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Metas XII.

106 žmones užmušti, 770 
sužeista; rezignavo 

4 ministeriai.

Vokiečiai smarkiai 
pradėjo mušt rusus.

SAKO. AZEVAS SU
IMTAS VOKIETIJOJ.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad gauti tenai vokie
čių laikraščiai rašo, jog Eu
genijus Azovas, buvęs slap
tas rusų valdžios šnipas, 
randasi Berlyne internuo
tas su kitais Rusijos valdi-

AMERIKONAI PRANCŪ
ZIJOJ DARBUOJASI.

Kiek Amerikos kariume- 
nės yra dabar Francuzijoj, 
tai didžiausi paslaptis. Kur 
jos stovykla ir į koki uostą 
ji siunčiama, taipgi laikoma 
slaptybėj. Tik pranešama, 
kad ruošiamas darbas eina 
dieną ir naktį. Transpor
tai su maistu ir amunicija 
vis ateina ir automobiliai 
tik ūžia tarp uosto ir ameri
konų kariumenės stovyklos. 
Uostai apstatyti sargyba ir 
pašaliniai žmones iš tolo ne
prileidžianti. Amerikonai 
dabar gyvena šėtrose ir dė
vi žaliom drapanom, nes to
kia spalva vasaros laiku iš 
tolo neįžiūrima.

Sakoma, kad vieną daly
ką amerikonai atlieka ge
riau da negu francuzai— 
tai rankinių bombų mėty
mas. Mat visi amerikonai 
nuo mažens įpratę prie svai
dymo "bolės,” todėl ir bom
bas jie vartoja labai gerai 
mėto—toli numeta ir gerai 
pataiko.

Pereitoj savaitėj Ameri
kos kareiviai Franccuzijoj 
gavo mėnesinę savo algą.

LVOVAS BUVO PRIE
ŠINGAS RESPUBLIKAI.

Kad buvęs rusų ministe
rių pirmininkas kunigaikš
tis Lvovas buvo priešingas 
respublikai ir žmonių lais
vėn, lai socialistai jau žino
jo, bet atžagareiviai nega
lėjo to suprasti. Ir mūsiš
kiai tautininkai su klerika
lais mušė jam telegramas 
manydami,kad tokie pasvei 
kinimai jam labai patiks. 
Bet Lvovo rezignacija da
bar visiems atžagareiviam^. 
parodys,koks iš jo buvo "re- 
voliueionierius.”Ne.s jis rezi 
gnavo vien tik dėlto, kad 
socialistai ministeriai griež
tai pareikalavo nieko ne
laukus imtis už reformų. 
Paduotas:^ socialistų ulti
matumas, kaip praneša 
Londono ”Exchange Tele- 
grapht korespondentas,rei
kalavo šitokid dalykų; ap- 

1 skelbti Rusiją respublika, 
panaikinti visus klesų skir
tumus, panaikinti visus me
dalius ir kitokius atsižymėji 
mo ženklus, pagarsinti ke
turis žemės bilius, iš pama
to j>erorgamzzuoti visa pi
niginę ir ekonominę šalies 
sistemą ir prašalinti visus 
nusidėjusius generolus.

šitiems reikalavimams 
plutokratas Lvovas pasiro
dė taip priešingas, kad ve- 
lyjo rezignuoti iš ministe
rių pirmininko, negu juo: 
išpildyti.

Tik stebuklas gali išgelbėti 
šalį iš kritiško padėjimo.

tarta apskelbt Petrograde 
karės stovį.

Ant rytojaus, 18 liepos, 
iš pat ryto jx> miestą pradė
jo lakstyt kazokai! Ant 

: sic nų išlipyta valdžios pra- 
. nešimai, kad draudžiama 
įrengti \isokias demonstra- 
i cijas.

Dabar paaiškėjo, kad jie r 
tas tris dienas 106 žmonės 
buvo užmušta ir 

i ta. Darbininkų ir Kareivių1 
į Taryba išleido atsiliepimą 
kuriame labai pasmerkia tų 
riaušių kaltininkus—Leni
no šalininkus.

Kerenskis išleido Balti
jos jūrių laivynui įsakymą, 
kad jurininkai suimtų vi- 

Įsus kurstytojus prieš lai
kinąją vyriausybę ir pri- 

! siųstų juos Petrogradan 
i ant teismo. Dabar Petro
grade, kaip telegramos sa
ko, vėl jau ramu.

!

Pereitoj savaitėj Petro
grade buvo didelių sumiši
mų. Tris dienas mieste ėjo' 
šaudymasis, kuriamo daly
vavo vyrai ir moteris, ka-! 
reiviai ir darbininkai. Kas1 
buvo tų sumišimų priežas
tim, iš telegramų negalima 
patirt, nes anglų cenzūra 
viską slepia. Žmonės ma
tomai sukilo prieš laikinąją 
vyriausybę, kam ji pradėjo 
užpuolimo karę. Keturi mi
nisteriai rezignavo. Visi 
keturi buržuazizjos atsto- 
vai-kadetai: finansų mi
nisteris Šingariovas, ap- 
švietos ministeris Manuilo- 
vas, ministeris Šachovkoi ir 
ministerių 
nigaikštis 
rojo vietą 
Kerenskis. 
kas užėmė

Pirmutinis 
kaip buvom pereitam nume
ryje rašę, kilo pereitos sa
vaitės panedėlį, kuomet ra
dikalai įtaisė demonstraci
ją prieš laikinąją vyriausy
bę ir į tą demonstraciją 
pradėta šaudyt.

Ant rytojaus, 17 liepos, 
2 valandą po pietų ištiko 
antras kruvinas susirėmi
mas. Nevos Prospektu ėjo 
demonstracija: moteris,
vaikai, vyrai, kareiviai ir 
jurininkai. Staiga ir vėl 
pasigirdo šūviai (kas šau
dė, telegramos nesako). De
monstrantai pradėjo šau
dyt iš karabinų atgal, šeši 
žmonės likos užmušti, o 
238 sužeista.

Būrys kareivių i\, ' _____ E_____ - .
atžagareiviško laikraščio kymą eiti į muši,pradėjo da- 
”Novoje Vremia” redakci- ryti mitingus ir svarstyti 
ją ir sustabdė laikraštį. Ka- ar klausyti to įsakymo, ar 
reiviai privertė darbiniu- ne. Ir tūli pulkai atsisakė 

Viršininkai sten-

pirmininkas ku- 
Lvovas. Pasta- 
laikinai užima 

Kitų vietas kol- 
kiti ministeriai.

triukšmas,

770 syžeis-

Į pradėtąjį rusu užpuoli
mą vokiečiai atsakė užpuo
limu. Ką rusai pirmomis sa
vo ofensyvo dienomis buvo 
laimėję, tą vokiečiai tuo- niais. 
jaus atėmė ir muša juos ea. 
toliau. I 48 valanda; likos 
nugrūsti 25 myliu frontu 
apie 20 mylių atgal, 
plotas Galicijoj, kuri 
Brusilovas pereitais mums 
paėmė su tokiais dideliais 
sau nuostoliais, likos iš rusų 
atimtas. Vokiečiu atakuo
jami ]>ereitoj subatoi rusai 
pasitraukė jau iki Tarno- 
iKilio miesto, kuri jie buvo 
paėmę 21 rugpiučio 1915 
m. Tarnopolis guli 20 mylių 
Galicijos gilumoj ir tenai 
rusai buvo įsitaisę savo pa
pėdę. iš kur rusų kariume-

> visą

RUSŲ PULKAI ATSISA
KO EIT MUŠIN.

Rusu karės vvriausybė >, . . .-. . .išleido'paaiškinimą, k^ėll^vę pinigų jie tuojau iš
rašai negalėjo atsilaikyti lustm0 visas v,etos vyno >r 
prieš vokiečių atakas Gali-' 
cijoj. Pradėjus vokiečims 
per 20 mylių smarkiai ata
kuoti priešakines musų po
zicijas,sako tas pranešimas, 
607-tas Mlynovo pulkas iš
liko savo apkasus ir pasi
traukė sau toliau. Iš tos 
priežasties ir kitos kariu
menės dalis turėjo trauktis 
atgal. Tas davė ] 
l.ui progą 
ofensyvą su dideliais pasi
sekimais.

”Musų nepasisekimas pa
eina daugiausia nuo to.” 
sako tas pranešimas, ”kad 
kelintas pulkų, būdami bol- 

užgriebė ševikų įtenkmėje, gavę įsa-

priešinin-
išvystyt savo

reiviai privertė darbinin
kus sustatyt ir atspauzdint klausyti, 
atsišaukimą, kame Petro- gėsi priversti juos klausyt, 
grado žmonės kviečiami su- bet nieko negelbėjo.”
kilti ir nuversti laikinąją 
vvriausvbę.

Vakarop ant Nevos Pros
pekto pasirodė dvi kanu ei
lės ir keli kulkasvaidžiai 
prieš demonstrantus. De
monstrantai da daugiau Į- 
nirto, kuomet atėjo iš fron
to žinia, kad vyriausybė aš
triai persekioja tuos karei
vius, katrie atsisako jos 
klausyti. Ant vėliavų buvo 
parašyta: ”Šalin laikinoji 
vyriausybė! Visa valdžia 
turi pereiti į Darbininkų 
ir Kareivių Tarybos ran
kas.” Po miestą pradėjo 
lakstyti šarvuoti automobi
liai su kulkasvaidžiais ir 
vaikyti demonstrantus. Ant 
Troicko tilto įvyko susirė
mimas su kazokais. Keliū
tas kazokų buvo užmušta. 
Vėliau pradėta šaudvtis 
prie Taurydos rūmų. Čia 17 
darbininkų sužeista. Penki 
automobiliai su demonst
rantais buvo nulėkę ant 
Varsa vos vagzalo norėda
mi suimti tenai Kerenskį, 
bet nespėjo, tas buvo jau 
išvažiavęs karės frontan. 
Nakties laiku įvyko minis-, 
terių tarybos posėdis ir nu-

KERENSKIS PADARY
TAS DIKTATORIUM.
Telegramos praneša, I 

nuo 23 liepos premieras Ke-I Joį

Francuzijoj pigus, tai ame
rikonai geria jį kiek lenda.

SIAMAS APSKELBĖ 
KARŲ VOKIETIJAJ.
Pereitoj savaitėj ir Sia

mas apskelbė karę Vokieti- 
jaj. Visi vokiečiai ir aus
trai tuojaus buvo areštuoti 
ir jų bizniai uždaryti.

Siamas—tai nedidelė ka
ralystė pietryčių Azijoj: 
gyventojų turi apie 8,000,- 
000. Kariškos Siamo spėkos 
tečiaus nedidelės. Kariu
menės ramybės laiku šita 
šalis turėdavo 12,000 karei- 
viųų ir apie 20 nedidelių lai
vų.

Apskelbus karę, Siamo 
valdžia tuojaus konfiskavo 
9 vokiečių laivų kurie sto
vėjo Siamo uostose.
PAKORĖ 30,000 LENKŲ.

Lenkų atstovas Dašinskis 
Austrijos pariiamenti pra- 

I nešė, kad sulyg Vienos ”Ar- 
i beiter Zeitung” apskaity- 
Imo, vokiečiai pakorė jau

nė Galicijoj gaudavo 
paramą.

Išlaužta 
spraga tokia didelė, kad jų 
pozicijos likos išstatytos pa- 
vojun iš abiejų pusių. Vo
kiečiai su austrais ėmė 
smarkiai atakuoti juos Ru
munijoj ir Vilniaus-Smor- 
goniaus-Dvinsko apielinkėj.

Petrogradas išleido paai
škinimą, kad rusų karei
viai apskritai imant nesi
laiko taip kaip reikia, o vie
tomis ir visai atsisako muš
tis.

rusų fronte

Astuoni metai atgal šitas 
Azovas prigulėjo prie rusų 

! sočiai-revoliucionierių par- 
Visas rijos ir buvo tenai labai vei- 
gen.'klus žmogus. Jis organi

zuodavo ant didelių caro 
valdininkų gyvasties suo
kalbius ir pats juose daly
vaudavo. Jo mašinacijomis 
buvo užmuštas didis kuni
gaikštis Sergius ir vidaus 
••eikalų ministeris Plėvė. 
Niekam ir galvon neparėjo, 
kad "radikališkas revoliuci
onierius” butų šnipas. O 
'netgi pasirodė, kad šnipas 
jis buvo. Ir nuo to laiko, 
kaip tas paaiškėjo, Azevas 
slapstėsi užsienyje, bijoda
mas. kad revoliucionieriai 
jo neužmuštų. 19J0 metuo
se buvo pasklvdęs gandas, 
kad vViesbadene revoliucio
nieriai jį nudėjo, bet 
gandas, matomai, buvo 
teisingas.

i

!

tas
ne-

i

i

30,000 lenkų užimtoj Lenki
joj. Atstovas 

renskis lieka jau Rusijos taįpgj nrodinėjo, 
valdžia

Atstovas Štriberg 
kad vo- 

žiauriaidiktatorium. į kiečių
Neaprubc-žiuotą valią si- į einasi su nužiūrėtais poli- 

tam jaunam revoliucionic-; tjškais prasikaltėliais, ant 
riui suteikė Darbininkų ir ko vokiečių patriotas Hei- 
Kareivių Taryba su laiki- susukęs: 
naja vyriausybe, kad jis vartota kilpos. Lk.
galėtų nuslopinti kartume- kus visus reikia iškarti!"

Kareivių ' 
naja vyriausybe, kad jis

nėj maištą. Kerenskio jau 
išvažiavo karės frontan.

Pradėjus 
laužtis Rusijos

”Da per maža
vartota kilpos. Maištinin-

Neleidžia Airių socialistų 
konferencijon.

Airijos Trade Unijos 
Kongresas ir Darbininkę 
Partija išrinko į socialistų 
konferenciją Stokholme du 
delegatu, O?Brieną ir 
Campbellą, bet Anglijos 
valdžia atsisakė duot jiems 
nasportus ton konferenci- 
jor. važiuoti. Matyt Angli
jos valdžia bijosi, kad airiai 
nepapasakotų pasaulio dar
bininkams apie jos "demo
kratizmą” Airijoj.

42,000 STUDENTŲ 
PAšAUKTTA KARĖN.
Iš Kopenhagos praneša

ma, kad Vokietijoj pašauk
ta 42,000 studentui 
frontan, būtent: 
Berlyno universiteto 
Bonno universiteto • 
Heidelbergo 
Municho 
Leipzigo 
Ir taip toliaus. 
Iš 42,000 studentų 
esą jau užmušta.

karės

n 
n

J,

VOKIEČIAI NETEKO 
JAU 4,523,307 KAREIVIŲ.

Ijondonas, pasiremdamas 
oficialiais vokiečių rupor
ais, skelbia, kad nuo karės 
iradžios iki pereito, birže- 
io pabaigos vokiečiai nete- 
.o išviso 4,523,307 kareivių, 
šitie nuostoliai dalijami 
ūaip: užmušta ir nuo žaiz- 
lu mirė 1.032,800, nuo ligų 
airė 72,960, nelaisvėn paim- 
a ir bejokios žinios prapuo- 
ė 591,966,sužeista 2,825,581.

Bet kiek anglai neteko, 
Londonas užtyli.

RUSIJOS PILIEČIAI AN
GLIJOJ TURĖS EIT 

KARIUMENĖN.
Iš Londono pranešama, 

<ad Anglijos valdžia, pasi 
arus su laikinąja rusų vy

riausybe, padavė parlia- 
ricntui patarimą, kad An
glijos valdiniai Rusijoj ir 
Rusijos piliečiai Anglijoj, 
kurie tinka kariumenei, tu- 

i grįžti savo šalin, arba 
loti kariumenėn tenai, kur 

jie gyvena. Sakoma, 
as įneis galen nuo 20 

piučio.

kad 
rug-

Laikinoji rusų vyriausy- 
vė išleido į žmones atsišau
kimą, nurodydama, kad ša
liai gręsia labai didelis pa
vojus ir reikia sujungti vi
sas savo jiegas, kad atrė- 
mus baisų priešą.

"Piliečiai! Pavojinga va
landa išmušė!” pranešimas 
sako. "Kaizerio pulkai 
pralaužė revoliucinės musų 
armijos frontą. Šitą baisų 
pavojų padidino vienų kri- 
minališka lengvamanystė 
ir aklas fanatizmas, o kitų 
išdavystė.” Vyriausybė 
vienok išreiškia viltį, kad 
šitas krizis pereis, tik visi 
turi stoti ginti šalį, kad 
priešininkas nesunaikintų 
jaunutės demokratijos.

Bet vėlesnės telegramos 
iš Petrogrado praneša, kad 
augšti valdininkai tenai sa
ko, jog Rusiją tik stebuklas 
galįs išgelbėti. Vyriausybė 
savo atsišaukime taipgi ga
na aiškiai pasauliui prisipa
žįsta, kad Rusijos padėji- 
maslabai sunkus.

Neoficialės žinios iš sui
rusio rusų fronto sako, 
kad Tarnopolio tvirtovė 
Galicijoj, kurią rusai laikė 
nuo 1915 metų, jau puolė. 
Kariumenė oficierių ne
klauso ir maištas apima vi- 
ą rusų frontą.
Petrograde manoma, kad 

Hindenburgas su kaizeriu, 
oasinaudodami šita suirute, 
bandys sulaužyt rusų armi
jai nugarkaulį ant’ visados, 
lau atsirado žmonių, kurie 
pataria kviesti caro dėdę, 
didijį kunigaikštį Mika- 
■ojų, kad jis bandytų gelbė
ti Rusiją. Jeigu prie to pri- 
eitų, tai caro šalininkai vėl 
galėtų pakelti galvą.

5*

RUSAI ŠAUKS SĄJUN
GININKŲ KONFEREN

CIJĄ.
Laikinoji rusų vyriausy

bė, atsišaukdama į savo 
žmones kad jie nusiramintą 
ir nekaltų darbininku laiku 
triukšmo, sako, kad ji sten
gsis rugpjūčio mėnesyje 
sušaukti sąjungininkų kon
ferenciją. kad apkalbėjus 
jų užsienio politiką ir sutai
kius ją su rusų revoliucijos 
iškeltais principais, šit* j 
konferencijoj Rusija bus 
atstovaujama nevien tik 
diplomatų, bet ir liaudies 
atstovų, lieto da praneši
me sakoma:

'Tuo pačiu laiku vyriau
sybė praneša, kad nei vie
nas lašas kraujo rusų kare ;- 
vio nebus pralietas svet - 
miems reikalams, apie ką 
jau buvo paskelbta visam 
pasauliui.”

LENINAS PABĖGO.
Iš Petrogrado atėjo ži

nių, kad "kairiųjų radika
lų” vadas Nikalojus Leninas 
kuris vadovavo Petrogrado 
riaušėse, pabėgo persiren
gęs į matrosą. Įtariamas vo
kiečių šnipas Kozlovskis 
<ar Karlovskis) esąs areš
tuotas.

PETROGRADO GATVĖ
SE KANUOLĖS.

Pereitoj sąvaitėj Petro
grade pasklydo gandas, 
kad ant durnos rūmų bol- 
šovikai rengiasi padaryti 
ušpolimą, kad suėmus soci
alistų ministerius Skobele- 
vą, černovą ir Ceretellį. 
Kad apsaugojus juos nuo 
to ušpuolimo, prie durnos 
rūmų buvo nusiųstos dvi 
anuotos. Prie žiemos ru- * 
mų. kur stovi vyriausybės 
pajiegos; taipgi pastatyta 
kanuolė.

KAIZERIO. ATSAKYMAS 
I AMERIKOS KONS

KRIPCIJĄ.
šaukia 2.000,000 vokiečių 

amerikonams pasitikti.
Amerikos karės departa

mentas sužinojo, kad- Vo
kietijoj pašaukta da 2,000- 
noo naujų vyrų kariumenėn. 
Tai esąs kaizerio atsaky
mas į Amerikos koskripci- 
ją. Manoma, kad tos nau
jos epėkos bus panaudotos 
prieš amerikonų kariume
nę.

I ANGLAI ATMUŠĖ OR- 
LAIVŲ UŽPUOLIMĄ.
Pereitoj nedėlioj 

čių orlaiviai buvo 
antrą užpuolimą ant 
Jijos dienos laiku, 
dalyvavo 20 orlaivių. 
Ių artilerija ir lakūnai 
puolikus tuoj atmušė, 
vis dėlto jie I i žmonių 
mušė ii 26 sužeidė.

Po tų žodžiu visi lenkai ir 
nuo sėdy- 

ant Heinės. 
sumišimas,

j kiti slavai šoko 
niu ir puolėsi 

gihunon ir PaSidarė toks _______ ,
tuo pačiu laiku rusų karei- ka(| pirmininkas turėjo už-

vokiečiams

viams atsisakant klausyti 
vyriausybės įsakymų, Rusi
ja pamatė prieš save didelį 
pavojų. Žmonės žiuri i jau
ną Kerenskį kaipo į vienin
teli šalies išganytoją.

Visam rusų fronte kariu
menės vadams jau įsakyta 
šaudyt visus kareivius, ku
rie tik kels maištą arba į klausima apie pavedimą vi- 
bėgs iš armijos. — —.•

Bet ar šaudant 
reivius galima bus 
čius įveikti, 
me vėliau.

daryti posėdį.
MASKVOJ BUS VISUO
TINAS RUSŲ ŠUVA- 

ŽIAVIMAS.
Už poros sąvaičių Rusi

joj bus visuotinas žmonių 
suvažiavimas. Šitas suva
žiavimas tarpkitko svarstys

SOCIALISTŲ KONFE
RENCIJA VĖL ATIDĖTA.

T a rptauti nę soc i a 1 i st u 
konferencija Stokholme, 

kur dalyvaus viso pasaulio 
darbininkų atstovai, liko 
atidėta da ant vėliau. Da
bar laikas konferencijai 
paskirtas 1 rugsėjo. Kon
ferenciją šaukia Rusija 
proletariatas.

I

I

'sos valdžios į Darbininku ir 
savo ka- Kareivių Tarybos rankas, 

vokie- Suvažiavimas bus laikomas 
tai pamatysi- Į Maskvoje, kur nėra tiek 

triukšmadarių.

APIE VILNIŲ RUSAI 
IMA VIRŠŲ.

Iš Petrogrado pr o ;u- 
ir.a, kad Vilniaus apieiinke 
rusai pradėjo jau imli vir
šų ir paėmė 1,000 vckiečii' 
nelaisvėn.

RUSAI PASKANDINO 
SUBMARINĄ.

Iš Petrogrado praneša
ma, kad Baltijos juroj ru- 
-ii mininkas paskandino vo
kiečių submariną. Vokie
čiai jurininkai žuvo kartu

voki '- 
padai e 

Ang- 
šį karią

Ang
is ž-
bei 
už-

LENINO NENNORI 
AREŠTUOTI.

Iki šiol rusų vyriausybė 
Ix ni.no neareštavo, nes ne
nori daryti iš jo kankinio, o 
io agitacija prieš vyriausy
bę nesanti pavojinga, nes 
žmonės jo neklauso.
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KELEIVIS.

Į APŽVALGĄ
DARBININ K U TARYBA 

YRA SV ARBUS 
DALYKAS.

Kad Darbininkų Taryba 
yra svarbus dalykas, tai pri
pažįsta visi, kam tik rupi 
darbininkų reikalai. Jai 
priešingi tik kunigai, kapita- 

darbininkųlistai ir kitokie 
neprieteliai.

"Laisvė” su 
mis” nesutinka, tečiaus A* 
merikos Lietuvių Darbinin
kų Tarybai, kurią "Naujie
nos” sumanė, "Laisvė" pri
taria. Ji mano, kad jai ir 
Kapsukas pritartų, jeigu 
jisai butų Amerikoj. Ji la
bai teisingai pastebi, kad tie 
žmonės, kurie priešinasi 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos steigimui, priešinasi dėl
to, kad turi asmenišką pik
tumą ant tos Tarybos suma
nytojų. Nes kągi ištikru- 
jų galima prieš tokią Tary
bą turėti, klausia "Laisvė,” 
ir tuojaus atsako:

"Ogi nieko ’ Remdami rusų 
revoliuciją, mes mobiiizavom ne 
vien soc., bet ir, abelnai, kairių
jų minias.
nepaskendom 
nioj.

