
demokratiją galima Įvykin
ti lik per brolystę ir visų ly
gybę, todėl mes nariai Drau
gystės Darbininkų Kliubo iš 
Plymouth, Pa., vienbalsiai 
nutariame paskelbti sekantį 
atsišaukimą, kad lietuviai 
nesirašytų svetimtaučių ne- 
darbininkiškosna organi- 
zacijosna. Turime daugelį 
savųjų—lietuviškų organi
zacijų bei draugijų, būtent: 
S.L.A.. S.L.R.K.A. ir kitas, 
kad jokių agentų neklausy
tų, nes pati garbė ir pareiga 
kiekvieno lietuvio liepia 
remti savuosius, o ne sveti
mus.

Kad lietuviai turėtų lygų 
balsą visuose tarimuose, ap- 
vaikščiojimuose. i

RAYMONT, #WASH.
šis beitas iš darbininkų 

gyvenimo.
šiuo tarpu darbai čionai 

gerai eina. Skindelių dirb- 
I . vėse mokėjo po $3.25 už 
10 valandų darbo dieną.

.seimuose! Liepos 18 d. darbininkai 
ir tt. jų pareiga priklausy-;susirašė j Shingb Węąvers 
ti prie savų organizacijų, uuiją ir pareikalavo 8 valan-
nes tiktai tokiu budu galima dų darbo dienos ir paliki— 
.urėti pilną teisiškumą, ko ir;° t°s pačios mokesfies, ko- 
nei vienoj svetimtautiškoj kia buvo mokama už 10 vai. 
organizacijoj niekad negali-, 
ma dasiekti. {

Kad vykinus demokraty- 
bę, reikalingas yra pilnatei- 
dskumas bei lygybė, gi pil-

nimo unijos.
Tamdytcjai darbininkų 

reikalavimą atmetė, tai dar- 
b’ninkai sustreikavo.

Streikai visoj Washingto- 
! no valstijoje siaučia. Bet 
darbininkai organizuoti ir 
stropiai organizuojasi. Tiki
masi, kad darbininkai savo 
kovą visur laimės.

A. Bart.

I

MIDDLERORO, MASS.
139 kuopa LSS. 5 d. rug

piučio surengė čia prakal
bas. Kalbėjo drg. Žiurins- 
kas iš Norwood, Mass,

Pirmoj savo kalboj pada
ręs trumpą išvedimą iš p. 
Račkaus pasakos, kurią jis 
čia nesenai pasakojo. Vė
liau sukritikavo, ppirodyda
mas, kad Račkus kaipo kle
rikalų klapčiukas, vien tik 
nesąmones pasakoja. Ant
rame atvejije paaiškino tik
slą N.A.P,R. šelpimo Fon
dą, ragindamas publika au
kauti minėtam fondui. Au
kų surinkta 12 dol. Atėmus 
prakalbų rengimo lėšas. 
$8,75, tapo pasiųsta N.A.P. 
S.F. per "Keleivį.”

Prakalbos įvyko miške, 
kur šio miestelio socialistai 
-pirmeiviai turi išvažiavi
mus kas nędėldienį.

Keli šio miestelio lietu
viai yra pašaukti kariume
nėn, tų tarpę vienas socialis
tas drg. švedas. Visi reika
lauja "exemption,”

H. Krieeris.

Šmeižia Rusijos Revoliucįjonierius.
----------- '

buržuazijos organizuoja naują ministe- 
iauda šunies balsu loja ant riją. Tai bųą socialistų-ra- 

dikąlų kahįnetas. Kokia 
viltis gali būt Rusijai, kuo
met socialistai varo savo 
siaurą, nenuolaidžią politi
ką?”

Sakytum žmogus, kad 
skaitai buvusių Rusijos juo- 
iašimčių organą. Bet ne. 
^ip rašo "demokratiškos" 
respublikos laikraštis, New- 
forko "Times."

Kitoj vietoj tas plutokra- 
ų organas sako: "Musų val- 
ižia, atsisakydama duoti 
Morrisui Hillųuitui paspor- 
ą važiuoti Stokholmo kon- 

’eręncijon, padarė labai iš- 
nintingai. Tą konferenci- 
ą šaukia Petrogrado Dar- 
lininkų ir Kareivių Tary
ta.... Socialistai ir radikalai 
š Darbininkų ir Kareivių 
Tarybos privedė Rusiją prie 
:rašto prapulties ir ąpar- 
‘hijos. šita taryba pąairo- 
iė esanti didžiausis priešas 
os demokratijos, kurią re
voliucija norėjo įsteigti. Da- 
lar jau ji nusigando ir šiek 
:iek nuo kraštutinės savo 
lozicijos pasitraukė, bet vis- 
<iek ji yra didelis pavojus 
tusijai ir sąjungininkams." 

Didžiausis pavojus, kad 
larbininkai įsteigė savo Ta- 
ybą ir kontroliuoja valdžią. 
Jt, jeigu Rusiją kontroliuo- 
ų tokie razbaininkai kapi- ■ 
alistai, kaip Amerikoj, tai 
uomet jokio pavojaus ponai 
š "Times” nematytų.

Kiek čia tulžies, kiek čia 
□urvo ir neapykantos. li
tai vis dėlto, kad Rusijos 
proletariatas nuvertė švie
siausi carą, kurį "Times" 
taip garbino, ir kad tas pro
letariatas dabar laužo ragus 
savo buržuazijai ir nori 
baiti karę. Duok tokiems 
"Timesams” galę, o jie tuo
jaus Rusijs revoliucionie
rius iškartų ir plutokratų 
valdžią pastatytų, Tuomet 
"pavojaus” nobųtų.

Mes čia padavėm tas iš
traukas dėlto, kad paro- 

j džius darbininkams, jog ka
pitalistai visur yra lygus. 
Visviena, ar tai bus Rusijos 
dykaduonis, ar Amerikos, 
darbininkų valdžiai jis vi
suomet bus priešingas.

Amerikos
sas teisiškumas vyksta tik 
nėr brolystę ir vienybę, o j v1 
svetimtautiškose < 
nacijose lietuviams viso,.

usijos revoliucionierių ir 
gp^Jįi"'socialistų, kurių prakilnių 

viso idėjų ji nei žino, nei supran- 
O nedali huti? jeigu1 turime pasikląusykit kaip

m kuo ners dėtis, tai tik ly- "ojs pliauš
kus su lygiais, kur negal būt ^la ^ew ork° Times: 
orivilegijuoti ir beteisiai.

Virš minėtų organizacijų kalai nesiliauja žeminę revo- 
įgentai persistato dideliais liuciią, gėdinę Rusiją 
ietuvių patriotais, tečiaus nepaisydami, kad jiems ant 

’ ’*---- ’--------------- sprando gali atsisėsti stip
rua valdonas, kuris gali nu 
šluoti visus doktrinierius, 
visus debatorius, visas vėji
nes tarybas ir visus klesų

"Rusų socialistai ir radi-

nusų brolius stumia jm) sve-
imu jungu.

Ignas Sabeckis, Prez,
Jurgis Macavičia, Sekr.

Vincas Turauckas, Kasr.
?. S. Meldžiame ir kitų lie-
tuvių laikraščių, kurie pri^ ' ...........
jaučia šiam Atsišaukimui, 
dant teiktųsi perspauzdinti.

HARRISON, N, J. 
Darbininkų apsnūdimas.
Pastaruoju laiku lietu-J .................. I

besiartinančio pavojaus ir 
begėdiškos suirutės, dalija ir 
silpnina šalį. Reakcija rte- 
įšvengiama, jeigu protinges
ni žmonės nepaims valdžios. 
Koalicijos ministerija nega
lėjo susidaryti, nes socialis
tai ir radikalai nesutiko nu- 

Buržu-riuose matomas didelis ap- sileisti kadetams. -■vmrlilYjnc tni nil_' •• • __ i?_ _ .snudimąs, matomai tai nu- azjjaj negalima pasiduot. O 
uminimo pasekmes. Įįas vra buržuazija? New-

Turime nemaža laisvama-(Yorko ’World’ koresponden- 
iių, kurie nusimetė tamsyn tas ponas Arnot Douch- 
>ės šydą sau nuo akių, mato į Fleurot tą paaiškina: ’Vis- 
^yvenimo reikalus ir su- kas> kas tik jiems nepatinka, 
manta jvainų idėjų tikslin- kas tjk turį kokją nors nu- 

_ ’ ‘ rodos, rei- sistuvėjusią draugijoj for-
<ia kuosmarkiausiai veikti vienu žodžiu viskas, kas 
ir bustančiai miniai tas idė-jtjk yra draugijoj įsigyve- 
jas rodyti ir aiškinti, tai mu- nus ir gera, tai jiems buržu
jų pažangiečiai tarsi išnyko? azjja. žodis jiems neaiš- 

Socialistų kuopa, rodosi, kus> bet jo reikšmė aiški, 
jau septinti metai kaip čia žodyje buržuazija jie su- 
gyvuoja. bet narių skaitlių pranta visas tas spėkas, ku- 
ant pirštų galima suskaityti., rios priešinasi socializmo 

Kiek žinoma, tūli vietos.Vykinimuį arba atėmimui iš

Tumą, bet kada,

I rios priešinasi socializmo

musų biznieriai pirmiau pa-(turtingųjų savasties ir ati- 
tįs prie socialistų kuopos davimui jos proletariatui’..., 
prigulėję, bet turbut pama-j ..gocialistai ir radikaiaijprigulėję, bet turbut pamad
* klaidingai aiškindami demo-
kalai nesutaikomi elemen-'1 a kaipo sociali 
tai, tai ir idėją mete, o prie . “ ‘ J. , .. £
savo biznio pasiliko. nesLšvėS{a soeillizma

Pirma pasižymėję savo . nesusveinintą socializmą 
\* n* Jrf . • ’ir radikalizmą demokrati-ve,klUT„ S UhS ' >’iU konservatistų tautai. 

Stot r jierantas n^D«mftkratizmn jie .nesu’ 
įo.iVia Va tai įpranta. Demokratizmas"žmonėse fd išdirbtas su-1 ’ien1stai ne ^iVkS 

tų organizacijos naiiu, tai o »burįuazija’ turi
Klerikalų laikraščiai daug trau^s kelio.

kalba apie tai, kad jų gizasj "Dabar rezignavo minis- 
Bielskis parašė Roosevel-.terija. žemdirbystės minis- 
tui laišką ir gavo atsakymą, t tris nužurimas kaipo vokie-į 

Vaje, kiek tai unaro! čių šalininkas. Kerenskis
i.
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SĄJUNGININKŲ PADĖ
JIMAS LABAI SUNKUS, 

SAKO AMERIKOS 
OFICIERIAL

V __'
vaike!
< —Tu, tėve, ir vėl su kar
du?
j —Jes, Maike, aš su šoble. 
į —Na, o vyčiai tau nieko 
Aižtai nesako?

• —O ką jie gali man sakyt. Tavo 
Bet jie išmetė iš savo

•Tegul bus pagarbintas, nopolį. kad atidarius sau ke
lią iš Juodųjų -Jūrių. Vokie- 
tys susirėmęs su rusu paš- 
napšdėjo turkui i ausi: 
„Nesnausk, durk rusą iš už
pakalio. nes jeigu jis mane 
Įveiks, tai ir tau bus bloga 

Konstantinopoli jis 
O dviese 

vis tą 
Tuo-

tuojaus griebs, 
kaip suimsim, tai 
meškiną parblokšim. 
met ir tu gausi kuisi keps
niui.” 
ruso.

. (

konstitucijos karišką pro
gramą.

—Jes, jie tą kvailystę pa-
• darė.

; —Taigi tas reiškia, kad 
_ kareiviais jie nenori būt..

v ' • —Ta3 ~ nieko neznočija, 
vaike; aš savo šoblę vistiek 
.galiu nešiot, ba esu jau už- 
sislužijęs.

-Tai kasgi tu esi dabar? 
-Aš, vaike, kaip buvau, 

Yaip ir tebesu lietuviško vai- 
’sko generolas.
' —Bet tas „vaiskas,” išme
tęs iš savo konstitucijos ka
rišką programą, nustoja bu- 

?vęs vaisku.
f‘* — Nausa! Tas padaryta 
^neilgam. Čia buvo tik mis- 
^teikas. Silpnesni vyčiai pri
siskaitė bedieviškų raštų ir 
•suklydo. Bet kitą metą aš 
pats Į seimą nuvažiuosiu ir į 
VKjauną programą vėl ira- 
šysim konstitucijom Taip 
juk negali būt. Juk tauta 
be vaisko, tai taip kaip ožka 
be ragų. Lietuviškas vais
kas mums būtinai reikalin
gas, o ypač dabar, kuomet 
Įnusų tauta tikisi — 
įjaut.
j —Kodėl tu, tėve, 
kad laisvai tautai 
Fėikalinga kariumenė 
/ '■—Tai tu, Maike, ir to ne 
žinai?

nuomonės.
i —Olrait, Maike, aš tau 
paaiškinsiu. Iki šiol musų 
tėvynė buvo po ruskirn tai 
ruskis apie ją ir rūpinosi. 
•Bet kada Lietuva bus lais- 
•ya, tai ruskis mus nežiūrės. 
Aš esu šiur, kad ir jūsų ly
deris Kerenskis apie lietu
vius risai nekėrins. Kas 
norės, tas galės ant mus už
pulti. Ir jeigu mes neturė
sime gerai ištreinyto savo- 
vaisko, tai taip ir žinok, kad susimušė 
ateis koks turkas ir seną Lietuviai kaip pasisukino, 
musu k rajų užvajavos. 4 ’ 
>—O ar tu žinai, tėve, kur tauto 
tarkas gyvena?' <”

įėna; jis užpuls ir gana. sti.
Miltai, kaip dabar ant rus
inu jis užpuola?

'—Ju, tėve, pats nesup
ranti, apie ką tu kalbi. Su 

‘ Rusija turkas susirėmė to-j
• dėl, kad jų rubežiai sueina,: 

viens kitam ant kojų lipa.' 
Rusija nuo senai iau tykojo

tą taipgi patvirtina. vų kas mėnuo. Kadangi per
*Musų oficierių praneši- vasarį nardomieji botai vei- 

mas turi tik vieną reikšmę, kė tik 17 dienų, tai sunaiki- 
Jis reiškia, kad šioj karėj ntų laivų ant mėnesio išpuo

šia lygiai l,0(M).000 tonų, tai 
yra tokia pat skaitlinė, ko
kią vokiečių laivyno štabas 
buvo iškalno jau užbriežęs.

„Submarinai naikina lai
vus kur-kas greičiau, negu 
viso pasaulio laivų dirbtu
vės spėja statyt, todėl nesun
ku matyt, kad visi apskait- 
lia'imai apie persiuntimą 
Amerikos armijos ir visų 
reikmenų i 5 ar 6 metus vra 
veltus apskaitliavimai, jeigu 

; nebus išrastas būdas povan
deninei karei sustabdyti.

"Tikimasi, kad prisidėjus 
Amerikai Vokietija bus su
mušta todėl, kad iš vienos 
pusės bus surastas koks nors 
būdas submarinams naikint, 
o iš kitos—kas metai bus 
siunčiama po milioną karei
vių Francuzijon, kad jie te
nai kariautų ir kristų ant 
mūšio lauko. Ištiesi}, be iš
radimo kokio nors nežinomo 
mechanizmo, sąjungininkai 

; su geriausiais norais paau
kauti save ir savo sūnūs, ne
galės sumušti Vokietijos. O 
tokio išradimo, su kurio pa
galba galima butų prašalin
ti submarinų pavojų, iki šiol 
da nėra. Gi pakol mes nu
siųsime milionus kareivių iš 
Amerikos, sąjungininkai ga- 

> lės būt jau priversti taiky
tis. Tokios nuomonės esame 
ne mes vieni ir ne vieni mu
su karės apžvalgininkai. 
Vienas gabiausių Anglijos 
vyrų, kuris dabar vieši šioje 
šalyje, sąžiningai pasakė, 
kad karė gali trauktis nuo 7 
iki 1C metų.

