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Kerenskis atsišaukia į 
Anglijos darbininkus

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on <" 
3, 1918. as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

PETROGRADE
BADAS.

JO PRAKALBA SUKĖLĖ 
KONFERENCIJOJ 

TRIUKŠMĄ.

Neužilgo jis atvažiuosiąs 
Amerikon.

Aleksandras Kerenskis, 
buvęs Rusijos premjeras, 
dabar randasi Londone. Jis

mokratija, kovoja prieš des
potizmą ir kovos prieš jį iki 
galo. (Plojimas.)

"Rusijos liaudį galima 
parblokšti, bet jos negalima 
nuveikti. Aš manau, ir aš 
esu įsitikinęs, kad neužilgo 
Rusuos liaudis stos kartu 
su jumis į kovą už didį lais-

atvvko tenai kelios dienos v®s reikalą. (Plojimas.)•• _ . -w-x • vy 1 • •atgal slapta. Apie jo atva
žiavimą žinojo tik keli 
jo draugai rusai. Sveikata 
jo esanti sumenkus ir tie, 
kurie jį matė pirma, sako 
kad jis labai jau persimai
nęs; mat, daug vargo jam 
reikėję patirti, pakol pabė
gęs iš Rusijos Anglijon.

Londone jis darbuojasi su 
kitais rusais apie sąjungi
ninkų įsimaišiiną Rusijon. 
Už savaitės ar 10 dienų jisai 
ketina išvažiuoti Amerikon.

Laikraštis "Chronicle” pa
duoda žinių apie tai, kaip 
Kerenskis buvo priimtas 
darbininkų konferencijoj 
Londone. Konferencijoj ė- 
jo karštos diskusijos apie 
Vokietijos antmetas taikos 
išlygas Rusijai ir Rumuni
jai ir niekas nepatėmijo, 
kaip lydimas vieno vertėjo 
ir vieno ar dviejų kitų vyrų 
Kerenskis priėjo prie pa
grindų. Tiktai kuomet An
glijos darbininkų vadas 
Henderson karštai su juo 
pasisveikino, tai delegatai 
suprato, jog pribuvęs sve
čias yra žymi vpata; o kuo
met Henderson su visais pa
garbos pažymėjimais pers
tatė jį konferencijos pirmi
ninkui, tai salėj suužė griau
smingas delnų plojimas. 
Tūli delegatai manė, jog tai 
busiąs svečias iš Olandijos 
(socialistas Troelstra), ku
riam buvo uždrausta šiton 
konferencijon atvažiuoti ir 
kuris kokiuo nors budu tą 
uždraudimą aplenkęs. Te
čiaus kuomet Henderson iš
tarė žodį "Kerenskį,” tai 
plojimas atsikartojo da 
smarkesnis ir tęsęsi apie 
porą minutų.

Kerenskis pradėjo kalbė
ti į susirinkusius delegatus 
nekeno neperstatytas. Salė
je pasidarė nepaprastai ty
ku. Kerenskis kalbėjo ru
siškai ir pirmutinis jo žodis 
"Tovarišč” suskambėjo lyg 
generolo komanda. Nors 
kalbėjo jis be jokių judėji
mų, visą laiką rankomis bu
vo pasirėmęs ant stalo, bet 
vis dėlto kalba buvo karšta 
ir jausminga.

"Draugai!" sušuko Ke
renskis. "Šitas karštas pri
ėmimas, kokį jus man čia 
parodėt, daro į mane gilų 
Įspūdį. Aš priimu jį ne kai
po simpatiją savo ypatai, 
bet kaipo simpatiją Rusijos 
demokratijai. (Plojimas). 
Rusijos demokratijai, kuri 
tiek kenčia, kuri veda kovą 
už idealus brangius visiems!

”Aš atvykau čionai tiesiog 
iš Maskvos ir kaipo valdi
ninkas. kaipo žmogus ir po
litikas, skaitau savo parei
ga—morale pareiga — pa
sakyti Anglijos žmonėms ir 
žmonėms viso pasaulio, jog 
Rusijos liaudis, Rusijos de-

Pabaigus Kerenskiui pra
kalbą, salėj kilo didelis triu
kšmas. Vienas delegatas 
pareikalavo paaiškinimo, 
kokiais tikslais Kerenskis 
atsilankė šiton konferenci
jon ir ką jisai dabar atsto
vauja. Pirmininkas atsakė, 
kad jis Kerenskio nekvietęs 
ir nežinąs, ką Kerenskis at
stovaująs.

"Valdžios ’pasiutinių’ 
mums čia nereikia!” sušuko 
delegatas. ."Jeigu Kerens
kiui buvo valia čionai atsi
lankyti, tai kodėl nevalia 
Troelstrai?" (Troelstra yra 
olandų socialistas, kuris bu
vo išrinktas šiton konferen
cijon delegatu, bet Anglijos 
valdžia jo neįleido Angli— 
jon.)

Pirmininkas pastabėjo, 
kad klausti tokių klausimų 
akyvaizdoje tokio svečio, 
kaip Kerenskis, yra netik 
nemandagu, bet tiesiog be
gėdystė. Bet triukšmas ne
siliovė patol, pakol konfe
rencija nenutarė keliantį 
triukšmą delegatą iš svetai
nės prašalinti.

Sakoma, jog Kerenskio 
kelionės tikslas esąs supa
žindinti Anglijos ir Ameri
kos žmones su Rusijos padė
jimu, kad greičiau išgavus 
iš sąjungininkų pagalbą.

Iš Anglijos Kerenskis ti
kisi nuvykti da Paryžiun, o 
iš tenai'už kelių dienų į A- 
meriką.

Iš Rusijos jis išvažiavo 
I>er Murmanską tris sąvaj- 
tės atgal. Nuo tos dienos, 
kaip jis išnyko iš viešo gyve
nimo arenos, jis visą laiką 
praleido Novgorode, Petro
grade ir Maskvoj. Jo pati 
su vaikais ir dabar tebėra 
Rusijoj pasislėpus.

Nors per ilgus slapstymo
si mėnesius JCerenskiur už
augo didelė barzda ir ūsai, 
jis vis da bijojosi, kad polici
ja jo kartais nepažintų. To
dėl bėgdamas jisai persiren
gė i kareivį tarną. Draugas 
jam parūpino ligonbučio 
darbininko pasportą ir tuo
met Kerenskis jau drąsiau 
pradėjo rodytis Maskvos 
gatvėse. Pagalios jisai sėdo 
i traukini ir tuo budu pa
spruko iš Rusijos.

Tro« translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on July, 
3, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

PASKALAI APIE BOLŠE
VIKŲ NUVERTIMĄ.

Pereitoj sąvaitėj pasklydo 
iš vokiškų šaltinių paskalai, 
buk bolševikų valdžia likos 
jau nuversta. Sakoma, kad 
gen. Kornilovas su vokiečių 
kareivių pagalba paėmęs 
Maskvą ir didis kunigaikš
tis Mikalojus jau apskelbtas 
Rusijos caru. Kadangi ši
tie paskalai paleisti iš Vo
kietijos, tai tikėti jiems ne
galima. Bet vis dėlto mano
ma, kad Lenino valdžia jau 
pradeda svyruoti ir nebūtų 
nieko įstabaus jeigu jo prie- krinU •» ’ bado ‘,.A dien 
sininkai pabandytu padary- , j „ sak’ k
ti perversmą.” 1 & - - - -

Sulyg paleistų iš Vokieti
jos paskalų, Leninas su 
Trockiu pabėgę Finiiandi- 
jon. Tuo tarpu gi visiems 
yra žinoma, kad Finliandi- 
joj dabar viešpatauja di
džiausi bolševikų priešai ir 
vargiai Leninas su Trockiu 
norėtų tenai bėgti. Toliaus 
sakoma, kad Maskvą paimti 
Kornilovui pagelbėjęs gene
rolas Kaledinas, kuris senai 
jau nusižudė. Žinios nela
bai senai sakė, kad Kornilo- 
vo taipgi jau nėra gyvo. Y- 
ra ir daugiau tuose paska- 
luose prieštaravimų. Pavyz
džiui, greta pranešimo, kad 
kunigaikštis Mikalojus li
kos paskirtas Rusijos caru, 
sakoma, kad Rusijos vadovu 
ateityje busiąs Kerenskis. 
Na, kalbėkit kaip sau norit, 
bet jau Kerenskio su di
džiuoju kunigaikščiu Mika
lojum sutaikyt jokiu budu 
negalima. Pasakymas, kad 
Kornilovui ir Kaledinui pa
dėjusi "vokiečių kariume- 
nė," irgi verčia manyti, kad 
žinios neteisingos, nes jokios 
vokiečių kariumenės taip 
arti prie Maskvos nėra "bu
vę, kad ji butų galėjusi da
lyvauti to miesto paėmime. 
Šita "vokiečių kariumenė” 
galėtų būt rasit tiktai čeko- 
slovakai, kurie andai pabė
go iš austrų armijos ir da
bar gen. Aleksiejevui vado
vaujant veikia prieš Sovietų 
valdžią. Bet visgi nesu
prantamas dalykas, kaip se
nai jau nusižudę arba už
mušti generolai galėtų imti 
Maskvą.

AMERIKONAI PAĖMĖ
309 VOKIEČIUS.

AVashingtone gauta nuo 
gen. Pershingo žinia, kad 
pereitoj sąvaitėj amerikonai 
paėmė nelaisvėn 309 vokie
čius ir sunaikino 3 vokiečių 
orlaivius.

post- Į True translation filed with the post- 
Julyjmaster at Boston, Mass., on July

Maisto klausimas Petro
grade dabar pasiekė kritiš- 
kiausio laipsnio. Kartais 
per kelias dienas visai ne
galima gauti duonos, bet to 
vieton duodama po pusę sva
ro bulvių ant žmogaus. Šį
ryt (27 birželio) likos pa
skelbta, kad per tris dienas 
nebus nei duonos, nei bul
vių.

Ant gatvės tankiai gali
ma matyti, kaip žmonės

! respondentas, "darbininkas 
i parpuolė ir negalėjo atsi
kelti, pakol geros širdies 

i praeivis nedavė jam suval- 
gyt savo porcijos, kurią jis 
nešėsi savo šeimynai.”

"Novija Viedomosti," ra
šydamos apie dabartinį pa
dėjimą, sako: "išalkę pilie
čiai rausiasi po išmatų krū
vas, j ieškodami sau maisto 
ir laižo nuo lipinamų skelbi
mų klijus gatvėse."

Kiekvienas daiktas, ku
ris turi kokią nors vertę ii 
nebuvo dar pavogtas arba 
rekvizuotas, užstatomas už 
maistą. Žmonės išleido jau 
visus savo sutaupytus pini 
gus ir baigia parduoti ra
kandus. Todėl senų daiktų 
krautuvės stovi užverstos 
visokiais baldais, o valgomų
jų daiktų ir drapanų storai 
užsidaro, nes neturi tavorų

Prieš badą nublanksta vi
si politiški ir militariški rei
kalai. žmonės neteko viltie^ 
ir niekuo Besiinteresuoja, 
išskirus tik maistą.

3, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

SUSTREIKAVO 35,000 
AUDĖJŲ.

Šios sąvaitės pradžioje 
Naujoj Anglijoj prasidėjo 
audėjų streikas ir lokautas. 
Kadangi šitas audėjų gin
čas su darbdaviais paliečia 
valdžios darbus, tai federa- 
iė valdžia tuojaus įsikišo į 
streiką ir paskyrė imigraci
jos komisionierių H. J. Skef- 
fingtoną ištirti priežastį.

Iš viso sustreikavo bei lo
kautu išmesta iš darbo apie 
35,000 audėjų. Manoma, 
kad valdžios komisionierius 
prašys darbininkų grįžti 
darban, o jų skriaudos bus 
svarstomos jiems dirbant.

Lowellio fabrikantai sa
ko, kad pas juos 75 nuošim
čiai darbininkų pasilikę prie 
darbo, bet unijos viršininkai 
praneša, kad tiktai paprasti 
darbininkai sugrįžę darban, 
o išsilavinusiųjų darbinin
kų 95 nuošimčiai streikuo- 
ja‘ *

Be to dar Lowellyje nuta
rė streikuoti dviejų amuni
cijos fabrikų darbininkai.

Audėjai reikalauja 15 
nuošimčių daugiau algos. 
Iki šiol didžiausis streiko ju
dėjimas eina šiose vietose:

Manchester, N. H., kur lo
kautu išmesta iš darbo apie 
30,000 darbininkų.

Lowell, Mass., kur strei
kuoja 3,000 audėjų.

Pawtucket, R. I.,kur strei 
kuoja 2,000 Ir Clinton, Mass. 
kur streikuoja 100 žmonių.

Austrai neteko 
100,000 vyru.

i

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on July
3, ‘ ’ - — * ---------1918, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Amerika pasiryžusi 
gelbėti Rusijai.

-----v——---------------------------
PREZIDENTAS PASA

KYS PRAKALBĄ 
4 LIEPOS.

Prezidento Wilsono pra
kalba, kurią jis pasakys 4 
liepos prie Washingtono 
kapo Mount Vernone jau 
parašyta.

Šitoj prakalboj preziden
tas išnaujo pakartos tikslus, 
už kuriuos ši šalis kariauja 
ir už ką ji stovės taikos kon
ferencijoj. Tečiaus kaip 
buvo tikėtasi, kad jis kalbės 
apie ginkluotą Suvienytų 
Valstijų įsimaišymą į Rusi
jos reikalus, tai jis visai ne
užsimins.

Kaip prasidėjo karė, da 
nei viena prezidento kalba 
diplomatai liek neįdomavo, 
kiek šita. Ir rengėjai pa
darė viską, ką tik jie galėjo, 
kad visas pasaulis išgirstų, 
ką prezidentas turi 4 liepos 
pasakyt, čieias šimtas įvai
rių svetimtaučių diplomatų, 
ambasadorių ir atasų, ku
rie dabar randasi VVashing- 
tone su sąjungininkų ir ne
utraliu šalių misijomis, nu
važiuos į Mount Vernoną 
kartu su Wilsonu ant prezi
dento jachtos ”Mayflower."

Nuvykus visiems prie Wa- 
shingtono kapo, prezidentas 
pasakys tam tarptautiniam 
susirinkimui savo prakalbą.

Visuomenės informavimo 
komitetas pasirūpins paskui 
išplatint prezidento prakal
bą užsienyje.

ANGLAI SUNAIKINO 31 
VOKIEČIŲ ORLAIVIUS.
Anglijos karės vyriausybė 

oficialiai praneša, kad pe
reitoj nedėlioj angiai sunai
kino 34 vokiečių orlaivius 
Dvidešimts šeši orlaiviai bu
vo nušauti žemėn, 10 buvę 
sugadinta ir turėjo nusileis
ti, o du baliunai mūšyje Ii 
kos visiškai sunaikinti.

UŽBLOKAVO DAUG VO
KIEČIŲ LAIVŲ.

Iš Londono pranešama 
kad Zeebruge uoste, Belgi
jos pakrašty, kur anglų lai 
vynas andai paskandino ke
liatą senų laivų, likos už
tverta 21 vokiečių naikinto
jas, daugybė submarinų ii 
visokių pagelbinių laivų.

GELEŽINKELIŲ STREI
KAS BESARABIJOJ.

Londone gauta iš Ciuriche 
žinių, kad Besarabijoj prasi 
dėjo geležinkelių darbininku 
streikas, kuris suparaližia

PASILIEKA TAS PATS. 
KARIUMENĖS AMŽIUS 
Sumanymas, kad imti vy

rus nuo 20 iki 40 metų, 
atmestas.

•

AVashington. — Senatas 
49 balsais prieš 25 atmetė, 
bilių, kuris reikalavo per
mainyti imamų kariumenėn 
amžių. Tas Kilius reikalavo, 
kad vyrai butų imami ka
riumenėn nuo 20 iki 40 me
tų. Dabar gi bus imami po 
senovei nuo 21 iki 31 metų.

FRANCUZAI NUMUŠĖ
21 ORLAIVĮ.

Iš Paryžiaus pranešama,
kad oro mūšiuose .paskuti-1______ 7 ____ ___ L...... ..... ..
nėmis dienomis francuzų vęs visą judėjimą. Daug a- 
lakūnai 26 vokiečių oriai- municijos sandėlių, kuriuos 
vius numušė žemėn, o šešis turi rumunai, 
bailunus uždegė.

MOTERIS PASKIRTA 
TEISĖJU.

Prezidentas \Vilsonas-l d.

, esą išsprog- 
l'dinta. Streikas esąs politiš- 
Įkas.
j — _ ■ ■

Amsterdame gauta iš Bu
karešto žinių, kad Vengri
jos parliamente kilo diėtelis 
triukšmas, kuomet premje
ras Weker)e padarė prane
šimą apie austrų-vengrų 
inostolius Italijoj.

Premjeras pastebėjo, kad 
apie tuos nuostolius dabar 
3iną . nepaprasti paskalai. 
Tečiaus tie paskalai, jis sa
ko, yra labai persūdyti. Ji- 
;ai paaiškino, kad austrų- 
vengrų pulkai laiku pasi
raukė iš Piavos fronto, 
les kitaip butų reikėję pa
kelti labai didelių nuostolių.

"Bet pasakykit, kaip dide
li buvo musų nuostoliai,” 
pareikalavo atstovas Zlins- 
ky.

"Nesenai buvo paskelbta, 
kad nelaisvėn mūsiškių pa
teko 18.000," premjeras at
sakė. "Tečiaus šitą’žinią rei
kia pataisyti. Ištikrųjų ita- 
‘ai paėmė mūsiškių tik 12,- 
KM), kuomet į musų rankas 
italų pateko 50/100. Atsimi
nus, jog tai buvo ofensyvas 
ir jog paskui reikėjo trauk

li uostol i ų 
skaito- 

Daug

ičlr!

ITALAI PAĖMĖ DA 800 
BELAISVIŲ.

Italai nuolatos eina vis 
pirmyn ir atsiima pirmuti
nes savo pozicijas, kurias 
vietomis laiko dar austrai. 
Svarbiausia iš tokių pozici
jų buvo kalnas Di Vai Belia, 
kurį po didelio mūšio italai 
atsiėmė, kartu paimdami 
nelaisvėn 23 austrų oficie- 
rius ir 800 kareivių. Be to 
da austrai paėmė nemaža 
kalnų armotų ir kulkosvai
džių, ir atsiėmė savo kanuo 
les, kurias traukdamiesi at
gal buvo palikę.

UŽGYRĖ PROHIBICIJOS
. . .. ĮSTATYMĄ.

liepos pasiuntė senato už- Georgijus valstijos lcgis- 
'■ tvirtinimui savo paskirimą latura užgyiė priedą prie 
Mišs. Kathrynos Sellers Į konstitucijos, kad visose Su- 
Junevile teismo teisėjus. Tai vienytose Valstijose butu 
yra pirmutinė moteriškė Išnaikinti svaigalai. Daba: 
Columbijos Distrikte, kuri bus jau 13 valstijų tą priedą 
likosi paskirta teisėju. užgyrusių.

lis atgal, musų 
skaitlinė negali, būt 
ma perdaug didele, 
sunkesnių nuostolių mes tu
rėjome užmuštais, 
tais ir nuo ligų — ypač nuo 
iigų. Per 10-tajį ir 1 l-taji 
italų ofensyvus mes neteko
me tarp 80,000 ir 100,000 
žmonių. Veik tokie pat mu
sų nuostoliai buvo ir dabar. 
Dabar mes netekome apie 
100,000 vyrų.”

Pasakius premjerui 
skaitlines, i>arliamente kilo 
didelis sumišimas.

sužeis-

tas

BAISUS GAISRAS KONS
TANTINOPOLY.

200,000 žmonių liko be Pa
stogės.

Londono "Times” kores
pondentas, pasiremdamas 
”Nieuve Rotterdam Cou- 
rant” korespondento žinio
mis, praneša, kad 31 gegu
žės Konstantinopoly buvo 
toks baisus gaisras, "kokio 
žmonijos istorija dar neat
simena.” Ugnis apėmusi 
pustrečios mylios miesto 
plotą ir visą jį nušlavusi. 
Dešimts distriktų labai daug 
nukentėjo. Daug tukstan 
čių namų, 20 maudynių, 26 
bazarai ir 10 bažnyčių nuė
jo su durnais. Daugiau kaip 
200,000 žmonių liko be pa
stogės.

Gaisras kilęs iš cigareto, 
kurį tūlas rūkytojas nume
tęs kampan neužgesinęs.

AMERIKONAI TEIKS Iš 
RUSIJOS INFORMACIJŲ 

PREZIDENTUI.
Pasiremiant jų pranešimais 
bus duodama ekonominė 

parama.
Washington . — Valstybės 

departamentas ir kiti val
džios vyrai čionai atsidėję 
tėmija į Rusijos nuotikius jr 
sakoma kad neužilgo bu
sianti nusiųsta iš šios šalies 
komisija Rusijon, kad pa
gelbėtų tai šaliai atsistoti 
ant kojų. Tikslas tos misijos 
esąs tame, kad sustiprinus 
Rusiją iki to laipsnio, kad 
ji vėl galėtų stoti karėn ša
lia sąjungininkų.

Manoma, kad pakol kas 
Amerika duosianti Rusijai 
vientik ekonominę paramą; 
karinė pagalba galės būt 
duota vėliaus. Iš ko šita e- 
konominė parama susideda, . 
tai pakol kas galima tiktai 
spėti. Visi sutinka, kąd 
daugiausia Rusijai reika
lingas yra maistas, drabu
žiai ir geležinkelių suvtar- 
kymas. Be šitų dalykų Ru
sija turės pražūti.

Nesenai . buvo kalbama, 
kad Rusij’on bus siunčiama 
kita komisija, kurios parei
ga busianti tyrinėti dalykų 
stovį ir raportuoti Ameri
kon. Bet dabar nurodoma, 
kad tas užimtų labai daug 
laiko ir kad toks tyrinėji
mas nėra būtinai reikalin
gas.

Suvienytos Valstijos da
bar turi savo agentų visose 
Rusijos dalįse, kurios tik 
nėra vokiečių užimtos, ir tie 
agentai gali prisiųsti val
džiai reikalingų informaci
jų daug greičiau, negu spe- 
cialė komisija galėtų jas su
rinkti. Sulyg tų informaci
jų šios šalies valdžia ir duo
sianti Rusijai pagalbą. Bu
vo pasklydęs gandas, kad 
prezidentas pasakysiąs kon
gresui specialę prakalbą a- 
pie Rusijos rėmimą, bet da
bar rodos, kad tas paskalas 
y -*a be pamato. Sakoma, 
kad prezidentas turi užtek
tinai galios organizuoti ir 
teikti Rusijai pagalbą, 'ko
kią tik jis atras esant reika
linga.

AMERIKA REIKALAUJA 
Iš TURKIJOS PASIAIŠ

KINIMO. *
•

Suvienytų Valstijų val
džia formaliai Įteikė Turki
jos valdžiai raportą apie 
turkų užpuolimą ant Ameri
kos ligonbučio Tbrize (Per
sijoj) ir užgriebimo tenai 
Amerikos konsvdiato. Ame
rika reikalauja iš Turkijos 
pasiaiškinimo.

KARĖ AMERIKAI LĖ-
ŠUOJA S50.00n.600 KAS 

DIENA.
prisidėjimo prie ka
siai dienai Amerika 
karės reikalams jau

K

»

Pereitoj pėtnyčioj Italijon 
pribuvo pirmutiniai karei
viai iš Amerikos.

Nuo 
rėš iki 
išleido 
$13,800.000,000: kiekvienos 
dienos išlaidos siekia $50,* 
000,000; per vienus metus 
išleista daugiau kaip $12,- 
»5M,000.000.

Jį

• ’jS
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D APŽVALGA
KAM REIKALINGAS LIE- labui, reiškia, A. L. D. T.

kęsti

skaito,

TUVOS LAISVĖS 
FONDAS?

Chicagos ir apielinkės pa
žangių lietuvių organizacijų 
konferencija andai vienbal
siai nutarė Įkurti prie Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 

Tarybos taip vadinamą Lie
tuvos Laisvės Fondą.

Įkūrimas šito fondo sukė
lė labai daug riksmo. Užsi
puolė ant jo netik atžagarei
viai, bet ir tūli "kairieji."

Kad išblaškius tas nepa
matuotas atakas ir paaiški
nus visuomenei, kokiuo tiks
lu Lietuvos Laisvės Fondas 
yra Įkurtas, "Naujienos” 
dabar rašo:

”Kaip pats to Fondo vardas 
rodo, Lietuvos Laisvės Fondas 
tapo įsteigtas tikslu rinkti pi
nigus Lietuvos laisvės reika
lams. O kaip A. L. D. T. su
pranta Lietuvos laisvę, tai visi 
žino.