"šaukdami
renciją, męs 
bendro darbo 
kimo visų kairiųjų elementų 
(atsiminkite dienotvarki, kuri 
ant nelaimės, nedabaigėm). 
Veik visuose miestuose turim 
draugijų sąjungas, o ar socia
listai ten paskendo minioje? 
Nieko panašaus. Massachu- 
setts veikia labai plati Įstaiga, 
pirmeiviškų draugijų konfe
rencija politikos kankiniams 
šelpti ir iš to tik naudos turi
me. Anglų kairieji dalyvau
ja tame judėjime—o juk męs 
ant jų neužsipuolam

O gal tūliems "internacio
nalistams” nepatinka, kad. 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos pamatan de
dama Lietuvos laisvė? Bet 
klausykit:

"Jei mums rupi Chinijos ir 
Indijos liuosybė, kodelgi netu
rėtų rūpėti Lietuvos liuosybė? 
Esame ne vien amerikonai, bet 
ir tarptautiečiai. Skriauda 
kiekvienai tautai yra skriau
da dėl musų visų.

"Bet gal musų judėjimas 
nusilpnės? Ale ne. Kur čia 
tau. Pereitą mėnesį Soc. Par
tija užaugo ant 10,000 narių, 
o šį mėnesį užaugs, kaip sako 
Germer, ant 20,000. Reiškia, 
musų Įtekmė nepuola, nors 
’people’s Council’ių’ judėji
mas žymiai auga.

"Bet ką čia daug kalbėt'. 
Ana patsai Lenin, tasai kairių
jų kairysis, sako, kad šiandien, 
padėkime. Rusijoj būtinai rei
kia dalyvauti darbininkų tary
bose, nors jų dauguma suside
da iš sočialpatriotų.”
Taip rašo "Laisvė,” ku

rios prie "sočialpatriotų” ir 
"oportunistų” turbut niekas 
nepriskaitys.

Latvių kairiųjų socialis
tų organas "Strahdneeks” 
72-ram savo numeryje taip
gi karštai agituoja kurti 
darbininkų tarybas. Jis sa
ko, kad tai yra "žmonių vei
kimas, kuris turi didelę atei
tį.”

Ir ištikrujų, kaipgi kitaip 
darbininkai gali susivienyti, 
jei ne tokių tarybų ar tary
bos keliu? Juk į vieną kokią 
nors organizaciją visi darbi
ninkai iš karto niekados ant 
svieto negalės susiorgani
zuoti. Jeigu Rusijoj butų 
laukiama, pakol visi darbo 
žmonės susiorganizuos į 
socialistų organizaciją, tai 
caro valdžia da kažin kolei 
butų viešpatavus. Tik su
tverta Darbininkų ir Karei
vių Taryba padarė taip, kad 
caras ir jo ministeriai likos 
areštuoti, kad naujoji bur
žuazijos valdžia turėjo pra-

"Naujieno-

[U-

Ir išėjo gerai, mės 
'bespalvė j’ m i-

kairiųjų konfe- 
norėjom patiesti 
pamatą dėl vei-

Šitoks nutarimas katuli-' 
kų dvasiški jai tečiaus labai 
nepatiko ir Panamos arcr 
vvskupas ekskomunika vo 
visus parlian ento narius, 
kurie balsavo už tą įstaty
mą.

"DARBININKAS” AT
ŠAUKIA SAVO MELĄ.
N tekindamas neprigul- 

mingus katalikus "Darbi
ninkas" priėjo prie to, kad 
dabar savo melą priseina at- 

• i. Apie CambriJge- 
,;us nepr'gi- mingų ‘tataii- 

245-tam savo 
numeryje 'Darbininkas” 
tiek primelavo, kad kr. k u 
rie žmonės buvo jau nuta
rę traukti jį teisman 
kriminališką šmeižimą. Pa
vyzdžiui, jis prirašė, 
’nezaležninkai” 
neprigu’mingi 
mdėju apie $6 000 ant para
pijos, bei tie pinigai prapuo
lė. Ir toliaus "Darbininkas" 
tyčia taip nupasakojo, kad 
išrėdytų, jog tais pinigais 
pasinaudojo buvęs neprigul- 
ningų katalikų kunigas ir 
vielos lietuvių biznierius p. 
Bartkevičius, kuomet ištie
sti tenai nieko panašaus ne
buvo. Ant neprigulmingos 
parapijos Cambridgejuje pi
nigų niekas nerinko ir netik 
>6.000, bet 6-šių centų tam 
reikalui nebuvo sudėta. Tas 
abai aiškiai buvo aprašv a 
23 "Keleivio'' numeryje.

Dabar "Darbininkas” pa
rarė. kad už tokį melą gali 
Įeit blogai ir 77 (259) savo 
numeryje ji jau atšaukia. 
3irdi:‘
vietiniu žinių skyriuje 
pranešimas iš 
Mass. apie pinigus 
įieprigulmir.gai 
iiyčiai ir ten buvo 
kad tais pinigais 
nę tarp savęs nepriguln 
bažnyčios kunigai ir 
-čius.

"Daugelis lietuvių 
į spėlioti, kad p.

yra p. Bartekevičius, Cambrid- 
ge lietuvių biznierius ir berei
kalingai jį intarinęti.

"Dabar paaiškėjo, kad p. 
Bartkevičius nieko bendro su 
tais pinigais neturi ir intaria- 
mai buvc jam daromi visai 
neteisingai.”
Vadinas, "Darbininkas” 

ats prisipažino, kad jis ra- 
ė neteisingai. O tečiaus 
r.-ie kiekvienos progos jis 
'iriasi, kad ils yra teisin- 
giausis laikraštis, kad jis ne- 
tuomet nemeluoja.

Jau pats toks pasigirimas 
ra melas. Laikraštis tal
kina visokias koresponaen- 
ijas ir jis nekuomet negali 
?ut užtikrintas, kad kores- 
'ondentai rašo jam tiesą, 
vad redakcija butų ir ka- 
,in kaip teisinga, talpinda
ma korespondencijas ji Vl
ados gali paskelbti didžiau- 
ią netiesą.
"Darbininko” gi ir pati re- 

lakcija mėgsta nepatinka
mus sau žmones neteisingai 
tekalbėti. Štai vieną tokį 
ipka’lbėjimą ji dabar priver
sta atšaukti, o už kitą yra 
apskųsta ant $10,000.

Mes nenorime iš "Darbi
ninko” bėdų džiaugtis. Mes 
Ha nušvietėm jo veidą tik 
dėlto, kad jis labai mėgsta 
Apie "Keleivio" "melus” kal
bėti. Taigi, "gydytojau, iš
gydyk pirma pats save.”

laikinoji vyriausybė turi so
cialistų klausyti (atsiminkit 
Petrogrado rinkimus). , '

Amerikoje tas da leng- parapiją
viau padaryt. čia darbo
žmonės jau organizuoti. Jie 
turi savo unijas, susišelpi- 
mo draugijas, politikos kliu- 
bus ir tt. Reikia tik visas 
tas draugijas suvienyti. To
kia draugijų sąjungą ir su
darys Tarybą. Tarp ameri
konų darbininkų tas darbas 
jau pradėtas ir sparčiai ei
na pirmyn. Jie tokią Pa 
rybą pavadino "People*s 
Council,” kas reiškia liau
dies taryba.

Amerikos lietuviams taip
gi būtinai tokia taryba re i 
kalinga. Tai yra vieninte
lis būdas suvienijimui visų 
progresyvių musų žmoni j 
ir draugijų. Jeigu iš darbi 
ninku tarpo šitam sumany
mui kas priešingas, tai jis 
turi būt arba didelis tamsu- 
nas, arba slaptas kapitalis
tų agentas.
IKUNIGAI VARO JUODA

ŠIMČIŲ DARBĄ.
"Naujosios Lietuvos" li

tam numeryje rašoma:
"Tikrai sužinota, kad Petra

pilio bažnyčiose kunigai vare 
kuosmarkiausią agitaciją prieš 
revoliucionierius ir socialistus. 
Kad kunigai, vengdami viešų 
mitingų, išnaudoja bažnyčią 
savo siauriems klerikalinės po
litikos tikslams, vietoj to, kad 
skelbti žmonėms tikėjimą. Ma
ža to. 
čius žmones prieš socialistus 
Pavys., gegužės 14 d. kun. Ra 
cevičius 9 linijos bažnyčioje 
iškoneveikęs socialistus, drau 
clė eiti į organizacijos komisi
jos šaukiamą priešrenkamajį 
į Liet. Seimą susirinkimą, lie
pė nudraskyti prie bažnyčiom 
išklijuotus pakvietimus ir va
lė nuo bažnyčios ’Nau josio? 
Lietuvos’ pardavinėtojus. Iš 
Riežicos Darbininkų Atstove 
Taryba praneša, kad vietiniai 
kunigai priešrenkamuose susi
rinkimuose. agituodami prieš 
socialistus, skelbia, kad ga 
reiksią net kraują pralieti.

"Prieš tokį bažnyčios ir tikė
jimo išnaudojimą ’kontr-revo- 
liucijos tikslams griežtai pro
testuojame ir perspėjame, jei
gu ir toliau bus kunigų varto
jami tokie kovos budai, mes 
priversti busime į tai tinkamai 
reaguoti, o taip-pat kviečiame 
draugus darbininkus griežtai 
pasipriešinti reakcionierių 
sauvaliai.”

Kunigai kursto tikin

I

už

buk 
(suprask: 
katalikai)

I

Darbininko’ num. 245-me 
tilpo 

Cambridge, 
surinktus 

i lietuviu baž- 
pažymėta, 

gal pasidali- 
’m ingos 

p. Bayt-

pradėjo
Bart-čius

TANANEVIČIUS NU
TEISTAS 3 METAMS 

KALĖJIMAN.
Vienas musų skaitytojas 

prisiuntė iš Chicagos ”Dai 
ly News” iškarpą, kur rašo
ma, kad Jonas M. Tanane
vičius, buvęs privatinio ban
ko savininkas, likos nuteis
tas 3 metams kalėjiman už 
tai, kad priiminėjo bankon 
pinigus, kuomet jo bankas 
jau nebegalėjo išmokėti 
skolų.

Tananevičius leido katali
kišką laikraštį "Kataliką” ir 
plačiai tą banką tarp lie
tuvių reklamavo. Taigi 
daugiausia į tą katalikišką 
banką pinigus dėjo tamsus 
katalikai. .Kaip valstijos 
prokuroras Hoyne sako, tie 
bėdni lietuviai (poor Lith- 
uanians) neteko išviso apie 
$-500,000, kuriuos jie buvo 
per savo gyvenimą susitau
pę.

”Tananevičiaus nubaudi
mas turėtų būt pasarga ............v.
kiekvienam privatiniam' žmonių valdžia, o ne bažny- 
bankieriui,” pasakė proku-1 čia, kuri rūpinasi dvasiniais, 
roro asistentas Raber. Į neapčiuopiamais dalykais. 

Tananevičiaus advokatas Prie to patįs katalikų kuni- 
prašysiąs perkratyti bylą iš 
naujo ir tuo tarpu Tanane* katalikų šalis) ir apsivedi- 

____ vičius paleistas už $10,000 
gižaHnti ir kad dabartinė parankos.

VALDŽIA NEPRIPAŽĮS
TA BAŽNYČIOS ŠLIUBO.

Panamos respublikos par- 
liamentas nutarė, kad nuo 
šiol bažnyčios šliubas tenai 
nieko nereikš. Vienintelis 
legališkas šliubas bus tik ci
viliškas šliubas.

Respublikos prezidentas 
Parras šitą nutarimą pa
tvirtino ir jis virto įstaty
mu.

Toks nutarimas pamatuo
jama tuo, kad žmonių susi
tuokimas yra draugijos rei
kalas ir jį turi kontroliuoti

gai yra nevedę (Panama yra

mo reikalais jiems visai ne
pritinka užsiimti.

I

PIKTADARIAI, KURIEMS 
ĮSTATYMAI NERAŠY Tl. j

Suvienytose Valstijoje yra 
taip vadinamas Shermano 
įstatymas, kuris draudžia 
trustams tvertis. šitas įsta
tymas gyvuoja jau su vir
šum 25 metai. Ir. lyg pasi
tyčiojimui iš to įstatymo, 
per tą laiką priviso tiek t lus
tų, kad šiandien Amerikoje 
nėra tos pramonės, nėra iš- 
dirbystės, nėra gamtos tur
tų, kurie nebūtų trustu kont
rolėj. Visviena, ar 
rankos ką padaro, ar gam
ta žmonėms ką gamina— 
viskas apžiota trustų. Pra
dedant žibalu ir baigiant 
vandeniu, r.uo šviesos iki 
maisto, nuo lopšio iki gra
bo—viskas tų plėšikų lanko
se. Sugriebę viską į savo 
rankas, tie razbaininkai plė
šia visuomene iki paskutinio 
cento. Plėšia žmones ir 
juokiasi iš visų įstatymų.

.šiomis die 
šimtą tų plėšikų i 
traukta teisman 
ną negirdėtu kainų < 

lies.' Kaltino juos 
Shermano įstatymo, 
ėjo New Yoi 
vo išteisinti, 
įiems piktai 
mai nerašyti 
matymu pas:? 
t’k Danbury 
uniją nubausti 
kuri buvo

,r žmonių 
ar gam-

omis keliasde- 
buvo pa- 

už pakeli- 
, ant ang- 

sulvg 
______ Bria 
ke. Bet visi bu- 

Pasirodo, kad 
-ariams įstaiy- 

Shermano 
emiant galima 

skribelninkv. 
ant $250,000, 

paskelbus savo 
kompanijai boikotą ir "nus
kriaudė” milioninį jos biznį, 
bet kada milionieriai susidė 
įę į trustus plėšia žmones, tai 
Shermano įstatymas nevei
kia.

Išrodo, kad tie piktadariai 
dėlto tik ir traukiami teis
man, kad išteisinus juos vi
suomenės akįse. Ir taip bus 
patol, pakol darbininkai ne 
usipras ir nepaims valdžios 

ir teismų į savo rankas. Rei
kia tai atsiminti, kuomet a- 
seina rinkimai.

iš

n

JAU PRASIDEDA KAL
BOS APIE GRAFTĄ.
Amerika da nepradėjo ka

riauti, o jau garsiai pradėta 
kalbėti apie graftą, kitaip 
sakant, apie vagystes. Spau
da nuolatos šaukia, kad tik 
neatsikartotų civilės karės 
istorija, kuomet įvairus pa
triotai glebiais vogė visuo
menės pinigus.

Kongresas dabar nutarė 
pastatyti visuomenės lėšo
mis milžinišką laivyną palai
kymui Francuzijoje savo ka- 
riumenės. Tas laivynas at- 
seis kelis šimtus miiionų do
lerių. Ir vienam augštam 
valdininkui jau. pradėta da
ryti užmetimų, kad jis pada
rė su plieno trustu kontrak
tą apsiimdamas mokėti po 
$90 už toną plieno, kuomet 
tas plienas visur parsiduoda 
po $60 ir pigiau, už toną. Wa- 
shingtone buvo jau kilęs dėl
to triukšmas, bet greitai li
kos užgolstytas.

Dabar vėl kongresas užgy- 
rė $640,000.000 orlaiviams 
statyti. Orlaivių gi nutarta 
pastatyti 22,000. Tas pada
lo apie $30,000 už orlaivį, 
kuomet geidausi francuzų 
orlaiviai, ką daro po 150 my
lių į valandą, parsiduoda tik 
po $5,000. Todėl Haersto 
laikraščiai jau reikalauja, 
kad kongresas, kuris nutarė 
tiek visuomenės pinigų pas
kirti, paaiškintų tai visuome
nei, "kiek iš tų pinigų trus- 
tai gaus pelno ir kiek iš jų 
bus pavogta?”

I 
I

Telegramos praneša, kad' 
Suomija apskelbė savo ne
priklausomybę.

Tiesa, telegramos nepada
vė Suomijos Nepriklauso 
mybės Deklaracijos teksto, 
bei galima drąsiai manyti, 
kad suomai, kurie žino savo 
kultūringumą, savo nepri
klausomybės paskelbimui 
nesinaudojo atsargiais, švel
niais ir dviprasmiais saki
niais. Griuvo caru sostas, 
truko ir tie pančiai, kurie 
Suomiją rišo su Rusija. Re- 
vuliucijinė Rusija, užreišku- 
si teisę kiekvienai tautai 
spręsti apie savo likimą, ne
gali Suomijai antmesti savo 
valdžios.

Suomijos žingsnis begalo 
svarbus. Ir gal būt svarbes
nis Rusijai, negu pačiai Suo
mijai.

Kilus karei jau kartkartė
mis eidavo gandas apie suo
mų judėjimą linkui atsimeti
mo nuo Rusijos. Buvo spė
jama, kad Suomija nutrenk 
sianti nuo savęs tuos pan
čius, kuriais ją su 
Ja” Rusija surišo 
valdžia. Tečiaus 
revoliucijos 
stovį, rodėsi, visiškai perkei
tė. Tarp pačių suomų, ro
dėsi, ima viršų ta nuomonė, 
kad junginėje su demokra
tė Rusija Suomijos likimas 
bus tikresnis. Buvo manoma 
kad Suomijai sąryšys su', 
laisva ja Rusija <’ 

g naudas.
nepriklauso- 

Į J'- 
u
Vii 
J 
t T.

duorniįcs Žingsnis Skaitytoju Pastabos

"tamsia- 
cariškoji 

Rusijos 
pergalė dalykų

Išvažiavo Kapsukas, išvažia- 
1 vo šliupas, bet mano, kaipo 
darbo žmogus, gyvenimas 

i ne biskį nepersimainė. O vis 
, kalbama, "kad jeigu nebūtų 
tų pasišventusių veikėjų, ku- 

i rie už darbo žmones galvas 
guldo, tai darbo žmonės, ka
žin kur tai atsidurti turėrų.” 
Paėmus "Kovą” ir "privati^ 
kus laikraščius” jau truputį 
lengviau darbo žmogui jvasi- 
daro, mat tuščių ginčių ma- 

I žiau.
Reikėtų tečiaus darbo žmo

nėms, kurie skaito ir palaiko 
tuos laikraščius, mandagiai 
draugų redaktorių paprašy
ti. kad, jeigu jie myli pasi
barti, lai barasi privatiškuo* 
se laiškuose, o ne laikraš
čiuose.

Darbo žmonių laikas per 
brangus, kad leidus jį skai
tymui laikrščių, kurių ištisos 
skiltis prikimštos redakto- 
i ių bergždžiais barniais.

Kodėi "Keleivį” skaito 
daug didesnė darbo žmonių 
minia, negu kitus, ir rodos 
darbininkiškus, laikraščius ?

Manding todėl, kad "Ke
leivis” kur kas daugiau pai
so didžiosios darbo žmonių 
minios, negu sauja’ės inteli
gentų.

Mes matom, kad tik tam 
laikraščiui geriausia sekasi, 
kuris nesisarmatina su atvi
ra širdžia patarnauti darbo 
žmonėms, nors ir "mužikais” 
vadinamiems.

Kiekvienas žmogus myli, 
kuomet kas nors gerai apie 
io reikalus kalba ar rašo ir v 
naudingų patarimų jam duo
da.

Darbo žmogus juo labiau 
nori naudingų patarimų.

Tai kodėl darbininkiš
kiems laikraščiams nepa
švęsti daugiau vietos, kad 
kuoplačiausia darbo žmonių ‘ 
reikalus apkalbėjus, ažuot 
barnius ir šiaip jau skystus, 
nieko bendro su darbo žmo
nių reikalais neturinčius raš
telius talpinti?

Daugelio buvo manyta, 
kad tik YVashingtono admi
nistracija taip šoka, kaip 

į Wallstreetis dūduoja. Bet 
i štai pasirodo, kad ir "Kovos” 
; administracija taip šoko 
! ( visų pastaruoju laiku),kaip 
vienas "vadas” dūdavo.

Nenorite, rasi, tikėti—pa
dainuokite Seno Vinco, bu
vusio "Kovos” administrato
riaus, "Oi tos dūdos, tie 
dudoriai.”

Už gražaus tikslo S. V. 
pasirėmė, būtent sugriauti 
autokratizmą Vokietijoj ir 
Austrjoj, ir įvykinti senąjį 
demokratizmą.

Ar nebūtų " tečiaus S. V. 
pasiėmę kur kas už prakil- 

j nėsnio tikslo, jeigu jos butų 
pasiryžę sugriauti autokra- 
tizmą ne tik Vokietijoj ir 
Austrijoj, bet ir Japonijoj, 
ir Italijoj, ir Rumunijoj, ir 
visų, kur viešpatauja auto* 
kratizmas?

Į Sakoma, jog Amerikoj ka
kalių nėra; čia girdi, laisva 
j šalis.

O kurgi, po plynių, pasidė
jo plieno karalius, kviečių 
karalius, kiaušinių karalius, 
svogūnų karalius ir taip to
linus, ir taip toliaus?

Ir Rusijoj tokių karalių 
esama, štai Amerikos dien
raščiuose rašoma, kad da
bartinis užsienio dalykų mi- 
nisteris Tereščenko esąs 
cukrinių burokų karalius."

Pirmiaus kapitalistiški 
laikraščiai vos-ne-vos prasi
tardavo apie socialistus ir jų 
intaką pasaulio politikos ra
te. Šiandien jau kas kita. 
Apie busiamąjį socialistų 
suvažiavimą Stokholme Šve
dijoj, ištisas špaltas jie pri
rašo.

Matoma, ir kapitalo ber
nams jau aišku, kad "kaip 
buvo iš pradžios, nebus taip 
ir visados.” Darbo žmogus.

Tiesa, kitos carų viešpata
vimo metu priklausančios 
Rusijai tautos neturėjo savo 
savivaldų, neturi išdirbto- 
iu to valstybinio aparato 
kaip kad Suomija, kas 
jai ir leido vienu žings
niu pereiti į savistovę nepri
klausomąją valstybę, te- 
činus visa tai dalykų stovio 
da nemaino.

Kerenskiui užėmus Lvovo 
vietą ir podraug pasiliekant 
jr.m karės ministeriu Rusi
jos žingsnis link Suomijos 
pilnai priklausys nuo jo.

Jei Kerenskio koaliciiinė 
valdžia ištikrujų pasektų 
tuos, katrie reikalauja pa- 
jvartoti spėką, kad privertus 
iS.iomiją pasilikt sąryšyje su 
Rusija, tai tuomet jaunoji 
Rusija parodytų visom Ru
sijai priklausančioms tau
toms, kad Rusija da nepri
brendo ir nemoka apkainuo- 
ti laisvės, nežiūrint, kad ji
nai pati su pagalba paverg
tųjų tautų inteligentijos sau 
laisvę iš carizmo nagų išplė
šo. Suomijos užpuolimu 
1 riparodytų, kad jas žodžiu, 
negalima pasitikėti. Juk 

‘po valsty
bė, pirmutinė paskelbė pa
sauliui reikalavimą paverg
toms tautoms teisės 
o ręsti savo likimą.

Prof. Uborsberger 
jFreie Presse” laikraštyje 

judėjimą api- 
pripažįsta, kad 
elementas da

lioj lošia didžia- 
Ukrainiečiai turi

Jaunoji Rusija, kaip<
|iI
i
I

I

I

apsis-

"Neue

kramiečių 
.idindamas, 

Rodėsi. Į" ki*ainišk"3 
arimej Rus 
z rolę. L1 
aka į Darbininkų ir Karei- 

Tarybą. Pačioj Petrapū 
;>j randasi apie šešiosdešim- 
T ukrainiškų kareiviškų or- 

jganizac-ijų, esančių socialis
tą įtakoje. Tos organiza- 
c’jos Darbininkų ir Karei
vių Taryboje turi 60-tį savo 
atstovų. Jie visi griežti prie 
sai kadetų ir spalininkų.