„Kuomet dalykai taip sto
vi, ar nevertėtų mums pagal
voti apie savo padėjimą tru
putį rimčiau ir pradėti ru- 
pinties netiek apie nereika
lingą karės tęsimą, kiek apie 
greičiausi jos baigimą savo 
ir savo sąjungininku nau
dai?

"Ar gi tai išmintinga lai
kytis tokios politikos, kuri 
nežada nieko gero? Argi tai 
išmintinga drąsinti sąjungi
ninkus tęsti karę toliaus ir 
siųsti už jūrių savo kariu
menę, kurios vistiek negali
ma nusiųsti pakankamo ska
ičiaus, kad nuveikti Vokie-! 
tija, ir kuri trumpoj ateity
je gali būt reikalinga savo 
šalies auginimui?

„Mes nemanom, kad musų 
žmonės geistų katastrofos 
taip mylimom savo sąjungi
ninkėms. kaip Francuzi- 
ja ir Belgija; taip pat nega
li musų žmonės žiūrėti su 
pasitenkinimu į galimą al- 
ternativą septinių ar dešim
ties metų karės, kurios pa
sekmėje kas metai turėtų 
būt išskersta milionas musų 
jaunu žmonių.

„Mes vis esam tos nuomo
nės, kad ši šalis priguli A- 
merikos žmonėms, kad ių 
valdžia yra ju tarnas, o ne 
ponas, ir kad Amerikos žmo
nės, kurie turi mokėti karės 
lėšas ir kariauti, turi teisę

K och darė bandymus su 
dulkėm, surinktom iš tokių 
ligonbučių ir kambarių, kur 

1 džiovininkų butą. Netoli 
visuose atsitikimuose tos 
dulkės užkrėtė gyvulius, ant 
kurių bandymai buvo daro
mi. Kiti daktarai darė daug 
panašių tirinėjimų ir visi 
pripažįsta, kad net ir šva
riai užlaikomas džiovinin
kas kartais gali paleisti 

i daug bakterijų savo kosėji- 
. mu.
KAIP ŽMONĖS 
UŽSIKREČIA DŽIOVA.

Pradėsime nuo jauniausio 
amžiaus. Manoma yra, kad 

; džiova gali būt prigimta Ii-

Džiovos bakterijos gali
ma nudažyti tam tikrais da
žais, bet dažosi jos lėtai, te
čiaus paskui tiek laiko da
žus, kad galima Į rakštį pa
mirkyti ir vis pasilieka nu- 

, dažytos. Kitos bakterijos 
išleidžia dažus, kada užlei
džiamą ant jų rakštis, apart 
lepros bacilliaus. Vokiečių 
mokslininkui Kochui ir pa
vyko tik atskirti džiovos 
bakterijas nuo kitų, kad ji 
kitaip dažus priėmė ir už
laikė. Žinoma, ir kitos jos 
ypatybės prisidėjo.

Apie tai, kokius nuodus 
• išleidžia džiovos bakterijos, 
da nėra tikros žinios. Vieni 
atranda medžiagą, kuri ken
kia albiuminui (baltimui) ir ga, vienok tikrų darodymų 
sutveria karšt}, taukų rakš
tis ir kiti nuodai. Kiti tirinė- 
jimai atranda da kitokius 
nuodus, bet tai nėra taip 
jau svarbu, bile tik žinome, 

j kad jos turi nuodus, prieš 
kuriuos musų kūnas papras-

;tai neatsilaiko.
KUR DŽIOVOS 
BAKTERIJOS 
RANDASI.

Nėra reikalo kalbėt,

viršus yra vokiečių ir kad 
sąjungininkai yra sumušti 
ir turės pralaimėti visą karę, 
jeigu Amerika nepristatys 
Anglijai ir Prancūzijai gana 
medžiagos, laivų ir žmonių.

”Jeigu mes galim tai pada- 
yti, tai yra pamato tęsti ka
rę toliau ir patarti sąjungi
ninkams atmest siūlomą vo
kiečių taikos konferenciją.

„Bet jeigu mes negalim to 
padaryti, tai sunku suprasti 
ką galima atsiekti patariant 
sąjungininkams atmesti siū
lomą taikos konferenciją ir 
tęsti karę toliaus.

„Dabartinė karė yra biz
nio dalykas ir vien tik biz
nio žvilgsniu i ją reikėtų žiū
rėt}. Žiūrint biznio žvilgs
nių, mes turim žinoti, ar ga
lim mes pristatyti sąjungi
ninkams pakankamai pini
gų, amunicijos, maisto, lai
vų ir žmonių, kad sumušus 
Vokietiją?

„Pinigų mes be abejonės 
galėtume pristatyti pakan
kamai, galėtume gal būt pri
daryti pakankamai amunici
jos, užauginti maisto ir iš
mokinti žmonių, jeigu butų 
gana laiko. Bet tam reikia 
labai daug laiko.

„Musų oficieriai praneša, 
kad Vokietija turi 4,000.000 
išlavintų kareivių rezervoje. 
Kiek turi rezervoje Austri
ja, Turkija ir Bulgarija, to 
mes tikrai nežinom, bet jos 
turi turėti tarp 2,500,000 ir 
3,000,000 vyrų.

„Sąjungininkai Francuzi- 
ioj turi tik 5,000,000 karei
vių. Kitos jų spėkos taip iš
mėtytos, kad prieš vokiečius 
’ų panaudot negalima. Fran- 
?uzų ir anglų armija Grai
kijoj prieš vokiečius tiek rei
škia, kaip kad ji butų ant 
šiaurės žemgalio. Anglų 
spėkos Egipte ir Mezopota- 
mijoj vokiečiams taipgi ne
pavojingos. Apie jas rūpi
nas bulgarai ir turkai. Rusi
ja jau negali skaitytis svar
biu faktorium karėj. Jos 
valdžioj ir armijoj dabar pil
niausia suirutė ir tvarkos 
tenai nebus gal per daug me
tų.

„Todėl sumušti Vokietiją 
galima vien tik prasilaužus 
per vokiečių frontą vakaruo
se.

„Jeigu to padaryti negali
na, tai ir Vokietijos sumuš- 
;i negalima.

„Musų oficieriai praneša 
savo valdžiai, kad sąjungi
ninkų karvedžiai jiems sa
kė, jog su 5.000,000 francuzų 
:r anglų jie negali vokiečių 
fronto nei iiajudint.

„Vokiečių frontą laiko 
3,000,000 kareivių. Tai kiek 
gi reikėtų kariumenės, kad 
oer tą frontą prasilaužus, 
kuomet Vokietiją sustiprins 
ii dar 4.000,000 rezervų ir 
kokiais 2.C>00.000 kareivių 
iš rusu fronto?

„Mažių mažiausia mes tu
rėtume nusiųsti Francuzi-

Prieš 5,000,000 francuzų ir 
anglų stovi 7.200,000 

vokiečių.
Šiomis dienomis Washing- 

tonan parvažiavo 9 Ameri
kos oficieriai. Jie atvyko 
tiesiog iš Francuzijos, kur 
karės departamentas buvo 
nusiuntęs juos, kad parvež
tų tikrų žinių apie dabarti
ni karės padėjimą.

„The New York World,„ 
kuris skaitosi Amerikos val
džios organu, paskelbė tik
tai dali to pranešimo, kurį 
parvežė minėti oficieriai. Ir 
tiktai dali to raporto paskel
bdamas. šitas valdžios orga
nas prisipažįsta:

1. Kad dalykų stovis tuos 
oficierius tiesiog nustebino 
ir kad visi jų pirmutiniai Įsi
tikinimai apie sąjungininkų 
gerą stovi bu'o visai klai
dingi :

2. Kad tie oficieriai atra
do. jog vokiečių frontas yra 
taip stiprus, kad sąjunginin
kai nekuomet jo nesulaužys, 
jeigu negaus iš Amerikos 
milžiniškos pagalbos;

3. Kad visai nesimato, kad 
Vokietijos nugarkaulis galė 
tų lūžti dėl vidujinių nesuti
kimų arba stokos maisto;

4. Kad sąjungininkų ofi
cieriai fronte atvirai prisi
pažįsta, jog dabartinėmis 
savo spėkomis jie negali vo
kiečių linijos nei pajudinti;

5. Kad Vokietija savo or
laiviais turi užkariavusi o 
ra;

6. Kad šiuomi laiku Fran 
cuzijoj yra apie 5,000,00( 
francuzų ir anglų kareivių 
prieš kuriuos stovi 7,200,00( 
vokiečių: pirmutinėj ugnie: 
iniioj Hindenburgas turį- 
3.000,0000 kareivių, antro 
inijoj 2,000.000, o trečioj Ii 
.ai joj £200, 000.

„Boston American” pas- 
:ebėjęs šituos dalikus, sako:

„Taigi pasirodo, kad vis 
kas, ką mes rašėm nuo pe 
reito spalių mėnesio, yra tei 
'ybė. Visų pirmiausia me 
sakėm jums, kad francuzi 
r anglų ofensyvą laukia ne 
emtas galas, o paskui, po te 
)fensyvo. mes sakėm jums 
tad sąjungininkų kariume 
įė, o ypatingai francuzų 

j )’uvo taip sumušta ir sude 
noralizuota. kad balandžie 
)fensyvas pasibaigė sąjun 
fininkams tokia nelaimingt 
•kerdynė, jog daugiau ji< 
įžpuolimų jau nebandys da 

į yvt, o turės tik žiūrėt, kac 
'avo pozicijas apgynus nu< 
-Jindenburgo ofensvvo. Me 
akėm. kad sąjungininkam! 
lėra vilties laimėti šitą karę 
eigų Amerika neprisidės, ii 
iabar musų oficieriai tą pa 
virtiną. Mes jums sakėm 
tad visos žinios apie viduji- 
liūs Vokietijos vaidus yrr 
Yngilįos cenzūros melas 
tad žinios apie stoką vokie
čiams maisto ir amunicijo: 

' vra taip pat prasimanymas’ 
nes sakėm, kad vokiečių ka
rės mašina niekados nebuve 
taip stipri, kaip dabar; kad 
vokiečių armijos niekador 
nebuvo taip skaitlingos, kaip 
dabar; kad amunicijos vo
kiečiai niekados neturėjo 
tiek daug, kiek dabar; mes 
sakėm, kad Vokietija turi da 
4,000,000 kareivių atsargoj, 
kurie nėra girdėję da pirmu
tinio šūvio. Musų oficie
riai dabar praneša, kad Vo
kietija turi 4.200,000 atsar
ginių. Mes sakėm, jog ang
lų tvirtinimams, buk orą jie 
turi savo kontrolėj, yra ne
teisingas. Musų oficieriai

s- tam nėra. Buvo daromi 
bandymai su tūlais gyvū
nais. Motina liko užkrėsta 
džiova ir tūluose atsitiki
muose ji pagimdė vaikus 
su ta pačia liga. Tūli sakosi 
gavę tokius pat rezultatus 
ir nuo užkrėsto tėvo. Bet 
daugelyj atsitikimų džiovi
ninkai tėvai pagimdo svei
kus vaikus. Kartais tėvai 
neturi džiovos, o tik jų tėvai 
yra turėję, vienok vaikuosekad 

džiovininkas turi savyj bak- išsivysto džiova, kuri išrodo 
terijų, aiškiai besivystančioj prigimta. Yra didelis vai- 
čžiovoj jų gali būt labai kų skaitlius, kurių sanariuo- 
daug. Pirmiau aprašytuo- se ar gilėse prasideda džio- 
se gužiukuose jų gali būt va. kada jokio išaiškinimo 
pilna. <’ 
pratrūksta ir jos patenka i ten patekti, 
kraujo sriovę, Įvairios kūno 
dalis gali užsikrėsti. Bet se
nose džiovos vietose jų yra 
mažai ir kartais net rast ne
galima. Ypač gilių ir sąna
rių džiovoj. Jei džiova vys
tosi plaučiuose, bakterijų 
gali būt pilni spiaudalai.
Šlapume gali rastis jų, jei dalykas, kaip prigimta džio- 
šlapinimo kanalas apimtas, va. Esą, džiovininkų tėvų 
Jei žarnos apimtos, jos gali vaikai yra silpni ir labiau 
rastis išmatose. Džiovingų prieinami džiovos bakteri- 
karvių piene neretai randa- jom, kurių visur nestoka, 
mos džiovos bakterijos. To- todėl jie užsikrečia greitai 
kių pat gyvulių mėsoj gali 
jos būti. Paprastai raume
nyse jų nėra, bet mėsą pjau
stant ji susitepa nuo gilių ir 
kitų džiovingų mėsų, arba 
mėsoj gali būti paliktos gi
lės, kurios yra pilnos bakte
rijų. Verdant jos lieka už
muštos, bet gali užsilikti gy
vos gilėse, jei mėsa nėra ge
rai išverdama. Tūli žmonės 
valgo žalią mėsą ar iš pa
pročio ar dėl daktaro Įsa
kymo ir gali suvalgyt sykiu 
džiovos bakterijas.

Bet niekas tiek ju nepas- 
kleidžia, kaip patįs ligoniai. 
Vieni jų nežino, kad serga 
džiova, nes pas daktarą ne- 
sisako da drįsta eit dėl pini
gų stokos, kiti neturi jokio 
pamokinimo, kaip užsilaiky
ti. kad kitų neužkrėtus, o 
treti yra tiesiog nešvarus 
ir nepaisanti, kad kitus už
krės. Didžioji žmonių dalis 
gauna plaučių tuberkulozi 
ir kada liga pradeda juose 
veikti ir erzinti juos, prasi
deda kosėjimas. Plaučių 
uždegimas apsireiškia tam 
tikrų medžiagų išsisunki- 
mu, kurias ligonis atkosti 
ir spiauja sykiu su milionais 
bakterijų. Apskaitliuoja- 
ma, kad išsivysčius džiovai 
ligonis gali išpiauti per 24 
valandas apie 3 ar 4 bilionus 
džiovos bakterijų. J 
šio miesto visi gyventojai arba pratrinti savo rankas 
galėtų užsikrėsti nuo tokio laike džiovininkų skalbinių 
skaitliaus. Pagalvokite, ko- skalbimo-visuose šituose at
kiš pavojus gręsia, jei tokis sitikimuose džiovos bakteri- 
žmogus nusispiauja bent 
sykį ant grindų namie, ar 
ant šalygatvio! Seilės džiū
sta ir maišosi su dulkėm, ku
rios paskui blaškosi po orą. 
Džiovininkas, kuris žino 
ligą turįs ir spiauja šen ir 
ten, yra bjauresnis žmoni-

Jei tokis gužiukas nėra, kaip galėjo bakterijos
• “ "* * ’ ■ • FTl 1 • avi •1 uli aiškina 

tai tuomi, kad buk kol vaiko 
kūnas buvo stiprus, jis atsi
laikė, nors bakterija radosi 
iš prigimties, bet 
nusilpnėjo, tuoj 
leidosi augt ir 
Tečiaus daugelis 
visai netiki, kad

kaip tik 
bakterijos 
daugintis, 
tirinėtojų 
yra tokis

I

Ir turkas šoko ant 
šoko, nes buvo tan 

svarbi priežastis ir buvo ge
ra proga. Bet kaip ir kokiu 
budu turkas gali užpulti 
Lietuvą, kurios nei rubežiai 
nei politika negali Turkijo: 
siekti?