”A. L. D. T. nenori Lietuvai 
tokios 'laisvės’, kokią jai duo
da kaizeris. Pakliuvus po kai- 
zerizmo letena, Lietuva aptu
rėjo ne laisvę, o vergiją. Ir jei
gu Lietuva amžinai pataptų 
Vokietijos provincija, tai per 
metų metus ji turėtų 
vargą ir priespaudą.

’Todel A. L. D. T.
kad pirmas žingsnis prie Lie
tuvos laisvės turi būt jos pasi- 
liuosavimas iš kaizerio nagų. 
Lietuvos žmonės turi įgyti tei
sę patįs nuspręst savo šalies 
likimą ir pasidaryt tvarką, 
kokia jiems geriausia tiks.

”Bet Lietuvos žmonės yra 
ne vienodo padėjimo ir ne vie
nodų nuomonių. Vieni jų gy
vena savo darbu, kiti — sveti- 
fnu darbu, išnaudojimu. Ir iš
naudotojai geidžia, kad jie vi
suomet galėtų savinties sveti
mo darbo vaisius, laikydami 
skurde darbininkus. Jie to- 
de ne tiktai kad nereikalauja 
teisių ir laisvės darbo žmo
nėms, o ir priešinasi jų tei
sėms ir laisvei.

''Kiekvienas žmogus šian
dien žino, kad tiktai tokia val
džia gali-tinkamai vesti šalies 
reikalus, kurią išsirenka patįs 
žmonės ir kuri pildo savo rin
kėjų valią. Bet žiūrėkite: Lie
tuvos kunigija su dvarininkais 
ir kitokiais ponais daro pienus, 
kad Lietuvą valdytu 'Dievo pa
teptas’ karalius ir dagi ne bile 
koks, o vokiškas! Jie, vadina
si, nori ne žmonių valdžios — 
demokratijos — Lietuvai, o 
monarchijos, despotizmo."
"Naujienos” nurodo, kad 

Lietuvos laisvė gali būt už
tikrinta tiktai tuomet, kuo
met jos viduje bus tikrai de
mokratinė tvarka ir kuomet 
ji bus susivienijus su laisvo
mis kitų tautų šalimis. Vie
na Lietuva nekuomet nega
lės atsilaikyti prieš tokias 
imperialistines valstybes, 
kaip Vokietija. Šitą būtinai 
turi suprasti Lietuvos žmo
nės. O tuotarpu pažiūrėki
me—

’’ką daro musų atžagarei
viai. Lietuvos dvasiškų ir svie
tiškų ponų prieteliai? Jie ne
aiškina tų svarbių dalykų mu
sų žmonėms; priešingai, jie 
net stengiasi supainiot jų min
tis ir nuvest juos j klaidinga 
kelią. Tik pasiklausykite, 
kaip jie savo spaudoje ir susi
rinkimuose niekina rusus, kaip 
jie kursto lietuvių neapykantą 
prieš lenkus ir kitas tautas!” 
Toliaus:
"Jie sako, kad laisvę Lietu

vai galima esą gaut prisigeri
nant didžiųjų valstybių po
nams; ir jie siuntinėja savo 
'diplomatus' šen ir ten, eikvo
dami tūkstančius dolerių kelio
nių lėšoms. Tuo-gi tarpu A. 
L D. T. yra įsitikinus, kad vie
nintelis būdas įgyt laisvę Lie
tuvai yra — kovot už ją. Ta 
laisvė yra reikalinga darbo 
žmonėms, todėl jie privalo ir 
būti jos kovotojais.

'Taigi veikti Lietuvos iais-

nuomone, organizuot ir švies
ti lietuvius darbininkus —kad 
jie butų stiprus ir kad jie ži
notų, kokie yra jų reikalai, su 
kuo eiti išvien ir prieš ką.

"šitam tikslui ir tarnauja 
Lietuvos Laisvės Fondas.”
Kokiais gi budais Fondas 

šitam tikslui gali tarnauti? 
O-gi štai kokiais:

"Koltai eina karė ir Lietu
vos negalima pasiekt, tai L. L. 
F. pinigai yra apverčiami tam. 
kad paskleidus arpe Amerikos 
lietuvių darbininkų 
supratimą Lietuvos 
kad užbėgus už akių 
tiems klaidinimams, 
musų atžagareiviai stengiasi 
supainiot žmonių ir.intisb Lie
tuvos laisvės klausime; kad 
supažindinus kitų tautų žmo
nes su tikrais Lietuvos žmo
nių reikalais ir troškiniais.

"O kada atsidarys kelias į 
Lietuvą, tai L. L. F. rems Lie
tuvos dariu) žmonių organiza
cijas, padės jiems įsitaisyt 
spaudą, padės susižinot su ki
tų šalių darbininkais ir tt 
Tur-but nėra reikalo nė kalbėt 
apie tai, kad šitokia pagelba 
jiems bus be galo reikalinga.” 

Kad toks fondas būtinai 
mums reikalingas, tai paro
dė atsitikimai ir Bostone. 
Šešios lietuvių organizaci
jos parengė čia protesto mi
tingą prieš pavergimą Lie
tuvos. Klerikalai susiorga
nizavę ant to mitingo užpuo
lė ir išardė jį. Negana to, 
jie pavartojo dar melą ir 
kreivų liudymų, kuriais pa
siremdama policija arešta
vo vieną tvarkos prižiūrėto
jų. Žinoma, teisme dalykas 
buvo išaiškintas, suimtas 
žmogus likos išteisintas ir 
klerikalai gavo per nosį. 
Bet vis dėlto pirmeiviams 
pasidarė nereikalingų išlai
dų, kurias reikia padengti iš 
savo kišenių, nes nėra tam 
tikro fondo.

Už suardymą protesto mi
tingo, klerikalų lyderius da
bar reikėtų areštuoti ir 
traukti tieson. čia vėl rei
kia pinigų. Ir žmonės, kurie 
pirma Lietuvos Laisvės 
Fondui buvo priešingi, da
bar pamatė, kad toks fon
das ištiesų yra reikalingas.

O juk tai toli gražu nevis
kas. Bostono incidentą mes 
nurodėm tik kaipo pavyzdį. 
Gali būt, ir be jokios abejo
nės bus, šimtai da kitokių 
reikalų.

Dabar, pavyzdžiui, labai 
reikėtų surinkti faktus apie 
lietuvių judėjimą uj pasi- 
Jiuosavimą ir kaip atkakliai 
prieš tą judėjimą kovojo 
Lietuvos dvasiški ja; kaip ji 
karštai pirma remdavo caro 
valdžią, kaip uoliai padėda
vo jai malšinti "kramolą,” 
ir kaip dabar, kuomet caro 
valdžia likos nuversta, musų 
kunigai puolėsi į Vokietijos 
iunkerių glėbį. Visus šituos 
faktus reikėtų atspausdinti 
brošiūroj, kad supažindinus 
lietuvius darbininkus su ar
šiausiais Lietuvos laisvės 
neprieteliais musų pačių 
tarpe. O kamgi geriau tiktų 
tas darbas atlikti, jeigu ne 
Lietuvos Laisvės Fondui?

Toks Fondas yra begalo 
mums reikalingas ir pažangi 
lietuvių visuomenė privalo 
jį remti. .

Aukas galima siųsti peri 
"Naujienų” ir "Keleivio” 
redakcijas, tik čekius arba 
money orderius reikia dary
ti advokato K. Gugio vardu, 
kuris yra Lietuvos Laisvės 
Fondo kasininku.

KELEIVIS.
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šitokia klerikalų laikraš
čio išpažintis nepatiko net 
"Vienybei Lietuvninkų,” ir 
ji jam gana gerai pastebėjo: 

"Jei taip, tai kam pats 'Dar
bininkas* taip drūčiai stovi už 
darbininkų sąjungą, kurios or
ganu yra ir kari nori prieiti 
dar prie geresnio? Jei jau da
bar Amerikoje yra geriausias 
surėdymas, tai jau viskas, jau 
nieko nereikia, juk nieko ge
resnio negalima sulaukti. Rei
škia, jau draugija priėjo prie 
galo ir nėra toliau kelio.

"Bet mes manome', kad ’D.’ 
žino ką kalba. Jis kalba tik
tai dėlto, kad dabartinis kapi
talistiškas surėdymas geriau
sias, kad jis jį nori palaikyti. 
Tokiu pasakymu 'Dari).’ aiš
kiausiai parodė, kad jis yra 
kapitalistų palaikytojas, atža
gareivis. Gerai tik tas, kad 
’Darb.’ turėjo drąsos pats pri
sipažinti.”
"Darbininkas” 69-tam sa

vo numeryje nori jau užsi
ginti, kad jis taip nesakęs. 
Bet vietoj išsiteisinti, jis da 
daugiau save įklampina. Jis 
rašo:

"Mus buvo pasakyta, jog 
kapitalistiškas surėdymas yra 
geriausias,kokis tik žinomas, o 
socialistiškas paškudniausias, 
kokis tik pasaulyje buvo.”
"Darbininkas” čia jau 

pats pasisako, už ką jis sto
vi.

Beto da jis parodo ir di
delį savo tamsumą. Jisai 
užreiškia, kad "socialistiš
kas (surėdymas) (yra) paš- 
kudniausis, kokis tik pasau
lyje buvo." Nekalbant jau 
apie šito sakinio "negramot- 
numą," iš jo išeina, kad da
bar jau yra socialistiškas su
rėdymas.

Ir šitokias nesąmones rašo 
ne koks korespondentas, bet 
atsiprašant, laikraščio re
dakcija.

teisingą 
laisvės; 
visiems 
kuriais-

VOS SUKOLEKTAVO 
DOLERI.

Rašydami pereitam "Ke
leivio” numeryje, kad teis
mas nubaudė "Darbininką” 
už melagystes, ant $1.00, 
mes pastebėjom, kad dides
nę bausmę vargiai butų bu
vę galima iš jo ir sukolekto- 
t. Ir dabar pasirodo, kad 
mes nei kiek neklydom. Pa
sirodo, kad "Darbininkui” 
ir tą dolerį labai sunku buvo 
užmokėti. Pats "Darbinin
kas” 70-tam savo numery
je prisipažįsta, kad užmokė
ti ta bausmę jam buvo labai 
sunku. Jis sako:

®Toks yra teismo nuospren
dis ir kad jį kuogreičiausia iš
pildyti, o sykiu nenuskriausti 
Darbininko’ kasos, atsišaukta 
i geros širdies žmones ir surin
kta aukų variniais centais ly
giai vienas doleris.”

Vadinas, pats "Darbinin
kas” prisipažįsta, kad jis 
turėjo šaukties į geros šir
dies žmones, kad suaukautų 
jam dolerį, kurį jis turėjo 
užmokėti už savo melagys
tes. Kad atsimokėjus tiems 
žmonėms už gerą jų širdį, 
"Darbininkas” paskelbė jų 
vardus ir po kiek jie auka
vo. štai tas geraširdžių 
surašąs:

”Kun. F. Kemėšis-.................3c.
F.
M.
J.

I

Zalecki .........
žioba...............
Mickevičius

J. E. Karosas ..
M. Nivinsky .. 
A. F. Kneižis ..

Vasilius .... 
Muraška ....

Gudas............
Varžin skaitė
Markelionįs „

P. 
P. 
P. 
J.

PRISIPAŽINO.
So. Bostono škaplerninkų 

organas "Darbininkas" pats 
prisipažino, kad jis yra ka
pitalistiškos tvarkos šalinin
kas ir kad geresnio surėdy
mo už dabartinį jam negali 
būt

P.
A.
P.
V.
J.
O. Stanivlnre ........ ..

Markelionienė .... 
špokas .......................
Miliauskas................
1^. koms «•«.•...

M. Karbauskas ............
Z. Gurkliutė ................
A. Navickas* ................
P. J. Mikalauskas .... 
Pov. Lapienis ..
M. Dusevičiute 
Br. Balentukė
J. červokas .... 
Prietelius ......

• • •

. .5c. 

.. 5c. 

. .3c. 

. .4c . 

. .5c. 

. .lc. 

..3c. 

. .3c. 

. .3c. 

. lc. 

.. lc. 

. .lc. 
. .lc. 
. .lc. 
. .lc. 
. .lc. 
. .lc. 
. ,1c. 
. .lc. 
. .5c.

..3c. 

..3c. 

. .lc. 
..lc.

J. Valukoniš ........... ..............5c.
And. Zaleckis ........ - .’.....5c.
A Protašiutė ............. ..............lc.
S. Motiejūnaitė .... ..............lc.
St_ Noreiko ............... ..............lc.
Ant. Bendoraitis ... ............. 3c.
P. Giedraitienė .... ......3c.
M. Rnkuniutė .......... ............. 3c.

Ant. Grabijoliutė .. ..............lc.
J. Bakunas.................. ..............lc.
A. šapalis .................. . A.
A. Kiburiutė ............. ..............lc.
Alena Kohanskiutė . ..............lc.
Kotr. švagždžiutė .. ..............lc.

Smulkių aukų.. . ...........11c.

Išviso ...................... .. $1.00.

Kaip matot, net 30 kleri
kalų turėjo iškratyti savo 
kišenius, kad užmokėjus 
"Darbininku” bausmę, bet 
ir tai negalėjo sudėti vieno 
dolerio, nes paskui reikėjo, 
darinkti da 11 centų smul
kių.

Na, o kas butų buvę, jei 
teismas butų uždėjęs "Dar
bininkui” bent $2,000 pa
baudos?

| South Bostono klerikalai sumušti
Po didelių džiaugsmų prasi

dėjo dideli "smutkai.”
Pradėtas Bostono klerika- 

tų ofensyvas prieš pažangių 
lietuvių organizacijas pasi
baigė didžiausia katastrofa 
patiems užpuolikams.

Atžagareiviai buvo netik 
atremti, bet ir skaudžiai su
mušti.

Kuomet klerikalai padarė 
organizuotą užpudimą ant 
protesto mitingo, kuris bu
vo sušauktas progresyvių 
organizacijų 16 birželio dėl 
pavergimo Lietuvos, ir kuo
met jiems pasisekė šitas mi
tingas suardyti, tai jų džiau
gsmui nebuvo galo. Susi
rinkę "Darbininko" redakci- 
jon tie atžagareiviai net au- 
gštyn šokinėjo, kad susirin
kimas negalėjo išnešti pro
testo rezoliucijos prieš kai
zerį ir vyskupą Karevičių.

Ant rytojaus po suardy
mo mitingo į "Darbininko" 
redakciją suvažiavo iš visos 
Bostono apielinkės lietuviš
ki "tėveliai” ir vėl laikė il
gas konferencijas.

Džiaugėsi kunigai, džiau
gėsi vyčiai, džiaugėsi da
vatkos — džiaugėsi visi kle
rikalai.

Linksmybės buvo neišpa
sakytos, kad "cicilistai su- 
faituoti."

Savo "laimėjimą” "Darbi
ninkas” paskelbė ant pirmo 
puslapio. Jisai apsilaižyda
mas tenai pasakojo apie su
keltą prakalbose triu’įšmą. 
Jisai dagi paaiškino, kad 

I garbė už tai prigulinti vie- 
įtos klebonui, kuris per pa
mokslą liepęs visiems savo 
parapijonams eiti į prakal
bas ir "paaiškinti reikalą.” 
”Darbininkas” paskelbė net 
ir vardus tų parapijonų, ku
rie pirmutiniai pradėjo pra
kalbose kel.ti betvarkę.

Bet neilgam buvo klerika
lų* džiaugsmas.

Jungtinis šešių progresy
vių organizacijų komitetas 
tuojaus susirinko ir įjutarė 
sekantį nedėldienį parengti 
antrą protesto mitingą prieš 
Lietuvos pavergimą. Poli
cijai iškaino paaiškinta mi
tingo tikslą, priduota ang
lų kalboje rezoliucija ir pa
reikalauta susirinkimui ap- 
saugos, kad germanofilai 
vėl nesukeltų triukšmo, 

į Ant prakalbų susirinko* 
tiek svieto, kad dvi salės pri
sigrūdo kupinai ir aplinkui 

. užsikimšo visos gatvės, 
žmonių ūpas buvo taip paki

bęs, kad kiekvieną kalbėtojų 
žodį prieš kaizerį ir klerika
lus jie rėmė griausmingais 
delnų plojimais. Protesto 

i rezoliucijos prieš kaizerį, 
vyskupą Karevičių, kun.

True translatioa filed with the poet- 
master at Boston, Mass., on Juiy 
3, 1918, as reųuired by the Act of
October «, ĮSI?.

IŠTIKIMŲ SOCIALISTŲ
MISIJA.

"The New Appeal” prane
ša, kad "ištikimi Amerikos 
socialistai siunčia Europon 
savo misiją pavargusiems 
nuo karės darbininkams pa
drąsinti." Jis sako:

”1 

tautinė. Mes 
kalbų, tečiaus 
me vieni kitus, nes mus palie
čia tie patįs reikalai, tie patįs 
troškimai ir tas pats padėji
mas. Mes, kurie dirbame A- 
merikoje, žinome kas yra dar
bininko galvoje ir širdyje An
glijoj, Franci joj ir Italijoj.

"Mes gerai suprantarąe, 
kad senoji Tarptautinė jau 
mirus. Ji mirė, kuomet 1914 
metais Vokietijos socialistai 
užgvrė užpuolimą ant Belgijos. 

•Bet juk gali būti nauja Tarp
tautinė — Tarptautinė suda
ryta is demokratinių šalių ’ 
darbininkų — ir mes galim! 
jau dabar pradėti ją organi
zuoti.

"Amerikoje- mes turim di
delio darbo prieš save. Mes 
turim suorganizuoti karinę pa- 
jiegą, kuri sutriuškins Hogen-į 
zollemų viešpatavimą ant vi
sados. Mes turim padaryti 
kaizerizmui galą. Tuo pačiu 
laiku mes turim cementuoti 
savo eiles — mes, sąjunginin
kų valstybių darbininkai, tu-: 
rime stovėti iš vieno, turim 
vieni kitus taip suprasti, kad; 
vokiečių propagandos nuodai 
negalėtų mus perskirti ir tuo į 
budu pakenkti karės laimėji
mui.

"Dabar dalykai taip stovi,; 
kad veikti reikia greitai. Mes, 
turim pasakyti sąjungininkų 
valstybių darbininkams, kad1 
jie turėtų kantrybės , kad jie 
tvirtai laikytųsi, pakol mes 
pribusim jiems į pagalbą. Pri
pažindami. kad veikti čia rei
kia labai greitai, ištikimi Ame
rikos socialistai ir nutarė siųs
ti Anglijon, Francuzijon ir I- 
taiijon savo misiją, kad ji nu
vežtų tenai šitą svarbų prane
šimą. Tokia misija jau važiuo
ja. Kuomet jus skaitysit ši
tas eiles, ji bus tik ką išplau
kus iš Atlantako uosto, nieko 
nepaisydama ant submarinų.

"šita misija, kuri veža nuo 
ištikimų Amerikos socialistų 
demokratinės Europos socia
listams suraminančių ir pa
drąsinančių žinių, susideda iš 
sekančių asmenų:

"Pirmininko A. M. Sūnon- 
so, sekretoriaus Private Louis 
Kopelino, Aleksandro IIowat- 
to, Franko Bohno ir John 
Spargn. Prie šitų žmonių Eu
ropoj prisidės da Charles Rus- 
sell ir George D. Herron.

"Šita misija yra užgirta ir 
sankcionuota prezidento Wil- 
sono ir valstybės sekretoriaus 
Lansingo. Tečiaus ji yra so
cialistų, o ne valdžios misija. 
Pinigais ji negauna iš valdžios 
jokios paramos, šitie vyrai y- 
ra darbitdnl4ą atstovai ir dar- 
bininkai jų išlaidas padengs." rezoliucijas, iš kailio neriasi.

Jis sako:
Darbininkų kalba yra tarp- 

kalbam daug 
mes supranta-

I

Bartušką ir kitus laisvos 
Lietuvos neprietelius buvo 
priimtos vienbalsiai. Už re
zoliucijas balsavo net ir ka
talikai, nes ir jie pasipikti
no klerikalų darbais.

Tai buvo didžiausis kleri
kalams smūgis. Jie pamatė, 
kad visi lietuviai pasmerkia 
jų progermanišką politiką. 
Negana to, klerikalai supra
to, kad už tokį patarnavimą 
kaizeriui, koki jie paro
de suardydami protes
to mitingą i6 d. birželio, 
juos gali paimti da ir vald
žia už sprando. Ir jie pra
dėjo jau teisintis, buk jie tų 
prakalbų visai neardę. 
"Darbininkas” pradėjo pa
sakot, buk patįs rengėjai 
savo mitingą suardę. Jis 
jau užmiršo, kad numeris 
atgal jis ir vardus paskelbė 
tų vyčių, kurie laike prakal
bų "pradėjo kalbėti.” Jis už
miršo, kad numeris atgal jis 
gyrėsi, jog tuos triukšma
darius atsiuntęs pats kuni
gas. Jis taipgi užmiršo, 
kad 66-tam savo numery jis 
pašventė pusę puslapio kur
stymui tamsių savo skaity
tojų prieš šitas prakalbas.

Kad klerikalai tą protesto 
mitingą suardė, ir kad prie 
to jie iškaino jau buvo or
ganizuojami, tai mes turime 
šimtus liudininku. Tą liudi
ja paties ”Darbininko” ra
šymai, tą liudija žmonės bu
vę prakalbose — ir tai ne 
vien socialistai, bet daugy
bė katalikų ir tautininkų, 
štai ir tautininkų ‘"Sanda
ra” 25-tam numeryje rašo, 
kad—

"...vietos klerikalai suagi
tavo visas davatkas ir katali
kus ir atsiuntė į svetaine pada
ryti abstrukciją socialistams 
ir atmest jų rezoliuciją. Gir
dėti, kad buk kunigas iš ambo
nos liepęs nueiti ir užprotes
tuoti prieš socialistus.

"Ir davatkos ir katalikai, ir 
klerikalai visi susirinko ir už
pildė svetainėje sėdynes. Jie 
buvo didžiumoje. Kalbėtoju 
buvo Michelsonas 'Keleivio' re
daktorius.

ANGLŲ SPAUDA APIE 
LIETUVIŲ PROTESTU.
Anglų spaudoj kas sykis 

pradeda pasirodyt vis dau
giau ir daugiau pažangių 
lietuvių protestų prieš kai
zerį, vyskupą Karevičių ir 
kitus Lfetuvos laisvės prie
šus.

So. Bostono lietuvių iš
neštą protesto rezoliuciją 
išspausdino "Boston He- 
rald” ir "Boston Globė”. 
Kiek pirmiau panaši bosto
niečių rezoliucija buvo til
pusi "Boston Advertiser’y” 
ir "Boston American’e."

Laikraštyje "Haverhill 
Gaaette” dabar tilpo ištisa 
Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos rezoliucija, 
kurią užgyrė per d. Smels- 
toriaus prakalbas Haverhil- 
lio (Mass.) lietuvių draugi
jos.

Visose šitose rezoliucijose 
smerkiamas kaizeris, Kare
vičius, Bartuška ir kiti de
mokratinės Lietuvos neprie
teliai.

Lietuviški klerikalai, pa
matę angių spaudoje šitas

zerį ir kad užtai gali dabar 
mus areštuoti kaipo pro- 
germanus.”

Klerikalai ir patįs jau 
pamatė, kad jie atliko biau- 
rų darbą. Kaip pirma jie 
šokinėjo ir džiaugėsi, taip 
dabar jie teisinasi, kad triu
kšmą sukėlę patįs pirmei
viai. Vadinasi, jie patįs jau 
savo darbo gėdijasi.

Pereitoj sąvaitėj buvo 
Gegužio byla, kuris per su
keltą 16 d. birželio triukš
mą buvo areštuotas. Kleri
kalų pakalikas Alikalausku- 
tis buvo policijos liudininku. 
Jisai "liudijo," kad Gegužis 
kėlęs triukšmą, neleidęs kal
bėtojui kalbėt ir todėl buvęs 
areštuotas. Tai buvo toks 
žioplas melas, kad teisėjas 
net pastebėjo, jog jam esą 
nesuprantama, kaip Gegu
žis galėjęs kelti prieš kalbė
toją triukšmą, kuomet jis 
pats prigulėjo prie tų pra
kalbų rengimo ir pats malši
no triukšmadarius. Mika- 
lauskutis prispirtas prie sie
nos ir drebėdamas kaip zui
kis prisipažino, kad jis yra 
Gegužio neprietelius, kad 
mitingas buvo sušauktas 
protestuoti prieš kaizerį ir 
tt. Galų gale išsiaiškino, 
kad pats Mikalauskutis dau
giausia prie triukšmo sukė
limo prisidėjo. Teisėjas 
tuomet Gegužį paliusavu, o 
policijai ir jos "liudininkui” 
davė gerą pamokslą.

