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Vokietijoj laukiama revoliucijos.
Metas XII.Telephune:

So. Boaton, 504

SPROGO AMERIKOS 
SUBMARINAS.

Ties Filipinais pereitoj 
savaitėj sprogo vienas Ame
rikos submorinas. Penki ka
reiviai likos užmušti, 3 su
žeisti.

revoliuci-Liį paskirta 85,000, bet nėra
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PASKOLINO DA
$75,000,(106 RUSIJAI.
Amerikos valdžia pasko

lino d a .$75,(XX),000 rusų val
džiai. Tai jau antra pasko
la rusams, kaip Amerika 
prisidėjo prie karės. Pir
moji paskola buvo $100,000,- 
000.

iš kulkasvaidžiq
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SUŠAUDYTA VISA RU
SŲ DIVIZIJA.
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pereitoj savaitėj ištikima
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MASKVOJ ATSIDARĖ 
VISUOTINAS SUVAŽIA

VIMAS.
Rugpiučio 1 d. Maskvoje 

atsidarė visuotinas Rusijos 
darbininkų, kareivių ir val
stiečių suvažiavimas. Suva
žiavime dalyvauja ir laiki
nosios vyriausybės atstovai. 
Svarbiausis klausimas su
važiavime bus: kaip įvy
kinti Rusijoj tvarką ir nu
malšinti vienybės ardyto
jus "maksimalistus.”

Visuotinas Rusu Susivažiavimas. 1 kffiol»
DARBININKŲ IR KAREI

VIŲ TARYBA REIKA
LAUJA LENINUI 

TEISMO.
I

Darbininkų ii Kareivių 
Tarybos pildomas komitetas 
išnešė rezoliuciją, kurioj aš
triai pasmerkia bolševikų 

Įvadą Leniną ir jo padėjėją 
Zinovjevą, ir reikalauja,kad 
tie radikalų vadai butų ati
duoti į teismo rankas. Rezo
liucijoj sakoma: "Visa revo
liucinė demokratija reika
lauja, kad ’ maksimalistų 
grupė, kaltinama organiza- 

i vinie betvarkės, kurstyme 
prie riaušių ir ėmime iš vo
kiečių valdžios pinigų, butų 
atiduota į teismo rankas ir 
teisiama viešai. Todėl pil
domasis komitetas pripažįs- 

Moterįs ta, kad paleisti Leniną ir Zi-

RUSŲ MOTERIS NAR
SIAI KARIAUJA.
Paėmė 102 teutonų 

nelaisvėn.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad moterų batalionas pasi
žymėjo daug didesniu nar
sumu negu vyrai. v„, „ ...
ėjo atakomis nepaisydamos, novjevą be teismo jokiu bu- 
kad aplinkui krito ir sprogo du negalima, ir kategoriškai 
vokiečių šoviniai, ir paėmė reikalauja, kad maksimalis- 
102 vokiečių nelaisvėn, tų tų frakcija išreikštų savo
tarpe du oficieriu. papeikimą jos vadų pasiel-

Tečiaus už savo drąsą jos gimams.” 
brangiai užmokėjo. Iš 200 
moterų po kelių atakų liko 
tiktai 50. Moterų vadovė: 
Bochareva ir jos padėjėja 
Skrydlova sužeistos.

Korespondentai praneša, 
kad Rusijos miestuose mote
rų kariumenės pulkai grei
tai organizuojasi. Petrogra
de dabar mokinasi 1.000 mo
terų, Maskvoje 1,000, Kije
ve keli šimtai. Pasimoki
nusios vartoti ginklų jos eis 
karės frontan ginti laisvą 
Rusiją nuo teutonų.

VISUS PABĖGĖLIUS 
ŠAUKIA FRONTAN.

Generolas Kornilovas iš
leido įsakymą, kad visi pa
bėgę iš fronto rusų karei
viai ir oficieriai sugrįžtų į 
savo vietas. Katrie iki 14 
rugpiučio nesugrįš, tie bus 
teisiami kaipo išdavikai.

Suėmė Indijos revoliucionierių
Jungtinių Valstijų val

džia areštavo keliatą indų 
revoliucionierių, kurie bū
dami Amerikoj organizavo 
revoliuciją prieš Anglijos 
valdžią Indijoj. Jie kaltina
mi už rengimą sukilimo 
prieš "'draugišką šalį." Re
voliucionierių vadas Maha- 
deo Abi ji Nandekar dabar

PETROGRADE VĖL 
RIAUŠĖS.