Jie, beabejo, stovės prieš 
Rusijos dabartinės vyriau
sybės ir imperialistų kėsini- 
si užoult Suomija.

Nežnome kaip toliaus eis 
nuotikiai, nežinome da ar 
Suomija išgalės išsilaikyt 
ant tos papėdės, kokią jinai 
užėmė. Gai būt, kad Suo
mijos nepriklausomybė tu
ras kristi po spaudimu Ru
sijos kariškų talkininkų,— 
hpač Amerikos Jungtinių 
Į Valstijų—net ir be Rusijos 
yinklinės intervencijos, bet 
ir tokiame atsitikime Rusi- 

■‘os dabartinė vvriausvbė > v «.
r ražudytų revoliucionierių 
vžsitikėjimą.

Suomijos žingsnis pasta
tė Rusiją tokin padėjimam 
kad jinai turi priparodvt 
savo žodžio tikrumą, savo 
užreiškimo tvirtumą. Dėlto 
pozicija, kurią Rusija turės 
užimti link Suomijos nepri
klausomybės, turės nemenką 
i eikšmę. Laikinoji Rusijos 
valdžia revoliueijiniam pa
sauliui atskleis tikrą savo 
veidą.

Šiuo laiku Suomijoj ran
dasi daug rusų kariumenės 
iv keli šimtai tūkstančių civi
lių žmonių. Visus juos Suo
mija maitina, o iš Rusijos ne- r v.

sąrvšys su!,-
dagi duo-T'-

i - • h: Lsiąs daug 
kad Suomijos 
mybės klausime jau įvyko! 
naujas dalykų supratimas, 
nauja tendencija.

Šitas netikėtinas Suomi
jos žingsnis lyg ir nustebina. 
Suomijos seimo deklaracijai 
parodė, kad Suomija pasi
naudojo iš tinkamiausios 
jai valandos, t. y. iš tos va
landos, kuomet naujos Ru
sijos laikinoji vyriausybė 
nenori, nei negali Kitom tau
toms antmesti priverstiną 
sąryšį su Rusija.

Tečiaus iš to dar nereikia 
spręsti, kad Suomijos nepri
klausomybės klausimas jau 
ir išrištas.

Išskyrus socialistų spau
dą, visų kitų pakraipų rusų 
laikraščiai šitą Suomijos 
žingsnį pasitiko ne tik su 
nuostaba, bet ir pasipiktini-j 
mu. Konstitucijiniai demo
kratai apgailestauja, kodėl 
Suomija nepalaukė bent ru
sų steigiamojo seimo, kuo
met visa rusų visuomenė ga
lės tame klausime tart sa
vo žodį. Gi atžagareiviško* 
Ji spauda tiesiog reikalauja, 
kad Suomiją varu privertus 
laikyties seno sąryšio.

Neužmirškime, kad nau
joji Rusijos vyriausybė pri
ėmė Darbininkų ir Kareivių 

i Tarybos užgirtą programą. 
: kurio pamate stovi: be už

kariavimų ir kiekvienai tau
tai teisė spręsti savo likimą. 
Revoliucijinė Rusija atsidu
ria prieš begalo sunkų užda
vinį. Jeigu nepripažins 
Suomijos nepriklausomy
bės, Rusija sumins revoliu
cijos obalsius. Jei pripa
žins, tai tuomi pačiu ji pri
pažins ir kitoms, per daug 
metų Rusijai priklausan
čioms, pavergtoms tautoms 
teisę spręsti kaip jos nori 
savo gyvenimą nustatyti. 
Jeigu Rusija neturi teisės 
užlaikyt savo globoj Suomi
jos, tai ji taip pat tos teisės 
neturi užlaikyt sau Ukrai
ną, grąžinti Lenkiją, Lietu
vą, Latviją ir kitas tautas, 
jeigu jos panorės atsimesti 
nuo Rusijos. Tarp didžiau
sios tų tautų —ukrainų juk 
eina gana smarkus judėji
mas už nepriklausomybę. 
Milžiniškoji Rusijos valstv j

Cariškoji * valdžia paliko 
Rusiją taip pragaištingame 
padėjime, paskandino vals
tybę virš 33 bilionų rublių . . .
skoloje, pardavė ją užsienio bė galėtų pakrikti į daugeli 
kapitalistams, " 'silpnučių atskiru valstybių.

auna jokio javų trensporto. 
Santikiai vis labiau įsitem

pia.
Nežiūrint kas toliaus dė

sis, Suomijos žingsnį revo- 
liucijinis pasaulis su džiaug
smu turi pasveikinti, nes ta
sai suomų žingsnis šiuo is
torinio perversmo metu yra 
podraug užreiškimu, kad is
torinės būtybės diktuojami 
pavergtų tautų siekimai 
turi būt atsiekti ir tai ne
tolimoj ateityj, kad socialis
tų principas: kiekviena tau
ta turi pati spręsti apie savo 

įl'kimą, turi hut viso pasaulio 
tautu principu.

1 J. B. S.
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

STOUGHTON, MASS. 
Svarbus klausimas.

Liepos 13 d. įvykusiame 
DLK. Gedimino Di-tės nu
sirinkime pakelta klausi
mas: kas daryt su tokiais 
dr-jos nariais, kurie liuosu 
noru prisirašo prie armi
jos? Po trumpo apsvarsty
mo nutarta, kad tokie na
riai nustoja visokių teisių 
dr-joj. t. y.-liekasi iš dr-jos 
išbraukti. Bet kilo kitas 
klausimas kaip atsinešti 
link tų, kurie varu bus pa
imti kariumenėn. Kas da
ryti vėl su tais, kurie griež
tai atsisakys nuo ėjimo 
žmonių skerdyklon ir bus 
už tai pasiųsti kalėjiman?

Kai’kurie minėtos dr-jos 
nariai užreiškė, kad ir su 
tokiais, kaip pastarieji, dr- 
ja panašiai turi pasielgti to
lygiai kaip su tais, kurie 
liuosu noru eina žudyt ir 
žūt. Tokie žmonės net pa
reikalavo, kad tas butų dr- 
tės konstitucijon įrašyta, 
kad nežiūrint ar liuosu no
ru ar prievarta paimtas 
kariumenėn drlės narys 
nustoja visokių teisių dr- 
tėj. Tečiaus atsirado žmo- 
nių, kurie smarkiai sukirto 
tokią logiką, reikalaudami, 
kad dr-stė, kada katrą jos 
narį varu paims į armiją ar 
už atsisakymą eiti karėn į 
kalėjimą, rūpintųsi tokio 
nario palikta šeimyna, ar
ba jei tos nėra, kad rūpin
tųsi pakliuvusį kalėjiman 
gelbėti. Vienok prieš šitą 
žmonišką ir teisingą reika
lavimą A. A., Z. A. ir M. Č. 
pakėlė tokį triukšmą, kad 
susirinkimą prisiėjo uždary
ti neišrišus taip svarbaus 
klausimo. Gėda tiems triu
kšmadariams. Jie papras
tai ir kitose dr-jose papra
tę triukšmus kelti. Draugi
jų pirminkai privalo prida
bot ir neleisti jiems ardyti 
susirinkimų. Dr'tės narys.
Vietos lietuvių judėjimas.

Čionai gyvuoja LSS 86 
kuopa, LDLD ir dvi pašai
piuos dr-jos. Visos tos mu
sų organizacijos susirišu- 

. sios į sąryšį tuo tikslu, kad 
bendromis jėgomis pasis
tatydinus sau „Liaudies Na
mą.’’ Minėtų dr-jų išrink
ti atstovai sudaro taip vad. 
Dr-jų atstovų Tarybą. To
ji Taryba ikišiol musu ju
dėjime* lošė svarbiausią ro
lę. Ačiū tai tarybai drau
gijų bendras darbavimasis 
visuomenės naudai buvo pa
vyzdingas.

* Matomai, kad suardžius 
lietuvių vienybę, kn. D. ir kn. 
U. pradėjo į čia lankyties 
su savo misijom. Jų ir jų 
sėbru kun. Bartuškos ir 
Bielskio pasidarbavimui pa; 
sidėkavojant tūlam laikui 
vietos lietuvių judėjimas li
kosi apmigdintas, lietuvių 
sutikimas suardytas, žmo
nės sudemoralizuoti. Dr-jų 
atstovi! Taryba nutarė net 
viešai duoti papeikimą to
kiems demoralizuotojams 
kad jie liautųsi savo niekin- 
kingą darbą varę kitose lie
tuviu kolonijose, nes čia 
Stoughtone tiems ponams, 
kaipo nekviestiems, stough- 
toniečiai pasiryžę visuomet 
parodyt kur durįs laukan. 
Kąsnis dešros kaštavo 10 dol 

Nesenai čionai atsitiko 
atsitikimėlis, kuris išrodo 
tarsi juokai, bet visai ne 
juokingai jis užsibaigė.

Viename name gyvenanti 
du vyrai sėdę valgyt ir vie
nas ju paėmė antro dešros 
kavalką. Tuojaus už dešrą 
kilo toks susikirtimas, kad 
net kaimynai iš aplink subė
go ir vos-vos susikibusius 
perskyrė. Pašauktas polic- 
manas peštukus areštavo 
abudu ir skundžiamasai ne
žiūrint, kad skundikas buvo

Mc COMAS, W. VA. 
Užmušė savo įnamį.

Čionai lietuvių randasi 
ik 2 šeimynos ir keletas pa

vienių, bet visi gana tamsus

daug kaltesnis, turėjo užsiy 
mokėt 10 dol. pabaudas.

Negana to, namų šeimi- 
i ninkė vyrų karės taip nersi- 
i gando, kad susirgo ir randa 
įsi gana blogame padėjime.;žmonės. Svarbiausias jų 
i D.L.K. Gedimino Di-tė turi gyvenimo tikslas, 
mokėt jai pašalpą ir gydy; kus išmokesčio dienos 
cojas reikia apmokėti. Tai giai pasigerti ir 
ką padaro viens paikas kar
štas žingsnis.

Vietos gyventojas. 
NORVVOoi)', MASS. 

Socialistai nenyksta.
Kaip jau „Keleivyje” buvo 

rašyta, čionai birželio 29 d. 
klerikalų pasiuntinys A..! $tas 
Račkus pripasakojęs visokių Nežiūrint kad 

užreiškė, kad brangiai reikia mokėt 
netrukus socialistų nebeliks,, 
nes socialistus išnaikysią vy
čiai. Gaila, kad nedaug tokių 
vyčių kaip Račkus tėra, tai \ 
ir socialistų naikinimas vis Rus atiduoda teisėjams ir 
da neįvyksta.

Kadangi nepraustaburniui 
Račkui negalima buvo atsa
kyti į jo socialistams pada
rytus užmetimus minėtose 
jų prakalbose, tai LSS. 
kuopa 8 d. liepos surengė 
prakalbas, kad atsakius į 
Račkaus užmetimus.

Kalbėjo vietos d. K. Žiu- 
rinskas, atsakydamas į Rač
kaus melus, o paskui kalbė
jo d. J. B. Smelstorius temo
je krikščionis ir socialistai,

i nesąmonių,

tai sulau- 
sma- 

giui pasigerti ir pasimuš- 
I vi tarp savęs.
' Kadangi čionai svaiga
lų jiardavojimas yra uždrau
sta, tai gabenama net iš ki
tų valstijų. Tamsus žmonės 
labiau girtuokliauja negu 
kad tuos svaigalus ant vie
toj pardavotų. Mat uždrau- 

vaisius saldžiausias, 
už svaigalus 

varg
šai žmonelės paskutinius 
savo skatikus atiduoda, per
ka, geria, apsvaigę pjaujasi 
:r paskui likusius savo skati-

gydytoiams.
Tos aiškios? teisybės tie 

bėdini žmoneiiai nesupran
ta, nes jokių laikraščių bei 
knygų neskaito. Apie ta-

133 tai jiems nei neprisimink.
Birželio 15 dieną pasigė

ręs A.. Banionis stora lazda 
smogė A. Barkevičiui gal
von. Tas da neparvirto, tai 
oakartojo iki 3 sykių. Šar
ka vičius krito, kraujas lie
jasi per burną ir ausis. Pa
šauktas gydytojas suraišio- 

išaiškindamas. kad pirmuti- jo Barkevičiui suskaldyta 
. . x ;galvą. Nakčia į 18 dieną bir

želio pasimirė. Ryte rado 
jau sustingusį.

i Banionis leidosi bėgti, bet 
i pagavo ir nugabeno kalėji- 
; man.
i Barkc-vičius per 10 
gvveno oas Banioni 
įnamis. Užmuštasis 
mušikas abudu buvo

niųjų krikščionių idėją žmo
nių brolybę tik socialistai 
gali gvveniman ivvkdinti 
mokslinio socializmo prie
monėmis, bet niekuomet ne
gali jos įvykdinti tie žmonės, 
kurie pripažįsta, kad viens 
asmuo turi teisę samdyties 
kitus žmones, kad reikalin
ga jo gyvenimo reikalams 
darbą už jį atliktų ir kad jis įr tamsus katalikai. C___j__ ______ \ a.__ ---------------------- 1 -

valią samdininkams mokėti- 
tiek, kiek jam patinka. Priu 
•pažįstant visuomenėje kle- 
sas ir tą neteisybę, kad vie
na klesa turi teisę valdyti, 
išnaudoti iv skriaust dirban
čiųjų žmonių klesą, kas sy
kiu su tuo sakosi skelbiąs 
brolybės ir meilės idėją— 
yra veidmainis ir melagis. 
Nes meilės ir brolybės ne
gali būti tarp samdytojo ir 
samdininko.

Nurodė dėl laiko trumpu
mo abelnais ruožais krikščio
nybės vykinimo istoriją, 
kaip subankrutijusios dėl 
savo ištvirkimo Romos im
perijos ponija pasinaudojo 
skurdžių vergu idėja, pada
rė ją savo karių obalsiu ir 
su kryžium vienoj rankoj, 
su kardu ir dervokšniu kitoj 
žudė, degino ir kraujuose 
krikštino pasaulio tautas, 
ginančias savo laisvę. Kaip 
įbrukta religija pavergtom 
tautom likosi šventenybe 
dėl nuolatinės baimės prieš 
pasibaisėtinas bausmes, ko
kiomis popiežija , Įvedusi 
1215 metais popiežiui Inocen
tui III viešpataujant šventą 
inkviziciją ir „Auto-da-fe, ’ 
bauzdavo tuos, kurie išdrįso 
bent paabėjot apie tos religi
jos šventumą.

Varu įbruktas tikėjimas 
sudarytas iš visokių stab
meldiškų mytų ir prietarų 
likosi krikščionių mokslu ir 
religija, bet tas mokslas at
gyvena savo’ laikus, nes tik 
ram mokslui ir liaudies ap- 
švietai kilant, puola tikėji
mas į pasakas.

Prakalba žmonėms labai 
patiko.

Per prakalbas ir kuopos 
susirinkimą prie LSS. 133 
kuopos prisirašė 23 nauji na
riai. Vadinasi, socialistai 
nyksta. Gali džiaugtis po
nas Račkus.

N. A. Polit. kankiniams 
aukų surinkta $9.54.

Taigi kaip matosi socialis
tams geriau vyksta, negu 
veidmainiams klerikalams.

J. Stonis.

1 k L 
izatei 

jis
ir bandė sustabdę l 
bas. Bet organiz_t 
rodė policijai, kad , 
pilną teisę šioj valstijoj or
ganizuot darbininku.-. ■> poe
tes namo žemė priklau u ša
lies visuomenei, dėlto /-.j 
vietoj laikyt prakalbos nic • 
kitas kaip tik federalė šalies 

■valdžia turi teisę už i-a., u. 
Kompanijos pasiųsta ? 
ja, neturėdama ką p:-, aky 
nuleido nosis ir nuėjo šalin.

Taigi prakalbos atsibuvo 
ir darbininkams pridavė di j 
sos ir energijos.

Tiesa, randasi da vergų, 
kurie pagatavi lošt judoši .; 
rolę, kad tik prisigerinu-- 
savo išnaudotojams, išdavi
nėti savo draugus, kovojan
čius už visų darbininkų tei
ses ir geresni būvi. Bet to
kie nesusipratėliai greitu 
laiku patįs savaimi išnyks 
kaip tik persitikrinsią jiems 
reiškia darbininkiška orga-

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

lietuviai kruta-juda.
Nors šiais metais Argen

tinoje siaučia didelė ekono
minė depreseja ir daug dar- 

l’oininkų be darbo, jieškant 
j jo kilnojasi iš vietos į vietą, 
į tečiaus musų lietuvių bruz- 
jdėjimas neapsistojo. Nors, 
i organizacijų gyvenimas to- 
jkiosc sąlygose, kada darbi- 
Įninkai priversti dėl nedarbo 
(kilnotis iš vietos i vieta, ga* 
na neužtikrintas, tečiaus lie
tuviai organizuojasi ir kiek 
i galėdami darbuojasi.

šiuo tarpu veikiausia mil
tų organizacijų yra Arg. 
Liet. D. S. L. nukentėjusiems 
nuo karės šelpti, ši organiza- 

Įcija jau turi Argentinoje 
; net tris savo skyrius—vieną 
ĮBerisse, antrą Rasario, o 
.trečią Patricios Buenos Ai-
I

nizacija. Taigi darbiniai 
vienykitės! J. A. Grakey

res’e.
Visi tie tris skyriai gra-' 

žiai tvarkosi ir p?-™1 o«^l 
išgalės darbuojasi 
n 

j S. L 
i urii
■ 1 .

g-UŽ

e Patricios B. Aares A. L. 
L. skyriaus susirinkime 
įsirašė: L. Damulis, A. Zc- 
kis, I. Spagis, P. Žemec- 

is ir V. Ramanauskas. Go- 
ės 6 d. susirinkime su

rinkta nuo karės nukentėju- 
siems 8 pesai. Aukavo: P. 
žemeekis 2 pesu; A. Narušis, 
•L Totilas, J. Sabaliauskas, 
V. Luksis, F. Aukštakalnis 
ir L. Damulis po I pesą.

Berc-ds, yra ir čionai to- 
i

su r pasakoja, tą pačią.
Tai matot, kaip jie deba- 

tuoja.
H. K-'ičeris.

metų 
kaipo 
ir už
karsti 
Velio- 

(samdytojas) turėtų pilną nis visą savo uždarbį pra- 
---- gerdavo, tai dėl palaidoji

mo jo kūno prisėjo padaryti 
rinklevą.

Koks bus likimas Banio- 
nio šeimynos? Nėra abe- 

i Jonės, kad Banionis savo 
' darbą turės atmetavoti kalė
jime, jei neužrnokės 
galva.

Ir visa tai tik dėl 
mo ir girtuoklvstės. 
giau šviesos! V. Ravinskas.

THOMAS, W VA. 
Mainierių judėjimas.

Davis Coal & Coke Co. 
anglių kasyklų darbininkai 
pastaruoju laiku pradėjo or- . 
ganizuotis, kas čianvkščio 
rajono darbininkams yra, 
galima sakyt, nepaprastas 
apsireiškimas.

Mat čia darbininkai iki
šiol gyveno kaip tikri baud
žiauninkai. Išnaudojimas 
nesvietiškas, o apie uniją 
kalbėt čionai reiškė kuone 
tą patį ką caro laikais Ru
sijoje apie nihilizmą ar revo
liuciją.

Tečiaus darbininkai kas
kart labiau spaudžiami kas
kart daugiau įgauna drąsos.

Štai šiomis dienomis minė
tu anglies kasyklų darbinin
kai padarė susirinkimą, su
sirišo į uniją, išrinko savo 
valdybą ir nutarė susirišt su 
U. Minės Workers of Ame- 
rica organizacija.

Kapitalistai bando perse
kioti organizuotus darbinin
kus, bet su organizuotais 
darbininkais jiems kova ne 
taip jau lengva. Pavarė veik
lų musų draugą A. Bulavą, 
bet jam iš šio miesto išvažia
vusiam nedaug tas pavary
tas teužkenkė. Darbinin
kams reikia laikytis vieny
bės, o musų ponai kitaip su 
mumis pradės skaityties.

Liepos 12 d. į čionai atva
žiavo mainierių unijos orga
nizatorius. Kompanija išgir
dus, kad mainieriai turės sa
vo masmitingą, tuojaus įsa
kė visai policijai stoti dar
ban. Prasidėjus prakalbom 
policija užpuolė susirinkimą

I 
»

i

i 
i

*

savo

tamsu-
Dau-

LAWRENCE, MASS. 
Neprigulmingų katalik ų 

synodas.
Birželio 17d. buvo pirmas 

neprigulmingų Amerikos 
lietuvių katalikų synodas, 
kurį sušaukė administrato
rius kun. S. B. Mickevičius.

Synodas prasidėjo su tiky
binėmis ceremonijomis. De
legatų su mandatais pribu
vo 137.
.J5?n' & Mickevičius pa. vių musų brolių, ką šelpimo

aiškino synodo tiksią, l darbui ne užtari? ir stengia
me lietuvių kalba "credo,” |si pakenktf; bet' laikui bė- 
kuris buvo priimtas Aiccoj;gant ir jie kitaip manys.

nurodo,kao. | j^aj kurie draugai suma- 
negalVjiė sutvert Apšvietos drau* 
. . u;giją, kurios tikslą nušviečia 

. Narių mokes
čiai nebus taupomi, bet kiek 
jų susidės vis bus suvartoja
mi apšvietos reikalams. Su
manymas geras ir geistina, 
kad jis kuogreičiausiai sto
tųsi kurni.

J. T. Gimbutas.

U! l._r

325 metai ir 
bažyntyniai turtai 
būt užrašomi vyskupams, su _ ....... _
kuo delegatai vienbalsiai su- ■ vardas,
tinka.

Klerikas M. Z. perskaitė 
porą skyrių, konstitucijos, 
tuomet administratorius 
kun. Mickevičius paaiškino, 
kad synodas dabar turi išsi
rinkti vyskupą. To sumany
mo apmąstymui padaryta 
trumpa pertrauka. Paskui 
kun. Petrošius užklausė su
sirinkimo, ar turi pasiskyrė 
kandidatą į vyskupus. Pa
sigirdo balsai, kad kun. Mic
kevičius yra tinkamiausis 
kandidatas ir per aklamaci
ją aprenka jį vyskupu.

Vyskupas Mickevičius dė- 
kuoja svnodui už suteikimą 
jam tos garbės ir aiškina, 
kokį podraug sunkų darbą 
ir atsakomybę ant jo užde
da; bet jis apsiima šitą dar
bą dirbti kol jo pajiegos jam 
leis.

Čia naujam vyskupui įtei
kta gėlių bukietas.

Klerikas M. Z. skaito to
liaus konstituciją. Synodas 
ją priima.

Delegatas J. Živatkauskas 
daro sumanymą, kad Tau
tiškai Lietuvių katalikų Baž
nyčiai reikalingas savo or
ganas. Kiti delegatai tam 
pritaria ir nutaria leisti sa
vo laikraštį.

Toliaius nutarta išleisti 
šito Synodo istoriją ir jos 
parašymui išrinkta, komisi
ja, kurion įnėjo vyskupas 
Mickevičius, Scrantono kun. 
Petrošius, klierikas M. ž.. 
Mikolas Akstinas ir Vincas 
Vaitkunas.

Šitai komisijai pavesta ir 
organo reikalais rūpintis.

Pagalios nutarta visose 
savo bažnyčiose švęsti 2 d. 
rugpiučio, kaipo tos bažny
čios įsteigimo dieną, o taip 
gi švęsti ir pirmą nedėldie- 
nį po kalėdų, kaipo „Pieme
nėlių šventę.”

Synodas užsidarė Lietu
vos hymnu: „Lietuva, tėvy
nė musų.”

Taigi neprigulminga 
tuviu bažnyčia pralenkė r 
miečius. Romos katalikai 
savo vyskupo da neturi, o 
tautiškieji katalikai jau tm i 

Korespondentas.

I
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MIDDLEBORO, MASS. 
Kaip Račkus debatuoja.
Čia, kaip ir kitur, pasiro

dė plakatai „Debatai-Pra* 
kalbos,” kurias kunigų klap
čiukai Račkus su Ramanaus
ku kviečia socialistus Į de
batus.