Tai buvo kitas skaudus 
klerikalams smūgis.

Dabar prakalbų rengėjai 
ketina imti visus triukšma
darius už sprando. Kiek 
girdėjom, greitu laiku bus 
išpirkti varantai ir visi, ku
rie kėlė 16 birželio triukšmą 
ir suardė susirinkimą, bus 
areštuoti. Už konspiraciją 
juos gali paimti da ir fede- 
ralė valdžia.

Ir taip, po didelių "patie- 
kų" klerikalams prasideda 
dideli "smutkai."

Negana to visko, šiomis 
dienomis teismas dar nu
baudė jų organą "Darbiniu-

daktorius. Jis nujautė, kas M uz mol° skleidimą. Smu- 
per publika ir ko ji susirinko iri paskui smūgio.
kalboje buvo gana taktingu ir). I kelias dienas Alerinalai 
nedavė progų prisikabinti, bet ir lietuvių Visuomenę P^ies 
visgi* kaili klerikalams išpėrė. 
labai gerai ir nurodė į kunigų i 
veikimą Lietuvoje.

”— Ar-gi norėtumėt, kad 
kaizeris jums duotų karalių ir 
ar sutiktumėt po jo jungu gy
venti?—klausė kalbėtojas.

"Iš minios dvi bobos gar
siai, o kitos patyliai atsiliepė:

”— Sutinkame.
"Kalbėtojas nore.jo pradėti 

skaityti revoliuciją ir prasidė
jo lermas salėje. Matyti, bu
vo įsakyta tik prieš rezoliuci
ją protestuoti, o ne prieš kal
bą.”

Savo nuomonę apie kleri
kalų pasielgimą "Sandara”

kalboje buvo gana taktingu ir'. dienas klerikalai

visgi* kaili klerikalams išoėrė!saYe šukele, ir teisme likos 
nubausti, o dabar gali da ir 
belangėn sutūpti.

True translation filed with the post- 
26, 1918, as required by the Act of 
master at Boston, Mass., on Ju!y 
3, 1918, as required by the Act of

| WASHINGTONĄ AT
VYKO KONOVALOVAS.
Jis prašys sąjungininkų įsi

veržimo Rusijon.
Pereitos savaitės pradžio

je į AVashingtoną atvyko A- 
leksandras Konovalovas, bu- 

__r________________ ___ vęs Kerenskio ministerijoj 
išreiškia, sekamais žodžiais: didelis šulas, ir turėjo ilgą 

"...pasielgimu klerikalų mes pasikalbėjimą su "anibasa- 
pasmerkiame, ir pavadiname • dorium" Bachmetjevu. 
labai biauriu, tiesiog nekultu-1 Ateinančio] sąvaitėj jis 
ringu. J n eiti tylomis į kito na-j Retina turėti pasikalbėjima 
mą ir jį išardyti!________________________ . . .

"Kur laisvė žodžio ir laisvė! 
susirinkimų?’’

It veik nėra žmogaus, ku
ris to biauriaus klerikalų 
pasielgimo nesmerktų. Pa
smerkė jį net katalikai. Tuo
jaus po to triukšmo "Kelei
vio” reporteris susitiko vie
ną žymesniųjų katalikų ir 
paklausė: "0 ką tamsta ma
nai apie šitokį darbą?" "Aš 
manau, kad tas padarė 
mums didelę gėdą!” atsakė 
katalikas. Ir patylėjęs jis 
pridūrė: "Bet čia ne žmo
nės kalti; čia kalti musų va
dovai. Jeigu jie nebūtų pa
kurstu katalikai nebūtų to 
triukšmo sukėlę.”
Ir taip kalba daug katali

kų. Jie tiesiog kaltina savo 
vadus. Jie sako, "mes nei 
n^įėmislijom, kad tą triukš-'

su valstybės sekretorium 
Ijansingu, o paskui galbūt 
ir su preidentu Wilsonu, ku
ris nori susilažinti su Rusi
jos klausimais iš visų pusių. 

Yra žinoma, kad Konova- 
lovas pritaria sąjungininkų 
Įsiveržimui Rusijon, bet jis 
norėtų, kad tas įsiveržimas 
butii po visų sąjungininkų ir 
Amerikos kontrole, o ne 
skyrium vienos kurios nors 
valstybės daromas.

Konovalovas priguli prie 
Rusuos kadetų partijos 
(buržujų), ir ta partija yra 
jau prisiuntus prezidentui 
Wilsonui savo rezoliuciją, 
pageidaudama sąjunginin
kų įsiveržimo ir sakydama, 
kad jeigu kas mano, jog Ru
sijos žmonės tokio įsiverži
mo nenorį, taf tas turbut 
vaduojasi bolševikų infor- 

mą keldami mes ginam kai- macijomis.
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KELEIVIS. Z 3

Kas nieko neveikia
__„ *

Ta niekas nepeikia

PHILADELI’HIA, PA. 
Patėmijimas klaidintojui.
"Keleivio" No. 24 tilpo 

iš Philadelphijos korespon
dencija, kurioj aprašyta L. 
D. L. D. 10 kp. išvažiavimas 
ir diskusijos. "Keleivio" 
skaitytojas padavęs kelintą 
žodžių iš diskusantų kalbų, 
parašė pamokslėli. Jis pa
mini tik Burę ir Merkį, "kal
bėjusius nesąmones," < 
būdamas "sąmoningu" 
tik kad tuoj ant vietos 
nurodė tų paklaidų, 
aprašė išvirkščiai, 
jis, kad Burė [ '

• socializmo galimumą šito
kiais argumentais: 
vietą užėmė arkliai, 
— motorai ir tt.,” "tečiaus 
nieko kito nepasakė, I 
tik tai, kad turčiams darbi
ninkus išpiovus, įvyks — 
kas?... Tik jau ne socializ- 
mas.; Ištiknjjų Burė Reyįkait^aTbutų to^Tdfe- 
kalbejo apie joki įsniovimį, kusij0?e ta pamokslą pasa- 
tiesa, jis mskmo labai savo- kę,./ Apsk-rifai tas 
tiskai, apie kokią tai stebuk- ,a|įs manes ”nesugraudino;” 
hngą masiną ir mihonus be- abej - ir ; k>ls d 
darbių, kurie jo nuomone, knįj į . >• • F
nuvers kapitalizmą ir Įvy-i Pvisį' korespondento
kms socializmu As gpnesu minimi "šmeižimai” tikrųjų 
tikdamas, • kad stebuklinga sociaiistu> Iliekini1:,ai ir tt_, 
masina Įvjkms soeiahz.ru, erynas Eisiąs, ir todėl 
nurodinejau, kad kapita-,,u(j3 neverta nei atsakytu 
lizmas.kaipo tokis, gali puL- »
ti, bet jo vietą gal da užimti;
kita kokia nors visuomenės; Nuo Redakcijos: Gaila, 
tvarką, pavyzdžiui: indus- kad d. Merkis "Keleivio" 
trijinis sindikalizmas, anar-' skaitote jaus sveikos pasta- 
chizmas, ar bolševizmas,: bos nepripažįsta sau nau- 
pridurdamaS, kad jie kur-'dingu pamokinimu. Mes no- 
kas geresni už kapitalizmą, retume, kad ją Įsidomėtų 
ir jų vadai turi nemažai pa- anot d. Merkio, tūkstančiai 
sekėjų, kaip kad ir moksli-skaitytojų, ypač tie draugai 
fiio socializmo vadai. 0 kad socialistai, kurie mano, kad 
tos naujos reformos gali būt pirma gali įvykti "bolševiz- 
skirtingos nuo socializmo, mas," o tik paskui socializ- 
tai priminiau kaip dabar be- mas. Toks manymas aiškiai 
siplėtojančiam taip vadina-' parodo, kad tūli musų drau- 
mam "bolševizmui" prieši- gai da nesupranta, ką reiš- 
nasi tokie marksirtio socia-ikia "bolševizmas." Turime i 
lizino aiškintojai, kaip tai jiems nenoroms paaiškinti,1 rant, darosi du kenksmingu 
Plechanovas, Sheidemanas kad "bolševizmas,” tikriau mai.

i

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
----------   ;; Į,I-" ' ■ .  

ir kiti. O "Keleivio” skait.’— maksimalizmas, reiškia 
sako: "Nedyvai, kad tokie' social-demokratijos stato- 
žmonės "kritikuoja" sočiai-!mų visuomenės tvarkos per 
demokratus kaip v.e: Ple- “—1 —•>—>——
chanovą, Kautskį ir jiems 
lygius socializmo teoreti
kus." Kame čia prasižengi
mas ? Jeigu paminėta 
faktas, jog tie teoretikai y- 
ra priešingi tokiems ke
liams, kuriais dabar eina 
Rusijos darbininkai prie so- 

o pats cializmo, tai aš nematau 
?e-; reikalo to slėpti. Kodelgi 

, n?' "Keleivio” skaitytojas ne- 
parodė, kokiais keliais ei- 

i j -.a nant būt galima greičiau
JIS, kad Bure prieit prie todalizmo?

Pr’e užbaigos turiu pate- 
arkliu d*desnė dalis mi-

I
i

nimos korespondencijos pa- 
, . švęsta pamokslui. Pamoks- 

jP las duotas Merkiui ir Burei, 
Qr^'_ o jį skaitė tūkstančiai "Ke

leivio" skaitytojų. Geriau 
būt padaręs, jei "Keleivio"

budavojimui reikalavimų 
galutinumą, kas vienu žo
džiu vadinama "maksimale 
programa.“ Social-demo
krati ja atsižvelgdama į pla
čiųjų masių socializmo ide
alams nepribrendimą, pra
džiai stato minimalę pro
gramą, tos programos šali
ninkus vadina "minimalis
tais,” arba rusų kalboj 
"menševikais." Taigi tokioj 
da tamsioj šaly, kaip Rusija, 
kur pramonija nesusikon
centravus, jeigu galima ma
nyti apie socializmo Įvyki
mą, tai tik ne pilnoj socializ
mo programoj, bet kaip tik 
priešingai. Rusijos "bolše
vikų" pasiryžimas netik kad 
jiems karčių apsivylimų ne
ša. bet jų taktika yra dideliu 
diskreditavimu paties soci
alizmo, nes tas fiasko, kuri 
bolševikai būtinai turi su
tikti, atgrąsina socializmo 
nepažįstančias minias nuo 
rėmimo jo siekių ir socializ
mo mirtiniems priešams pa
tiekia stiprių įrankių kovai 
prieš revoliuciją ir socializ
mą apskritai.

Anarchizmas niekad ne
gali visuomenės gyvenimo : 
tvarkos pamatu būti, pakol j 
žmogus neliks anarchistų ■ 
svajonės sutvertu asmenim.: 
Anarchizmas reiškia pilną Į 
beveidę tvarką, o ne vien 
terorą, kaip jus manot. Tai
gi pasakymas, kad pirma 
gali Įvykti "bolševizmas" ar 
anarchizmas, yra didelė ne
sąmonė. Tais vardais ap
krikštyti terorai gali.tik tū
lą laiką duruoti, bet jie turi i 
pranykti. Taigi nepataria- j 
me niekam socializmo klau-i 
simuose terorizuoti, pakol! 
nesate apsipažinę su sočia-Į 
liais mokslais, nes tai da-

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

CLEVELAND, OHIO.
Prakalbose areštavo 20 

žmonių. .

drg. Dundulio prakalba bu-f na kokį nepakenčiamą skur-l sudainavo kelias daineles, 
vo gera. Tik gaila, kad drg.idą karės pabėgėliai kentė ir Taipgi buvo vaikučių lošia- 

t __  t Dunduliui bekalbant apie vėliaus paaiškina, kad cent- ma perstatymas "Maži did-
PirvAlin 91 T 3-čia v.,,, ateities surėdymą, kapitalis-! ralinis komitetas spausdinęs vyriai," bet lošimas ne kaip 
Oirzeuo IjOO. O-Cia Kliu- .v onnfiVLic. Iii* mcl.lnbn.-.Yn- Ut.KV.n-.o ^.....,1,^ 1 — J ^4.,:

i pa buvo parengusi čia pra 
prakalbas. Kalbėjo Lietu-j 
vos Šelpimo .Fondo finansų 
sekretorius drg. T. Dundu
lis.

Kalbėtojui pradėjus saky
ti prakalbą, į svetainę atėjo 
vienas policmanas ir detek- 
tivąs. Buvo žinia, kad pa
sirodys ir daugiau "svečių." 
Po kelių minučių atėjo fede- 
ralės valdžios atstovas ir a-j 
pie 15 agentų. Iš karto buvo, 
beklausę apie ką kalbama,! 
o paskui pradėjo daryti 
kratą. Visus* suvarė į sve- žin-kas 
tainės kampą ir po vieną eg
zaminavo: apčiupinėjo kiše- 
nius, iš jaunų vyrų reikalu- Sekantis buvo pastatytas m- 
vo užsiregistravimo korte
lių ir tt. Apie 20 žmonių su
laikė. Ištyrimui pašaukė ir j 
kalbėtoją, bet išklausinėją ji i 
paleido. M. Lavinską detek-j 
tivai ėmė stumdyti, tai šis Į 
laiptais movė laukan ir lei-i 
dosi bėgti; detektivai šau
dydami pagavo.

Tai pavyzdisj kad bėgti] 
kada apsupti ir suimti, rei
škia blogas pasekmes...

Agentams apsidirbus, li
kusieji publika užėmė savo 
rietas ir prasidėjo iš naujo 
prakalbos. Bet dar nevis
kas. Detektivai vėl atėjo, 
šiuom syk nešdamiesi iškė
lę S. V. ve navą, kurią pasta
tė ant pagrindų ir jos pager
bimui liepė visiems pakelti

t

i

i

tų ir darbininkų santikius, ir maldaknyges katalikams 
buvo netinkamų išsireiški- ir protestonams už paskir-
mų. žemės žiedas

MONTELLO, MASS. 
Dr. šliupo prakalbos.

Birželio 27 d. sandariečiai, 
tautininkai surengė prakal
bas. Svarbiausiu kalbėto- 
jum buvo nesenai j 
iš Europos Dr. J. šliupas.

Pirmiausiai kalbėjo p. V. 
Račkauskas, "Tėvynės" re 
daktorius. Jis taip silpnai 
kalbėjo, kad net iš salės kas- 

__j- pradėjo šaukti: 
"garsiau,” turbut prie durų 
iau ne buvo galima girdėti.

Į 
tus pageltai pinigus. D-ras 
šliupas nei kiek nepasipikti- 
::c — užgyre.!

ragino i
, no tokiu darbu — 
'Ant galo daktaras
■ remti Lietuvos atstatymo 
(bendrovę ir liepė užmiršti
i partijas ir visoms draugi- 

ę -gijoms išrinkti komitetus pini-
i gų rinkimui, bet pats dakta-

- --“‘Iras nesistengė užmiršti par- 
tyviškumą. Jis pasakė, ka
da grižšim Į Lietuvą, tai grį- 
žšim su "tyrais" protais. 
Girdi, žmonės su revoliuci- 

pagei-
Į

pavyko. Geistina, kad atei
tyje ' "Žiburėlis” daugiau 
prasilavintų.

LSS. 17 kuopa jau moki
nasi labai puikią trijų aktų 
komediją "Parmazonai"* 
kurią manoma statyti sce
noj Rugpiučio mėnesy.

H. K. Mažiukas.

I

I

I

’toti. Taip susirinkimą -”iš- 
muštravoję," detektivai sve-’ 

i tainę apleido. ,
Po rišu išgąsčių, drg. T. 

Dundulis kalbėjo iki 11:30 
' vai. nakčia, aiškindamas, 
kas prie visa tb priveda. Ga
baus kalbėjo apie klerikalus, 
kurie pardavė Kaizeriui Lie- 

i tuvą, ir tt. Iš šito atžvilgio

ankas. Paskui liepė atsis- chistais.

žinieriūs Naruševičia. Gal 
p. Naruševičia yra geras in
žinierius, tečiaus kalbėtojas 
iš jo menkas.

Reikia pastebėti, kad va
karo pirmininkas labai mėg
sta kalbėti, nes tarpais jis 
darė pamarginirnus savo 
"prakalba,” kada jau publi
ka pradėjo ploti, kad nusto
tų kalbėjęs.

Panelės Skuėiutė ir Moni- 
kiutė sudainavo porą solo, 
pianu palydint E. Star.kiu- 
tei. Ant galo pirmininkas 
išrėžęs savo "prakalbs” pa
statė Dr. šliupą kalbėti. 
Šliupas, kaip visur, taip ir 
čia daugiausia davė vėjo so
cialistams, išvadindamas. 
Rusijos bolševikus, anar-

* . Daugiausia kalti
no juos už esančią betvarkę 
Rusijoj.

Šliupas teisino centralini 
komitetą, sakydamas, kad 
Bulota melavo, buk centrali- 
nis komitetas eikvojęs pini
gus. Šliupas "bekritikuoda
mas” Bulotą, pats daug tei-

I

jomis galvoje nėra 
daujami Lietuvoje.

Buvo renkamos 
"diplomatiškiems” 
lams — surinkta apie 50 dol. 
Tuomi vakaras ir užsibaigė.

žinelės.
Birželio 22 d. 

choras surengė 
Konservatorijos 
koncertą. Vadovavo 
M. Petrauskas, patį koncė 
tą išpildė daugiausia moki
niai, daug iš jų dar buvo ma
žai prasilavinę, bet buvo ir 
gerų artistų — dainorių ir 
muzikantų. Nors koncertas 
ir buvo gana platus ir mar
gas, bet kadangi iau daug 
dainelių buvo atkartojama, 
kurios čia net po kelis kar
tus yra dainuotos, tai dide
lio įspūdžio nepaliko. Pub
likos atsilankė labai mažai.

Birž. 18 d. vaikų draugijė
lė "Žiburėlis,” irgi surengė 
koncertą, paskutinį šiam 
sezone. Koncertas buvo Į- 
vairus, jame dalyvavo ir mu
su žymesni artistai. Vaiku
čiai sakė daug eilių, jų ver
tė nebuvo didelė, nes nebu
vo užtektinai išsilavinę, tik

aukos 
reika-

Liuosybės 
Lietuvių 
Mokinių 

gerb. 
r-

!
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So. Bostono klerikalams 

baisiai pradėjo nesisekti.
23 d. birželio d. Michelso 

nas privertė jų visas davat
kas ir vyčius atsistoti ir už
protestuoti prieš jų vysku
pą Karevičių ir kunigą Bar- 
tušką.

O 25 d. birželio/ Bostono 
teisme “Darbininką’’ ir kun. 
Kemešį prisaikintųjų suo
las pripažino kaltais apšmei
žime p. K. Jurgeliuno, ir nu
teisė užsimokėti bausmės 
1 doleri.

"Laisvės" 50 numery tū
las "draugas bolševikas” pa- 

isislėpęs po Didro vardu ra
šo ilgas pastabas apie VI ra
jono konferenciją. Kuone 
visus ir viską jis ten sukri
tikuoja. o ar žinot delko? 
O-gi dėlto, kad jam pirmi
ninkas davė ir paskui vėl a- 

I tėmė baisą, tik ne dėlto, kaip 
■ jisai pats sakosi, kad jo siu
tas buvo neprosvtas. bet dėl
to, kad “Didro" gavęs balsą 
nuvažiavo pakrantėj, t. y. 
pradėjo apie tai kaipti, kas 
jau buvo senai nubalsuota.

Raulinaitis.

*
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į mas oiiioią, pats uuug vei- ; v .'■‘.ę'-Y"*''1*“'.1
Isvbės pasakė apie to komite-jkeli iš jų atsižymėjo puikiai.. 
I to darbus. Kalbėtojas aiški-i "Žiburėlio" choras puikiai1

Maikio tėvas visiems wor- 
cesteriečiams parodė, kad 
jis gina kaizeri ir jo talki- 

puikiai 1 įlinkus.
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Musu geriausias draugas
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Mass. Socialistų partijos platforma
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., un .July 
8, 1D1S, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

Massachusetts valstijos 
suvažiavimas, Įvykęs 15-16 
birželio, 1918 metais, užreiš- 
kė savo ištikimybę Tarptau
tini Socializmo principams, 
ęrĮažintiems Suvienytų

ra’ tijų Socialistų Partijos 
Nactonalės platformos ir 
ir jos konstitucijos.

{stodama kontestan už 
Massachusetts valstijos 
visos šalies politikos mašine
rijos kontroliavimą. Sociali
stų Partija apsiskelbia dar
bo žmonių politikos partija 
ir savo atsišaukimą Į darbi
ninkus remti ją jos kovoje 
remia šiais faktais ir paskel
bimu šių principų:

Musų republikos gyveni
mo istorijoje nėra buvę 
tokio laiko, kuomet musų 
žmonės butų buvę pastatyti 
prieš toki padėjimą, kaip 
kad dabar. Jokia rinkimų 
kova, kokios kada-nors A- 
merikoje buvo atliktos, ne
buvo su tokiomis isidomėti- 
nomis pasekmėmis, kaip ši 
1918 metų.

Vyriausi ginčo dalykai.
Anksčiaus ar vėliaus da

bartinė pasaulio karė pri
eis galo. Kiekvienas socia
listas tikisi, kad ji pasibaigs 
visų militaristų pralaimėji
mu, ir kad taikos sąlygos 
bus tokios, kurios leis kil
ti pasaulio tautų federaci
jai, kuri karei ir militariz- 
mui padėtų galą ant visa
dos.
; Tečiaus gali būti, kad A- 
merikos žmonės gali atsi
durti prieš baisųjį klausimą, 
šu kokiais jiems susidur
ti iki šiol neteko—prieš soci- 
aho perbudavojimo klausi
mą. Su to klausimo išriši
mo pasisekimu ar nepasise
kimu eina sykiu sekančioms 
Amerikos gentkartėms lai
mė arba vargas.

Milionai musų žmonių pa
imti karės darbuosiia. Du 
milionai yra militariniame 
užvedime, ir gali būti, 
kad šimtai tūkstančių da 
bus pašaukti tarnystėn pir
ma, negu konfliktas ;žsi- 
baigs.

- Kas bus su tais milionais 
paimtų karės darbuosna ir 
milionais, kurie sugrįžš na
mo po karei? Ar jie paliks 
rekrutais i bedarbių armi
ją? Jeigu jų šimtai tūkstan
čiu .visais amerikoniškos 
k< (peticijos budais jieskos 
s i darbo ir pasisiūlymas 
pasieks negirdėtiną intem- 
pirną, tai dirbančiųjų darbi- 
ninkų gerovė pasibaisėtinai 
turės dėl šito nukentėti, ir 
suirutė gresia visai visuo
menės budavonei.

Perbūdavo j imas.
Socialistų Partija .Įsitiki

nus, kad visuomenė turi bū
ti perbudavota, kad išven
gus minėtų apsireiškimų. 
Tai po karei tikimasi, yra 
nieks (langiaus, kaip dabar
tinė kapitalistinė systema, 
stovinti privatinės nuosavy
bės pamatais, kurioje minios 
musų žmonių yra vien už- 
stovu besivaržančio indust- 
rializmo tošyje.

Socialiu perbudavojimo 
klausimas dėlto yra vyriau
siu politikos ginčo dalyku. 
Reikalai tų žmonių, kurie 
čia Amerikoje, ir tų milionų, 
kurie likosi intraukti milita- 
rėn tarnystėn ir šiandien 
randasi karės lauke Europo
je — reikalai jų visų yra 
svarbiausi ir pirmučiausiai 
ti • ’ būti nuspręsti. Idant 
apgynus jų reikalus sulau
kt: tojo lūžimo, kuris turės 
Įvykti, pereinant kariškai 
industrijai ramybės laikų 
stovin, sekantis socialūs re
konstrukcijos programas 
pasiūlomas kaipo galimiau-

ir

KELEIVIS.

»
sios priemonės geistiniems tą asmenų. Valdančioji kle-i 
tikslams pasiekti: 'ra susitelkus i tvirtus sąry-j

1) Valdžios steigimas ir iš- sius smarkiai monopolizuos 
skirtinas valdžios kontro-'ja musų fabrikų, kasyklų ir Į
liavimas prekybinio laivy
no ; valdžios prirengimas 
planų nesuskaitomiems vie
šiems darbams atlikti, kaip 
ve: vieškeliai, geležinkeliai, 
vandens keliai, mokyklų ir 
visuomenės namų statymas, 
darbininkų gyvenimui vietų 
ištaisymas, uostų pagerini
mas ir Įtaisymas, laukų iš- 
dirbimas ir girių ataugini- 
mas, — taipgi atidarymas 
žemės prieinamumo ir pa
galba mažažemiams.

2) Valdžios užtikrinimas 
kiekvienam darbininkui tei
sės dirbti .sveikose sąlygose 
tinkamą valandų skaitlių ir 
tokiu atlyginimu, kuris butų 
pilnai . pakaktinu protingo 
gyvenimo reikalams, moks
lui ir pasilinksminimams.

