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NUO 19 METU.

VVILSONAS ATMES PO
PIEŽIAUS PASIŪLYMĄ.
Kaip buvo jau rašyta, po

piežius išsiuntinėjo kariau
jančiomis valstybėms pasiu-i 
lymą taikytis. Taigi gavo 
tokį pasiūlymą ir Wilsonas. 
Iki šiol jis da nieko į tą pa
sini vma neatsakė, bet ma-•Z v

noma, kad šiomis dienomis 
atsakymas bus duotas. Arti 

i prezidento stovintieji valdi
ninkai sako, kad popiežiaus 
pasiūlymas bus atmestas. 
Tūli yra tos nuomonės, kad 

j popiežius čia politikieriauja 
[kaizerio naudai.

Sukilo juodveidžiai 
kareiviai.
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Metas XII.

Generolas Young reika
lauja, kad Amerika imtų ka
riumenėn jaunesnius vyrus, 
nes, jo nuomone, "tik jie gali 
išgelbėt šią šalį.” Žiūrėkit, 
girdi, dabar užsiregistravo 
kariumenei 9,600,000. Bet 
iš kiekvieno šimto 80 jų rei
kalauja paliuosavimo, dau
giausia dėlto, kad jie vedę ir 
turi užlaikyt savo šeimy
nas. Iš 9,600,000 užsiregis
travusių vyrų tuomet lieka 
mums tik 1,820,000. Iš tų 
reikia da nemaža atmesti 
dėl netinkamos sveikatos. 
Bet daleiskime, kad išviso 
bus galima paimti 2,000,000 
vyrų. Pirmutiniu pašauki
mu imama 687,000. Paleis
kim, kad apie 687,000 bus 
paimta ir antru pašaukimu. 
Vadinas, 1,274,000 bus paim
ta ir tik 626,000 pasiliks. 
Tuo tarpu gi patyrimas*rei
kalauja, kad ant kiekvieno 
kareivio, paimto karės fron
tan, tris butų rezervoj.

Todėl gen. Young pataria 
kongresui pridėti prie kons
kripcijos įstatymo pataisy
mą, kad kariumenėn imamų 
amžius butų nuo 19 iki 31 
metų. Prezidentas tuomet 
turėtų paskirti antrą regis
tracijos dieną ir turėtų už
siregistruoti visi tie, kurių 
pirmoji registracija nesie
kė.

Gen. Young apskaito, kad 
ateinančiais metais šitos ka
tegorijos vyrų bus apie 3,- 
000,000 ir jų nedaug reikės 
paliuosuoti, nes tokio am
žiaus nedaug yra vedusių. 
Jis sako, kad nuo 19 iki 21 
metų yra tinkamiausis ka
riumenei amžius. Pasirem
damas valdžios skaitlinėmis 
jisai nurodo, kiek kokio am
žiaus kareivių buvo civilėj 
Amerikos karėj, būtent:

10 metų amžiaus buvo 25
11 metų.........................38
12 metų.......................22a

metų.........•............300
metų.................  1,523
metų........ 104,987 
metų. ....... 231,051 
metų.............. 844,891
metu.............. 1,151,438

19-21 metų....... 2,159,798
22-24 metų........ .  618,511
25 metų ir augščiau 46,626 
Šita statistika parodo, sa

ko gen. Young, kad didžiau
sią spėką civilėj karėj suda
rė vyrai nuo 19 iki 21 metų. 
Ir kaip tik šito amžiaus vy
rus dabartinis konskripcijos 
įstatymas išleidęs.

Ar šito generolo siūlomas 
pataisymas bus priimtas, 
dabar da negalima numany
ti. Kol kas kongrese guli į- 
nešimas da apie ėmimą ne- 
piliečių.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
KAREIVIAI JAU ATSI

SVEIKINO SU GIMI
NĖMIS.

Pereitoj nedėlioj tūkstan
čiai žmonių buvo suvažiavę 
į kareivių stovyklas Fram- 
inghame, AVcstfielde, Box- 
forde, New Haven ir kitur, 
kad atsisveikinus su karei
viais, kurie šiomis dienomis' _______________________
jau išplaukia Francuzijon. j laikraštį, kur butų talpina- 
Daug motinų, seserų ir my-tma trumpų žinių kas dedasi 
limujų atsisveikindamos Amerikoj ir Franci joj. 
verkė.

AGITACIJA PRIEŠ I.VV.VV. I
Amerikos kapitalistų or

ganizacija, žinoma vardu 
"Šalies Apsauga,” kurios 
tikslas yra kovoti su or
ganizuotais darbininkais, 
patarė Wilsonui paskirti 
tam tikrą komisiją, kuri 
važinėtu ix) Ameriką ir "aiš
kintų” žmonėms, jog IWW. 
unija yra "vokiečių įran
kis.” Žinomas atžagareivis 
ir kapitalistų čebatlaižis 
Gompersas šitam sumany
mui labai pritaria. Ir tie 
žmonės mano, kad tokiai 
kvailai jų agitacijai susipra
tę darbininkai tikės.

MEŠKOS SUSTABDĖ 
TRAUKINI.

Pennsylvanijoj, netoli nuc 
Johnsonburgo, pereitoj ne
dėlioj dėl dviejų meškų pu
sę valandos buvo sulaikytas 
tavorinis traukinis. Pova- 
liai traukiniui prieš kalną 
besiritant, mašinistas pa
matė, kad ant relių stovi 
dvi juodos meškos ir trauki
niui visai prisiartinus jos iš 
vietos nesijudino. Mašinis
tas paleido garinę švilpinę, 
pradėjo skambinti garvežio 
varpą, bet meškos geležinės 
jo kumelės nei kiek nesibai
dė. Prisiėjo sulaikyt trau
kini ir laukti apie 30 minu
lių, pakol tos žingeiduolės į 
garvežį prisižiūrėjusios nuo 
kelio numakleno.
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WILSONAS SVEIKINA 
MASKVOS SUVAŽIAVI

MĄ.
Prezidentas VVilsonas nu

siuntė širdingą pasveikini
mą Maskvos suvažiavimui.

Rusijoj buvo jau suvažia
vimų, kurie reprezentavo 
visos šalies žmones, bet 
tiems suvažiavimas demo
kratiškas Wilsonas pasvei
kinimų nesiuntė. Jis pasiun
tė savo pasveikinimą kaip 
tik tam suvažiavimui, prieš 
kuri Rusijos žmonės protes
tuoja.

STREIKAS VARIO KA
SYKLOSE.

Montanos valstijoj sus
treikavo vario kasyklų dar
bininkai. kuriuos kontro
liuoja IWW. unija. Tuks
iančiai žmonių metė darbą, 
reikalaudami geresnio už- 
mokesnio.

MANOMA LEISTI AME
RIKOS KAREIVIAMS 

LAIKRAŠTI.
Karės departamentas Wa- 

shingtone sakosi gaunąs 
patarimų, kad Francuzijoj 
ikurti Amerikos kareiviams

I KIEK STOKHOLMO KON
FERENCIJOJ BUS DE

LEGATŲ.
T arptautinis Socialistų į York hotelio Woodward sa- 

i Biuras išleido pranešimą, vininkas, apskundė Fordo 
pereitoj kiek kokios šalies skiriama kompaniją ant pusantro mi- 

liono dolerių už sulaužymą 
kontrakto. Dveji metai at
gal buvo padarytas kontra
ktas, kad Green pastatytų 
prie savo hotelio 15-kos gy
venimų namą ir įtaisytų te
nai Fordo automobilių paro
dai vietą. Kad pastačius tą 
namą, reikėjo nugriauti ki
tas triobas, reikėjo už jas 
užmokėti: paskui reikėjo iš
kasti pamatas ir statyti 
naujas namas iš akmens ir 
plieno. Kada jau viskas bu
vo padaryta, Fordo kompa
nija permainė savo pienus 
ir atsisakė tą namą imti. Už
tai Green ir patraukė For
dą teisman.

Texas valstijoj ptituvj *»*'-*» ———----~~
i savaitėj sukilo 24-tas pul- delegatų tarptautinėn Šoci
kas, kuris susideda iš vienų alistų konferencijon Stok-
juodveidžių. Sukilę juod
veidžiai užpuolė baltvei- 
džius Hjustono mieste. I 
trumpą laiką 17 žmonių li
kos užmušta ir apie 20 sužei
sta. Tarp užmuštų yra vie
nas juodveidis ir vienas ka- 
riumenės kapitonas. Kiti 
užmušti tai vis civiliai žmo
nės, tarp jų dvi moterįs.

Mieste tuojaus likos aps
kelbtas karės stovis ir išti
kimi pulkai apsupo sukile- 
ius. Matydami, kad kitokio 
sėjimo nėra, vieni sukilusu- 
ių juodveidžių padėjo gink- 
us ir pasidavė, kiti gi ištru
ko ir pabėgo. Kai kurie jų 
uojaus buvo sugaudyti, ki- 
i gi gavo civiles drapanas 
r persirengę slapstosi.

Suimtuosius teis kariškas 
teismas ir jiems gręsia mir
tis.

Sujudimo priežastimi bu
žo viena juodveidė moteris. 
Baltveidis policmanas kažin 
iž ką tą moterį areštavo, 
iuodveidis kareivis už ją už
ristojo. Kilo ginčas ir to pa
sekmėje prasidėjo riaušės. 
Neapykanta tarp juodvei- 
ižių kareivių ir Houstono 
)olicijos augo jau nuo senai 
r jau pirm to buvo keliatas 
usirėmimų.

Patirta, kad juodveidžiai 
nebuvo girti, veikė blaivu 
□rotu ir susitarę.

AREŠTAVO 30 ŽMONIŲ 
Už PASIRAŠYMĄ PO 

PETICIJA.
Yauktone, So. Lakotoj 27 

*ugp. areštavo 30 vokiečių, 
kurie pasirašė po peticija, 
reikalaujankia iš valdžios 
itšaukimo konskripcijos Įs
tatymo ir baigimo karės. Pe
ticiją padavė So. Dakotor 
gubernatoriui Norbeck. 
Tuos kaltina kaipo Vokieti
jos šnipus. Vadinasi jau ir 
□rotestas prieš karę kapita- 
istams reiškia išdavystę.

KARĖ AMERIKAI LĖ- 
ŠUOJA $24,000.000 KAS 

DIENA.
Iš Washingtono oficialiai 

pranešama, kad per Augus
to mėnesi karė Amerikai lė
bavo i>o $24,000,000 kas die
na, arba milionas kas valan
da.

BEŽDŽIONĖMIS NORI IŠ
VARYT GYVATES.

Anglų laikraščiai rašo, 
kad netoli New Castle, Pa. 
ant naujos kolonijos paleis
ta keliolika beždžionių, kad 
jos išnaikvtų juodąsias gy
vates, kurių tenai esą tiek 
daug, kad gyventi pavojin
ga.

POPIEŽIUS—KAIZERIO 
ĮRANKIS.

Kuomet scialistai reika
laudavo taikos, tai lietuviški 
klerikalai visuomet šaukda
vo, kad socialistai yra kaize
rio Įrankiai.

Dabar popiežius pareika
lavo taikos socialistų sąly
gomis. Taigi jisai irgi kai
zerio įrankis.

FORDAS APSKŲSTAS 
ANT $1,500,000.

Thomas D. Green, New

holme:
Sąjungininkų valstybes:
Rusijos.................... 2
Anglijos .............. 2
Jungtinių Valstijų ... j
Belgijos ................... 1
Italijos ....................  1
Australijos .. •........
Pietų Afrikos ..........
Serbijos ...................
Kanados ...................
Romunijos ...............

Viso ........................ 122
Centralės valstybės: 
Vokietijos .
Austrijos ..
Vengrijos ..
Bulgarijos .
Turkijos ...

......  20

......  20

...... 8

......  4
.... (?)

Viso germaniškų... 
Neutralės valstybės: 
Švedijos.................
Lenkijos ?.............
Danijos .... •........
Finliandijos ..........
Norvegijos ............
Šveicarijos ............
Graikijos ...............
Argentinos ............
Ispanijos...............
Portugalijos..........
Armėnijos.............

52
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ŽMOGUS 102 METŲ.
Seattle, Wash., gyvena tū

las Thomas VVardall, kuris 
buvo gimęs 1815 metuose, 
taigi dabar jis turi jau 102 
metu. Nežiūrint tokio am
žiaus, Wardall esąs sveikas, 
linksmas ir veiklus žmogus. 
Jis mano susilaukęs tiek me
tų ačiū tam, kad niekados 
nesiginčija ir nepyksta. Ir 
ištiesų, jo kaimynai neatsi
mena. kad jis butų kada 
nors supykęs.

EDSIONĄ SAUGOJA 
DAUGIAU NEGU 

WILSONĄ.
Nors žmonės apie Tanią 

Eisoną nedaug težino ir 
laikraščiai apie jį nedaug 
terašo, bet ištik rujų jis yra 
didžiausis žmogus šiuo ka
rės metu. Dabar jis dirba 
valdžiai. Ištik rujų jis dirbt 
nieko nedirba, tik galvoja— 
galvoja, kad išradus tokį 
mechanizmą, su kurio pa
galba galima butų sunaikin- 

I ti Vokietijos submarinus ar 
bent padaryti juos nepavo
jingais laivams.

Edisonas, kuris yra did
žiausis laisvamanis ir neti
ki nei į Dievą nei į dūšią, 
yra skaitomas už gabiausi 
elektros srytyje žmogų ir 
didžiausi išradėją pasauly
je. Prisidėjus Amerikai 
prie karės, jis buvo pakvies
tas valdžios inžinierių šta
bam Ant jo deda didžiau
sią viltį netik Amerikos, bet 
taip pat ir Anglijos, Fran- 
euzijos ir kitų sąjunginin
kų valdžios, nes manoma, 
kad jis padarys tokį išradi
mą, su kurio pagalbą bus 
galima sumušti Vokietiją.

Kadangi Edisonas dirba 
Vokietijos pragaiščiai, tai 
valdžia bijosi, kad Vokieti
jos agentai jo neužmuštų. 

■ Todėl Edisonas dabar sau
gojamas daugiau negu pats 
Amerikos prezidentas Wil- 
sonas. Jo laboratorija O- 
range, N. J., aptverta augš- 
ta geležine siena ir viršum 
tos sienos pravestos elektri
zuotos vielos. Be to da die
ną ir naktį aplinkui stovi 
ginkluoti sargai.

i

Rusijos sostine nutarta 
perkelt Maskvon.

Washingtone gauta žinių, 
kad laikinoji Rusijos vy
riausybė nutarė perkelti so
stinę iš Petrogrado Mask
von.

Šitokį nutarimą vyriausy- 
l>ė padariusi dėlto, kad Pet
rogradas esąs perdaug "vo
kiečių įtekmėj,” ir kad vo
kiečių armija pradėjus ver
žtis linkui Petrogrado. Be- 
to, Petrograde esą "labai 
daug suokalbių Kerenskio 
valdžią nuversti.”

Jeigu Rusijos vyriausybė 
ištiesų nutarė keltis Mask
von, tai svarbiausia to prie
žastis ir bus tie "suokal
biai.” Kaip žinoma, žmonės 
dabartine vyriausybe nėra 
patenkinti, nes ji yra dau
giau buržuazinė, negu dar
bininkiška. Petrogrado dar
bininkai pradėjo nejuokais 
prieš tą valdžią kovoti. Ka
pitalistai buvo sumanę an
dai iškelti iš Petrogrado di
džiausias dirbtuves, kad tuo 
budu prašalinus iš tenai di
džiumą darbininkų, bet 
Darbininkų ir Kdreivių Ta
ryba prieš tai užprotestavo. 
Taigi dabar, matomai, bur
žuazija sumanė kitokį pie
ną: dirbtuves su darbinin
kais Petrograde palikti, o iš
kelti iš tenai pačią vyriau
sybę. Bet ar Maskvoje ši
ta vyriausybė ras didesnį 
pritarimą, tai parodys atei
tis.

PORTUGALAI ATRĖMĖ 
VOKIEČIUS FRAN

CUZIJOJ.
Francuzijoj, i šiaurius nuo 

Gillemonto vienasėdžio, vo
kiečiai padarė užpuolimą ir 
išmušė anglus iš jų apkasų. 
Pereitoj nedėlioj anglai su
grįžo kontratakomis ir savo 
pozicijas atsiėmė. Nakties 
laiku vokiečiai vėl pradėjo 
tas pozicijas šturmuoti, bet 
portugalų kariumenė juos 
atrėmė. Anglai giria por
tugalus, kad jie narsus ka
reiviai.

Viso neutralių .......... 62
Anglijoj: nuo Darbo Par

tijos skiriama 10 atstovų, 
tuo Britanijos Socialistų 
^artijos 4, nuo Neprigul- 
i.ingos Darbo Partijos 4, 
tuo Fabian Society 2.

Rusijoj: nuo Social-revo- 
’iucionierių išrinkta 7 at- 
;tovai, nuo Social-demokra- 
tų—10 (5 menševikų frakci
jos ir 5 bolševiku), nuo žy-. 
ių "Bundo” 2.

Amerikoj: nuo Socialistu
Bartv 15, nuo Socialist La- 60,000 ŽMONIŲ SALONI- 
bor Party 1, nuo Trades KOJ LIKO BE PASTOGĖS. 
Unions 4. Graiku mieste Salonikoj.

Čia įdomu tai. kad Portu- kurį dabar turi užėmus są- 
Talija, Graikija, Lenkija ir 
Finlendija priskaitytos prie 
neutralių kategorijos.

VOKIEČIŲ ATAKOS TIES 
RYGA PASILIOVĖ.

Pereitoj savaitėj vokiečiai 
buvo pradėję smarkiai verž
ies prie Rygos. Buvo net 

pasklydęs gandas, kad Ry
ga jau puolusi. Bet vėliau 
oasirodė, kad tas netiesa. 
Vėliausios žinioss sako, kad 
vokiečiai jau liovėsi Rygą 
atakavę.

VEDUSIŲ ŽMONIŲ KA
RIUMENĖN NEIMS.

Kadangi labai daug žmo
nių atsisako nuo kariume- 
nės, tai vietos exemption 
boardai buvo jau pradėję 
imti vedusius. Bet karės 
departamentas iš Washing- 
tono dabar paskelbė, kad 
vedusieji, kurie savo uždar- 

tu-

junininkų kariumenė, 19-tą 
rugpiučio kilo baisus gais
ras, kuris nušlavė kuone vi
są miestą. Apie 60,000 žmo
nių liko be pastogės. Nuos
toliai apskaitomi i $15,000- 
000.

biu palaiko šeimynas, 
ri būt paliuosuoti.

BYLA I)EL EAST ST. 
LOUISG SKERDYNIŲ 
Apskričio grand jury ap

kaltino 105 žmones dėl East 
St. Louiso skerdynių.

NORI UŽMUŠT K \NA- 
DOS PREMJERĄ.

Kanados valdžia bijosi, 
kad konskripcijos priešai 
neužmuštų premjero Bor- 
deno už Įvedimą priversti
nos kareivystės.

$100,000,000 RUSIJAI.
Amerikos valdžia paskolino 
Rusijai da $100,000,0$o.

KRITO RUSŲ GENE
ROLAS.

Iš Rumunijos pranešama, 
kad prie Sereto upės krito 
rusų generolas Pojosoki, 
kuris drąsindamas savo ka
reivius ėjo pats pirmutinis.

BOMBARDAVO LIGON- 
BUTĮ.

Sąjungininkų spauda su 
pasipiktinimu rašo apie vo
kiečius, kurių orlaiviai už
puolė anądien francuzų li- 
gonbuti už Verduno ir mė
tydami bomboms 30 žmonių 
t.žmušė, o 49 sužeidė.

BAISI SKERDYNĖ ITALŲ 
FRONTE.

Jau antra savaitė italų 
fronte eina baisi skerdynė. 
Užpuolimą daro italai, no
rėdami paimti austrų mies
tą Triest. Bet austrai drū
čiai laikosi ir kova verda vis 
ant vietos. Italai sakosi jau 
paėmę 23,000 austrų nelais
vėn, o su užmuštais ir sužei
stais austrų nuostoliai sie
kią jau per 100,000 žmonių. 
Nemažesni tur būt ir italų 
nuostoliai.

167,780 NELAISVIŲ PER
5 MĖNESIUS.

Nuo balandžio mėnesio 
praėjusio pavasario sąjun
gininkai paėmė 167,780 ne
laisvi ų.

Anglai paėmė. .... 46,155 
Francuzai............ 43,723
Italai...................  40,681
RUSAI ................ 37,221

RUSIJOJ VISUOTINAS 
STREIKAS.

Paskutiniomis dienomis 
Rusijoje pasidarė labai ne
ramu. Kaip tik pradėjo rin
ktis Maskvoj nepaprastas 
kongresas, organizuoti Ru
sijos darbininkai pagrąsino 
valdžiai visuotinu streiku.

Rusijos proletariatas per 
savo atstovus pasakė, kad 
šitą kongresą jis skaito pa
vojumi naujai Rusijos lais
vei. Tai esą senai jau sėja
mos kontrarevoliucijos 
sėkmės.

Ojieros rumus, kur 
gresas laiko posėdžius, 
statytas kariumene.

Pa-

kon- 
ap-

RUSIJA KARIAUT NE
GALI, SAKO VVASHING- 

TONAS.
Amerikos karės ministe- 

ris Wash ingtone pasakė, 
kad visos kalbos apie siunti
mą Rusijon Amerikos ka- 
riumenės turi būt palaido
tos. Kitas karės ministeri
jos narys, kuris buvo su 
Rooto komisija Rusijoj, sa
ko, kad Rusija kariauti jo
kiu budu negali. "Dėl sto
kos geležinkelių ir kitų 
transportacijos būdų ji ne
gali siuntinėti didelės kariu
menės. Kareiviai yra visiš
kai be batų. Rusijai taip 
pat stinga plieno ir stato
mos medžiagos.’’

FRANCUZAI PAĖMĖ 
1,100 VOKIEČIŲ PRIE 

VERDUNO.
Pereitoj savaitėj vokiečiai 

buvo padarę smarkų užpuo
limą Verduno apielinkėj. 
Francuzai užpuolimą atrė- 

okiečių

5,000,000 MOTERŲ DIRBA 
ANGLIJOS FABRIKOSE.
Nuo karės pradžios Ang

lijos industrijoj 1,500,000 vv 
rų darbininkų likos pakeis
ta moterimis. Iš viso dabar 
Anglijos fabrikose dirba 5,- misijonieriai, 75,000 vaikų, mė ir paėmė 1,100 v< 
000,000 moterų. !maitinasi žole. 'nelaisvėn.

I
75,000 VAIKU GYVENA 

ŽOLE.
Syrijoj ir kitose Turkijos

, provincijose, kaip praneša
• • • • • •-------------- - -



V

2 KELEIVIS.
f

APŽVALGA
Į Jau esame rasę, kad tarp

KOMITETAS NUO KA
REIVIAVIMO PRIEVAR 

TOS GINTI.

Anglijos i r Rusijos padaryta

i

Skirtumas tik tas. 
bendrovė di- 

S. turi mažai

mažino lietuvių intekmė ant. įtartis, leidžianti .Anglijos 
svetimtaučių; užsitrauktas i valdžiai^ aru imti . kariu- 
svetimtaučių nepasitikėjimas 
ir tt.“
Po karės kun. Viskontas 

busiąs traukiamas "lietuvių 
tieson.”

Bet kadangi kun. Viskon
to kaltintojai patįs yra ne 
kokios reputacijos vyrai, 
tai ir šitas jų kaltinimas ne
turi daug vertės. "Naujie
nos” mano, kad—

“Ar tik nebus čionai 
toks dalykas, kad tas 
kas’ iškėlė aikštėn kokius-nors 
gabriškus arba olšauskiškus 
humbugus, kuriuos tie 'veikė
jai! varė, prisidengdami lietu
vių tautos vardu? Kun. Vis-i 
kontas, kiek girdėt, yra pado
resnis ir progresyvesnis žmo
gus už daugeli lietuvių kunigų.; 
Bet šavo idėomis jisai, žinoma, 
nedaug kuo tesiskiria nuo jų. 
Ir jeigu jisai viešai ėmė kovot) 
prieš tokių Gabrių-Bartuškų- 
Olšauskų darbus, tai. matyt, 
tenai buvo kas-nors ištiesų la
bai bloga.“

Kol aiškesnių žinių nėra, 
sunku numanyt, kaip ten iš-! 
tiesų su tais "šnipais" ir "iš
davikais" vra.

buvęs 
išdavi-

DEL "PRIVATINIŲ LAI
KRAŠČIŲ."