Žmonės laukė dienos, ku
rioj socialistai bus smarkiai 
sumušti. Tečiaus išgirdę, 
kad tie „studentai” jau nes
toja Į debatus kitose vietose 
susirenka tik apie 50 žmo
nių.

Liepos 11 d. tie „debatai” 
Įvyksta. Pirmininkas (ka-Pirmininkas (ka
talikų lyderis) atidaręs susi
rinkimą pasako, kad nebus 
debatų, nes socialistai nepra
nešė iš anksto ar jie stos de- 
batuot, tai esą kalbėtojas 
nėra prisirengęs daba- 
tuot. Įvyks tik prakalbos. 
Socialistai protestuoja prieš 
prakalbas, o reikalauja de
batų. Katalikų lyderis sa
ko : „Jeigu jus norit su mumi 
debatuot, tai reikėjo pranešt 
kas debatuos, iš kur jus de- 
batorius paeina, kokį moks
lą ėjo. kiek klesų, kuomi už
siima? Dabar p. Račkus 
kalbės, Ramanauskas nega
lėjo pribut.” Socialistai drū
čiai protestuoja, sakydami, 
kad klerikalų klapčiukai tu
lžių sarmatytis taip mela
gingai kviest publiką. Vie
nas socialistas sako: mes ne- 
atėjom klausyti čia prakal
bų. bet atėjom į debatus, 
kaip buvom kviesti ginti sa
vo poziciją. Plakatuose aiš
kiai pasakyta, kad jeigu so- 
ialistai nepasirodys, tik 

tuomet įvyks prakalbos, to
dėl mes šitų jūsų prakalbų 
nesi klausom, einam iš sve
tainės!

Pusė susirinkusių apleido 
vetainę. Tuomet Račkus 

sakė savo pasaką, kurią

kienė apsipylė kraujais ir 
bėgo laukan pagalbos jies- 
koti, bet ant laiptų sugriuvo 
ir apalpo.

Piktadaris nekurį laiko 
stovėjo kaip negyvas su brit
va rankoj, nežinodamas kas 
dabar daryt. Supratęs, kad 
dv.br.r jam gerai nebus, per
sipjovė ir sau gerklę.

Persipiovęs kaklą jis no
rėjo nueiti šalia Lievandovs- 
kienės atsigulti, kad prie jos 
numirti, bet eidamas prie 
stalo sugriuvo ir apalpo.

Vaikai klykdami išbėgio- 
jo ir pradėjo šaukti žmones. 
Žmonių tiek susirinko, kad 
apgulė namą iš visu pusių. 
Duota žinia policijai. Kada 
pribuvo policija ir daktaras, 
Levandovskienė buvo jau 
mirus; burdingieris buvo 
da gyvas, bot kol nuvežė jį 
ligonbutin ir jis mirė.

Apie tai rašo „Jersey 
Journal,” kurį prisiuntė 
mums vienas skaitytojas.

ATLANTA, GA. 
Patogi vieta gyvenimui. 
Georgijos valstijoje, At

lanta miestas yra didžiausiu 
miestu vaF-tijoie ir v ra Šitos 
valstijos kapitoliumi. Jis gu 
h tarp miškais apaugusių 
augštų kalnų. Gatvės šva
riai užlaikomos ir oras ge
ras sveikatai. Gyventojų 
mieste priskaitoma i 179,- 
^2- F 
čia anglų ir juodveidžių. A.- 
teivių čionai jeigu ir randa
si. tai labai mažas nuošimtis.

Šį pereitą gegužės mėnesi 
kilęs čia gaisras išnaikino 
71 bloką, bet greit bus atsta
tyta.

Daug darbininkų 
dirba prie statymo 

j šio dist rikto.
Fabrikų čionai 

kaip ir nėra, vien lik medvi 
nės verpyklos ir audinyčios. 
Mokantiems verpimo ar au
dimo amatą mokestis gana 
augšta.

Smuklių čionai beveik nė
ra. Jeigu kur vidurmiestyj 
randasi kokia, tai ir ta be-! 
veik visados tuščia, mažai 
kas lankosi.

Žiemos čionai beveik nė
ra; jeigu ir atvėsta kiek, tai; 
neilgam. Vasaros gi ilgos,;bene iš kitur patįs geria ir 
bet ne taip karštos kaip ry-l kitiems parduoda. Ypač „mi
tinėse valstijose. Augščiair siukės” privirina alaus, tai 
šia temperatūra vargu kada' nuo vyrų kaip nuo musių ne
pasiekia 95 laipsnius. G; 1 —K i-----
iiaktįs visuomet vėsios.

Šiuo pastaruoju laiku At
lanta užpludus kariumenė- 
mis. Negana kad užmiesty) 
laukai paversti į liogerius, 
dagi ir pačiame mieste pris
tatyta kareiviams šėtrų. A- 
gitacija už rašymąsi armi- 
ion varoma visa spėka.

Apielinkės dirbamoji že
mė gera. Daugiausia molis.

& w 7

Daugiausia gyvena

dabar 
išdegu-

r

kitokiu ■ pi

•S. j Aberdeen. Wash.— Šiuo 
laiku darbai čionai neblogai 

' eina. Mažiausia mokestis 
' už 10 valandų darbo dieną 
; 3 doleriai. Pragyvenymo 
brangumas tečiaus visviena 
paima kuone visą jo uždar
bį.

Kaip žinoma, čionai svai
galai uždrausti pardavinėti, 
bet žmones visviena parsiga- 

iš kitiir • ~~
j?

privirina alaus, tai

Gi ’ gali apsiginti. Moka už bon- 
I ką alaus net ir po 12 dolerių, 
kad tik gavus to rojaus skys
ty mėlio. Vis tai ženklai

tamsumo. Šviesus protas 
pergali ir tvirčiausis Įpro
čius.

Miesčionis..

. .Detroit, Mich.— Darbai 
čionai eina gerai ir iš kitur 
atvykusiam darbas nesunku 
gauti, ypač merginom. Pa
triotizmas ir dirbtuvėse 
viešpatuja. Karės priešinin
kus persekioja visur. Bosai 
verčia darbininkus pirkti 
visokius karei paremti bond-

ypač šiaurinėj dalyj Georgi
jos, Tennesee ir rytinėj dalyj į 
Alabama valstijose ukinin-' 
kai trąšų nevartoja.

Kraštas taipgi labai tur-Į 
tingas šaltiniais su minera-l _______  _ __________
lišku vandeniu. Ažuolinail sus, aukauti Raudonajam 
miškai užkloja didžiausią i Kryžiui ir tt. Kas atsisako, 
žemės dali.

Gyvenimui vieta čionai i 
patogi visais atžvilgiais, bet 
lietuvių niekur čia neužti
kau, nei mieste nei ant ūkių.

N. Vaitekūnas.

tąjį skaito net šalies išdavi
ku.

C. O. Žiliūtė.

KiS mums rašoma.
KRUVINA TRAGEDIJA 

ŠEIMYNOJ.
Burdingieris papiovė gaspa- 
dinę ir sau atėmė gyvastį.
Bayonnes mieste lenkų 

Levandovskių šeimynoj at
sitiko baisi tragedija. Bur
dingieris Motiejus Kormila 
papiovė Oną Levandovskie- 
nę, penkių vaikų motiną, 
paskui persipiovė gerklę 
pats sau ir nuvežtas ligonbu- 
tin mirė. Prie to baisaus at
sitikimo buvo Levandovskie- 
nės dukraitės, viena 10 metų 
amžiaus, kita 5; amžiaus į 
kūdikis miegojo lopšyje, o j 
kiti vaikai žaidė ant gatvės. 
Pats Levandovskis dirbo 
fabrikoj.

Policija sužinojo tokią is
toriją. Levandovskių įna
mis Kormila buvo labai Į Le- 
vandovskienę įsimylėjęs. 
Tą dieną jis buvo namie ir 
pradėjo prie jos lįsti. Mote
ris jam psakė, kad jis prie 
jos nelįstų, nes ji pasaky
sianti savo vyrui. Kormila! 
tuomet pasakė eisiąs savo' 
kambarin gulti ir išėjo.

Moteris stovėjo prie sin- 
kos ir skute bulves vakarie
nei. Neužilgo burdingie- 
rius sugrįžo iš savo ruimo su 
britva ir priėjęs prie jos iš 

(užpakalio patraukė britva
vi-'jai per gerklę. Levandovs-

su Pa-
DGikslaii

Pirm*

Karta
Lietuvių
Kalboje
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Dabar k? tik iiijo iš po zpaedoa 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE' 

raicra Biblijos 5t^x8 colius, turi 33? 
puslapius ir 373 paveikslėlius. Labai j 
idomi ir naarfiaga kiekvienai y pa ta j. j] 
Žmonas skaitydamas :ią Biblija ir tė- 
mytazu* i p  ̂veiksle Liūs, (kurie per
stoto kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užghuLmui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsią jotini to
kią knigą i**jo, bus truaapi žie
mos vakarai.

KAINA TIK 3S.GO
Norinti gaut šią Bibliją, pimens 

siųskit Esprcso ar Pašto .’lor.ey Ordc- 
arba rc^istructarro laiške adresu:

-KELEIVIS”
255 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

r:n,

a

i;

E
II

*

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



4 KELEIVIS.

Darbininkas apie higieną. & Lietuvos Ateities Reikalais 2 C Dėl Lietuvos Kuriamojo Seimo
Guli ant mano stalelio ke- pats dirbu fabrike jau ne 

lios knygos apie hvgiėną.
Viena iš tų knyga plačiai 

aiškina maisto sudėtinius, 
jų vertybę ir naudingumą 
žmogaus kunui. Apart to. 
tarytum sakyte įsako, kad 
tik „gerą” ir „sveiką” mais
tą reikia naudoti.

Bet kad skurdžius darbi
ninkas negauna gero ir svei
ko maisto nė pauostyt, lai. 
žinoma, šitoj knygoj apie 
tai nei žodelio.

Kita knyga begalo daug 
aiškina, apie namų užlaiky
mą. Šios knygos autorius, 
nesigailėdamas švelnių fra
zių, tarytum kokis poetas, 
nurodo, kaip labai gražiuo
se, švariuose ir išvėdintuose 
—sakytum rojuje—namuo 
se reikia gyventi.

Tečiaus kad darbo 
gus, neturėdamas „tos 
giškos laimės” gyventi 
žiuose, švariuose ir 
oru išvėdintuose 
yra priverstas gyventi ii 
skursti biauriose, drėgnuo
se, fabrikų durnais ir gat 
vių dulkėmis apgultose lin 
dynėse.—tai, suprantamas 
dalykas, šitoj knygoj apie 
tai nič nieko nepasakyta.

Dar kitoje knygoje išgul- 
dinėjama, išrodinėjama. 
kaip reikia savo kūną šva
riai užlaikyti: tankiai nusi
maudyti’ii švariais, vasarą 
vėsiais,gi žiemą šiltais dra
bužiais dėvėti, tyru oru kvė
puoti.

O kad darbo žmogus, kai? 
žinome, dykaduonių gaujos 
išnaudojamas, negali visa 
da švariai užsilaikyti, netu 
ri atsakančių drabužiu apsi 
rėdyti, neturi tokios didelė 
laimės, kad tyru oru visada 
kvėpuoti,—tai šios knygos 
autoriui nei ne gaivoj! 
,,Šios knygos, kaip mato

me, pašvęstos aiškinimu: 
maisto, namų ir ypatos hv 
giėnų. Jos yra parašyto: 
daktarų-profesorių, ne ko
kių ten prasčiokų. Bet— 
leiskite man pasakyti—ka
dangi jos yra labai maža: 
naudingos darbo žmonėms 
tai jos daugiau erzina ir py
kina darbo žmones, negu 
juos pamokina. Jos daug 
žada, bet nieko neduoda. Pa
taria žmogui tą ir tą valgyti, 
taip ir taip valgyti, ir nuro
do dagi tokiu laiku ir tokio
se aplinkybėse, kad darbe 
žmogus jokiu budu negali 
tais patarimais pasinaudoti. 
Juk tai tik pasityčiojimas iš 
darbo žmogaus duoti jam 
patarimus, kuriais jis anaip
tol negali pasinaudoti. Paša- 
viralą reikia valgyti, mėsiš- 
kyti jam, kad visada šiltą 
kų dalykų mažiau valgyti 
negu pieniškų ir visuomet 
tik gerus ir šviežius produk
tus maistui pirkti—tuomet, 
kuomet jis neturi progos 
visada šiltai pavalgyti, kuo
met jis neturi pinigų gero! 
ir šviežio maisto nusipirkti,! 
tai vistiek kaip prikrauti' 
puikių produktų kokią gele-j 
žinę skrinią. užrakinti ją, 
o raktą įsidėti savo kišenėn 
ir paskui vaikščioti apie j 
skrinią ir išalkusiems darb;.' j 
žmonėms pasakoti: „saugo-! 
kitę savo sveikatą ;prastų, 
pigių ir senų, maisto produk
tų nepirkite, nenaudokite; 
štai yra pilna skrynia švie
žiu fr gegrų dalyku valgy
mui.”

Darbo žmonės, tečiaus, 
gali tik atsakyti: „Mes su
prantame, mes žinome, kad 
šviežias maistas yra geriau 
musų sveikatai; mes žino
me, kokį maistą mums rei
kia naudoti, ir prašom tams
telės nepasakoti mums anie' 
tai,—bet mes negalime tų! 
gerų, brangių ir šviežių1 
daiktų gauti.”

Išteisybės taip 
Praktika tai parodo. Ve,

žmo- 
dan- 
gra 
tyru

namuose.

ir vra.

vieni metai ir gerai žinau 
darbu žmonių padėjimą, Ži 
nav. koks maistas vra j-c » s 
prieinamas, koks ne. Ži
nau. ką ir kaip jie turi val
gyti.

Kad paprastų darbininkų 
uždarbis kur-kas neužtekti- 
nas ai rakančiam pragyveni
mui, tai aišku. Kad tarp 
mažiausiai uždirbančiųjų 
darbininkų tamsybė d.i.r 
ginusia viešpatauja. tai irgi 
gana aišku. O kad pas tam
sius chu bininkus yra vaiku

čių, kaip pupučių, tai, man
ding, jau visi žino.

Vadinasi, darbe žmogaus 
lizde valgytoju nestoka. Kas 
kita tečiaus su kišeniniu,-- 
ten pinigu visada stoka. OV? W
čia reikia jų vi iems galams 
raikoma, kad tik galą su ga
lu sudurus ir lai lankiai ne- 
?uienka, reikia skolinti. 
Tada jau nepaisoma; valgo 
ma. kas sugriebiama. Per
kama kas pigiausia. Gi pi 
giausi maisto produktai— 
tai kelis merus išstovėjusi 
eduose mė.a: tai kelių me
rą šaldyti kiaušiniai; tai su 
risokien.i? biaurybėrai: siu 
r.aišyti taukai ir sviestas: 
.ai nešvariose mėsinyčiosc 
užlaikomi visokie mėsaga- 
nai: kaulai, riebalai, ką 
oiednieji dažniausiai perka 
šaipo uždarą sriubai. K 
jokių mėsagalių padaromo; 
lar taip vadinamos „pigios j 
lešros" ir "kapota mėsa."

Tai ve, kokį maistą bied- 
aieji turi vartoti. O tie bied- j 
.lieji, tai veik visi darbe' 
įmonės.

Nepakanka to. Da pripa ! 
akojama darbo žmonėms, i 

kaip reikia valgyti:| 
Iškų, o daugiau; 

ir daržoviškų pro-1 
isada šiltai paval 

sriubos valg.
.—anot didelio 
hvgiėninko”

gerai 
e jeigu 
mokslo

i

tą ir 
mažiau me 
meniškų 
iuktų; v 
gyti; dažnai 
i; gerai 
aviško ' 
kio—laba:

Ištikruj 
'hygiėnos 
urėtų 
oką apie darbo žmoni: 

iėjimą. tai,manding,jie 
matytųsi tokius niekus 
lyti.

Lai kas šneka, kaip 
įori, bet mėsa darbo žmogui 
—tai parankiausis maistas. 
Eidamas darban 
metuką 

ir gerai.
kai sako, kad geriau ir svei
kiau šiltą mėsą valgyti, be; 
\urgi, dirbdamas fabrike i: 
dažniausiai turėdamas tik 
pusę valandos pietams, ją 
sušildysi ? Su pieniškai; 
dalvkais da blogiau.v C?

pat su daržovėmis, 
kad šitie- dalykai yra 
miausi valgyti tiktai šilti, c 
antra, jie yra labai neparan
kus ”šapon" neštis. O su 
sriuba, kurią taip drūčiai 
zisokie daktarai-ni’ofeso- X
•iai perša darbo žmogui, du 
kebliau. Negana, kad ori- 
ruošti ją daug laiko ima, da 
aršiau nusigabenti „šapon.' 
Jei nori, tai pasirišk puodą 
ant lazdos ir užsidėjęs ant 
pečių neškis. Ir da bėda: 
nebaltinta ar nedaryta, tai 
negardi; o užbaltini pienu, 
tai surugs; uždarysi tau 
kais, tai ant viršaus užšals 
pluta taukų. Kas paskui ją 
valgys? Nė šuo nelaktų.

Girdi, „sukramtyk gerai" 
Šiur, turėdamas pusę valan
dos pietams, gali gerai su
kramtyti. švilpukas sustau- 
gė, nustoji dirbęs. Iki pri- 
sigrudi rankas nusiplauti, 
prisirengi valgy ei,tai žiūrėk, 
jau dešimts minutų iš to 
pusvalandžio nebėra. Rei
kia skubint valgyt, kad vėl 
švilpukas nesustaugtų. Ne
pasiskubinsi, t 
si tai nevalgęs liksi.

(Toliaus bus.)
Darbe žmogus.

Tie
Lau- 

sukramtj. 
šių dienų 

žinovai'
berti paviršutinę nuo

” I pa
sar-Į

1* vi

I

sau

susisukai 
įsikiša! kišeniun— 
Žinoma, hygiėnin-

taip 
Viena 
tinka

"Naujojoje Lietuvoje” ra
šoma :

Rinkiniai i Seimą jau kai 
kuriose vietose prasidėjo ge
gužės 1-1 d. Bet didžiumoje 
vietų jie iv\ ks, tur but, 21 ar 
22 dieną. Dar eina prieš- 
renkamasai laikas, įvairių 
partijų agitacija už savo 
kandidatus. Tik vieni soc.- 
demekratai bolševikai neža
da savo kandidatų statyti ir 
bene ir pačius rinkimus ruo
šiasi bcikuotuoti. Jie, mat, 
be bendrųjų visos Rusijos 
darbininkų reikalų, jokių ki
tų nepripažįsta. Lietuvos 
krašto rūkalai jiems ne gal
voje. Mums gi, be šios die
no? darbininkų reikalų Ku
rijoje, rupi ir Lietuvos kraš
to ateiti ?, kad ii- ten butų lai
svė darbo žmonėms kovoti 
dėl socializmo, kad ir ten 
tuoj po karės galėtų darbo 
žmonės žmoniškiau gyventi, 
.'les pripažįstame, kad ir 
darbo žmogui maloniau ir 
naudingiau savo krašte prie 
lygių darbo sąlygų. Tiek- 
oat uždirbdamas savo kraš
te darbo žmogus greičiau 
gali prasišviesti gimtąją 
kalba, geriau pažindamas 

vonimo salvgas, gali turė' 
naudos kaip 

medžiagi- 
reikalauja- 

kraštui laisvės, 
to gyventojams 

pripažinta teisė pa 
-avo likimą rišti.
matome, kad visuose 

ištuose kasdien auga vis 
pasipriešinimas 
Rusijos darbo 

ir Kar. Ats. 
pirmon vieton 

reikalą kuogreičiau 
žmonių sker- 

Laikinoji Rusijos

ti daugiau ir 
dvasinė/, taip ir 
nė?. Todėl, mes i t- 
me Lietuvos kiuč 
kad to krašto gi 
bllt IĮ 
tiems

M ei 
k ra 
didesnis 
šiai karei, 
žmonės Darb. 
Taryboje 
stato 
baigti baisią 
dynę.
Vyriausybė priversta buvo 
tąjį taikos reikalą pirmuo
ju pastatyti. Pripažinta po
draug reikalavimas pa
čioms tautoms apsispręsti. 
Gan.?. jau kapitalistinių val
stybių diplomatams derė- 
iies ir pirkliauti mažom- 
siomis tautomis, kaip kokio
mis prekėmis.

Lietuvos kraštas, atsidū
ręs tarp kariaujančių vals
tybių. turės tarti savo žodį 
visų kraštų darbo žmonėms 
apie savo ateitį. Todėl rei
kia, kad išblaškytieji po visą 
plačiąją Rusiją musų darbo 
žmonės išrinktų savo atsto
vus aptarti Lietuvos kraš
to ateitį, ko jam reikalauti, 
ii t. t.

Be to, reikia paimli atkel
tąsias iš Lietuvos į Rusiją 
visas valdžios įstaigas, rei
kia kuogi eičiausiai atstaty
ti senuosius 
jų vieton 
žmonėms 
tojus.

Reikia iš pamatų permai
nyti visas šelpimo organiza
cijas. Gana be jokios kont
rolės aikvoti tremtiniams 
skiriamus pinigus. Rusijos 
liaudžiai numetus despotų 
jungą, atėjo laikas ir lietu
vių liaudžiai numesti nuo 
savo sprando senuosius „po
nus Komitetus” ir patiems 
imties tvarkyti šelpimo da
lukus. Turi būti pripažin
ta teisė nukentėjusiems dėl 
karė? piliečiams gauti iš val- 

isivbės lėšų, tam tikrą atly
ginimą. Tremtiniai ne iš
maldų prašo iš Komitetų, 
bet reikalauja sau pridera
mos paspirties.

Pagalios, reiks grįžti į sa- 
i ve kraštą. Reiks organizuo
ti tą visą grįžimą. Tik tie, 
kurie pernešė bėgimo ar trė

mimo vargus, galės tinka- 
jmai sutvarkyti ir grįžimą, 
j Taigi, anie visus tuos da-

iJ
i

i

valdininkus, o 
pastatyti darb? 

tinkamus tarnav

gerai kramty- Ivkus turės tarti savo žodį
lietuviu darbo žmonių Sei
mas. Nuo to, kokius atsto- 

: vv.s mrs tenai pasiųsime, pri

gulės ir Seimo svarbumas. 
Jeigu darbo žmonės bus jau 
susipratę, ir savo atstovais 
pasiųs į Seimą socialistus, j 
tuomet galima tikėties, kad' 
ir kitų kraštų darbo žmonės į 
palaikys musų reikalavimus 
ne? visų kraštų socialistai 
sudaro vieną šeimyną, in
ternacionalu vadinamą. Ki
taip virstų dalykai, jeigu 
per nesusipratimą lietuvių 
darbo žmonė pasiduotų vei
dmainingai klerikalų politi
kai ir pasitikėtų jais. Tada 
mes pasirodytume, kad dar 
nepribrendę savo krašto rei
kalais patys rupinties, nes, i 
iš vieno jungo pasiliuosavę. 
kita junga norėtume užsidė- 
t’

Kas regėjo klerikalų juo 
dašimtinę politiką pirm re 
voliucijos ir kaip tie paty; 
klerikalai še'pinto Komite 
tus pavertę yra savo kleba 
nijomis, kaine tremtiniu, 
laiko pastumdėlių vietoje 
tas negali savo balso paduo
ti už savo slėgėją, persekio 
ioją, vistiek. kaip jis nesiva 
dintų—katalikų ar krikščio 
niu demokratų partijos vai
du. Netoli tėra nuženg 
nuo klerikalų ir Pažango 
bei Santaros partijos.- Pa 
žangos partijos veikėjai- 
.VI. Yčas, kun. J. Tumas, I 
Noreika ir kiti—ligi šiol vi 
tuomet eidavo išvien su kle 
rikalais. Atstovo M. Yč< 
riša politika buvo tai, ka; 
landžioti paslapčiomis p; ! 
ministerių priemenes ir tei 
jetko maloniai prašyti. Pa 
sisekdavo jam kartais i; • 
kruvinąjį carą Mikę II pa : 
matyti ir gavęs yra už ta ! 
atminimui net medalius. Pa i 
:ekus rusų buržujams i mi 
nisterius, M. Yčas įsikraus 
:ė iš prieaugės ir Į vieno 
ministerijos (švietimo) vi 
Jų. Bet tepaima tik tą pa 
’ią ministeriją į savo ran ! 
.<as darbo žmonių atstovas : 
<aip Kerenskis, Čemovas a. ! 
riti, tuoj klerikalų taikiniu, 
kas M. Y čas išlėktų lauk.