3. Privačiam samdytojui 
atsisakius šitokiomis sąly
gomis savo išdirbystėje dar
bininkams duot darbo, val
džia privalo tokią išdirbys- 
tę paimti savo valdyman ir 
leisti minėtomis sąlygomis 
darbininkams dirbti, kaipo 
tikras jų samdytojas.

4) Vilršminėtos taisyklės 
turės veikti.
(1) visuomenės industrijos 
bendros nuosavybės; (2) tie
sioginio valdžios samdymo 
darbininkų darbams atlikti : 
(3) vaikų fabrikinio darb) 
panaikinimo; (4) legaliu mi- 
nimum algos nustatymo ir 
kainų sulyg išteklingo gyve
nimo lėšų nureguliavimo; 
(5) seniems ir paliegėliams 
pensijos ir neturintiems 
darbo apdraudos nuskyrimo 
ir industrijos neapsistojan- 
čios nacionalizacijos ir de
mokratizacijos plėtojimo.

Socializadja.
Tai, kas pasakyta, tai tik 

pradžia. Galutinam socialio 
klausimo išrišimui Massa
chusetts Socialistų Partija 
reikalauja, kad butų praša
linti nuo pramonijos valdy
mo privačiai kapitalistai, 
pavienios vpatos bei korpo
racijos, ir kad butų duota 
laisvė visiems rankomis ar 
protu dirbantiems darbinin
kams tarnauti visuomenei 
ir tik visuomenei. Musų 
pramonija neprivalo ilgiau 
pasilikti privačių samdyto
jų rankose, kurie ją veda ne 
kad visuomenei tarnavus, 
bet-gi dažnai . vadovaujasi 
labai žemomis priemonėmis, 
kad sau didesnio pelno pa
sidarius. Socialistų Partija 
siekia šalies pramonijos 
nuedugnės, mokslinės reor
ganizacijos bendros (kolek- 
tyvės) nuosavybės ir demo
kratinio valdvmd pamatais, 
susocializavus gaminimo ir 
pristatymo priemones; taip
gi kad visi, kurie tik daly
vauja visokiame visuomenei 
naudingume darbc.gautų ly
gią dalį pagamintų turtui. J- 
vvkdinimas tokios gamini
mo systemos ir administra
cijos ir kontrolės metodų 
praktikoje visuomenės turi
ningumą ir gerovę pakeltų.

Turėdama tatai omenėje 
Socialistų Partija industri
jos demokratizavimui stato 
sekančią programą:

1. Pervedimas šalies nuo
savybėn geležinkelių, tele
grafo, telefono, vandeninių 
kalių ir visų kitų susinėsimo 
ir pristatymo priemonių.

2. Pervedimas šalies nuo
savybėn visų pastovių pra
monių ir visų žemių, laiko
mų spekuliacijai ir išnaudo
jimui.

3. Pervedimas šalies nuo-, 
savybėn visų bankinių Įstai-(nuosavybe; 3) išvystyti vi
gų ir visų visuomeninės pa-)suomenę, kurioje butų už- 
šaipiuos apdraudos kasų.

Šių dienų socialė tvarka išvystyt save, per tai suda- 
pastatyta ant išnaudojimo raut visų gerovės išsivysty- 
daugybės žmonių per kelia- mo sąlygas.

i

taipgi atidarymas

dirbtuvių musų pagamintus: 
produktus ir parduoda su-i 
vartotojams augščiausiomis 
kainomis, duoda arba su
stabdo mums darbą pagal: 
savo liuosą norą. Amerikos) 
išsivystymo istorija nuo jos 
kolonialio gyvenimo iki šių 
dienų valstybinio,nuo rankų 
darbo išdirbystės būdų iki 
šių dienų mašininės produk
cijos yra istorija laipsniško, 
neapsistojanėio musų žmo
nių išveldėjiino iš jų darbo 
Įrankių ir pristatymo prie
monių nuosavybės, ir kon- 
etntravimosi musų svarbiau
sių industrijos šakų vis ma
žesnio skaičiaus žmonių ran
kose, dėlto musų pramonija 
vis labiau virsta kelintos as
menų nuosavybe, vedama 
asmeniškam pelnui.

Dėlto šitas reikalavimas1 
darbo žmonių klesos politi-' 
kinei ir ekonominei sanda
rai yra viršiausiu. Vienybė

je yra spėka, galinti perga
ilėti visokį pasipriešinimą.

Darbininkai visų šalių vie
nykitės ! Išvien balsuokite 
už jusų pačių reikalus kaipo 
darbininkai. Organizuoki- 
tės. Agituokite ir švieskitės!

Platformos komitetas: 
James F. Carey, 
Svlvester E. McBride, 

George E. Rower, Jr.

Kiek yra pasaulyje katalikų, 
protestam) ir stabmeldžių?

įpitalizmą augant, Guesdej "Kadangi tiktai darbinin- 
susitaiko su Marksu ir ener-i kiški susivienijimai gali už-

•
Tikrai tarptautinis tautų solidaru
mas yra galiniu tik tuomet, kada 
kiekviena jų yra pilnu savistoviu 
šeimininku pas save namie. —

E n gels.
gingai pradeda kovoti prieš 
"oportunistus.” Tečiaus to
ji kova vedama tuo tikslu, 
kad suradus pasekmingiau- 
sių priemonių kovai prieš 
kapitalilzmą tautos vi
duje. Taigi Guesde ir jo 
priešininkas ”oportunistas" 
Joures kovojo, kad savo tau
tą paliuosavus nuo kapitali
zmų,

Delei savo iškalbumo Jou
res patraukė savo pusėn so
cialistų domą. Daug sykių 
buvo užmiršta, kad Guesde, 
gindamas /tautos savisto
vumą, nueidavo toliaus ir 
už pati Jouresą. Pasauli
nės karės pavojui prieš akis 
stojus, Joures franeuzų pro
letariatui sušuko: ”Kas ne
norės kovoti tėvynės gyni
mui, tas nemokės kovoti 
prieš kapitalizmą ir niekad 
riepašiliuosuos iš ekonomi
nės vergijos.”

Guesde tuo tarpu (1907 
metais) užreiškė: "Darbi
ninkas turi tėvynę, kuri jam 
brangesnė, negu kapitalis
tui. Nesą kovojant už tėvy
nę darbininkas visiškai ne
kovoja už plutokratijos vir
šenybę tautoje. Darbinin
kas gina fabrikas, kasyklas 
ir žemę, kurios tik šiandien 
nėra jo. Jis gina tatai, kas 
rytoj bus darbininku nuosa
vybe.”

Taigi ir pasaulinei karei 
kilus Guesde atkartojo savo 
užreiškimą taip lygiai, kaip 
ir pasiutėlio nužudytasai 
Joures.

Visi uoliausi marksininkai 
kairiųjų socialistų, nesigėdi
jančių skelbties "tyraisiais 
marksininkais,” akyse šian
dien yra social-patriotais, 
prieš kuriuos jie ir veda at
kakliausią karę, naikindami 
proletariato jiegas, reika
lingas kovai prieš "imperia
listinius buržuazijos apaš
talus” — kovai prieš kapita
lizmą.

; tikrinti dabartinėje proleta
riato kovoje darbininkų lai
mėjimą;
"Kadangi tik darbininkiški 

susivienijimai, susipažinę su 
klesinės kovos svarbumu 
kaip ekonominėje taip poli
tinėje tos kovos daly, su
daro tikrą proletariato ar
miją..."

Mūsiškiams kairiesiems 
socialistams tokie "palšųjų 
minių” susivienijimai yra 
pavojingi turbut dėlto, kad 
tos palšos minios neapsipa? 
žintų su klesinės kovos 
svarbumu:

Kas šiandien, kuomet pa
sauly atsibuna didžiausias 
perversmas, atstumia nuo 
savęs darbininkiškas mases 
dėlto, kad jos da neapsipaži- 
no su klesinės kovos svar
bumu, ir jieško tik "išrink
tųjų/’ pripažįstančių "ty
rąsias formulas” minties, 
tasai išsižada visokios inta
kus į gyvenimą, žengia at
gal, kad išbėgus iš visuome
nes, tam toj visuomenėje .ir 
nelieka vadovaujančios ro
lės.

Amerikos Lietuvių Socia
listų Sąjungos "vadovai" 
pasmerkė sumanymą orga
nizuoti Amerikos progresy
vius lietuvius darbininkus į 
ALDT. ne dėlto, kad suma
nymas buvo "ne tuo keliu” 
paduotas (pritariant orga
nizavimo reikalui, galima 
buvo kelią perkeist), bet 
dėl to. kad sumanytam orga
nizavimui buvo padarytas 
pamatas, kame tarp kitų to
kiai organizacijai uždavinių 
buvo paskirta kova už Lie
tuvos gyventojų apsispren
dimo teisę, kova už Lietuvos 
laisvę! Tas mūsiškių cim- 
mervaldininkų manymu yra 
jau social-patriotiška! Jfbms 
tas yra didesniu pavojumi, 
negu imperialistiniai bur- 
žuaziški apaštalai: Kerevi- 
čiai, Gabriai, Bartuskos et 
tutti ouanti.

Musų cimmervaldininkų 
suklaidinti sąjungiečiai ma
no, kad tai yra internaeiona- 
liška dėties prie Amerikos 
Rusų ’ Darbininkų Tarybos, 
bet prasižengimu butų prieš 
"tarptautinius socialistus" 
dėc.anties prie Lietuvių Dar
bininkų Tarybos. Tokiems 
musų "socialistams” nėra ži
noma nei Markso, nei Engel
so, nei jų ištikimų pasekėjų 
nuomonė, ką reiškia inter
nacionalizmas.

Paskutinis LSS. referen
dumas, uždraudžiantis svei
kai protaujantiems sąjun- 
giečiams organizuoti, pa
tiems dėties ir vadovauti 
LI)T., parodo, kad didžiuma 
musų sąjungiečių priešingi 
tikram tarptautumui, prie
šingi darbo žmonių klesos 
stiprinimui, priešingi dary
mui savo tautos savistove 
šeimininke pas save namie, 
priešingi marksizmui,ir tuo- 
mi jau jie atima sau teisę 
vadovauti proletariatą jo 
kovoje už išsiliuosavimą.

Kaip jie nuo darbininkiš
kų "palšų” minių pasitrau
kia, taip tos darbininkiškos 
minios nuo jų anksčiau ar 
vėliau turės atsitraukti. Mu
sų "kairieji" daro saužu- 
dystę. Nuo aktyvūs veik
mės jie pereina į abstraktiš
kų svajonių bei anarchisti
niu klajonių srvtį.

Šitas apgailėtinas apsirei
škimas tečiaus blaivai pa
saulin žiūrinčius musų soci
alistus neprivalo nei baugin
ti, nei nuliūdinti, priešingai, 
privalome pasilikusius pali
kti, eiti Markso mums pra
skintu keliu pirmyn, nei va
landėlei neužsimiršdami so
cialdemokratijos lozungo: 
Visų tautų darbininkai vie- 

progra- nykitės!
J. B. Smelstorius.

Zimmervaldo konferenci
jos rezoliucija, turtinga re
voliucinėmis frazėmis, bet 
bėdina nuošakumu, padalino 
socialistus Į .kairiuosius ir 
dešiniuosius. Į "tyruosius 
marksininkus” ir oportunis
tus, i internacionalistus ir 
socialpatriotus, užreikšda- 
ma. kad vyriausiu “kairių
jų” uždaviniu — neatiaidi ir 
griežta kova prieš dešiniuo
sius socialistus, kurie cim- 
mervaldinio suvažiavimo re
zoliucijos užreiškimu yra 
"proletariatui pragaišiin- 
gesniu pavojumi už imperia
listinius buržuazijos apašta
lus."

Labai gaila, kad Kari 
Marks ir Friderikas Engel
sas jau mirę. Engelsą už jo 
pažiūras, kad "tarptautinio 
solidarumo negali būti pa
kol visos tautos nėra savis
toviomis ir pilnomis, kitų 
tautų nevaržomomis šeimi
ninkėmis pas save namie,” 
tikrai remianties cimmer- 
valdo rezoliucija reikėtų ap
skelbti soeialpatriotu, o 
Marksą už jo pritarimą 
franko-prusiškai karei, kuri 
vedė prie susivienijimo visų 
vokiškųjų valstijų vienon 
sąjungon, ir pasmerkusį se
nį Liebknecbtą ir BebčlĮ už 
jų atsisakymą balsuoti už 
valstybės kreditus, būtinai 
reikėtų apskelbti net social- 
imperialistu, o bakuniniškai 
anarchistuojantįs cimmer- 
valdininkai ir akvvaizdoje 
paties Markso nesigėdintų 
skelbties "tyraisiais mark
sininkais,” skaitančiais 
Kautskj, Plechanovą, Gues- 
de’ą, Rergeri ir tiems pana
šius proletariato kovos ve
teranus pavojingesniais 
proletariatui už imperialis
tinius buržuazijos apašta
lus.

Tyrieji marksmmkai 
paskelbė pasaulio proleta
riatui, kad darbininkai ne
turi tėvynės, dėlto jiems ir 
gynti ją nereikią.

Gyvenimo bėgis jau pri- 
parodė, kiek nuosakumo to
kiame jų protavime buvo.

Charakteringa socialistų 
pasiskyrstymo pavyzdį duo
da franeuzų socialistų deši
niojo ir kairiojo sparnų at
stovų — Juliaus Guesde ir 
nužudytojo Jean Jofares’o 
"nesutaikomas” nuomonių 
skirtumas.

Joures nuo daugelio me
tų iki savo mirties stovėjo 
priešaky "oportunistų" fra
kcijos, gi Guesde buvo pri
pažintas uoliausiu marksi- 
ninku, kuri pavyzdžiu sau 
statė visi marksizmo tyru
mo apgynėjai.

Imame tuodu didžiu vyru 
kaipo giliu mokslininku, ai
škiausio pobūdžio žmogų ir 
nesuteptos garbės socialistu, 
kurių kiekvienas viršiausiu 
sau uždaviniu statė darbo 
žmonių labą.

Guesde yra veteranu Pa 
ryžiaus-Komunos. Jis 187fl 
ir 1871 metais buvo vienu 
tų "internacionalistų,” kurie 
savo krauju pri parodė, kad 
tėvynė nėra išskirtinai tik 
kapitalistų ar buržuazijos 
nuosavybe. Iki susitaikymo 
Francuzjjos su Prūsija Gue
sde franeuzų darbininkams 
šaukdavo, kad jie visas savo 
jiegas privalo paaukauti gy
nimui Alzaso ir Loraino 
provincijų.

Paryžiaus Komunai puo
lus, Guesde, kaipo tremtinis 
iš tėvynės, darbininkų kon- 

1 grėsė Šveicarijoj da atkak
liai kovojo prieš atidavimą 
Internacionalo Į vokiečių so
cialistų rankas.

Ramybės laikui bėgant, 
proletariato kovai prieš ka-

Pabaigta šįmet statistika 
parodo, kad nesenai pasibai
gusiam 19-tam šimtmetyje 
buvo daugiau* da negu pusė 
pasaulio stabmeldžių. Surin
ktos skaitlinės parodo, kad 
protestonai sudaro vos tik 
9.4 nuošimčio visos žmoni
jos; Rymo katalikų yra tik 
truputį daugiau .kaip 14 
nuošimčių; graikų, armėnų 
ir abisinų bažnyčioms pri
klauso 7 nuošimčiai, o žy
dams — 0.4 nuošimčio. Iš
viso krikščionis su žydais 
sudaro 31.6 nuošimčio, taigi 
mažiau da negu trečią dalį 
visos žmonijos. Bet ir šita 
skaitlinė dar žymiai suma
žėtų, jeigu atimti iš jos tuos 
žmones, kurie nors gyvena 
krikščionių šalįse, bet jokio 
tikėjimo neišpažįsta ir jo- 
kion bažnyčion nevaikščio
ja.

Iš kites-gi pusės mahome
tonai sudaro 13.7 nuošimčių 

irisų žemės kamuolio gyven
tojų; budistai ir braminai 
46.2, o visi kiti, stabmeldžiai 
ir pagonis, 8.6 nuošimčio. 
Išskyrus iš to skaičiaus ma- 

. hometonus, stabmeldžių ir 
pagonų nuošimčių bus 54.8.

Sulyg surinktų statistikų, 
(kuriomis remiasi šitie nuo
šimčiai, visų žmonių ant 
musų žemės:, kamuolio yra 
1,452,000,000. Pagal tikėji
mų. šita skaitlinė dalijasi se
kančiai:

Protestonų
R. .katalikų 
Graikų, armėnų ir abisi

nų
Budistų ir 

braminų
Mahometonų
Žydų 
Kitokių
Šitos skaitlinės parodo, 

kad krikščionių visam pa
saulyje yra tik 448,000,000. 
o ne krikščioniu — 
000.000.

Taigi po 19-kos šimtme
čių nuo Kristaus gimimo pa
saulyje yra dar 1,094,000,- 
000 žmonių, kurie nėra pri
ėmę jo mokslo. Bet Įdo
miausia yra tas, kad stab
meldystė kur kas greičiau 
auga, negu krikščionybė. 
Natūraliu gimimo keliu 
stabmeldžių priaugo 250,- 
000,000 daugiau, negu jų bu
vo pereito šimtmečio pra
džioje. Tuo budu dabar jų 
kas metai priauga vis po 
3,500,000 žmonių, šitas au
gimas yra nepalyginamai 
didesnis nuo krikščionių 
skaičiaus augimo..

Vienoj tik Indijoj į metus 
priaugo daugiau stabmel
džių, negu per visą pereitą 
šimtemetį buvo "atversta" 
krikščionių. Indų ir maho- 
metų priaugimas kas dešim
tis metų yra lygus pusei vi
sų Suvienytų Valstijų gy
ventojų.

"Nuo spaudos išradimo 
krikščionis da nėra prisi- 
spausdinę tiek biblijų, kiek 
Indijoj yra garbinamų Įvai
rių stabų." sako raportas a- 
pie tikinčiųjų skaičiaus su
lyginimą.

Toliaus rajtortas išparodo 
skaitlinėmis kiek kokio tikė
jimo pasekėjų yra Suvieny
tose Valstijose ir baigiasi 
šitokia išvada:

”Du gy ventojų trečdaliu 
Suvienytose Valstijose ne
išpažįsta jokio tikėjimo.”

Klesinis skurdas.
Ilgiau negali būti jokios a-i 

bejonės apie musų industri- 
alės systemos nuojiegą ir 
gamintojų pajiegimą priga-) 
minti metams po metų turtų i 
toki užtektinunią, kad iš Su-i 
vienytų Valstijų prašalinus 
klesini skurdą ir plačiai išsi
plėtojusi vargingumą, negi 
nėra klausimo, kad tas už- 
tektinumas gali būti paga
mintas, kad aprūpinus visus 
protingus reikalavimus 
kiekvieno vyro, moteriškės 
ir vaiko, dirbant šaunio?e 
darbo sąlygose ir taip trum
pą darbo dieną, kad liktų pa
kankamai liuoslaikio sa- 
vęs-išvystvmui ir vedimui 
normalio, tinkamai sutvar
kyto gyvenimo.

Bet visa tai negali būt pa
siekta taip ilgai, kaip ilgai 
mes leisime kad musų dirb
tuvių. kasyklų, laukų ir fab
rikų lobiai podraug su spe
kuliacijos pelnais ir net na- 
turalės iš mokslinių patyri
mų pajamos butų eikvoja
mos beprotiškai varžrtinių 
kovai už kontroliavimą tur
to šaltinių, arba siunčiami Į 
tolimas užsienio rinkas, ar 
užgriebiami atskirų savinin
kų ir atiduodami turčių kle-) 
sos nenaudingam pertekliui.! 
Mes negalime leisti valdan
čiajai klesai valgyti pyra
gaičius, kada patys alksta- 
me. Socialistų Partija rei
kalauja, idant turto pervir-; 
šis liktų visuomenės ranko
se.

šitas reikalavimas, kad 
turtų perteklius butų paim-. 
tas visuomenės nuosavybėn 
žmonių naudai, ir daro Soči 
alistų Partiją skirtinga nuo 
Demokratų, Republikonų 
bei visų kitų Amerikos poli-; 
tikos partijų, stovinčių esan
čio visuomenės surėdymo ir 
privatinės darbo Įrankių 
nuosavybės gynimo pama
tais.

šitas musų visuomenės 
perbudavojimo programas, 
kurį Socialistų Partija pasi
stato, ir yra rinkiminės ko
vos vyriausiu dalyku. Tas 
be aiškinimų rodo, kad tik 
išlinkimas socialistų kandi
datų leidžia šitą programą 
gyveni man Įvykinti.

Galutinas reikalavimas.
Galutinas Socialistų Par

tijos reikalavima^yra trum
pas: 1) paveržti is kapitalis
tų klesos įimkų atjos politi-' 
nes ir industrines galybes ir! 
panaikinti ekonomines kle-Į 
sas ir klesų kovą visuome-Į 
nėj; 2) turtų šaltinius ir 
produkcijos Įrankius bei 
pristatymo priemones pa
versti liendra visuomenės

(tikrinta kiekvienam laisvė
i 1011/4 O I

137,000.000.
216,000,000.

95,000,000.

672.000.000.
200.000.000.

4,000.000.
125,000,000.

1,004,-

$ *

išmanymu, nei 
nei nuveiktais

Nei savo 
mokslumu, 
proletariato naudai darbais 
•kaip kitų tautų, taip ir mū
siškiai kairieji socialistai, 
turbut susilyginti negali su 
vįršminėtų socializmo moks
lo autoritetų: Markso, En
gelso, Guesdes, Joureso, 
Kautskio, Plechanovo, Ke
belio ir visos eilės kitų mar- 
ksininkų išmanymu, kas 
proletariatui reikalinga jo 
kovoje už išsiliuosavimą iš 
politinės ir ekonominės pri
klausomybės; su jų socialių! 
problemų žinojimu ir su jų 
nuveiktais proletariato nau
dai darbais. Akyvaizdoje 
visa to, kaip apgailėtinu ap
sireiškimu reikia skaityti 
faktą, kad tie da nepriaugę 
socializmo mokiniai apskel
bė karę savo seniems paty
rusioms, kovoje už proleta
riato interesus surambėju
sioms kovotojams-mokvto- 
jams.

Mūsiškiai "tyrieji marksi- 
ninkai” bolševikai apskelbia 
oportunistais tuos musų 
darbo žmonių liuosuotojus, 
kurie vienija darbininkus, 
rišdami juos Į darbininkiš
kas organizacijas, reikalau
jant iš jų socialistų kleki
nės kovos rėmimo. Sociali
stai, kurie stoja kovon prieš 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos organizato
rius, nėra nei marksiniais 
socialistais, nei darbo žmo
nių prieteliais. Jiems mauk
simai socialistai matomai, 
yra pavojingesni už impe
rialistinius buržuazijos a- 
paštalus. Jeigu jie tų savo 
kovą sužiniai veda, tai pro
vokuoja proletariato intere
sus, nuspiovę j Lietuvos So
cialdemokratijos 
mos užreiškimus:

9
*
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DEBSAS AREŠTUOTAS.
Pereitoj nedėlioj f Cleve- 

lande buvo areštuotas • žino
mas socialistų vadas ir vei
kėjas Debsas. Jį kaltina už 
prakalbą, pasakytą 16 bir
želio Cantone, Ohio. Teis
mas bus 30 liepos.

Po jo areštavimo žmonės 
tuojaus suaukavo $1,000 jo 
apgulimui.

"Ponas Debsas buvo sulai
kytas ne kaipo socialistas, 
bet kaipo žmogus 'prasižen
gęs prieš Suvienytų Valsti
jų įstatymas,” paaiškino 
apskričio prokuroro padėjė
jas Breitenstein.

KELEIVIS.

“KELEIVIS”
GUUAU818 DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRA1TI8.
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ....*................... 11.75
Pusei metų *..................... L00

Kanadoj ir Užrubežieoae:
Metams ............................ fX25
Pusei metų ...................... L25

Su visokiai reikalais •tekrei
piant j Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

“KELEIVIS”
Ž5S Broadway. So. Boston, Mana.

VISOKIOS ŽINIOS
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass-, on July 
3, 1018, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

SOCIALISTAS NUTEIS
TAS 3 METAMS.

Soc. Partijos organiz d. 
Joseph M. Coldwell uz prie
šinimąsi drafto įstatymui ir 
kurstymą likosi 1 d. liepos 
nuteistas 3 metams kalėji- 
man Atlantoj. Coldvveii a- 
peliavo ir laikomas po $20,- 
000 kauciją.