—Jeigu ne turkas, ta:’ 
prūsas gali užpulti. Ir kai} 
tada apsiginsi, jeigu vaiske 
nebus ?

—Bet argi lietuviai gal 
tokią kariumenę pastatyti, 
kad apsiginti nuo Vokieti
jos ar kitos panašios valsty
bės? Belgija buvo veik tris 
syk didesnė ir prie to dc 
puikiai organizuota, o te 
čiaus vokiečiai kaip ėjo, 
porą savaičių tos Belgijo 
neliko. Pasirodo, kad ma 
žos tautelės kariumenė tar} 
stambiu valstvbiu neturi jo 

Įkios vertės. O jeigu taip 
tai kamgi ji reikalinga?

—Gerai, vaike, bet ką 
darysi, iei tave užpuls? 

laisvę —Nieke.
i —Tai tave sumuš.

—Bet jei šoksi su didesne 
valstybe kariauti, tai de 
daugiau sumuš. Juk ir Bei 
gija šiandien taip sunaikin 
ta vien tik dėl to. kad nore 
jo kariauti. Jeigu Belgija 
nebūtų turėjus kariumenė 
ir nebūtų vartojus?, ginklo 

i šiandien ji butų sveika.
—Tai tu, vaike, sakai 

kad ir Lietuvai gali būt taip 
kaip Belgijai, jeigu Lietuva 
Įsitaisytų savo vaiską?

—Galimas daiktas.
—Bet ar tu nežinai, vai

ke. kad musų tauta yra 
daug smarkesnė už kitas? 
Ar tu nematei, kaip anąsyk 
prie Džerio saliuno lietuviai 

su amerikonais!

manai.
būtinai

i
I

•Aš, tėve, nežinau tavo

r

tl

tai visi jankės išlakstė. Vy- 
• giminės, vaike, ir 

džermanai neįveiks. Aš vie- 
’ —Tu nežiūrėk, kur jis gy-'nas galiu 10 prūsokų iškir-

—Prūsokų gal ir daugiau 
išmuštum, bet vokiečio ir 
vieno nusigąstum. Tu turi 
žinot, kad dabar žmonės ne 
spėka kariauja, bet protu ir 
mokslu.

_____  a —Kalbėk, vaike, kaip sau 
Rusija nuo senai iau"tykojo nori, bet vaiskas mums rei- 

turki} Konstanti- kalingas. Dabar aš nenoriu 
1’

ion tiek kareivių, kiek Vo-Tasa^yti. ir galų gale jie pa-
........  - - . sakys, kada šita karė turisakys, kada šita karė turi 

pasibaigti ir kokiomis išly
gomis ji turi pasibaigti.”

kietija turi tenai rezervų.
;ai yra 4 milionus vyrų, o gal

•*r du syk tiek.
„Jeigu mes turėtume tiek 

kareivių jau išmokinę ir ap-' 
ginklavę, ir jeigu submari-’ 
nai naikintu nedaugiau lai-j Iš Petrogrado pranešama, 

vyriausybė 
iš miesto 

1 neturi

VARYS Iš PETROGRADO 
BEDARBIUS.

I

todel jie užsikrečia greitai 
ir išrodo, jog jie turėjo pri
gimtą tuberkulozi. Vienok' 
išrodo, kad jei ne su tėvo 
sėkla ir motinos kiaušinėliu 
galėtų būti džiovos bakteri
jos, tai visgi joms yra proga 
patekt Į kūdiki per placentą, 
per kurią kūdikis maitinosi, 
nes kartais ir pati placenta 
lieka džiovos apimta. Kol 
nėra tikrų darodymų, kad 
tėvo sėkla arba motinos 
kiaušinėlis gali užveisti kū
diki su džiova, tol prisieina 
manyt, kad džiovingų tėvu 
vaikai yra silpni ir užsikre
čia paskui nuo tėvų. Tūli 
autoriai nurodo, kad moti
nos pienas gali perduoti 
džiovą kūdikiui, ant džiovi
ninkų tėvų kūdikių yra da
rytas bandymas su tuberku
linu ir jis pasirodo negati- 
viškas.

Jau kur kas tikresnis 
užsikrėtimo būdas yra, ka
da tuberkulozio bacilius pa
tenka i musų kūną per odą. 
Tai atsitinka labai "retai, vie
nok atsitinka. Chirurgams 
ir lavonų pjaustytojams pa
sitaiko turėt reikalą su džio 
vininko kunu ir Įsipiaut ar
ba Įsidurti; gyvulių skerdi
kai ir mėsų piaustytojai bei 
mėsininkai krautuvėse gali 
Įsipiaut bepiaustydami džio
va sirgusio gyvulio mėsą: 

Didžiau- skalbėjos gali prasibriežti

su tavim ginčytis, nes fak
tus namie užmiršau. Kitą 
syk aš atsinešiu tuos faktus 
ir tave sukritikuosiu.

*

yų kaip mes galim juos sta- karl laikinoji 
tyti, ir jeigu mes panaudotu- mano iškraustvt „ 
rnęvisussa ojunyir pakra- tuos žmones kul.ie neturf 
sc.ų laiyus siuntimui tos ka-(,okio darbo ir nenori dirbti.I 
numenes i r reikalingų, jai prĮe verčian t i maisto sto-'
daiktų, tai ir tuomet imtų 
mažiausia 5 ar 6 metus, pa- 
<ol mes galėtume ją nusiųs
ti Europon.

”Tuo tarpu gi vokiečių 
submarinai nesnaudžia.

”Per penkis mėnesius, ku
rie pasibaigė 30 birželio, 
submarinai naikino apskri-

ka.

LENINAS ESĄS
PETROGRADE.

Bolševikų vadas I^eninas, 
kuri laikinoji vyriausybė1 jai, negu plėšikas arba žmo-

i liepė areštuoti už surengimą gžudis, nes jis stato i pavo- 
' riaušių, vis dar slapstosi Pe- ju tūkstančius nekaltų žmo- 

tai imant po 925,000 tonų lai- trograde. • nių.

jos gali patekti Į žaizdą ir 
pradėt gyvent ir veistis. 
Ant laimės, labai retai šito- 
kis užsikrėtimas nueina Į 
kitas kūno dalis, paprastai 
jis pasilieka toj vietoj, kuri 
užsikrėtė ir gali būt išgydy
ta. Vienok galimas daiktas, 
kad bakterijos gali būt nu
neštos kitur ir liga gali pra
sidėt kitose kūno dalyse.

(Toliaus bus)';

ra a -i -
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Anglijos Darbininkai ir 
Stokholmo Konferencija.

Geltonoji kapitalistų 
spauda visą laiką skelbė, 
kad Anglijos darbininkai 
priešingi Stokholmo konfe
rencijai ir savo delegatų jon 
nesiūs. Bet pereito j sąvai- 
tėj VVestminsteryje buvo 
Anglijos darbininkų parti
jos suvažiavimas, kur buvo 
atstovaujama’1,596,000 dar
bininkų, ir 1,046.000 balsu 
prieš 550,000 nutarta Stok
holmo konferencijoj dalv- 
vauti.

Apie šitą nutarimą kapi
talistų spauda atsiliepia la
bai negardžiai. Mat plutok- 
ratams nepatinka, kad dar
bininkuose apsireiškia tarp
tautinė vienybė.

Anglijos darbininkų su
važiavime dalyvavo ir kelia- 
tas rusų atstovų. Ramsev 
Mc Donald, Anglijos darbi
ninkų partijos narys ir par- 
liamento atstovas, savo kal
boje Į delegatus pasakė:

”Palaidokim praeiti, va
žiuokim Stokholman, pers- 
tatykime konferencijai savo 
reikalavimus, išklausykime 
antrąją pusę, apsvarstykim 
dalykus bendrai ir parva
žiuokime namo su taikos 
pamatais kišeniuje.”

”Mes reikalaujame, kad 
Europos demokratijos aiš
kiai pasakytų savo karės 
tikslus.”

Po šitų žodžių suužė tren- 
ksmingas delnų plojimas.

Specialiai išrinkta komi
sija pagaminti memoran
dumą. kuriame išreiškiama 
suvažiavimo mintis ir pa
geidavimai. Suglaudus, me
morandumo turinys toks:

1. Taika tokiais pamatais, 
kaip paskelbė rusų Darbi
ninkų ir Kareivių Taryba;

Protestuokime!
Amerikos džingojistai, 

kurie Įtraukė šią šąli karėn, 
o patįs ton karėn eit nenori, 
pradėjo agituoti, kad imti 
kariumenėn ateivius, kurie 
neturi nei pirmų popierų.

Prieš šitą agitaciją reikia 
protestuoti. Čionai paduo
dant ir formą protesto rezo
liucijai. Ji tilpo ir perei
tam ”Keleivio” numeryje 
bet tenai buvo keliatas ne
tinkamu išsireiškimų, tode 
jei rašvsite rezoliuciją iš 
"Keleivio ” tai rašykite ši
tą:

Resolution.
At a meeting of 500 Lith- 

uanians, held on the 5-th oi 
August at Dahlgren Hali 
So. Boston, Mass., the folio 
wing resolution \vas unani- 
mously adopted:

VVhereas, we have noticed 
that recently a campaign 
was started by some irres- 
ponsible newspapers ano 
public speakers, directed 
against the aliens tempora- 
rilv residing in the L nited 
Statės with the obvious ob- 
ject of moulding mob opi- 
nion which, as the past ha? 
shown, terminates in such 
outbreaks as those m Arizo
na, Montana, at East St 
Louis or Chestcr, Pa;

Whereas. the aliens have 
alwavs been the most law 
abiding, industrious ano 
constructive members oi 
this Republic;

Whcreas, the aliens by 
their labor and toil in fac- 
tories, minės, fields and 
highways of this Republic, 
—though often inadeųua- 
telv compensated. maltrea- 
ted and abused—have not 
on.ly enabled the big, brainy, 
bušiness men and leaders 
in industries and politics to 
be what they are to day, būt 
also made this land prospe- 
rous and progresive as it is

2. Belgijai ir kitoms pa
našiu budu sunaikintoms 
šalims turi būt atlyginta;

3. Laisvė visoms tautoms 
spręsti apie savo reikalus;

4. Paliuosavimas paverg
tų tautų iš po turkų val
džios ;

5. Įsteigimas tautų lygos 
taikai palaikyti, ir

6. Panaikinimas pasauly
je karių.

Šitas memorandumas tai 
pamatas, kuriuo turės rem
tis Anglijos darbininku ats
tovai Stokholmo konferen
cijoj.

Šitokia Anglijos darbi
ninkų pozicija baisiai nepa
tiko imperialistams. Ir val
džios galva Lloyd George 
prisikabino prie darbininkų 
partijos ministerio Hender- 
sono, buk jis užslėpęs suva
žiavime Kerenskio laišką, 
kuriame esą pasakyta, kad 
Kerenskis Stokholmo kon
ferencijai nepritariąs. Beto 
da Anglijos premjeras pra
dėjo kaltinti Hendersoną 
buk jis neteisingai repre
zentavęs suvažiavime mini- 
sterių kabinetą. Henderso- 
nas tuomet rezignavo.

Dabar sakoma, kad dėl ši
to incidento Anglijos darbi
ninkai gali skilti i dvi dalis. 
Mažuma, kuri Stokholmo 
konferencijai buvo priešin
ga, dabar likosi da daugiau 
jai priešinga. Didžiuma gi. 
kuri stovi už konferenciją, 
premjero atakomis baisiai 
pasipiktino.

Konferencijos šalininkų 
pozicija k. s diena stiprėja. 
Šiomis dienomis ir francuzų 

' socialistai nutarė Stokhol
mo konferencijon važiuoti.

Konferencija atsidarys 9 
rugsėjo.

todav; and
Whereas. the aliens in 

United Statės being in great 
majority peaceful people 
\vho fled from tyrants and 
their politics to be able pea- 
ceably earn their living in 
the land of the free, desire 
to be left out of this world 
eonflict \vhich they think 
and believe to be a dispute 
of the kings and imperia- 
’.ists at the expense of the 
lommon people,

Be it resolved that this 
gathering protest against 
such agitations directed 
against aliens, threats to 
drive them into a war which 
they did not desire, did not 
provoke nor had anything 
to say directly or through 
their representatives, pro
test against being called 
"slackers” and other abusi- 
ve narnės by such of the na- 
tive born Americans who 
themselves or their sons 
avoid their duty to the land 
of their fathers, būt desire 
that the aliens fight their 
battles; and

Be it resolved that we 
are lovai to the land which 
shelters us temperarily, and 
that in case this country 
should be threater.ed or at- 
tacked by enemy with the 
purpose of establishing en- 
slaving or subjugating it, 
we alvvays shall rise in pro- 
tection of human liberties, 
būt we protest against any 
attemp to send us to Europe 
to fight for the govern- 
ments that refused us the 
right to live; and further

Be it resolved that a copy 
of this resolution be sent to 
the Senators representing 
this Statė at Washington, 
Congressman of this dist- 
rict and the local press.

............................. Chairman 
.........................Secretary.
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iPajieškojimai iš Lietuvos.
31. Kiaulyčius Adolf F.. Diej- 

stvu.jusčaja Armija, Piešei Ko- 
vensko.i Družiny, No 3 roty, ka
reivis paeinąs iš Vaičiuliškių, i 
Kurklių valšč., Vilkmergės pa
vieto, j ieško brolių: Bronislovo 
ir Anufro ir sesers Konstanci
jos. pirm karės visi gyveno Phi- 
ladelphijoj.

32. Velivis Anton, Minsk, 
Staro-Kamarovskaja, dom Slo- 
vikovski No. 14, pabėgėlis iš 
Oranų (Varėnos), j ieško savo 
brolio Vinco Velivio, gyvenusio 
Philadelphijoj.

33. Velivis Josef, Minsk, Li- 
tovskij Komitet, Kolomenskaja 
ulica, vargingas našlaitis, paei
nąs iš Antokalės, Oranų (Va
rėnos), jieško brolio Karoliaus, 
gyvenusio Clinton, N. J.

34. Jurgaitis Michail, Diejst- 
vujuszczaja Armija, Pieszaja 
Kovenskaja Družina, 4 rota, 1 
vzvod. kareivis, paeinąs iš Jo
niškėlio. jieško brolio Vincento 
Jurkevičiaus, ir švogerio Stani
slovo Jurkausko, pirmiau gy
venę regis Philadelphijoj.

35. Lingis Vikentij, Diejstvu
juszczaja Armija. Kovenskaja 
Družina, 4 rota, 1 vzvod, karei
vis jieško savo švogerių, Juoza
po ir Gasparo Vigdarų, paeinan
čių iš Sziksznių.

36. -Jaskeliavičius, Stepan Si- 
lvestrov. Diejstvujuszczaja Ar
mija. Pieszaja Kovenskaja Dru
žina, 4 rota. 1 zvod. kareivis pa
einąs iš kaimo Jaskonių, jieško 
brolio Juozapo ir sesers Onos 
Jaskeliavičių. gyvenusių Phila
delphijoj e.

37. Staškevičius Josif 
Edv., Diejstvujuszczaja Armi
ja, Pieszaja Kovenskaja Druži
na, 4 rota. 1 zvod, kareivis pa
einąs nuo Keidainių, Kauno 
pav., jieško švogerio Jono Ma- 
raiko ir draugų Amerikoj.