Pažangos partijon prigul 
tet tokie aršus klerikalai, 
kaip Rygos kun. J. Bikinas. 
Užtat pažangiečiai 
niekuomet nekovoja su kle

Nesenai atsirado dar ir 
kita ne partija, bet „santa
ra.” Yra tai tie patys, kaip 
rusų kadetai. Bet jie, kaip 
tie tik nesenai išriedėję iš 
kiaušinių ančiukai, vos pra
deda svyruodami rioglinėti 
paskui išperėjusią juos viš
tą. Taip ir santariečiai. Lig 
šiol jie darbavosi santarvėje
su klerikalais ir paskui juos 
ėjo. Drauge su klerikalai 
rašė visokias 
deklaracijas 
tiemsiams 
prašydami iš jų lietuviams 
mielaširdystės, jieškojo au- 
gštų titulų ir tt. Jie tai pat 
darbavosi drauge su klorika 
ais ir šelpimo organizacijo- 
e. kame pasirodė panašiais 
nurokratais, kaip ir caro 
ai nai.

Visi jie vengdavo viešos 
visuomenės kontrolė?, ne* 
luodavo visuomenei jokios 
avo darbų apyskaitos. Pa- 
ys tremtiniai prie šelpimo 
mganizacijų nebuvo prileid
žiami, viskas buvo prisako- 
na iš centro, iš augšto. Da- 
>ar jau daugely vietų trėm
imai patys prašalino Cent- 
o Komiteto gubernatorius- 
galiotiniu.s arba jų skyrius, 
dėka dar tik patsai Cent
ras ant naujų pamatų pasia
uti.

Mes dar savo, lietuvių gy- 
’enime revoliucijos neivvki- •J * *■

tome. Rusijos didžioji re
zoliucija praėjo pro mus, 
yg pro sali. Lietuvių Ko- 
nitetai tebėra rankose sė
tųjų ponų, buržujų ir kle- 
•ikalų rankose. Negana to. 
šitie ponai ruošiasi į musų 
larbo žmonių-atstovus prieš 
.isą pasauli, prieš kitų kraš- 
ų darbo žmones, einančius 
)rie socializmo.

Bet laikas jau ir musų 
darbo žmonėms susiprasti 
—gana klerikalams bei bur
žujams vergauti! Mes turi
me atminti, kad tik prie so
cializmo mes pasieksime ge
rovės, todėl mes privalome 

' ir šiandien rinkimuose Į 
■Seimą visur paduoti savo 
balsus už Socialistų-Liaudi- 

ne tik ninku Partijos kandidatus. 
' ’ j Ir kada visų kraštų darbo 

rikalais, bet visuomet juos i žmonės vėl susijungs socia- 
oalaiko. Tokiu budu. turi 
me tris klerikalų rūšis—ka
talikų sąjungą, krikščionių- 
demokratų ir pažangos par
tijas. Kitaip sakant, yra 
viena klerikalų partija tri
mis veidais. Taip patogiau 
„politikuoti.” Kitiems gi 
sunku suvokti jų tikrasis 
veidas.

.s
„gintarines" 

rusų nuvers- 
biurok ratams,

"Ne Rusijos, l>et Lietuvos 
Kur iamasai Seimas tars 
dį, kokia Lietuva nori būti 
ir kokia bus—ar Lietuva • • 
ri .būti m priklausoma sava
rankė valstybė ar Lietu a 
nori dėties federacijos ry
šiais su kaimynėmis tauto
mis.” šiais žodžiais atpasa
koja Liūnas „Santaros” 6 
numeryje 'Pauto.? Taryba 
nutarimą dėl nepriklauso 
mesior Lietuvos. Daugu 
mv.i atrodo tat tokis daik
tas, kuris nėr reikalo išro

Bet iš tikro čia di-
T T '
• 1 z-

ne-
Sei-

dinėti.
Jžiausis nesusipratimas 
tenka truputi pagalvoti kad 
•upratus, kokia čia vra 
ąmonė. Kuriamasai

mas reiškia tautos pilną pa
čias savęs \ iršenybę, arba 
kaip sakoma, valstybės lt i 
'ėję, jos suverenumą. Paigi 
kviesti ši seimą tegali lik to
ji tauta, kuri yra susidarius 
nepriklausomon valstybėm 
Jai gali būti reikalas mainy
ti ar taisyti valdymo būdas 
arba rinkties sau nauja vy
riausioji valdžia šiais ir 
tais panašiais atvejais klau
simą suverenios tautos vals
tybės valia. Bet nė viena 
tauta, kuri neturėdama sa
vos valstybės klauso kitų, 
negali, turėti savo kuriamo
jo seimo. Ji gali sukilti 
prieš paveržusią . ją valsty
bę ir tada sukviesti kuriamą
jį seimą. Pats jos sukili
mas reikš jos 
priklausomai, 
turi oriver 
pikt 
pripažinti iai 
mybę. Jei tai 
tada jos kuriam 
turės galią rišti vis 
rimus, kurie liečia 
valstybę.—Taigi 
kad Lietuvai reikia ;

ki

lizmo vardu, tada tik bus pa- 
liuosuotcs ir mažosios tau
tos, tada bus padarytas ga
las šitai nuožmiausiai žmo
nių skerdynei, ir žmonija 

■sudarys vieną, bendrą, lais
va šeimvna, kurios nariai 
bus ir musų kankintinė 
darbo žmonių lietuviu tauta.

P. St.

Pats jos
valią būti ne- 
Bet tada ji 

ti geruojju ar 
uju kaimynes valstybes 

nenrikiauso- X
pasiseks, tik 
sarai seimas 

us klau- 
naujają 
sakyti, 

savo ku
riamojo seimo, reiškia tvir
tinti, kad Lietuva 
ja sau 
Kitai?) betariant 
masai Lietuvos s 
kclbs ją 
žinimas 
bes duos

Tame 
je Liun 
lietuvi 
sijos 
To me; 
galime

reikalau- 
neorikiausomvbės. X

, nekuria 
eimas aps- 

suveremą, o pripj.- 
jai nepriklausomy- 
iai ši seimą.

BALSAS Iš RUSIJOS
paaukautumėte mums 
vargusiems „Keleivi”, 
skleidžia tiesos žodį. ?.

ji turėtų tą pirmenybę. Be
ak jo, kiekviena šių valsty
bių rūpinsis, kad jos protek- 
loi alus butų pripažintas, ki
tais žodžiais—kad Lietuva 
gautų ne pilną savitumą.

Kaip bus išrišti šie ir 
iicu s lygus klausimai, pri
dėt ės nuo io, kiek kas iš ka- 
i iaujančiųjų bus laimėjęs iki 
laikos metui. Taigi mes ma
tom, kad su pačiais stam- 
biausiais Lietuvos ateities 
klausimais jos kuriamasai 
seimas jokio negali turėti 
darbo. Tiekti nustatymas 
vidurinės tvarkos, kuriame 
Seimui turėtų priderėti pir
majai žodis. Bet dar dide
lis klausimas, ar jis jai bus 
!ei ta tarti. Sakysim, ar bus 
Lietuva monarchija, ar res
publika, dar nieko negalima 
žinoti. Jeigu butų leista riš
li tai kuriamajam Seimui, 
žinoma, visi reikalautumėm 
re.-publikos. Bau rasis kas 
tarp lietuvių, kuris rinktųsi 
monarchiją savo valstybei, 

labai daiktas, 
Lietuvai butų įteiktas 

_ ; Vokios, jeigu 
taikinantis ji butų galinges
nė už savo priešininkes. Kiti 
dalukai, nustatant valdymo 
būdą, greičiausiai butų pali
kti pačiai Lietuvai nustaty
ti.

Kada butų sušauktas Lie
tuvos kuriamasai seimas? 
Ne anksčiau kaip po kelerių 
metų karei pasibaigus. Pir- 
ma/ai dalykas, apskelbus 
Lietuvą nepriklausoma bus 
organizuoti jos vyriausybę 
lygiai centralinę, lygiai vie- 

itinę. Tai darbas neleng 
vas ir ne greitas. Susitvar
kiusi vyriausybė turėtų jau 
sukviesti kuriamąjį seimą. 
Čia vėl darbo nemaža. Pas
kirti, kas turės ruošti riekė
jų sąrašus, paskui begalė 
darbo sustatyti šie sąrašai, 
patvii tinti—visa tai netaip 
greitai gali būti atlikta. Tuš- 
eias darbas spėlioti, kiek gali 
būti rinkikų, kol nežinia, ko
kia bus Lietuva didumo. 
Taip pat tuščia dabar kalbė
li. ar gali būti leista mote
rims balsuoti. Minėtajame 
"Santaros” skyriuje randa
me jau ištisą šį klausimą, ir 
moterys rinkėjų teisėmis 
apdovanotos. Tiek tik te
pasakysiu, kad kunigai be 

| galo karštai pritars, kad mo- 
Įterims butu duotos rinkimo 
i teisės, nes jų bablsais jie tu
ri vilties išrinkti daugiausiai 
sau tinkamų žmonių. Itali
jos, sakysim, radikalai, kur 
valstybė priešinga bažny, 
čiai, lig šiol nesutiko duoti 
moterims šių teisių, kad jos 
netaptų kunigų įrankiais. 
Jei aš primenu šiuos daly
kus, tai vien parodyti, jog 
visi jie yra ne taip lengvi, 
kalį) gali atrodyti.

Iš to, kas pasakyta, išeina 
kad reikalauti Lietuvai ku
riamojo seimo reiškia rei
kalauti, kad ji pati, kai pri
pažinta nepriklausoma, turi 
■ asistatyti savo vidaus tvar
ką. Jei tai konkrečiai gali 
būti įvykinta, tai tik per ru- 
-u radikalinę demokratiją. 
Vadinasi, ji gali reikalauti 
iš laikinosios vyriausybės, 
kad rusų atstovui taikos 
kongrese butų įsakyta reika
lauti ten palikti Lietuvai pa
čiai pasirinkti sau valdžios 
būdas. Bet tai jau antras 
reikalavimas, turįs prasmės 
tik tada, kada rusų demokra
tija išpildys svarbiausia— 
Dripažins nepriklausomą 
Lietuvą.

Nepamirškim,kad lig šiol 
ji to nepadarė. Bendras pa- 
sakvmas,kad kiekvienai tau
tai leista bus pačiai pasirin
kti, ko ji nori, maža dar 
tereiškia. Kokia šio reiški
mo vertė, aiškiai rodo kad ir 
toks atsitikimas. Kada suo-

(Danpiffau žiūrėk ant 5 pusi.)

i'et galimas 
kad I' 
monarchas

pačiame strarp -ny- 
._.ias tvirtina, kad „ 
viai, gal būt eisime’ 
; kuriamajan seimam 
.03 daryti amžin dien no
re. Reikalaudami lie

pi įklausomos Lietuvos tuo 
naciu išsižadame priderėti 
Rusijos valstybei. Jeigu 
n es taip darytume, tai paro
dytume, kad mes norime pri
derėti iš kart dviems valsty
bėms. Bet negalės būti lietu
viams nė klausimo, ar eiti 
Rusijos kuriamajam seiman. 
ar ne. Beabejonės, Lic-tuvos 
likimas bus jau išrištas, kol 
bus sukviestas rusu seimas, 
nes anksčiau kai per metus 
jis negalės susirinkti’ nieku 
budu dėl daugybės ruošia
mojo darbo.

Kuriuo budu -Lietuva bus 
pripažinta nepriklausom: ? 
Apie tai aš jau rašiau mmsų 
laikraštyje. Be tarptauti
nio kelio, kito budo aš nema
tau. Jeigu per taikos kon
gresą nebūtų pripažinta jos 
nepriklausomybė, tada ne
būtų jokios vilties gauti ki
tu kuriuo keliu. Pats kon
gresas tai-) pat nustatys val
stybių sienas arba pažymės 
principus, kuriais reikia eiti 
bevedant sienas. Kur jos ne
bus griežtai pravestos, gal 
ous leista klausties noro pa
čių žmonių, kurion valsty- 
bėn jie nori priderėti. Be a- 
bejo, kongresas nustatys 
santykius naujų valstybių 
u kitomis. Juk santikiai 

•u kitais kaimynais ne na
minis vienos tautos valsty
bės dalykas, liečiąs kartais 
net tolimas valstybes. Rusi- 
■ai ir jos šalininkėms tupės, 
kad Lietuva butų jos įtako
je. Vokia?, atžagariai, kad

t/

ries
lt U

i

, nu- 
kuris 

Aš bu- 
‘ .3 ir 

, koks jis butų puikus 
; mums kovai prieš 

amstos apaštalus,prieš „kir
tikus” ir kitus griuvusio 
despotizmo šalininkus.

Žinoma, socialistų kuopos 
tveriasi viešai ir pas mus,bet 
silpni mes esame, nes neturi
me spaudos žodžio. Todėl, 
amerikiečiai, jus paremkite 
mus. „Keleivio” Redadkcr 
jos dar syki meldžiu: paau
kite mums „Keleivi” ant 
kiek tamstų malonė. Dabar 
„Keleivis” lengvai mus pa
sieks, nes caro cenzūros, ku
ri pirma geresnių laikraščių 
neileisdavo, dabar jau nebė
ra. Dabar galima siųsti vi
sokius raštus. O gal galėtu
mėt atsiųsti ir knygučių so- 
cialistiško turinio. Lauksiu 
be kantrybės.

Su pagarba,
J Gogelis.

2-roi Prozorovskij per. 15. 
Polevaja ui., 
Ekaterinoslav.

Prašo iš Amerikos 
literatūros.

I

„Keleivio" redakcija gavo j „T. , . . „ . . . .
iš Rusijos registruota laiška. I Keieiv io skaitė tojev 
kuri rašo nesenai da Amen 
koje buvęs lietuvis. Štai jc I 
žodžiai:

Gerbiamoji „Keleivio” Re
dakcija! Kreipiuos pas jus 
su labai dideliu meldimu.

Sužibus liimsvbės saulu
tei ant Rusijos padangės, 
kritus vergijos retežiams ir 
pasiliuosavus žmonėms iš 
po despotų jungo, carizmas 
ir visos ištvirkėlių gaujos 
ant amžių nudardėjo prakei
kimo erdvėm

Prieš mus dabar stovi pla
tus kelias vedantis į šviesą.

Bet mums daug ko truks- 
sta. Mes tik dvasia esame 
stiprus. Materiališkai gi 
mes labai silpni. Ypač mes 
silpni literatūra. Spauzdin- 
to žodžio pss mus dabar did
žiausis badas.

Todėl aš ir šaukiuosi pas 
jus, dbaugai: paremkite mus 
literatūra, 
kiu galvą 
Redakciją

Daugiauria len- 
orieš „Keleivio” 
ir meldžiu, kad

I

I
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Po to žmogaus Įtekme skerdžiasi Vokietijos žmonė 
lauks jų teismo.

Liosai jau ištraukti.
Kiekvienas turi sužinoti, ar

reikės jam stoti.
Pereitoj pėtnyčioj Wa- 

chingtone buvo liosų trauki
mas. Ištraukta visi nume
riai, kiek tik buvo užsire
gistravusių žmonių. Bet 
visiems stoti nereikės. 
Šiuom kartu bus paimta tik 
687,000 vyrų. Ir jie bus šau
kiami tokioj tvarkoj, kokioj 
tvarkoj jų numeriai 
išėjo. Pavyzdžiui, pirmas, 
numeris buvo ištrauktas 
258. Tas reiškia, kad ka? 

tas turės 
Antras 

ištrauktas 
numeriais 

me distrikte 
ojaus po No.

turi toki numerį, 
stoti pirmutinis, 
numeris buvo 
2522 ir su tokiais 
vyrai kiek vien 
turės stoti tu 
258.

Distriktų išviso yra 4,557.
Koks numeris bus šaukia

mas vienam distrikte, toks 
Inis šaukiamas ir kituose.

Todėl kiekvienas, kas tik 
yra užsiregistravęs, turi nu
eiti savo distrikte Į Exemp- 
tion b 
koks yra numeris , 
turės stoti (liable to call) 
ar ne.

Kiekvienas Exemptior 
Board išsiuntinės savo dist 
rikio laiškus tiems, kurie tu
ri stoti, bet laiškas gali pra 
pulti. Valdžia reikalauja 
kad kiekvienas pasirūpintu 
sužinoti, ar jam reikia sto
ti, ar ne.

Pačtose ir Exemptior. 
Board ofisuose bus iškabin
ti surašai tų žmonių, kurie 
turi stoti. Kas negaus laiš
ko, turi pažiūrėt ar nėra jc 
vardo tuose surašuose.

Tuose surašuose ir laiš
kuose bus kiekvienam pa
sakyta, kada jis turi stoti 
ant daktariškos egzaminaci- 
jos (phvsiciai cxamination). 
Ant šitos egzaminacijos tu
ri stoti kiekvienas, kas tik 
bus pašauktas, nežiūrint ai 
jis pilietis, ar ne, ar jis bu? 
paimtas, ar ne.

Jei daktaras atras, kad 
žmogus kanumenei netinka,

I 6. Kas priguli prie tokių 
tikėjimų, kurių principui 
priešingi karei.

Visi šitų kategorijų žmo
nės bus paliuosuoti nuo ka
riumenės, bet jie turi paduo
ti tuo tikslu prašymą. Kas 
nieko nesakys, tą paini?, 
visviena kad ir nepilietis jis 
butų.

Kas nestos ant egzamina- 
cijos, tą sugavę paims ka
riu menėn be jokio išsiteisi- 
nimo.

Egzaminacijai ir prašy
mui paduoti duodama 7 die
nos laiko, skaitant nuo tos 
dienos, kada bus apskelbtas 
šaukimas.

Jei kas nežino, kur yra jo 
dist rikto Exemption Board, 
tegul pasiklausia policijos.

Kas nemoka angių kalbu ?,------------ ------------- ------------- --------------------------------------------------

i tegul kreipiasi pas advokatu
• .-i -- ------------------ _*

I
I

Board ir paklausti, >
_______J ir ar jis!

?1 I
I

tai jis bus paliuosuotas i. 
kitokių kvotimų jam jau ne
reikės.

Jei daktaras registruot į 
priims, tai tuomet jis ture- 
paduoti Exemption Boar- 
dui prašymą, kad ji paliuo- 
suotų, jeigu jis turi paliuo- 
savimui kokius nors pric- 
žasčius.

Nuo kariumenės bus pa
liuosuoti šie:

1. Kas yra šalies ai valsti
jos valdininkas.

2. Kas yra kunigas arba 
Ui V Q

* 3. Kas neturi pirmų popie-

4. Kas dirba ant kokio 
nors laivo.

5. Kas turi užlaikymui 
vaiką, pačią, tėvą, motiną a ? 
našlaičius žemiau 16 metų 
amžiaus.

ar šiaip tinkamą žmogų, 
kad išpildytų jam blanką 
Jei pasiliuosavimo. Tos 

i’olankos bus gaunamos pas 
Exemption Board. Ang

liškai jos vadinasi ’’Exemp- 
tion form.”)

So. Bostone visas 
lingas informacijas 
viams duos vakarais 
cių socialistai (žiūrėk vieti
nėse žiniose), šaukimas čia 
bus ateinančioj sąvaitėj a- 
;ie seredą.

Chicagoj visas informaci
jas ir pagalbą šaukiamiems 
.yrams duoda Amerikos 
dėtuvių Darbininkų Tary- 
>a sekančiose vietose:

Kcnsingtone ir Roselande 
”Aušroj,” 10900 S. M.ichi-

Įan avė. vakarais nuo 7 va'.
BridgcDcrte—1) K. Gu- 

ris, 3323 So. Halsted st. Chi- 
•ago, Iii., vak. nuo 6 vai.

2) Kl. Jurgelionis, 3133 E- 
nerald avė., vakarais nuo 6 
•ai.

Ncrih Side—Dr A. Mont- 
/idas, 315 N. Ashland avė., 
vakarais nuo 6 vai.

Dienomis galima tais pa
dais reikalais kreiptis i Im- 
migrants Protective Lea- 
;ue, 1140 - S. Michigan avė., 
> floor.

Town of Lake vyrai gali 
kreiptis Į 29-tos wardos ko
mitetą.

Kam kur arčiau, tenai pa- 
.artina ir kreiptis..

I

I

I

KELEIVIS.

“KELEIVIS” CHICAGO, ILL

Metinis Piknikas

S

$1.75
1.00

GEK1ALS1S DARBO ŽMONIŲ 
LAIKRAŠTIS.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje:

Metams .............................
Pusei metų ...................

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

Su visokiai reikalais atsikrei
piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston.

Leninas esąs šnipas.

Dėl Lietuvos
Kuriamoja Seimo

reika- 
liet’.- 
lietu-

Liepos 19 d. iš Petragradc 
atėjo žinių, jog Leninas, ku 
ris taip atkakliai kovoji 
prieš laikinąją vyriausybę 
yra apmokamas vokiečių vai 
džios šnipas. Apie tai pa 
skelbęs rusų generalio štabe 
narvs generolas Brusilovas 

šitą paslaptį Brusilovui iš 
davęs iieutenantas Ermolen 
ko, kuris prisipažinęs, kac 
Leninas buvo ji atsiuntę: 
šeštosios Rusų Armijo: 
frontan agituoti už taiką sc 
vokiečiais.

Lenino pareiga esanti nie 
kinti laikinąją vyriausybę 
visokiais galimais budais 
kad sukėlus prieš ją žmones 
.Pinigų tam tikslui Leniną; 
gaunąs iš vokiečių valdžio: 
uer Švediją. Vyriausis vo 
kiečių valdžios agentas Ru 
sijos esąs tūlas Max Koz 
iovskis. Ant jo vardo daba' 
esą prisiųsta 2,000,000 111b 
iių.

Taip sakoma telegramoj i: 
Petrogrado. Ar vra tam: 
įors kiek tiesos, kol neri 
platesnių žinių, sunku numa 
lyti. Gali būt, kad tai tik 
imperialistų sugalvotas ple 
?as, kad apkaltinus ir suė- 

savo priešininką. Bei 
, kad ir ištiesi] Lėni 

yra vokiečių valdžio: 
tas agentas. Juk Azc -- ' ’ • ,2 T • 1i redika 

voliucijonierius,”be: 
aiškėjo, kad ta: 
valdžios agen-

miai pradėjo savo seime kai 
bėti apie nepriklausomybę 
ar federaciją, rusų ra-įka
linę spauda pradėjo šiauš
tis. "Dienos” ("Dien") lai
kraštis, savo pakraipa pri
derąs darbo kuopai (tru ’o- 
vikains,) Įdėjo žiaurų prirš 
tai straipsni, sakvda-.uas. 
kad Rusija amžin dūn nesu 
tiks duoti tat suomiams 
Štai tau ir laisvas pa< -i' k:- 
mas, ko no»-i!

Taigi, ažuot kalbėjus -ų.ic 
Kuriamąjį seimą Liciuvai, 
stengkimės gauti iš rusų vy
riausybės toki aki

i kad paskelbė apie i.-.n ; ls. 
Galima jis gauti tik per dar
bininkų ir kareivių aisu-\ us. 
Tai butų tikras priežadą -, o 
ne gražus žodžiai apie tau
tų teises. Išgauti jis n? bus 
taip lengva, kaip gali ?•; - ly 
ties tiems, kurie pasitiki gra
žiais žodžiais. Bet juo sun
kiau, juo labiau turime ru 
ointis gauti šiuos priežadus. 
Dabar tam kaip lik pato
giausias laika?-.