Coldwell yra geriausiai 
žinomu solialistų ir darbi
ninku organizatorium Nau
jojo Anglijoj. Jis vadovavęs 
darbininkų streiką, kilusi 
prieš kelis metus liopdeles 
Draper Co. fabrikuose. Jis 
buvo laike to streiko areš
tuotas ir tūlą laiką buvo už
darytas AVorcesterio pavie 
tiniame kalėjime.

Coldwell buvo Massachu
setts Socialistų Partijos 
kandidatu ir yra gnomas 
kiekvienoj miestų ir mieste
lių dirbtuvėj. Pastaruoju 
laiku jis gyveno Miiford, 
Mass., kur buvo fetografis- 
tu.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
191,454 BELAISVIŲ.

Iš Berlyno atėjo per Lon
doną pranešimas, kad nuo 
21 kovo, kaip prasidėjo vo
kiečių ofensyvas, vokiečia’’ 
paėmė 191,454 sąjungininkų 
kareivių nelaisvėn. Prane
šimas skamba taip: 
' "Surinkus visas žinias pa
sirodo, kad nuo pradžios 
musų ofensyvo, kuris prasi
dėjo 21 kovo, iki šiol musų 
yra paimta 191,454 belais
viai, neskaitant paimtų su
žeistų, kurie tuojaus buvo 
gabenami į .iigon bučius. Iš 
belaisvių mes turime paėmę 
94,939 anglų, kurių tarpe 
yra 4 generolai ir apie 3,100 
oficierių.

"Franeuzų paimta 89,099, 
tų tarpe 2 generolai ir 3,101 
oficierius. Likusieji belais
viai susideda iš portugalų, 
belgų ir amerikonų.

"Kanuoiių paimta 2,476, o 
kulkasvaidžių — 15,024."

LIETUVIAI SOCIALISTŲ 
PARTIJOJ UŽĖMĖ AN

TRĄ VIETĄ.
Paskutinis Amerikos So

cialistų Partijos centro sek
retoriaus raportas partdo, 
kad partija, nežiūrint sun
kių aplinkybių, gana smar
kiai auga. Iš partijos štam
pų •išparduavimo pasirodo, 
kad smarkiausiai auga sve
tini kalbių socialistinės fede
racijos. Pirmutinę vietą 
partijoj užėmė vokiečių so
cialistų sąjunga, o sekančia 
— lietuvių. Prieš porą me
tų LSS. partijoj stovėjo ket
virtoj vietoj, pirmą vietą 
laikė finai, dabar-gi lietu
viai užėmė antrą vietą. Po 
lietuvių seka žydų ir i>askui 
kitų tautų socialistų sąjun
gos. • . i

Silpniausia šu svetimkal- 
bių socialistinių sąjungų pa
sirodo lenkų, nežiūrant, kad 
lenkų Amerikoje apie trįs 
milionai, o lietuviu tik apie 
500,000.
APIE 50 ŽMONIŲ ŽUVO 

GAISRE.
Sioux City\ Iowa valstijoj, 

pereitos subatos naktį užsi
degė didelis namas ir griū
damas sutriuškino kelias 
mažesnes trobeles. Apskai
toma, kad šitoj katastrofoj 
žuvo apie 50 žmonių.

CARAS NEUŽMUŠTAS.
Pereitoj Savaitėj pasklydo 

gandas, buk Ekaterinburge 
Raudonoji Gvardija nužu
džiusi buvusį Rusijos carą.

Bet rusų ambasadorius 
Berlyne šituos paskalus už
ginčija. Jisai sako, kad ca 
ras yra gyvas ir sveikas.

Kodėl žmones nuplinka?
Pleiskanos riebiosios.

Jei anos riebulių įtaisos 
kurias pirmiaū minėjau, pa
daro tik tiek riebulių, kiek 
odai reikia, tuomet gerai — 
oda esti švelni, mikli, tamp
ri. Bet jei riebalų pasidan 
nerdaug, tad oda darosi sli
di, drėgna, plaukai išrode 
lyg sušlikuoti. Patįs riebu
liai, susimaišę su dulkėmis 
su prakaitu, su nušiupėjusi? 
odele, pradeda rūgti, gesti 
jie erzina odą, pasidaro iš te 
jos uždegimas, kuris pasie 
kia ir plaukų šakneles. Jo
sios pabrinksta, patinsta 
nagenda, pagalios nunyksta. 
Na ir plaukas kartu su šak
nelės pabėgimu eina men
kyn ir galų gale nunyksta ir 
naujas nebeatauga.

šita plaukų liga apsireiš
kia irgi pleiskanomis. Čia 
irgi prišukuoji pilnas šu
kas pleiskanų kartu su plau
kų daugybe.

Gydymas čionai bus kiek 
kitokesnis, nes reikia rupin 
tis sumažinti odos riebuliai 
Tam tinka dažnesnis galvot 
muilo spiritu prausimas — 
bent du kartu per sąvaitę 
arba net kas* antra diena 
Riebumais gi tepti, kaip ri 
eina ar vazeliną, čionai ne 
labai reikia, nes galvos odė 
ir be to riebi. Vietoj muile 
spirito, galima vartoti kino 
žievės spiritas. Imasi kine 
žievės uncija iš aptiekos, įsi
merkia 57 laipsnių degtinė? 
nusbutelyj ir kaip pritrauks 
išsitrina kas antra diena to
kiu skystymu visa galvos 6- 
da. Trinti galima susuktu i 
volelį audeklo gabalu arba 
kietu dantų šepetuku. ’ Til 
galva trinti reikia iš eilios 
pradėjus nuo vienos aųsios 
eiti paeiliui išilgai galvą iki 
pamažu nepasieksi kitos au
sies. Reikia žiūrėti, kad ne
praleistum kokios vietos ne- 
įtrynęs tuo vaistu. Pačiam 
tai sunku yra dorai atlikti 
nėr tai reikia prašyti, kad 
kas kitas tai padarytų. Je: 
oda pradėtų darytis per sau
sa arba rausti, tuomet reik 
liautis su tuomi.

Kiti dar giria šioj ligoi 
horaksą, kurio imasi arbati
nis šaukštukas i 2 minkšto, 
šilto vendens stiklines ir tuo 
vandeniu kokius du kartus 
per sąvaitę arba ir dažniau 
prausti galva. Ir šitų pleis
kanų gydymas yra labai il
gas ir reikalauja atsidėjimo 
ir didelės kantrybės.

Pas mažus kūdi
kius iš perdidelio riebulių 
atsiradimo pasidaro ant gal
vos plačios žievės, kurios 
kartais lyg kepurė apima 
kūdikio galvelę. Tuomet kū
dikio galvutė gera yra prau
sti kiaušinio geitontriniu. 
Išsitepa galvutė juomi ir nu- 
siplauja šiltu minkštu van- 

’denėliu.
Reikia dar pridėt, kad nuo 

galvos pleiskanų ' ir nuo 

plaukų slinkimo yra bega
lės vaistų, bet nei vienas vai
stas nepagelbės, jei nesigy- 
dvsi ilgai, reguliariškai 
(kasdien) ir atsidėjęs.

Piktašašiai arba parkai.
Tuo vardu žmonės vadina 

dvi užsikrečiamas odos li
gas, kurios turi lotyniškus 
vardus — favus ir kerpes 
tonsurans

Abidvi jos paeina nuo to, 
kad į plaukų šakneles įsi- 
krausto mažytėliai gyvūnė
liai. Iki jų iš ten neišbaidy- 
si, iki tol ir ligos neišgydysi.

Apsireiškia todvi ligos 
sausais, ilgai neišgydomais 
šašais, po kuriais pagalios 
pasidaro plikos vietos.

Nors šitos ligos dažniau 
esti pas žydus, bet atsitinka 
ir pas lietuvius.

Piktašašius gauna tik iš 
piktašašiu. Per tai reikia 
'■augotiJ, kad jais nuo ko ne- 
’žsikrėstum. Taigi nesida- 
inkite su kitais šukomis, 
galvos šepečiais, kepurėmis, 
skepetomis, hritvomis ir ki 
tais daiktais. Pas miesto 
kirpikus tą ligą lengviausiai 
gauti.

Gydyt šias ligas palikkite 
tikriems gydytojams, prie 
kurių ir kreipkitės tokiuose 
atsitikimuose kuogreičįąu- 
sia.
Plaukų slinkimas po sunkių 

ligų
Visi žino, jogei žmonės 

sunkią karštinę (tifą) per- 
’eidę dažnai apiplinka. Bet 
sveikatai pasitaisius plau
kai vėl atželia ir kokiam lai
kui praėjus ’ 'atauga tokie, 
kaip prieš ligą buvę. Taip- 
oat atsitinka po sunkių gim
dymo karščių, po galvos ro
žei. . prie sifilio ir dar prie 
kaikurių sunkesniųjų ligų, 
čionai per kūno apsilpimą 
niaukų šaknelės negauna 
kiek reikiant maisto ir plau
kai ima nykti, bet toliau 
.šaknelėms atsigavus jie vėl 
pradeda želti.

Apie gydymą čionai nėr ko 
laug kalbėt. Užteks trinti 
oda kino žievės spiritu ir te
ori kartas nuo karto gryna 
riciną arba velneriešių alie
jum (rus. repeinoje masto). 
Nuo to greičiau plaukai at
augs. Savo keliu, žinoma, 
reikia gydyti ir ta liga, nuo 
kurios plaukai slenka.
Prigimtas ankstybas plaukų 

nuslinkimas.
Yra tokios veislės žmonių, 

kurie anksti pradeda plikti, 
keletas, sakysime, brolių ne
sulaukę, nei 25 metų, žiūrėk, 
oliki. • Suprantama, kad to
kiuose atsitikimuose nei ko
ksai gydymas negali pagel
bėti, nes čionai toksai jau tų 
žmonių prigimimas.

Bet dažnai arčiau tokiems 
ligoniams prisižiūrėjus gali
ma surasti, kad jie anksti ne 
iš prigimimo ėmė plikti, tik 
nuo atsiradusių pas juos 
oleiskanų. Tuomet gydy
mas gali pagelbėti.

Senatvės nuplikimas. ’
Į senatvę viskas pas žmo

gui mažinasi, tik godumas 
didinasi — sakoma. — Tai 
teisybė. Mažinasi, eina plo- 
nyn ir oda. Kartu su tuomi 
silpsta, nyksta ir plaukų 
šaknelės, o nuo to slenka ir 
galvos plaukai. Nuo senat
vės nuplikimo gydymo nėra

Kaltūnas — tai yra dide
lis plaukų susivėlimas, kar
tais gali plaukus nuo galvos 
nuvaryti. Susivėlusiojo ka’- 
tunuotoje galvoje atsiranda 
begalės gyvio, galva visiš
kai užsiteršia, pasidaro odos 
nugedimas, uždegimas, .ku
ris gali pasiekti plaukų šak
neles ir nunaikinti nuo gal
vos plaukus. Taip kaltu
mams dažnai ir atsitinka. 
Vienintelis čionžti gydymas, 
tai kaltūno nukirpimas. O 
kad galva po to netekusi to
kio apdaro nenušaltų, reikia 
kokį laika šiltą kepurė arba 
skepeta dėvėti, tad kaltūno 
nuėmimas niekam nekenks. 

Kaltūnas tai ne liga, tik ap
sileidimas. (Laikas jau butų 
jam Lietuvoj visai prapulti, 
nes jo jau nėra kitose ap
šviestose šalyse).

Plaukų žilimas.
Pabaigoj reikia kiek pa

kalbėti ir apie šį senatvės 
apsireiškimą. Plaukų dūde
lės esti įvairiais dažylais nu
darytos, nuo to priguli plau
kų "spalva. Tą dažylą plau
kai gauna iš kraujo. Sens
tant tasai dažylas mainosi, 
darosi šviesesnis, iki paga
lios visai neišnyksta. Tada 
plaukai pasidaro be dažylo 
arba visiškai žili. Tai yra 
tikras senatvės ženklas. 
Daugumas, ypač moterų, 
baisiai neapkenčia žilų 
plaukų — rauja juos, kvar- 
buoja, slepia. Bet išmintin
gam žmogui, kuris pradeda 
žilti, tokios priemonės ne
pritinka.

Reikia da pridurti, jogei 
kaikurie žmonės iš didelio 
nubudimo, iš baisaus išgąs
čio umu laiku gali pražilti, 
nors kaikurie mokyti dakta
rai sako, .kad toksai kelio
mis valandomis pražilima^ 
nėra galimas daiktas.

Tiek tuo tarpu apie plau
kus. Tikiuosi, jog neproša- 
H čia bus dar vienas perspė
jimas, kad plinkantieji žmo
nės neperdaug tikėtų laik
raščių apskelbimams.. Jų 
puslapiuose rasite ' įvairių 
nuo plaukų auginimo vais
tu, kurie taip išgirti, jogei 
skaitant rodosi, kad tik jų 
nusipirksi, pasitepsi, tai 
tuoj ant plikės išaugs plau
kai kai giria. Žinokite, kad 
daugių daugiausia tik apgi- 
vimas ir nesąžiningas pini
gų traukimas.

DR. K. GRINIUS

Apie Italijos rublius.
Ne vienas dabar klausia, 

ar neverta yra mainyti a- 
merikoniškus dolerius ant 
rusiškų rublių, kurių dabar 
galima gauti 6 ir iki 7 už do
leri? Rtikia žinoti, kad fi
nansų pasaulyje nėra nieko 
tikro. Jei butų tikra, tai ne
būtų bankrutų finansierių 
ir milžiniškų kapitalistiškų 
firmų. Klausime rusiško 
rublio ir-gi nėra nieko tikro. 
Jis gali pradėti kilti, bet gali 
dar ir pulti žemiau. Pavyz
džiui, kuomet 100 rublių bu
vo nupuolę iki $28. ne vie
nas prisipirko jų, nes nieką- 
nemanė, kad jie galėtų dar 
žemiau pulti. Bet-gi puolė 
ir dabar 100 rubliu galima 
gauti už $15.00. Yra žmo 
nių, kurie naudojasi žema 
rublio kaina ir maino ant 
jo dolerius. Labai gali būti, 
kad jie neprakiš, nes juk 
Rotšildai, didžiausi pasaulio 
finansieriai, supirkinėdavo 
visiškai netekusius vertės 
franeuzų pinigus, kuomet 
Prancūzijos revoliucija bu
vo didžiausiame sūkuryje; 
palaukę keletą metų. Rotšil
dai uždirbo milionus fran
kų. Taip pat gali buri ir su 
rubliais, — bet gali būti ir 
kitaip.
• Sakoma, kad Rusija galin
ti panaikinti dabartinį pini
gą (rublį) ir įvesti naują, 
pavyzd, markę arba franką. 
Jei taip butų, tai, žinoma, 
Rusijos valdžia paskelbtų ,a- 
pie tai, kad visi, kas turi se
noviškus rublius, permainy
tų juos ant tos naujos mone
tos. Taigi iš tos pusės nesi
mato pavojaus tiems, kas 
turi rublius. Iš antros pu
sės — nejjersenai buvo pa
sklidęs gandas, buk Rusijos 
revoliucinė valdžia planuo
janti paskelbti depreciją 
rublio, t. y. sumažinti jo ver
tybę; pvzd., įublį gali pa
skelbti vertu per pu^ę ma
žiau; ikišiol rublis turėjo 
17.424 dolias gryno aukso,— 
ji gali padaryti vertu 8,912 
dolių aukso. Tokiame atsi
tikime, žinoma, nebegalima 
tikėtis, kad rublis, už kuri 
šiandien mokama 15 centų, 

atneš 51 centą, kiek jis bu
vo vertas prieš karę. Bet ir 
prie tokių aplinkybių rublis, 
pirktas dabar už 15 centų, 
turėtų atnešti gero pelno, 
jei pakiltų, pagerėjus Rusi
jos anplinkybėms. Toliaus, 
Rusija negali visiškai panai 
kinti pinigus taip pat, kaip 
jokia šalis šioje gadynėje 
negalės užsilaikyti be .san
tykių pirklyboje ir išdirbys- 
tėje su kitomis šalimis. Pa- 
laikant-gi tuos santykius, 
reikia turėti tam tikras dai- 
gtas mainymui prekių. To
kiu tai daigtu ir yra pinigas.1

Vienintelis pavojus, kaip 
mums atrodo, gali būti ta
me, kad Rusijoje gali įsi
viešpatauti didesnė betvar
kė, kad ji gali pavirsti tokia 
šalimi, kaip dabar kad yra 
Meksika. Bet iš kitos pusės 
kitos valstybės, kurių inte
resuose yra matyti Rusiją 
tvirta valstybe, gali prie to 
neprileisti ir rūpinsis sulai
kyti Rusijos betvarkes ir su
stabdyti anarchiją.

Prie to, tiems kas maino 
dolerius ant rublių, reikia 
žinoti, kad Rusijos rubliai 
tėra geri tiktai senosios val
džios, gva rantuoti šalies 
turtais. Tų pinigų reikia ir 
Rusijoje. Kaimiečiai ir kiti 
Rusijos žmonės nepaleidžia 
jų iš savo rankų. Tie pini
gai ir yra skaitomi geriau
siais. Kiti-gi, išleisti Keren
skio ir Bolševikų valdžios 
yra gaunami pigiai, beveik 
pamestinai, kad jų nei ne
verta imti. Šalę to kaip šne
kama, paskleista /yra daug 
ir falšvvu rubliu. Dėl tu tad 
priežasčių, jei kas yra pasi 
rengęs mainyti dolerius ant 
rublių, lai nepasitiki ko
kiomis nežinomomis agen
tūromis ir firmomis, — lai 
kreipiasi į tokias vietas, kur 
gaus teisingą . patarnavimą 
ir informacijas. "L. A.’*

Pajieškojimai

Pajieškau švogerio Jono Zelbos, iš 
Pavandenės miestelio. Teisiu pav., 
Kauno gub., gyveno Parrish, Wis. 
Jo paties atsišaukti ar kas jį cino 
meldžiu pranešti.

St. Karpavi*:a,
3259 So. Union avė.. Chicago, III.

Pajieškau savo sunaus Jono Žaga
ro. girdėjau gyveno Frankfort, Ilk, 
vėliaus South Fork. Pa. Jo paties at
sišaukti ar kas jį žino meldžiu pra
nešti.

Petras Žagaras,
319 Greeley avė, Detroit, Mich

VINCAS ALEKSA iš Bliuviškių 
kaimo, Griškabūdžio parapijos. Su
valkų gub., dabar gyvenantis Rotter- 
danie. Holandijoj, jieško savo brolio 
Jono Aleksos Amerikoj. Nuoširdžiai 
meldžia jo paties atsišaukti ar kas 
žino apie jį teiksis pranešti sekan
čiu antrašu:

Wincent Aleksa.
Katendreher straat. No. 3,

Roltcrdam. Holand.

PAJIEŠKAU SAVO VYRO SU 
VAIKAIS.

Apie dvi suvaitos atgal prasišalino 
nano vyras, Feliksas Norankevičius 

pasiimdamas su savim d’i vaiku ii 
mergaitę, o man palikdamas du mažu 
vaikučiu ir didžiausi skurdų. Aš be 
galo bijau, kad jis nepamestų kur 
vaikų; todėl jeigu jis kur juos pulik 
tų, tai meldžiu zinančiųju pranešti a 
pie tai man. Bet aš vis dar turiu vii 
tį, kad tu, Felikse, pasigailėsi ma 
nęs ir tų nekaltų vaikučių ir sugrjžši 
Todėl buk toks geras, sugrįzsk kur. 
greičiausiai. (27)

Levosė Norankevičiene.
32 Davis str.,- Loweil, Mass

Pajieškau Vinco Kvieti.nsko, iš Ei- 
zbietiškio kaimo, Mariampolės pav., 
Suvalkų gub., gyveno Brooklyne. Jo 
paties atsišaukti ar kas jį žino mel
džiu pranešti.

Andrius Vischulis.
P>OX 4, Birchwood, Wis.

Pajieškau draugų ir draugių, ku
rie mane nažinojot, ir susirašinėjo
me, malonėkit, dabar man parašyti, o 
aš daug naudingo pranešiu. Mano 
gimtinė Suv^kų gul>., Kalvarijos pav. 
Putrišlrių kaimo. Gyvenau Mariam- 
poie.ie ir mokinausi rubsiuvystės pas 
R. Senkų.

Simonas Jackevičius,
2707 VVashington avė.,

Sagina\v, Michigan.

Pajieškau draugo Jurgio Barisioko 
■ r Antano Meidaus, iš Llaugailių pa- 
lapijos, Zarasų pav.. Kauno gub., gy
veno Illinois valstijoj. Turiu svar
bų reikalų ir meldžiu ju pačlų atsi
šaukti ar kas žino teiksis pranešti.

Teter Kindur,
BON 416, Johnston City, Iii.

Pajieškau savo giminaičio Juozo 
Kasiulionio, prieš 7 metus gyveno 
Ansonia, Conn. Jo paties meldžiu at
sišaukti ar kas žino malonės pranešti.

Juozas Gaidelis, (29)
28 E 19-th sti., Bayonnc. N. J.

Pajieškau draugo Juozapo Gricevi- 
ėiaus, nesenai jis gyveno Octroit, Mi- 
chigau. Turiu svarbų reikalų ir mel
džiu jo paties atsišaukti ar kas jį ži
no malones pranešti.

Jonas. Bajorinas.
32 Church str., Detroit, Mich.

Pajieškau 'Marijuos Šilkaitės, iš 
Biliuniškių sodžiaus, Papilės parap.. 
Šiaulių pav., Kauno gub , turiu svar
bų reikalą ir meldžiu jos pačios atsi
šaukti ar kas žino malonės piancsti.

S. J..
BOX 285, Duųuesne, Pa.

| Geras apetitas j 

-į-reiškia gerą sveikatą. Kad suju- < 
-j- dint apetitą, palaikymui geros ; 
•f sveikatos ir pagelbėt organams j 
V gromuliavimo darbu, kurie turi i 
-[• atlikt tai kiekviena dieną, reikia ; 
Tlaiks nuo laiko imti dožą geni ;

skilvio vaistų, kurie žinomi:x 'i -r T

t T 
%I
S .1.

Ijiduoie. .lis yra žinomas 
j vaistas, kuris sužadina apetitą. į 
T lengvai valninantis ir jo pride- 
lĮ'rvstė yra sutvirtint silpną skilvį. & 
-j- Jis prašalina užl^ctėjimą. Pa- 
T sėkmės jo vartojimo yra visados į 
-j- užganėdintinoms.

Kaina 73c. ir $l«50. Aptickose. T 

•[• » . F. Severą Co.. Cedar Kapids.la.-|-

Severos
Skiivinis Biteris

(Scvcra’s Stomach Bittcrs).

Jis yra išbandytu vaistu, kuris y- 
ra popui iarisku visoje A menko 
je. Yra tai ; ' 

i^duolė. Jis yra 
vaistas, kuris <

~i —t~, —Ic.cvT i cvc.tct. rv~

H; j; Pajieškau apsivedimui merginos, 
# nuo 24 iki 26 metų amžiaus. As esu 
J»]27 metų, vidutinio ūgio, apskritaus 
•v j veido, geltonų plaukų, mėlynų akių 
^1 gražiai užsilaikantjs, norėčiau gauti 

. Si sau draugę mano pavyzdžio. Su pirmu
žinoma skilvio gy-jl> laišku meldžiu prisiųsti savo paveik- 

'■fa slą. Vincas Gerlikas (28)
W 36-th st.r., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 2.0 iki 35 metų am
žiaus, mylinčios gražų draugišką gy
venimą. Aš esu 36 metų. Meldžiu 
atsisaukt’ 
savo paveikslą, atsakymą 
kiekvienai.

J. Schiller.
Kilbuck Sta., N. S. PitUburgh, Pa.

r Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 26 metų amžiaus, be skil
tume tikėjimo, kad tik butų dora lie
tuvaitė. Aš esu 26 metų, turiu ge
rą darbą, uždirbu po 50 dolerių į są
vaitę, nevartoju svaigalų. Meldžiu at
sišaukti, su pirmu laišku prisiųsti sa
vo paveikslą, paveikslus grąžinsiu, 
atsakymą duosiu kiekvienai. <

C. B-nas, (28)
1428 So. Broaduay, Gary, IndL

Pajieškau Juozo lamsėno ir Jur
gio Simonavičiaus, a u budu gyveno
Indianos valstijoj. Kas apie juos ži
no, teiksis man pranešti. (29)

Emilija Kalvaitienė,
20 Grand str., Waterbury, Conn.

Pajieškau brolių Jono ir Juozo Oli- 
čku. iš J^apkinių sodžiaus, Bartinin
kų valsčiaus. Vilkaviškio pav., Su
valkų gub., gyveno Spring Valley, .iii. 
Turiu svarbų reikalų ir meldžiu ju 
pačių atsišaukti ar kas žino praneš
ti.

Pijus Olička, (28)
Oakvilie, Conn.