Tai*pe Amerikos lietuvių 
socialistų vis dar nesiliauja 
diskusijos dei "privatinių 
laikraščių.” "Privatiniais" 
vadinami visi tie laikraš
čiai, kurių prenumerata ei
na ne Sąjungos kason. 
"Naujienos" aiškina, kad 
toks supratimas yra klai
dingas ir nurodo, kad—

‘Naujienos’ nėra privatinis 
laikraštis; jos yra visuomeniš
kas laikraštis. Tikslas ‘Nau
jienų’ leidimo yra nedaryt pel
ną kokio nors privatinio as
mens arba asmenų naudai, o 
tarnaut visuomenei. Leidžia 
‘Naujienas’ 815 žmonių ir or
ganizacijų. Tai. vadinasi, nei 
pagal savo tikslą, nei pagal lei
dimo būdą ‘Naujienos’ nėra 
privatinis laikraštis.”
"Laisvė” su tuo sutinka 

ir sako:
“Ištikrujų, jeigu jau vadint 

‘Naujienas’ privatiniu, tai ko
del ‘Moterų Balsas’ ne privati
nis? Juk Progresyviam Mote- 
rų Susivienyjime yra ir sočia- 
lisėių ir ne, taip kaip ir 'Nau
jienose.’
kad ‘Naujienų’ 
dsenė, o M. P.
narių.”
"Privatinių 

priešininkai i 
vadina "privatiniu laikraš
čiu." Ant to ji atsako:

“Jeigu jau ‘Laisvė’ privatiš- 
ka, tai tūkstantį kartų priva- 
tiškesni kiti New Yorko socia
listų laikraščiai — padėkim 
New York Call. Volkszeitung. 
vengrų Elore. Novy Mir ir t.t., 
nes visi tie laikraščiai leidžia
mi bendrovių ir prie tūlų iš tų 
bendrovių (padėkim The Call) 
gali prigulėti visokios draugi
jos, visokios kuopos ir šiaip 
jau ne socialistai. Ir niekam 
ir į galvą neateina daryti prie
kaištai dėl privatiškumo—dar 
dėkavoja tiems, kurie kelia 
vardą socialistų spausdos.

“O pas mus lietuvius, Et... 
pikta ir kalbėti.”

Ištiesų, keistas pas mus 
"klesinis susipratimas.”

DAR APIeFšNIPUS.
Pereitam "Keleivio” nu

meryje buvom įdėję P-no
K. N. iš Brooklyno laišką, 
kame buvo pasakyta, kad 
tas šnipas, apie kurį rašė 
"Tėvynėje” K. Šliupas, tai 
esąs tūlas P-nas, kuris pri
guli prie kelių organizaci
jų New Yorko valstijoj. 
Kiek tame tiesos ir kas tas 
P-nas yra, mes da tikrai ne
žinome.

Dabar apie panašų žmo
gų ir lenkų laikraščiai pra
deda rašyti. Brooklyno 
"Czas" 10 rugpiučio nume
ryje sako, jog tarp lenkų, 
rusų ir lietuvių veikia lietu
vis šnipas, kuris "užlaiko 
savo pagalbai 70 lenkų, 60 
lietuvių ir 50 rusų.”

Šitą pranešimą perspaus
dino ir Chicagos "Dziennik 
Ludowy.”

Veik tuo pačiu laiku, kuo
met prasidėjo kalbos apie 
šnipus Amerikoje, kun. A. 
Viskontas likos apšauktas 
"lietuvių tautos išdaviku" 
Europoje. Įdomiausia čia 
yra tas^ kad jį taip apšaukė 
to paties plauko žmonės: 
kun. Alšauskas, kun. Bartu
ška, J. Gabrys ir kiti jiems 
panašus. Kun. Viskonto 
"išdavystė" pamatuojama 
tuo, kad, kaip sako "V.
L. "—

”1. Viskontas pasaliai ken
kė Šveicarijos veikėjų darbui.

”2. Melagingai šmeižė lietu
vius svetimtaučių spaudoje ir 
neteisingai skundė (denuncia
cija).

”3 Išduodavo Lietuvos prie- 
šams lietuvių veikimo taktikos 
paslaptis.

” To viso pasekmės buvo tas, 
kad šv. tėvo nuskirta lietu
viams diena nepasisekė; susi-

laikrašeių" 
ir Laisvę

Kaip apreiškia Socialistų 
Internacionalo tarptautinio 
biuro narys d. P. Troelstra, 
Tarptautinė socialistų kon
ferencija Stokholme įvyks 
ar to nori ar nenori valsty
bių valdžios. Konferencija 
atsidarys, kaip jau paskelb
ta, 9 d. rugsėjo ir tęsis 14' 
dienų. Konferencija šau
kiama ne taikai padaryti, 
l>et padaryti sutartį tarpe 
visų tautų socialistų bend
rai kovai už baigimą karės kia. Laukia, kada atsidarys 
socialistų nustatytomis tai- jiems sienos, kad galima bu
kos sąlygomis. Karė negali tu grįžti namo.

mas butų kuoveikiausiai iš
rištas.

Protesto rezoliucijos čia 
jau nieko nepageibės. Rei
kia prisirengti prie evantu- 
alio padėjimo, čia iau visų 
lietuvių reikalas. Juo ru
pinties galėtų vien lik A. 
Lietuvių Darbininkų Tary
ba, atstovaudama draugi
jas. Klerikalų "Tautos 'Ka
ryba" pirmeiviais nesirū
pins.

Rytojaus belaukiant
to, kad butų koks nors skir
tumas tarpe Amerikos lie
tuvių darbininkų judėjimo 
ir Amerikos darbininkų ju
dėjimo apskritai. Ekono
minis krizis, kuris ateina po 
karei, Amerikos lietuvių 
darbininkų judėjimą pak
reips kiton pusėn, negu kad 
apskritai Amerikos 
ninku judėjimas 
Troškimas grižšti 
"kur musų laukia" _____
nių aplinkybių ir ekonomi
nio padėjimo sąlygų stipri
nimas. apims plačiausias 
musų mases. Bet grįžusios 
jos rastų sau ne tą laukiamą 
ir pageidaujamą gerovę, ne 
tą išganymą, bet atsidurtų 
da sunkiasniame padėjime, 
da blogesnėse sąlygose, pa- 
caugindamos be pastogės,be 
duonos ir be darbo burius.

šitaip ir delei šito nepri
valome grižšti.
Amerikos Lietuvių Dar

bininkų Taryba.
Grįžimui turi buri išdirb

tas planas, kad iškalno butų 
žinoma, kada kam atsakan
tis grįžimui metas atėjo. 
Kas gi tos musų emigraci
jos reikalais užsiims? Lie
tuvių socialistų sąjungos 
reikalas rupinties visų pir
miausiai šio krašto politi
kos dalykais. Ji didžiai nu
sikalstų prieš šalies darbi
ninkišką judėjimą, pasiim- 
dama lietuvių emegracijos 
reikalų darbą dirbti. Tai 

;ne politinės musų organiza
cijos uždavinys. Tečiaus ši
tą nesuturimą Amerikos lie- 

......... tuvių emegraciją reikės 
Ir vokiečiai iš tvarkyti. Reikės rupinties, 

---------  rvisai kad bedarbis nevažiuotų be-
nieko nenustodami, ar Lie- darbių biurius daryti ana- 
tuva nuspręs pasilikti fede- ’ ~ —
ratyviame sąryšyje su Ru
sijos respublika, ar sykiu su 
Lenkais steigs atskirą vals
tybę. vis viena tarp Rusijos 
ir Vokietijos susidaro bu- 
ferštatas. o be to ir Rusijos 
republika jau nustoja buvu
si vokiečiams tuo pavojumi, 
kokį jie matė cariškoj Rusi
joj-' . . . . . ,

Ar vienaip ar kitaip daly- liuliuosim” idilijas 
kas virstu, bet musų gnzi- t.- - - -
mui i Lietuvą kelias atviru Lf -
palieka. i

Grįžšime, bet kaip ir ko?
Ar musų sugrįžimas pagei

daujamas.
Ten esame ir busime rei

kalingi. Užsimezga sava
rankaus gyvenimo formos. 
Viena ar kita tų formų tu
rės būt realizuojama. Ten 
žmonės ir darbo rankos bus 
reikalingi — labai reikalin
gi. Visuose darbo laukuo
se, visose visuomeninio 
gyvenimo srityse darbinin
kai bus reikalingi.

Karei pasibaigus ir taikai 
prašalinus tas nepaprastas 
sąlygas, kokiose šiandien 
karės apsiausti kraštai ran
dasi, pradės atgyti į griu
vėsius paverstas ekonominis 
gyvenimas, kils pirklyba, 
darysis darbo laukai. Vi
sam tam reikalingas ne tik 
kapitalas, ne tik žalioji me- 
dega, bet ir žmoninis ma- 
teriolas—darbo spėka. Rei- 
kalingasw bus mechanikas, 
inžinierius, technikas, orga
nizatorius, mokytojas, ūki
ninkas ir artojas.

Grįžšime, kad užimti tas 
vietas, kuriose busime la
bai reikalingi. Bet kaip 
grįžšime? Šitą klausimą 
turime sau aiškiai pasista
tyti, išgvildenti, išanalizuo
ti jį ir dabar—dabar, o ne 
rytoj, atsakyti int jį nuosa
kiai ir nuodugniai.

Amerikos lietuvių darbi
ninkų reikalai.

Lietuvių socialistų sąjun-

Lietuviai išeiviai užsie
niuose, ypatingai Jungtinė
se Amerikos Valstijose, 
šiandie stovi atsidūrę tokia
me padėjime, kad be ma
žiausios abejonės galima 
pasakyti, jog jų didžiu
ma jau tik rytojaus telau-

i imti kariu
menėn Rusijos pavaldinius. 
Toji nemaloni prievarta, a- 
not "Išeiviu Draugo," palie
čia apie 30,000 Anglijoje 
gyvenančių lietuvių. Da
bar tas pats "išeivių Drau
gas” praneša, kad jau An
glijoje darbuojasi įsteigtas 
Nuo kareiviavimo prievar

tos ginti" komitetas. To ko
miteto narys "Išeivių Drau
ge” praneša:

”31 Liepos Rusijos valdžios 
atstovas Londone musų reika
lavimus priėmė ir priduos į 
Home o’Tice ir Foreign office, 
taipgi ir musų advokatas sykiu 
su juo darbuosis. Pataisyta 
musų reikalavimų punktai: 5 
ir 7, kur kalbama (punk. 5) 
apie paliuosavimą sulig šeimy
nos stovio. Tokių paliusavi- 
•nų Rusijoje jau nėra, “nika- 
kich lgot niet." vadinasi, vien
turčiai vyrai yra imami, o bal- 
iabiliečiai turi būti išnaujo 
peržiūrimi. Prieš važiuojant 
Rusijon kiekvienas bus apžiū
rėtas daktaro pagal Rusijos 
valdžios parėdymo. Kelionės 
lėšos apmokamas anglų ar ru
sų valdžios, bet ne savo. Yežti 
žadama per Archangelską, ne 
per Norvegiją, nės konskriptų 
(kareivių) negalima vežti per 
neutrales valstijas. Išvažiavi
mas Rusijon turėtų Įvykti ne
užilgo. nes Archangelsko por- 
tas. kaip žinoma, užšąlą jau 
Rugsėjo m. pusėje. Pervažia
vimui pasilieka l1-.* mėnesio. 
Punktas 7. kur kalbama apie 
tikrą nustatymą kariško am
žiaus metų, paaiškinta taip, 
kad metai bus nustatoma iš 
Registracijos kortų su perny
kščių metų (Registratior. 
cards ir Indentity Books). Tris 
parliamento nariai jau Įnešė 
klausimą Į Parliamentą. Tė- 
mykite angliškus laikraščius. 
Laukite speciališku žinių per 
ekstra kurjerus-biles-lapelius, 
kurie kiekvieną valandą bus iš
leisti. kuomet kas nors naujo, o 
svarbesnio bus sužinota. Lau
kiama žinių iš Kome ir For
eign office. Reikia visiems 
laikytis vienybės, visiems va
žiuoti Rusijon, tada gal ir taip 
palikti. Sekant kitas tautas. 
Rusijos, pavaldinius, pradėti u- 
mai surašinėti kolonijose visu- 
važiuojančius Rusijon.”

Kaip matosi, čia kalba
ma apie varomus lietuvius 
Rusijon ir apie į'eikalą liuo- 

) savimo nuo ėmimo Rusijos 
1 kariumenėn. Pirma buvo 
rašyta, kad imamų kariu
menėn vvru šeimvnomis, 
paliktomis Anglijoje, patįs 

I išvažiavusieji Rusijon vyrai 
turės rupinties, dabar "Nuo 
kareiviavimo prievartos gi
nti" komiteto narys sako:

“Apie vežimą šeimynų kol 
kas žinių neturime. Jos pri
klausys nuo Home ir Foreign 
Office. Laukiamos žinios te
legrama kas valandą. Nėra 
baimės su laikomais pačte ar 
bankuose pinigais. Juos iš
duoda lengvai, neprapuls. Pa
kol nereikėtų jie imti, ypač iš 
bankų.”

Kadangi Jungtinės Vals
tijos Anglijos pavyzdį seka 
ir rimtai jau kalbama apie 
"nepiliečių” ėmimą, tai, be 
abejonės, ir Amerikos lietu
viams prisieis to paties su
laukti, ką pergyvena Angli
jos lietuviai.

Pereitą savaitę spauda 
paskelbė Jungtinių Valstijų 
Prezidento Wilsono laišką, 

įrašytą 17 rugpiučio Massa
chusetts valstijos senatoriui 
Weeks, kame Wilsonas už
tikrina tą senatorių,

TARPTAUTINĖ SOCIA
LISTŲ STOKHOLMO 

KONFERENCIJA.
Pradeda išeiti aikštėn, 

kad Vokieti os klerikalų 
partija ir įtekminga kata
likiškoji srovė Austrijoje, 
žinoma krikščionių demo
kratų partijos vardu, ma
tydamos smukimą katalikų 
intakos plačiose masėse ir 
augimą sociaiistų intakos 
delei jų šauki, mos tarptau
tinės taikos r ikalais sočia

is Stokhol- 
iš popie- 

i taikos sąly-

I

užsibaigti be visų šalių dar
bininkų kovos už taiką. Nuo 
tos kovos socialistai jau ne
atsisako. Jų suvažiavimas 
i Stokholmo konferenciją 
yra pirmu žingsniu tos vi
suotinos tarptautinio prole
tariato kovos už surealiza- 
\ imą socialistiškų idealų vi
sam civilizuotam pasaulyj.

darbi- 
eisiąs. 
i ten, 

išlauki-Tik pasižvalgykite po mu
sų išeivijos kolonijas ir pa- 
matvsite aišku, visuotina 
instenktyviai auganti norą 
ir ruošimąsi grįžti. Grįži
mo troškimas apima net 
tuos, kurie pirma, rodėsi, 
buvo pasiryžę ir baigti čio
nai savo dienas.

Šitas apsireiškimas nėra 
be priežasties: priešingai, y- 
ra stiprus veiksniai, kurie 
grįžimo troškimą ugdina ir 
patįs tie> veiksniai nejučio
mis dauginasi.

Grįžšime, bet kaip ir kur 
grižšime?

Lietuvos klausimas.
Nuo Rusijos revoliucijos, 

ypatingai nuo Rusijos pas
kelbimo taikai formules, 
centralinių valstybių politi
ka neužginčijamai pakrypo 
kiton pusėn. Centralinės 
valstybės jau nei nekalba 
apie skirimą užkariautiems 
kraštams karalių bei regen
tą. Matomai tikisi, kad ka
rė turės baigties kompromi
su sulyg Rusijos paskelbta 
formula: be aneksijų ir be 
kontribucijų. Teutonų ka- 
riumenė iš užimtų kraštų 
tokiame atsitikime turės 
pasitraukti. 1 _ _____ ____ z
Lietuvos pasitrauks, visai kad bedarbis nevažiuotu be-

BOLŠEVIKU TAKTIKOS 
PASEKMĖS.

Kad bolševikų arba kai
riųjų socialistų taktika yra 
klaidinga ir neša pragaiš
tingų pasekmių socializmo 
judėjimui, tai "Keleivyje” 
buvo jau ne sykis rašyta. 
Gyvenimas parodo tai kas
diena vis aiškiau ir aiškiau, 
ir tą faktą pradeda pripa
žinti jau ir tie draugai, ku
rie nesenai da su musų nuo
mone nenorėjo sutikti, kur 
rie daugiau linko Kapsuko 
ir kitų "bolševikų” pusėn. 
Tik pasiklausykite, ką da
bar sako apie tuos "bolševi
kus" "Laisvė:"

“Kaip jau žinoma, Rusijos 
lietuvių seimas skilo Į dvi veik 
lygi dali. Socialdemokratai, 
liaudininkai ir santariečiai, at
siskyrę nuo klerikalų, seima- 
vojo patįs vieni ir priėmė ben
drą rezoliuciją Lietuvos laisvės 
klausimu. Klerikalų partija 
turėjo keliatą delegatų dau
giau. negu progresyvis blokas 
ir dabar didžiuojasi, kad jos 
buvęs viršus, jos buvusi dau
guma.

“Klerikalai tiktai todėl turi 
progos didžiuoties ta formale 
dauguma, kad dalis socialde
mokratų, vadinami bolševikai, 
oficialiai boikotavo seimą. Jei
gu jie nebūtų boikotavę seimo, 
tai juodosios spėkos apveiki- 
mas butų išėjęs labai impozan
tišku. Klerikalams butų bu
vęs užduotas galingas moralis 
smūgis.

“Tuo žvilgsniu, mums ma
tos, bolševikai, klydo, boiko
tuodami seimą.

“Šiaip ar taip kalbant, tasai 
seimas yra begalo svarbus 
nuotikis lietuvių gyvenime ir 
kamgi reikėjo leisti klerika
lams įgyti didžiumą, kuomet 
butų buvę visai nesunku ne
duoti jiems tos didžiumos.

“Tai viena klaida, bet yra 
dar ir antra klaida ir Petro
grado draugams bolševikams 
labai rimtai reikia su ja skai- 
tyties. Dalykas ve kame. Dalis 
bolševikų, nepaisant oficialio 
boikoto, vistiek dalyvavo sei
me. Tečiaus tų draugų padėji
mas buvo labai sunkus, nes 
veik visi jų frakcijos vadai boi
kotavo seimą. Tarpe pačių 
bolševikų tuo budu išėjo sky- 
limas svarbiame taktikos1 klau
sime. Buvusieji seime bolše
vikai, daugiausia paprasti 
darbininkai, nemokėjo gerai 
orientuotis, nemokėjo užimti 
aiškios pozicijos. Bet juk tai 
tiek jų kaltė, kiek tų oficialių 
vadų, kurie nėjo seiman. Jei
gu jie butų ėję seiman, tuomet 
tarptautinių socialistų balsas 
butų galėjęs daug garsiau pra
skambėti. Jie butų galėję pa
skleisti savo obalsius plačiose 
miniose. Jojų frakcija butų 
žymiai sustiprėjusi savybėje ir 
kaimynijoj.

“Gi dabar išeina liūdnas pa
veikslas ir galima laukti liūd
nų pasekmių. Prasideda vai
dai pačiuose bolševikuose...” ,

listų konferencijo 
man, išreikalavo 
žiaus paskeib 
gų pasiūlymą 

Kad taip iš: 
nedaug tegalima 
tik ar tikslas <ti.Mt-n.iei;> 

—tai visai kitas klausimas. 
Žinome, kad pabaigoje per-i 
eitų metų poį iežius apelia
vo į kariaujančias valsty
bes, kad baigtų karę, bet 
tas jo atsišaukimas pasiliko 
balsu tyruose šaukiančiu.

Praėjo tie laikai, kada po
piežius skaitėsi viešpačiu 
karalių ir turėjo teisę baus
ti ekskomunikomis nepak
lusniuosius. šiandien jo in
terdiktų ar iškeikimų nieks 
jau nepaiso. Galima tikė
tis, kad ir pastarasis popie
žiaus paraginimas pasiliks 
vien balsu tyruose šaukian
čiu.

Bet ar ne tas pats gali bū
ti ir su socialistų šaukiamos 
Stokholman konferencijos 
nutarimais?

Stokholmo konferencijos 
reikalauja kariaujančių ir 
nekariaujančių valstybių 
organizuotas proletariatas. 

Francuzijos socialistai 
savo deklaracijoj delei 
Stokholmo konferencijos 
aiškiai užreiškia:

“Musų atstovai važiuoja 
Stokholman reikalauti sutrum
pinimo karės, kad išgelbėjus 
garbę ir gyvastį tautų.”

Gi buvęs Farncuzijos ka
rės ministerijos narys d. 
Albert Thomas pasakė: 

i “Socialistai po taikos konfe
rencijos galės kreipties Į savo 
valdžias, apreikšdami: ‘štai 
garbingos taikos sąlygos, ku
rias visą tautų socialistai pri
pažino ir užgyrė; o tatai apsau
goja gyvastį GOO.OOO ar 700.- 
000 francuzų."
Tą patį sakys ir visi kitų 

tautų socialistai, sugrįžę iš 
Stokholmo konferencijos. 
Ir šitokiam socialistų reika
lavimui visų tautų plačios 
masės, be abejonės, pritars. 
O toms masėms reikalau
jant valdžios turės baigt 
karę socialistų užgirtomis 
taikos sąlygomis.

Popiežiaus įtekmė dagi 
katalikiškose valstybėse jau 
senai nupuolusi. Labai 
abejotina, ar oažnvčios įsa
kymus norėtų pildyt net iš
tikimi katalikai, tai ką jau 
bekalbėti apie ne-katalikus- 
arba apie ne-katalikiškas 
valstybes?

Visai kas kita su socialis
tų tarptautine konferencija. 
Ton konferencijon siunčia 
savo atstovus visų tautų 
organizuotos masės, šitų 
atstovų bendrai padaryti 
nutarimai liekasi darbinin
kų valios išreiška. Tai ve 

KL_____ kad; kodel imperialistinės val-
diplomatinė veikmė dėl pa- j džios taiD labai bijosi Stok-: 

‘ - ■ . Tai

kro gali būti, 
abejoti, 

bus atsiektas

I 
i

Amerikos lietuvių 
DARBININKŲ TARYBA 

SUSIORGANIZAVO.
Chicagoie 19 d. rugpiučio 

Aušros svetainėj įvyko pir
mas formalis Chicagos lie
tuvių draugijų atstovų su
sirinkimas, kuris faktiškai 
ikurė Chicagos Lietuviu * _
Darbininkų Tarybą. Iš to 
susirinkimo protokolo pasi
rodo, kad dalyvavo 114 ats
tovų, atstovaujančių 60 į- 
vairių draugijų, apskritai 
sudarančių 8,500 narių skai
tlinę, kuri nemenką reikš
mę gali turėti visuomeni
niame lietuvių darbininkų 
judėjime.

išrinkta Chicagos Liet. 
Darb. Taryb. Pil. K-tas iš 
sekančių asmenų: A. Pet- 
ratis, K. Liutkus, S. Dani
levičius, Jakavičius, St. 
Strazdas, W. J. Butvilas ir 
P. Čereška.

Nutarta prisidėti prie A- 
merikos Liaudies Tarybos 
(People’s Council) ir siųsti 
du delegatu į Liaudies Ta
rybos suvažiavimą Minnė- 
apolise, Minn. Delegatais 
išrinkta: A. Lalis ir Žy- 
montas.

"Naujienos" rašo: 
“Amerikos lietuviai

džiųjų’ organizacijų, 
tančių šimtus skyrių 
tančius narių. Ypatingo suju
dimo momentuose Amerikos 
lietuviai darydavo skaitlingus 
seimus, reprezentavusius dau
gybes draugijų ir žmonių. Bet 
toks atsitikimas, kad vienoje 
tiktai kolonijoje susieitų Į dai
ktą atstovai tiek daugelio 
draugijų ir kuopų su tokia 
daugybe narių, tikslu ne vien 
pasikalbėti, o ir susivienyti 
bendram veikimui — tai dar 
pirmas Amerikos lietuvių gy
venime.”
Nors musų socialistų są

jungos organas suklaidin
damas dalį narių ir sutruk
dė tą svarbų darbą, tečiaus 
laikas klaidą parodė ir mes 
tikimesį kad ne vien chica- 
giečiai gali pasigirti savo 
susipratimu ir puikiu žing
sniu padarytu pirmyn. Kiek 
žinome, L.S.S. IV-tas ra
jonas 26 dienai rugpiučio 
šaukia progresyvių draugi
jų bendrą susirinkimą, ka
me, be abejonės, bus padėtas 
pamatas Darbininkų Tary
bai ir Rytuose. Neabejoja
me, kad tas pats įvyks ir 
trečiam musų centre—Bos- darymo sutarčių su sąjun- holmo konferencijos, 
tone. Dalykas jau išsiaiš- gininkų valstybėmis turi i ve kodel Anglija, Franci ja, 
kino ir nieks rimtesnių žmo- būt tuojaus pradėta, ir kad Jungtinės Amerikos Vaisti
nių nemato mažiausio rei- jis pats nepiliečių ėmimo jos ir jų talkininkės, o net ir 
kalo priešinties steigimui reikalu darys atsakantį pati Vokietija nenori leisti 
Amerikos Lietuvių Darbi- ) spaudimą ant šalies reikalų 'socialistams s__ L
ninku Tarybos. departamento, kad klausi- pasitarti.

i

1

IS

pus vandenyno. Reikės pa
sirūpinti, kad grįžtų pirma 
tie, kurie ten reikalingesni, 
kurie sugrįžę gali prisidėti 
prie pagaminimo darbo vie
tos kitiems, paskui juos iš
keliaujantiems.