”L. B.” A. Valdemaras. 
Petrapilis gegužės 11 d.

Kl,

l<A •
I

i

I

I

mus 
gali būt 
nas 
slap

s irgi buvo labai 
(iškas re

o

KERENSKIS IMSIS SU 
KAIZERIU.

Iš Petrogrado praneša
ma. kad Kerenskis išvažia
vo karės frontan vesti save 
armijos ant vokiečių. Wa- 
shingtone gauta žinių, kad 
kaizeris taipgi išvažiavo 
rusų frontan priduoti savo 
Kareiviams drąsos. Pama
tysime, katras katrą jų 
veiks.

nu-

RIAUŠĖS KIJEVE.
Kijeve pereitoj 

irgi buvo panašių 
kaip Petrograde.

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

Pranciška Jasikas
194 Ferry st., Stoughton, Mass.

z'

Parengtas Draugystės
Palaimintos Lietuvos, ned.,
29 LIEPOS-JULY, 1917 M. 
CHERNIAUCKO DARŽE,,

LYONS, ILL.
Prasidės 9-tą vai. ryte. 

Įžanga 25c. įnirai.
Nuoširdžiai kviečiame 

s aitlingiausiai atsilankyt
i_______ ______________ -______________

kviečia KOMITETAS.' nėkit pranešti. As turiu svarbų rei-
I kalą ir noriu sužinoti. (32)

KONSTANCIJA JASUT1ĘNE 
61-63 Varet si., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo vyro FRANO JA- 
St’ClO* Kauno gub., šaulių pav. Pir- 

visus kuo-1 miau gyveno New Yorke, o dabar iš- 
________ __ unt musų važiavo kitur. Meldžiu atsišaukti, ar- 

Pikniko? nes bus puikiausias piknikas’, ba jeigu kurie jį žino kur yra malo-

kuo-

į Važiuokit 22 karais iki Ogden Avė., 
Ogden Avė. iki 48, o iš ten Lyons ka- 

i rais iki daržui.

Paj ieškoji mai
Pajieškau Jurgio Janševičiaus, Kri

slo Paniuksiu ir Jokūbą Skiauterio. 
Malonėkit atsišaukti.

Jonas Gribas
255 I>roadway, So. Boston, Mass.

I

I
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KŪDIKIO

Jeigu negali žindyti kūdikio, 

tai duok jam t

EAGLE
BRAND

CONDENSED

MILK
THE ORIGINAL-

”KEL.” SKAITYTOJU ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

mus, pasigarsini mus iš kokių vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini- 
mus, delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsini nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvieną sy
kį. Todėl siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite Kad greitai t.lptų.

"Keleivio” Admtn.

Pajieškau sunaus Bronislavo Ado
mavičiaus, taipgi draugų p-':--: - 
kių. 
vos.

310

Paliepiš-
Turiu svarbų reikalą iš Lietu- 
Meidžiu atsišaukti.

Jonas S. Rainys.
Marshall st., Philadelphia, Pa.

APSIVEDIMAI

Pasekmingai naudojamas kai
po maistas per šešiasde
šimtis metų.

Iškirpk šį paskelbimą ir pri
siųsk j

Dept. K. 
Borden’s Condensed Milk Co.

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

VVilIiam Povilaitis,
3132 So. Halsted st. <

ds, (31) 
Chicago, 111.

Pajieškau sesers Zofijos Martin- 
kiutės, girdėjau yra ištekėjusi, paei
na iš Kauno gub., Šiaulių pav., Lūkės 
parap., Mandziorių sodos, gyveno 
London, England. Meldžiu kas žino
te

90

pranešti.
Antanas K. Martinkus, (31) 

l’orter Avė., Montello, Slass.

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

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

Pajieškau apsivedimui mergginos 
arba našlės, aš esu 36 metų; butų gei
stina kad atsišauktų iš Bostono apie- 
linkės. Norinčios arčiau susipažinti 
malonėkite atsišaukti laišku šiuo ad
resu:

Juozapas šaparnis 
255 Broadway, So. Boston, Mass.
------------------------------------------------- -----

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne senesnės kaip 28 metų aš esu 28 
metų. Dėl platesnių žinių meldžiu su
sirašyti per laišką šiuo adresu:

J. Sd. (31) ,
Camp 2, Ebey Lagg Co.

Arlington, Wash.

New York, N. Y.
Gausi patarimus lietuviškai

š i.M. UUJJLM.MMiMlOitU.lUMUiu*

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus. Esu 2S 
metų. Atsišaukdamos malonės ir pa- * 
veikslą prisiųsti, pavekslus sugrąžin
siu, jeigu ant laiškų neatsakysiu. Pa
jieškau per laikraštį todėl,kad darbo 
sąlygos nepaleidžia pakeliauti kur ki
tur.

Telephone: Greenpoint 2327

MARC1N & MACYS
FURNITURE

5 TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS

Povilas Volungė
P. O. BOX 51 Pointiac, Mich.

Pajieškau gyvenimui (apsivedimui) 
merginos nuo 20 iki 30 metų amžiaus, >< 
negarbinančios stabų, mylinčios šva-p 
rų šeimynišką gyvenimą. Aš esu blai-|<; 
—„ >„:.-—----- 1:„ ---- - žinias : i

PIGIOS

NORI IMT NEPILIEčIUS.
Amerikos patriotai labai 

agituoja, kad nepiliečiai 
taipgi butų imami kariume- 
nėn. įnešta jau ir tam tik
ras bilius kongresam Sena
tas esąs už bilių. Jei tas bi
lius virstų Įstatymų, tai vi
si kariumenės amžiaus vyrai 
turės i 90d. išsiimt pirmas 
popieras, kad galima butų 
juos imti kariumenėn, o jei- 
_gu jie to nenorės, tai po 90 
dienu grąžins juos tenai, iš 
kur jie yra atvažiavę.

Bet vargiai toks Įstaty
mas galės pereiti.

sąvaitėj 
riaušių, 

Penki 
tūkstančiai mažarusių ka
reivių sukilo ir paėmė ar
senalą su ginklais, tečiaus 
Kijevo komendantui pasise
kė juos perkalbėti ir arse
nalą jie apleido.

f

ISPANIJOJ ŠAUDOSI.
Vaiencijos mieste, Ispani

joj, buvo kruvinas susirė
mimas policijos su strei
kuojančiais darbininkais. 
Streikieriai Įtaisė demons
traciją. Žandarų virši
ninkas liepė žmonėms išsis
kirstyt. Demonstrantai tuo
met pradėję nuo stogų ir iš 
už durų šaudyt Į žandarus. 
Žandarai ėmė šaudyt atgal. 
Sužeista šeši darbininkai, 
du kareiviai ir vienas žan
daras. Daug žmonių areš
tuota.

i

x

Stamfcrd, Ccnn.— Dar
bai neblogai eina ir uždar
biai nevisai prasti.

Lietuvių čionai pusėtinas 
būrelis; turime dvi pašalpos 
dr-jas, abi progresyvė-.

Šv. J. K. dr-ja 23 birželio 
Į m. turėjo bąiių. Gerai pa
vyko.

Jaunimas pastaruoju ’ai- 
ku pradėjo galvatrūkčiais 
:uokties, tarsi instinktyviai 
pasiduodami reikalui užpil
dyti tą spragą žmonijoj, ku
lią kai ė padarė. Tie gi, 
rio negauna merginu, bai
siai pyksta ant laiminges
nių už juos irdelto mušasi.

Veselininkas.

* _T

Valys paminklus.
Miesto dailės komisija mr 

tarė duot pataisyt i-; nuva
lyt visus paminklus ir sto
vy las, kui ios yra miesto nuo
savybėje.

ATSKAITA
Lietuvos Še'pimo Fondo Finansų 

Sekretoriaus nuo Gegužės 1, 1917 iki 
Liepos 1, 1917 metų.
Gegužės 1, 1917 m. balansas S26i»'».23 
Per A. Sheputa nuo S. ir U. Shimo- 
novskių vestuvių Montello.
Mass........................................................ $9.25

Per P. Glaveckas vietos L. š. F.
skiriaus nuo visuomenės iš Baltimore,
Md..............................................................$49.00

Per ,F. A. Aliunas nuo Liet: 4 kuo
pos Laisvamanių Draugijos prakal
bų Waterbury, Conn....................... $2.39

Per Petrą Bičiūną nuo krikštinų 
pas po. Pilipus City Point Court. So. 
Boston, Mass........................................$12.75

Per J. Pudžinskis nuo vestuvių J. 
Ramanausko su D. Razanskaite. 
Fitchburg, Mass............................ $11.63

Per ’’Naujienas” nuo varduvių pas
O. Mazuris, Chicago, III................$5.00

Auka nuo Lietuvos Brolių Drau
gystės, Racine, Wis........................$25.0o

Per J. Butkevičia nuo L. D. I.. D. 
baliaus pelnas 18 kuopa S<>. Engle- 
wodd, III. $15.00, monev orderis l<»c 

$14.90
Per K. Guzevičienė auka nuo Te

atrališkos kuopos Benld. III.......... $5.oo
Per Joną Stočkų iš Stoughton

Mass., pinigai surinkti uždėtom mė
nesinėm (ant ko ? Raš.)... l«>

Per "Keleivį” A. Tamkus Gilbert- 
ville, Mass................................................$3.50

Per "Keleivį” Kun. J. Strazdu* su
rinko šv. Krvžiaus bažnyčioje \Vet-j 
ville, III.......................................   7.17

Per "Keleivį” M. Chepeiis nuo Jo-! 
seph Wlock, Laforte, Ind........................... '

Per du mėnesius gegužį ir birželi] 
įplaukė ........................... $335.46

Viso su balansų........................... 2935.8.1
. IŠLAIDOS

L. š. F. Finasų Sekretoriaus. T.L. 
Tunduliui už techniška darbą už Ba
landį mėnesį 1917 $10.00. l’ž >• it' pa 
popiera, registruoti laiškai (R 
nes išlaidos) $5.13........................... 815.13
Viso išlaidų........................................
Liepos 1, 1917 lieka pas L. Š. I • D'* - 
ninką K. Šidlauską $292" >•>
Viso pribuvo į. L. š. F. iki liepos 1. 
1917 metų.................................... $:.t;7!7.1':

Dundulis.

myką K. Šidlauską

1917 metų....................
L. š. F. Fin. Sekr.

yy

Pajieškau brolių: Karaliaus ir 
Jurgio Banionių paeina iš Panevėžio 
miesto, taipgi pusbrolių: Aleksandro 
Dundos ir Andriaus Laurinčiko, iš 
Levoniškių kaimo, Vilkmergės pav., 
Kauno gub., Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu greit atsišaukti. (31)

Monika Banioniukė
184 Eldridge st., So. Manchester Ct.

Pajieškau brolio Andriaus Gumaus- 
kio, Suvalkų gub., Kalvarijos pav.. 
Simno valsčiaus, gyveno bene Mant- 
real, Canada. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žino teiksis prineššti.

Kazys Gumauskas, (31) 
977į Hancok st., W. Detroit, Mich.

vas ir laisvę mylįs. Platesnes 
suteiksiu per laišką.

A. D-tis,
1301 Tenth st., Rockford, III.

biblija
Lietuviška, tikra, pil- 

‘ na. pagerinta. Kaina:
Lietuv. raidėms. $5.00 
Gotiškoms raid. $3.50 
Gaunama tiktai pas: 
M. X. MOCKUS. 

P. O. Box54.
Detroit, Mich.

o
$

*

n

<;

$1.00 tik ant 
sąvaitę s

Pristatėm į namus visokius 
daiktus į visą apiclinkę Jersey, 
NewYork, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (?)

198-200 frand SM

Pajieškau Izidorio Pranašausko ir 
Domo Pužo, abu Kauno gub., Rumskų 
parap., Meldžiu atsišaukti ar kas juos 
žino teiksis pranešti.

John Mikunas
72 IVashington avė Torrington, Conn.

NORIU PARDUOT ARBA 
PRIIMTI PARTNERĮ 

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

tarpe Driggs ir Bedford avė.

BROOKLY N, N. Y.
n****

. Pajiešškau Makso Loraičio, Kauno 
gub., Naumiesčio pav., 1909 metais 
iš Vokietijos išvažiavo Amerikon. 
Meldžiu atsišaukti, ar kas žino pra- 
neššti.

Antanas Kasakevičius (32) 
183 Niagara st., Toronto, Canada.

Pajieškau savo brolio Igno Karniau- 
sko, ir švogerio Tarno Bukausko, a- 
budu Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
brolis prieš 2 metu gyveno Homar Ci
ty, Pa., o švogeris Scranton, Pa. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Ona Karniausky
712’,į Lion avė., Kansas City, Kans.

Pajieškau brolio Jono Lipskio, Kau
no gub.. Šiaulių pav., Kurtuvėnų pa
rap., Bernotų kaimo, gyveno Portland 
Ore jis pats ar kas jį žino malonės 
atsiliepti.

Julius Lipskis
412 Cartier st., Montreal, Canada.

Pajieškau brolio Juozo Yankaus, 
Kauno gub. Šiaulių pav.. Radviliškės 
valsčiaus, Yukniškių kaimo, prieš 5 
metus gyveno Brooklyne, iš kur per
sikėlė Philadelphijon. Meldžiu atsi
šaukti ar kas žino pranešti.

Fr. Yankus.
104 School st.. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo dėdės Bernasio Bob- 
lio. Vilniaus gub., Trakų pavieto, Ai- 
siškių parapijos, Naujadvario so 
džiaus. Gavau laišką ir paveikslą iš 
Rusijos nuo jo sunaus Petro Boblio. 
Tame laiške yra svarbių naujienų. 
Meldžiu atsišaukti.

Ileras Stacevičius
91 Endicott st.. Worcester, Mass.

Paj'eškau Onos Kaselukės, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Deltuvos parap. 
Dovidiškių kaimo. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žino teiksis pranešti..

Jurgis Saulunas
522 Christina st.. Samia, Ont. Canada.

Pajieškau brolėnų F. Vizbaro ir I>. 
Vizbaro, taipgi ir kitų savo draugų ir 
pažįstamų, ypač P. Ziaugrės ir A. Ka
valiūno, ir Daukų iš Mielunų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti.

Jonas F. Daukas,
.‘>75 .Joseph Avė., Rochester, N. Y.

Pajieškau brolio Stanislavo Kuli- 
kauskio, Kauno gub., šiauliųmiesto, 
prieš 2 metu gyveno Tacoma, Wash. 
Meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

V. Kulikauskas
VV. Fourth st., So. Boston, Mass.•4

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

šoferis jieško darbo.
Pabaigęs Bradley Motor School 

važiavimą ir taisymo kursus ir išlai
kęs egzaminą prieš Massachusetts 
Highway Commišion. Kreipkitės 
šiuo adresu: (30)

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

REIKALAVIMAI
R EI K ALA U J f P AG ELEI NIN K ę.
Yra gera mokestis už gerą darbą. 

Jauni vyrai ir merginos galit būt 
tinkamai draugauti su manim, geram 
gyvenime. Norinti platesnių paaiški
nimų kreipkitės šiuo adresu: (32)

XV. B. l)ebes, Hartford, Conn.

GURALSKIO DARBO BII RAS.
Parūpina darbą moterims ir vy

rams hoteliuose, restoranuose fabri
kuose ir tt. Kasdiena reikia 100 dar
bininkų į girias. (32).
* 52 SALĖM ST„

BOSTON, MASS.

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda geros ir pigos farmos, 

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

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

TONY ZABELO
Lake Co. B<)X 1, Pleacock. Mich.

GERA PROGA.
Parsiduoda farmą 28 akeriais žemės 

gerai išdirbta, be akmenų, laukai ap
sodinti vien bulvėmis 20 bušelių pie
vos jau šienaujamos, arti karų linijos, 
miestai Athol, Gardner, Boldvinsville 
ir Templeton. netoli. Aš turėdamas 
ant rankų biznį negaliu viską atsa
kančiai apžiūrėti, todėl farma parsi
duoda pigiai.

Kreipkitės laiššku arba ypatiškai. 
R. P. Kentro. (32)

BOX 22 Templeton, Mass.

FARMOS! FARMOS!
Maine valstijoj parsiduoda geros 

farmos su triobomis ir apsėtais lau
kais, netoli gerų marketų, mokyklų, 
bažnyčių, bankinių miestų; parsiduo
da ant lengvų išmokėjimų, mažą dalį 
reik įmokėt. o likusią dalį galima iš
mokėt pagal sutartį. Oras kaip Lie
tuvoje, nė perdaug šiltas, nė šaltas. 
Čia yra keletas lietuvių farmerių, ku
riems gerai sekasi. .Kurie norėtut at-Pajieškau pusbrolių Kastanto, Sta- .. .

nislavo. Antano Belskių, pirmiau gy-1 važiuot čia pasižiūrėt musų farmų. 
veno Chicago, 11). Lesiokųsodos. Lau- praneškite pirma per laišką kad męs 
kės parap., Kauno gub. Kas apie juos galėtume su savo automobiliu pasi
žino malonėkit pranešti, arba lai pats tikti, 
atsišaukia nes turiu svarbų reikalą.;

TVodora Raškaitė (32) %
239 C st., So. Boston, Mass. 23 Knox

(34)A. LALAl’CKAS.
Paradzi R ros Co. 
str. Le»iston. Me.

I

Aš Alena Kostovska, f asire 
dau visai publikai akyse.

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

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

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

Chicago, III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Aš

PARSIDUODA Forničiai. 
naminiai daiktai, kas norėtųVisi i---------- -

pirkti, visai pigiai parsiduoda. Atsi
šaukit
loo G. st. pirm, lubos So. Eoston,Mass

šiuo adresu:

<=
Telephone: Back Bay 4SW

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki S dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

<l> BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyaot
BOSTON, MASS.
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KELEIVIS.

l;

Or

alie-

t

t.

* B* i>TO\ MASV.

Jei uždirbi iražiaus

:

Kataro. Dcgi- 
Liežiuvio 

Visos

iii WASHiNGTOH

vojo: „Ištik ro

Su visokiomis kroniškantis nervu ar nepapraston 
jar.čiernis specialisto gydytojau: 

J IEŠKOK PAGELBOS TEN. KUR 
Ir pradėk tatai tuojaus stodamas

pasigydymo. Atidė-

mo, 
vžiaus,

vidurių? 
puolimo.

Jūsų atsilanky- 
anėdiris jus, pri- 
atą pataisyti. Aš 

per save dingsta. At-

l

j

nieks neperskirs. Nei jokia

NAVATNIAUSIA

^4. --j. fr-U-U.*---.,

Pasikalbėjimas Raulo 
su Juru.

—Pasakyk man Raulai, 
kodėl caro priešai vadina ji 
dievo patentiniu?

—Koks tu, Jurai durnas. 
Kunigai tena aliejais klieri
ką, kada ji šventina i kuni
gus. Tepa aliejais mirsian
ti kataliką, tepa taipgi ir 
valdonus užimant jiems sos
tą.

—Nu tai visi pate pilniai. 
Ale pasakyk man Paulai 
kam visa tai reikia ?

—Koks tu neišmanėlis. Pa
teptas daiktas visados sli
desnis. Katalika tepa kad 
šventam senam Petrui leng
viau butų nustumti griešnin- 
ką i peklą. Kunigą tepa, 
kad lengviau jam butų nus-
lysti nuo doros kelio, 
ralius tena dėlto, kad 
čiau galima butų juos 
tumti nuo sosŲo.

—A, tai dėlto tepa 
jais?

—Dėl kitako nei tepti ne
reikėtų.

—Ale aš žinau, kad kara
liai kunigams labai reikalin
gi ir jie nenori, kad žmonės 
karalius stumtų nuo sostų.

—Tai patark, Jurai, kuni
gams kad jie reikalautų iš 
Dievo, idant jis savo patenti
nius teptų smala.

Marso nemyljs.

Savas savaiĮ remia.
Tūlas musų tautės žvaig

ždė ir Mėtinių laikrodėlių 
pardavėtojas-agentas, kurio 
augščiausia gyvenimo devy- 
za „savas pas savą/’ vieną 
kartą grįždamas vėlai nak
čia ir savo dieninio kurso, 
gabendamas pusėtiną pluoš
tą popierinių, surinktų nuo 
savo žioplų kostumerių, Bos
tone susidūrė su naktiniu 
plėšiku, kuris Įrėmęs revol
veri Į musų tautiečio pilvą, 
paliepė atiduoti pinigus.

Užpultasis sudrebėjo. Bet 
jam greit galvon atėjo išga
ninga mintis. Pradėjo už
puolikui pasakoti kaip <' 
jaunų vyrų de! stambių pi
niguočių pelne turės atiduo
ti savo gyvastĮ karės lauke, 
kiek tai žmonių dabar turi i 
uždarbiauti sau duoną net1 
tokiu budu kaip apiplėšinėji
mas bėdinų žmonių ir dėl 
menkų kelių skatikų statyt 
pavojun savo Laisvę ir gyvas
tį, o kapitalistai sau smagiai 
oteliuose sėdėdami Įsako 
širrttam ir tūkstančiam dar
bininkų nešt jiems savo už
darbi ir miiionus krauti.

Užpuolikas susijudino ir 
nuleido ranką su revolverių.

—Tiesą sakai!—paduoda
mas ranką agentui užreiškė 
plėšikas.

—Savas sava j Į tu r remti, 
tai gi eik sau sveikas, tik 
duok man doleri naktigultai 
apmokėti.

—še tau du.
Persiskyręs

valdžia neatskirs manęs nu 
tavęs.

Jinai:—Aš nematau 
kokia nors galybė 
perskirti, negu tik Jony 
jei prižadėtų su manim 
vesti.

Pas fotografą.
—Norėčiau nusifotogra 

fuot naktiniais rūbais. Kkk. 
tamsta ruokuoji sau už tu
ziną paveikslų?

—Jeigu fotagrafuosiu iš 
priešakio, tai iii- mėnesiui 
kalėjimo.

Redakcijos Atsakymai.
K. Žukauskui ir A. žiguliui.
'—Jūsų pmr.ešiirą. kr. i St- 
atrie. Wash., susin ėrė kokia 
tai '’revoliucioniškų oi\i ni- 
aacijų * konferencija gi iž- 
rantiefhs revt ■iv.c;enieriž ir. 
paliudymams reikti 
.ne. teciaus skelbti 
skelbsime, nes jis ir. 
labai aiškus : * bi/oine 
žmonių nesu vilius. 
kad norimieji keliauti i Ku 
'iją tuojaus i ui ‘"koniei’an- 
?iją‘' atsišauktų, nes be jos 
oaliudymo nieks negali būt 
išleistas, 
naujiena, 
išvažiavusių revonuc žine
lių. nei vienas ju i tą konfe- 
'enciią nėra kreipęsis, c- nei
gi išvažiavo. Jeigu ištiesti 
kokia nors organizacija vra 
tusitvėrusi. tai parašykit? 
apie tai plačiau: kas ją su
tvėrė. kada, kas jai suteikia 
auteri tetą paliudymams 
duoti kaip ii valdėsi, 
ra jos vaidyba ir tt.
"Keleivio" Mylėtojui.—Im- 

oeriaEzma vadinasi kariš
kas despotizmas, ginkluotos 
: pėkos viešpatavimas, pleto- 
.iir.as vastybės rubežių ka- 
ės keliu.. Oportunizmas 

reiškia taikimasi prie laiKi- 
iiujii aplinkybių, kad naudo- 
janties kiekviena proga skk- 
• i prie savo tikslo. Revizio- 
lizmas, tai palinkimas prie 
■^vizijos, peržiūrėjimo ko
kios nors Įstaigos veikimo, 
;>artijos programa ir tt. Mi- 
;usteriaHzmas reiškia prisi
rišimą prie tų priemonių, 
kurias politikoj paprastai 
vartoja ministeriai. Diskre
dituoti. tai žeminti keno nors 
vardą, mažinti jo Įtekmę, 

‘ vertę ir tt. Editoriaiais pas 
Ringius vadinasi pačios re-j$ 
‘(lekcijos straipsniai laikraš-H 

1$
F. A. Krcneevičiui.— Ta- J

Mums tas didelė
Kiek mes žinom

HuI(ii

'f; b

i

Ant 2! 
akmens 

Gelžkt ;.o laikru- 
du» sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
JO metų auksuo
tus su išrašytais 
dubekavais vir
šui s. Labai tei
singas, ypatingai 

žmonėms, 
visuomet tikras lai- 
ru:ituo: :is ant 20 me

ls. Mes iš- 
unt Kiekvieno ad- 

>■» -o u.. $5.75 1". O. !>. ir persiuntimo 
a . is, - i tei.-e jums viską peržiūrėt. 