Paiieškau brolio Juozo Valskio, iš 
Šliūžių kaimo, Ariogalos parapijos. 
Kauno gub., prieš 3 metus gyveno 
Du Bois, Pa. Taipgi dėdės Mykolo 
Dabašinskio, iš Mankunų valsčiaus, 
Raseinių pav., prieš 3 metus gyveno 
Stanley, Pa. Be tų ir pusbrolio Vili
mo Chisnausko meldžiu atsišaukti.

Antanas Valskis, (29,
BOX 1275. Rivermincs. Mo.

Pajieškau pusorolio Kazimiero Wil- 
busio, prieš 3 metus gyveno Chica- 
iroįe. Turiu svarbų reikalų ir mel
džiu jo paties atsišaukti ar kas ži
no malonės pranešti, už ką busiu la
ba’ dėkinga. (28)

Jnliia VVilbusieia-Saulienč,
P. O. BOX 62, Shirley, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
23 metų, pasiturintis vaikinas. Mer
ginos, norinčios greitu laiku apsives
ti, malonės atsišaukti, ~u pirmu laiš
ku prisiųnciant savo paveikslus. Pla
tesnes žinias suteiksiu per laistą. 

C. Zaba.
15 Millbųry str., Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus, sutinkan
čios imti civilišką šliubą, geistina, 
' ad butų iš Philadelphijos apielinkės 
dėl ypatiško pasipažinimo. Aš esu 38 
metų amžiaus. Meldžiu atsisaųkti, 
su pirmu laišku prisiųsti savo paveik
slą. Atsakymą ir platesnes žinias su
teiksiu per laišką.

F. J. G.
701 So. 4-th str.,

Pniladelphia, Penna.

. Pajieškau apsivedimui' merginos 
ar našlės, kuri turėtų formą ir butų 
nesenesnė kaip 40 metų amžiaus. Ai 
esu 27 metu amžiaus ir turiu $1,50'.:. 
Norėčiau, kad parašytų man laišką, 
nes pirma noriu nuvažiuot pažiūrėt 
farmos. Mano adresas: (29)

Juozas Andriušis.
46 River sti., Runiford, Me.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 20 metų, mokančios at
sakančiai rašyti ir kalbėti anglų kal
ba. Aš esu jaunas vaikinas, nerū
kantis ir negeriantis svaigalų, tunu 
gerą darbą ir myliu gražų šeimyniš
ką gyvenimą. Atsišaukusioms atsa
kymą duosiu kiekvienai. Vaikinų 
meldžiu nerasinėti. (27)

Walter Strong,
No. 331 P. O. Peaiiody, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 18 iki 28 metų am- 
’.iaus, laisvų pažiūrų, mylinčios grS- 
tų gyvenimą, mokančios kiek rašyti ir 
skaityti anglų kalboje. As esu 29 
metų, atsiliepusioms ir prisiuntusioms 
-avo paveikslus atsakymą ir plates
nes žinias suteiksiu per laišką. Pa^ 
veikslus ant pareikalavimo gražinsiu. 
S. R. Sedemer, (28) RH1NE,WASII.

Pajieškau brolių Jono ir Fliorijon- 
Tumosų, iš Pajavonio parap.. Vilka
viškio pav., Suvalkų gub. Mano vy
rui mirus aš atsidūriau iilogame pa
dėjime. meldžiu jusų broliai atsi
šaukti ar kas juos žino pranešti. (27) 

Ona Tamosukė-Rinkevičienė,
R F D No. 3, BOX 96, Irvin, Pa

Pajieškau savo dėdės Jono Vaicie 
kausko. iš Triškių miestelio. Šiaulių 
pav., Kauno gub., gyveno Runiford 
Mc. Jo paties atsišaukti ar kas jį ži
no meldžiu pranešti. (27)

Stasys Vaiciekauskas
112 Darmus avė., Hamtramck, Mich

Pajieškau savo dėdes Vlado Sima
navičiaus, iš Radžiūnų kaimo, taip-, 
gi Juozo Jasiulevičiaus, iš Anškčių 
kaimo, abu Alytaus parapijos. Kalva 
rijos pav_, Suvalkų gub. Jų pačių 
įtsišankti ar kas žino meldžiu pra
nešti. (27)

Vladas Simanavičius,
126 River str., Havcrhiil, Mass

Pajieškau savo dėdės Simono Vai 
staro, Kauno gub., Raseinių pav.. Vi- 
dt/klės parap., Kempalių kaimo, ii 
savo pusbrolio Jono I^embuėio, Kau 
no gub., Raseinių pavieto, Paažulnė. 
viensėdijos. Nemakščių parapijis 
Meldžiu atsišaukti, nes . turiu laba 
svarbų reikalaų, ar kas žino mel 
džiu pranešti. (27)
Liudvika Lcmbutikė arba Vaištarikč.

495 Cottage .str., Athol, Mass
—— —————————  _____ __ _ *

Pajieškau giminių ir pažįstamų, ai 
esu iš Girininkų sodos, Vainuto pa 
rJlpijos, Raseinių pav., Kauno gub.

Kazimieras Nausėda, (27)
BOX 248, Sidncv Minės,

N. S. CANADA.
5, 1918, as rcquired by the Act of

Tajioškau pusorolio Vincenta Šei- 
kio. iš Niakilių sodžiaus, Aluntos 
vals. Vilkmergės pav., Kauno gub. Jo 
paties atsisukti, ar kas jį žino mel
džiu pranešti, už ką busiu dėkingas.

51. šeinis, (27)
129 Granite str., So. Boston, Mass.

Pajieškau zMeksandro čiskevičiaus, 
iš Vindžiulių sodžiaus, Trakų pav. 
Vilniaus gub. 'Jo paties atsišaukti 
ar kas žino meldžiu pransšti.

Vincentas Simanavičius, (28) 
2653 Madison str., Philadelphia, Pa

APSIVEDIMAI.
Tajicškau apsivedimui merginos 

nuo 18 iki 25 metų amžiaus As esu 2f 
metų amžiaus, nevedęs amatninkas. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti sa
vo paveikslą, atsakjmą duosiu kiek
vienai. (27)

J. Jacikas.
Co. H. Inf. Fort Sheridan. Iii

Aš esu

', su pirmu laišku prisiųnsti 
duosiu

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 27 metų amžiaus, ■ be 

skirtumo tikėjimo, mylinčios gražį 
šeimynišką gyvenimą. Aš esu 27 
netų, mokantis ger^ darbą. Meldžiu 
itsisaukti, su pįrmu laišku prisiun- 
•iant savo paveikslą, atsakymą duo
du kiekvienai. J. M. (27)

242 Franklin str., Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ėuo 20 iki 25 metų amžiaus, mylinčios 
rražų šeimynišką gyvenimą. Aš esu 
28 metų, liuosas nuo kariumenės. Mel- 
ižiu atsišaukti, su pirmu laišku pri- 
dųsdamos savo paveikslus, atsakymą 
luošiu kiekvienai, paveikslus ant pa- 
eikalavimo grąžinsiu. (27)

P. Zablackutis,
24 So. Ohio str., Euttej "Mont.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
aisvų pažiūrų, sutinkančios imti ci
vilišką šliubą, nevartojanti svaigalų 
ir mylinti gražų šeimynišką gyveni
ne. tvirto sudėjimo, gali būti ir r.aš- 
ė, neturinti vaikų. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveiksią. Aš 
?su 39 metų. W. W.

1643 St. Čia ir avė., Cleveland. Ohio.

ATŠAUKIMAS. “Keleivio“ num^ 
16 pajieškojimuose nekoksai nepri* 
brendėlis įdėjo pajieškojimą, buk Ka- 
arina Meškauskienė jieško savo su- 
laus Adolfo Buivydo, šiuomi paste
bime. kad Katarina Meškauskienė vi- 
<ą laiką kaip Amerikoje gyveno Mon- 

‘.elloj ir niekad neturėjo jokio vaiko.
Katarina Meškauskienė,

46 Lincoln str., Brighton, Mass.

NETURINTIS VAIKį. o norintįs 
oainfti ant išauginimo ir priimti sau 
rž dukterį, gali gauti gražią 1 metų 
ir 5 menesių mcrgiukę-naslaitę. At- 
dšaukiantįs turi turėti nejudinamą 
urtą. Kreipkitės šiuo adresu;

Mikas Gudman,
2214 Ems sL, Chicago. III.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA drukuojama maši

na, pirmiau tų mašinų kaina buvo 
<50.00. o dabar parduodama jas už 
nužemintą kainą po ?14.00 ir $16. 
Kas pirks mašinėlę, tiems duosime 
<1.00 vertės knyga, kur yra visi nu
rodymai. Gyvenančius Bostone ar
ba Brocktono apielinkčje galėtume 
oamoklnt’. Ncpralešskite progos, 
lalite kreiptis laišku.

S. POCIUS. • (27)
21 l’ortcr str., MimteDo. Mass

PARSIDUODA puikiai įtaisyta 
barbernė ir pirtis už prieinamą kaina, 
.'•eroj vietoj, turinčioj 175,000 gyven- 
ojų, kurių tarpe 3,000 lietuvių ir tik 
.'iena lietuviška barbernė visame mie
ste. Pardavimo priežastis — savi- 
linkas turi eiti kariumenėn. Plates- 
įių informacijų kreipkitės ypatiskai 
ir laišku: (28)

M. J. Kastant, •
565 I<afayctte str., Bridgeport, Ct.

GERA PROGA LIETUVIAM PIRKTI BIZNJ.
Parsiduoda uz. pigią kainą per daug 

metų išdirbtas biznis gerąj vietoj ir 
apgyventa lietuviais, lenkais ir sla
vais. Biznis tokis — Buč-iarnė, gro
jome Delecatesen store, gyvenimas 
prie vietos. T>c! platesniu žinių kreip- 
<itės pas: PETER JACUBKA. (29)

246 Sccond str_ Elizabeth. N. J.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

• Restoracijose. Hotcliuosc ir Dirbtu
vėse, užtektinai darbo kiekvieną die
ną ir visados gera mokestis. Kreip
kitės pas: » . (27)

GORALSKYS EMPL. OFFICR,
52 Salėm si.. Boston. Man, 4

REIKALAUJU P KGELBIMNKV.
Prie organizavimo žmonių, kad 

nirkti visokius daiktus tiesiog nuo 
Gamintoji).

Norintieji pradėt mokintis be boso 
dirbt, rašvkite man. (28)

W. K DEBES,
29 E. Markei st., Wilkcs liarre. Pa.



HDM0RIST1KA. Išpildytas prisakymas.
Vieną dieną šeimyninkė 

išvažiuodama su reikalais į 
miestą, užrakinėjo visas du
ris ir valgių vežėjui prise
gė prie durių paaiškinimą: 
"Visi išvažiavę. Nieko mel
džiu nepalikti.”

Sugrįžusi namon ji rade 
išlaužtą užraktą ir iš stu- 
bos išnešta viską, kas tik 
buvo tinkama, o ant korčiu
kės prie durių buvo darašy- 
ta:

”Ačių tamistai; nedaug- 
ką palikome.”

Žemaitės Raštai 
Kares Metu.

I

Kas do juokai.
Ištiesų, negalima ką nors 

juokingo papasakoti tokiam 
žmogui, kuris statosi pažįs
tąs kalbą ir pertraukia pa
sakojimą, kad pataisyti žo
džius.

”Aš tau papasakosiu vie
ną labai juokingą atsitiki
mą,” kalbėjo Jurgis links
mai ”Aš šiandien su save 
seseria važiavau ant tijat 
ro ir-—’’

”Tai negalimas dalykas!’ 
perkirto Baltrus; "aš kai} 
gyvas, negirdėjau ir nema
čiau, kad kas važiuotų už 
sėdęs ant tijatro ir, vieto. 
arklių, važiuotų su savo se 
šeria! — Turi sakyti: Aš i 
mano sesuo šiandien drauge 
važiavom teatran.”

"Na, taip,” atsakė Jurgi: 
mažiaus linksmas; ”aš tau 
ir mislinau pasakyti.”

”Mislinai,” pataisė Balt
rus, ”tai ne lietuviškas žo
dis; reikia sakyt — ma
niau.”

”Na, tegul bus taip, kaip 
tu nori,” atsakė Jurgis visai 
be linksmumo; "biškį pava 
žiavus, pamačiau tokį juo 
kingą atsitikimą, kad ko tik 
nenuvirtau nuo juoko!’’

”Taip negerai,” perspėj; 
Baltrus; "biskį — tai ne lie 
tuviškas žodis, o "pavažia
vus” — tinka sakyti tik mo- 
terei. Taipgi sakai: ko tik 
neviriau nuo juoko; išrodo 
kad tu ant juoko butum sė 
dėjęs, ne. ant vežimo, ir vo. 
nuo jo nenupuolei. Turėjai 
sakyti: Aš pamačiau tair 
juokingą prietikį, kad vos 
nesukritau besijuokdamas.’

"Na. tokio gatunko apmil- 
kai taikosi kožnam” teisino
si Jurgis raukydamasis.

"Ne, netaip turi sakyti!’ 
vėl įsikišo Baltrus. "Sakyk 
na. tokie apsireiškimai kiek
vienam neišvengtini. Bet 
meldžiu toliaus pasakoti 
kas ten taip juokingo atsiti
ko, nes aš kas-syk labiaus į 
domau juosi tamistos apsa
kymu.”

”Ar iš tikro?” rūgščiai at
siliepė Jurgis. "Man suvisai 
nežingeidus tas atsitikimas 
o ant galo aš nemisiinu, kac- 
jis buvo labai juokingas 
Labąnakt!’’

Jurgis, su rūgščiu veidu 
apsisuko ir išėjo.

”Nagi, ar ištiesų aš Jurgi 
kaip nors įžeidžiau?” manė 
sau Baltrus.

Lapė ir dešros.
Tūlas vaikinas, atsižymė

jęs savo šykštumu, kartą iš 
ėjo su mergina pasivaikščio
ti po miesto gatves. Kuo 
met jiedu ėjo pro cukerkų 
kromą, mergina pasuko prie 
’ango ir su pasiilgimu kelia 
minutas į jį žiurėjo. Ant 
galo, neiškentusi, atsiliepė:

”Ak, kaip tos cukerkos 
neapsakomai gardžiai kve 
pia!”

”Taip, ištiesų.” patvirtint 
;vkštuolis. ”Pastovėkim< 
čia kokią valandėlę ir pa 
kvėpinkime.”

Teisme.
Teisėjas:— Gėdinkis, jau 

ketvirtu kartu tave baudžiu 
už vagystę.

Kaltininkas:— Ne, pAnas 
teisėjau, tik trečiu kartu.

Teisėjas:— Kaip tu drįsti 
man į akis meluoti?

Kaltininkas:— Jei, ponas 
teisėjau, netiki, kad sakau 
teisybę, aš statau du stiklu 
alaus ir vieną degtinę.

Restorane.
;:— Fė, žiūrėk, 
e toks didelis

Tas jau jam negalima.
Gydytojas:— Tamsta turi 

liautis alų gėręs, tas tamis
tos pasveikimui kenkia 
Privalai gerti pieną; piene 
yra visi žmogaus kraujo su
dėtiniai.

Ligonis:—Tik jau, ponas 
daktare! Aš esu bėdinas- 
žmogus darbininkas ir ne
noriu būti kraugeriu, tegu 
tokiais sau būna ponai ir ka
pitalistai.

Nušautų.
Mikita nuėjo kroman nu

sipirkti papūgos.
"Kokį paukštį tu nori?” 

klausė pardavėjas.
”Pa-pa-papu-ug-g gą.”
"Štai viena už visą rublį.”
"Už-už-ru-ru-bli?"
"Taip, už rublį?’
”A-a-ji-g-g-gerai mo-ka 

šne-š-šnekėt?”
"Jeigu ji negalėtų geriaus 

šnekėt už tave, tai ją tuo
jaus nušaučiau

Baisus dalykas.
Mark Twain sako, kad ji: 

nates -sekantį atsitikimą.
Vieną "inkorporuota dra 

įgija” pasamdė žmogų skal 
dvti akmenis. Užtaisius šu 
vi, parakas sprogo ir darbi 
ninkas. drauge su akmeniu 
išlėkė į padanges. Nukritę 
laimingai žemyn, jis vėl ū 
mai griebėsi už savo darbo 
Bet, nežiūrint, kad jis ore 
sutruko tiktai penkiolik: 
minutų, toji kompanija jam 
numušė užmokestį už jc 
iarbą, už neišdirbima pilni 
’aiko.

Valgytojas:- 
;itose salotose 
dmtakojis.

Patarnautoja:— Buk ta
msta atsargus, jei kas iš
birs, turėsiu tamstai ant če
kio iškirst dešimts centų 
langiau, nes čia maistas ne- 
deikvoja.

Yra tai graži knyga pa
puošta autorės fotografija 
ir kitais •įdomiais paveiks
lais. Minėtus Raštus išleido 
Lietuvos šelpimo Fondas ir 
visas nuo jų pelnas eis su- 
šelpimui nukentėjusi ?ms 
nuo karės lietuviams. Kas 
nusipirks tą knygą, tas ne
tik papuoš savo namus ir 
padidins knygyną, bot kar
tu ir badaujančius žmones 
sušelps.

Raštų kaina tik 50 centų.
Žemaitės Raštus galima 

gaut sekančiose vietose: 
"Keleivio” Redakcijoj 255 
Broad\vay, S. Boston, Mass., 
J. Neviaėkas, 149 Milibury 
st. Worcester. Kfass., K. 
Gugis, 127 N. Dearborn st. 
Chieago, III., Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlear 
pi. New York, N. Y.

Agentams, kurie ima 
daug ant sykio platinimui, 
pagal nutarimų I^ŠF. Pild. 
Kom. nuo dabar bus duoda
mas 25 nuošimtis.

Todėl kiekvienas, kuris 
atjaučiat vargus nukentėju
sių nuo karės musų giminių, 
brolių ir draugų, pasisten- 
gkit patįs nusipirkt tą kny
gą ir platint tarpe savoj 
draugų, nes kaip jau minė-, 
jom visas pelnas nuo tų raš
tų skiriamas nekentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje.

Geriausis Kriaušius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučių*:

I
I

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket S*. kampas Croas Str., 
arba 28 Chandler SL netoli Castle Sų., 

BOSTON, MASS.

DIDELA PROGA

DĖL VYRU NUSRPNEJ1SIU
ANT LYTIŠKU ORGANU

Perilgi poteriai.
Elder Knapp sako, kač 

dabartinės maldos yra per 
ilgos. Esą: .

"Kuomet Petras ėjo pe 
zandenį prie savo Viešpa 
ties ir ėmė skęsti, jei jo "su 
olikacija” butų buvus taip il
ga, kaip kad męs dabar turi
me atkalbėti, tai pirmiau; 
negu jis butų spėjęs sav< 
maldą užbaigti, butų atsidū
ręs penkiasdešimts.pėdų pc 
vandeniu.”

širdies našta.
Tūlas juokdarys, atvažia

vęs į Ameriką, savo draugui 
Lietuvoje pasiuntė tokią te 
legramą:

”Aš esu sveikas kaip krie
nas.”

Jo draugas už telegramą 
turėjo užmokėti kelis rut> 
.ius. Bet tasai pranešimas 
matomai jį nemažai palinks 
mino, nes amerikonas už po 
ros sąvaičių gavo skrynelę 
įž kurios atsiuntimą jis už 
mokėjo dešimtį dolerių. Ati
daręs skrynelę jis rado dide
lį akmenį, ant. kurio buvo 
prilvpitas parašas:

"Štai, kokią sunkybę man 
nuo širdies tavo telegrama 
nuvertė.”

Stiebas ir žiedas.
Viename Paryžiaus teatre 

samdomas gydytojas kartą 
išreiškė savo nuostabą pa
vadinimu, kad moteris ir 
vyras ne drauge buvę su
tverti, bet vyras pirmiaus, o 
moteris paskui iš vyro šon
kaulio. Jauna aktorė, šalę 
stovėdama, nusišypsojo ir, 
kaip paprastai, prieš išreiš
kiant savo idėjas, manda
giai pasisukus, tarė! «

”Na, ir kas čia nepapras
to, jeigu iš stiebo išdygo žie
das?”

UI POIAIOES FIGHT

Ui rOOD ABMllAinVnO*

Vienas ir du, bus tris.
Parvažiavus per Kalėdas 

s mokyklos suirai, motina 
iškepė du karveliu. Prie sta- 
o, mokytas sūnus, tuojaus 
pasakė, kad tiedu karveliai 
vra — trįs.

"Kokiu tai budu?” užklau
3ė tėvas, nustebęs iš savo 
sunaus matematiško gabu
mo.

"Nagi, šitas karvelis 
vienas, o šitas yra du: 
nas ir du, bus trįs,” ;__
sūnūs.
. "Kadangi tu taip tinka-į 
mai juos suskaitei,” .. .. ...„„„ „4. • j„i .. • • -v • ; socializmą, visa jų išmintis, visas jų''AS, tai dabar Visiems isei*j”inojtsias”> jr ten pat seka socialistų 
na po karveli: man bus Šitas; atsakymai, kurie ant kiekvieno žod- 

__ ; ‘ žio sukerta tuos klerikalų argumen- kar\ elis,. motinai sitas, o tus jr vis* jų "mokslą” į skutus, 
tau, kaipo atlyginimas UŽ Susipratę darbininkai turėtų pasi- 
tavo gabumą bus tasai 1
ČiaS. ’ i nios. Gaunama "Keleivio” redakci-

___________ j joj, kaina tik 10c.
Suvyniok 10c. į popierą ir pasiųsk 

prastam laiške. Norintiems daugiau 
imt duodame nuošimtį.

"KELEIVIS”
255. BROADWAY. SO. BOSTON, 

MASS.

su klerikalais.
Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau

dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lovrellio debatai, kuriuose 

yra. klerikalų debatoriai "kolegijos stu- 
yjg_; dentai” socialistų buvo taip sumuš- 

, , _ I ti, kad palikę visus savo "forni-
atSaKe : čius” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius • gryno 
- - skaitymo ir labai parankaus forma- 

i to kišeniuję nešiotis. Joje telpa visi 
tarė tė-! Kariausi klerikalų argumentai prieš

SVEIKATOS REIKALAS, i
Kasdieninis vidurių veiki-; 

mas yra sveikatos reikalu. | 
Atsitikime vidurių užkietė-! 
jimo suvalgytas maistas pa-! 
silieka viduriuose per 72 ar 
96 valandas, kas stato svei
katą pavojuj. Ypač dabar; 
vasaros laiku jūsų viduriai 
turi būt užlaikyti veiklume, 
[r jie bus užlaikyti valume, 
jei jus vartosite Trinerio A- 
merikonišką Kartaus Vyno 
Elixerį. šita gyduolė vei
kia stebuklingai. Jus busi
te liuosas nuo užkietėjimų, 
galvos skaudėjimo, nevriš- 
kumo, abelno apsilpnėjimo 
ir tt. Kaina aptiekose Š1.10J 
—Trinerio Antiputrinas y-į 
ra puikus antseptikas viso-, 
kiems išlaukiniams užsiga
vi mams n r užsidrėskimams. 
Plaukite juo burną, garga
liavimais, žaizdų išplovimui 
ir tt. Kaina 50 centų ir $1.10. 
antiekose — išsirašant — 
60 centų ir $1.15. Nuo reu
matizmo, neuralgijos, niks- 
telėjimų, ištinimų ir tt. Tri
nerio Linimentas yra ge
riausia gyduolė. Kaina 35 ir 
65c., išsirašant — 45 ir. 75c. 
Joseph Triner Companv, 
1333 — 1343 So. Ashland 
Avenue, Chieago, III.

•‘KELEIVIO” SKAITYTOJU 
DONAI.

GERB. ”KEL.” SKAITYTOJAI!
Jąs žinot, kad visokie spaudos 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
darbininką reikalus nepaisyda
mas visą gyvenimo audrą.

Su pagarba, 
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

"KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

mus, pasigarsini mus iš kokių vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pas.garsini- 
mus, delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodi kiekvienų sy
kį. Todėl siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrurupiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio” Admin.

Prisiunskite mums tik 50c.
Nusilpnejie ant lytišku organu vyrai, 

kaip tai nerviu. paliks išgydynti ant visa
dos per vartojimą, žyduoliu NOVO. Tai 
yra. gulima pasakyti, eudaune syduolč. 
kurios išgydė jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejesiam 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, ufketejimai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu lig* atba kitos ligos 
puslęs. nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonius. kaip tai daro nckurie. palikste 
išgydynti per vartojimą goduoliu NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
gulima bus .nauduotis gyvenimu ir jo 
ypatibems. Dėl sitydos, idant pertikrinti 
jus apie tai. kad NOVO gyduoles tą pada
ris. išsiunsme jums DYKAI kompletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisinnste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru dėl apmokejima liešu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išsigydymui. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbią ant trumpo laika. Rašykite mums 
neatideliokite. taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarsinimą ir mes 
išsiunsme jums tuoiaus tas gyduoles.