I
Prieš mus stovi tokie 

.svarbus klausimai, kad an
aiptol ne laikas "čiučiuosim, 

► dainuo- 
Reikalas veikti ir veik-

turi ’di- 
priskai- 
ir tuks-

I

suvažiuoti ir j

Jeigu jau atsirado būdas, 
.kaip šiuos musų rytojaus 
klausimus išrišti, o rodos 
aišku, kad geresnio budo 
kaip per ALD. Tarybą nė
ra. tai ALDT. steigimui mes, 
ypač socialistai, negalime 
būt priešingi, bet dagi pri
valome remti vadovauda
miesi bent "Amerikos dar
bininkų judėjimo reikalais 
apskritai," permatydami tą 
ateinanti krizį ir Įsivaizdin
dami tuos kovos sunkumus, 
kokius Amerikos proletari
atas pergyvent turės netoli
moj ateityj.

Čia mes turime žinoti a- 
pie save, žinoti savo spėkas, 
turime turėti išdirbtus ke
lius susinešimui, susikomu- 
nikavimui tarpe savęs; rei
kalinga smulkmeniška sta
tistika darbininkų, norin
čių grižšti. Turime viską 
sutvarkyti... Turime žinoti 
abelną musų padėjimą, mu
sų visuomenės didžiumos 
pasiryžimus—vienu žodžiu, 
turime būti susiorganizavę, 
kad pasitikus tą rytojų jau 
su išdirbtais planais ir pil
nomis žiniomis kaip turėsi
me orijentuotis.

Tegul ALDT., socialistų 
vadovaujama, pasiima sau 
uždavinius, kuriuos ant mu
sų pasaulio nuotikiai deda, 
o bendromis spėkomis juos 
atliksime. Atmesti tuos už
davinius mums nevalia.

Stokholmo konferencijon 
iš centralių valstybių išrink-

Kitaip ir negali būt. Kas gos organo redakcija klaupta 52 atstovai, o iš sajungi- 
neatsako gyvenimo aplin-šia, kam .būtinai kalbėti a-ninku—122. Kodėl tad są- 
kybėms, tą pats gyvenimas pie Amerikos lietuvių dar- jungininkų valdžios tos kon- 
persekioja. 'bininkų reikalus? Ji nema-ferencijos bijosi? ______ ,
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo

CLEV ELAND, OHIO. 
Fabrikantų organizacija.
Fabrikantų organizacija 

pradėjo gyveniman vykinti 
savo juodos sutarties nuta
rimus.

1) kova prieš nepiliečius 
ateivius, kad privertus juos 
tarnauti jų imperialistiš- 
kiems siekiams. Tas palie
čia daugiausiai išeivius iš 
Rusijos, Anglijos, Francu- 
zijos ir Italijos ;2) tų minė
tų valstybių išeiviai, kurie 
neturi Amerikos pilietiškų 
popieru ir atsisako jas išsi
imti, tuojaus Įtraukt ant 
juodo listo, kad niekur dar
bo negautų: 3) tie, kurie at
sisako išsiimti pilietiškas 
popieras, išvaromi iš darbo 
su dideliu paniekinimu, iš
juokimu, Įžeidžiami ir pra
vardžiuojami.

Rugpiučio 13 iš The Cle
veland — Akron Bag Co. 
pavarvta 19 darbininkų ne- 
piliečių; H Rusijos išeivių, 
4 Anglijos, 1 Francuzijos ir 
3 Italijos. Tečiaus toj pa
čioj firmoj dirba daug cent- 
ralių valstybių pavaldinių, 
neturinčių Amerikos pilie
tišku popieru ir jų lauk ne
varo. Čia aišku, kad fabri
kantų organizacija nutarė 
badumi priversti eiti kariu
menėn sąjungininkų paval
dinius.

Kapitalistiškas didlapis 
"The Cleveland Press" ata
kavo išeivius iš sąjunginin
kų valstybių, kad jie liuosu 
noru nestoja Amerikos ka
riumenėn. Perėjus regis-į 
tracijai,- tas geltonlapis vėl 
smerkia tuos, kurie paduo
da paliuosavimo reikalavi
mus. Pereitą savaitę vietos 
exeniption board nutarė im
ti nepiliečius kariumenėn, 
tokiu budu, kad stojusiems 
ant egzaminacijos padaro 
"pirmas pilietiškas popie
ras. Bet kadangi atsirado 
darbininkų, kurie savęs į 
spąstus varyt neleidžia, tai; 
fabrikantai' pasiskubina su 
savo pagalba.

Rugp. 10 d. fabrikos vir
šininkas G. D. Adams pasi- 
šaukė mane ofisan ir piktu 
tonu užreiške, duodąs 3 die
nas laiko, kad išsiimčiau pi
lietiškas popieras arba — 
busiu pavarytas ir niekur 
kitur darbo negausiu.. As 
jausdamasis, kad ilgus me
tus išdirbęs toj fabrikoj ir 
skaitomas buvau visuomet 
geru darbininku, mandagiai 
paprašiau paliudijimo^ apie 
mano darbą. Jis išvertė 
akis ir suriko, kad sleke- 
riams" nėra paliudijimų ’. į- 
žeidęs ir šitaip pažeminęs 
paskui jau sako, kad išsi
imk "popieras," tai ne tik pa 
liudijimą gausi, bet ir i for
malius čia pat busi pakel
tas. Pradėjo pasasakot pa
triotišką "spyčių," kaip Ko
sciuška ir kiti lietuviai ka
riavo už Amerikos laisvę, 
bet kad atkirtau jam, _ jog 
tarp revoliucijos ir kares y- 
ra skirtumas, kad aš manau 
errižti atgal i Lietuvą, G. D. 
A. trenkęs Į stalą, susuko: 
"No! jus pirma visi turit eit 
i kariumenę!" Atsakiau: 
jei eisiu, tai tik į. Rusijos 
kariumenę, kaipo jos pilie
tis ir nieks neprivers manęs 
išsižadėti savo gimtino kra
što pilietybės! Ir išėjau.

Rugp. 13 d. po dirbtuvę 
nešiojo deklaracijos blan
kas ir siūlė kiekvienam ne- 
piliečiui išpildyt jas. Tie, 
kurie atsisakė išpildyti jas, 
apie 5 valandą po pietų bu-(

bo, pirma da susirašė kiek-j CHICAGO, ILL. 
vieno atsakymą Į šituos Atsišaukimas delei steigia- 
klausimus: 1) ar neturit ko
kio priešingumo Amerikai;;
2) delko neišsiimat pilietis-! c 
kų popieru; 3) kur manote 
dabar gaut darbo; 4) ar tu
rite norą Įstoti i kariumenę;
5) kada manot apleisti A- 
meriką—dabar ar po karei. 
Suprantama, kad atsaky
mai buvo Įvairus, bet apla
mai imant visi atsakė, kad 
gerbia šios šalies konstitu
ciją ir ją pasiryžę ginti, bet 
kapitalistai atima visas 
konstitucijos gvarantuoja- 
mas žmonėms teises, todėl 
dėl kapitalistų labo jie ne
matą reikalo eiti karėn. 
Kaslink važiavimo Euro
pon, tai kuone visi atsakė, 
kad tai jų dalykas, kada 
jiems bus patogiau, tada ir 
važiuos.

Suprantama, kaslink dar
bo gavimo kitur gal ir bus 
sunku, bet tatai visgi ne 
taip jau baisu. Darbinin
kai reikalingi ir darbas ga
lima gauti ne vienam, tai ki
tam mieste arba pas farme- 
rius.

mojo viešo knygyno.
Norint supažindint vi- 

uomenę su rengiamojo vie
šo knygyno pradžia, turime 
paaiškinti, kad gimus idėjai 
Įsteigti viešą knygyną ant 
N ori h West sidės, tapo sut
vertas Draugijų Sąmyšis.

Čia yra koletas draugijų, 
kurios gyvuoja tiktai nuo 
keleto metų, bet, kad dau
giausiai užsiima savo narių 
nelaiminguose atsitikimuo- 
usišelpimu; kaip tai, išmo

kėjimas ligos pašelpų ir po- 
srr.ertinių, lodei iš draugijų 
negalima daug reikalauti, 
kad daug pinigiškai galėtų 
int sykio paremti. Minėto 
Sąryšio yra užduočia rinkti 

Įkūrimo viešo 
rengiamus va-

rnigus dol 
'knygyno per 
karus ir tt.

Paskutiniu

• J • J* .J •

BR1DGEWATER, MASS 
Katalikai dirba kartu su 

Socialistais.
Rugpiučio 18 d. čia atsi

buvo socialistų prakalbos ir 
išvažiavimas. Prakalbas 
surengė visos suvienytos 
draugiios: 30 kp. LMPS.; 
129 ko. LSS.: 71 kp. LDLD. 
ir 36 kp. SI.RK. Kalbėjo 
drg. K. Žiurinskas iš Nor- 
woodo, Mass. Pirmam at- 
vėjvj apie mierius minėtų 
draugijų, antram—apie ka
rę ir kitus bėgančius reika-. 
lūs. Ant pabaigos aiškino 
reikalingumą remti NAPK. 
Šelpimo Fondą. Kalbėto
jas savo užduoti pagirtinai 
atliko.

Dr-gė M. Bubliauskiutė iš 
Middleboro, Mass., dekla
mavo eiles apie karės lauką 
kuomi sujudino publiką. 
Taipgi dekliamavo maži 
vaikučiai > Milda Krenčiutė 
ir Julius Krenčius iš Mid
dleboro, Mass.

Publikos buvo apie 200 ir 
užsilaikė pagirtinai.

Aukų surinkta $9.59. Au
kos ir visos dienos pelnas y- 
ra skiriamas NAPK. šelpi
mo Fondui.

Galbūt yra tai pirmas 
atsitikimas, kad musų bro
liai katalikai prisidėjo taip 
svarbiame darbe ir sykiu 
su pirmeiviais socialistais 
dirbo išvien. Pagirtina.

H. Kričeris.

laiku Sąryšis, 
Gurėdamas pradžiai pinigų, 
lutarė Įsteigti viešą knygy
ną su pagalba visuomenės. 
Vieš neturime tiek pinigų, 
tad galėtume dideli knvgv- 
lą uždėti iš pradžios, bet 
nes tikimės, kad tas knygy- 
las augs ir plėtosis; kad tas 
darbas butų dauginus išna
šus ii naudingas visuome- 
įei, šiuomi atsišaukime Į 
visuomenę, melsdami prisi- 
lėti prie to apšvietos darbo. 
Pirmiausia kreipiamės prie 

’.šleistuvių laikraščių ir 
<nygų, ar negalėtų mums 
pradžiai suteikti paramą, 
taip knygomis taip ir laik- 
’aščiais iki mes galėtume 
būt ant tiek stiprus ir galė
jime atsilyginti. Taipgi 
neldžiame atskirų ypatų, 
curios turi knygų ir jos yra 
nažai vartojamas, paau
kaukite šiam knygynui. Vi
siems tiems, kurie prisidės 
prie tvėrimo knygyno su 
savo aukomis, iškalno taria
me ačiū.

P.S. Knygas ir laikraš
čius siųskite ant šio antra
šo:

"Draugijų Sąryšis Viešo 
1617 N. Robey 

Chciago, Iii.
Valdyba:

Pirm., K. Jankauskas, 
Sekr., J. Kalaine, 
Išd., P. Rauskinas.

Kompanija apie šitokius 
darbininkų reikalavimus 
nei klausyt nenorėjo. .Jinai 
tuojaus susitarė su detek
tyvų biurais ir 10 d. rug
pjūčio parsitraukė iš Ne\v 
Yorko ir St. Louiso 700 
streiklaužių, 11 rugpjūčio 
paleido kursan dalĮ savo gą- 
tvekarių, vedamų streiklau
žiais. Bet kaip tik koks ka
ras gatvėj pasirodė, tuoj ji 
streikieriai su savo simpati- 
zatoriais sulaikė ir streik
laužius nuvaikė, vienas 
streiklaužių pašovė pašali
ni žmogų. Apie 9,000 žmo
nių minia užpuolė apie V 
valandą vakare, kertėje lo
tos ir Wooland avenue gat
vių daržinę, kur streiklau
žiai buvo sutalpinti, ir iš
daužė visus langus. Apgu
lime laikė streiklaužius per 

dieną, 
karus 

streik- 
paėmė

HAVERHILL. MASS.
Vietos lietuvių kunigas 

per pamokslą ragina, kad 
lietuviai stotų i kariumenę; 
tik ženoti, kurie turi užlai- 
kvt didelę šeimyną, galėti] 
nestoti. Jis tvirtina, kad 
karė yra reikalinga ir taip 
yra nuo pradžios svieto ir 
bus iki pabaigai. Matomai 
musų katalikų kunigas ne
žino nė penkto Dievo prisa
kymą

KEWANEE, ILL. 
Delei kun. Mockaus bylos 

aukų.
Kadangi laisvė žodžio yra 

kiekvienam brangi ir kiek
vienas gina tą savo teisę, tai 
visų musų priedermė apgin
ti tą žodžio laisvę, kurią 
mūsiškė juodoji armija ban
do užgniaužti.

Prieš Romos agentų pasi-z 
kėsinimą ant Amerikos 
žmonių laisvės mes privalo
me stoti. Neks neužgin
čys, kad M. X. Mockaus by
la yra begalo svarbi visiems 
laisvę mylintiems žmonėms. 
Tatai suprasdamas aš pa
rinkau tarpe Kewanee, 
lietuvių aukų Mockaus 
lai ir surinkau $18.50.

Iš aukavusiųjų ir neau
kavusiųjų teko išgirsti rei
kalavimas, kad tuo reikalu 

---- -------- . ,butų Įsteigtas tam tikras 
vo pašaukti dirbtuvės ofi-j komitetas, kuris aukas pri- 
san, kur G. D. A. paliepė vi-,imtų ir duotų atskaitas, 
siems nusiimti kepures ir (Manau, kad tas nebūtų sun- 
jis pasakė patriotišką pra-ku padaryti, o pasekmės 
kalbą, išniekindamas ir pa- butų daug geresnės, negu 
žemindamas darbininkus,‘dabar, kada aukautojui ne- 
kurie apgina savo ypatos' galima tikrai pasakyti, kas 
laisvę ir teises. Išmokėjo aukas kontroliuoja ir kaip 
visiems 19-kai tų darbinin-' dalykai stovi, 
kų algas ir atleido nuo dar- L. M. Rimkus.

III., 
by-

KANSAS CITY, MO. 
Darbininkai streikuos už

stodami policmanus.
KąJa čia prasidėjo gatve

kario darbininkų streikas, 
tai gatvekarių kampanija 

‘ parsitraukė daug streiklau- 
jžių ir tikėjosi kad su polici
jos pagalba sulaužys strei
ką. Bet dalykai virto ki- 

itaip. Kaip tik kompanija 
pareikalavo policijos važi
nėt su streiklaužiais, tad ą- 

Ipie 40 policistų pranešė ka- 
: pitonui kad jie su strėiklaii- 
i žiais nevažinės. Kada strei- 
I kas pasibaigė policijos ko- 
misijonierius Ranson užsis
pyrė visus tuos policmanus 
atstatyt nuo vietų.

20 rugpiučio visos čia gy- 
■ vuojančios unijos turėjo su- 
sirinimus ir nutarė apšaukt 
generalĮ streiką, jeigu poli
cijos komisijonierius prava- 
vytų bent vieną iš tų polic- 
manų, kurie nevažinėjo 
su streiklaužiais. Čionai 
skaitoma Į 12,000 unijų dar
bininkų. Matoma kad kaip 
kur ir policija pradeda eit 
kartu su. darbininkais.

I tamsių žmonių, kuriems ba-' 
'žnyčia rodos butinumu,; 
tarp ūkininkų netrūksta,' 

i bet Į "bažnyčią" nesilanko,1 
nes žino, kad ten sauso ir 
dievai neklauso. Daugelio 
žemė da neišmokėta, pinigu 
stinga, bet vienok tokie 
žmonės karščiausiai reika
lauja bažnyčios statymo, 
gal būt dėlto, kad kiekvinas 
tikisi, kad. ant jo žemės ji 
bus pastatyta, vadinasi, ga
lės ]>elnyt už parduotą skly
pą žemės. Bet jeigu savo 
viltyje apsiriks, tai paskui 
jiems tos bažnčios visai ne- 
reikės. Pasilieka klausi
mas, kas ją užlaikys ir kas 
skolas atmokės?

Laikas rimtai pagalvoti 
ir liauties besikarščiavus su 
ta bažnyčia, be kurios gali
ma apsieiti. Užtektinai 
daug yra svarbesnių reika
lų, negu bažnyčios.

Nenaudėlis.

neužmušk! Bet ka
dangi kunigas neturi nė pa
čios, nė vaikų ir nė jokios 

j šeimynos, tad sulyg jo 
"šventų" žodžių, jis pirmas 
turėtų eiti i kariumenę. 

ILaukiame kol jis Įsirašys!
Liepos 21 d. LSS. 144 kp. 

turėjo pikniką, kuris gerai 
i pavyko ir kuopai liko $43 
pelne.

Darbai pastaruoju laiku 
.taip sumažėjo, kad pusė 
i darbininkų likos be darbo, 
o kurie ir dirba, tai tik po 
puse dienos arba mažiau.

Baranauskas.

I

visą nakti ir ištisą 
gi gatvėse paliktus 

i sudegino. Dešimti
laužiu streikieriai 
nelaisvėn, nusigabeno juos i 
Labor Temple, atėmė iš jų 
peilius ir kitus ginklus ir 
užrakino. Vėliaus paėmė 
nelaisvėn virš šimto streik
laužių, kuriuos nuvarė gelž
kelio stotin, susodino speci- 
alin traukinin ir išsiuntė iš 
miesto i ten, iš kur jie atva
žiavo, gavę iš jų užtikrini
mą, kad jie daugiau nemė
gins grįžti streiką ardyt. 
Kelių tūkstančių minia nuo 
stoties nuėjo link Baltimore 
Hotel viešbučio, kuriame 
buvo streiklaužių vadas Leo 
C. Bergoff ir pareikalavo, 
kad jis butų išduotas. Vieš
bučio užveizda apreiškė, 
kad reikalaujamo žmogaus 
nėra ir prašė, kad minia iš
rinktų žmones, kurie pada
rys viešbutyje kratą. Persi
tikrinus, kad viešbučio už
veizda teisybę sakė, nera
dus jieškomojo, minia išsi
skirstė.

Kompanija pasirūpino sa- 
jvo pasamdytiems streiklau
žiams vietą ant farmų, bet 

j 15 rugp. -maršalas Harry 
Hoffman Įsakė visiems 
streiklaužiams išsikraus- 
tvt iš Jockson pavieto rube
žių. Įsakymas turėjo būt 
išpildytas. Užsiliko tik ke
letas mieste besislapstančių 
streiklaužių.

Per 9 dienas nei Kansas 
City, Mo., nei Kansas City, 
Kans. nepasirodė gatvėse 

i nei vienas gatvekaris.' Tuo- 
; du miestu krūvon sudėjus 
i (nes jie yra kaip vienas 
miestas) gyventojų skait- 

I liūs viršija 400,000. Komu- 
nikacija tarpe tokio skait- 

• liaus gyventojų labai svar
bus daiktas. Karams sus
tojus, žmonėms buvo nema- 

| ža vargo, tečiaus gal tik ka- 
įpitalistai streikui nesimpa- 
Įtizavo. Dėl pervežimo žmo- 
j nių, iš vietos į vietą tuojaus 
j mieste atsirado daugybė 
^automobilių, kurie vežė už 
10c., tai ir pusė bėdos, kad 
karai neina.

Kompanija matydama, 
kad streiko nesulaužys, 
kreipėsi prie valdžios. Ap
skundė streikierius už su
naikinimą jos' nuosavybės, 
bet streikieriai 15 rugp. iš
ėmė varantus ant streik- 
l. užių vardų Leo C. Ber
goff ir James A. Waddell. 
ir skundžia kompaniją už 
visas šitas riaušės.

Gatvekarių kompanijos 
.viršininku vra Armour’as.

jis sa
ko, kad niekad nenusileis 
darbininkams. Kova tarp 
darbo ir kapitalo, kaip ma
tosi, nelengva, bet darbi
ninkai pasiryžę kovoti iki 
pergalės.

Streiką, kaip jau "Kelei
vyje" buvo rašyta, darbi-j

PEACOCK, MICH. 
Amerikos lietuvių ūki

ninkų gyvenimo.
Lake County pavieto j 

prieš dešimts metų begu lie
tuvių ūkininkų buvo bent 
vienas, bet dabar jau jų čia 
randasi virš trisdešimčio. 
Lietuviai farmeriai turi sa
vo draugiją, o pastaruoju 
laiku jau ir moteris susitvė
rė savo atskirą draugystę.

Žinoma, tos draugijos, 
kaipo jaunos, da silpnos, bet 
nieko negalima ant syk tvir
tu ir tobulu padaryt, tik lai
kui bėgant tvirtėja ir išsi
vysto.

Kaip visur kitur, taip ir 
tarp farmerių yra visokių 
paž valgų žmonių. "Kelei
vio" šion kolonijon pareina 
7 egzemplioriai. Yra ir to
kių. kurie būtinai nori para
pijos ir piemenio. Artimam 
miestelyj, Scotvillėj yra 
žemės pardavimo agen
tas, prieš kelis metus 
žinomas kaipo didelis lais
vamanis, dabar dėl biznio 
pasidarė dideliu dievočiu- 
mi ir varo agitaciją tarpe 
farmerių. kad statytų baž
nyčią. Šitas agentas, kad 
parodžius savo atsivertimą 
prie dievo, keliatą savo vai
kučių, kuriems buvo davęs 
vardus be bažnytinių burtų, 
dabar jau gerai paaugusius 
apkrikštino ir varo "spa- 
viednės” ir pats eina, pote
riauja ir veidmainiauda
mas mušasi krūtinėn. Mat, 
bijo, kad piemuo neiškeiktų 
jo, ir už dyką garsintų baž
nyčioje jo bizni.

Su bažnyčia lietuviams 
ūkininkams visgi dalykai 
prastai klojasi. Mat negali 
nutart, kokioj vietoj ją sta
tyti; vieni nori, kad ant jų 
žemės, kiti, kad ant jų. Ne
sutikimas dėlto vis auga. 
Leiskime, kad galų-gale su
sitaikys ant katro jų žemės 
bažnyčia . turi stoti. Bet 
kaip paskui su kapitalu? 
Avelių vilnos apipešiotos ir 
be to gauna skaudžiai. Jau 
kunigas bara savo parapijo
mis, kad nei ant gasolino jo 
"fordui" nesudeda, tai iš 
kur ims jie pinigų, kad ap
mokėjus bent procentus 
skolos, užtrauktos ant para
pijos bažnyčios pastaty
mui?

Nepersanai iš kasžinkur 
atsirado čia lietuviškas ku
nigas "Kelmutis.” Gyvena 
Monestee, Mich., miestelyj 
apie 18 mylių nuo Peacocko. 
Jis Į čia atvažiuoja automo- 
bilium pamaldas laikyti. 
Kadangi bažnyčios nėra, tai 
ja maldos būna vaikų moky
kloje. Bet kaip jau minė
jau. jis tankiai aimanuoja, 
kad nei savo "fordo” gaso- 
linui nesusirenka užtektinai 

jiems galima, o prie kokios ninku jos Wžnfs nieko nebe-|p:nigų, nes Į jo pamaldas 
negalima prigulėti. reišia. Mark Milkr. kibai mažai atsilanko. Nors

Knygyno,”
St.,

KANSAS CITY, MO.
I)a apie lietuvių streiką.
Kaip jau yra žinoma, 7 d. 