38. Tomkunas Osip. Diejst- 
ujuszczaja Armija, 1-ja Otdiel- 
naja Tiaželaja Batarėja ”Z," 
kareivis paeinąs iš Vildunų. Jo
niškėlio par., Panevėžio pavie
to, jieško brolio Aleksandro 
Tamkuno, gyvenusio Chicagoj.

39. Senulis Martin K., Minsk. 
Kalomenskaja 30-32, Litovskij 
Komitet, paeinąs nuo Baisoga
los, jieško Liudviko Maneliaus 
(iš Šimonių par.), kurs pirmiau 
gyveno Chicagoj.

40. Bartašius Anna, Orei. 
Vvedenskaja ui. No. 14, Litov
skij Komitet. ji ir jos vyras An
tanas (kareivis), jieško Juozo 
Miknevičiaus, gyvenusio Brigh- 
tone, ir Zofijos Kamenckiutės.

41. Waszkewiczius Augustin. 
Orei. Vvedenskaja ui. No. 14. 
Litovskij Komitet, jieško Juozo 
Jasiukaičio, Juozo Kadišo, Be
nedikto Runčo ir Onos Veliač- 
kienės, gyvenančių Amerikoj.

42. Gužis Georgy, Roslavl, 
Smolenskoj gub., Bolsz. Brian- 
skaja. dom Koroikovoj, tremti
nis paeinąs nuo Garliavos, jieš
ko Povilo Gūžio, pirmiau gyve
nusio AVorcester. Mass.

43 Sztaras J. žitomir, Niko- 
lajevskaja No. 15, g-že Szkop, 
s peredacz., jieško Jono Štaro ir 
Felicijos štarienės, pirmiau gy
venusių Chicagoj.

44. Indrulaitis Josef, Gomel, 
Mogilevskoj gub., Pokuliubi- 
czenskoje Ucziliszcze, mokyto
jas, paeinąs iš Krukių valsčiaus, 
Šiaulių pav., jieško brolio Lu
košiaus Indrulaičio gyvenusio 
pas Miss. Rosie Wolowitch, 
2514 So. 28th st., Philadel- 
phia.

45. Žūk Kazimier Ivanov. 
Diejstvujaszczaja Armija, 5 
Artilerijskoj Brigadv, 2 Bata
rėja. kareivis paeinąs iš Baiso
galos, jieško Amerikoje savo gi
minių ir draugų.

46. Beržytis Jury Dominikov, 
Diejstvujuszczaja Armija. 5 
Artilerijskoj Brigady, 2 Bate- 
rėja, kareivis paeinąs iš Girko- 
nių, Dabeikių valse., Vilkmer
gės pavieto, jieško Amerikoj 
savo giminių ir draugu.

47. Tamoszotvski Justin. Mos
kva. Dvinskaja Obmundiroval- 
naja Masterskaja, Szuszovska- 
ja 27, 2 rota, paeinąs iš žarulių, 
nuo Vilkmergės, jieško savo 
brolių. Jurgio ir Petro Tamo
šauskų, gyvenančių Amerikoj.

Pajieškau švogerio F. S;a: aičio, 
prieš 7 metus gyveno apie St.
Mo. Jis pats teiksis atsišaukti, a. a 
kas jį žino malonės pranešti. i

J. Sietz, 
American Brass Co. Br Hoase.

Kenosha, \Vis.

Pajieškau brolio Anta- . Baltru
šaičio, Kauno gub., iš šia o 
Aš esmi nuo karės pabėgu . .Gižiu 
atsišaukti ar žinantieji teiksis pra 
nešti.
Leonora Baltrušaiti-Ma. . va viu

1 Miešcenskaja Malaju Perejas- 
lavskaja ulica No. 12, kvait

Moskva. Rl SS1Ą.

. J ieškau Dominiko Jurgučio. Kau
no guo., Šiaulių navieto. Pa: ; ė .- vai- 
sčiaus; gyveno San Fran Kas
jj žino, teiks's man pranešt;.

Feliksas Kiburys,
13 Hastings st., Cambridge; o t.Mass.

Pajieškau dėdės Jono Grakausko. 
Kauno gub., Panevėžio pav.. ■ . Xau- 
jamieščio miestelio; pirma gyvent 
Erie, Pa. Kas apie j; žino tel- man 
pranešti. (35)

Karolina Mairor.iutė.
5 Thomas Park, So. Boston. Mass.

Pajieškau brolių Pranciškaus ir 
Petro Giedviių, Kauno gub.. Raseinių 
pav., Švėkšnos parap.. Stemplių kai
mo; pirmiau gyveno Heyne-n .rt, N.J 
Meldžiu atsišaukti arba ku.- apie juos 
žino malonėkit pranešti. >34)

Antanas Galmona.-,
P. O. BOX 6. AVeirgor, Wis.

Pajieškau Jurgio ir Miko Dira- 
čių iš Gratiškių parap.. Suvalkų gub.. 
Turiu svarbų reikalų ir meldžiu pa
tiems atsišaukti per laišką.

Agnės Diraitis, 135).
BOX 331. • Birchvood, Wis.

Pajieškau draugo Juozo Grigaliū
no ir kitų pažįstamų Amerikoje. Aš 
paeinu iš Lai Gesinių. kaimo i.uo Paš
vitinio miestelio, Šiaulių pavieto. 
Pranas Adamaitis pabėgau iš karės 
ir dabar gyvenu Japonijoj. Vargas 
didelis. Malonėkit Amerikiečiai man 
pagelbėt. Mar.o adresas:

F. Adams.
Miurr. H?tel, Yakohama, Japan.

Pajieškau pusbrolio Simc-no pa- 
žereckio, Kauno gub.. Raseinių pav.. 
Vaičg’i'io parap.. taipgi giminaitės 
Veronikos P.-aneiškytės. Ssirstne- 
munės parap. ’ Meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbą reikalą. (35,

Vincas Gevilius
5 Harlem str., rcester, Mass.

Pajieškau pažystamų ir draugų.
Aš esu Kauno gub.. Teisių pav.. Ila- 
kių parapijos. Meldžiu atsišaukti.

F runas Rakštis.
BOX 1622, Salt Lake City, Utaii.

Pajieškau pusbroliu: Franciškaus 
1 ūmo ir Stanisja'vo Butėno, abu pir
ma gyveno Sioįx City, lova. Jų pa
čių atsišąukti ar kas jut s žino meld
žiu pranešti.

Bronišlavas Tumas,
2204 Forbes str., Pittsburgh, I’a.

Pajieškau sesers dukterų Marijo
nos ir Antosės. Lukosevičaičių. Kau
no gub., Jurbarko miestelio, taipgi 
kitų giminių meldžiu atsišaukti.

Petro nėičr ’Cekauskiutė, 
BOX 36, Oakley, Wyo.

Pajieškau švogerio Vlado Mika
lausko, Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav.. Alytaus parapijos. Kaniuxų 

•kaimo, Dirma gyveno So. Boston, 
Mass. Turiu svarbų reikalą. Prašau 
atsišaukti,

Antanas Dzinkevičius
1737 Brick avė., Scranton, Pa.

Pajieškau švegerio Jono Dimšos, 
Kauno gub., Raseinių pav.. Vydukiės 
parapijos, turiu svarbų reikalą mel
džiu atsišaukti greitai arba kas jį ži
not bukit malonus pranešti.

Frank Stigys
1225 Fųlton str., Scranton, Pa.

Pajieškau draugų: Krano Virvilos 
ir Jono Urbos, abu Kauno gub.. Ra
seinių pav., Kantunų kaimo. Meldžiu 
atsišaukti ar kas žino teiksis praneš
ti.

Kranas Grigoža
265 Secor.d str., Elizabeth. X. J.

Pajieškau savo giminių ir pažįsta
mų. Aš esmi iš Kauno gub.. Vilk
mergės pav., Raguvos parap.. Kerme- 
'»ų viensėdijos. Meldžiu at .'.šaukti 
ar kas žino teiksis pranešti.

Jonas Rimša.
BOX 55, Fulton Chair., N. ė.

Pajieškau Jono Kimšo iš Leiteiių. 
Motėjaus Budniko iš Baravikų, Kra
no Dūdos iš Leičių visi Vilkmergės 
pav., Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Budnikas. (34)
1740 Wood srv., Philadelnhia. Pa.

Pajieškau sesers Julės Martinki- 
tės, kuri šį pavasarį po Velykų pra
puolė iš Montellos slaptu budu. Ji 
girdavosi turinti So. Bostone vaiki
ną, kuris sunkiai nedirbąs, iš "rašto 
duoną valgąs.” Jis buvo slapta 
atvažiavęs ir į Brocktoną-Montello. 
Pabuvęs čia keliatą dienu dingo ir 
merginą su savim išsivežė. Ga’. jau 
ir gyvos nėra, nes nuo to aš 
apie ją daugiau negirdėjau. 'lor.te- 
lloj jisai pardavinėdavo knyga . ■><’
plaukai geltoni garbinuoti. > jos tam
sus plaukai ir tamsios akjs, metų 
amžiaus. -Ji daug kalba anie Londo
ną, nes iš Anglijos, ir ka!'o< cma 

vartoja pridėčkius "o cit’’ 
”šiur Maike.” Kas man ap;e ją praneš 
tam suteiksiu gerą dovana.

Antanas Martinkus (33) 
S0 Porter avė., Moti.•?'!<>, ?4as.«.

Pajieškau Kastanto Maldanio, Vil
niaus gub., Trakų pavieto. Pataronių 
kaimo. Turiu labai svarbų reikalą, 
todėl malonės jis pats atsišaukti ar
ba kas žino pranešti. (33>

M. Plepeikienė
36 Short str. Lawrence, Mass.

Pajieškau draugo Martino Moc
kaus, Kauno gub., ir pav.. S<o-a<l- 
žiaus parap., Natcunų kaimo. Jo pa
ties ar kas apie jj žino meldžiu . ’-i- 
šaukti. (33)

Antanas Bartnik
Kenmorc, <

Pajieškau Daminiko Rupšio, Kau
no gub., Šiaulių pav., Papilės mieste
lio. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti ar kas žino pranešti.

T. Akucka,
1512 17-th Avė. Rockford, 111.

Pajieškau Juozapo Morkūno, Kau
no gub., Panevėžio pav., Razalino 
valsčiaus, Krampių kaimo, taipgi 
pusbrolio Igno Prikos, Mažeikonių 
kaimo, meldžiu atsišaukti. (33)

S. Bučis,
1404 S. Park avė., Waukegan, UI.

Pajieškau brolio Mykolo Balnionio, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Biržių 
miesto, gyveno Philadelphijoj. Meld
žiu atsišaukti. (33)

S. Bučis,
1404 So. Park avė., VVaukegan, 111.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 20 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
32 metų, turiu savo nuosavybę. Mer
gina turi sutikti grįžti Lietuvon. Mel
džiu kreipties platesnių žinių. Atsa
kymą duosiu kiekvienai.

Simon Zuromski (33)
West Frankfort, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 24 iki 28 metų amžiaus. Aš esu 
2S metų, geistina kad butų laisvų pa
žiūrų. Platesnių žinių meldžiu kreip
ties. Atsakymą duosiu kiekvienai.

K. P. AViesman, (33)
1516 14-th avė. Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
27 metų, geistina, kad mergina butų 
apsišvietusi ir pamokinta. Platesniu 
žinių meldžiu kreipties laišku, atsa
kymą duosiu kiekvienai.

J. Petrikas (34)
BOX 402, Elkhart, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos 
lietuvaitės, nuo 17 iki 37 metų am
žiaus, arba našlės bevaikės, kuri tu
ri šiek tiek turto. Aš esu 27 me
tų lietuvis, turiu savo farmą 300 
akeriu žemės, reikalinga šeiminin
kė. Platesnes žinias suteiksiu per 
laišką.

T. M. Thomas
Mine Officc,

Anyox, B. C. Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 21 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
23 metų. Meldžiu atsišaukti sekan
čio antrašu:

Jos. Matuzcvičius
343 AVeRt avė., Grand Rapids, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 16 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
21 metų vaikinas. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveikslą, at
sakymą duosiu kiekvienai.

L. Daukantas
2334 So. Oakley avė., Chi-.-ago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
25 metų vaikinas su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą, atsaky
mą duosiu kiekvienai.

J. Balašis
2334 So. Oakiey avė., Chicago, Iii.

Pajieškau apsivedimui merginas 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus, turi bū
ti laisva ir mylinti dorą gyvenimą. 
Aš esmi 25 metų. Su pirmu laišku 
malonėkite prisiųsti savo- pavekslą, 
atsakymą duosiu kiekvienai.

G. Brush.
P. O. BOX 211, Athol, Mass.

Pajieškau apsivedimui apsišvietu- 
sios merginos arba našlės bevaikės, 
nuo 28 iki 35 metų, aš esu našlys 36 
metų, pusitinai makintas. Mylinčios 
dorą gyvenimą malonėkit kreipus 
laišku ir prisiųst savo paveikslėlį. 
Atsakymą duosiu kiekvienai, paveik
slėli pagražinsiu pagal reikalavimo.

' J. S. Girdis (34)
P. O. BOK 1638 Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimo vaikino ne 
jaunesnio 28 metų ir ne senesnio 35. 
Aš esmi 27 metų amžiaus našlė tu
riu 2590 dolerių pinigų. Su pirmu 
'aišku meldžiu prisiųst paveikslą. 
Gali atsišaukti ir našlys.

Petronėlė Čekauskiutė
BOX 36, Oakley, Wyo.

Pajieškau apsivedimui lietuvaites 
ateivės. Aš esu pasiturintis Ame
rikoj ir Lietuvoje turiu puikią tėviš
kę. Meldžiu atsišaukti.

G. M. Sankauskas, (34)
BOX 164, Stanhope, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri yra dėl manęs, nuo 28 iki 29 me
tų amžiaus. Aš esu augštas sveikas 
vyras. Mergina turi būt ne žemes
nė 5 pėdų. Vvių prašau nerašynėti. 

P. P. Ailist
BOX 635, South Fork, Pa.

Pajieškau apsive<Vmui vaikino
nuo 30 iki 40 metų amžiaus. Meldžiu 
atsišaukti tik iš artimos vietos arba 
iš pat miesto.

Mrs K. Roody,
General Delivery Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos be 
skirtumo tikybos ir amžiaus, gelton
plaukės ir pasiturinčios. Aš esu 25 
metų, nevalioju svaigalų ir nerūkau, 
ir pasiturintis. Kadangi čia nėra 
lietuvaičių todėl pajieškau ir meld
žiu atsišaukti su pirmu laišku pri- 
siu=t paveiksią, atsakymą duosiu 
kiekvienai.

Joe. Lukoševičius.
1112 Mine 40. Scalp Level, Pa.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
26 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst paveikslą. Atsakymą duo
siu kiekvienai.

S. Račiūnas, (34)
797 Bank str., Watcrbury, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 25 metų amžiaus. Mergi
nos sutinkančios vesti gražų šeimy
nišką gyvenimą malonės atsišaukti.

John Lapenski
% C. H. Nanson, R. F. D. 2,

Hompden Highiand, Maine.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS BARBERIS ge

rai mokantis tą darbą. $18.00 savai
tėje. Trumpos valandos. Skubinki
tės gerą vietą užimti.

A. C. PAULEKAS (35)
118 .Main si., Tarryville, Conn.

EXTRA EXTRA!
Pajieškau gaspadorių dėl korpora

cijos vedimo, turi suprasti atsakan
čiai apie bučemę ir grosernę kaip 
vestį biznį ir turi turėti gerus paliu
dijimus. Atsišaukite greitai, 

J. J. Bagdonas. Bres.
Akron. Lithuanian Corp„

582 Woo.»ter avė.. Akron. Ohio.

PARDAVIMAI.