!ei bu-i neužganėdintas, nemokėk ne
ito. Atsimink 'te jus uzmokėtu- 
t už toki pat laikrodėlį aide $25.O'J 

pirktumėt kitur. Puikus auk
uotu .e;iug.’I.s i*• kabutis dykai su 

kiekvienu laikrodėliu.
ENCELSIOR V. ATITI CO. 

Si:6 Atheaaeum Rldg. CKiUAGO.

gel/.kiliu va liuojantiems 
kuriems reikia 
kas žinoti. Gv;
tų. Ypatingas pusiulyjun 
iųsime šį laikrodėlį

\ O. !>.

Speciališką atvda atkreipiant ant i niaus 
paminėtų naujų rekordų, kurie savo nu ir
meliodiją, kiekvieną pilnai užganėdins.

Tie rekordai privalo būt kiekvienoj I tėviš
koj šeimynoj.

10-inch 75c.

Įdainavo Karalienės Aniuolų Parapijos ( heras, 
iš Brooktyno.

E32X9. (KUR BĖGA ŠEŠUPĖ.
(KARVELĖLI MĖLYNASIS.

E3290. (KO I.IUDI PUTINĖLI. KO LIUL . 
(LOJA ŠUNES ANT KIEMO.

Įdainavo Marė Čižauskienė, soprano, prie 
pa r orchestros.

E3291. (PLAUKIA SAU LAIVELIS. 
(LOPŠINĖ.

Viršminėtus rekordui galit gaut 
vieną Colunabijos rekordų pardavėją 
nam mieste.

COLUVBIJOS RECORDUS GALU GRA'INT 
ANT KiEKVVIENOS MAŠINOS.

Reikalaukit pilną iliustruotą katali 
lumbijos Lietuviškų rekordų.

Jeigu negausi* kataliogo arba 
tingiausių rekordų pardavėją,

C0LU1
GRAPHOPHONE COMPANY

NEW YORK.
Dept. K.

SERGANTI UBU IR MOTERIS ATEIKITE PAS MASE, 
sis ligomis, reikalau- 
is.

GALIMA JĄ RASTI, 
ant kelio j sveikatą.

i

M. GALLIVAM CO
Užlaiko geriausį

ELIV, VYNĄ LIKERIUS 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ- 
l'eipgi ir geriausio tabeko Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasi‘e gražų patarnavimą. 

5n2-363 2!”j sL. Si. BgsIgr.

visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ
SKABESNIA51S ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

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

Ar jaunos merginus mvli senber
nius?

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

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti už jauną vaikiau.
Knyga papuošta labai puikiais- 

arijiškais paveiksiu:*. 
Kai; .. tik 35 centai.

Knygos reikalaukite pas:

P1PIRNINKAS.
1510 M1LWA1KEE AVĖ.

( 1IICAGO. ILL 
arba "Keleivio” redakcijoj.

entams duodu didelį nuošimti- 
(kornišiaų).

Į^’?K’i?Įas i Draugus.
Cerbiemieji JJraugai ir Draugės! at- 

sišaukiam prie jūsų, tikėdamies: kad 
ųs suprasite mus ir prisidėsite prie 

naūį>: x išnarinęs draugijos "TEISYBES 
■IEŠKOJU" kurios tikslas: tai skelbi

mas apšvietus:. Męs žinome kad (ieš
kodami teisybes ir platindami laisvą 
minti bei apsvietą, nieko daugiau ne
pralaimėsime kaip tiktai nesamonin- 
giausius burtus! išganimas žmonijos 
randasi ne religijose, ne palitikoje ir 
ne patrijotizme. bet vien tik tikrai lai- 
s.am susipratime ir apsvietoj! Iki ko
lei žmones gyvęs kitų protų, patolei 
jie ’.-ls per visokius niekšus išnaudoja
mi. Taigi kas gyvas ir kam yra miela 
’.cisyOe, meilė, ia sva-mintis ir apšvie
ti:. vlenykimėš! tverdami tam tikras 
k. -peles Idealo palaikymui kiekvienoj 
vietoj. Renkime prakalbas ir debatus, 
:.Š ■_issirr.e agitatvv-škus raštus ir iape- 
..us. Męs jau turim išleidę agitatyvišką 
tr.ygčlę po antgalvių: “Kas Reikalinga 
Laisvamaniams? Kanstitucija. princi- 
ooi ir rekalavimai. Skaitykit ir platin

ai Knygute 16 pusi., kaina 5c. Par- 
'.etoj. rr.s duodama didis nuošimtis.

t •w'• r* *?Si' ‘j: i.:

Į
i

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

MES NUSIUNČIAME VISUR: 
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

užimtose vokiečių vietose Lietuvoje
jei<ru turite dabartinį jų adresą;

PABĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO 
PABĖGO l RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j visas pasaulio dalis geriausia gaut p>« mua. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIT7S
253 BR0ADWAY, ‘SOUTH BOSTON, MASS.

TEISYBES JIESKOTOJAI.
P. O. Box 1233

DETR0IT. MICH.

re:s.>g:'»usi> !r Geriausia 

om Receptus su 
atyda, nežiūrint ar c 
atvežti ar amerikoniški 
galite gauti, kokias '.ii 
vartoja, taipgi visade; 
ietuvis aptiekorius.

zisia

*

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI-MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyveniniu. Prisircngkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlėm pageibą taip pigiai, 
lasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJ1NT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priuuokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kain
Fishleigh & Co., B. 70 Athenaeum Blag.. Chicago, I

Siutus ir kitokiusrv e

I
irdstos atsakymo LŠF. vietos 

'skyriaus komitetui nedėsi
me. Jau abi pusės pasakė sa- 

■vo žodi ir dėl taip menko ir 
daughokališko dalyko laikraštyje 

polemikas vesti negalime 
leisti. Galite ant vietos gin
čo klausimą išrišti trečiųjų 
teismu.

Middleboro vargšui.—Til
po kito musų korespondento 
pranešimas, jūsų negalime 

į Įdėti.
W. Matulioniui.— -Jeigu 

tik tokiais argumentais de
batuota, kaip aprašot, tai 
"debatai” permenkas daly
kas, kad jam laikraštyj duot 
vietą.

Adolfui Pazerskiui.— Ži
nios apie katalikų prakalbas 
nedėsime, nes viena labai 
pasendinta, antra nieko Įdo
maus joje nėra.

netoli 

Eoylston Street, 

Antros lubos.

-GUCį’^

dasi ;

DVARO DALY, Saukas 
18 8f22twa?, So. Boston.

Galite reikalaut ir per laiškas 
mes per ekspresą gyduoles at-

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinate, kad Jęs smčėdyrii pintgę Ir 

turėsite GRAŽIUS RUKUS. Mes i.-esas 
materiją iš gerųjų firmą ir primierucjasti 
rūbą pagal žmogų, todėl r.esudarke 
išvaizdos :r šeana tvirtesni.

GERUS VYRAMS -SIUTUS IR OVERE.O- 
TUS PASIUVAMI PIGIAI IR GERAI.

Persiskyręs su plėšiku, 
musų tautietis, eidamas gul

tų socialistų 
prakalbos tai geras daiktas.

Jų arggumentai pergali 
ir plėšiką”...

Vien tik tas.
jis;—Ar netiesa, bran

Ji Lietuviai Kliaučiai I 
r’ Visokias Vyrams Drabužiu M 

į 
Vienintėlė Kriaučių kompanija n, 

i 

PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ ' 
\UGSIESL ‘ 
pasisiudint >|j 

gerą siutą, išvalyt arba suprasit, $ 
kreipkitės paa mus.

SOUTH BOSTON CUSTOM 
TAILORING CO.

... Visokias Vyrai— ----------
»• Siavaae ant Užsakymo 

’ ižvsiomc. sutaisome Ir ižprosi-
.•i ,—  --- — _ . — ■

So. Bostone, kur visame duoda j|! 
ii gerą ir gražų darbą už pnaina- 

mą kainą.
' PASIŪDINK PAS MUS SiuiĄ 
į O NEŠIOSI IR DžIAUGSIESl 

j' Todėl, kurie norit į

gioji Onyte, kad mudviejų Į;j Broaduay, So.

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

Ilgametis patyrimas, paskutiniai medicir.?- mokslo išradimai 
ir elektryLė, r.aujausi gydymo įtaisymai ir rupest ogiausia priežiūra 
užtikrina išgydymą kiekvienam.

Tūkstančiai sergančių vyrų ir moterų gal: vengti operacijos 
peilio, gydydamiesi paskutiniais moksliškais metodais.

Jeigu negalit rasti sau pageltos jūsų kančiose ir jau suabejojate 
apie pasveikimą, atsilankykite pas mane ir atrasite viltį ir tikrą 
sveikata atgausite.

AR KENČIATE NUO
Asilpnėjimo nervų, Gėlimo strėnų, Trumpos atminties, Smarkaus 
ir nelygaus širdies plakimo; Pliaučių silpnumo. Nuovargio, Galvos 
skaudėjimo, Kvaišimo, Elogų sapnų. Kojų drebėji 
nimo gerklėj. Šunvočių, Pilvo skaudėjimo, ar K;
apsivėlimc. Spuogų. Reumatizmo ar Užkietėjimo 
šitos ir daugybė kitų ligų, yra ženklu sveikatos

Aš gydau vyrus ir moteris nuo daugelio mot;: 
mas pertikrins jus apie mano atsakantumą ir ūži 
rodant kain į tnim'*'' Įnik-' —,;ma suardytą svei. 
prašalinu tik tikrą ligos priežas o liga pati 
minkit, ligos ištyrimas yra visai ykai.

Ateikit pas niane tuoju_ >, jei reikalauji
liojimas yra pavojingu. Liga ne miega.

Dr. J. H. KE5EAI.T. 673 Washi uten S .,

EXTRA! r

Šioj gadynėj nieks negali ap
sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodėlį mano krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgą 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėtą sumą.

Taipgi pajieškau agentu 
Mass. valstijoj. Patirimas ne
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte).
Galima lengvai uždirbt po $20.00 
į savaitę. Kreipkitės.

P. VALUKONTS,
255 Broadvay, So. Boston, M

tai mesk savo senąjį dar
bą ir pradėk di ,ti prie musų. ?4e.- 
GVARAN'TUO!.'JIE, kad kiekvienas 
vyras arba mot ris uždirbs nuo $5. 
iki 38. į diena. Su musų NAUJAI 
išrasta MASINA dei aštrinimo peilių 
ir žirklių. Per a kiekviena moteris 
iš pirmo para; t mo. Pirma ne..’.; 
pradėsi dirbti. tuk viena dėl išmė
ginimo IJOVAN L Jei apsiimsi ap
mokėti už p.-i: iuntimą, tai prisių. k 
savo vardų, o mes pasiųsim vieną 
mašiną tuojaus. <30,

THE M. SH \RPENER, D. A.
4456 S. Hcrmitage Avė.

CHICAGO. ILL

DRAUGAI. SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 
• ^KELEIVI.

netuviams.

KR NORI. KAD MERGI 
MYLĖTŲ?

Jcigb ‘ii b, tai nusipirk

KREST KENDŽIŲ.
/iĮo Ji niekad nepamirš jų«, nes 
pkenclž;:’. gardumas nriverčia ją 
Vijus mylėt. Reikalaukit visur n 
į į visados Lovney's Crcst Ken
ti džių. Jeigu negali gaut kitur, 
)į tai prisiųsk mums dolerį, c 
įl gausi vie”ą svarą geriausių 

Amerikoj išdirbtų kendžią.
Gera orias agentas Bostone.

K. ŠIDLAUSKAS
226 RROADWAY,

SOUTH BOSTON. MASS

TAIPGI IŠVALOM IR Iši ROS1NAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jus;; brolis lietuvis

Ant, Januškat

1X2 W. BROADWAT,
80. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Bostos—21011

i! REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TR£- 
/ JOS DE VYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.!

TREJOS DEVYNERIOS 
arka

TREJANKA
Snsidtda ii ff įzctr:: gydanči.} žohtt ir šdkr.tf.

Sutaisyta su degtine arba, virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arta karčiu 

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viona pakelį šitą gydančių 

augmenų užmerkti • vieną xvor:ą ėysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čyptame van
denyje ir po .4 valandų ptuę stiklelio
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
229 BeJford Are , Erooklyn, N. Y.

Kampos North 4-Jos f



KELEIVIS.

PENKIŲ AKTŲ ISTORINĖ 
TRAGEDIJA.

Iš paskutiniu dienų Arkonos 
Motyvai skolinti iš B. Komorowskio

JONAS B. SMELSTORIUS.

(Tesą.) 
TVERIJONAS.

(Smarkiai atėjęs ir stojęs prieš Butėną) 
Vade, šiandien esi valdonu Arkonos, 
Žmonėms besiruošiant deginti lavonus, 
Nori gyvą priešą Kovui paaukauti. 
Pradėjo iš manės varu reikalauti, 
Kad jiems tą kryžeivi, ką liepei daboti, 
Aukon atiduočiau. Atsisakiau duoti, 
Bet jie man grūmoja, kad varu paimsią.

BUTĖNAS.
Tai būt žmogžudystė, neleisk!

TVERIJONAS.
Neapginsiu, 

Nes kiti pasakė, kad prieš žmonių valią 
Savo kietą kumšti kas nori te kelia, 
Jie to nedarysią.

BUTĖNAS.
Žmonėms reik pranešti, 

Jog tik Kovo garbę tuo gali Įžeisti, 
Jei šventvagi bjaurų i aukas jam skirtų. 
Juk jisai nevertas, kad ant laužo mirtų 
Tarp tų, ką liuosybės priedermes atliko.

TVERIJONAS.
Kad tai pasakiau jiems,tai iie net supyko, 
Sako, kad jau norim papročius ardyti.

BUTĖNAS.
Rugėnai nepratę be teismo žudyti 
Joki piktadarį. Jei taip, tai atveskit 
Ji čia ir, išklausę jo žodžių, nuleiskit.

TVERIJONAS.
(Nuleidęs gaivą, užsimąstęs)

Tai keistas kryžeivis'—vargu ką patirsim. 
Nuo kada i musų rankas jis peleko 
Da niekad jo veido man matyt neteko, 
Bei žodžio išgirsti—tyli tarsi sienos!
Tik šįryt, kad kuoran įnėjau pats vienas 
Nunešdams jam duonos—surikęs:

(užmukie!
Man griuvo po kojų. Paskui nors pasiuskie 
Ir vėl užsikirto. Tik ten kur gulėjo 
Ašarų upelis grindimis tekėjo...

BUTĖNAS.
(Sujudintas Tverijonas apsakymu) 

Eik, atvesk jį šičia. Mes juk turim jausmą, 
Kurs liepia atjausti ir svetimą skausmą.

(Tverijonui nuėjus)
GRESMYNĖ.

Užsimąsčius)
Smagu yr girdėti nuosprendį teisingą, 
Bet augščiau už protą širdis gailestinga 
Stato tą teisėją, kurs skirdamas bausmę 
Savajam skriaudikui, atjaučia jo skausmą... 
Uš pačią Praurimę turi būt skaistesnė, 
Už Myldos grožybę turi būt gražesnė 
Toji moteriškė, kuri reikalautų 
Sau tos širdies meilės.

BUTĖNAS.
Tikrai apsigautų, 

Nes rastų ją tuščią, kaip išgriautą pvlį, 
Kur žmonės išnyko, o akmenis tyli...

GRESMYNĖ.
Tavo žodžių .prasmę negaliu įspėti, 
Bet argi dėl meilės gal skausmus kentėti 
Tasai, kas svajonių pasaulį atskleidžia 
Moteriškės sielai, jei bent jai daleidžia 
Malonųjį žvilgsnio spindulį išvysti?

BUTĖNAS.
(Karčiai nusišypsodamas) 

Gaila, kad manoji meilutė išgirsti 
Šių žodžių negali—gardžiai pasijuoktų. 
Aš taip pat kadaise tiktai iš pavogto 
Žvilgsnio spindulėlių sau svajonių rūmą 
Pastatęs svajojau, pakol tikrenybės 
Viesulai papūtus nekritau tamsybėn, 
Kur visi kilčiausi troškimai pražūva...
Toj skrodžių bedugnėj pragaišt butų miela, 
Jei bent spindulėlis sustengsiančią sielą 
Vilties, kad mąstysiu ją, man da paliestų...

GRESMYNĖ.
Nei Krivų-Krivaitis turbut neišvestų 
Iš minties bedugnių reikšmę tavo žodžių! 
Butėnai, atleisk man,kad tau sielą grozdžiu, 
Aš meldžiu, Butėnai, daleisk man patirti, 
Kas ji, kaip vadinas ta, dėl kurios mirti 
Tu net pasiryžęs, o ji tave daro 
Net taip nelaimingu!

BUTĖNAS.
Man burną uždaro 

I • priedermių sienos ir įsakų pančiai, 
O dabar ant galo nežinos galybės! 
Neklausk manęs, tamsta!

GRESMYNĖ.
Galingi dievaičiai! 

Kas žodis, tai naujos paslapties gilybės.
TVERIJONAS.

(Atvesdamas šarvuota su užleistu antkakčiu 
belaisvį)

Na, štai ir belaisvis. Jis mielai sutiko, 
O žmones Butėno nuosprendžiui paliko. 
Vargšas, visgi bijos, kada reikės mirti... 
Stovėk! Neužilgo galėsi patirti, 
Kad mes ne kryžeiviai, ką širdies neturi.

BUTĖNAS.
Buk drąsus, kryžeivi! Pažvelk į šį būrį 
Ir matyk, ar žmonės tavo kraujo geidžia? 
Tiesa, kad jus darbas mumis skaudžiai 

žeidžia, 
Bet tu mus belaisvis ir ir tavęs neduosiu 
Ant degančio laužo.

BELAISVIS.
(Išsitiesdamas prašančiu balsu)

1 Nei nesuvaitosiu,
Tik leisk man pragaišti!

BUTĖNAS.
(Pastiręs, pasikeldamas, apkvaišęs pats sau) 

Skradžios sudundėjo !...
Ar tai tas pas balsas, kurį—aš—mylėjau!.. 

GRESMYNĖ.
Pažįstamas balsas.

BELAISVIS.
(Numesdamas nuo galvos šalmą) 

Jei taip, tai matykit,
Kas degančio laužo iš jus reikalauja!

BUTĖNAS.
(Sielvartoj nusistveraamas sau už galvos)

O didis Pakune, uždegk mano kraują, 
ftes gįslose stengsta!.

SLANKA.
(Ramiai žiūrėdama i Butėną)

Meldžiu, išklausykit 
Ko jūsų maldauju. Aš esmi krikščionė! 
Man nereikalinga kitokia malonė, 
Kaip tik ta, kad leisit man greičiau numirti! 
Butėnai, maldauju, neleisk man pritirti 
Da daugiau kankynės.

GRESMYNĖ.
(Paėmus Butėną už peties)

Tu suakmenėjai?
BUTĖNAS.

(Išsiėmęs iš užančio pluoštelį sudžiovusiu 
gėlių, sutrina jas ir palaidžia nuo delno vėjais) 

Ir šitą dulkelę neškitės sau vėjai, 
Taip kaip tikrenybė pasaulius svajonių!

GRESMYNĖ.
Nelaimings jaunuoli, tu vien iš malonių 
Ii žiupsnio žolynų sprendei apie širdį.

SLANKA.
(Svyruodama ir griūdama)

Ah!—jiesai... 
GRESMYNĖ.

Pasėjus prakeiksmą ir mirtį. 
Krinti ir netrukus gal kančias užbaigsi, 
Bet mes ir tėvynė...

(Kreipdamasi prie Butėno) 
Manau, kad suteiksi 

Savajai meilutei da sykį pagalbą...
Nu, ir kogi stovi taip rankas ir galvą 
Nuledęs kaip stabas? Tai leisk pavaduoti 
Man tave jai šiuokart.

(Atsiklaupus atsegioja šarvus) 
Pradeda alsuoti,

Jos širdis da plaka.
BUTĖNAS.

Bet priešams tėvynės! 
GRESMYNĖ.

Gana, nedarykim jai daugiau kankynės, 
Nes jau atkentėjo.

(Pamojus stovintiems vyrams) 
Paėmę nuneškit 

Į ramus, Mamytės rūpesčiui paveskit.
(Vyrams nunešus slanką, Gresmynė prieina 

prie Butėno ir žiuri su gilia užuojauta i neg- 
laimingajį)

Kaip rodos atėjo Arkonai jau galas. 
Tu jau kąi lavonas, atšalęs išbalęs...

VAIDYLA.
(Linksmumu ir pasididžiavimu nušvitu

siu veidu atėjęs)
Na broliai, šį sykį nešu linksmą žinią! 
Dabar jau įstengsim apginti tėvynę, 
Kada Retros žmonės ein išvien su mumis! 

(Nustebęs apsižvelgia matydamas visus 
nepasikrutančius)

Argi užkerėti? Kasgi čia su jumis, 
Kad stovit apkurtę ir tarsi be žado?...

GRESMYNĖ.
Žadą tai da turim, tik netekom vado.

VAIDYLA.
(Pasipiktinęs prišoka prie Butėno) 

Butėnai, kas daros? Ar vėl abejoji?
Maniau tu kai vakar narsumu liepsnojoi, 
O tu vėl lig stabas.

BUTĖNAS.
Nesą atsitiko

Kad jokios gyvybės sieloj nebeliko, .
Negut vienų vienas pragaišties troškimas?

Tarpe darbininku veikia 
daugelis šnipą.

Šiomis dienomis "Keleivio" 
redaktoriui teko kalbėtis spJ 
vyresniu iederalčs valdžios 
detektivu. Jis papasakos.| 
daug įdomių dalykų. Visu! 
pirmiausiai iš jo teko sužino
ti, kad "tūli žmonės” iš liv į 
tuvių tarpo buvo padarę vak* 
džiai ”donosą,” jog » liepus 
demonstracijoj Bostone p» 
lietuvių socialistų vėliava eis 
''ginkluoti anarchistai." Kas 
tie ”tuli žmonės” buvo, jis 
aiškiai nepasakė, bet nesun
ku buvo numanyti, kad tai į 
buvo lietu', ių klerikalu "vei- i 
kejai.

Toliaus iš to pasikalbėjimo i 
paaiškėjo, kad tai p soeialis į 
tų organizacijos veikia ne
maža šnipų. Jie apsimeta la
bai karštais darbininkų už ' 
tarėjais, tuo tarpu gi ardo 
organizacijoj vienybę, daro! 
pravakaciją ir apie viską' 
raportuoja valdžiai. Tuos ‘ 
šnipus užlaiko privatinių de- 
tektivų agentūros. Tarp žy
dų siunčiami žydai, tarp lie
tuvių —lietuviai.

Tie šnipai veikia netik tarp į 
socialistų, bet ir tarp unijų.! 
Jis papasakojo tokį atsitiki-! 
mą. Tūla privatinių detek-|* 
tivų agentūra nusiuntė vie- 4 
na šnipą į Brooklync kriatr J 
čių uniją. Tai buvo žydelis, i į 
-Jis užsimokėjo įstojimą, mo- J 
ka mėnesines duokles ir nu- * 
duoda esąs didelis darbiam-k 
kų draugas. Kriaučiai pa--t 
prastai mėgsta išsigerti, 
šnipas kartu su jais dirba, 
o eidamas namo nusiveda sa- 
liunan, "užfundija” ir prade
da kalbėti: ”Ot, tie prakeik
ti fabrikantai kaip išnaudo
ja žmones! Mes negalim to 
kentėt. Reikia padaryti 
bombą ir iš dinamituot visą 
ta jų dirbtuvę.” Įsigėręs vie
nas—kitas Griaučius tam 
pritaria. šnipas prižada 
gauti bombą, tik jie turi ją 
padėti. Apie visą tai jis pra
neša savo agentūrai, o šita 
jau skelbia susekusi "suokal
bį išsprogdini f abriką."