■ugpjučio čionai ir Kansas 
Sity, Kansas, sustreikavo 
gatvekarių konduktoriai ir 
notormanai, skaitliuje 2300 
darbininkų. Prie jų prisi
dėjo da 300 kitų darbininkų, 
dirbančių gatvekarių aptar- 
aavime.

Šitas streikas, tai nepap
rastas darbininkų solidaru- 
no apsireiškimas. Nežiū
rint, kad darbininkai nebu
vo susiorganizavę Į jokią u- 
liją, susitarimas taip šven- 
:ai išpildyta, kad gali būti 
pavyzdžiu net organizuo
tiems darbininkams. Dar
bininkai, reikalaudami sau 
priklausančių teisių, viena 
diena visi metė darbą. Rv- 
:e streikui prasidėjus, po 
piet tos dienos jau nesima
tė jokio gatvekario.

Motormanai ir kondukto
riai gaudavo po 22-23c. Į va
landą. Per 11 metų jie da- 
sivarė iki 30 centų Į valan
dą. Dabar gi pareikalavo 
po 45c. ir 9 valandų darbo 
dienos, l ‘ 
po 14 valandų). Svarbiau
sias jų reikalavimų — tai 
tas, kad kompanija pripa
žintų "elosed shop" sistemą, 
t.v., kad kiekvienas naujo
kas darbininkas pataptų u- 
nijos nariu nevėliaus kaip 
už 30 dienų nuo dienos pri
ėmimo 
kompanija neskirtų darbi-į gana garbingai Kompani- 
ninkams prie kokios unijos ją nusileido, nes be darbi-

(Iki šiol dirbdavo,mėsos trusto galva.

, - . ■ I • j — »v > va, •
JO darban; ir kad ninkai laimėjo. Laimėjo ji

Iš

N0RW00D, MASS.
LSS 133 kuopos rezoliucija 

dėl A. L. Darbininkų 
Tarybos.

Iš projektuojamų D.T. te
orijų matosi ne tiek ko ge
ro, kiek dūrimo i akis sąjun- 
giečiams už nenuveiktus ir 
da nenuveiksenčius (?Red.) 
svarbius visuomenei darbus 
po sąjungos firma. Bet ko
kie tie darbai pro S-gą pra
leisti, to nepasakoma. Ne
gu tiktai jau varų brukant 
D. T. išsiaiškina S-gos pa
klaidos. Jeigu jau DT. au
toriai (? Red.) atranda są
jungą nepajiegiančia atlik
ti svarbius darbus, tai ne
suprantame, kaip galėtų 
būti Są-ga galingesnė, kuo
met jos vairas butų nukrei
ptas Į D. T. skerspaines ir 
kuomet tuos didžiuosius 
darbus pasisavintų DT., 
palikdama teisę Są-gai rū
pintis tik mažmožiais? Juk 
visuomenė visuomet aki 
meta ten, kur atliekami 
svarbesnieji darbai. Tode- 
lei akyvaizdoje to viso mes 
tokią DT. neužgiriame, o 
ityn apgailestaujame, kad 
steigiama be pasitarimo su 
są-gos Įstaigomis. Bet vie
nok klaidos atleistinos f“ 
taisytinos, reiktų, kad nors 
dabar DT. iniciatoriai da
lyką paduotų są-gos refe
rendumui. Jei didžiuma pri
tartų, tai, žinoma, ir mes 
negalėtume atsilikti. Bet 
jei DT. autoriai (?) to ne
padarytų, tai pasirodytų 
viešais demokratijos min- 
džiotojais, ir tada jau ne 
tiktai mes, bet nei vienas 
sąjungietis neprivalėtų pa
sekti jų pėdomis.

Šita rezoliucija 12 rug
pjūčio nusirinkime priimta 
didžiuma balsų—visų prieš 
vieną.

Rezoliucijos komisija:
J. Pakarklis, 

P. J. Babilas.
Jeigu rezoliucijos 
kritikuotumėte per 

Keleivi," tai iškalno prašo
me vietos "Keleivyje" atsa
kymui, jeigu, žinoma, mums 
išrodvtų, kad verta atsaky
ti.

Nuo Redakcijos. Pripa
žindami žodžio laisvę, talpi
name šitą LSS. 133 kuopos 
"rezoliuciją," jeigu taip ko
misijos straipsnelĮ pavadint 
yra galima. Straipsnelio 
autoriams turime pastebėti, 
kad "mintis kritikuojama" 
tik tuomet, kada prieš ar
gumentus galima statyti ar
gumentai. Straipsnelis su-

PS. 
mintis

Sustreikavo pasiuntiniai ir 
Ugniakuriai.

20 rugpiučio sustreikavo 
175 išnešiotojų, reikalauja 
trumpesnių valandų. Taip
gi sustreikavo Wilson Co. 
20 ugniakurių, 14 vandenio 
prižiūrėtojų ir 4 inžinieriai. 
Reikalauja 8 vai. darbo, iki 
šiol dirbo po 12 valandų.

Mark Miller.

MASS. 
prakal- 
D.L.K. 

kalbėjo

EASTHAMPTON,
Rugsėjo 19 buvo 

bos kurias parengė 
Keistučio Dr-stė, 
d. Dusevičia. Publikos susi
rinko mažai, bet kurie atsi
lankė visi klausės atydžiai. 
Prie draugystės prisirašė 
3 nauji nariai. Po prakal
bų susitvėrė L.S.S. kuopa, 
nors čia lietuvių mažai, bet 
jie progresuoja ir rodos,kad 
mus lietuviai pralenkė daug 
didesnias kolonijas savo 
susipratime. Todėl sukru- 
skime da daugiau, 0 musų 
prakilnus darbas duos mum 
gerus vaisius. Tik saugoki
mės ypatiškumų ir visokių 

ir! pliuškių kurie kaip kada no-
ri mus pravardžiuot.

Mokinantis.

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje i

su Pa- i 
veikslais j

Dabar M tik išėjo iš po spaudos

Nauja Lietuviška 
3IBLI JA 
SATYROJE'

aušra Biblijos S%x8 colius, tari 3SC 
pašlapina ir 379 paveiluiėliaa. labai 
Įdomi ir naadinza kidnieasd ypatai. 
Žmonas skaitydamas Bibliją ir te
tardamas i paveikslėliui, (kari* per
mato kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki niffisrimui Kristaus), užmirš v>. 
sos savo varaus ir džiaugsis jočiai to
kią knisą įąijo.
mos vakarai.

KAINA
Norinti

Siuskit Eapreso ar Pašto Money Orde
ris. arba rcpirtmotatre laiške adresu:

•

jam bus trumpi žie-

TIK 81.00
šią Bibliją, pinigus

"KELEIVIS”
255 Broadway,

SO. BOSTON. M ASS.

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 

sideda ne iš argumentų, bet didelė; prikalbindami natr 
iš nuomonių mišinio ir iš’ją "Keleiviui” skaitytoją, 
beprasmių žodžių, kas kai-! prikalbinsint naują darbo 
po čielybė sudaro viena ne-'žmonių apginėją, nes "Ke- 
suomonę. Nesuomonė pafi leivĮ" skaitydami išsilavins, 
save sušikritikuoja ir mums ' 
ją kritikuoti nėra jokio rei
kalo. t

Tą dovaną skiriam tik per
2 mėnesiu, todėl "Keleivio” 
draugai sukruskite. ......



4 KELEIVIS.
1

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu 

___________ ___ X

SKRUZDĖS
Pagarsėjęs gamtos tyri

nėtojas Si r John Lubbock 
išleido savo veikalą antgal- 
viu "Beauties of Nature 
and the wonders of the 
\vorld we live in," atvaiz
dindamas žemesniųjų gyvū
nų pasaulį, kuris daugeliu 
kuo skiriasi nuo žmogaus 
veislės pasaulio.

Pats knygos antgalvis pa- 
: sr ko. kad tai yra aprašymas 
‘gamtos gražumo ir stebuk
lų pasaulio, kuriame mes 
gyvename.

Žmonijos gyvenimo srityj 
vra stebuklų ir grožės, bet 
yra ir tokių niekingų daly
kų. tokių bjaurių, kokiais

—Gerai kad atėjai, Mai- 
ke, aš noriu šiandien su ta
vim gerai pasirokuot.

—Ką tas reiškia ?
—Tas reiškia, vaike, kad 

tu gausi velnių.
—Na, na?
—Jessa.
—Už ką?
—Ogi užtai, kad jus, soci

alistai, apgaudinėjat žmo-1 
nes.

—Kame tas apgaudinėji
mas?

—Jus, vaike, per savo pra
kalbas ir gazietas meluojat, 
buk jums rupi žmonių gero
vė.

—Tai nėra joks melas, tė
ve. Socialistai kaip skelbia, 
taip ir daro. Jie kitokio tik
slo ir neturi, kaip tik daryti 
žmonėms gerą.

—O ar tu tą žinai, vaike, 
kad dėl jūsų galvos aš tik 
per plauką negavau smer- 
ties?

—Pirmą syk apie tai gir
džiu.

—Matai, o tu sakai, kadi 
jums rupi žmonių geras. O 
čia kad kiek ir visai nekal
tas žmogus butų dėl jus pra
žuvęs.

—Kaip gi tas atsitiko?
—Ar tu šiur nežinai?
—Ne, tėve.
—O ar tu negirdėjai, kaip 

smarkiai aną naktį perku-' 
nas trenkė?

—Girdėjau.
—O ar tu nežinai, kad tas 

perkūnas kirto i tą stubą 
kur aš bunu ant burdo?

—Girdėjau ir apie tai.
—Taigi, vaike, dėl jus tas 

perkūnas manęs vos tik ne
užmušė. Ir šiandien da 
ausise zvimbia, kaip apglu- 
šijo.

—Kaip tai dei mus?
—Palauk, vaike, nesikarš- 

čiuok, aš tau visą _ šitą biznį 
prirodvsiu moksliškais fak
tais. Toj stuboj pirma gy
veno socialistas, ką netikėjo 
j Dievo galybę ir skaitė be
dieviškus raštus. Pereitoj 
pėtnyčioj, kada mes visi ge
ri žmonės valgėm silkes, tas 
nedaverka užsimanė kelba- 
sų. Gaspadinė užtai liepė 
jam išsimuvyt. Jisai išvadi
no ją davatka ir pasiėmęs 
savo baksą išėjo. Kitą nak
tį j tą stubą ir spyrė perkū
nas. Aš gulėjau prie kami
no, tai man net plaukus ap
svilino. Dar giliukis, kad 
turėjau •ant kaklo rąžančių, 
kitaip šiur butų smertis. Ir 
tai vis, dėl to bedievio socia
listo.

—Aš nesuprantu, tėve, 
kuo čia socialistas gali būt 
kaltas, kad perkūnas tren
kė i katalikų namą. Juk ka
talikų supratimu, perkūną

valdo ne socialistai, bet Die
vas. Taigi, jei čia galima 
ką nors kaltint, tai tik Die
vą. o ne socialistus.

—Jes, vaike, perkūną val
do Dievas, o ne socialistai, 
bet socialistai nenori to Die
vo klausyti ir už tai Dievas 
juos baudžia.

—Taip nėra, tėve, kaip tu 
aiškini. Dievas socialistų 
nebaudžia. Tu pats matai, 
kad pakol socialistas tenai 
gyveno, namas buvo nepa
liestas : bet kaip tik socialis
tas išėjo, tuojaus perkūnas 
ir drožė. Taigi išrodo, kad 
Dievas baudžia ne socialis
tus. bet katalikus.

—Už vieną negerą Dievas 
baudžia dešimts gerų žmo
nių, taip musų šventa viera 
mokina.

—Prastas, tėve, toks mo
kslas, kuris mokina, kad už 
veną piktadarį baudžiant 
dešimtį teisingų žmonių yra 
gera ir teisinga.

—Taigi, tu. vaike, netiki, 
kad Dievas perkūnu užlei
do ir tuos Žalnierius, kurie 
pereitą ir užpereitą nedėlią 
įpie Bostoną žuvo?

—Netikiu, tėve. Tai atsi- 
ikimas.

—Ale be Dievo leidimo ir 
□laukas nuo galvos nenu
krinta.

—Vadinasi, tėve, tu tiki, 
kad Dievas užleido ant ka
reivių perkūną ir dviejų sa
vaičių laiku perkūnas jų 
išmušė 6, o 13 sužeidė.

—Jesa.
—Tai už kągi Dievas ka- 

revius perkūnu užleido?
—Aš mislinu, kad kaip tik 

šventas tėvas pareikalavo, 
kad butų ugados, o valdžios 
nori vainos, tai Dievas jų 
vaiską perku.nu užleidžia.

—Nors tu, tėve, taip tiki, 
bet visviena nori būt karei
viu, dagi į karę sakei, ren
gėsi. o

j —Nausa, vaike! Aš jau 
never eiti ant vainos.

—Kad tu, tėve, linksti 
ton pusėn, iš kur vėjas pa
pučia. Taip daro visi tie, 
kurie nežino, kur jie eina ir 
ką daro. Matai, tėve, kokia 
nauda iš kunigiško mokslo. 
Jus vakar šaukėt už karę, 
šiandien prieš ją, bet visame 
tame nieke tikro, nieko aiš
kaus pas jus nesimato kaip 
ir visame kunigų moksle.

—Olrait, vaike, aš pažiū
rėsiu.

lėlis — skruzdė gyvūnų pa
saulyje gali pasididžiuoti 
dagi ir prieš žmogų. Už lai
svę. lygybę ir brolystę žmo
gus su žmogum ant peilių 
eina, kuomet skruzdžių gy
venime kiekvienoj jų kolo- 
joj didžiausia vienybė. Kiek 
daug, dagi visais atžvilgiais 
mes žmonės galime pasi
mokinti iš tų mažų vabalė
lių skruzdžių!

Apie Džiovą
DR. A. MON TVIDAS.

nesisekė, dėlto mėgino už- 
n.igdyti alkoholiumi. Te
čiaus skruzdės jei sykį alko- 
holiaus paragavo daugiau 
saugojasi jo kaip nuodų. 
Lubbockas nugirdė skruz
dės tuo budu.kada įmesdavo 
jas į alkoholinį skystimą. 
Paėmęs 25 skruzdės iš įvai
rių skruzdėlynų. Vieno 
skruzdėlyno skruzdės pažy
mėjo raudonais ženklais. Iš 
to pat lizdo paėmė kelias 
blaivas ir įleido į stiklinį in
delį, į kurį buvo sudėtos be 
sąmonės likusios nugirdy
tos skruzdės. Blaivos skru
zdės radę girtas skruzdės, 
kurios rodėsi kaipi negyvos.

degtinė ir vynas irgi padaro 
musų kūną silpnu, negalin
čiu įveikt bakterijų, todėl 
džiova yra labai tanki pas 
girtuoklius ir neturinčius iš 
ko gerai maitintis žmones.

Tūli amatai nusilpnina 
plaučius arba ir visą kūną 
ii- džiovos bakterijos gali jį 
apgalėt. Ypač dabar, kur 
yra daug dulkių, tokie kaip 
anglių kasimas, darbas sti
klo dirbtuvėse, prie akmenų 
skaldymo ir piaustvmo, 
spaustuvėse, audinyčiose ir 
visoj eilėj amatų, kur prisi
eina dulkes įkvėpuot, jos 
nusilpnina plaučių drūtumą 
ir padaro juos ligai prieina
mais. Pats persidirbimas bi- 
le kokiame amate irgi stato 
žmogų į džiovos pavojų.

Vieno dalyko skaitytojas 
turėtų neužmiršti—tai, kad 
džiova gana tankiai išsivy
sto iš paprastų slogų, suriš
tų su kosėjimu, arba nosies 
varvėjimu, arba skrepliavi- 
mu. Apie taip vadinamas 
slogas publika nepaiso ir 
nesigydo. Bronchai*) lieka 
nusilpninti kokios nors vei
slės bakterijų ir jie lengvai 
gali būti įveikti džiovos ba
kterijų, jei tik jos pateks į 
juos tuo laiku. Nestebėti
na, kad bronchičiui prasidė-

Suprantama, įstaigose 
lengviau vienam užsikrės
ti nuo kito, bet kalėjimuose 
žmones tankiai laikomi ats
kirai ir užsikrečia ir miršta, 

įstaigos, aprubežiuojan- 
čios išeigas, neduodančios 
gana oro ir saulės šviesos, 
turėtų būti panaikintos.

Tūli tirinėtojai prieina 
prie išvedimo, kad jeigu 
žmonės negali turėti plačių 
ir šviesiu kambariu, tai svei- 
kiau ant lauko gyvent, nes 
džiova yra namų liga, 
tik namai labai 
apgyventi ir stoka 
šviesos, ten džiova 
vieši.
KAIP ŽMONĖS 
PRIRENGIAMI 
UŽSIKRĖTIMUI.

Tūli gali stebėties, 
džiovos bakterijų yra 
daug ir džiovininkai gy
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mažoji žmonių dalis ja užsi
krečia. Nėra žmogaus, ku
ris neįkvėptų džiovos bac-il- 
lų, bet ne visi apserga. Ka
me dalykas? Šitas apsi
reiškimas gali būt išaiškin
tas dviem daiktais: musų 
protėvius ir tėvus džiovos 
bakterijos užpuldinėdavo, 
todėl mes turime savo kūne 
tokių medžiagų, kurios įvei- jus neretai džiova išsivysto, 
kia įėjusias bakterijas, jei
gu jų būna nedaug: šitas at
silaikymas da labiau sustip
rėja, kada ir į musų kūną 
ląiks nuo laiko jos patenka 
ir jos išdirba da daugiau 
tokių medžiagų; kitas ir 
daugiau svarbesnis daiktas 
vra musu kūno gyvumas, 
kuris gali būti palaikomas 
geru maistu, atsakančia ši
luma. proto liuosumu nuo 
rūpesčių, piktumo ir kitko, 
saulės šviesa, tyru oru, at
sakančiu išsimankštynimu, 
oasilsiu ir panašiais daly
kais. Abelnas žmogaus už
silaikymo ir gyvenimo bū
das yra už viską svarbesnis. 
Miestu gyventojai vra džio- 
vai lengviau prieinami, ne
gu kaimų. Ne vien tik todėl, 
kad laukuose bakterijų ma
žiau. o dėl to, kad ten 
daug oro, saulės spindulių 
ir kartais sveikesnis mais
tas. Kaimuose mažiau ser
ga ir miršta nuo džiovos. 
Kaip jau minėjau, saulės 
šviesa labiausiai yra kenks
minga džiovos bakterijoms, 
o mieste biednesnieji gyven
tojai gyvena negana išvėdin
tuose butuose ir troškiose 
dirbtuvėse, jų gatvės siau
ros, dulkėtos, neretai saulės 
spinduliai į jas nesiekia; jie 
gyvena taip vadinamuose 
tenementuose, kur ruimai 
maži, žmonių daug, švaros 
ir oro stoka. Buvo daromi 
bandymai su kralikais, už
krečiant juos džiovos bacil- 
lais. Tie, kurie buvo laiko
mi tamsoj, greitai apsirgo 
ir mirė. Ant lauko paleis
tieji ilgai atlaikė ligą, ne
greitai jai pasidavė, o tūli 
visai pasveiko. Tai parodo, 
kaip yra svarbi šviesa. Dr.

1 Balt ats ir keliatas kitų, 
i kurie turėjo ilgą patyrimą 
i apie iškvėpuoto oro veiksnį 
ant kūno, kada jis atgal įk
vėpuojamas. tikrina, jog to- 

! kis oras nusilpnina plaučius 
! ir padaro prieinamais džio- 

”Darbininkas” num. 93 .vos bakterijom. Taigi ir 
sako: „Liberalų taryba'tyras oras yra reikalingas,
kišdama Dievą į užpakalį, Drėgnos, prirugusios, apy- 
sau pasisavina visas dieviš-[ tamsios vietos yra bakteri- 
kas ir žmogiškas teises.”:jų lizdais ir nusilpnina žmo- 
Kad tai Kemėšis mokintų'gaus kūną taip, kad jis ne- 
tautininkus katekizmo, ne-'gali atsitaisyt. 
butų ko stebėtis, bet dabar. Abelnai kūno nusilpnėji- 
matos, kad kungai į katekiz- mas dėl kokios nebūtų prie
iną netiki. Juk kun. katekiz-, žasties stato žmogų į džio- 
me mokinama, kad Dievas vos pavojų. Prastas mais- 

_______ __ _____ 7 yra danguje, ant žemės ir tas—jo neturėjimas ar ne
matome, mokina žmones tos'kožnoje vietoje. Tai kaip nežinojimas, kuris yra ge- 
teisybės. kad ne vien žmo- liberalai galėtų nukišt Die- ras—gali padaryti žmogų 
gus* gali girties savo ”žmo- vą į užpakalį, jeigu jis ten silpnu ir džiovai prieinamu, 
niškumu." Mažas tas vaba-yra? Narkunas. Tokie gėrimai, kaip alus,

Ir vergijai konstitucija 
nepriešinga-

labai pasipiktina žemesnių syk rodėsi .abai nustebin-

Amerikos konstitucija, 
tai. galima sakyt, savo rū
šies armonika: Kokio mar
šo nori. tokį gali ant jos 
griežti. Kaip kapitalistų 
interesai reikalauja, taip 
teismai ją tempia. Kas tik 
kapitalistų bizniui kenkia, 
tam paprastai ir konstituci
ja "priešinga." Jei susipra
tę darbininkai išrenka kur 
vietos socialistų valdžią ir 
jei toji valdžia nutaria ati-i 
daryti miesto krautuves ir 
pardavinėti gyventojams 

| gyvenimo reikmenis tokia 
kaina, kokią jos ištiesų kai
nuoja. tai vyriausis valsti
jos teismas tuojaus atran
da. kad tas ”priešinga” kon- 

į stitucijai, nes tas, mat, ken
kia kapitalistų bizniui.

Kuomet M’ilsonas prieš 
rinkimus pripažino geležin
kelių darbininkams 8 valan
dų darbo dieną, tai po rinki
mų vyriausis teismas tuo- 

Į jaus '‘atrado,” kad 8-nių va- 
■ landų įstatymo negali būti. 
Į nes konstitucija tam ”prie- 
I dnga.”

Bet jeigu kapitalistų rei
kalams kas naudinga, tai 
konstitucija niekados tam 
’nepriešinga,” kad ir kažin 
kaip aiškiai tas butų joje 
iždrausta. Pavyzdžiui, Su
vienytų Valstijų apskričio 

L.eismo teisėjas Špeer Geor- 
gijoj užreiškė, kad konsti
tucija ir vergijai nepriešin- 
ga.

Tryliktame Suvienytų 
Valstijų konstitucijos a- 
mendmente aiškiai pasaky
ta, kad šioje šalyje negali 
būt nei vergijos, nei jokios 
priverstinos tarnystės.

Tečiaus valdžia įvedė pri
verstiną kariumenės tarny
stę ir kapitalistiški teismai 
sako, kad konstitucija tam 
”nepriešinga.”

Daug žmonių, kurie pasi
remdami šituo konstitucijos 
mandatu atsisakė regis
truotis, likos areštuota ir 
uždaryta kalėjimuosna.

Georgijoj keli vyrai, nu
teisti kalėjiman už nesįre- 
gistravimą, padavė apskri
čio teisman apeliaciją, paai
škindami, kad jie nesiregis- 
travo remdamiesi šios šalies 
konstituciją, kurioj pasaky
ta. kad vergijos ir priversti
nos tarnystės Suvienytose 
Valstijose negali būti.

Minėtasai teisėjas jų ape
liaciją dabar atmetė, užrei- 
kšdamas, kad jeigu karei
viai yra vergai, tai konsti
tucija, įgaliodama kongresą 
organizuoti ir užlaikyti ar
miją, tai vergijai nėra prie
šinga.

Apie šitą klausimą turi iš
reikšti savo nuomonę da vy
riausis šalies teismas, bet 
galima jau iškalno numany
ti, kad ir jis ne kitaip pasa
kys.

Kur 
sugrusti, 

saulės 
plačiai

Pas žemes- tomis. Pracėjo neramiai 
yra bėgioti, bet tas neilgai tru- 

metėsi 
skruz- 
išnešė 
brau- 

I nos. Šalia dėžutės buvo ki
ta pripildyta vandeniu, 
skruzdės sumetė jas į van
denį. Matomai tai buvo at
keršijimas už užnuodijimą 
jų draugų. Gi savasias pa
ėmė labai ru’>estingai ir nu
sinešė lizdan, paguldyda- 
mos ligonbutin.

Visa tai priparodo, kad 
skruzdės savuosius pažįsta 

besąmonė- 
s negalėjo 

blaivoms duoti jokių ženklų, 
tečiaus blaivosios savo 
draugus pažino. 'Šitas ban
dymas taipgi priparodo tų 
mažų gyvūnėlių broliškumą 
ir gelbėjimą savųjų iš nelai
mės.