FORN1Č1A1 PARSIDUODA.
Mažai vartoti forničiai ir pečius, 

parsiduoda visai pigiai. Kreipkitės 
pas

A. Balčiūną,
509 7-th st., So. Boston, Mass. I

PARSIDUODA dvi puikios ir drū
tos karietos, abi dviem sėdynėms. 
Parsiduoda iš priežasties, kad savi
ninkas nusipirko automobilių. Ypatiš- 
kai kreipiauties, vieta guli 1 mylios 
atstumoj nuo Tariffvilles, arba rašy
kit. 
Edgar Seymour, Granby, Conn.

PARSIDUODA 6 kambarių namas 
visai naujas, trįs bertainiai akerio 
žemės, visas apsėtas. Visi įtaisymai. 
Parsiduoda pigiai $2,750.

393 Walnut st.. Stoughton, Mass.

į i

H
BH

ANT PARDAVIMO KARČIAMA 
(saliunas); geroj vietoj, pinigų daug 
nereikia įnešt, parsiduoda pigiai. Dau
giau galima dasižinot šitokiu adresu: 

J. GILIUS. ( 34 i
BOX 77 N. Station Providence, R. L

FAKMOS1 FARMOS!
Parsiduoda geros ir pigos farmos, 

Lietuvių Kolonijose, tiesiog nuo pačių 
savininkų, ant lengvų išmokėjimų ir 
per daug metų. Tos farmos 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.

NUO $7 LIGI $20 I DIENĄ.
Pašvenčiant po 4 valandas į dieną 

laiko švariam ir lengvam darbui, vy
ras ar moteris nuo 15 iki 70 metų 
amžiaus, kad ir kolieka butų, gali už
dirbti nuo 7 dol. iki 20 dolerių į die
ną. Mes gvarantuojame, kad pirmą 
dieną uždirbs 7 dolerius. Kaip paim
ti tokius pinigus savo teisingu darbu, 
mes tatai parodysime dykai, tik pri- 
siuskite savo adresą ir 25 krasos žen
klelių apmokėjimui kaštų. Naudoki
tės ir pasiskubinkite. (?>

S. T. Savinski & Co.
Room 614 Permament Bldg.,

Cleveland,' Ohio.

LOS ANGELES LIETU
VIŲ ATYDAI

Šiuomi pranešu gerbiamiems vien
genčiams jogei šiomis dienomis ati
dariau Laikrodžių bei Auksų ir mote
riškų aprėdalų krautuvę. Siuvu 
ant užsakymo visokias moterų drapa
nas (Dresnraking). Taipgi taisau 
laikrodžius ir visokius auksinius dai
ktus.

Už visus darbus gvarantuoju pilno 
užganėdinimo. _ (34)

Su pagarba A. GUDATĖ,
5021 So. Maneta avė.. Los Angeles,Cal

DYKAI $12.00 VERTĖS.
Žodynas Anglų. Rusų, Prancūzų ir 

Lotynų kalbų; 4700 puslapių; 700") 
spalvuotų iliustracijų; 4000 geogra
fiškų dalykų, 14000 biografiškų ap
rašymų; ta’syklės ištarimui ir pa
rašymui žodžių. Mes pasiusime 
jums šita žodyną dykai su 12 didelių 
įvairių firmų katalogų. Prisiųskite 
mums 98 centus apmokėjimui siun
timo lėšų.

Lewis Nelson, (35)
Lock 187 Bremerton, Wash.

Temykite!
šiuomi pranešu visiems brookly- 

niečiams, kad aš perkėliau savo krau
tuvę nuo 57 Ten-Eyck st., po nu
meriu 447 GRANl) ST.. Brooklyn. 
N. Y. tarpe Keap str., ir Union avė. 
UŽLAIKAU VYRIŠKŲ. MOTERIŠ
KU IR VAIKŲ DRABUŽIŲ, kokiu 
tik reikalinga. Taipgi užlaikau viso
kių, lietuviškų laikraščių. Prašome, 
atsilankyti. Patarnavimas kuogra- 
žiausias. (?)

JUOZAS MEDELIS
447 Grand str., Brooklyn. N. Y.

FARMA FAR1IDU0DA.
9 akrai žemės, 6-šių kambarių na

mas, gazo_ ir elektros šviesa, miesto 
vanduo, yra 3 vištininkai (galima 
laikyt apie 1,600 vištų), daržinė, va
sarnamis, kiaulių tvartas, 53-jų me
džių sodas, daug uogų, prie pat ka
ro, 6 centai nuo Montellos arba 
Brocktono; į Bostoną 17c. ant trūkio. 
Kaina $3,200, išlygos lengvos. Krein- 
kitės pas: (40)

Juozas Vaičiūnas,
16 So. Kranklin str., Holbrook, Mass.

Ar nori įgyt galereją?
Parsiduoda gera galerija su visais 

įrankiais kokie tik reikalingi, t. y. 
aparatas nuo J 2X20 ir iki mažiau
siam ir padidinantis aparatas. Ran
dasi gražioj vietoj ant geros gatves, 
biznis išdirbtas per 11 metų ir iki da
bar visados lankomas lietuviais. 
Kaina prieinama. Da viena proga! 
Pats savininkas apsiima išmokyt a- 
matą ir perduot savo mokiniui. Kreip- 
kities per laišką arba ypatiškai. (36)

G. W. KIRTIKLIS.
103 W. \Vyoming st.. Hazieton. Pa.

KARĖ. KARĖ. KARE!!!
Dėlei karės pas mus liko didelis 

perviršis ncišparduoto tavoro. Pada
rome dižiausį pasiūlymą kokis kada 
buvo. Visiškai dykai per sekančix« 
30 dienų duodame su kiekvienu A- 
merican laikrodėliu vieną revolverį 
$5.00 vertės; pora auksinių knypkių 
rankovėms vertis $3.00; spilkutę 
kaklaraiščiui vertės $2.00. Taigi 
$10.00 vertės tavoro dykai su Ame
rican laikrodėliu, ant 20 metų gva- 
rantuotu, pilnais akmenais ir gra
žiai ingrairiruotu, siunčiame per C.f). 
D. dėl apžiūrėjimo. Radę musų daik
tus gerais užmokėsite Expresui tik 
$6.25, o gausite $25 vertės 
Jei butumet neužganėdintais 
grąžinti ir pinigai bus 
žinti.
Standard Bargain Co.. 
man avė., (Dept. 48)

tavoro. 
galite 

jums sugrą-

1206 S. Ho- 
(’hieago, III.

REIKALAUKIT

EAGLE
BRAND

CONDENSED

MILK
V* M K ORIGINAU'

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

C0., NEW YORK. (Kjis).
T

Telephone: Greenpoint 2327

NARC1N & MACYS 
FŪRNITŪRE CO

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00 sa
Pristatėm į namus visokius 

daiktus į visą apielinkę Jersey. 
NewYork, South ir ,■Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. ( ? )

198-200 frand Street
Į tarpe Driggs ir Bedford avė. 
į BROOKLYN, N. Y.

Aš, Alena Kostovska, pasirt 
dau visai publikai akyse.

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

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St„ Tel. Canal 6417.
P. J. BALTRŪNAS, Prof. 

Chicago, III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

biblija
Lietuviška, tikra, pil-

- na. paderinta. Kainac
Lietuv. raidėms. $5.00 
Gotiškoms raid. $3.50
Gaunama tiktai pas: 

M. X. MOCKUS. 
P. O. B»x 54.

Detroit. Mich.

FARMOS! FARMOS!
Maine valstijoj parsiduoda geros 

farmos su triobomis ir apsėtais lau
kais, netoli gerų marketų, mokyklų, 
bažnyčių, bankinių miestų; parsiduo
da ant lengvų išmokėjimų, mažą dalį 
reik jmokėt. o likusią dalį galima iš
mokėt pagal sutartį. Oras kaip Lie
tuvoje, nė perdaug šiltas, nė šaltas. 
Čia yra keletas lietuvių farmerių, ku
riems gerai sekasi. Kurie norėtut at
važiuot čia pasižiūrėt musų farmų, 
praneškite pirma per laišką kad męs 
galėtume su savo automobiliu pasi
tikti.

A. LALAUCKAS. (34) 
% I’aradzi Bros Co.

23 Knox str. Lewiston, Mc.

Telephone: Back Bay 4399 
DAKTARAS

Fr. Matulaitis 
GYDO VISOKIAS UGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

) ' 

) i

Valandos:
Nuo 1 Iki S dieną. 
Nuo 7 iki • vai. ▼’kkara.

41> BOYLSTON STR.
Salta <19. 420 ir 411,

Netoli didžiojo miesto knygyao,
BOSTON, MASS.

T-



Naktis

v
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Jam tas nepatinka.
Džiova Ilgakojis buvo su

pykęs ir jis turėjo už ką pyk
ti.

„Laiza,” jis sušuko, „ar 
tau nesakiau, kad vaikai 
anglių mano skrybėlėj iš 
skiepo nenešiotų? Man tas 
nepatinka!’’

„Klausyk, turėk jau razu- 
mą,” atšovė jam pati, „ši
tos skrybėlės šeipą tu suga
dinai su savo kreiva galva. 
Prie to tu dirbi per dieną 
prie anglių, tai ką tas ken
kia, kad truputi daugiau bus 
dulkių?”

„Tu nesupranti. Laiza,” 
atsakė Džiova. „Aš tą skry
bėlę užsidedu tik vakare, ir 
kuomet ją nusiimu, tai ant 
mano kaktos palieka juo
das lankas. Kiti vyrai tuo
met iš manęs juokiasi, kad 
prausdamas feisą aš skrybė
lės nenusiimu. Taip negra
žu, Laiza!”

Saulutės spindėjims paleng
vėle gęso,

Jau vakars aptildo laukus, . 
šiltutis vėjalis gėlių kvapus 

neša,
Gaivina krūtinėj jausmus.
Kaip mielas, malonus ramu

mas nakties.
Kaip veržiasi mintis dau- 

son!
Ir neša su savim ilgesius šir

dies.
Ir klaidžioja jieško tamsoj..?
Giružės sumigo ir šniokšda

mos snaudžia,
Tik virpa žvaigždutės aug- 

štai,
Iš jausmo ir vilties dvasia 

verpia, audžia.
Ir tiesia kur šviečia tikslai...

$ # ♦

Norėjau ir laukiau prašvin
tant aušros,

Gerėties parvuotais aušros

I

spinduliais,
akys pavargo belau
kiant šviesos, 
dengias blakstienai? 
sunkiais.

Saldusis tu miege, nutildai 
krutinę

Ir sielą liūliuoji sapnais, 
Sustiprini dvasią, padidini 

žinią,
Pripildęs krutinę geismais!

L. Sudentas.

Bet

Jau

Dobilai.

Irgi filozofija.
Tėvas:—Gamtos filozo

fija, vaike, tai mokslas apie 
priežastis ir pasekmes. Pa
dėki m, tu matai kaip garas 
eina iš plyšio, bet tu da neži
nai, kodėl jis eina...

Vaikas:—O ^fės, aš žinau. 
Garas eina iš katilo, kad 
mama galėtų tavo laiškus 
atidaryti ant jo pasildžius.

I

Negali matyt.
Rustus tėvas:—Klausyk, 

Uršule, tas jaunas vyras a- 
teina pas tave pertankiai. 
Koks jo mieris?

Uršulė:—Kad aš nema
čiau... jis vis po tamsiai...

žalioj lankoj pakalvėje, 
Nieks nearia, nieks nesėja, 
Ten kur Vilija vingiuoja. 
Šilku dobilai žaliuoja.
•Jie žaliuoja, žiedus krauna, 
Puošia pavasari jauną 
Margais minkštučiais žie- 

[dais.
Ir pripildo kvapais orą. 
Kvapai gimdo sieloj norą 
Apsistoti, pasilsėti. 
Pasidžiaugti, pas’gerėti, 
Kaip beūžės medų renka, 
Dūzgia, skraido sau po 

(lanką. 
Išdabintą dobilais.

Kainas J r.

I

ik
V

SMU! K H. I’ASIGARSINIMŲ 
KAINA “KELEIVYJE.” M. GALLIVAN CO

Nėra reikalo atsiprašyti
Senis suėmęs už apikak- 

lių du besipešančius vaikiš
čius, kada vienas jų pradė
jo verkt nusišluostęs nosį 
ir pamatęs kraujuotą ranką, 
senis, papurtęs pergalėtoji 
sako:

— Sukruvinai, necnate, 
savo draugą, atsiprašyk ji.

— Nėra reikalo!—atkirto 
sumušėjasu

—Kaip tai nėra reikalo. 
Juk tu ji nuskriaudei.

—Tai atsitiko iš netyčių. 
Aš taikiau jam į aki,kad pa
daryt jam ją juodą, o jis po 
mano kumščia pakišo savo 
nosi, tai jis pats kaltas.

Svarbi priežastis.
Jauna pačiutė:—Ar žinai 

Juozuti, aš pi ūmesniam ledo 
vežėjui atsakiau, kad dau
giau mums ledo nevežtų.

—Kodėl? Ledas juk to
kiame karštyj reikalingas.

—Taip, bet tas antras le
dų vežėjas man pasakė, kad 
už tuos pačius pinigus pris
tatys mums šaltesni ledą.

. OI TAI LINKSMA.
Aš dainuoju dainužėlę, 
Oi kaip linksma uliavot, 
Tiktai virba širdužėlė, 
Kojos veda mane šokt.

Ir atėjo mergužėlės
Ant pikniko manęs vest, 
Aš tik šokau nusigandęs 
Negaliu pančiakų rast’

Bet kaip galint susigrėbęs 
prie merginų greit skubau, 
Ir pažvelgiau susigėdęs, 
Kad Marytės

Mokinys.

Šiuomi prant^am, kad p. MIKAS PETKAU
SKAS. ..... res aiškumų ir aaturaiis ;u ' ą save 
balso ant Coiumbijos rekordų, sutiko adaryti 
kontraktą su Coiumbijos kompanija ir t lėl 
šio laiko jo balsą galit girdėt 
COLUMBIJOS rekordų.

10-inch 75c.

Įdainavo Mikas Petrauskas, 
(SUKTINIS. 
(VALIA. VALUŽĖ.
PRIRODiNO SENI ŽMONES MAN 

JAUNAM MERGELE 
(KUR TAS ŠALTINĖLIS.
NAUJOJI GADYNĖ, 

t i AiNiUS.
• SUKRUSKIME BROLIAI. įdainavo 

choras.
< EINA GARSAS NUO RUBEžlAUS. 

Įdainavo choras.

Įvairiu šokių muzika.
(DĖDUKAS. Polka. Orkestrą. 
(SALDŽIOS LUPOS. Polka. O kestra.
; STi’?-: BRIšKiU POLKA. Armonika solo 
(JURGIUKO KAZOKAS.
.POLKA NUO RUDOS. 
(MAŽRUSIŠKA POLKA. 
(BATU ČISTYTOJAS.

pinu sol*.
(SALDUS BUČKIS. ‘ 

pinto solo.
.c rekorde galit gaut kiekvienam

ras (. l.jnbijos paruavėjus.
Reikalaukit ilustruotą katalogą C:>lumbijos

Armonika 
Armonika 
Armonika
Maršas.

nuc

Norint ką nors pirkt, parduot, pa
ieškot prasišalinusių ypatų, pa j ieš
kot giminių, draugų, arba ką nors 

ai p pagarsint, už tokius pagarsi- 
imus skaitoma pc 2c. už žodį.
Je:gu tokius pasigarsinimus nori

ma patalpyt kelis kartus, tad už se- 
kanė-us .sykius, .skaitoma .tiktai 
po ll’C. už žodi, už kiekvieną sykį.