NOVO COMPANY.
Dept. 42, Box 4000. Philadelphia. Pa.

I

Ant 21 
akmens 

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia' visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teisė jums visk* peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL

Aš, Alena Kostorslca, pašre

AR NORI, KAD MERGINOS
MYLĖTŲ? 

Jeigu taip, tai nusipirk

KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamiršt jas, nes 
kendžių gardumas priverčia j* 
jas mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney’s C ręst Ken-J 
džių. Jeigu negali gaut kitur., 
tai prisiųsk mums dolerį, oi 
gausi vien* svar* geriausią 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone;

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY,

R<»UTH BOSTON. MAM

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Al 
per praeitus 4 metus buvai vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gargimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė stnagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitterią. Kainagl.00. 
Galima gauti geresniuose saliunoose 
ir aptiltose, o kur negalima gauti, 
kTSALU^ARAS CHEMICAL INST. 

Žolė* nuo visokią blogumą.
J. BALTRftNAS. Prof.

1707 S. Ilalstcd SU Tel. Canal 6417. 
Chieago, III.

•m apgarsinimą turėtą perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

pu

Kada persisaldai
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-eo Rkrbter to 

PA1N-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. ir 85e. buteliuk** visoae *ptieko*« *rb* 
staktai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Waabia*toa Street. New York. N. Y-

•• fRusijos Revoliucijos 
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja car* ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Revoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiuskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popier* ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adres*.

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

Siutus, Overkotus; 
ir kitokius Rubus; 
DUOKIT PASIŪT MUMS. !

SOCIALIZMO TEORIJA

CARAS SIBIRE

Išėjo iš spaudos dvi žingeidžios 
knygos.

"KELEIVIS? SO. BOSTON, MASS.

Parašyta kiekvienam suprantama kalba, socializmo mokslas 
čia išguldytas tokioj aiškioj formai, kad kas t* knygą perskaitys ir 
gerai-j* sau į galvą įsidėti, tas galės sukirsti kad ir stipriausi soci
alizmo prieš*. Yra tai didžiausia argumentų sutrauka diskusijoms 
ir prakalboms Iš SOCIALIZMO TEORIJOS galima taipgi ir pa
skaitas skaitytu. KAINA 25c.

_ Tai veikalas, kurį galima ir ant scenos pastatyt, ir šiaip pasi
skaityt; jis begalo įdomus. Veikalas pilnas juokų ir ašarų. KAINA 
25 CENTAI.

Tai puikiausi ir įdomiausi veikalai, kokie tik yra kada nors lie
tuvių kalboj buvę. ....... , . .Patartina šias knygas nusipirkt kiekvienam tuojaus. Adresuoki! 
taip

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVĮ.” '

VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER ; 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL;

Mes užtikrinam, kad Jąa sučėdyait pisią*: 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi; 
mes imam materij* iš gerųjų firmą ir pri; 
mieruejam rub* pagal žmogų, todėl musų i 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko amo : 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.

TAIPGI 1ŠVALOM IR IŠPROSINAM i 
VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 

Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 
prieinama.

Tikras Jusą brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21011

KARE IR LIGOS!
KARS, 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 reguliariskam 

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. Daunoras Trejankos 

arba Trejos Devinerioa. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
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KEEEIVIS.

Užgesę Žiburiai
(Tąsa).

Beliajevas užsikosėjo ir 
turėjo pertraukti savo kal
bą. Po valandėlei jis tęsė to
liaus: •

—Netrukus mano tėvas 
mirė, negalėdamas per ken
tėt tų kančių, kokias suti
kom kelionėje į Sibirą ir Si
biro kasyklose. Palikau pa
saulyje vienas. Nežinau kuo 
vaduodamos tūlas dvarponis 
paėmė mane pas save. .Dvar
ponis, regis, Viazemskiu be
sivadinąs, man buvo geras, 
leido mane mokyklon. Pasie
kus man 5 klesą, mano san
tykiai su globėju pablogėjo, 
nes senasai ponas mirė, o 
sūnūs sugrįžęs iš užsienio, j 
pasirodė svetimu netik man, i 
bet ir viskam, ką tėvas my-; ..... .- » x- >.
įėjo. Atsiuntė man 200 K? lalek«-. ar kal?.1te1n buv?>

bu-

(Gyvenimo vaizdelis.)
P. Krakaitfe.

Beliajevui, matomai, 
vo nesmagu pasakoti tai.
kaip jis buvo išniekintas ir 
paliktas be žodžio atsakyti Į 
padarytus jam užmetimus 
ir pajuokas jo įsitikinimų. 
Jis matė, kad susirinkusieji 
besiedninkai pripažįsta tie
sa tam, kuris pasakęs ”ne- 
užginčijamą teisybę,’ pada
vė savo vardą ir išėjo pali
kęs savo priešininką sumuš
tąjį. Dėlto tsu užsidegimu 
jis tarė:

—Jus .girdėjote vieną pu
sę, leiskite man atvaizdinti 
jums ir kitą, kad galėtumėt 

j teisingą nuosprendį išnešti. 
Sakau jums, kad nežinau, 
ar tasai ponas pats per lan-

rubliu magarvčioms prie at- atsipeikėjau tik tuomet, 
sisveikinimo su manim ant kaa.a kambano savininkas _ nrrmrrnc’ Lr I onon monovisados. Su nemažu vargu 
baigiau gimnazija. Norė-

atbėgęs klausė, ar mane 
plėšikai užpuolė?... Manau,

damas baigti pradėtą moks- k?dL da‘
I
I

lą, įstojau universitetan. 
Beje, užmiršau jums pasa
kyti, kad da gimnaziją lan
kant mano pažiūros į drau
gijinę tvarką nukrypo ki
ton pusėn, negu ta, kurios 
laikotės jus čia susirinku
sieji....

—A, palikai raudonuoju, 
kaip visi išblyškėliai...—per
traukė oficierius.

—Iš kurių gerbiami drau
gijos siaubūnai 
raudoną kraują 
įkandžiai Beliajevas.—Taip, 
aš likau social-revoliucionie- 
rium, mirtinu priešu esan
čios tvarkos, kurioje tik dy
kaduoniams gyvenimo lai
mėms ir džiaugsmais gali
ma naudotis. Ir už ką turi 
būti pasmerkti amžinan var- 
gan ir kankynėn tie, kurie 
visas gyvenimo gerybes ir 
laimes pagamina?... Na, 
matau, jums toks kalbos to
nas nepatinka, atleiskite,' 
bet reikalavote papasakoti 
apie save... Einant man ant
rą kursą, vieną dieną pas 
mane atsilankė keistas as
muo, puikiai apsitaisęs, dei
mantais pasipuošęs ir sako: 
’žinau tavo padėjimą, gyve
ni labai vargingai. Ir kam 
tai? ar tam, kad sapnavus 
apie kokius ton idealus, mir
guliuojančius šiltinės klajo
nių apimtoj vaidentuvėj?’ 
Matomai pastebėjęs, kad ta 
jo pašaipa gali palikti su ne
maloniomis jam pasekmė
mis, permainė toną. Jis pra
dėjo teoretiškai švelnesniu 
tonu aiškinti man: ’Leiski- 
te man prirodyti jūsų svajo
tojų iliuzijas. Jus manote 
apšviesti mužiką ir padary
ti jį sau lygiu, pastatyti ji, 
taip sakant, kultūringų 
žmonių eilėje. Bet meldžiu 
neužmiršti gamtos įstaty
mų, kurie nepasiduoda 
žmogui, tik žmogus turi 
jiems pasiduoti. Delei aiš
kumo: ar yra ant žemės 
žmogus, kuris mano viską 
žinąs? Ne! Ar tuos pačius 
dalykus visi lygiai supranta 
ir lygiai kada-nors supras? 
Tikėti i tokias svajones, tai 
absurdas! Išmokyk visą 
žmoniją vienoj mokykloj, 
duok visiems tą patį žinoji
mą ir jei visi stovės lygia
me žinojimo lapsnyje, tai 

(bus stebuklas, į kurį tik ne
sveiki protai gali tikėti. Pa

. naikink tarpe žmonių turto 
skirtumus, duok progą vi
siems lygiai turtingais būti, 

[o ar manai, kad toji harmo- 
'nija ilgai bus? Patol, pa- 
i kol teoriją praktikon pritai- 
i kyši. Panašus, kaip du lašai 
vandens, žmonės da negimė 

[ ant žemės ir veltui laukti gi- 
[mimo dviejų tokių panašių 
[viens kitam žmonių. Ar yra 
[būdas padaryt vienaip jau- 
rčiančiais ir vienaip protau
jančiais viso pasaulio žmo- 
ines? Na, užteks! štai mano 
[vizitinė kortelė....’

viau geriausią anti-tezą...
—Taigi pavartojai stipres

niojo tiesą 
stebėjo vienas iš klausytojų.

—Taip! tai begėdiškai 
skriaudžiamam tikriausias 
atsiteisimo būdas — atsakė 
Beliajevas.

speką — pa-

• V V • 1 •iščiulpia 
dabaigė

Beliajevas. — Milionai žmo
nių skriaudžiami palygina
mai nedidelio skaitliaus •plė
šikų. Toji netiesa viešpa- 
patauja vien dėlto, kad tos 
nesuskaitomos skriaudžia- 
mųj’ų minios savo spėkos 
nežino: jos turi ją dažinoti 
tuomet vargas skriaudi
kams, dykaduoniams ir vi
sokiems draugijos nenaudė
liams!

Susirinkime pasidarė ne- ’ 
ramu, visus lyg kad koks 
šiurpulys pakratė. Beliaje
vas užsikarščiavęs tęsė 
liaus:

—Juk ir man gamtos 
atmainomo Įstatymo 
leista gyventi ir gyvenimo 
smagumais naudotis. Nuc 
lopšio iki kapo priverstas 
esmi kovoti už savo būvį 
ant žemės, lyg ji kam ki
tam prigulėtų. Vargai -ir 
sunkenybės pakirto mano 
sveikatą. Esmi jaunas, 
gamtos neatmainomas įsta
tymas reikalauja, kad ir aš 
mylėčiau moteriškę, kuri 
mane myli, kad ir aš bučiau 
laimingas, kaip kiti gali bū
ti, o štai man prisieina krau
stytis lauk iš šio pasaulio 
Ir tokių, kaip aš, yra milio
nai. Ar pagalvojote kada, 

| kas juos žudo, naikina jų lai- 
i mę ir stumia į nusiminimo 
bei nupuolimo skradžias? 
Kas pripažįsta, kad taip, 
kaip yra, yra gera ir teisin
ga, ar jis nėra piktadariu 
bei dalininku baisios netei
sybės ir piktadarystės?

Oficieras neramiai apsi
žvelgė, kiti užsimąstė, treti 
piktinosi, liet visiems buvo 
negeistina klausytis toliaus 
Beliajevo baisios kalbos, 
dėlto jis ją užbaigė.

Tik Nastė kitoj durų pu
sėj klausėsi su didžiausiu in- 
tempimu, nepraleisdama nei 
vieno žodžio. Tarnas už
spėjo ją besiklausančią po 
durimis ir nustebo pamatę- 
ant jos veido, ašaras. Nastė 
nieko jam nepasakė, užmo
kėjo už nevalgyta valgį ir 
negertą vyną ir išėjo.

Visur buvo tamsu. Visur 
buvo užgesę žiburiai.

to-

ne
yra

Iš PIUVĖNŲ DARO 
POPIERĄ.

Škotijoj, Aberdeen mies
te, atrasta būdas daryti iš 
piuvėnų laikraštinę popierą. 
Ir sakoma, kad popierą išei
na visai.gera. Ant tos po
pieros jau atspausdinta keli 
numeriai vietos laikraščio 
”Evening Express.”

sa-

I

i

v

CHICAGO, ILL.

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

Pasekminga skilvio gyduole
Skilvio ligose yra reikalinga gyduolė, kuri ne vien sutvirtintų visą 
vidurių systemą, bet taipgi nustatytų ir tos systemos darbą, nusta- jj 
tytų virškinimo aparato veikimą. Seni žmonės, ypatingai reikalauja <2 
pagalbos. Jei jus neturite apetito, jei jus turite vidurių užkietėjimą, 
jei jūsų liežuvis yra apsivėlęs, jei turite blogą burnoje skonį arba kcn- pj 
čiate nuo vidurių neveikimo, tad

SEVEROS
Skilvinis

SloansLiniment
/T/Z.Z-S PA/Pi

Su-
a

■

U

7

“KELEIVIO
SPAUSTUVE

3QEHK

» 
L

Viena iš didžiausią lietuvišką spauatuvią 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymia*.

SPAUSDINAM:

valymui budu. Ypatingai 
einant vakare gulti, nerei
kia užmiršti išplauti dantis, 
nes tai svarbiausias reika
las.

Išpuvusius dantis būtinai 
reikia prašalinti ir jų vieton 
įtaisyti dirbtinius, kad gali
ma butų atlikti svarbiausia 
gyvasties palaikymui parei
ga- • maisto sukramtymr.

DANTYS.
Daugelis musų žmonių nė

šy kį stebisi, k<xlėl Ameri
koj taip žmonėms dantys 
genda. Daugelis vėl mano, 
kad sugedę dantys, jei tik 
negelia, nieko nekenkia, tuo 
tarpu imamiems kariume
nėn vyrams labai žiūrima ir 
į dantis. Tas reiškia, kad 
nuo dantų daug priguli ir vi
so kūno sveikata.

Paprastai žmonės nežino
dami. kokių rnedegų kūnas 
reikalauja, valgo labai daug, 
tikėdami, kad priiiodavus 
skilvi, kad ir visai krauju 
nereikalingą medegą, bu- 
sveika. Ne kiekvienam val
gy yra visos reikalingos ku 
no budavonei chemiškos su 
bstancijos, prilodavus gi ne 
reikalingų, jos virsta skil 
viui nuodais ir naikina svei
katą.

Da daugiau naikinam? 
sveikatą nemokėjimu vai 
gyti. Mokėti valgyt, tai rei
škia mokėti atsakančia 
maistą sukramtyti, kram 
tinį išmaišyti su seilėmis ir 
tą medegą pusiau ištarpin 
tame pavidale ryti.

Sveikatos mokslo žinovą 
tuo žvilgsniu paduoda vis? 
eilę taisyklių, kurių bent 
pradines čia paduodame:

1) Kramtyt kiekvięn 
maisto kąsnį, pakol nepers: 
maino į skystą teški.

2) Kiekvieną skystą mais
tą pirm nurysiant išmaišyti 
su seilėmis, darant papras 
tą kramtymo judėjimą.

3) Niekad nesiskubinti 
valgyt, nes valgis yra svar 
blausias sveikatos ir gyvas
ties užlaikymui darbas.

4) Niekad neryti maistf 
tuojaus po įsidėjimo jį bur- 
non.

5) Saugotis karštų ir la
bai šaltų valgių.

Kramtymas maisto kąs
nio t iri tęstis ne tru. įpiat: 
kaip 10 krimstelėjimų; kie- 
:o maisto kąsnį reikia danti
mis sumalti, padarant bent 
šimtą krimstelėjimų. Žiau
nų raumens - taip stiprus, Į 
kad gali atlaikyti nuo 100 iki j 
300 svarų spaudimą. Kram
tymas da tą jiegą išvysto ir 
sutvirtina dantis. Be to 
maisto kramtymas arba 
sandų judėjimas sutvirtina 
'eilinių gikų veikimą. c(i- 
ės maistu būtinai rrikatin 
gos; .nesumaišytas su seilė
mis maistas tik blėdį neša. 
Vienu žodžiu, reikia mokėti 
valgyt, kad maistas naudos 
neštų tiek, kiek reikia. Mo
kėjimas valgyt, tai žmogaus 
kūno ekonomija.

Bet šita svarbi sveikatai 
oareiga — gerai sukramty
ti maistą — negali būt iš 
pildyta be gerų dantų. Su
gedę dantys neleidžia atsa
kančiai maisto burnoje su
malti, o ryjamas nesumaltas 
maistas apsunkina virškini
mo organus, ilgainiui ir vi
sai juos apsilpnina, kemša
mu maistu viduriai užblo
kuojami ir tokiame atsitiki
me, kurių labai-labai daug 
prisieina daryti operacijas, 
kad prašalinus taji apendici- 
čis, arba ir bereikalo gyvastį 
atiduoti. Aišku, kokią svar
bą turi maisto sukramty- 
mas, o tam vėl kaip svarbu 
yra turėti stiprius, sveikus 
dantis.
•

Saldus, labai šalti (ledai) 
arba karšti valgiai, kaip mi
nėjom, naikina dantis. Ne
maža dantims kenkia ir už
silikę tarpe jų dalelės mais
to. Plovimas dantų bent du 
kartu į dieną kiekvienam y- 
ra butinu reikalu. Šveisti 
dantis šepetuku reikia taip 
kad maisio liekanos š’.u <id 
lauk inu» smegenų a'igst/r. 
Visokie dantų šveitimui par 
duodami vandenys bei mil
teliai neturi jokio reiškimo. 
Drugnas, gerai pasūdytas į 
vanduo arba pabarsčius še
petuką paprastos kreidos 
milteliais yra pigiausiu ir 
pasekmiffgiausiu preparatu 11 w-F-SEWERA co- CEDAR RAP,DS’,o" A‘
ir pasekmingiausiu dantų

Knygos ‘Keleivio99 spaudos.

Teisme.
Teisėjas:— Apvogei 

vo draugą ir tavo prasikalti
mas yra tuo didesnis, kad 
apvogei jį jam miegant.

Kaltininkas:— Taip, po
nas teisėjau, tas tiesa, bet jis 
taip gardžia,! miegojo, kad 
man gaila buvo pertraukt 
jam miegą.

• P. and A. Phuae,
| McKees Rocks 22 W.

Į J. A. Katkus
s

j LIETUVIŠKA AGENTŪRA
J - . wa.tr ___I
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LAIKRAŠČIU, KNYGŲ, GRA
MOFONU, REKORDU, STU- 
EOMS POPIERŲ.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ. 
Bunu už Perkaibėloją visokiuose 
reikaluose arba teismuose. j
teikiu visokias informacijas už-. | 
dyką. LAUNDRY.

JONAS A. KATKUS,
222 Sagamore SU Pittsburgh, Pa.

KIEKVIENUOSE NAMUOSE
Sloano Linimentas turi savo vietų 

gyduolių sandelyj kaipo pagalba nuo 
skausmų ir gėlimų.

Greit įsigeria be įtrinimo ir numal- 
na skausmą.

Švaresnis ir pasekmingesnis negu 
pleisteris ar mostis, negadina odos.

Nuo reumatizmo, neuralgijos, gėli- 
■ mo. užsidrėskimo bei nikstelėjimų 
vartok Sloano Linimentą. Gaunamas

I
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PILIEČIAI.
Jei jūs esate auka visokių pri- 

gavyseių arba neteisybių, tai 
praneškite apie tai Massachusetts 
įmini gracijos biurui, kuris už
dėtas dėl apsaugojimo ateivių ir 
nuo kurio gausite prielankų pa
tarnavimą visi tie, kuriems sto
ka žinojime angltj kalbos, įstaty
mų ir papročių.

Massachusetts Immigracijos 
biuras duoda specialį patarimą 
iškilus ginčams kas-link neuž- 
nmkčjimo algų arba kas-link ne
teisingo apsaugojimo darbinin
kų, arba kitokias darbininkų 
agentūrų prigavystes. Taip-pat 
prigavystes kurios būna surištos 
su atsitikimais kriminališkuose 
arba civiliuose teismuose — že
mės apgavystes — apkaltinime 
kas-link pinigų Įmokėtų bankoms 
dėl išsiuntimo giminėms į kitą 
šalį ir kurių negavo tie žmonės, 
kuriems buvo siųsti — apkalti
nime kas-link pinigų padėtų i 
privatiškas bankas, laivakorčių 
agentūrų ir tt.

Perkalbėtojus duodame vi
siems. kurie negali susikalbėti 
angliškai.

Atsišaukite ypatiškai arba ra
šykite i
Massachusetts Bureau of Immigration 

Ruoni 109, Statė Houw, Boriten

VYRAS
TAI ĮDOMIAUSIA KNYGA LIETUVIŲ 

KALBOJE.
Pirmu sykiu lietuvių kai boję išeina šitos rūšies knyga, kurioj 

aiškiai, plačiai ir atvirai išaiškinami
VISI SVARBIAUSI VYRIŠKOS LYTIES KLAUSIMAI.
Pav: Kodėl vyrai netenka vyriškumo nusilpsta lytiškai, pirma 

negu susilaukia vidurinio amžiaus:
Kaip apsisaugot nuo daugelio nesmagumų, su kuriais beveik 

kiekvienas vyras šiandien susiduria; kaip apsisaugoti nuo daugelio 
vyrišką ligų ir daugybės kilų nuotikių. kurių daugiausiai sutinka 
vyrai vien dėl nežinojimo, o paskui patenka į visokių šundaktarių 
rankas, kurie netik ištraukia bereikalingai pinigus, bet kartu ir 
sunaikina jų sveikatą.

Toje knygoje tas viskas bus aiškiai išgvildentą. Toji knyga 
netik įdomi, bet ir pamokinanti ir būtinai kiekvienam vyrui, kaip 
jaunam, taip ir senam, reikalinga.

Ji pilna daugybės visokių, moksliškų ir teisingų paaiškinimų, 
su daugeliu paveikslų, kurių minėti apgarsinime, nematom reika 
lo. Jos autorius, daugeliui lietuvių žinomas

DR. A. J. KARALIUS.
Kad padarius ją pilnai atsiekiančia savo tiksią, r.etik jis pats dėjo 
visas pastangas, bet dar pasikvietė ir anglų geriausius daktarus, 
profesorius. Kaip tai Dr. Robinson ir kitus. Knygos didumas apie 
250 puslapių, 5x9. Kaina prenumeratos keliu Si.25, o kaip išeis 
iš spaudos, apie gruodžio mėnesį bus $1.50

Šita knyga nebus iaikoma viešuose knygynuose ir nebus par
davinėjama knygų kiautuvėse, užtat spausdinsinfe tik tiek, kiek 
bus užsisakę iš anksto. Todėl kiekvienas, kuris nori žinoti aukš
čiau suminėtus ir daugelį šitų dalykų, meldžiame siusti prenume
ratą, $1.25 pas leidėjus, arba reikalauti platesnių paaiškinimų ši
tokių adresu:

K. BĄRN'ES,
944 W. 35-TH PLACE,

(Severa’s Stomach Bittcrs) suteiks jums puikią pagalbą. Jus veikiai 
pasijusite geriau, jūsų apetitas liks geresniu, užkietėjimas pranyks, 
nevirškinimas bus prašalintas ir visa virškinimo systema sutvirtinta. 
Ypatingai pasiūloma seniems ir silpniems žmonėms ir sveikstantiems 

išpo ligos, kaipo lengvą paliuosuojanti toniką.
Ir sveiki žmonės turėtų imti prie progos dožą minėto toniko.

. Reikia imti prieš valgį.
Parsiduoda visose aptiekose. Kaina 75c. ir $1.50. Jeigu jūsų ap- 

tiekorius neturėtų, reikalaukite, kad užsisakytų. _ Jei jis jums nepri- 
statys, rašykite mums tiesiog, o mes prisiusime jums į namus už. ap- 
laikytą kainą.

W. F. SEWERA CO,

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą ............
Amerikoniškos vestuvės, komedija 2-se aktuose 
Alkoholis ir Kūdikiai. Labai naudinga knyga . 
Amžinos dainos. Parašė Jovaras ....................
Anarchizmas pagal Proudhono Mokslą ............
Amerikos ”Macochas,” su paveikslais .......................... 10c
Byla Detroit’o Katalikų su Socijalistais. ' Su paveik

slais. Kiekvienam darbininkui reikėtų ją perskaityti. 25c 
Dievo žmogus. Naudinga ir užimanti apysaka .... 
Delko žmogui reikia gert ir valgyt.............................
Davatkų Gadzinkos, padidinta ir pagerinta 6-ta laida 
Džian Bambos Spyčiai ir kitos fonės ......................
Du Broliu. 4-rių veiksmų drama iš liet, ateiv. Amer. 
Eilės ir Straipsniai. Su gražiais paveikslais ..........
Jaunystės karštis ir Susižiedavimas pagal sutarties 
Kunigų Celibatas .............................................................
Kodėl aš netikiu j Dievą? Parašė Iksas ..................
Kur musų bočiai gyveno? Istoriška žmon. praeitis 
Kaip tapti Suvienytų Valstijų Piliečiu ......................
Kurgi tas viskas nyksta? Parašė Z. Aleksa.............
Kaip senovės žmonės persistatydavo sau žemę..........
Lengvas būdas išmokti angliškai ..............................
Legališki žmogžudžiai, komedija 3-se aktuose..........
Lytiškos ligos. Pamokinimas apsisaugot blogą ligą 
Monologai ir Deklamacijos. Gražiausi monologai. 
Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyvenimo....................
Materijalistiškasis Istorijos Supratimas......................
Kokius Dievus garbino žmones senovėje? Pats vardas 

pasako knygos turinį. Ypatingai dabartinės krikščio
nystės gadynėje kiekvienas tikintis ir netikintis turėtų 
perskaityti, nes tada galės aiškiausiai suprast Dievo 
būtinumą. Kaina............................
Ta pati gražiais apdarais ..............