Lubbockas vieną dieną 
pastebėjo, kad vieno lizde' 
skruzdė susižeidė sau koją 
Per tris mėnesius sveikosios į 
rūpinosi ja, maitino ir pri
žiūrėdavo iki kol visiškai 
pasveiko. Kita skruzdė su
sižeidė sau apčiuopiamąjį 
ragutį. Per kelias dienas 
jos neišleido iš lizdo. Pas 
veikusi išbėgo darban, bet 
pakeliui patiko ją skruzdė 
iš kito skruzdėlyno ir tuo
jaus metėsi ant jos. Lub
bockas norėjo perskirt jas 
bet ar jo pirštai buvo per
sunkus ar priešininkės smū
gis jai buvo perdaug skau
dus, kad nelaimingoji skru- 
zdėlaitė pakrito ir rodėsi 
negyva. Pro ją ir aplink 
bėgiojo daugelis skruzdėlių, 
viena bei kita prisiartina 
pažiūri ir bėga sau savo ke
bu. Galų gale atbėgo viena 
iš sužeistosios skruzdėlyno 
paėmė ją ant nugaros ir rū
pestingai nunešė lizdan.

Vieną šaltoką dieną, kada 
Lubbocko skruzdės visos 
buvo savo kolonijoje tik vie
na jų bėgiojo atstumoj c 
pėdų nuo skruzdėlyno, Lub
bockas pasmeigė musę ant 
adatos ir įkišo į kamštį 
taip, kad skruzdei nelengva 
butų radini paimti. Skruz
dė sumedžiojus pasmeigtą 
musę mėgino visokiais bu
dais ją nuo adatos nuimti, 
bet kad mėginimas likosi be 
rezultato, nubėgo lizdan. 
Netrukus atsivedė 20 drau
gių, kurių sujungtos spėkos 
ir priemonės greit apsivai
nikavo pergale. Triumfa- 
liškai nusinešė musę lizdan. 
Pastebėtina, kad kaip tarpe 
bičių,taip ir tarp skruzdžių, 
jeigu viena rado laimikį, o 
negali pati viena paimti, 
šaukiasi ta\on drauges, bet 
niekad nenasiunčia kitas 
darbą atlikti, tik visuomet 
pati grįžta atsivesdama pa
galbon dr. iges. Ir šitame' 
atsitikime -u muse, skruzdė: 
pranešė sa^ o draugėms, kad j 
ten lauke yra darbas, kuris j 
reikalauja sujungtų spėkų, 
kad ji atlikus.

Lubbock^ patyrimai, kaip

rušiu gvvunai.
;nesės rūšies gyvūnus _ .. . -
tokių dalykų, kokių žmogus ko.: vienu sykiu jos 
tenai pageidauja susilaukti i Prie svetimų lizdų 
pas save. * • džių. pagriebė jas ir

"Varnas varnui akies ne-Į augštyn ant dėžutės
I kirs”—kartojame tą patar- 
i ię. bet maža kas į jos pras
mę įsigilina. Žmogus žmo
gų naikina, skerdžia ir ta- 
‘į niekšišką savo darbą filo- 

| zofiškai vadina — kova už 
būvį. Kad pateisinus save, 
žmogus aiškina, kad tai yra 
visuotina gamtos tiesa, ku
riai taipgi ir žmogus turi 
pasiduoti, nežiūrint visų
etiškų taisyklių ir moraly-į ^uSl^JTos ir

- Gyvūnų pasaulyje te- '■ esančios skruzdės

i

kad 
tiek 

„yvena 
ykiu su mumis, vienok tik

ll.i

! oių.
čiaus be tų moralybės įsta- 

■ tymų, be etikos mokslų 
į "vai nas varnui akies neker- 
j ta." Žinomu yra, kad vilkai 
sunkiai sužeistąjį savo 
draugą nepalieka, bet nusi
neša arba pribaigia, jei nė
ra vilties pasigydymui. Be 
to gyvūnų pasaulyje randa
si mažas gyvūnėlis, kuris ir 
be filozofijos mokslų patai
kė tavo draugijiniame gyve
nime senai įvykdinti solida
rumo. brolybės ir lygybės į- 
staigas, apie kurias prade
dant nuo Plato, Thomas 
Mooro. Bellamy ir kitų sva- 

|jotojų žmonija da ir po šiai 
ižena vis tebesvajoja arba 
sunkiai kaujasi dėl jų vyki- 
nime.

Gamtininkas Lubbock ir 
kiti gyvūnų gyvenimo tyri
nėtojai daug gražių pavyz
džių žmonėms patiekia iš 
skruzdžių gyvenimo. Lub- 
beek ir jo bendradarbiai tė- 

į myjo i skruzdžių koloniją, 
i turinčią nemažiau 500,000 
gyventojų, ir nepastebėjo, 
kad bent kartą tarp jų kil
tų ginčas ir vaidai. Skruz
dės veda kares su kitos veis
ės skruzdėmis, o net ir su 
tos pačios veislės kitomis 
kolonijomis, bet vienoj ir toj 
pačioj kolonijoje niekada 
nebūna peštynių, amžina 
brolystė ir solidarumas gy
vuoja kolonijoje. Lubbockas 
mėgino skruzdės iš vienos 
kolonijos perkelti kiton tos 
pačios skruzdžių veislės ko
lonijom Negeistinus sve
čius skruzdės tuojaus išvy
davo kiek kartų jos buvo 
įleistos. Iš to sprendžiama, 

i kad skruzdės vienos koloni
jos pasipažįsta ir turi turėti 
ypatingas pasipažinimo žy
mes. Lubbockas sako, kad 

. tatai patyrus, jis dažnai vie- 
1 na skruzdžių lizdą perskir- 
davo pusiau, atitolindavo 
vienas nuo kitų taip, kad 
jes susieit negalėtų, laiky
davo ilgai perskyrime, bet 
visuomet, kada tik suleisda
vo. skruzdės prisipažindavo 
ir širdingiausiai sveikinda
vosi. Matomai skruzdės tu
ri išorinius ženklus arba 
savotišką kalbą, kurie lei
džia joms pasipažinti ir at
skirti svetimos kolonijos 
skruzdę tos. pačios veislės.

Idant patyrus ar taip tik
rai yra, Lubbockas panaudo
jo svaigalus. Bandė jis pa
naudoti chloroformą, kad 
atėmus sąmonę, bet chloro
formas skruzdės užmuša, o 
su užmuštomis bandymai

to*

’* *

Naujoji Rusija pradeda 
eiti caro pramintais takais. 
Išvaikymas Suomijos seimo, 
tai Kerenskio žingsnis, ku
ris nedaug kuo skiriasi nuo 
autokratų elgimosi.

Ji gali išvystyti ir po bile 
kokios plaučių ligos, kuri 
nusilpnina juos, todėl po 
plaučių ligų reikia būt at
sargiem.

. Visos ligos, kurios daro 
kūną silpnu arba neduoda 
jam gana išvėdinto kraujo, 
priruešia mus prie džiovos. 
Gyslų sukietėjimas, aortos 
išsipūtimas, širdies ligos, iš
skyrus vieną širdies pusę, 
inkstų ligos, šlapligė, kepe
nų ligos, gautos dėl syphilio, 
alkoholio ar ko kito, smege
nų ligos—vis tai rengėjos 
žmogaus kūno, kad džiovos 
bakterijos galėtų jį įveikti. 
Pas vaikus tymai ir kokliu
šas yra svarbiem priežas
tim. Visos čia paminėtos ir 
da nepaminėtos ligos nepa
daro džiovos pačios, bet jos 
nusilpnina kūną ir džiovos 
bakterijom užtenka patekti 
i jį, kad atradus gerą dirvą. 
Kaip matote, džiovos bakte
rijos jieško silpno kūno.

Seniau buvo manoma, kad 
tam tikro subudavojimo 
žmonės yra linkę prie šios 
’-gos, bet vėlesni tyrinėji
mai parodė, kad žmogaus 
akių spalva, veido apskritu
mas ir panašus ženklai ne
turi jokios svarbos. Tik la
bai delikatni kūnai ir nu
silpninti kūnai su jų visais 
ženklais yra linkę džiovon. 
AMŽIUS IR
DŽIOVA.

Ja apserga visokio am
žiaus žmonės, moters ir vy
rai. Bet tankiausiai liga 
pagriebia jaunus žmones, 
nuo 18 iki 35 metų. Mat, 
tame amžiuj žmogus yra la
biausiai pasišventęs ką nors 
pasiekti; jis neretai per
daug save nuvargina ir nus
kriaudžia. Maži vaikai bent 
’ki 10 metų kur kas rečiau 
užsikrečia. Pas senus, la
biau ramius ir tankiai dau
giau ar mažiau apsirūpinu
sius žmones užsikrėtimas 
irgi retesnis. Bet kaip se
nas ar jaunas žmogus nebū
tų, jis gali užsikrėsti. Yra 
mėsos, kurios išsykio užmu
ša tuberkulozio" bacillus, 
silpnesnės mėsos, kad ir ne
apsigina iš sykio, bet jos ap
tveria bakteriją ir užmuša 
ją, nes daugelyj išpiautų 
gumbelių negalima rasti 
bakterijų, tas parodo, jog 
jos liko sunaikintos. Silp
nose mėsose bakterijos bu
joja ir ligonio dienos gali 
būt trumpos. Kaip matote, 
kad ne tiek amžius, kiek y- 
patos silpnumas lošia rolę.



KELEIVIS. *

VISOKIOS ŽINIOS
GELBĖKITE MUSŲ 

DAILĘ.
Iš visų Europos tautų, lie

tuvių dailė yra mažiausia 
žinoma. Praėję aliantų ba- 
zarai-gi parodo, jog musų 
dailė, nors mažai žinoma, 
vienok interesuoja ameri
kiečius.

New Yorke lapkričio pa
baigoje atsibus didžiausis 
aliantų bazaras, kokio dar 
nėra buvę Amerikoje. Jisai 
tęsis 26 dienas ir manoma, 
jog žmonės lankys ji iš visų 
S. V. šiame bazare jau ir lie
tuviams yra paskirta vieta. 
Nežiūrint jau to, kad pelnas 
nuo „Lietuviškos budos” 
sušelps musų badaujančius 
Lietuvoje, mums yra da gra
ži proga šiame bazare surin
kti ir užlaikyti savo didelius 
rankdarbius. Kuomet tėvy
nėje musų dailę drasko ir 
naikina, mes čionai dėkime 
visas savo pajiegas užlaiky
ti ją, parodyti ją pasauliui.

Tad viengečiai, naudoki
mės šia proga. Merginos ir 
moterys, aukaukite savo 
mezginius, išsiuvinėjimus, 
audinius. Vyrai, savo iš
pjaustytus, išdrožinėtus, iš- 
kalinėtus lietuviškus daikte
lius. Motinėlės ir tėveliai, 
išmokinkit savo vaikus ko
kių nors lietuviškų darbelių, 
kad ir jie paaukaudami 
juostą ar klumpeles, prisi
dėtų prie to žmonių mylėto
jų būrelio, kuris stengiasi 
pagelbėti musų nukentėju- 
siems broliams ir musų dai
lius rankdarbius nuo pražū
ties užlaikyti. Kiekvieno 
miesto lietuviai, siųskite sa
vo dailės darbus i ši milži
nišką bazarą. Prisiųskite 
drobulių, klumpių, skepetai
čių, užtiesalų, lietuviškų 
kryželių, švilpynių ir kitų 
žaislų, o daugiausia—juos
tų. Siųskite viską šiuo ad
resu:

Bazaro Komitetui.
307 W. 30-th str.,

New York City, N. Y.

LSS XI-to RAJONO, MI- 
CHIGAN VALSUOS 

KUOPŲ DOMAI.
Paleidus kuopų nubalsavi- 

mui klausimą dr-go T. L. 
Dundulio prakalbų maršru
to po Michigan valstijos L. 
S.S. kuopas, gauta sekančių 
pasekmių:51 balsų už, 42 
balsai prieš.

Tokiu budu didžiuma bal
su nutarta surengti marš
rutas. Drg. T. L. Dundulis 
kalbės sekančiomis dieno
mis ir sekančiose vietose:

2 d. Rugsėjo Muskegon, 
Mich. 1 vai. po pietų.

2 d. Rūgs. Grand Rapids, 
Mich. 7:30 vai. vakare.

3 d. Rūgs. Grand Rapids, 
Mich. 1 vai. po pietų arba ir 
vakare.

4 d. Rūgs. Saginaw, Mich. 
7:30 vai. vakare.

5 d. Rūgs. Detroit, Mich. 
7:30 vai. vakare.

6 d. Rūgs. Detroit, Mich. 
7:30 vai. vakare.

Kuopos malonėkit suren
gti prakalbas paskirtu lai
ku. Grand Rapids ir Det
roit skelbiu po dvejas pra
kalbas. Bet jeigu delei ko
kių priežasčių negalima bu
tų "dvejas prakalbas sureng
ti", tai rengėjai malonėkit 
greitu laiku pranešti rajono 
sekretoriui šiuo adresu:

Bx 177, Muskegon, Mich. 
LSS. XI Rajono sekr.,

V. VASYS.

PERMAINOS LAIKRAŠ
ČIŲ REDAKCIJOSE.
Prie „Ateities” redakci

jos prisidėjo „viso labo tik 
mokytojas” šalčius.

Iš „Dirvos” redakcijos pa
sitraukė „tautos mučelnin- 
Ras” Jokubynas, o jo vietą 
užėmė tūlas klerikalas.

REZOLIUCIJA APIE 
„KOVĄ.”

„Kovos” 24-tam numery 
tilpo šitokia rezoliucija:

Su pasipiktinimu mes pas
tebime, kad „Kovos” redak
cija visai užmiršo tikslą, ku
riam turi tarnaut Lietuvių 
Socialistų Sąjungos leidžia
mas laikraštis. Savaitė iš 
savaitės ji talpina LSS. or
gane straipsnius, kuriais ne 
apšvietą ir solidarumo dva
sią skleidžia darbininkų mi
niose, o neapykantą ir sui
rutę keliama organizuotų 
socialistų tarpe. Ji savo ir 
bendradarbių pagamintuose 
raštuose prikiša įžymiems 
socialistų partijos ir L. S. 
Sąjungos veikėjams nešva
rius darbus arba tikslus. 
(26-tam numeryj, pa v. „Ko
vos” Redakcija rašo: "Tie
sa, kai-kurie „džentelmoniš- 
ki” amerikonų socialistų va
dai pritaria liaudies tarybų 
organizavimui, bet ne visi 
jie tai daro grynai idėjiniais 
’šskaitliavimais vedini. Juk, 
he ko kita, Liaudies Tarybos 
organizuoja S50.000 fon
dą”... 28-tam numeryj ta pa
ti redakcija sako, kad socia
listai, organizuojantis Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybą, dabar drumsčia 
vandenį Amerikoje ir lau
kia, kol galės "Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos pinigais” parvažiuoti "į 
tėviškėlę.” „Kovos” Redak
cija su panieka kalba arba 
leidžia savo bendradar 
biams taip kalbėti apie soci
alistų organizacijas ir jų 
laikraščius. (Žr. „Kovos” 
28-tam numeryj, kur Redak
cija užreiškia, kad dd. Leib- 
knechtui ir Adleriui esą ”į- 
žeidimas” būti garbės na
riais Rusijos Darbininkų ir 
Kareivių Taryboje; arba 
kur Jonas Skibirdis „Kelei
vio” Redaktorių "Džian 
Bambos” leidėju tituluoja, 
o „Laisvę" — „Orakulu.” 
„Kovos” redakcija pagalios 
nesigėdi net apmeluot arba 
talpint raštus, kuriuose ap
meluojami jai nepatinkami 
socialistų veikėjai ir laik
raščiai. „Kovos” 28-tam nu. 
tūlas L. S. Sąjungietis iš iro
niškos „Naujienų” pasta
bos, pasakytos polemikoje 
su tautininkais, padaro, kad 
„Naujienos" buk įkalbins
iančios darbininkams, jogei 
mes čia, Amerikoje, "laimin
gai gyvenamtame-pat 
„Kovos” numeryje vienas 
bendradarbis rašo: "D. Gri
gaitis gal imtų "Naujienas” 
kreipti prie tautos "didvy
rių" garbinimo. Nejaugi 
biznis to reikalauja?”

Kadangi toks „Kovos” re
dakcijos elgimosi ardo suti
kimą ir vienybę L. S. Sąjun
goje,

Kadangi jisai žemina mu
sų organizacijos ir jos lei
džiamo laikraščio vardą vi
suomenėje,

Kadangi nepamatuoti ir 
nepadorus „Kovos” užpuldi
nėjimai grasina atstumt 
nuo musų organizacijos vei
klias spėkas,—

Tai mes, LSS. 22 kuopa, 
skaitome reikalinga esant 
priminti „Kovos” redakci
jai, kad „Kova” yra Lietu
vių Socialistų Sąjungos, o ne 
kelių asmenų, ar kokios fra
kcijos organas; kad „Kovą” 
užlaiko savo duoklėmis ir 
jos redaktriui moka algą vi
si LSS. nariai, ir kad todėl 
ji privalo būti vedama stip
rinančioje Sąjungą, o ne ar
dančioje ją dvasioje.

Mes todėl nutariame krei
ptis į LSS. Pild. Komitetą ir 
griežtai reikalauti, kad jisai 
neatidėliodamas sutvarkytų 
musų organą ir kartą ant vi
sados prašalintų iš jo augš- 
čicus nurodytus ir panašius 
negeistinus dalykus.

LSS. 22 kp. valdyba:
Org. A. Ambrazevičius, 
Sekr.Antanas K. Butko.

LSS. Sekr.-Vert.
Tokią pat rezoliuciją pri

ėmė ir 138 LSS. kuopa.

YOKOHAMA. JAPONIJA.
(Laiškas)

Liepos 20, 1917.
Mieli draugai Amerikie

čiai, šaukiuos prie jus pagal
bos, nes esu blogame padėji
me. Aš pabėgau iš Rusijos 
kareivijos, kada 3 vasario, 
1917m. pradėjo imti visus 
jaunus vyrus nuo 18 metų. 
Išbėgau į Japoniją ir gyve
nu dabar mieste Yokahoma. 
Gyvenimas neapsakomai 
sunkus, darbas gaut negali
ma, dabar dirbu, bet dau
giau kaip 50 senų uždirbt 
negalima. Šaukties neturiu 
prie ko, tėviškė užimta vo
kiečiais. Apie tėvus nežinau 
nieko jau du metai. Ame
rikoje yra draugas Juozas 
Grigaliūnas, gal kas nors ži
not jį, malonėkit pranešti. 
Iš Lietuvos aš paeinu nuo 
Pašvitinio miestelio, Šiau
lių pa vietos, Pranas Ado
maitis. Dabartinis mano 
adresas:

F. Adams, Miuraya Hotel 
Yokahoma, Japan.

Čia laikas nuo laiko pra
važiuoja dabar lietuvių, ku
rie grįsta į Rusiją. Teko 
matyti j. Parulį, Kurkulį su 
žmona, J. Puskunigį, A. 
Brazdžionį ir kitus. Sakė, 
kad pravažiavo ir Kapsu
kas, bet man jo neteko ma
tyt.

Tik dvi dienos atgal pra
važiavo 4 lietuviai, vienas 
jų labai išsigando, ka
la pasakiau, kad visus su
grįžusius ima karėn nuo 17 
iki 43 metų, ir jis norėjo 
grįžt atgal Amerikon. Bet 
capo perkalbėtas draugų ir 
išvažiavo į Rusiją. Dabar 
’abai daug žmonių prava
žiuoja per čia į Rusiją, bet 
daug važiuoja iš Rusijos ir į 
Ameriką. Nors Rusijoj iš
kovota laisvė, bet nieko ge
zo da nėra. Niekas nesu
tvarkyta. žmonės skursta ir 
jokios išeigos nėra.

Da kartą meldžiu gerbia
mų Amerikos lietuvių sutei
kti man bent kokią pagalbą, 
už kurią atsilyginsiu.

F. Adams, Miuraya Hotel 
Yokohoma, Japan.

KAS TURIT PONAS IR 
MUŽIKAI?

Jeigu kas iš „Keleivio” 
skaitytojų turit knygelių 
veikalo „Ponas ir Mužikai” 
nalonėkit pranešti ant že- 
miaus paduoto adreso.

Montello, Teatrališkas 
Ratelis ”Vėsula„ nori suloš
ti minėtą veikalą, bet knyge
lių jau negalima gauti kny
gynuose visos išėjo.

* Todėl kreipiamės prie 
„Keleivio” skaitytojų, jeigu 
kas nors turi, malonėkit 
greitai pranešti, už patar
ia vimą busim dėkingi už 
cnvgutes T. R. Vėsula, už- 
r.okės kiek jos yra vertos.

H. Kricheris.
28 Cleveland Avenue, 

Montello, Mass.

Nauji Raštai
Paskendusis Varpas, Ger

hardo Hauptmano 5-kių ak
tų drama, lietuvių scenai 
taikydamas vertė A. Lalis, 
išleido J. Klevas ir J. Siru
tis, Chicagoje. Knygutė tu
ri 110 puslapių, kaina nepa
žymėta^

AUKOS
MIDDLEBORO. MASS.

Aukos N.A.P K. šelpimo Fondui.
Per drg. K. Žiurinsko prakalbas 5 

d. rugpjūčio surinkta 12 doleriu. Au
kavo šios y pa tos: G. Švadas, J. šal
inis ir drg. Baginskas po 1 dolerį; 

A. Šūkis. J. Pranskus, Z. Katilius, C 
Bartis. H. Kricheris, J. Šimkus. G. 
Miškinis, S. Skerstonas. S Mikel’onis 
—po 50 centu; M. Rimkaitė, F. Svet- 
lavičius, F. Moningis, W. Castello, A. 
Imbrozas. F. Paulatickas, S. Kirstis, 
J. Sutkienė. .J. Buivydas, Z. Svetla- 
vičius, J. Krenčius, J Drulia, V. Va
saris, P. Yanušaitis — po 25 centus; 
M. Babliauskiutė — 30 centų. Smul
kių aukų surinkta 70 centų. Viso la
bo .............................................. $12.00.

Drg. K. Žiurinskui, kelionės lėšos 
ant aukščiau minėtų prakalbų išmo
kėta $3J25. N.A K. Šelpimo Fondui 
pasiųsta $8.75.

George Sh vadas. 
H. Kricheris,

Pinigų $875 priimiau ir pridaviau 
N_A.P.K. kasininkui

J. G. Gegužis.

Pajieškojimai iš Lietuvos.
66. Szatas Anton, Eiga, Ga- 

zensberg, Kalniszczenskaja ui. 
29„ u Ch. Makechuckogo. jieš- 
ko Malvinos Rakšaitės iš Pasva
liečių, Gulbinu vaisė., ir Jono 
Szato, gyvenančių Amerikoj.

67. Bazis Marijanna, Petro- 
grad, Sofijskaja ui. 3, kv. 9, 
jieško savo sesers Julijonos Bu
čienės, pirmiau gyvenusios' 
Lynn, Mass.

68. Strepiakas I’etr, Petro- 
grad, < ; „Naujoji Lietuva” Po- 
dolskaja ui. 15, paeina iš Kleve- 
ckinės, Pniavo vaisė., Panevėžio 
pav., jieško brolio Povilo Stre- 
piako, gyvenusio Chicagoj.

69. Stonkus Ignaty Leonaviez, 
Petrograd, Voznesensky per. 
37, kv. 67, paeina iš Užvenčio, 
Šiaulių pav., jieško Antano J. 
Baškio, J. Aglickio, ir Antano 
A. Stankaus, visi Amerikoj. Ba- 
škis pirmiau gyveno apie Bos
toną ar Brooklyne.

70. Rusteiko Nikodem. Petro
grad, 6 Zapasnyj Sapemyj Ba- 
talion, Komanda Masterovych, 
paeina iš Rimženčių, Aleksan
dra vo vaisė.. Raseinių pav., jieš
ko savo brolio Juozapo Rustei
ko, pirmiau gyvenusio 4537 So. 
Paulina st, Chicagoj.

71. Plauga Kazimir Kaz, Pe
trograd, Sergievskaia ui. 15, 
kv. 9, paeina iš Petarionių, Ale- 
ksandrovsko vaisė., Trakų pav., 
jieško švogerio Juozapo P. Sa- 
muliavičiaus ir brolių, Leono, 
Juozapo ir Mykolo Plaugų, ir 
draugo Antano Samulevičiaus, 
visi gyvena Amerikoj.

72. Palubinskas Motiejus K. 
Jaroslavl, Romanovskaja ui. 44. 
Litovsky Komitet. paeina iš 
Daugių, Trakų pavieto, jieško 
Marijonos. Jokūbo Luczinskų, 
gyvenančių Amerikoj.