Už visus tokius paskelbimus ir 
upsivedinių pajieškojimus turi ap- 
ini kėt ir ”Kekivio” skaitytojai.

Paji< skojimus giminių arba drau- 
gų, ' Keleivio".skaitytojams, vieną 
kartą per metus patalpiname dykai, 
tik tokie pajieškojimai neturi būt 
ilgesni kaip 30 žodžių priskaitant ir 
adresą. Bet jei skaitytojas nor pa- 
tulpitit pajieškojimą daugiau kaip 
vieną sykį, tad turi primokėt po lc. 
už žodį, už kiekvieną sykį.

Geriausiai yra garsintis "Kelei
vyje”, nes "Keleivis” plačiausiai 
skaitomas lietuvių laikraštis, o pa
garsinimų kaina labai pigi.

Siunčiant mokestį už pagarsini
mus ar už kitką, popierinius pinigus 
galima prisiųst prastame laiške, tik 
reik užrašyt aiškiai adresų to kas 
siunčia ir Redakcijos. Su bi’e rei
kalu kreipianties į "Keleivį’’ para
šykite adresą taip::

"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Smagiausia užeiga

PRALEIDIMUI Ltt’OSO LAIKO 
VISOKĮ SKANIAUSI 

GĖRIMAI.
1'alpųi ir geriausio tabako Cigaro 

Meldžiame užeiti, o viaadoa 
raai’a gražų pataruavimg.

362-365 M M. St. ItttM.

NAVATNIAUSIA

I

visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

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

Ar jaunos merginos myli senber
nius?

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

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

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

artistiškais paveikslais. 
Kaina tik 35 centai.

Knygos reikalaukite pas:

PIPIRNINKAS.
1510 MILVVAUKEE AVĖ.

CH1CAGO. 1LL. 
arba "Keleivio” redakcijoj. 
Agentams duodu didelį nuošimti- 

(komišiną).
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Krodaueia Ir parankiausia 
vieta lietuviam.
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Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarant uotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime ši laikrodėli ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. I). ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už toki pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Peikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EKCELSIOR WATCH CO.
900 .Athenaeuin l’ldg. CHICAGO. ItL

::

REIKALINGI VISIEMS. TODĖL KURIE JŲ TURITH 
NEUŽMIRŠKITE TV. KURIE DABAR KENČIA BADĄ.

MES NUSIUNCIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS J VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresų;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS. KURIE PASILIKO LIETUVIU B ARBA 
PABĖGO j RUSIJĄ.

LAIVAKORTES i visas pasaulio dalis geriausia gaut pa* ana 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšiea dokumentus 

padarome atsakančiai.

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

VALCAS.

mies-

COLUMBIA
« <OKjM0K

'SS

I Lietuviai Kliaučiai
KRAUTUVĖ

J

Ofiso valandos:

vak.

»

J1EŠKOK PAGELBOS TEN. KUR 
« Ir pradėk tatai tuojaus stodamas

1| KREST KEND2IŲ, 
d'o Ji niekad nepamirš jųa, nta 
jtkendžių gardumas priverčia jų 

jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney’» Creat Ken-

Lietuviškų Rekordų.
Jeigu negausit katalogų aiba rekordu pas 
pardavėją, rašykit pas mus.

švil-

DUOKIT PASIŪT MUMS.

■
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Aniros durys nuo 
Gayety Teatro.
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GRAPHOPHONE COMPANY 
NEW YORK.

Internatlona! Record Dept.

Redakcijos Atsakymai-

MĘS UŽLAIKOME VISUS LIE
TUVIŠKUS REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.
Prisiųsk po 75c. jž kož.ną Rekordą 

parašydamas dainą vardus arba nu
merį, o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų ka:aliogo pamidėda- 
mi ar jau turite mašiną, ar ne. įdek už -4c. štampa orisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BROAIHVAY SO. BOSTON, MASS.

Redakcijos atsakymai.
Namų bosui.—Pranešimo 

laikraštin negalime dėti. 
Jokiems dalykams yra teis
mas ir policija.

P. J. Mackevičiui.—Jūsų 
straipsni pasiliekame. Per
skaitysime ir gali būt kad 
Įdėsime.

Visi COLUMBIA Gramafonai 
ir Lietuviški Rekordai 

gaunami 
PILVINIO ir ZELDOKO

TaL: 2787-J.X 

;Į Dr. David W.Rosen | 
Kalba Lietuviškai. Lenlužkai. \ 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LiGaS.

Valandos:
Nno 8 iki 10 ryta. Ns 

2 iki 8 dienų, nuo 7 
8 vakare.

UI RANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

V i toki u s Vyrama Drabužius 
Siuvame ant Užsakymo 

Ižvalome, sutaisome ir ižprosi- 
namr senus.

Vienir.tėlė Kriaučių kompanija 
Sc. Bostone, kur visame duoda 
gerų ir gražų darbų už prieina
mų kainų.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DžIAUGSIESI. 
Todėl, kurie norit pasisirdiat 
gerų riut^, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.
80UTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
278 Broadway, So. Bostoa.
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Dabcr ką tik išėjo iš p? spandoa

Srauja Lietuviška
ĮKLIJA 

SATYROJE 
mitra Biblijos 5^x8 colius, turi 3S2 
puslapius ir 379 pavciksLlius. Ląbr.i 
idomi ir naudinga kkktiei’a: y patai. 
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tč- 
mydamas i paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus;, užmirs vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogini to
kią knjgą igijo, jam buu trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK Hl.OC
Norinti gaut šia Bibliją, pinigus 

siųskit Esprcso ar Pačto Money Orde
riu, arba registruotame lai Jie adresu: 

"KELEIVIS”
255 Broaduav, 

SO. BOSTON, .MASS.
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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
leivi” skaitydami išsilavins. 
Tą dovaną skiriam tik per 
2 mėnesiu, todėl „Keleivio” 
draugai sukruskite.

Įį SERGAMU VYRAI !R MOTERIS ATEIKITE PAS MANE.
į( Su visokiomis kroniškomis nervų ar nepaprastomis ligomis, reikalau-. 

jančiomis specialisto gydytojaus.
GALIM A JĄ RASTI, 
ant kelio į sveikatą.

(

« 
(

I

673
WASHINGTON

STREET.
netoli 

Boylston Street, 

Antros lubos.

Nuo U ryto iki 4 po piet.
Vakarais:

Nuo 6 vakare iki 8

Nedėliotais:

Nieko jums nelėšuoja apžiūrėjimas, jeigu paimsit gydymą. Tik
ras ir rūpestingas išegzaminavimas atidengs jums tikrą jūsų 
kūnišką stovi, 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 rupest ilgiausia priežiūra 
užtikrina išgydymą kiekvienam.

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

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

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

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

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

Dr. J. II. KENEALY . 575 Hashingten M., BOSTON, MASS.

NORI, KAD MERGINOS 
MYLĖTU?
Mtfp, tai nusipirk

I
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gaust vienų svarų geriausių 
Amerikoj išdirbtų kandžių. 

Gerausias agentas Bostone.

K. ŠIDLAUSKAS 
126 BROADWAY, 

^SOUTII BOSTON. MASS.

fH

KARE IR LIGOS!
KARĖ. TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktu 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Dainoros Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pauto ženk

leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENl E. BROOKLYN, N. Y.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

J
Mes ažtikrinam. kad Jus sučėdysit pinigų T 

ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi X 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- T 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų X 
pa-iuti siutai ar overkotai nesudarko žmo- 
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS

KOTUS PASIUVAM
TAIPGI IšVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PIGIAI IR GERAI.
IR 1ŠPKO.SINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant, Januška
222 W. BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21015 '



KELEIVIS.

Ii
PENKIŲ AKTŲ ISTORINĖ 

TRAGEDIJA.
Iš paskutinių dienų Arkonos 

Motyvai skolinti iš Ji. Komorovskio
JONAS B. SMELSTORIUS.

SLANKA.
Jeigu Henris žuvo, pasakyk Butėnui, 
Kad nors jis ateitų, nes man ilgu vienai.

(Išeina pamažu pei kitas duris.)

BUTĖNAS.
Kur žengt, ką daryti? Man protas sumišo!.

KRAKAS.
(Įėjęs jieško akimis ko tokio ant sienų.) 

Čia rodos kabojo... Kas jį kur nukišo?... 
Taip ilgai kabojo, dulkėmis dulkėjo, 
Ilgai laukė kraujo, akyse blizgėjo, 
O dabar kai reikia pragaišo lyg tyčia!

BUTĖNAS.
Viešpatie, ko jieškai?

KRAKAS.
(Stebėdamasis eina artyn žingeidžiai žiūrėdamas 

Į atsiliepusį.)
Kągi girdžiu šičia? 

Tai balsas Butėno!... Ė, apsirikimas! 
Ten veido skaistumas, čia skausmo arimas.

BUTĖNAS.
Abudu sulaukėm ne geriausio galo! 
Ir tau, nelaimingas, galva taip nubalo, 
Kad jeigu ne balsas sunku būt pažinti.

KRAKAS.
Matyt, kad likimas nore’ išmėginti 
Ir širdį ir protą... Skaudus prityrimas 
Ištvermės mokina—tau nėr ko liūdėti. 
Apvalei Arkoną, privalai praoeti 
Dabar ją rėdyti ir rugėnus vesti 
Naujon gadynėn.

BUTĖNAS.
Nesitikiu rasti 

Gyvenimui tikslo, jei tas, kurs žėrėjo x 
Kaip aušra padangėj skradžion nugarmėjo, 
Ir sieloj paliko tik mirties troškimas — 
Pagalba šis durklas!

KRAKAS.
(Pamatęs Butėno rankose kalaviją, puolasi jį 

atimti, besitampydami.)
Tu turi gyventi, 

Kad pančius sutraukus, kuriais aš apkailti 
Arkoną daleidau.

(Už scenos girdisi triukšmas.)

BUTĖNAS.
(Pribėgęs prie lango, p?o ji žiūrėdamas). 

Žinyčia liepsnoja!... 
Ir už valandėlę būvio da kovoja 
Nelaimingi žmonės!... O baisi skerdynė!

KRAKAS.
Butėnai, tai šitaip miršta mus tėvynė!

BUTĖNAS.
Kai balta dievaitė ant ugninio žirgo 
Gresmynė iškilo, sumirgo ir dingo! 
Tai mano jaunoji—nuotaka—meilutė! 
Einu, sale josios ir man reikia būti!

(Butėnas pastato kalaviją augityn smailaga- 
liu, kad persivėrus, Krakas paspyrimu išmuša 
jani ii iš rankų ir vienu sykiu abudu pagriebia ji 

nuo aslos, varžosi).

KRAKAS.
O rankos kai replės!... Leisk man 

nusimeigti.
BUTĖNAS.

Ne. Aš pirma žusiu. Tau gali suteikti 
Atgaiviną krūtinėj ta, kurios jieškojai, 
Gi man viskas žuvo.

KRAKAS.
Ir kam da meluoji 

Ir apgaudinėji seną nelaimingą 
Savo draugą, tėvą!

BUTĖNAI.
Ne, žinia teisinga. 

Slanka atsirado.
KRAKAS.

Gyva, ar jau mirus?
BUTĖNAS.

Sveika—tiktai dvasios skausmų vr 
prityrus.

TVERIJONAS.
((Įbėgęs kraujais aptekęs). 

Ar tu vis da šičia, kada viskas griūva! 
Kas gyvas da liko, į vergus pakliūva, 
Vaidyla jų tarpe, sudegė Gresmynė. 
Butėnai, nejaugi baisinga skerdynė 
Ir brolių nelaimė nestengia uždegti 
Pagiežos pas tave? Jei taip tai lik sveikas! 

(Taikosi persivert kardu, bet išbėga).

nuotaka—meilutė!

BUTĖNAS.
Bausmė turi būti. Atsakyt man laikas!

KRAKAS.
Kurgi yra Slanka? Vesk, ar pasakyki.

BUTĖNAS.
Pirm negu nueisi pas ją išklausyki 
.r prieš paskutinį mano atkvėpimą 
Suteik man malonu savo atleidimą.
Tuo tarpu meldžiu da, kad tai nelaimingai 
Vestumei pagalbą. Šiai audrai baisingai 
Praėjus gal jiji atgaus sveką protą. 
Gi dabar prieš tave aš savo ligotą 

i Sielą atidengsiu. Žinok, kad suėdė 
i Man ją mano meilė. Likimas taip rėdė, 
Tečiaus nenorėjau aš tavęs nuskriausti. 
Širdyj buvo meilė, turėjau ją jausti.
[r slėpdams nuo tavęs ir nuo jos kentėjau. 
Aš ją kaip dievystę—aš Slanką mylėjau. 
Kad dabar Gotsalka mus ją sugrąžino 
3e širdies ir proto, tai tik dievai žino, 
Kai sunku man jąją nelaimėj palikti. 
Nežiūrėk taip baisiai ir nenorėk pykti 
Ant manęs, kurs mirdams meldžiu atlei

dimo.
Nors tu, kurs mylėjai, nemesk prakeikimo 
Ant manęs, kad delei meilės pasiskyriau 
Ne didvyrio mirti.

KRAKAS.
(Gailestingai žiūrėdamas).

Iš to ką patyriau, 
Nežinau ar juoktis, ar tiktai stebėties, 
Ar tavęs, varguoli, gailėties—gailėties!...

BUTĖNAS.
* * * * Dievų turi širdį!

Jeigu man atleidi, lik sveiks, lai negirdi 
Ausis kito žodžio!

(persiverdamas kalaviju).
• Ot taip!— toksai galas!

KRAKAS.
(Stovėdamas nusilenkęs ties mirštančiu). 

•Jau mirė... Jau veidas sustingo išbalęs.. 
Pasilenkia paimt kalaviją.)

SAUNORAS.
(Įbėgęs kambarin, prisicelinęs perveria Kraką) 

iš užpakalio).
Ir man laiks atėjo, kad tau atmokėti, 
Žūk iš mano rankos!

KRAKAS.
(Konvulsiškai išsitiesdamas).

Tu!... o buk prakeiktas!
SAUNORAS.

Ar velniai man leido neapsižiurėti... 
Te žūva ir Krakas, didelis čia daiktas!

MAKARAS.
(Įsiverždamas su kryžiaiviais).

Visą žalčių lizdą reikia iškratyti. 
Ar jau nieks neliko, kad nuo mus prašyti 
Mirties ar malonės?—0 šičia Butėnas! 
Ir Krakas jau guli?.. Nejaugi tu vienas 
Patiesei abudu? Matai tu vis gyrei 
Butėno galybę, o dabar du vyrai 
Tavęs neįveikę.

(šluostydamas kraujuotą kardą skraistės 
skvernu eina prie sosto. Saunoras užstoja 

jam kelią).

SAUNORAS.
Sostą nesutepsi!

MAKARAS.
(Piktai pašiepiančiai)

Ar tavęs klausyti tu man gi paliepsi?
(Kareiviams),

Tuojaus ji suimkit! Ir už jo pagalbą 
Greit apvainikuokit virvės kilpa galvą!

SAUNORAS.
O žalty prakeiktas! Tu to nesulauksi! 

(Puolasi su kardu prie Makaro, bet pervertas 
krinta augštielninkas).