Taip esą daromi visi "suo
kalbiai,” visi "pasikėsini
mai.”

Tasai šnipas tarp Binokly 
no kriaučių padarė tokiu bmj 
lu "konspiraciją prieš kons- 
)iraciją.” Apie tai buvo pra
lošta net federalei valdžiai 

’.r sakomas federalės vai- 
ižios detektivas su penkiais 
kitais valdžios agentais buvo 
nuvažiavęs Brookiynan 
kriaučių komitetą areštuot, 
bet paaiškėjus, kad tai ššni- 
po provakaeija, valdžios at
stovas areštavo patį šnipą.

Kaip jis pasakoja, tai apie 
tų šnipų provokacijas darbi' 
ninku organizacijose ir strei_ 
kuose valdžia labai gerai ži
no, bet "negali" provakato- 
rių išnaikinti, nes juos palai
ko kapitalistų organizacijos 
kovai su darbininkais.
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Viena iš didžiausių li>tuv;š!:ų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymius.

SPAUSDINAM:

KNYGAS,
KGN.sTt TUC1JAS,
PROGRAMUS, 
AJ’GAKSiNlMUS ir 
V1SOK1LS SPAUDOS DARIUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki rnažiau.-io tikieto.

Darbų atitekame

GRAŽIAI, PICIAl ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir g.ažiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais krei; kilūs į "KELEIVIO” 
spaustuvę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.
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KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston Mass.

ŽMOGAUS ISSIVYSiYNAS
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

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

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

KAINA 35c. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. _ 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

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

KAINA 35c.
AUDIMO APDARAIS 59c.

Viršminetos knygos gaunamos “Keleivio”
Siunčiant pinigus adresą užrošykit tapi:

"KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ

IR KITOKIŲ DAIKTŲ. |
Galima gaut pirkti visus Ame- į- 

rikoje leidžiamus laikraščius, < > 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. 1 i

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto ?; 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji galit ■; 
kreiptis laišku šiuo adresu: (30)

J. A. KATKUS
2204 Forbes st.. Pittsburgh, Pa.i

<ž

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

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimui ir 

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

nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
Privatiškas Lygonbutis su 26 ge

roms lovomis. Visais moderniškais 
■ įtaisymais ir aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausią 
atydų atkreipia ajit .visų ligoni*,' įei- 
gu pagc’ba arba gydymas yra gali
mas. Kreipkis tuo adresu:
401 Marlborough Street, 

Boston, Mass.
Tel. Back Bay 807.

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

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

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

Lašiniu vogimas nenusisekė.

—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta

Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandiea. 
Neužmiršk užlipinti stcmpą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

•*»

Dr. J. RUSSELL PRICE Co., L.11O1 —9 So. Clinton St, Chicago, UL
Gerbiamie.įi:

pačta jie ii brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė.....................................

Catvė ir No...................................................

Miestas

Inkerman, Pa.— Birželio 
’8 d. čionai pas tūlą musų 
kataliką buvo krikštvnos. 
Susiprašė daug kūmų ir kū
mučių, gėrė, balkvojo.

Dvi kūmos nuėjo sklepan 
alaus, pamatė ten paltį laši
nių kabant. Girdi pavog- 
kim. Taip ir padarė. Bet vie
na jų antrytojaus nuėjus' 
pas G-us ir pasakė kad josi 
<uma G-skų lašinius pavo
gė ir ji dabar juos grąžina. 
G-as pasikviečia tą kurną 
ant pagertuvių ir paklausia 
apie lašinius. Dalykui paaiš
kėjus G-as apskundžia laši
nių vagišes. Viena jų apsir
go ir teisman nestojo, o kita 
susitaikė su G-ku.

Tai mat prie ko apsvaigi
mas priveda. Žmonės juoki 
si, o "šposininkėm” dab 
nėra kur akių dėti.

Klimas.

’ V*’-i

Ypahskas 
Pranešimas 
Vilties.

AŠ nori”, susipažinti su kiekvienu sor- 
ęančiu. lietuviškai kalbanti:} vyru ir nto- 
tere pašau t y c. Aš ful.i, kad jie mane 
Ži?i< tų. kaipo tcrsir.rą dratir.ą ir ceredari — 
kad žinotų kas aš čvu—kuomi aš esu—kn aš 
esu padaręs praeityje ir kad Žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aS <labar veikiu. Iš maro 
paveikslo jus salite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos pr: kukavimu Į.cr daugelį, dau,~c!j 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
m.iuO ilsų metų mokslo, tirinęj’mų ir patari
mo. Aš atidžiai studijivait ir tirinejau tas se
nas, chroniškas, filiai jsis< du«iaS lik'ns, t: ip 
sunkiai ryd"»aas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žiao. noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems te i-.i ti
sai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draucu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
D-. lamą Knyga, ir skaitykite IBMtiO pra
nešima vlliic.'i.

Dyspepsija ir lievirinimas, Jakaij Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
P.eumatimas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musą
pa: ekmimrą metodą naminio gydymo tokiu smarkią 
ir chronišku ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi
ji^ ?.s, Odes Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnintas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūsles bei Inkstu Negalės 
ir iigos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI SS PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sai... Iii: ir užturi tokias informacijas ir patarimus,
kokius kieki ic .is vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų Sval- 
kata, stiprybe ir gyvinguaias, jus t:.rite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
ne ak.:. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
virir a ire-:- ar kini parašyt:: a.it dykai duodamos knygos 
k’.’TOra, csnn’i'j s.pačio j«». Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus

pinigus už niekam n-'vertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
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Vietinės Žinios
Konskriptų žiniai..

So. Bostono lietusių soci
alistų kuopa nutarė pagel
bėti tiems vyrams, kurie bu* 
šaukiami kariumenėn. Ka- 
nežino, kaip surasti savo nu
merį, kaip paduoti ”Exemp- 
tion Boardui" prašymą, kad 
ji paliuosuotų nuo kariume- 
nės, tegul kreipia-i pas soci
alistus, o visos iniormacijos 
bus suteiktos kiekvienam, 
nežiūrint, kas kokio tikėji
mo ar politiškų pažiūrų.

Socialistų salė randasi po 
No. 376 Broathvav, So. Bos- 
ton.

Paprastais darbo vaka
rais salė bus atdara nuo 7 
iki 9 vai. Nedėldieniais nuo 
9 iki 10 vai. ryto. Subato- 
mis nuo 3 iki 4 vai. po pietų.

Paskirtomis valandomis, 
bus paimtas ir teisių žino
vas, kad viskas butų pada
ryta neperžengus Įstatymų.

LSS. 60-tos Kuopos 
Komisija, 

M. M. Plepis, 
A. Kupstys.

Centas paskui t“»il<», pienas 
bus jau 15 centų.

Pasinaudodami iš karė' 
ir abelno žmonių ūpo itempi- 

liiio, kapitalistai nesilimij:'. 
kėlę kainų ant maisto. Pe
reitą vasarą pienas buvo po
9 centus kvortai, šįmet is 
pat pavasario padaryta jau 
!0 centų. Žmonės nieko 
prieš tai nesakė, nes manė, 
kad tai lik šiam kartui, kad 
vėiiau jis vėl atpigs Bet 
vietoj ii atpiginti, pieno t rus
tas pakėlė da vieną n*ą. 
Mėnesi palaukus pakeliu dar 
centas. Dabar Naudą \ng 
Hjoj mokama jau 12 centą 
kvortai, o nuo 1 spalių, sako
ma, reiksią makėti iau 15c. 
centu. Vadinasi, i metu, 
laiko pienas bus pakilęs be 
veik dvigubai. B-.t ar paki
10 tiek darbininkų alga per
tą laiką?

č igonai teisme susimušė.
Cambridgeaus čigonai li

ūtim ė jau i teisiną. Vienas 
čiėgenas pa\ogė kitam čigo
nui $100 ir auksinių pnigų 
kitų karalysčių, kuriuos jie 
Atsivėrę nešiojosi ant kaklo. 
Apsivagusi savo kamarotą 
čigonai apskundė i valdžios 
t iširą. Susivedė tenai buri 

liudininkų ir susiginčiję su
simušė. Viana čigonė pagrie
bus spiatulykla vožė kitai či- 
goniai i gaivą. Policmana? 
ia areštavo.

Portland st. 
fato- 
buvo 

pozo 
kar-

Nupuolė alevatoriiis.
Po No. 289 Congi'ž-s st. 

knygų apdarymo dii ‘>l vėj 
pereitoj savaitėj nupuolė 
nuo trijų lubų i skiepą Įs i
krautas elevatorius :u tri”.; 
darbininkais ir visi ’ ris iii ■ 
sunkiai sužeisti.

i 
i

Atkreipk Atydą!
LSS. Vl-tas Rajonas rengia

i

I

Milžinišką Pikniką
S u baloje,

Moterįs policmanai.
Ant Rvvcrc Bcach k>‘iio> 

moteris likos paskirto ; i te
bemanais. Jt s saugos įde
ginąs ir moteris, kurie-- ;•< 
važiuoja tenai li>.

Nubaudė 4 lietuvius 
mušeikas.

Anąsyk "Keleivyje*' buvo 
rašyta, kad So. Bostone apie 
City Point courtą atsirado 
lietuviškų peštukų, kurie už
kabinėja žmones. Aną va 
karą Antanui Vėtai parei
nant iš darbo jie užpuolė jį 
iš užpakalio ir sudaužė bon- 
kornis ir "bilėmis" galvą.

Veta išėmė varantą ir vi 
sus užpuolikus areštavo.

Pereitoj seredoj buvo teis
mas ir keturi tu mušeikų li- 

įkos nubausti. J. Alasevičius 
!ir J. Petronis gavo po $25.01 
bausmės, o V. Rinkus ir P 

smarkiai su-'Vmeiunas—po $15.00. Advo
katui taipgi turėjo užmokė
ti.

Tai ve. kokios pasekmė: 
tų laukinių papročių—muš 
.y nių.

Dabar ir nuostolis, ir sar
mata ir peštukai bus jau i 
rašyti i valdžios knygas.

I

Už nuogas merginas gavo 
11 mėnesių kalėjimo.
Bostone ant 

:»olicija andai užtiko 
grafijų studiją, kur 
’. raukiamos visokiose 
zose nuogos merginos,
tais dagi su nuogais vyrais. 
Paimta daugybe nemorališ- 
kų fatogi afijų ir sulvg jų 
dabar policija gaudo tas 
merginas. Areštuota jau 
apie 30 merginų. Pats gi 
fatografistas likos nuleistas 
? 1 mėnesių kalėjimo.

Du žmonės krito užgauti
saulės.

Liepos 16 d. nors tenųiera' 
turą tarp 2 ir 4 vai. po pie
tų siekė tik 84 laipsnių fah- 
renheito, tečiaus oras buvo 
taip sunkus, kad du žmonės 
krito saulės užgauti. Karš
čio aukomis buvo W. A. Da- 
vis, 26 metų sausžemio arti
lerijos 1 kompanijos karei
vis, ir C h. Honkins, 17 meta 
vaikas, dirbantis Charles- 
toįvn Navy varde. Abudu 
nugabenti ligonbutin.

REIKALINGI 
DARBININKAI 

Vvirti vyrai tinkami pra
sunkiu darbą, 56 valandų, 
sęvaitėj.

Darbas ant visados (jeigu 
abi pusės užsiganėdins) ir 
gera mokestis ir nctel; 
Jūsų namų. Neveik mokei 
už važinėji™ . 
AMERICAN SI GAR

REF1NLNG CO.
49 Granite street,

So. Boston. Mass.

I
4 Rugpiučio-Augast, 17

Lawrerxe o Socialistų 
Kempėje.

Prasidės 2 vai. po piety.
Grajls puiki orchestra ir! 

bus visokių žaidimų 
vanomis.

I* \S \RG A Važiuojant is 
c. i’u i pikniku vietų, reikia 
. a užrašu Haverhiil, 
llamp.-'hire ir Short 
ties Alaple park.,

Visus

su do-
I

Lawren- 
i;nt karas 

ant kampo 
strs. ir išlipi 

., eiti po dešinei, 
kviečia KOMU ETAS.

SAUGIAUS I A BAN KA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.
KAP1TAL1S ............................... $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEl’H A. MAYNA1C — PREZIDENTAS

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

KANKA ATIDARYTA SU
KATOS VAKARAIS nuo 7—0 
padėjimui pinigų taupinimu ar
ba čekių skyriuje.

PADĖT PINIGUS | KANK Y 
GALIM A PRISIVST PER LAIŠ
KĄ, lodei labui paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes įlankoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.

Prie Su. Bostono 'l'rust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlauskus, aptiekorius 
ir Liet. Švlp. Fondu kasierius; 
Jonas Muthus; F. J. Ragučius; 
Antanas IvasAicvicz 
kilų.

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo 

neištikimose

J.
ir daugelis

Tel. Hav Market 1712
I II I i Vi< DARBO BIURAS

< Empb yment Officc)
Parūpina darbi s restoranuose, h:»- 

uiluG-.e, fabrikuose, namuose ir tt. 
Aiarjona < Hšau.skicnč 

užveizda t ?)
1 : Portland St„ Boston, Mass.

I

t

pranešame, 
i pinigų 

nors neištikimose vietose, 
padėtų j saugių bankų kuri 
po Valstibes priežiūra ir

kur 
bet 
yra 

kuri
moku visiems teisingų nuošimtį, 
l’adct į bankų gulima ir po ma
žai.

t.

I >51

Bomai užpuldinėja lietuvius. 
So. Bostone bumai vėl pradė
jo užpuldinėti lietuvius. Aną 
vakarą ant Goki streeto t iv 
valkatos buvo užpuolę lietu 
vę merginą ii pradėjo plėšti 
pančekas, manydami rasią 
tenai pinigų. Pradėjus jai 
šauktis pagelbos, nubėgt 
trepais lietuviai vyrai ir ”bi 
lėmis” bomus 
mušė.

Pereitoj pelnyčiui apit 
10 vai. vakare tie piktada
riai buvo užpuolę Juozo Gu
tausko namus po No. 113-4 
Gold st. Po vakarienės Gu
tauskas išėjo ant laiptų pyp
kės parūkyt. Atėjo kelintas 
bomų ir pareikalavo dolerio 
Gutauskas atsakė pinigų 
neturįs. Tuomet vienas bu
mas išsitraukęs ”bilę” smo
gė jam galvon. Gutausku 
i pagalbą išbėgo jo sesuo s. 
šluota. Somai perdūrė jai 
šoną. Gutausko vaikas tuo- 
tarpu pašaukė policiją ir bu
mai išbėgiojo.

Už kokių 15 minutų, kai- 
policija nuėjo, atėjo apie 1Gb 
bomų ir pradėjo bombarduo
ti akmenais jo namą. Išdau
žė visus langus ir ėmė laužt 
duris. Gutauskas išėjo ko
ridorium,užpuolikai sumušė 
jam galvą, sukruvino veidą 
ir perplovė šlaunis,taip kad 7 M-nC 1- -n «O ■ 1 1 >' 1 1 i —

Pakėlė mokesti už važiavi
mą karais.

Bay statė street Raihvay 
. Co. Įsakė savo karų konduk
toriams, kad nuo pasažieiią 
važiuojančių iš Hyde Park 
i Dedham ar atbulai imtų p : 
6 centus, o ne po 5 kaip buvo 
’kišiol. Tikietu knvgutė. 
kurią galima buvo nusipirkt 
už 1 dol. ir važiuot tuo keliu 
20 kartų, jeigu kas da ir tu
ri, jau nieko neverta, nes 
konduktoriams uždrausta 
priimti tuos tikietus, bet rei 
kabuti grynų pinigu 6 cen

Rado pinigų dirbtuvę.
Po No. 244 Vaiky st, 

Lawrence, policija uštiko 
pinigu dirbtuvę, kur buvo 
dirbami iš cinko j'usdole- 
riai. Italas Deletto areš
tuotas.

Arklys užmušė vaiką.
Pereitoj savaitėj kontrek

toriaus Sullivano kieme, 
Cambridge’uje, arklys spy
rė i galvą 8 nių metų vaikui 

ant vietos ji užmušė.ii

Farmciių dūmai.
Bostono apielinkės farnii- 

riai. ne toliau kaip 10c. kar
terio nuo Bostono, jeigu tu
rite pas save patogią vietą 
mažiems piknikams, malo
nėkite greit pranešti sekan
čiu antrašu:

LSS. 60-ji kuopa, 
376 Broadvvay, So. Boston,
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Naujas Išradimas
Naujai išrastas chemikalas, 

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

Taipgi parduodu 
d<>s laikrodėlius, 
ma matyt laiką ir 
tamsiausioj naktyj, 
pigiai tik už 2.00.

L. VVENTZ MD S
East Vandergrift

naujos ma- 
ant kurio

be šviesos 
Parduodu

co.
Pa

■< ). JVLA LktlUO
Geriausi&s Lietuvio

SALONAS IR RESTAURACIJA. 
w Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
(Čir užkandžiai. Patarnavimas prie- 

lankus.

i' Parankiausia Lietuviška užeiga, 
į J. MATHUS

,;« 342 Broadway, So. Boston, Mass. 
i
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Akušerka
Pabaigusi kur^ą AA'omans Medtva! 

Colfege, Baitimorc. Md.

Pasekmingai atlieka savo darbių prie 
jrinuivmo. taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbą i n vairiose moterų ligose.

i;

|j. J. Keliey&Co.y
t iin
b

, >
j

t

“ T

reikėjo 8-niose vietose susiu 
ti.

Gutausko vaikai vėl pa
šaukė Į)oliciją. Atėję du po- 
licmanai užpuolikus nuvai
kė, bet areštuot neareštavo 
nei vieno. Gutauskas sako 
buvo nuėjęs ant rytojaus Į 
teisiną ir reikalavęs varau, 
to užpuolikams areštuoti 
nes jis juos -pažįsta, bet tei 
sėjas varanto nedavė. San: 
dvti advokatą Gutauskas ne
turi iš ko ir taip teisybės su
rasti negalima.

Reikia pasakyti, kad tie 
valkatos, tai daugiausia vi: 
čia gimę ir bažnytinėse mo
kyklose ”apšVietą" sėmę ka 
talikai.

Cambridgc Prakalbos.
Ketvergo vakare, 26 lie

pos bus prakalbos po num. 
7 Burleigh st. Rengia 71 
kp., bus aiškinama apie a- 
belnus darbininkų Peikalus 
ir priverstiną ėmimą i ka
riu menę.

Kviečia visus 71 kuopa.

Tel.: 8787-J.M

Dr. David W.Rosen1
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryta. Na

2 iki 3 dieną, nuo 7 
8 vakare.

HANOVER STREET,
BOSTON, MASS.
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Muilas

Didelis Darbininkų mas-mi 
tingus Common sode.

22 liepos Common sode i- 
vyko milžiniškas darbinin
kų mas-mitingas sušaukta;- 
Socialistų podraug su Bos
tono Darbininkų Taryba/

Žmonių susirinko virš 
15,000. Minioje buvo jau
čiama isterija ir neramu
mas.

Provokatoriai sušuko,kad 
Socialistų butas padegta, 
minia kaip vėjo pastumta 
juros banga puolėsi link 
Park skvero, bet ja sulaikė 
sargyba, paaiškinda m a. kad. 
nieko panašaus nėra. Galų 

Rezoliucija buvo priimt;, 
entuzijas tiškia us i u apgl
dismentu ir šauksmai.

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

Severa’s 
Medicated 
Skin Soap

(Severos Gydantis, Odinis 
Muilas) atsako visiems ši
tiems reikalavimams. JĮ myli 
vaikai, motinos vadina ji 
draugu. Jis yra kasdien var
tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1D5,10WA
<k‘. Jįč.ė*: 4: J** čA JįiĄ.

■X x ą:- t a
SEVERA'S 
ANTISEFSOE 
yra antiseptiškas
skiedys vidujiniam 
ir išlaukiniam var
tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
lės. taipgi vietiniam 
pritaikinimui.

Kaina 25 centai
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Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA

Sujungtomis Spek»nii>

Montello, Mass. Lietuviu Jaunuomenes Kliubo 
So. Boston, Mass. Lietuvių Jaunuomenes Ratelio
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Scandia Park, Brockton, Mass.
Šitas i.-.a. iavimas. tai bus v:enas iš puikiausių Jaunuomenės pasi 

įas su Įvairius žaislais, kaip tai galynč tarp Montello ir 
i<> virves traukime, gavusieji viršų gaus dovaną, taipgi 
ėeimo, kurie bus greičiausias, gaus dovaną. I’rie to bus 

arkestra, bus įvairių gėrynių ir užkandžių Pasi- 
trauksis iki vėlumui. Kviečiame visus atsilankyti.

so. boston,

Ypatingai geros šios gyduolės:

; _i__ • i .». 21 i-

J «■

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

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

25c 
5Oc 
25c 
5<>c 
20c 
2bc 

1.00 
1.00
50c

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo puėkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus, 
l'amoda plaukams.................
Vaikų ramintojas .................
Nuo suirimo nervų .............
Bobro lašai ...........................
Nuo saulės nudegimo ....
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų .................................... 70c
Kraujo Valytojas................. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos l.O'J 
Nuo Reumatizmo ............. $1.00

Pcrfumos visokių gėlių. 25c.. 50c.. 75c.. $1.1)0. $2.00 ir daugiau. iii 
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 įį

nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktaru. 
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiusim 

jums ekspresu.
Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broaduay, Kampas C st. So. BoSt’
Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų,
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F. Stropiene,5 ;1=sf *
SO. BOSTOIS. J

VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RŪŠIES.

Gardus Alus, Klius, Lageris 
Vynai, Konjakai, Degtinė 

ir Kvepianti Cigarai.
Patarnavimas prielankus 
teisingas.

M5—217 Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

ir
H
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Subatoj, 28 Liepos=Juiy, 1917
Pradžia 2 vai. po piety

aA kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Geriausia
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkej
1

-Į- linksminim.
So. Bost<>:;
lenktinė bC

T šokiai su gt:;ausia
3: linksminimo laikas

Į ĮŽANGA: Vyrams su moteriška 50c. Panieniui vyrui 50c. Pavienei moterei 25c.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASAKOK; Važiuojant iš Montello ar Brocktono, imkite gatve- 
Tkari East 11 <lgewater ant Montello St.. kuris davež iki pat SCAN- 
$DIA PARK.

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

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1 .<»'> 
Gyduui. pataisymui apetito 1.<K? 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............. 1.00
Gydu. nuo "karnų” 15. 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
I’raškos nuo nerviško gaivos

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

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

'd-Hrrrr
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SEVERA’S 
FOOT POVVDER 

(Severas P r o š k o s 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptiškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo kojų 
nrakaitavimo. a p i ■ 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutinio 
kojų.Kaina 25 centai

Apart ankščiau tnini- 
tų preparatų, dar at
kreipiame atydų į kitas 
fydomasias toaietines 
reikmettas. gdirbinėjz- 
rcas ir pardavinėjamas 
po “Severos" apsaugota 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tik-ų Severos pre
paratų. parduodamų vi
sur aptiekose. arba už- 
atsakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalite.

•y

<5

*?

•3

r.
!>

223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 
deklamuot ant viešų susirinkimų.

Kr.vgoje trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.

KAINA TIK 75 CENTAI.
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
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PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusiplikęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau- • 
’• ’ ’ •‘"JM "Money Orderiu,”popierinius galima siųst tiesiog pa- : 
prastam U>nverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir i 
prilipyt už 2c. markę. •

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS. I

E. J. Mažeika
GERIAUSIU LAIKRODĖLIŲ 

LAIKRODŽIU ir AUKSŲ 
KRAUTUVĖ

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.
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Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

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

E. J. MAŽEIKA
52 Shcldon st., Ilartford, Conn. ■