73. Jakutis Anton K. Viazma, 
Smolenskoj gub., Upravlenije 
Zamostkago Ujezdnago Voir.s- 
kago Naczalnika, paeina iš Šiau
lių, jieško draugų ir pažįstamų 
Amerikoj.

74. Bazilevski Kazimir M. 
Petrograd, Gorod. Steklian. Gla- 
zumaja ui., 17, kv 10. paeina iš 
šikšnių, Kibartų vaisė., prašo 
draugų ir pažįstamų Amerikoj 
rašyt jam.

Paįieškojimai
Pajieškau brolio Motiejau Daniuno. 

Kauno gub., Panevėžio pav., Ramy
galos valsčiaus, Pazarėjų sodos. -Įo 
paties atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Jonas Drasutis
BOX 152, Tavy, III.

Pajieškau brolio Petro Masilionio, 
Kauno gub., Šiaulių pav.. Baisiogaloa 
parap., Skemonių sodos, taipgi švo
gerio Antano Podžiuno, Paberžių 
viensėdijos, Basiogalos parap. ir 
draugo Konstanto Rabikausko tos 
pačios parapijos, taipgi pusbrolio 
Vlado Sadausko. Meldžiu atsišaukti. 

Franas Maslin, (37) 
BOX 16, Arista, W. Va.

, Pajieškau Onos Rublauskaitės, Vil
niaus gub., Trakų bav, Butrimonių 
vaisė., Tabalaukos kaimo; girdėjom, 
gyvena Baltimore, Md. Kas apie ją 
žino malonėkit pranešti arba lai pati 
atsišaukia šiuo adresu:

Jono Rublausko (36)
77 Drayer avė., Waterbury, Conn.

Pajieškau draugo Igno Nanarta- 
vičiaus, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Jėzno valsčiaus, Sebuvos kaimo, gy
veno Shenandoah, Pa., bet iš čia iš
važiavo. Kas jį žino meldžiu praneš
ti arba jis pats lai atsišaukia. 

Antanas Mikalauskas
7 Mouaa Lane st., Rockville. Conn.

Pajieškau brolio Juozo Lingvino. 
Kauno gub, Telšių pav.. Gargždu 
parap., gyveno Thomas, W. Va., iš 
ten persikėlė Chicagon. Turiu svar
bų reikalą ir meldžiu atsišaukti ar 
kas žino pranešti

Izabelė Keblaitier.ė (36) 
939 — 24th st. avė., Detroit, Mich.

_ Pajieškau brolio Jono Lukaševi- 
čiaus ir draugo Antano Danielio, abu 
Kauno gub., Vilkmergės pav.. Obelių 
sodžiaus, gyveno Chester. Pa. Jų pa
čių atsišaukti ar kasžino meldžiu 
prranešti.

K. Lukaševičius
BOX 51, McKees Rocks, Pa.

Pajieškau savo sesers Onos Ma
kauskienės, Vilniaus gub.. 7 raku 
pav., Jėzno parap., Pozonių kaimo. 
Kas apie ją žino arba ji pati malonės 
duoti žinią

Uršulė Žakienė <37) 
50 R.R. Hill st., Waterbury, Conn.

Pajieškau pusseserės Antaninos 
Ramanaučiutės. Kauno Gub.. Panevė
žio miesto. Gyveno Brockton. Mass. 
Meldžiu atsišaukti, arba ka- apie ją 
žino malonės pranešti.

Adomas Kuokalas
43 Kenwood avė., Binghamton. N. 7.

Pajieškau brolio Konstantino Ga- . 
rolio, girdėjau, gyvena Cleveland, 
Ohio. Meldžiu atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Joseph Garelis (36) I 
<50 Fisk avė., Jeresy City, N. J.,

Pajieškau apsivedimui merginos ■ 
nuo 17 iki 22 metų amžiaus, geistina,1 
kad butų laisvų pažiūrų. Aš esu 22 
metų.

Ad. M. M.
7 Maude Lane st, Rockville, Conn. •

J IEŠKĄ U GYVENIMO pas lietu
vius, kurie užlaiko kambarius, malo
nėkit pranešti laišku. (36)

A. VIETA
672 So. 2-nd st., Plainfield, N. J.

Pajieškau savo žmonos Barboros 
Petrikienės po tėvų Baltutaitės ar 
Malaitės, ji prasišalino 28 liepos š. 
m. išpurdavus visus daiktus. Išsivežė 
2 mergaites, Rožytę 13 metų ir Pet
ronę 12 metų. Jinai 5 pėdų augščio, 
tamsiais plaukais, paeina iš Viekšnių 
parap., Medzelinkės sodos. Su ja 
sykiu išvažiavo Antanas Glužinskas. 
Kas man apie juos praneš, busiu la
bai dėkingas.

Antanas Petrikas
19 Franklin avė , Harrison, N. J.

Pajieškau švogerio Antano Jonelai
čio ir Simano Sliževičiaus, juodu pir
miau gyveno Benton, III., dabar gir
dėjau, kad Sliževičia iš važiavo į Chi- 
eago, III., o Jonelaitis į Pennsylvania. 
.Meldžiu kurie apie juodu žino prane
šti, arba lai pats atsišaukia.

Franas Beržinskas (36)
29 Hindle st., Detroit, Mich.

Pajieškau dėdės Jono Grakausko, 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, Nau
jamiesčio miestelio; pirma gyveno 
Erie, Pa. Kas apie jį žino teiksis man 
pranešti. (35)

Karolina Maironiutė,
5 Thomaą Park, So. Boston, Mass.

Pajieškau švogerio F. Stanaičio, 
prieš 7 metus gyveno apie Si. Louis, 
Mo. Jas pats teiksis atsišaukti, arba 
kas jį žino malonės pranešti. (35) 

J. Sietz,
American Brass Co. Br House, 

Kenosha, Wis.

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

Agnės Diraitis, (35).
BOX 331. Birchwood, Wis.

Pajieškau pusbrolio Simeono pa- 
žereckio, Kauno gub., Rase’nių pav.. 
Vaičgirio parap.. taipgi giminaites 
Veronikos Pranciškytės, Skirstne- 
munės parap. Meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą. (35į

Vincas Gevilius
5 Ilarlem str., VVorcester, Mass.

Pajieškau pusbrolio Vincento Gir- 
ciaus, Kauno gub., Laukuvos parap., 
Larvyčių sodos. Jis išvažiavo iš E. 
St. Louis III. į Detroit, Mich. pra
džioj Gegužės mčn. ir nuo to laiko 
nieko apie jį negirdžiu. Turiu daug 
svarbių reikalų su juomi, tai kas apie 
jį žino malonėkit pranešti arba lai 
pats atsišaukia (35)

Vincentas Stirbys
537 Collinsville avė. E. St. Louis, III.

Paješkau savo krikšto tėvo Jono 
Mickuno, brolio Igno šeštoko ir švo
gerio Domininko Kruopo. Meldžiu 
prisiųsti man savo adresus, turiu 
svarbų reikalą parašyti jums.

Povilas šeštokas (35)
41 Linden avė., Duauesne, Pa.

Jieškau brolio Kazimiero Velickio 
ir pusbrolio Simano Tamkevičiaus, 
abu Kauno gub., Velonos vaisė. Ve
lička Stakių miestelio, Tamkevičia 
Klapatinės kaimo. Atsišaukit patįs, 
nes turiu svarbų reikalą, arba kas 
apie juos žino malonėkit pranešti. 
Kas pirmas praneš, užrašysiu ant 
metų "Keleivį’’ arba "Laisvę.”

Franas Velička (36)
408 So. Paca st., Baltimore, Md.

Pajieškau sesers Kastan. Bieliuniu- 
tės, Prieštu vienių kaimo, Stakliškių 
parap., Trakų pav., Vilniaus guber. 
Girdėjau kad atvažiavo į Ameriką, 
bet nieko apie ją nežinau. Ji pati 
lai atsišaukia arba kas apie ją žino 
malonėkit pranešti. (36)

Mikolas Bieliūnas
2278 S. W. 6th st , Cleveland, Ohio

Pajieškau Selemutės Kačinauskai- 
tės, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Ramanavos kaimo, girdėjau, gyvena 
Bostone. Turiu svarbų reikalą, mel
džiu atsišaukti, arba kas žino apie ją 
pranešti.

Ad. Chapėnas
85 Drsver avė., Waterbury, Conn.

Pajieškau Pranciškaus ir Petro Ge
dvilų, Kauno gub., Raseinių pavieto, 
šviekšnos parap., Stemplių kaimo, 
pirmiau gyveno Hames port, N. J. 
Kas apie juos žino malonėkit praneš
ti arba patįs lai atsišaukia.

Juozas Gedvilas
P. O. BOX 6 Weirgor, Wis.

Pajieškau Felikso Kolento, Vilniaus 
gub., Trakų pavieto, Perlojaus parap., 
Miiioniškių kaimo. Girdėjau, gyveno 
New Britain, Conn. Jis pats ar kas 
žinote, malonėkit pranešti.

Petras Sadauskas
10 Clay st., Nashua, N. H.

Pajieškau Petro Adomauskio ir 
Magdalenos Adomauskiutės - Plauši- 
nienės. Pirma gyveno Brooklyn, N 
Y. Meldžiu atsisaukt ar kas žinot 
pranešti.

Konstantinas Adomauskis
86 Lincoln st Brighton, Mass.

Pajieškau Jono Montvido. Jis 19 
liepos išvažiavo iš New Bedford, 
Mass Tūrių svarbų reikalaą ir mel
džiu jo paties atsišaukti ar kas jį 
žino pranešti.

Vincas Beržinis
BOX 507, New Bedford, Mass.

APSIVEDIMAL

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
jaunas vaikinas biznierius. Merginų, 
kurios nori apsivesti, meldžiu plates
nių žinių kreipties sekančiu antrašu, 
prisiųsdamos savo paveikslus: 

A. Volą
1101 Walnut st., Ottawa, II!.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės ne jaunesnės 20. ne se
nesnės 40 metų. Aš esu vaikinas 35 
metų. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti paveikslą, duosiu ant kiek
vieno laiško atsakymą ir prisiųsiu 
paveikslą.

Joe Kalnikas (36)
413 W. 17th st, Chicago, III.

IŠSIDUODA GERI RUIMAI. Vy
rai, kurie norite turėt švarų užlaiky
mą ir pigiai, atsikreipkit pas mus. > 
Męs užlaikom gerus kambarius ir ge- ' 
roj vietoj. (36) I

NIKODEM CEKOVIč 
427—8th st., Moline, III.

KAST MAHANOY JLNCTION. PA.
Pirmas Didžiausis

PIKNIKAS!
Rengia LSS. V. Rajonas, naudai 

darbininkų klesos švietimui ir socia
listų propagandos, panedėlyj, 3 dieną 
Rugsėjo-September, 1917. per "Labor 
Daj,” Lakeside Park, East Mahanoy 
Junction, Pa.

Parkas gražiausiai papuoštas me
džiais, pievoms ir vandeniu, bet pro
gramas bus dar gražesnis. Bus kon
certas, kurį išpildys atvažiavusios ir 
atsižymėjusios dainininkės ir daini
ninkai. Garsiausi lietuviški ir angliš
ki kalbėtojai sakys prakalbas. Po 
pietų ir vakare bus šokiai prie ge
riausios orchestros, bus lenktynės ir 
Įvairus žaidimai ir tt.

Nuoširdžiai užkviečia visos apie- 
linkės lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti ant pirmo tokio puikaus darbi
ninkiško pikniko.

KOMITETAS.

LietuviAka. tikra, pll- 
/ mic- na. pagerinta. Kaina: 

- Lietu v. raidėms. $5.00
Gotiškoms rald. $3.50 

J Gaunama tiktai pas: 
M. X. MOCKUS.

• P. O. Box 54. 
Nv Detroit, Mich.

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 st., Tarryville, Conn.

PARDAVIMAI.

GERA ŪKĖ ANT PARDAVIMO.
76 akrai žemės ir visi įrankiai rei

kalingi prie gaspadorystės, netoli di
delio miesto Waterbury, Conn. No
rintieji platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu: (36)

Peter Franccson, R.F.D. 1,
\Voodbury, Conn.

PARSIDUODA Vėliausios mados 
virtuvės pečius, No 8 didumo ir tik 
tris mėnesius vartitas — Parsiduoda 
už pusę kainos, nes, aš nusipirkau 
namą su pečiais. Kam reikalinga, 
pasinauaokit gera proga.

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

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda geros ir pigos farmos, 

Lietuvių Kolonijose, tiesiog nuo pačių 
savininkų, amt 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 ZABEL0
Lake Co. BOX 1, Pleacock. Mich.

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

mas, gazo ir elektros šviesa, miesto 
vanduo, yra 3 vištininkai (galima 
laikyt apie 1,000 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. Kreip
kitės pas: (40)

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

Ar nori įgyt galereją?
Parsiduoda gera galerija su visais 

įrankiais kokie tik reikalingi, t. y. 
aparatas nuo 12X20 ir iki mažiau
siam ir padidinantis aparatas. Ran
dasi gražioj vietoj ant geros gatvės, 
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. Wyoming st.. Hazleton, Pa.

GERKITE ”HOW.’’
Neabejokite, tik tuojaus užsisaky

kite tau 8 galionus šito stebėtino gė
ralo sykiu su dykai duodamais nuro
dymais. "Ho»" gėralas yra svei
kiausias, priimniausas namų darbo 
gėralas, kokis tik žinomas pasaulyj 
Agentams gera proga.

SHL LZ BROS.
435 Shulz Bld.. Dept. H. 14,

Kansas City, Mo.

TŪKSTANČIO DOLERIŲ VERTĖS 
IŠRADIMAS.

Dėl panaikinimo pleiskanų, atnau
jinimo išslinkusių plaukų ant galvos 
ir kitokių odos ligų, dėl panaikinime 
šlakų, spuogų ir kitokių veido išbėri
mų. Patarmai dykai Aprašykite 
priežastį ligos, o mes pasiųsime.

J. W Sakowsky & Co. (36) 
BOK 42 Sta. E.. Cleveland. Ohio

KARĖ! KARĖ!
Delei karės pas mus liko didelis 

perviršis neišparduoto tavom. Pada
rome dižiausį pasiūlymą kokis kada 
buvo. Visiškai dykai per sekančias 
30 dienų duodame su kiekvienu A- 
merican laikrodėliu vieną revolverį 
$5.00 vertės; pora auksinių knypkių 
rankovėms vertės $3.00; spilkutę 
kaklaraiščiui vertės $2.00. Taigi 
$10.00 vertės tavom dykai su Ame
rican laikrodėliu, ant 20 metų gva- 
rantuotu, pilnais akmer.ais ir gra
žiai ingrairiruotu. siunčiame per C.O. 
D. dėl apžiūrėjimo. Radę musų daik
tus gerais užmokėsite Expresui tik 
$6.25. o gausite $25 vertės tavoro. 
Jei butumet neužganėdintais galite 
grąžinti ir pinigai bus jums sugrą
žinti.
Standard Bargain Co.. 1206 S. Ho- 
man avė., (Dept 48) Chicago, III.

---------- - -------------------------- --------- -

REIKALAUKIT

EAGLE
BRAND 

CONDENSED 

MILK TMK OMIOtNAU
Per 60 metų gero kūdikių mai

sto. Reikalaukit nurodymų kaip 
maitint kudykius.
BORDEN’S CONDENSED MILK 

CO., NEW YORK. (Kvia).

Temykite!
Šiuoųni pranešu visiems brookly- 

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

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

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

Lotynų kalbų; 4700 puslapių; 7000 
spalvuotų iliustracijų; 4000 geogra
fiškų dalykų, 14OOO biografiškų ap
rašymų; taisyklės ištarimui ir pa
rašymui žodžių. Mes pasiusime 
jums šitą žodyną dykai su 12 didelių 
įvairių firmų katalogų. Prisiųskite 
mums 98 centus apmokėjimui siun
timo lėšų. £

Levvis Nelson, (35)
Lock iž>7 Bremerton, Waslt

Telephone: Greenpoint 2337

NARCIN & MACYS

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVE IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00 tik ant 
sąvaitčs

Pristatom į namus visokius 
daiktus į visą apieliakę Jersey, 
NewYork, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, ka-ai 
užsimokės. (?)

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

Aš, Alena Kostovska, pa$vc- 
dau visai publikai akytė.

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

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumą.

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

Chicago, III.
Šitą apgarsininpą turėtu perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

I

I
I

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

i

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON,



6 KELEIVIS.

HUMORISTIKA.
9

Geriau "Muving pikčiai.”
Perėjus Juozukui iš para

pijinės mokyklos, mama no
rėdama patirti, kiek ištvir
kusi Juozuką mokykla pa
taiso, pradėjo klausinėti ko 
jį ten mokina.

—Duok man pirma duo
nos su sviestu ir "dželės,” 
aš noriu valgyt—atkirto 
Juozukas nerimaudamas.

—Tikras aitvaras! — su
murmėjo mama.—Te. ėsk. 
kad tu užspringtum. tik ne
užmiršk ko tavęs klausiau.

Juozukas, vartydamas di
deli kąsni burnoj, pradėjo:

—Well, sesuo miniška 
kažką pasakojo, pasakojo 
apie dangų, apie peklą, dau
giau nieko.

—Tai kurgi tu norėtum 
nueit—i dangų ar...

—E, geriau palik tą seną 
vėplą, jeigu ji nori, tegu sau 
eina, kad ir Į... o man 
”ten sents,” aš eisiu i 
ving pikčius!

duok 
”mu-

Viena kliūtis.
Pas vieną musų garbingų 

tautiečių atvyko kur ten 
nuo farmų tetulė didmies
tyje vikeišiną praleisti. Ka
dangi tetulė jau šeštą kry
želi baigė, o pinigų gerai 
turi, tai musų tautietis pri
ėmė ją labai svetingai ir iš
rodė didmiesčio stebuklus. 
Pasisodino i automobilių, 
išvažinėjo ją po miestą, pa
skui nuvedė i krutamu pa
veikslų teatrėli.

Senelė niekados nema
čiusi panašaus ”tijatro,” iš
sižiojus tėmijo. Išeinant iš 
teatrelio, sūnėnas užsimąs- 
čiusios tetulės užklausė:

—Tai kaip, ar patiko?
—Patiko, patiko, labai 

gražu, kaip gj’va nesu ma
čiusi gražiau tijatrą lošiant, 
ale bėda, kad jau mano au
sis atsisako man tarnauti. 
Klausiau kiek tik galėjau, 
kad nors vieną žodeli išgir
sti, ką jie šneka, bet nei 
rus!

VYTĖS REZIGNACIJA.
Sudiev jums vyčiai!—Rezi

gnuoju,
Laisvės daineles dainuoj,
Daugiau jus manęs nekiai- 

dinsit,
Bažnytėlėn nevadinsit.
Jus lig šiol mane klaidinot, 
Vyčių uodega vadinot, 
Prieš teisingus žmonės siun 

dėt,
Vienur, kitur mane stum

dei.
Už karę liepėt balsuoti. 
Brolius valdonams parduo

ti,
Kraujuos pasauli plukdyti, 
Jus man liepėt taip daryti.
Aš pirmiau kantriai kentė

jau,
Nes dar progos neturėjau, 
Kad galėčiau laisvai veikti1 
Jūsų darbelius papeikti.
Mane jaunutę sugavot, 
Gražiais žodžiais primela- 

vot,
Kad vyčiai žmonės geriausi 
Ir žmonijai naudingiausi.
Dabar proga atsitiko. 
Kad bjauriais jus man pa

likot.
Pamačiau jau tikrą tiesą. 
Kas gesina mokslo šviesą.
Pamačiau kas tai per vienas 
Kunigų sutvertas dievas. 
Kad tai tas "veršis” auksi

nis
Jųjų dievas pirmutinis.
Žmonėms vargšams nuo lo

pšelio
Nuolankumą galvon velia, 
Idant melstųsi ir dirbtų, 
Varguos gimtų, varguos 

mirtų.
O jus vyčiai tą beteisę, 
Durklus, peilius Įsitaisę, 
Stojat ginti, kad žmonelės 
Nematyt' niekšų sauvalės. 
Sudie, Įrankiai tamsybės!
Nebaisus man jus piktumai 
Nenuveiksite teisybės 
Greit pragaišit, kaip kad 

durnai!
Zofija Blažaitė.

t

Greitakalbė.
Geri vyrai 
geroj girioj 
gerą girą 
gerai gėrė, 
gerai gyrė.

Dėl liežiuvio ir minties 
gimnastikos pabandykyt ši
tą greitkalbę tankiai karto
ti. O jei ši jums per lengva, 
tai pabandykit tokią: 

Bliudas prūde, 
pluta bliude, 
bliudas prūde, 
pluta bliude 
ir tt.

SMl’LKIŲ PASIGARSIN1MŲ “ 
KAINA "KELEIVYJE.”

.Rosen

šiuomi pranešam, kad p. MIKAS PETRAI 
SK \S. patyręs s-iškumą i. :;atural:škumą savo 
balso ant Columaijos rekordų, sutiko padaryti 
kontraktą -u Uolumbijos kompanija ir todėl r'.o 
šio la’ko jo baisa galit girdėt 
COLUMB1JOS rekordų.

10-ir.ch 75c.
įdainavo Mikas Petrauskas, tenoras. 

E3348. (SUKTINIS.
(VALIA. VALUŽĖ.

E3349. (PR1ROD1NO SENI ŽMONĖS MAN
JAUNAM MERGELĘ. 

(KUR TAS ŠALTINĖLIS.
E3350. (NAUJOJI GADYNĖ. 

(DAINIUS.
313. (SUKRUSKIME BROLIAI. įdainavo 

choras.
(EINA GARSAS NUO RUBEŽIAUS. 

Įdainavo choras.
Įvairių šokių muzika.

314. (DĖDUKAS. Polka. Orkestrą. 
(SALDŽIOS LUPOS. Peiks. Orkestrą.
STL.iJBRIšKll. POLKA. Armonika se. o

i JURGIUKO KAZOKAS. Armonika solo. 
Armonika solo. 
Armonika solo. 
Maršas, šv 1-

E3316. (POLKA NUO RUDOS. 
(MAŽRUSIŠKA POLKA.

E3317. (BATU ČISTYTOJAS. 
pime solo.

(SALDUS BUČKIS. VALCAS. 
pimo solo.

Tuos rekordus galit gaut kiekvienam 
te pas Columbijos pardavėjus.

Reikalaukit įlustruotų katalogų Columbijos 
Lietuviškų Rekordų.

Jei.sru negausit katalogą arba rekordų pas 
savo nardavėją, rašykit nas mus.

COLUMBIA
GRAPHOPHONE COMPANY

NEW YORK.
Internationa! Record Dept.

Šv 1-

mies-

f 
$

I

Visi COLUMBIA ūramafonai 
ir Lietuviški Rekordai 

gaunami 
PILVINIO ir ZEL90K0

KRAUTUVĖ

Norint ką nors pirkt, parduot, pa- 
jieškot prasišalinusių ypatų, pajieą- 
kot giminių.' draugų, arba ką nors 
šiaip pagarsint, už tokius pagarsi
ni mus skaitoma po 2c. už žodį.

Jeigu tokius pasigarsinimus nori
ma patalpyt kelis kartus, tad už se
kančius .sykius, .skaitoma .tiktai 
po l'jc. už žodį, už kiekvieną sykį.

Už visus tokius paskelbimus ir 
apsivedimų pajieškojimus turi ap
mokėt ir “Keleivio” skaitytojai.

Pajieškojimus 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- 
talpint 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 adresą to kas 
siunčia ir Redakcijos. Su bile rei
kalu kreipianties į “Keleivį” para
šykite adresą taip::

"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Ant 21 
akmens 

Geižkelio 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. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu
me! už toki pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt Jcitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

ENCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL

TaL: 1787-J.i:;

it
Kalba LietnviškaL Lenkiškai,

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryta. Na

2 Iki 8 dieną, nuo 7
8 vakare.

UI HANOVER STRERT, 
BOSTON, MASS.

Į

I

M. GALLIVAM CO
Smagiausia užeiga

PRALEIDIMUI L1UOSO LAIKO 
VISOKĮ SKANIAUSI 

GĖRIMAI.
Taipgi ir gariauaio tabake Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

St, Butu.

NAVATNIAUSIA
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?

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

artistiškais paveikslais. 
Kaina tik 35 centai.

Knvgos reikalaukite pas:
A. PIPIRNINKAS

2023 ST. PAl L AVĖ..
CHICAGO, 1LL. 

arba “Keleivio” Knygyne,
255 Bruadway, So. Boston, Mass. 

Agentams duodu didelį nuešimtį- 
(komišiną).