MAKARAS.
Už nuopelnus Kryžiui danguj daugiau 

gausi.
O dabar atveskit man šičia vaidvlą. 

(Kareiviams išėjus išpildyt įsakymą. Maka
ras atsisėda ant sosto, šaiposi, pasipučia ir 

žvalgosi aplink). •

Tiktai tvirtos dvasios ant minių iškyla, 
Minkštaširdžiai žūva....

(Kareiviams atvedus vaidvlą)
Atriškit jam pančius! 

Tai ką putnus semi, pasišauk dievaičius 
Kad tave apgintų. Matyt prieš mus minią 
Gėdijies, kad buvo dievai neapgynę 
Nei tavęs mus Kryžiui sukrito po kojų. 
Idant nesurengtum mums daugiau pavojų. 
Turi būt pakartas!

VAIDYLA.
Leiskite man tarti, 

Kad jeigu jus Dievas liepia žmones karti 
Už laisvės gynimą, meldžiu išklausykit 
Ir mane ant bokšto augštai pakabinkit, 
Kad galėt’ matyti toliausias praeivis, 
Ką gali nuveikti žmogžudys kryžeivis.

(Makaras pašoka su kardu rankoj, uždanga 
smarkiai nusileidžia.)

• •
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social-demo-

Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siysk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas paa mus ateitą greitai.

i

7

valstija

Dr. J. RUSSELL PRICE Co., L.1101 -9 Bo. CUnton Be, CMcaco, m. 
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus patiąati V1M1 dykai, apšokti* 

pačta jugy brangią medikalliką kaygą.

Vardai ir pavardė
Gatvė ir Ko. ........
Miestu .................

Rusijos Lietuvių Seimas.
Gegužės 27 d. prasidėjo Rusi

jos Lietuvių Seimo posėdžiai. 
Jau tą dieną atvažiavo daugiau 
ne 250 atstovų.

Atstovai suvažiavo iš įvairių 
Rusijos kampų, net iš tolimojo 
Sibiro. Sąstatas margas: seni 
ir jauni, inteligentai, sodiečiai... 
Moterų atstovių vos kelios. Ku
nigi) nemaža, bet vis dėlto ma
žiau, negu daugelis tikėjosi.

Kuone visi atstovai jau pirm 
dar prieš prasidedant posėd- 
džiams pasidalino frakcijomis. 
Yra ir bepartvvių kuopa, liet jį 
kasdien vis mažėja.

Salėj taip-pat susėdo frakcijo
mis. Lietuvos social-demokra
tai. socialistai-liaudininkai, san- 
tarininkai, pažangininkai bepar- 
tyviai, krikščionįs-demokratai 
ir katalikai. Pačiame dešinia
jame sparne sėdi vieni kunigai, 

i matyti tik viena moteris ir 2-3 
seniukai. Daugiausia liaudies 
kairiųjų tarpe, ypač socialistų- 
liaudininkų frakcijoje.

GEGUŽĖS 27 D. POSĖDIS.
Pradėjo posėdi Tautos Tary

bos pirmininkas St. šilingas. 
Pasveikinęs susirinkusius, jis 

[pasiūlė rinkti prezidijumą.
Vokietaitis Santaros vardu 

siūlo rinkti koalicinį prezidijumą 
Tam pritaria ir visos kitos fra
kcijos, išėmus tik social-denio- 

j kratus, kurie siulio rinkti soci
alistini prezidijumą. Tokiu bu- 
du, yra du pasiulymu — Santa
ros ir social-demokratų. Pirma- 
sai sako: rinkti prizidijumą iš 
atskirų partijų ir kuopų, tarp 

j Šeinio narių apsireiškusių. An- i 
j trasai—rinkti prezidijumą iš so-;io8, susilaikė 6. 
j cijalistinių partijų. Už pirmąjį: balsavo vos 42 žmonės.
balsavo visos frakcijos 150 bal-;ga balsavo už krikščionių demo- 
sais. išėmus tik ėocial-demokra-, rezoliuciją. Tokiu budu.pri 

i imta krikščionių demokratų re- 
Įzoliucija. Tada social-liaudinin- 
j kai ir social-demokratai pranešė, 
kad jie rinkimuose dalyvauja, 

. rinkimų metui išeina iš salės.
Už antrąjį baisa-1 Santaros atstovas taip-pat pra

neša, jog ir jie rinkimuose neda- 
desi-'iyvaus ir išeina iš* salės, kadan- 

Prieš balsavo 140 ?į jy rezoliucija buvo atmesta. 
Sęcial-liaudinin-■ Salėje palieka Pažanga ir kiti 

Kįla klausimas, ar 
yra kvorumas. Siūloma patik- 

esančiųjų skaičių. Kun.

t

šame ir dabar garantuoti, jei 
reakcija kiltų, jus remtumėte su 
senaisiais savo draugais. Brė
ži i urnas yra galva, vadas, to
dėl revoliucijos metu ten negali 
būti kramolos malšintojų. Be 
to, buvo nurodyta, kad jų ir 
pretenzijos neatitinka tikreny
bei. .Juk kas rinko šituos kuni
gus — mažiausia susipratusieji, 
kuriems lengva galvą susukti. 
Labiausia susipratusieji —fron
te. Iš ten tik vienas-antras te
galėjo atvažiuoti. Taigi, jei de
šiniųjų čia yra, tai tik dėl blogų 
aplinkybių. Jei tų aplinkybių 
nebūtų, tai gal nė vieno kunigo 
• ion nebūtų rinkę. Nebūtų ta
da reikalo su jais ir dėl rinkimo 
prezidijuman tarties.

Kun. Vailokaitis, krikščionių 
demokratų vadas, ir kiti iš kai
lio nėrėsi, išrodinėdami savo 
"demokratingumą.” Vienas iš 
jų tvirtino, kad krikščionis de
mokratai nesą priešingi net kru
vinai revoliucijai (sic!), bet ge
riausia, turbut, juos nušvietė 
kun. E>unišas. Jis nabagas, ma
tyti užmiršo, kokiu metu gyve
na. nes įlipęs tribunon pradėjo 
kalbėti taip, kaip kalbama buvo 
anais laikais. Girdi, mes nemo
kame laisve naudoties, mums 
pančio dar reik.

Kairiajam sparnui protestuo
jant iš vietų, kalbėtojas pasku
tiniuosius savo žodžius atsiė
mė.

Balsavimas. Už
kratų rezoliuciją balsavo 92, 
prieš 125, susilaikė 11. Už krik
ščionių demokratų—118, prieš 

Už Santaros 
Pažan-

j pradėti. Kitas posėdis skiria- 
, mus ryt dienai, 2 valandą.

GEGUŽĖS 28d. POSĖDIS.
šiandien atstovu susirinko 

295. Pirmas klausimas — pre- 
zidijumo rinkimas. Kun. Čes
nys Katalikų Tautos Sąjungos 
vardu skaito deklaraciją-protes- 
tą prieš tai, kad jų neįleidžia 
prezidijuman ir praneša, kad ji 
savo kandidatų prezidijuman 
nestatys. Paskui dar eilė kal
intojų. d-ras Nagevičius (be- 
partyvis) social-deniok ratai— 
d-ras Avižonis, Smolskis. Rasi- 
kas, socia-liaudininkai—afic.
Kundrotas, afic. Salad/.ius nuro
dinėja, kaip ir vakar, kad revo
liucinei demokratijai negalima 
viename suole sėdėti su princi- 
pijaliais revoliucijos priešinin
kais, buvusiais ir busiančiais 
kramolos malšintojais.

Kadangi katalikai atsisakė ei
ti prezidijuman, tai tuo pačiu 
nebegali būti kalbos apie kairių
jų demokratų vakar priimtąją 
rezoliuciją. Lieka, vadinasi, 
rinkti iš 5 partijų ir bepartvvių. 
Įdomu betgi pastebėti, kad (Kras 
Bukontas Pažangos vardu pra
nešė, jog jo frakcija "pripažįs
tanti katalikų partiją. Na, o jei 
ji atsisakė prezidijuman įeiti—. 
tai jos dalykas.

Siūloma dvi rezoliucijos: so
cial-demokratų—rinkti po 3 iš 
4 partijų, faktiniai Tautos Tary- 
lioj dalyvavusių (social-demo
kratų, social-liaudininkų, santa
ros, pažangos) ir Santaros— 
rinkti iš šių partijų: social-de- 
mokratų, social-liaudininkų, 
santaros, pažangos, krikščionių 
demokratų ir bepartvvių frakci
jos.

Už pirmąją balsavo 112, prieš 
128, susilaikė 12. Už antrąją — 
125, prieš 110, susilaikė 9. Pri
imta antroji.

(Toliaus bus).

'.....................................................................................
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Jonas A. Katkus j
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame

rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruotu 

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji ^galit 
kreiptis laišku šiuo adresu: (30)

J. A. KATKUS
2204 Forbes s t.. Pittsburgh, Pa.

S. Baracevičius
GRARORIU8.

Palaidoja viiuoae apliakinfaoM 
mintuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidoj u už 45 dolerius, 
maža až 15 doL

Parduodu Paminklus ir Kriot 
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinežimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
až pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičiva
Gyvenimo vieta: 237 D Str
Tel. So. Boston 1052-W.

tus ir social-liaudininkus. Pir
mieji balsavo prieš, o paskuti
nieji susilaikė. Susilaikė dėl to, 
kad ši rezoliucija buvo balsuoja
ma pirma ir kad jos galas yra 
nepriimtinas, 
vo tik social-deniokratai ir liau
dininkai ir vienas-antras 
niojo sparno, 
ir 6 susilaikė, 
kai už šitą rezoliuciją balsavo!dešinieji, 
dėl to. kad greičiausia paaiškė
tų, koksai yra Seimo sąstatas.' rjnti

Priimta Santaros rezoliucija. Vailokaitis sako, kad tai nerei- 
Savaime suprantama, jog. prie- kalinga daryti. Visrvien esą ne
muš tokią rezoliuciją, kįla min- žinia dar kiek teisėtų atstovų 
tis—iš kokių gi partijų ir kuo- yra. nes mandatai nepatikrinti, 
rų reikės tą prezidijumą rinkti. 
Tam klausimui aptarti ir buvo 
padaryta 30 minutų pertrauka.

Po pertraukos J. Glemža so- 
cial-demokratų frakcijos vardu 
praneša, kad jie sutinką rinkti 
prezidijumą tik iš tų partijų.; 
kurios faktinai dirbo Tautos Ta
ryboj, t. y. social-demokratų. * 
social-liaudininkų, Santaros ir 
Jažangos. nat jv so
cial-liaudininkąi. L. Natkevi
čius Santaros vardu pasiūlė rin
kti iš 5 partijų (vadinasi, augs- 
čiau minėtųjų ir kairiųjų denio-į 
kratų ir bepartvvių). Kairieji 
demokratai prie Santaros rezo
liucijos pridėjo: ir iš katalikų 
partijos. Dėl šitų pasiūlymų 
pirmą dieną ii’ kalbėjo ištisą va
karą.

Kairieji svilina klerikalams 
akis. Socialistai liaudininkai (Su 
gintas, Marma, žičkus, P. Dau
gėla ir kt.) ir social-demokratai 
(d-ras Avižonis, d-ras Matulai
tis, R. Rasikas. J Smolskis ir 
kt.) nurodinėjo, delko dešinia
jam sparnui nėra vietos prezi- 
dijume. 
visur 
vėluva. 
davė, 
džiasi ir tie, kurie anksčiau ją 
skarmalu vadino. Mus, revoliu- 
cjonierius, dabar sveikina ir tie. 
kurie anksčiau išdavinėjo rusu 
valdžiai. Jei jus sakotės nesate 
revoliucijos priešininkai, tai del
ko jus nesveikinote mus tada.kai 
mes kovojome, kai dar neaišku 
buvo, kur laimė kryps. Gi da
bar, kada mes savo krauju vi
siems laisvę iškovojome, jus len
date ir sakote: mes jūsų drau
gai, mes taip-pat kovojome. Ne. 
mes netikime. Jus ėjote drau
ge su senąją valdžia, todėl nė-

Patikrinus, pasirodė, kad salėje 
liko 111 žmonių, o kvorumui rei
kalinga 115 (kvorumą nustatė 
patsai pirmininkas, būtent: pu
sę dalyvavusiųjų šiame posė
dy). Vadinasi, rinkimų negali-

Jie sakė: dabar 
plevėsuoja raudona 

Ta vėluva mums laisvę 
Po ta vėluva dabar glau-

gančiu. lietuviukai kalbančiu vyru ir mo 
tere pasauly c. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų, Kaipo teisingą draugą Ir reredari — 
kad žinotų kas aš esu-kuomi e^u—-ka aš
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurj aS dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugel;, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. Ai atidžiai studijivau ir tiriučjau tas se
nas, < hroniSkas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. Al noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jusą draugu 
Ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano I>ykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite ••OSpra* 
n e Alma vinie*.
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EXTRA! EXTRA! EXTRA!

“DILGELES
Keliasi iš numirusių. Aleliuja!

Nuo rugsėjo mėnesio pradės eiti iliustruotas 
juokų, satyros ir meilės mėnesinis žurnalas "Dil
gelės.” Leidėju bus J. Neviackas. Redaguos 
"Dilgėles’.’ juokdarių generalis štabas. "Dilgė
lės” smarkiai dilgins visus parazitus, dykaduo
nius, darbo žmonių išnaudotojus ir tamsintojus. 
"Dilgelės" pataisys pasaulį, jos nuvers kaizerį 
nuo sosto ir užbaigs karę.

Tad visi, kurie trokštat karės pabaigos, tuo
jaus užsirašykit "Dilgėles.” Prenumerata me
tams 1 doleris. Pavienis numeris 10 centų.

Užsisakymus siųskite šiuo adresu:

J. NEVIACKAS,
149 Millbury St., Worcester, Mass

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Jfegalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Ecmatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti. '

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo UŽBUodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpaimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
taukiai kaukina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopijų tos knygos iia»<lien. .Toje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užturi tokias infortnaeijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurio ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti augražiuta jutu seuu laiką svei
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šita dykai duodamą knygą ir patirti faktus anie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siirskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite 4itą brangu vadą J svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais paturimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
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8 KELEIVIS.

ŽINIOS IS VISUR
SUSTREIKAVO 10,000 

ANGLIAKASIU-
Kentucky ir Tennessee 

valstijose sustreikavo apie 
10,000 angliakasių ir unijos 
vadai sako, kad tuojaus dar 
kita tiek prisidės prie strei
ko. Darbininkai reikalauja 
pripažinimo unijos ir nau
jos sutarties apie mokesti.

MOKINANTIES ŠAUDYT 
UŽMUŠTA 3 ŽMONĖS.
Ties Marietta, Ga., moki- 

nanties kareiviams šaudyt 
iš kanuolių, 
nys perlėkė per kalną ir 
sprogdamas užmušė du 
juodveidžiu ir vieną baltvei- 
dę moterį.

vienas šovi-

užmušė du

PAVOGĖ $10,000.
Arizonoj, Tuscono mieste

lyje iš pačtos pavogta pakie- 
tas su $10,000. Manoma, 
kad tai bus vieno tarnauto
jo darbas, kuris dingo kar
tu su tais pinigais.