Naujausios ir visokios dainos........
Nihilistai. Tragedija 3-se aktuose 
O. S. S. arba Šliubinė iškilmė. Vieno akto farsas ___
Popas ir velnias ir kiti gražus papasakojimai..........
Paparčio žiedas ir kitos gražios apysakos..................
Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoj .................................
Revoliucijos giesmės su notomis, 2, 3 ir 4 balsams .. 
Sielos Balsai. Naujausios eilės .................................
Ta pati su gražiais apdarais .....................................  $1.00
Salomėja. JIerodienčs duktė. Drama viename akte 25c 
Stabmeldiška Lietuva ■■.... •■•••«••*•••••••«••••• 10c 
Šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juškevičiaus dainose 35c 
Socializmas ir Religija............................................................10c
Socializmo Teorija. Kiekvienas, kuris nori suprast atei

ties draugijinį surėdimą turėtų perskaityti. Ypatingai 
socialistams patartina atydžiai ją perskaityt................ 25c

Žmogaus Išsivystymas. Knyga su paveikslais .... 35c 
Ta pati knyga su gražiais ir tvirtais apdarais ...’. 50c 
Žemė ir žmogus. Knyga su paveikslais........................ 25c
Žingsnis prie šviesos. Vieno veiksmo vaizdelis.......... 10c
žmonių Skerdykla 15c

Norintieji užsirašyt "KELEIVĮ” ^rba siunčiant 
laišką, užrašykite šitokį adresą:

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius apauadintaa 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tildėte.

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius ją 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO" 
spaustuvę, o visados gausit teisingą Ir forą 
patarnavimą.

“KELEIVIS”
2SS Broadway, So. Boston Mass.



KELEIVIS." 8
Troe translation filed with the post-master at Boston, Mass., on June 
26, 1918, as retjuired by the Act of October 6, 1917.

Milžiniškas protestas prieš 
Lietuvos pavergimą. I

Bostono lietuviai pasmerkia keliai, kariumenė ir kiti da 
kaizerį ir jo bernus 

klerikalus.

Pereitoj nedėlioj So. Bos
tone buvo milžiniška lietu
vių demonstracija prieš kai
zerį ir jo pagelbininkus kle
rikalus. Da neatėjo prakal
bų valanda, o Lietuvių Salė 
jau prisikimšo kupina žmo
nių. Kada atėjo kalbėtojas 
keli šimtai žmonių stovėjo 
ant gatvės ir policija dau 
gau salėn jau neleido, ne
nebuvo vietos.

Tuojaus buvo atidaryta 
Socialistų Salė ir tenai įvy
ko kitas susirinkimas. Be' 
žmonių tiek susirinko, kac' 
ir į dvi sales negalėjo visi su
tilpti — daugiau kaip puse 
turėjo grįžti namo. Norėta 
gauti dar trečią salę, bet bu 
vo užimta.

Tai buvo da nematyta ii 
negirdėta šitoj lietuvių kolo
nijoj demonstracija. Tai bu 
vo musų žmonių protestai 
netiktai prieš Lietuvos plė
šiką kaizerį, bet podraug ii 
prieš vietos klerikalus, ku
rie savaitė tam atgal buve 
padarę ant panašaus mitin 
go organizuotą užpuolimą ii 
suardė jį.

Šitą mitingą šaukė šešiof 
South Bostono progresyvu 
lietuvių organizacijos. Ka 
dangi šį kartą buvo paimt- 
policija ir žmonės buvo bai 
šiai pasipiktinę klerikalų pa 
sielgimu sąvait-ė atgal, ta 
dabar jau tie pro-germa 
nai nedrįso triukšmo kelti 
nes bijojo, kad įtūžę žmonė 
jų nenulinčiuotų.

Lietuvių Salėj kalbėjo S 
Michelsonas, o Socialistų Sa 
lėj — J. B. Smelstorius. A 
budu susirinkimu vienbal 
šiai priėmė bendrą protest 
rezoliuciją.

Protesto rezoliucija.
Didelis pavojus šiandiei 

gręsia Lietuvai. Tuoj bu: 
jau keturi metai, kaip j: 
naikina karės audra. Kai 
mai ir miestai tapo jau suly 
ginti su žeme, tukstančia 
gyventojų, išmušti, o tuks 
tančiai palikę savo turtą iš 
bėgiojo po Rusijos tyrus 
Tapo suardytas visas nor 
malis šalies gyvenimas.

Negana to baisaus vargo 
koki kenčia nekalti Lietu
vos žmonės, telegramas ne
senai da pranešė, kad Vokie
tijos valdžia prijungė Lietu 
va prie Vokietijos ir rengia 
si užkrauti ant jos dalį sa 
vo karinės naštos. Tas reiš 
kia, kad kaizeris yra pasiry
žęs imti savo kariumenėr 
Lietuvos žmonės.

Prie šitų pragariškų kai
zerio pienų vykinimo prisi
dėjo ir Lietuvos reakcionie
riai. Pakol Rusijoj viešpa
tavo caro kumščia, tai tie 
reakcionieriai rėmė carą ii 
norėjo, kad Lietuva butu ke 
Rusija. Bet kaip tik care 
valdžia likos nuversta, kaų 
tik Rusija liko laisva šalis 
musų reakcionieriams j 
tuojaus pasidarė nebegera. 
Jie tuojaus pradėjo reika
lauti Lietuvos atskirimo nuo 
laisvos Rusijos. Tas laba- 
patiko kaizeriui, nes jis taip- 
pat norėjo atplėšti Lietuvą 
nuo Rusijos. Vokietijos im
perialistai nuo senai jau da
rė pienus išdraskyti Rusi
jos valstybę. Ir Lietuvos 
reakcionieriai jiems čia be
galo daug pasitarnavo.

Dar rugpjūčio mėnesyje 
Lietuvoje saujalė žmonių, 
klerikalams vadovaujant, 
sušaukė Vilniuje konferen
ciją, iškalno prižadėdama 
vokiečių valdžiai stoti už 
„amžiną militarinę uniją’’ 
Lietuvos su Vokietija to
kiomis išlygomis, kad į vo
kiečių rankas butų pavestos; 
Lietuvos tvirtovės, geležin

lykai.
Paskui, kalbėdama visos 

Lietuvos vardu, šita konfe
rencija užreiškė, jog Lietu-
ga neatsisakysianti susijun
gti su Vokietija. Ir sudary
ta tos konferencijos Lietu
vos Taryba (Land ratas) pa
skelbė viso pasaulio vai-j 
Ižioms visišką Lietuvos at- 
dskirimą nuo Rusijos, pri
rengdama tuo budu dirvą 
susijungimui su Vokietija.

Dar vėliau Kauno vysku
pas Karevičius, žymiausisį 
Lietuvos klerikalų vadas, 
įžvedė su vokiečių valdžia' 
derybas dėl įsteigimo Lietu-; 
vo j „krikščioniškai-konser- 
zatyvės monarchijos’’ po 
Vokietijos globa. Po pasi
kalbėjimo vokiečių genera- 
iam štabe su von liertlingu, 
isai pasakė viešai:

„Aš atvykau čionai įtikin- 
i vokiečių valdžią, kad jau 
(tėjo laikas pagalvot apie 
įkūrimą nepriklausomos 
Lietuvos, kuri, be mažiau
sios abejonės, glausis prie 
Vokietijos.

„Mes turime mintyje mo
ta rchišką (Lietuvos) vals- 
ybę, pastatytą krikščioniš
kais ir konservatyviais pa- 
natais. Ir mane čionai už- 
Ikrino, kad mano pasiuk - 
aai bus prielankiai apsvars- 
yti.”

Dar vėliaus, tūli Lietuvos 
darybos atstovai nuvažiavo 
Šveicarijon ir iš tenai išsiun- 
inėjo visoms valstybėms 
nemorandumą, reikalauda- 
ni Lietuvai „svetimo krau- 
o” karaliaus (reiškia, vo
kiško princo). Po tuo me- 
lorandumu pasirašė ir kun. 
7. Partuška, oficialis atsto- 
as Amerikos lietuvių (kle- 
ikalų) Tarybos, kuri turi 
Vashingtone savo ofisą.

Visais šitais nutarimais 
r memorandumais pasirem- 
lamas, kaizeris dabar ir pa
siryžo uždėti ant Lietuvos’ 
savo jungą.

Toks jungas reiškia di- 
ižiausią Lietuvai nelaimę.; 
vieš žinom, kiek kaizferis y- 
a sunaikinęs civilizacijos. 

Šitas razbaininkas išdegino 
Jelgiją, išpustė Serbiją, 
šiaurės Franciją ir vakarų 
Rusiją; jisai paskandino! 
ukstančius laivų su žmonė
ms ir tavorais; prieš jį su
kilo dabar visas pasaulis ir 
tėra jokios abejonės, kad 
Vokietija bus sumušta ir už 
zisus tuos nuostolius turės 
itlyginti. O jeigu Lietuva 
pasiliktų surišta su Vokie
tija "amžinais ryšiais" pini-į 
gintuose ir kituose reika-’ 
uose, kaip Lietuvos Taryba 
vra jau nutarus, tai ant Lie
tuvos žmonių butų užkrau
ta tokie karės mokesčiai, j 
kad ]ter desėtkus metų mu
sų tėvų šalis negalėtų atsi
kvėpti.

Todėl mes, South Bostono 
lietuviai, susirinkę Į mass- 
nitingą, sušauktą šešių 
South Bostono progresyvių 
ietuvių organizacijų 23 bir
želio. 1918 metų, nutarėm:

1. Išręikšti didžiausi savo! 
pasipiktinimą ir protestą! 
prieš kiekvieną vokiečių im-j 
perialistų pasikėsinimą pa
vergti Lietuvą duodarit jai i 
neva ’neprigulmybę” arba 
uždedant ant bejiegių jos j 
žmonių karinę naštą, arba i- 
mant Lietuvos žmones vedi-i 
mui pragariškos savo karės; i

2. Mes kuogriežčiausia pa-1 
smerkiame tokį begėdingą 
žingsnį, kokį padarė Kauno 
vyskupas Karevičius ir A- 
merikos lietuvių kunigas 
Bartuška, kaip lygiai ir ki

ltų Lietuvos išdavikų žings ' 
nius, ir užreiškiam, kad mes: 
kovosime su jais ir jiems pa-j 
našiais iki paskutiniųjų, i- 
dant gelbėjus Lietuvą nuo j 
kaizeriškai-klerikališkos ve-

rgijos;
3. Mes užreiškiam, kad 

padaryta jų begėdingą su
tartis su Vokietijos valdžia 
yra bergždžia ir nieko ne
reiškianti;’

4. Mes atsišaukiam į viso 
pasaulio žmones ir prašom 
jų užtarimo ir pagalys Lie
tuvos žmonėms, idant atsi
kračius žmogžudingo kaize-1 
rio užgrobimo;

5. Mes išreiskiam pageida
vimą, kad karei pasibaigus 
Vokietija butų priversta už
mokėti Lietuvai už visas pa
darytas jai skriaudas per ši
tą karę, ir

K Kad Lietuvos likimas 
butų pavestas patiems jos 
gyventojams nuspręsti.

A. kupstis, 
M. Duseika, 
Pirmininkai.

Prakalbos buvo jau pa
baigtos, kaip atėjo iš Chica- 
gos šitokia telegrama su pa
sveikinimu:

„Širdingai sveikinu South 
Bostono progresyvių lietu
vių komitetą ir jo sušauktą 
šiandien protesto mas-mi- 
tingą prieš Lietuvos paver
gėją ir jo bernus.

„Šalin kaizeris!
„Šalin vyskupas Karevi

čius!
„šalin visi Lietuvos lais

vės priešai ir išdavikai!
„Lai gyvuoja demokrati

nė Lietuva, suvienyta drau
giškais ryšiais su kitomis 
laisvomis tautomis!

„Lai gyvuoja darbininkų 
solidarumas!”

Po telegrama pasirašo 
drg. P. Grigaitis, Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos Pirmininkas.

DIDŽIAUSIS PIKNIKAS
Rengia L. S. S. 60 kuopa

Ketverge, 4 Liepos-July, 1918 m.
Prasidės 10 vai. iš r jie

CALEDONIA GROVE
Spring St., (prie Charles River) WEST>ROXBURY
Orchestra .bus gražiausia ir kiekvienas galės pasilinksminti iki sočiai. Kiek

vienas jau žino, kad s .eta gražiausia v.soj apielinkėj. Bus Įvairiausių losimų ir
lenktynių. Kas pagaus kaizerį, tam bus skiriamos dovanos. Nepraleiskit progos ir 
atsilankykit kiekvienas. Kviečia LS- S <W kp.
PASARGA: Vežiojantiems i- Boston'o reikia imti elevaitę South iki Forest Hills 
o iš ten paimli karą ( baries River Bridge, jis nuvežš iki daižui. Iš Busiodo lik 
5 centai iki pikniko v.etos.

I
žti namo tikrai smagus ir 
linksmi.

Bostono policija sutvėrė 
uniją.

Bostono policijos organi
zacija, vadinama Post m So
čiai Club, kuri, sako, prieši
nasi savo naųįų reikalavi
mams „pakėlimo mokesties 
karės laiku,’’ atsirado skili
mo pavojuj. Daugelis po- 
licmanų organizacija nepa
tenkinti, atsisakė nuo jos ir 
sutvėrė panašią i ugnagesių 
uniją, kuri nori prisidėti 
prie Amerikos Darbo Fede
racijos. Tečiaus liekasi 
klausimas, ar Darbo Fede
racija policmanų uniją pri
ims į savo tarpą. Policma
nų uniją šitoj šaly yra ne
paprastu apsireiškimu. A. 
D. F. įstatymai leidžia būti 
organizacijos nariais tik į- 
vairių darbo amatų darbi
ninkams, policmanai gi, nors 
ir samdomi, bet jie juk nieko 
negamina ir reikės svarsty
ti, ar policmanai yra darbi 
ninkais, ar tik dalis valdžios.

I

l 
i

REIKALINGAS 
BARBER1S.

Vienas kad dirbu visą laiką; 
antras — tik vakarais. Mokan
tys tą amatą atsišaukit tuojaus. 
Mokestis gera geriems darbinin
kams. (?)

J. K., 224 Broadway,
S0. BOSTON, MASS.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

į Dr. A. Montvid
į Lietuvis Chirurgu ir Gydytojas.

gų ir 16 nuo nepaprastų at
sitikimų. Diiterija apsirgo 
19, mirė nuo tos ligos tik 2.

Romos Legionas.
Romos Legiono skyrius li

kosi suorganizuotas taipgi 
ir Bostone, kaipo Naujosios 
Anglijos skyrius. Romos Le
gionas Amerikoje organi
zuojamas iš Amerikos italų, 
sutinkančių likti kareiviais 
ir nariais tautinio pulko.

Farrncrių domai.
Kas iš lietuvių farmerių 

netoli Bostono turi patogią 
vietą dėl draugiško išvažia
vimo nedėldieniais, malonė
kit greit pranešti šiuo adre
su:

255
M. J. Shiieikis,
Broadway,
So. Boston, Mass.

LSS. 60 kp. susirinkimas.
Ketvergo vakare (27 bir.) 

Socialistų salėj bus LSS. 60 
kuopos susirinkimas 8 vai. 
Nariai visi malonėkit susi
rinkti, nes yra labai svarbių 
dalykų apsvarstymui.

Strėnų Skaudėjimas
yra vien simptomas draugaujan
tis kitiems nesmagumams. Tatai 
paprastai paeina nuo kokios nors 
inkstu arba pūslės betvarkės ir 
reikalauja greitos priežiūros ir 
gerų gyduolių. Tokiuose atsitiki
muose męs patariame vartoti

Severa’s
lilaej ak Liver RtaeUy

’ ’ (Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
( I Kepenų). Pamėgink ją nuo per- 

tankaus arba nuo skausmingo 
’ ’ išsišlapinimo, arba duokite ją vai- 
( > kams nuo lovos šlapmimo. Ji su

teiks palengvinimą r.uo geltligės 
’ ’ ir skilvis rugštumo ir prašalina 
( ) tinimą kojų. Pilni nurodymai 

randasi prie kiekvienos bonkos. 
O Kaštuoja 75 ct. ir $1.25.
< I Parsiduoda visur aptiekose.*

W. f'. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAP1DS, IOWA

Chicago, III.
Miesto offisas: 
1553 \V. Madison Street,
Suite 600—612 
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563. 

\Vest Side offisas:
* 2225 So. Leavitt st. 

Vaiandos: 6-8 vakare. 
Phone Canal 4626.

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

t

B. S. Stone, Opn.D
Akių

Specijalistas

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVĮ.”

10 m. So. Bostone.

399 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

<

<1

Geriausia 
Lietuviška Aptieka M“

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunciame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos. .

! 

!

i
i

I f

i t

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

D-ras šliupas So. Bostone.
Šiomis dienomis So. Bos

tonan atvyko d-ras Šliupas. 
Jis buvo atsilankęs „Kelei
vio” redakcijon ir ilgai kal
bėjosi. Jis pranešė, kad 
Sandara paskyrė jį į lietu
vių informacijų biurą Wa- 
?hingtone savo atstovu. 
D-ras Šliupas labai norėtų, 
kad ir lietuvių socialistai 
pasiųstų tenai vieną savo į- 
galiotinį, nes tik visoms sro
vėms einant iš vien Washin- 
gtono valdžia pripažinsianti 
nepriklausomą Lietuvą. Jis 
jau buvęs V/ashingtone tuo 
reikalu ir kalbėjęsis su kai- 
kuriais valdininkais. Jie jam 
pasakę, kad valdžia su sro
vių ar partijų atstovais ne
norinti kalbėti. Ji reikalau
janti, kad butų visos tautos 
atstovybė. Tik tuomet, kuo
met lietuviai susitaikys tarp 
savęs ir paskirs savo dele
gatus, valdžia žiūrės į juos 
kaipo į lietuvių visuomenės 
atstovus ir svarstys jų rei
kalavimus.

D-ras šliupas dar pasakė, 
kad jis patyręs, jog kunigų 
landžiojimas į Washingtoną 
ir bandymas kalbėti visų lie
tuvių vardu, padarė labai 
blogą įspūdį tenai.

Smarki ekspliozija.
Nakčia iš panedėlio į utar- 

ninką Eustace Pennock and 
Co. fabriko j po num. 17 E- 
lectric avė., Brightone spro
go krakmolui daryti maši
na. Ekspliozija buvo taip 
smarki, kad nunešė visą 
triobos šoną ir sužeidė du 
darbininkus. Charles Eaton 
ir kitas vyras, kurie buvo 
viduje akspliozijai atsitikus, 
išliko sveiki. Ekspliozijos 
atbalsis tuojaus sujudino 
aplink gyventojus ir kai be
matant subėgo virš 3,000 
žmonių, pašaukta ugnage- 
siai, bet gaisro nebuvo, o 
triukšmo nemaža.

Lietuviai sujudę.
Pereito panedėlio vakare 

Lietuvių salėj buvo prakal
bos, parengtos lietuvių kata
likų. Kalbėjo neprigulmin- 
gųjų katalikų vyskupas 
Mickevičius iš Lawrence’o. 
Žmonių į salę netilpo, dau
gelį policija nuo durų grąži
no. -Tasai ėjimas klausytis 
to, kurį musų klerikalai taip 
baisiai prakeikia, parodo, 
kad lietuviai katalikai ištik-) 
rųjų pradeda nepasitikėti 
•savo „dvasiškais tėveliais.”! 
Mums gi rodos, kad žmonės 
iš vyskupo prakalbos tiek 
naudos turėjo, kiek iš kuni
giško pamokslo apie velnius. 
Kas nori tik vienus prieta
rus pakeisti kitais, tas tik 
klajoja.

Užsimanė žmogus diskusiją.
„Darbininko” 68-tam nu

mery tūlas P. P. Petrauskas 
kviečia Michelsoną į "disku
sijas.” Bet Michelsonas su 
tokiais P. P. Petrauskais, 
kurie da nemoka rašyt, Į 
diskusijas neina. Jeigu jau 
tas P. P. Petrauskas taip no
ri diskusijų, tai vienas "Ke
leivio” spaustuvės mokinių 
apsiima stoti su juo ir su
mušti jį. Taigi atsiliepk, 
Petrauske, jeigu nebijai.

LMPSA. 13 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks 2 d. 
liepos, prasidedant nuo 7:30 
vakare, LSS. 60 kuopos sa
lėj. Yra daug svarbių rei
kalų apsvarstymui, todėl vi
sos narės kviečiamos atsi
lankyti.

J. Sarapięnė, sekr.
P ATSIDUODA A L TOM OB1 LIŪS.
Studebaker. 7 sėdynėmis, 6 cilinde- 

riais, gerai užlaikytas, parsiduoda pi
giai. Matyt galima kožnu laiku. (27)
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Sąvaitčs bėgiu mirė 189 
žmonės.

Pereitos sąvaitčs l>ėgiu 
Bostone pasimirė 189 ypa- 
tos,' tai yra 53 ypatos dau
giau, negu tą pačią sąvaitę 
pereitais metais. Nuo 
pneumonijos (plaučių užde
gimo) mirė 9 ypatos; 2 nuo 
kokliušo; 28 nuo širdies li-

Beje, ar miklinate kojas 
piknikui, kuris įvyks 4 dieną1 
liepos? Pažiūrėkit į apgarsi
nimą. Sako, kad tai bus vie
nas smagiausių pasilinksmi
nimų, nes šokių kiek kas 
norės, bėgimo lenktynių ir 
visokių kitų galų bus įvalias, 
taip, kad žmonės galėtų grį-

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e

” 50c
25c 
50c 
20c
2bc 

1.00 
1.00
50c

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

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

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

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

skaudėjimo ........... 10 ir 25Č
Gumas nup dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir medika-

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

I. STONE,
Kampas Broaduay ir B st., S. Bostone 

Žiūrėkit! Vėl atdarus storas, ku
riame galite gaut visokių drapanų 
moterims ir vyrams ir gražių aprė- 
dalu vaikams. Ateikit ir persitikrin- 
kit kaip viskas pigiai parsiduoda. (26)

DAKTARAS Į 

Ia.l.kapocius| 
| LIETUVIS DENTISTAS. j 
^VALANDOS: Nuo » iki 12 dieną.Į

Nuo 2 iki 9 vak. š

NEDALIOMIS
iki 1 ▼. po pietų, i

Ofisas "Keleivio” namo. 
Broadway, tarpe C ir D Sts.j

SO. BOSTON, MASS.
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APTIEKA |
Teisingiausia ir Geriausia |
Sutaisom Receptus su di- j 

džiausią atyda, nežiūrint ar iš r 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš- *’ 
ki. Gyduolių galite gauti, ko- ; > 
kias tik pasaulyje vartoja, taip- i

I
gi visados randasi lietuvis ap- F 
tiekorius. j >

EDVARD DALY, Savininkas
18 Broadway, Se. Bastai. |
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo-" 
les atsiųsime.

I

Pirmutinis Bostone Lietuvis
kuris turi

Siutų, Overkotų ir Rainlcotų Krautuvę.
į
IV

Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir | 
auksuotų daiktų, visokios rųšies laikrodžių. |

Priimam, užsakymus ir pristatom į namus ant pa- | 
reikalavimo. jį

Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo- i į 
kėjimų, tik $1.00 į sąvaitę. ‘ į;

Taisom laikrodžius ir kitus auksinius daiktus..
P. KETVIRTIS •

233 Broadway, So. Boston, Mass. i

Perfumos visokių gėlių, 25c., 50c.. 75c., $1.00, $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

paslaptingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas 

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadvay, Kampas c st So. Uosti < 8as& J

Gražiausių Dainų ir Najausių 
EILIŲ KNYGA

MuMOOOie*

OtOMOMCJC*;*

Papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveiksiu, 
223 pustap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dekiairiuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

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

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkus tų knyga pasidžiaugs. Pinigus geriau

sia siųst ”Money Orderiu." popierinius galima siųst tiesiog papras
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir prili
pai už 3c. markę.

„KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS,