Sunaudoja svečių spėką.
Pas garsujĮ išradėją Edi

soną apsilanko daug Įvairių 
svečių. Edisono laboratori
ja aptverta augšta geležine 
tvora. Apsilankęs kartą 
pas ji svečias, po pasisveiki
nimui apsižvelgė aplink ir 
atkvėpęs prabilo:

—Čia viskas gerai ir ma
lonu, tik tie geležiniai var
teliai tai ištikrųjų reikalau
ja pataisymo.

—Aš manau, kad jie ge
riausioj tvarkoj—atsakė be
sišypsodamas Edisonas.

—E, kas tau. kol atida- 
—riau tiek prisitašiau, kad 
kakta ir pečiai sušlapo.

—Bet už tai tamsta pri
pumpavai man ant antro 
augšto du viedru vandens— 
už reiškia išradėjas.

Redakcijos Atsakymai.
žvalgui Torantiečiui. 

Jeigu korespondentas ne
priduoda savo tikros pra
vardės Redakcijai, tokių ko
respondencijų netalpiname. 
Patalpintumėm, jeigu butų 
kas nors naudingo, bet apie 
girtuoklystės kokių ten lat
relių, periškada užimt laik
raštyje vietą.

i
i

KLAIDOS PATAISYMAS.
Pereitam "Keleivio” nu

meryje, straipsnyje ”Kaip 
dalykai stovi Rusijoj,” vie
noj vietoj padaryta stambi 
zecerio klaida. Pasakyta: 
”Wilsonas savo kalboje iš
tarė tuos žodžius, kurie apie 
tas sąlygas kalba.” Turėjo 
būt: ”Wilsonas savo kalbo
je išbarė tuos žmones, kurie 
apie tas sąlygas kalba."

gražaus tur-

rupestingu- 
mano priete-

Kiek tams-

Teisingai.
—Kokiu budu tamsta da- 

sidirbai tokio 
to?

—Taupumu, 
mu ir darbu, 
liau.

—Stebėtina.
tą pažįstu, visai tų gerų y- 
patybiu nepastebėjau.

__Teisybė, nes mano dė
dės tamsta nepažinojai, o 
nekaip tik tokiu ir buvo ir 
man turtą paliko.

”Keleivio” No. 32, žinutė
je iš Seattle, Wash. (žiūrėk 
pusL 3, 5 špalta) Įsibrovė 
nemalonių klaidų; pasakyta 
V. Kramutaitienė, o turi bū
ti V. Kraujutaitienė. To- 
liaus korektūrą išdėstant Į- 
dėta ne vieton svetima eilu
tė ir pasidaro mišinys ; turi 
būti: aš girdėjau kalbant, 
buk aš tas nepagarsintas 
aukas pasilikęs sau.

M. Baltrušaitis.
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YUDEIKO! 
JIS UŽLAIKO GERĄ 

RESTALRACLIA i 
VISOKIŲ GARDŽIAUSIŲ 

GĖRIMŲ 
f'irmisusta ir parankiaMta 

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

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARES BELAISVIAMS Į VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresų;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

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

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mua. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. B AGOCITTS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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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 produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

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

leliais, šiuo adresu:

Lietuviai Kliaučiai
ViaoHua Vyrams Drabužis* 

Siuvame aut Užsakymo 
Išvalome, setaisome ir išproei- 

nxme aenue.
VieniūtMė KriauHų kompanija 

So. Bostone, kur virame duoda 
gerą^ir gražų darbą už prieiaa- 

FASIUDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL 
Todėl, kurie norit pasisiudiat 
gerą siutą, išvalyt arba suproett, 

kreipkitSs p*3 mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

jj TAILORING CO.
278 Broadvvay, So. Bostoa.

II
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•mŲs užlaikome visus lie
tuviškus REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.

Prisiųsk po 75c. už kožną Rekordą 
parašydamas dainų vardus arba nu

merį, o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kata’iogo pamidėda- 
mi ar jau turite mašiną, ar ne. įdėk už 4c. štampą prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BROADWAY_____ MASS.

'J .•

| SERGANTI VYRAI IR MOTERIS ATEIKITE PAS MANE.
'! Su visokiomis kroniškomis nervų ar nepaprastomis ligomis, reikalau-. 
ji jančiomis specialisto gydytojaus.

JIEŠKOK PAGELBOS TEN, KUR GALIMA JĄ RASTI.
Ir pradėk tatai tuojaus stodamas ant kelio ; sveikatą.

673
WASHINGTON 

STREET.
netoli 

Boylston Street, 
Antros lubos.

Ofiso valandos

Nuo 9 ryto iki 4 po piet
Vakarais:

Nuo 6 vakare iki 8 vak.
Nedaliomis:

Nuo 10 ryte iki 2. vai. 
po piet. Tiktai.

Antros durys nuo 
Gayety Teatro.

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

Ilgametis patyrimas, paskutiniai medicinos n kslo išradimai 
[ ir elektrvbė, naujausi gydymo įtaisymai ir rūpestingiausia priežiūra 

užtikrina išgydymą kiekvienam.
Tūkstančiai sergančių vyrų ir moterų gali išvengti operacijos 

peilio, gydydamiesi paskutiniais moksliškais metodais.
Jeigu negalit rasti sau pagelbos jūsų kančiose ir jau suabejojate 

apie pasveikimą, atsilankykite pas mane ir atrasite viltį ir tikrą 
sveikatą atgausite.

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

i nimo gerklėj, šunvočių, Pilvo skaudėjimo, ar Kryžiaus, Liežiuvio 
apsivėlimo, Spuogų, Reumatizmo ar Užkietėjimo ’.idurių? Visos 

i 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 užganėdina jus, pri- 
rodant kaip į trumpą laiką galima suardytą sveikatą pataisyti. Aš 
prašalinu tik tikrą ligos priežastį, o lig* pati per save dingsta. At- 

! minkit, ligos Styrimas yra visai dykai.
Ateikit pas mane tuojaus, jei reikalauji pasigydymo. Atidė

liojimas yra pavojingu. Liga ne miega.
Dr. J. II. KENĖALY. 673 tfashingte* SL. BUKTOJ, RIKS.
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KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kemižių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lovney's ( ręst Ken- 
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone,
K.ŠIDLAUSKAS

22ft BROADWAV.
SS V K SOJ.SOS H1.1OS

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rūtas 
DUOKIT PASIŪT MUMS.,

Mes užtikrinam. kad Jus sucėdysit pinigu 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai uesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni. 
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR dVER- 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IšVALOM IR IšPROSINAM 

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—21016
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SVEČIAI
P. Krakaitis.

Antanas, kokių 20 metų ■ 
vaikinas, po vakarienės už- kitam... 
sirukė pypkę ir, leisdamas j 
pro ausis kamuolius durnu, i 
išėjo per vartus ant kelio! 
pastovėti. Jisai pamatė j 
tūlą žmogystę, ^valiai ei
nančią vartų linkui. Tai bu
vo mergina. Ji pasilenkė, 
paskui greitai nužingsniavo. 
Antanas žiurėjo į ją, pakolei 
neišnyko nakties tamsumo
je. Paskui priėjo tenai, kur 
buvo pasilenkus nepažįsta
ma mergina. Žiuri; ’ kas tai 
baltuoja. Pakelė suvyniotą 
spauzdintą lapelį. Tai buvo 
L. S. D. P. atsišaukimas. 
Skaitė su didžiausia atyda 
keletą kartų. Ten rado nau
jų minčių, naujų gyvenimo 
reikalavimų. Didžiai suju
dintas nuėjo miegoti. Na
miškiams apie tai nieko ne
sakė.

Kitą naktį jis vėl pamatė 
tą merginą. šiuom karti 
užšnekino. Mergina iškarto 
nusigando, bet sustojo. Pa
žino vienas kitą. Tai buve 
Agota Z. iš kito galo kaimo 
mažažemio duktė. Susėdo ii 
pradėjo kalbėtis. Daug 
daug naujo sužinojo Anta
nas tą vakarą. Jam tarsi 
atsivėrė akis ir viskas, ka: 
buvo lyg miglose, pasidarė 
stebėtinai aišku. Gyveni
mas, kuris pirmiau rodėsi 
beveik tuščias, ant syk tarsi 
apsirėdė naujais rūbais ii 
pasiūlė naujus kasdieninio 
sūkurio reikalavimus.

Ilgai kalbėjosi. Palydėjc 
ją namo. Ties jos namu 
varteliais po plačiai išsikė 
rojusia obele vėl šnekučiavo 
Linksmas, pilnas žingeidu
mo rytojui ir ateičiai jis žin
gsniavo atgal. Jiedu pas
kui matydavosi tankiai. Da
lindavosi mintimis iš prole
tariato bruzdėjimo, kur 
pirmiau dengė kokis tai rū
kas nuo jo akių.

—Taip,—manydavo

|Visi aplinkui stalą, o stalas j 
apkrautas knygomis. Anta
nas tuoj pastebėjo, kad jisai 
atkreipė į save visų domą, į 
labiausia tasai senelis į jį 
žiurėjo. Ilgai sėdėdamas 
kitoje pusėje, atydžiai klau
sėsi, ką jisai kalbėjo. Staiga 
'pasigirdo smarkus beldėji- 
!mas į duris. Mokytojas nu
balęs pažiurėjo per langą ir 
nuleido galvą.

Ir dabar 
tolimą Sibirą, 
simena 
kvtoią.4 V C

i minios 
, sokios
Vieni pašnabždomis šneku
čiavo, kiti nuleidę galvas ty
liai, ramiai, tarsi koki auto
matai žingsniavo. Šalimis 
blizgėjo nuo sniego ir saulės 

_ ... , Į spindulių kareiviu ginklai,
įus i minutą, Italijos kara-ijr v^į atkartojo savają 

H.VS mintį: yra žmonių, kurie au-
.o. kauja save ant laisvės auku

re.

—Aš atiduočiau kam nors
—..... Tau, padėkim.
Ji susijuokė:

—Laimingas esi, kad neži
nai svieto tuštumų. O yra, 
Antanai, žmonės, kurie lei-1 
džia pinigus glėbiais.

čia Antanui buvo žingei
di!, kiek caras gauna. Pa
klausė. Agota truputį pa- 
mislijus sakė:

—Jeigu nepameluosiu, tai j 
tik vakar skaičiau. Austri-; 

Įjos karalius gauna 37 rub-

:ijos 22 rubliu, < 
J 9 rublių. Švedijos ir, ro-i 
dosi, Norvegijos, po 14. ;__

Antanas stebėjosi ir trau-į ~ 
<ė pečiais:

—37 rubliai į minutą! Aš 
;aunu tik 48 per metus. Kur 
isai gali juos padėti?

Mergina tęsė toliau:
—Kiti gauna daug ma

giau. Danija moka po 4 ir 
>usė rublių į minutą, Fran- 
•uzų prezidentas gauna tik 
l rub. 25 kap. per miuntą. 
kerbti karaliuus tik 1 rub. 
;5 kap. Jungtinėse Valstijo- 
e, kur darbas taip augštai

—Taip,—manydavo sau 
Antanas.—Yra žmonių, ku
rie aukauja save ant laisve: 
aukuro.

Jis žiūrėdavo vieškeliu 
kursai ten, toli, susiliejo su 
dangumi, ir rodosi, matė 
povaliai brėkštančią saulės 
šviesą. Saulės ateities, sau
lės brolybės, saulės saldžios 
gaivinančios meilės. Ir vi
sam pasidarydavo taip links 
ma,taip smagu. Prisidėdavc 
viena ranką prie pagreitin
tai kilnojančios krutinės ii 
drąsiai su šypsą ant veide 
žiūrėdavo augštyn, ten, kui 
pilki debesiai, kur amžina 
tyla, ramumas...

Paskutiniu kartu jiedu 
labai ilgai kalbėjosi, 
buvo sekmadienis; jų . 
pijoje buvo šv. Jurgio atlai
dai. Grįždami namon iš 
bažnyčios susėdo lankoje ii 
šnekučiavo, šnekučiavo. 
Daug ko naujo jis sužinojo 
Tarp kita ko Agota jam pa
sakė:

—Ką tu, Antanai dary
tum, jeigu rastum 1000 rub
liu?

Antanas net nusijuokė:
—Tai, ve, imsi ir nežinosi 

ką daryti?
Ir tuoj vienas sau ėmė 

skaitliuoti: duos pasiūti 
sau draubužius už kokią 
15 rublių, nupirks naują ke
purę, butus, na ir da ką nors 
ir, ir... jau nežinojo ką dau
giau. Sudėjo visa sumą iš
laidu ir labai nusistebėjo: 
išviso iam butų reikalinga 
tik kokių 20-30 rublių. Kiek 
patylėjęs sako: .

—Aš jų nerasiu ir man jų 
nei nereikia.

—Matai, aš taip ir ma
niau, kad neturėtum kur dė
ti.

Ta 
para-

kelionėje į 
Antanas al

tą merginą ir mo- 
Šalimis jo ėjo 

visokio amžiaus, vi- 
išvaizdos žmonių.

1

700 Rusų Emigrantų 
Suskaitata New Yorke

700 rusų emigrantų, kurie 
turėjo išvažiuoti šiomis die
nomis iš New Yorko skan
dinaviškos linijos garlaiviu 
"Helig Olav” į Rusiją, da
bar randasi didžiausiam 
varge. Tie žmonės suvažia
vo iš visų Amerikos kraštų, 
daug jų pribuvo net iš Ka- 

i visomis 
šeimynomis, su mažais vai
kais, pametę darbus, išpar
davę visą savo turtą, palei
dę namus, atvažiavo sėstis 
tiesiog ant laivo—ir štai jų 
neleidžia. Jie turi jau ir 
šifkortes nusipirkę, ir su
tartį su kompanijos agen
tais padarę, bet neleidžia ir 
gana. Laivų kompanija ai
škina, kad negali jų vežti, 
nes Rusijos valdžia uždarė 
rubežių. Bet Darbininkų ir 
Kareivių Taryba praneša, 
kad rubežius uždarytas tik 
laikinai, kad 15 rugpiučio 
jis vėl atsidarys, taigi pakol 
laivas nueitų, tas 
bus jau atdaras, 
neveža, 
Žmonės su 
nei kur pasidėti,

rainuojama, savo preziden- pados, daugelis su _• ... _i__ r’*r i__  •_ •__ caim't’YiAmi’c cn

raščių?” Kaip tie žmonės 
i — ko jie nori, 

kada jie nežino ką patįs 
daro?

Broliai sąjungiečiąi, ar 
dar jus nematote, kad iš jū
sų tarpo jau beveik visi au
kštesni vadovai pasitraukė, 
ir ar nematote, kad juod- 

I Varniai apie jus kranksi, 
snapus galązdami? Ir ar 
dar vis jums neaiškus grę- 
s’i utis pavojus?

Taigi šluokit lauk iš sa
vo tarpo tokius trumpare
gius "vadovus,” o neatstum- 
kit nuo savęs gabesniųjų. 
Man regįs, jus negalit bijo
ti savo tikrų draugų ren- 

• giamos darbininkų tarv-
Įbos? Ta taryba gal dau
giau naudos atnešti, negu 

Į kad tų žmonių leidžiami lai- 
ikraščiai. Prie tokios tary
bos gali pritraukti netik bę- 

ispalvę, bet ir vidurinę srio- 
'•ę. 0 pritraukus tokias da 
neišmatuotas jiegas,- kleri
kalams butų galima . nema
žas smūgis užduot, ir išginr 

i į pustynes, kur seniau visi 
šventieji gyveno, 
ten kaip tiktai ir 
vieta.

Joniškio
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ŽODIS BESPALVIO.
(Polemika.)

Kad d. Grigaitis pasakė 
grvną teisybę, tai Kovos” 
redakcija tuomi įsižeidė, 
kam d. Grigaitis juos vadina 
pusgramotnais. Rodos, ne
reikėtų teisybės niekinti, 
bet vienok koviečiai taip da
ro. Štily g jų išrokavimo, 
tai kriaučiaus negalima va
dinti kriaučium, o kalvio 
kalviu. "Kovos” redakci
ja bando lygintis prie tų 
žmonių, kurie lankė univer
sitetus ir mokinosi įjoliti- 
kos, ekonomijos, o ji moki
nosi kunigauti. Mat, kaip j 
supranta "Kovos” redakci-; 
ja lygybę. Norėčiau pak
lausti koviečių, kas plačiai! 
liaudžiai ir jums patiems! 
koviečiams akis prakrapš
tę? Ar tik ne tie musų in-, 
teiigentai—šliupas, Grigai-; 
tis, Michelsonas ir kiti?! 
Todėl mes turėtumėm juos 
dauginus ir gerbti, o ne nuo
dais už jų gerus darbus at
simokėti. Musų bemoksliai, 
anot Grigaičio, pusgramot- 
ni koviečiai, nori visai iš
stumi visus inteligentus iš 
savo tarpo, kad užėmus jų 
vietas, o paskui vest liaudį 
šuntakiais?

Aš nesmi virš minėtų y- 
patų draugas, kaikurių vi
sai ypatiškai nepažįstu; nes
mi jų ypatų apginėjas ir jie 
patįs, tikiu, kad nereikalau
ja jokių apginėjų. Bet jų 
padaryti darbai už save kal
ba. Jiems primetamas pri- 
vatiškas biznis. Meldžiamie
ji, kuris iš tų privatiškų lai
kraščių taip jau pralobo? 
Sakysite "Keleivis,” mat ir 
namus pasistatė. Bet jeigu 
”K.” butų pralobęs, tai kam 
jis savo skaitytojus kvietė 
i bendrovę? 0 jau kitų lai
kraščių lobį nėra ką minėti. 
Vienok tie, taip vadinami 
privatiški laikraščiai, dau
giausiai pasitarnauja dar
bininkų klesai. Tik vienas 
"Keleivis” turi penkius kar
ius daugiau skaitytojų, ne
gu visų LSS. narių yra, o 
lar pridėkit kitus du, "Lai
svę,” ir "Naujienas.” Tai 
dabar sulyginus, pasiklaus
kite savęs, kurie laikraščiai 
daugiausiai liaudžiai nau
dos atneša?—Bet apie tuos, 
aip vadinamus privatiškus 
aikraščius visa didžiuma 
inteligentijos susispietusi. 
Gal jei ne viršminėti darbo 
žmonių laikraščiai, tai ta 
visa liaudis, dabartiniai jų 
skaitytojai tobevergautų il- 

čia tik 
Bet ne- 

kadir 
net dėl

I

I

O jiem$ 
tinkama

i

Pranas,
I

• I

Draugijų reikalai.
LIETUVIU MOKSLO DR-STfeS 

VALDYBA. 
Pittsburgh. Pa.

Povilas Kavaliackas,
221 x Tustin

EXTRA! EXTRA! EXTRA! 

“DILGĖLES” 
Keliasi iš numirusių. Aleliuja!

Nuo rugsėjo mėnesio pradės eiti iliustruotas 
juokų, satyros ir meilės mėnesiniš žurnalas "Dil
gelės.” Leidėju bus J. Neviacka*. Redaguos 
"Dilgėles” juokdarių gererali* Stabas. "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 MiHbury St, VVorcester, Mass

•f

I į 4!IJ Į IiXj.
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ST. CHARLES, 1LL. 
D.I..K. Vytauto Dr-stės Valdyba. 

Pirmininkas—A. Šilkaitis, 
P. O. BO.X 18, St. Charles, 

l’ajielbininkas— A. Urpulis, 
58—2nd St.. St. Charles, 

Prot. Rast.—K. Tamašiunas,
73 \V Illinois St., St. Charles, 

Turto Rast.— P. Valentas,
579 W. 6th St., St. Charles, 

Kasierius T. Eidriigeviėia,

m.
m.
m.
m.

ui moka tik 55 kap. į minu- 
ą.

—Bet kibą jie tuos pini
gus kur skiepuose laiko? 
Juk kišeniuose netilps, —pa- 
ingeidavo Antanas. Mergi

na sudavė ranka jam per 
ietį, bet nieko neatsakė. Ka- 
iangi matėsi būrelis atei- 
įančių nuo bažnyčios žmo- 
iių. jiedu atsistojo ir juo- 
:audami nuėjo namų linkui.

Agota užvakar buvo atė- 
us pas juos ko tai pasisko- 
inti. Pasitaikius progai, 
am į ausį pasakė: ”Užpo- 
yt vakare buki ten po lie
sa gale sodo. Mes ateisime, 
jasikalbėti. Atsinešime 
:nygų.”

Antanas rūkė pypkę ir 
aukė; girdėjo kaip smar
kiai užsidarė buto duris ir 
natė, kaip užgeso žiburys. 
7isi sumigo. Puikus buvo 
akaras. Mėnesiena. Kur 
ai gale kaimo smarkiai su- 
ojo šunis. 
Jode kas 
ėmę. Tai 
juolys.

Štai, tuo
•ėdė linkui upės, ateina pul
kelis žmonių. Retkarčiais 
girdėti jų balsai, Agotos kal
ią jis tuoj pažino. Jau jie 
ia. Puolė Antanui į aki 
abiausiai senas pilka ser- 
nėga apsivilkęs vyriškis. 
Salti plaukai. Nepažvsta- 
aas. Ir kaip jis keistai lietu- 
•iškai kalba! Nei tai dzū
kas, nei tas kas. Agota tuoj 
ukamendavo:
—Na, einam pas mokyto- 

ą, jau ir taip netoli pusiau- 
įaktis.

Antanas greitai atsinešė 
vepurę ir nuėjo sykiu.

Pradinės mokyklos moky- 
ojas buvo kokių 30 metų vy- 
as. Ėjo gandas, buk vald- 
,ia jį kadaise sunkiai kanki- 
įo. Bet tikrų žinių niekas 
įežinojo. Patsai savaimi 
is buvo gana ramaus budo 
/yrukas. Vaikų tėvai bei 
motinos truputį šnairuoda
vo ant jo, už tai, kad jisai 
įaunimui duodavo kokių tai 
knygučių skaityti. Bet jau
nimas už tad jį labai gerbė 
ir guodojo. Ar gavo kas 
kokio keisto turinio laišką kad jis paskelbtų savo pozi- _________
iš Amerikos ar, rado laikraš ciją kaslink konstitucijinių: pe musų atsirado tokių špi- 
tuoj, būdavo traukia vaka-laisvių gvarantijos. Nuro-! 
tuoj, būdavo traukia vaka- dyta jam, kad areštuojama 
re pas mokytoją. Jis viską žmonės vien už dalinimą bando tikriems °inteligen- 
paaiškindavo. Mokytojopamfleto antgalviu — ”Lai tams lyst už akių. Man re-1 
kambaryje dabar da buvo gyvuoja Jungtinių Valstijų gis, kad veltui "Laisvė” 66 
šviesu. Laukė svečių. Link- konstitucija.” _ • numeryje klausią—”ko jie
smai visus pasitiko. Susėdo Wils?nas tečiaus tyli. nori nuo tų privatiškų lai’k-

Ir vėlei tyku, 
tai bambtelėjo Į 
bus saldvnis o-

keleliu, kursai

Pi rm

Vice-Pirm. Juozas Maskeliūnas.
2025 Cohvall Street, 

Prot. Sekr Juozas Virbickas.
149 Moultrie Street, 

'"in. Sekr. Jonas Urlakis,
2034 Salisbury Street S. S. 

Kasierius Karalius Varašius.
Ali Nation De->. Ra ’k S. S. 

sos globėjai: Jonas Katkus.
2204 Forte s S11ee t

Aleks Vestertas, J35 Moui’.rie

Street,

’Akušerka
I

į yj x auKr:mssii*«M cm*w

gimdymo, taipgi suteikia visokias rudas ir JT 
į pageltą invairioee moterų ligc"c. g

II F. Stropiene,6 L,rinS|
ŪSO. BOSTON, Xas8, J

Pabaigusi kursą NVutnana Medical College, Battimore. Md.
Pasekmingai atlieka savo darbu prie

APTIEKA j
Teisingiausia ir Geriausia
SuUiisoni Receptus su di- : 

džiausiu atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visądos randasi lietuvis ap- 
tiekorius.'