Policija nenori eiti karėn.
Bostono policijos viršinin

kas O’Meara išleido savo pa
aiškinimą? kad jeigu pripa
žinti tinkamais į kareivius 
policistai butų paimti, jų 
vietos nėra kuomi užpildy
ti. Mat truks stiprių vyrų. 
O’Meara aiškina, kad visuo
menė daug nukentėtų dėl 
policijos silpnumo ir truku
mo. Girdi, laukiamųjų riau
šių nubutų kam nuslopintu 
tai O’Mearos nuomone polici 
jos spėkų šiuo laiku negali
ma mažinti, imant policistus 
kariumenėn, bet kaip tik 
priešingai—reikalinga sus
tiprinti policiją, kad užlai
kius tvarką.

Tokio didelio pavojaus dėl 
sumažėjimo policistų skai
čiaus mes visai nematome. 
Tegu tik policistai teisingai 
pildo visuomenės tarnų ir 
tvakos sargų pareigas, ma
žiau tarnauja juodajai kapi
talistų reakcijai, o policistų 
tvarkai pridaboti užteks 
dukart mažesnio skaitliaus.

darni parodas lyg dėl išjuo
kimo tarptautinės darbinin
kų šventės 1 gegužės.

Galų gale ir Amerikos 
darbininkai pradeda susi
prask Šiemet nedarys paro
dos, tik laikys milžinišką! 
mas-mitingą Boston Comm- 
on sode.

Atsigabeno dvigalvį veršį.
Praėjusi panedėlį atvyko 

Bostonan iš Costa Rica tū
las Manuel E. Castro ir at
sigabeno su savim nuo far- 
rros dvigalvi veršį. Veršis 
atsiradęs prieš kelias savai
tes, bet labai trumpai gyve
no. Atgabenta ji, kad ati
davus New Yorko gamtos 
muzėjun. Abi veršio galvos 
gerai išsivysčiusios.

BONOS 
Malted 
Milk

CAGwū 3KAN3 ■

HASNOEOUAL
MmiSi | |
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• UŽMUŠTU KAREIVIU 
PAČIOMS MOKĖS 

PO $180.
Valdžia paaiškino, kad 

Amerikos kareiviai gauna 
nemažiau, kaip $30 i mėne
sį ir kad užmuštų kareivių 
pačioms bus išmokama po 
$180 posmertinės. Daugiau 
jos nieko negauna.

TEOLOGAS UŽMUŠĖ 
SAVO TĖVUS.

A. S. Maghakian, baigę? 
Massachusetts teologijos 

kolegija armėnas, pereitoj 
sąvaitėj Californijoj nušo
vė savo motiną ir tėvą už 
tai, kad jie paveržė iš jo na
mą.

BONKOJ ATĖJO ŽINĄ.
Netoli Bostono pajurėj 

atrasta vandens 
bonką, kurioj buvo užkimš
ta ant popierėlės šitokia ži
nia: „Meldžiu pranešti, kad 
Gerald Crowley, gyvenęs po 
No. 78 St, Bostone, 
randasi išneštas ant 
Pacifiko vandenyne, 
kit šitą rašteli ant 
ties.” Žinia rašyta 
kai.

išneštą

dabar 
salos 

Laiky- 
atmin- 
angliš-

\z

Vietines Žinios
3500 darbininkų rengiasi 

streikan.
Fore River Shipbuilding 

varduose dirbantieji darbi
ninkai pareikalavo augštes- 
nės mokesties ir kad samdy
tojai nesamdytų darban ne
išlavintų darbininkų, ypač 
prieš tai smarkiai protestuo
ja mechanikai ir dailininkai. 
Darbas čionai yra valdiškas. 
Statoma valstybei laivus, 
bet tą darbą pavesta atlikti 
privačiai kompanijai. Kom
panija laikosi savo papras
tos sistemos, o darbininkai 
reikalauja, kad laivų buda- 

’vojimo darbe butų ta pati 
sistema, kokia yra arsena
luose ir kituose valdžios dar
buose.

Darbininkai davė kom
panijai vieną savaitę laiko, 
kad jų reikalavimus išpildy
tų. Jei iki to laiko nebus iš
pildyti, tai Quincy laivų sta
tymo dirbtuvėse žada sus
treikuoti 3500 darbininkų.

Protesto prakalbos.
Bostono Darbininkų Tary

ba kartu su socialistais pa
rengė protesto mas-mitingą, 
kuris Įvyks 19 rugpiučio, 3 
valandą po pietų Boston Co- 
mmon sode, čia bus išaiš
kinta daug svarbių dienos 
klausimų, kurie paliečia vi
sus žmones, ypač darbinin
kus. Mas-mitingas leistinas. 
Visų darbininkų pareiga da
lyvauti. ~

Lietuvių prakalbos.
Ateinančioj nedėlioj. rug

piučio 19 d.. 7 valandą vaka
re, Lietuvių salėje So. Bos
tone Įvyks LSS 60 kuopos 
surengtos prakalbos. Kal
bės J. B. Smelstorius, M. Du- 
seika ir kiti. Yra begalo 
daug svarbių reikalų ir 
niame gyvenime, dėlto ypač 
darbininkai ne tik iš Bosto
no, bet ir iš apielinkių susi
rinkti.

Be to dainuos ir Birutės 
Kanklių Choras.

Svarbus LSS. 60 kuopos 
susirinkimas.

Ketvergo vakare (16 rug
pjūčio) socialistų salėje bus 
svarbus 60-tos kuopos susi
rinkimas. Geistina, kad 
kiekvienas kuopos narys da
lyvautų, nes kiekviena diena 
neša vis naujų klausimų mu
sų gyvenimui, juos reikia iš
siaiškinti, kad žinotume kur 
link einame ir ką turime 
veikti.

Per Labor Day nebus darbi
ninkų parodos.

Šiemet, kaip paskelbia or
ganizuoti darbininkų lyde< 
riai, Labor Day diena nebus 
apvaikščiojama kaip papra
stai būdavo. ”Labor Day'’ 
Amerikos darbininkams li
kosi įvykdinta, kaipo prieš- 
ginybė 1 d. gegužės. Kadan
gi 1 d. gegužės patįs darbi
ninkai nutarė švęsti, tai bur
žuazijos palaikytojai pasky
rė Labor Day dieną, kurią 
kuone per 30 metų Amerikos 
darbininkai švęsdavo, reng-

Idealis 
Muilas

Išpėrė kaili ir da teismas 
save ranką pridėjo.

Pereitą ketvergą, (2 d. 
rugp.) Zigmas Valungevi- 
čius užtiko savo pačią besi
myluojant su armėnu Rasp. 
Kargassin ir armėnui gerai 
iškaršė kailį. Negana to 

. Volungevičius da apskundė 
'armėną už griovimą šeimy
niško gyvenimo. Teismas 
•armėną nubaudė, uždeda
mas $25 pabaudos.
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Kodėl neatsikelt ryte 
atsigaivinusiu ir kngviu 

prie dienos darbo.
l'ain Jus jausitės, jeigu :sg.r.-itv 
stiklą

BORDEN’S 
Malted Milk 

IN THE SQUARE PACKAGE

prieš atgulsiant. Jis paliuosuos 
kraują r.uo jūsų pailsusių s uagių 
ir tas padarys jus smagiu ir gar
džiai atsigersi!.

PIRK PAKELI ŠIANDIEN
Parsiduoda kiekvienoj aptiekoj

Išpildyk šita kuponą ir pasiųsk
Malted Milk Depl., K 

Borden's < ondensed Milk Co. 
New York.

Jdėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedį ir -ampelį, pakaktinai iš
bandymui.

Nante .............................................................

REIKALINGI 
DARBININKAI 

Tvirti vyrai tinkami prie 
sunkių darbų, 56 valandos 
sąvaitėj.

Darbas ant visados (jeigu 
abi pusės užsiganėdins) ir 
gera mokestis ir netoli nuo I 
Jūsų namų. N'ereik mokėti! 
už važinėjimą. (33) J
AMERICAN SUGAR 

REF1NTNG CO.
19 Granite street,

So. Boston, Mass.

ir

Dr. A. F. CR1ST0N
101 MARLBOROUGH ST
netoli Massachusetts avė.

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimui 

gydymui kiekvieną dieną.

Valandos: Nuo 9—11 iš ryto; po pist 
nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.

Privatiškas Lygonbutis su 26 ge- 
•’Oir.s lovomis. Visais moderniškais 
.taisymais ir aparatais dėl abiejų į 
lynų ir chroniškų ligų. Didžiausią 
atydą atkreipia ant visų ligonių, jei
gu pagelba arba gydymas yra gali-

101

Address

Kreipkis tuo adresu:

Marlborough Strect, 
Boston, Mass.

Tel. Back Bay 807.

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

SAUGIAUSIA BANKA

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

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

JOSEPH A. MAYNAR~—PREZIDENTAS

TALPINIMO SKYRIUS. Ant 
padėtų apsaugai pinigų, priskai- 
tomas nuošimtis 12 kartų per 
metus—paskutinę dieną kiekvie
no mėnesio.

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

PADĖT PINIGUS I BANKA 
GALIMA PRISIUSI' PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Rankoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.

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

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

LAURENCE. M ASS.
Didžiausias ir puikiausias

PIKNIKAS!
Rengia Birutės L. M. P. S. A. 8 kuopa 
Subatoįe. 18 Rugpiučio-August. 1917 
Socialistų Kempėje Maple Parke, 
Methuen, Mass. Prasidės 2-ra vai. po 
oietų ir tęsis iki 12 nakties.

GERB. DRAUGĖS IR DRAUGAI! 
Nepraleiskite ne vienas neatsilankę 
int šio pasilinksminimo, nes progre- 
■yčių piknikai būna gražiausi ir lin- 
ksmaiusi. Grieš puikiausia muzika. 
Galėsite geiai pasišokti ir paraman- 
suoti. Yra tris preisai vertės po 
<5.00. kurie bus smarkesni bėgti ar- 
ba šokti—gaus preisus. Preisus 
mkauia Draugės Grinkevičienė, pui
kius čeverykus; Jatulevičienė baKSą 
•>gam: M. Kulbiutė, baksą saldainių. 
Taipgi ir apielinkės draugai nepa
mirškite atsilankyti, nes žinot kad 
I.awrence yra tūkstantis merginų. 
Bet nepamirškite nė savo atsivežti!

PASARGA: Važiuojant iš Lawren- 
•e reikia imti karą ant kampo Hamp- 
shire ir Essex Sts.. arba Elm ir Short 
Sts, su užrašu Haverhill; išlipt ant 
Maple St. ir eit po dešinei į Kampę.
Šird:ngai užkviečia KOMITETAS

OcMCUrMJAJJA T .T! ■ i ■ !

J. J. Kelley&Co.?
------   . - T |

VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RlšIES.

B. S. Stone, Oph.D
Akių

Specijalistaa.

•7l;
(C

* Užeiga smagi kiekvienam 
praleidimui liuoso laiko.

y Patarnavimas prielankus 
y teisingas.

T

uh -h-h h • ■ u- * um.m

245—217 Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

ir

10 m. So. Bostone.
3y9 Broadway, 

80. BOSTON, MASS.

Jei uždirbi mažiaus kaip 
$5.00 j dieną, 
mesk savo senąjį

PIGIAI ANT 
PARDAVIMO.

12 lotų žemės daržui, netoli nuo 
■ Arlington Heights. Kreipkitės 
pas (?)

DOMINICK KLINGA
14 Ferdinand str„ Joston, Mass.

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit Į 
siųst ir stampąms. (32) :

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

Tai
ba ir pradėk dirbti prie musų.
GVARANTUOJAME, kad kiekvienas 
vyras arba moteris uždirbs nuo $5. 
■iki $8. į dier.ą. Su musų NAUJAI 

; išrasta MAŠINA dėl aštrinimo peilių 
ir žirklių. Perka kiekviena moteris 
iš pirmo pamatymo. Pirma negu 
pradėsi dirbti, gauk vieną dėl išmė
ginimo DOVANAI. Jei apsiimsi ap
mokėti už prisiuntimą, tai prisiųsk 
savo vardą. o mes pasiųsim vieną 
mašiną tuojaus. • (35)

THE M. SHARPENER, D. A. 
4456 S. Hermitage Avc.

CIIICAGO, ILL.

I

ĮEISI

]00EĮEISIdar- 
Mes

\ isada spindi juokais ir aštrios teisybės spinduliais.
Jame įasite:
Eibes juokingu straipsniu,
Šventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigu žiedus,
Dvasiškus apdūmojimus ir Atlaidus, 
Velniu Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasėių ir jų storukių gaspadinių 

pikčesius,
Tikietą į Dangų, etc., etc.

Metams Vienas doleris. 
N u meris—Dešimtukas.

“KARDAS”
251 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
I

Geriausia
Lietuviška Aptieks

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

l)

Didelis išpardavimas.
Parsiduoda visai pigiai 

penkių sėdinių automobilius 
taip-pat -ir kostumeriška 
kriaučių šapa; biznis eina 
gerai, kuris norite sau pui
kų gyvenimą daryt, meld
žiu atsišaukti, nes savinin
kas važiuoja Į Lietuvą.

Chas žaronskis, 
683 Main Str., Cambridge, 

Mass.

<5

O)

2)

Akušerka
Pabaigusi kur«ą Womans Medical 

College, liaitimore. Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbą invairiose moterų ligose.2)

§ F. Stropiene, 6 Liria» st
■ SO. BOSTON. Mas*.

SS
t
,1J. MATHUS

Geriausias Lietuvio
’ SALONAS IR RESTAURACIJA. 
{ Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
| ir užkandžiai. Patarnavimas pris- 
J lankus.

3
X i
(D ■1 *
K !• Parankiausia Lietuviška
ra <
*
ra ;

i

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

Ypatingai geros šios gyduolės:

užeiga.

J. MATBUS
342 Broadway. So. Boston, Mass.

į

I

4

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

Severa’s 
Medicated 
Skin Soap

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

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, I0WA

SEVERA’S 
ANTISEPSOL 

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

Kaina 25 centai

SEVERA’S 
FOOT POVVDER

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

Apart augščiati minė
tų preparatų. dar at
kreipiame atvda į kitas 
gydomąsias toalctincs 
rcikmcnas, išdirbinėja- 
mas ir pardavinėjamas 
po “Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų. parduodamų vi
sur aptiekose. arba uz- 
si sakykit tiesiog. jHgu 
arti jų gauti negalite.

Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams...................
Vaikų ramintojas ...................
Nuo suirimo nervu ..............
Bobro lašai .......................
Nuo saulės nudegimo ____
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ....................................... 75c
Kraujo Valytojas ................... 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos l.OO
Nuo Reumatizmo .............. $1.0b

25c
50c
20c
2bc 

1.00 
1.09
50c

amoicLO*
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Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA

4
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Papuošta daugeliu spalvuitiį puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eiles:

T AUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JUSU LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiek' «nas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau* 

«ia i siųst "Money Orderiu,”[>opicrinius galima siųst tiesiog pa* 
prastam konverte. užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipjt už 2c. markę.

„KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

i

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

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

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

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

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 daktaru.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

I I

226 Broadway, Kampas c st. So. Bosti s Sass. |

E. J. Mažeika
GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 

LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 
KRAUTUVĖ

Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

EDISON PATENT CO. Ine.
Kuri atlieka užjovinimus visokių išradimų dėl užpatentavimo. pažinio
ji! visus Lietuviškus išradėjus, kad vietinė Valdžia pajieško KARIŠKŲ 
IŠRADIMU, tinkamų ant jūrių ir ant sausumos. Prosą ta turi kiek
vienas. Kariškus išradimus per mus vietinei valdžiai dėl peržiūrėjimo ir 
NUPIRKIMO PERSTATYTI. Su firmoms panašiais vardais neturi 

jokios sujungos). "
EDISON PATENT CO.. Ine. (K.S.) 256 BROAD5VAY, NEW YORK.

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

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

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