EDVMH OMY, SMttK
18 Brutai, St. Fk!m.
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

MN8l9|8ni8l6ie(8KI8M8M8MeieHmMmW

N"

Joms A. Katkus
*eEfe'fefel3fef glTLK# ia6*€O3MC4CM3iae*»

■
■ ■
J. J. Kelley &Co.

t\;

ir
<

VISOKIE GĖRIMAI į
GERIAUSIOS RŪŠIES. ’

5 UŽLAIKAU VISOKIU KNYGŲ j 
IR KITOKIŲ DAIKTŲ.

j Galima gaut pirkti visus Ame- •
> rikoje leidžiamus laikraščius,
< taipgi ir juos užsiprenumeruotu 
: Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto
> iki 12 vidurnakčio.

i gyvenantieji galit ■

J. A KATKUS
i 2204 F*rbe* *L Pittaburgh, P*.

<

; ; Toliau* _ _
Į j kreiptis laišku šiuo adresu: (30)

GRANO RAPIDS. M1CH.
Lietuvių Sunu Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirm. .1. Bcsasparis, 

1026 Quarry Avė
Vice-Pirm. J. Žegunas,

1311 Seribner Avė.
Prot. rast. 1). V. Graišutis, 

1309 Broadway avė
I-’in. rast. K. S. Jakimavičius, 

1520 Quarry Avė.
Iždininkas M; Žiūra,

1253 Davis Avė 
Organo prižiūrėtojas: K. S.

w.
w.
w.
w.
w.

Jaki-

< >H

rubežius 
Kodėl jų 

sunku suprasti, 
vaikais neturi 

nei iš ko 
gyventi. Buvo padarytas 
mitingas ir mušta rusų am
basadoriui Bachmetjevui 
telegrama, prašant užtari
mo. Manoma samdyti ad
vokatas ir kreipties į teis
mą.

Antiailitarines unijos 
reikalavimas.

Besimilitarizuojant šiam 
musų kraštui, susiorganiza
vo draugija prieš militariz- 
mą kovai vesti.

Kadngi pastaruoju laiku 
dėl militarizmo šalies admi
nistracija varžo konstituci
jos gvarantudjamas teises 
visiems tiems žmonėms, ku
rie priešinasi karei bei kal
ba už taiką, tai šita draugi
ja prieš militarizmą kovai 
vesti, padavė Jungtinių 
Valstijų prezidentui Wilso- 
nui memorandumą, kame 
telpa prirodymai kaip val
džia atima piliečiams kon
stitucijos jiems užtikrintas 
teises.

Anti-militarinė unija sa
vo memorandume paaiškina, 
kad jinai neapgina asmenis, 
kuriems atimta pilietiškos 
teisės, bet apgina šalies 
konstituciją ir klausia val
džios ar jinai užtikrina kon
stitucijos gvarantuojamų 
teisių nepaliečiamvbę, ame. 
Reikalaujama iš Wilsono,

gaskverniams. Tai 
aplamas žvilgsnis, 
mažai pasidarbavo 
F. J. Bagočius, 
pačios Sąjungos labo, o vie
nok jo geri troškimai ir dar
bai purvinami.

Mes darbininkai turėtu
me savo inteligentiją už jos 
darbus pagerbti. Kas musų 
suledėjusią liaudį išbudino 
iš jos letarginio miego, 
jei ne musų pasišventę 
inteligentai? Taigi, broliai 
; ąjungječiai, apsižiūrėkite i 
!aiką ir išsivalykite Sąjun
gą. nes su jumis gali atsi
likti taip, kaip anais laikais 
su lenkų armija. Prasti ka
reiviai panorėjo būti gene
rolais ir už tai pražudė visą 
armiją.

Taigi broliai koviečiai, ne- 
1 aleiskite nuo savęs atsižy
mėjusių musų tarpe inteli
gentų, kad paskui nesigailė- 
turnet. Mes matom kas su 
mumis gali atsitikti be in
teligentijos. Mes nukentė- 
sim didižausį smūgį, kuo
met pasitrauks iš musų tar
po gabiausiai inteilgentai. 
Net graudu darosi, kad tar-

Nuro-įcukų, pasivadinusių savo 
i rųšies neva inteligentais ir

Lai tams lyst už akių. Man re-

N.

N.

N.

N.

N

mavicius, 1520 Quarry avė. Su viso
kiais Dr-jos reikalais kreipkitės prie 
valdybos virš nurodytais adresais.

I.IET. DARB. BR. P Aš. DR-STĖ 
Courtney, Pa.

Valdybes adresai: 
I). Lekavičius-—pirm.

BOX 138, Courtney, 
J. Bagaila—pirm pag.,

Cburtney, 
Ant. Bročinskis—Fin. rast.,

P. O. BOX 327, Courtney, 
Jonas Stanislovaitis, prot. rast.,

P. O. BOX 176 Csurtney, 
St Bernotoviėia—kašier..

P. O. BOX 28, Courtney, 
Visi nariai,kurie į _ 

malcr.ėkite prisiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesu i? pa
šalpa

"L

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa. 
.tryvena toliau, 
visas užvilktas

I

U ė J
1 
£

Užeiga smagi kiekvienam 
praleidimui liuoso laiko.

Patarnavimas prielankus ir 
teisingas.

245—247 Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! J* išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus,-o padarys veidą tyr* ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžHtės 50c. ir $1; Pinigu*, galit 
siųst ir stampoms, ■» (32)

J. Rimkus
P. O.,Box 36, . Holbroek, M***,

S. Baracevkius.

Dideli palaidoj* už 45 doleri**, 
■taiš oi 15 dot

ORATORIUS.
Palaidoju visuose aplinkiniuos* 

'‘miestuose.
PATARNUVIMAS GERA»>

Parduodu Paminklus ir Kviet 
įkąs. Užtaikau automobiliu* ffrek' 
tam misinelimui. Atsitiko* r«- 
kaltai meliftfa kreipti* prie memta^ 
až pribusiu greičiau, negu vlsfr 
niai graboriai, ne* mano automo-l 
biiitžs stovit visatos afet k*Us.

& BaracevičiiMi
Gyvenimo vieta: 237 D
Tel. So. Boston

REIKALINGI DU DARBININKAI 
į Kooperacijos krautuvę Cambridge. 
Turi suprasti gerai abelnai visą dar
bą. Vienas turėtų suprast ir knyg- 
vedystę. Dabartiniai darbininkai pa
šaukti i kar’umenę, todėl jų vieton 
reikia kitu. Atsišaukite tuojaus. (?) 

J. VERSIACKAS,
39 Port Ii nd st.. . .Cambridsre. Mass.

•<
*

3

Dyspepsija ir NeviriniM**, Jaknų Uejalės, Tulžingu, 
mas, Prieinantis, Raudonosios Gyslos (hemeroidai). 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokestį.

Mcs taip-gi norime Jums pasakyti, apie musy 
pasekminga metodą naminio gydymo tokių smarkiu 
ir chronišku ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnintos, 
Sukrakėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstu Negsdės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
taukiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA KKAL

arsisi<j»<linkite kopiją tos knygp» Mandicn. .Toje pasa
kyti aiškus faktai aiškiai*, paprfitoje kalboje. Ji vr* 
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacija* ir patarimu*, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris tujėty žinoti ir sekti— 
ypač, svarbi tiems, kurie ketina ap*iverti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražintu josit senu laikų svei
kata, stiprybė ir gyvingum**, jy* turite tuojaus. parsisiųsdinti 
šito dykai duodamą knygą ir patirti faktus anie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigą—«iąskite tiktai sava 
var<la ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamo* Įmygo* 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtUk

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

AŠ noriu susipažinti su kiekvienu ser
gančiu. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasaulye. AŠ noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingą draugą ir feredari — 
kad Žinotų kas aš esu — kuomi aš ėsu—ka aš 
ėsu padaręs praeityje ir kad žitiotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. IA m-no 
paveikslo jus salite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinoj praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalydelei 
i.tjdo ilcų metų mokslo, tirinęjimų irpatiri- 
tno. Aš atidžiai stndijivati ir tirinejau tas se
nas. chroniškas, riliai įsisėdusias liicas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažaVžiro. Al noriu, kad kiekviena* 
sercanBi.s ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems tei*in
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų drdueta 
Ir gc tad ariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pro- 
nelftna vilties.

Parašyk naro pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siąsk mums šiandien. 
Neužrųįršk už|ipjįuti štampą, kad laiškas pas aula ateitą greitai.

Dr. J. Russell Price Co.,L.1101 -® fc. eilute* sų cuumo, hl.
Gerbiamieji:—MeblŽiu man tuojau* pa*iy*U vbai dykai, apšokite 

pačta j net; brangią medikallšką knygą.

Vardas ir pavardė.....................................v...........................................
Gatvė ir Ne............................ ..............................................

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangs vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotai* -patarimais. Jus patirsite apyo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

PYKAI PUODAMOS KOT6*S KWWWS

▼alstU*



8 KELEIVIS.

Vietines Žinios
Darbininkų kova su 

kapitalu.
Rugpiučio 26 d. Common 

sode vėl buvo Italu socialis
tų Federacijos ir Darbinin
kų Tarybos surengtos pra
kalbos dėl išnešimo protesto 
rezoliucijos prieš valdžių, 
leidžiančių padaužų gau
joms mindžioti konstituci
jos gvarantuojamas teises, 
kaip tai daroma ypač vaka
rinėse valstijose. Buvo kal
bama anglų, ispanų ir italų 
kalbomis. Anglų kalba kal
bėjo socialistas Martin Mur- 
phy iš Lawrence’o, John J. 
Baliam iš Bostono ir J. E. 
Morgan iš San Francisco, iš- 
parodydami kapitalistų nie
kšiškus darbus dėl gražini
mo darbininkams pilnos 
vergijos. Ypatingą Įspūdi 
padarė savo kalba J. J. Bal- 
lam’as, ragindamas darbi- 
ninus ginti šios šalies kons
tituciją, kurią kapitalistai 
paverčia Į nieko nereiškian
ti popiergali, ir kovoti prieš 
kapitalistų kėsinimąsi Įvesti 
šalyj autokratišką rėžimą. 
Jis užreiškė: "Darbininkai 
nėra pacifistais, bet priešin
gai, mes vedame atkakliau
sią karę prieš kapitalizmo 
kaizerius ir tos karės nebai- 
gsme patui, iki nebus pa- 
liuosuoti iš po kapitalizmo 
tyranijos kiekvienas vyras, 
kiekviena moteris ir kiek
vienas kūdikis.”

Vienbalsiai plati minia 
priėmė protesto rezoliuciją 
prieš nulinčiavimą IWW. 
unijos organizatoriaus 
Frank Little.

PRAKILNI VAKARIENE 
ir ŠOKIAI!
Rengia LSS. VI rajonas

Subatoje, I Rugsėjo-September, 1917
Lietuvių Svetainėj,

Kampas E ir Silver Strs. South Boston. Mass. 
šokiai prasidės nuo 7 vakare, vėliau bus vakarienė.
Įžanga vien ant šokių 35c. Kurie ateisite be tikietą, 

tikietus galėsite gaut ant vietos.
Gerbiamoji visuomenė yra kviečiama atsilankyti,! 

nes tusėsit daug smagumo. Kviečia RENGĖJAI.!
......................  ■ ■ - ■ I. » I ■ I ■ —— |

Antra Bostono darbininkų 
demonstracija.

Pasveikinimui pasaulio 
darbininkų socialistų tarp
tautinės Stokholmo konfe
rencijos Bostono Darbinin
kų Taryba kartu su visų 
tautų socialistų organizaci
jomis 9 dieną rugsėjo turės 
darbininkų parodą. Tiki
masi, kad paroda bus da 
skaitlingesnė, negu kad bu
vo 1-mą liepos.

Po parodai bus Common 
sode prakalbos apie Stok
holmo konferencijos reiški
mą.
Streikuos telefonų darbinin

kai.
”New England Telephone 

Co.” samdomi darbininkai 
susiorganizavę i ’Tnterna- 
tional Brotherhood of Elec 
trical Workers” uniją, tu
rinčią virš 8,000 narių, savi 
susirinkime, laikytame 2( 
rugpiučio, nutarė streikuot 
jeigu jų reikalavimai bu; 
atmesti. Mat kompanija 
pradėjo pavaryt nuo darbe 
unijistus, jokio paaiškinime 
dėl ko taip daro neduoda
ma.

Brightoniečiai dalyvaus tai
kos parodoj.

Rugp. 22 d. LSS. 67 kuo
pa savo susirinkime išrinko 
delegatus organizavimui lie
tuvių rengiamai 9 d. rugsė
jo darbininkų parodai. LSS. 
67 kuopos pakvietimą vien
balsiai priėmė savo susirin
kime Šv. Jurgio dr-stė. 
Taipgi ji išrinko 3 savo na
rius komitetan dėl bendro 
susitarimo su kitomis lietu
vių organizacijomis. Pagir
tina.

Taipgi pakvietimą priė
mė ir nutarė dalyvauti pa
rodoje Lietuvių kooperaty
viška draugija. Pakvietimas 
paduota ir kitom draugys
tėms. Tikimasi, kad Brigh- 
:ono lietuviai darbininkai 
visi parodoj dalyvaus.

Be to, visos vietos musų 
jrganizacijos rengia visuo- 
:iną susirinkimą dėl priėmi- 
no protesto rezoliucijos 
prieš valdžią už persekioji
mą ateivių ir kaltinimą jų 
už tokius darbus, kurių jie 
nedaro. Vyčių Kapas.

i
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BORDENS 
Maited 
Milk

B. S. Stone, Oph-D
------- Akly

10 m. So. Bostone.
S>9 Broadway, 

80. BOSTON, MASS.

; Specijalistas.

Iii Rnctnnii

i
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SAUGI AUSI A BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.

Sumažink Gyvenimo 
Išlaidas.

Kodėl neturite Savo namuose 
pakelį 

BORDEN’S 
Maited Milk 

1N THE SQUARE PACKAGE 

paduot -u pyragaičiais, kre- 
Jis yra 

Isitėmy :<

ir
Kėnis arba cukrainiais. 
maistas pat- per save.
ir tikrai pareikalauk.

KORIJĘ N S MAl.THi) MILK
i-r Jus busit.1 persitikrinę pasakyt 

koks yra gardus gėrimas.
PIRK PAKELI ŠIANDIEN
Parsiduoda kiekvienoj aptiekoj

Išpildvk šitą kuponą ir pasiųsk
Maited Milk Dept.. K 

Borden’s ( ondensed Milk Co.
New York.

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

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

Boston, Mass.
Ligoniu: priimami egzaminavimui 

gydymui kiekvienų dieną.

Valandos: Nuo 9—11 iš ryto; po p 
nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
1‘rivatiškas Lygonbutis su 25 ge

roms lovomis. Visais moderniškais 
Įtaisymais ir aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausią

S. 
įgelba arba gydymas yra gali- 
Kreipkis tuo adresu:

Mariborough Street,
Boston, Mass.

Tel. Back Bay 807.
Ligonius ateina į namus apžiūrėt 

ant pareikalavime. Gydau jau per 18 
metų. Raibame ir rusiškai. (2

KAPITALIS ................................ $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOS EI* II A. MAYNAR___PREZIDENTAS

ir

atydų atkreipia ant visų ligonių, jei 
gu pa:

. mus.

101

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

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

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

Prie So. Bostono Trust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlauskas, aptiekorius 

kasierius;
F. J. Bagočius; 

ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

bet

ir Liet. Šelp. Fondo 
Jonas Mathus; 
Antanas lvaszkievicz 
kitų.

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

Address

GRAŽUS BALU S!
Rengia 67 Kp. LSS. Brightone, pa- 

nedėlyie, 3 Kl'GSĖJO-SEPT„ Lietu
vių Liaudies Name. 26 Lincoln street. 
Prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlai nakties. Visi lietuviai kviečia
mi ant to iškilmingo baliaus atsilan
kyt. Pelnas skiriamas politiškų kan
kinių Naujosios Anglijos Fondui. Pa- 
remkit tų prakilnų darbą.

Kviečia KOMITETAS.

Drg. Grigaitis kalbės South 
Bostone.

Seredoj, 29 Augusto, So. 
Bostone kalbės drg. P. Gri
gaitis, ”Naujienų” redakto
rius. Prakalbos bus Lietu
vių Salėje, kertėj E ir Silver 
gatvių. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Drg. Grigaitis yra vienas 
žymiausių pažangios lietu
vių visuomenės veikėjų ir 
vienas moksliausių kalbėto
jų, todėl jo pasiklausyti ren
giasi eit visi Bostono lietu
viai.

Ant rytojaus, ketvergo va
kare drg. Grigaitis kalbės 
Cambridge’uje po No. 7 
Burlcigh st.

Nepaprasta draugiška 
vakarienė.

Rugsėjo 1 d. (subatos va
kare) Lietuvių salėje bus 
puiki LSS. Vl-to rajono su
rengta vakarienė. Laukiama 
svečių iš Philadelphijos, 
New Yorko ir Chicagos. 
Iš Lawrenco merginos, iš 

. Montello jaunikaičiai spe- 
ciališkais vežimais žada at
važiuoti. Po vakarienei 
bus linksmi šokiai.

28-tas Didelis Metinis 
BALIUS!

Rengia Susivuv. 
Kazimiero Dr-ja, 
ton, Mass., 3 d. 
September, 1917. 
Dav), prasidės antrą vai 
po pietų ir tęsis iki 12 vai 
naktį,Lietuvių Salėje, kamp 
E ir Silver Sts., So. Boston 
Mass. Bus vienas iš gražiau
sių balių. Yra nusamdyta 
gera orchestra, kuri grie; 
kaip lietuviškus, taip ir įvai 
rius šokius.

Bus parengti stalai už 
kandžių ir gėrimų. Įžange 
porai 50c., vienai ypatai 25c 

Visus širdingai kviečia 
skaitlingai atsilankykit
PARSIDUODA 

RESTAURANTAS 
labai geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per ilgą laiką ir ge
rai eina. Priežastis parda
vimo — užsidirbau pinigų ii 
einu į kitą biznį. Kas ma
note į tokį biznį eiti, nepra
leiskite geros progos, nes to
kia proga retai pasitaiko 
Kreipkitės pas— (36)

Y’akavonis, Lunch
115 Amės st. Montello, Mass

Liet, šv 
So. Bos- 
Rugsėjo

(Labo:

IŠLEISTUVĖS I KARIU- 
MENĘ.

Rengia So. Bostono Lie- 
:uvių Ukėsų Draugija, Lie- 
uvių Svetainėje prie 309 E 
r kampas Silver Sts., South 
Soston, Rugsėjo (Septem- 
ier) 2 dieną. 7:30 valandą 
akare. Kalbėtojais bus: 
Jr. Jakimavičius, W. F. J. 
Ioward (Kavaliauskas), 
cunigas Žilinskas, A. Ivasz- 
:evicz, Dr. Matulaitis, F. J. 
bagočius ir kiti.

Kviečiam sueiti visus bu- 
iančius kareivius, kareivių 
^iminės ir draugus, su ku
tais turėsime atsisveikinti 
r galutinai apkalbėti lietų
jų likimą, kurie turės žūti 

irba bus sužeistais ant ka- 
•ės lauko iš savo valios arba 
>o prievarta.

Prakalbų Komitetas: S. 
Vorkunas, M. Versiackas, 
X. Ivaszkevicz.
REIKALINGAS DARBI

NINKAS.
Gali būt vedęs ar nevedęs. 

Darbas ant farmos, netoli 
Bostono. Gerai butų, kad 
atvažiuotų pats susiderėt. 
Kreipkities pas:

Mike Kabošius, 
Spring Road. Bedford, Mass

PARSIDUODA

APTIEKA!
Geriausioj Lietuvių apgy- 

ventoj vietoj.. Biznis yra iš
dirbtas per 20 metų suvirs 
ir yra atsakančiai užvestas 
pagal naujausios mados.

Savininkas yra senas 
žmogus ir serga, todėl ir 
parduoda visai pigiai ir ant 
lengvų išlygų.

Atsakantis aptiekorius ir 
be piningų gali atsišaukti 
nes aš turiu pirkiką. kuris 
šiandiena papirktų jeigu 
gautų atsakantį Lietuvį ap- 
tiekorių dirbti aptiekoj. 
LITHUANIAN AGENCY.j 

A. IVASZKEVISZ,
315 VV. Broadway.

Sg. Boston. Mass.

Jei uždirbi mažiaus kaip 
$5.00 i dieną,

Tai mesk savo senąjį dar- 
‘ bią ir pradėk dirbti prie musų. Mes 

GVARANTUOJAME, kad kiekvienas 
vyras arba moteris uždirbs nuo $5. 

I iki $8. į diei.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 uz prisiuntimą, tai prisiųsk 
savo vardą. o mes pasiųsim vieną 
mašiną tuojaus. (35)

THE M. SHARPENER, I). A. 
4156 S. Hermitage Avė.

CH1CAGO. 1LL.
L

!! J. MATHUS
Geriausias Lietuvio

SALONAS IR RESTAURACIJA
Sveiki geriausios rųšies gėrimai į į 

ir užkandžiai. Patarnavimas pn«- ' 
lankus.

■ Parankiausia Lietuviška užeiga.

J. MATHIJS
i;

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

'KELEIVI”

Kruvina tragedija turčių 
šeimynoj.

Back Bay distrikte, kur 
gyvena milionieriai, perei
tos nedėlios naktį Fensmere 
rūmuose ištiko kruvina tra
gedija Charles Rub’o šeimy
noj. Apie vidurnaktį kilo 
triukšmas ir pasigirdo šū
viai. Tuojaus Į koridirių iš
bėgo visa kruvina kakta Ru
b’o moteris ir pradėjo šauk
ti, kad ji peršauta. Sargas 
tuojaus pašaukė policiją. 
Kada policija Įėjo jų butan, 
pats Rub taipgi buvo krau
juose paplūdęs ir gulėjo lo
voj su peršautu smilkiniu. 
Pakol juos nugabeno ligon- 
butin, vyras mirė. Moteris 
da gyva", bet vargiai pas
veiks, nes turi sutruškintą 
kulipkos kaktą. Policija a- 
reštavo vyrą ir merginą, 
kurie tuo laiku buvo jų kam
baryje.

Idealis 
Muilas

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

Severas
Medicated 
Skin Soap

(Severos Gydantis, Odinis 
Muilas) atsako visiems ši
tiems rėrkalavimams. Jį myli 
vaikai.
draugu. Jis yra kasdien var
tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, I0WA

tuotinos vadina ji

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 POVVOER

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

Apart augščiau mini- 
tų preparatų. dar at
kreipiame atydą į kitas 
gydomąsias toaletinc3 
rcikmenas. išdirbinėjz- 
mas ir pardavinėjamas 
pA “Sevcros” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Sevcros pre
paratų. parduodamų vi
sur aptiekose. arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalite.
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312 Broadway. So. Boston, Mass. (Į
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ŠITA ISVTAS iš formulos- 

retvpto; suteikto išmintin
gu Egypto zokotiinku, 

s o n. o i 
apsireiškia esą< stebėtinai pasekmingu 

nuo gėlimo pilto ir žtmn, g^r- 
kb-K skaudėjinto. dusulio, galros 

c ’ skaudėjimo, nįstojimo apetito, 
salei > •■alioję, t-rt.. ect.. Sutai
somu* išdirbėju labai pagarsėjusio

i) PAiN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos. naudojamo visame pasau
lyje r pusę šimtmečio— 35c 
už bonkutę visose ap tiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICIITER & CO.

24—S0 Wasb;agtoa Street, Nes ,'ck.

Gražiausių Dainų irJNajausių
EILIŲ KNYGA
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Papuošta daugelio spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

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

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
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Visada spindi juokais ir aštrios teisybės spinduliais.
Jame įasite:
Eibes juokingu straipsniu,
Šventjackio .Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigu žiedus,
Dvasiškus apdūmojimus ir /Atlaidus,
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasėių ir jų storukių gaspauiniu 

pikčesius,
Tikietą i Dangų, ctc., etc.

Metams Vienas doleris. 
N umeris—Deš imtukas.

“KARDAS”
251 BR0A1HVAY, SO. BOSTON, MASS.

]BS(

Geriausia
Lietuviška

1EJHE

So. Bostone 
ir apielinkej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos. <

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e 
Gydanti mostis nuo puėkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..................
Vaikų ramintojas ..................
Nuo suirimo nervu .............
Bobro lašai ...........................
Nuo saules nudegimo ____
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų .................................... 75c
Kraujo Valytojas .................. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo ............. $1.00

50c 
25c 
50c
20c
2bc

1.00
1.00
50c

i

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų J .<>0 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

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

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

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

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

j 
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I t 
226 Broadway, Kampas c st. So. Bosti s Mass Jį

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tų knyga pasidžiaugs. Pinigu* geriau
sia i siųst ”Money Orderio,”popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverte. užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

” K ELEI VIS,” SO. BOSTON, MASS.

LiūEKiUCiiCiOiOiCt

E. J. Mažeika
GERIAUSIU LAIKRODĖLIŲ 

LAIKRODŽIU ir AUKSŲ 
KRAUTUVĖ

Ekspertas
Laikrodžių 
Taisytojas.

... ___ ___ ___________ _ -..... ............ > p
•»jeiem:r:.■loicįjįomrioiomeioioieiey)^^

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tL 
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausite 
teisingų ir gerų patarnavimų.

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