Kopenhagoj gauta iš Pet
rogrado žinių, kad pereitoj 
sąvatėj tenai vėl prasidėjo 
riaušės. Sumišimai tvėrė 
dvi dienas. Kraštutiniai; .
kairieji buvo suorganizavę i sėdi New Torko kalėjime ir 
kontra-revoliuciją, tai yra i laukia teismo. Kaucijos uz 
revoliuciją prieš revoliuci-j jį paskirta 85,000, bet nėia 
ją, bet kariumenė maištą'kam jos uždėt., , 
nuslopino. Smulkesnių ži 
nių nėra.

Amerika sakosi kariau
janti už tautų laisvę, bet 
kuomet Anglijos smaugia
mi indai nori pasiluosuoti, 
tai juos čia areštuoja. Tas 
parodo, kaip Amerikai rupi 
prispaustų tautų reikalai.

RUMUNAMS PASISEKĖ.
Pereitoj savaitėj rumu

nai padarė ant teutonų už
puolimą ir jiems gana gerai 
pavyko. Jie paėmė dau
giau kaip 1.000 belaisvių, 33; 
kanuoles, 17 kulkasvaidžių į 
ir daug kitokių karės įran
kių. Rusai rumunų fronte I 
irgi apie tiek pat paėmė.

KYNŲ SKILIMAS 
NEIŠVEGTINAS.

Londono numanymu, Ky- 
nų valstybės skilimas esąs 
neišvegtinas. Pietų provin
cijos jokiu budu negali susi-i 
taikyti su šiaurės provinci-! 
jomis.
ANGLAI TURKIJOJ BAI

GIA MIRT BADU.
Iš Kairo (Egipte) prane

šama, kad paimti turkų ne
laisvėn anglai baigia mirti; 
nuo bado. Iš 10,000 anglų,; 

___ _____ kuriuos turkai paėmė Kate-
tonų 160 keturkampių mylių pamaroj, išmirė jau daugiau 
žemės. kaip pusė.

LENINAS TROCKIS IR 
ZINOVJEVAS BUS 

AREŠTUOTI.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad laikinoji vyriausybė iš
leido įsakymą areštuoti Le
niną, ' Trockį ir Zinovjeyą 
už surengimą riaušių ir 
kraujo praliejimo. Visi tris 
jie yra "kairiųjų* bolševikų 
vadai. Trockis yra buvęs 
Amerikoje ir redagavo 
"Ruskv Golos.” Jis sugrį
žo Rusijon kartu su Kapsu
ku.
IŠKILMINGOS KAZOKŲ 

LAIDOTUVĖS.
Liepos 28 d. Petrograde 

buvo iškilmingos 8-nių ka
zokų laidotuvės, kurie buvo 
užmušti riaušėse kelios die
nos atgal. Pats Kerenskis 
ėjo be kepurės.

RUMUNAI ATSIĖMĖ
160 MYLIŲ ŽEMĖS.

Vėliausios žinios sako, 
kad rumunai 18 mylių fron
tu nuėjo 9 mylias pirmyn, 
atimdami tokiu bildu iš teu-

Petrogrado riaušėse dau
giausia teko kazokams, ku- 

I rie norėjo būt ištikimais lai- 
! kinos vyiaursybės apginė- 
jais.

Vienas kazokų oficierius 
dabar išleido Petrograde 
paaiškinimą, kaip jo kazo- 

ikai buvo papuolę į sukilusių 
kareivių ugnį. Buvo taip. 
Prasidėjus šiaušėms, prie 
buvusios durnos rūmų nu
tarta nugabenti dvi lengvas 
kanuoles. Lydint 
ms tas kanuoles, 

i pradėjo spiestis 
1 demonstrantai.
kelis demonstrantų burius 
apsupo ir nuginklavo. Tuo
met sukilęs kulkasvaidinin- 
kų pulkas pradėjo šveisti į 
kazokus iš kulkasvaidžių. 
Tuo pačiu laiku į kazokus 
pradėta šaudyt nuo Nevos 
upės iš laivų ir nuo namų 
stogų. Kuomet pirmutinės 
kazokų eilės leidosi zovada 
I.iteinu prospektu, zalpai 
pasipilė ant jų iš dešiniojo 
šono.

Kazokams tuomet duota 
įsakymas greitai trauktis 
atgal. Besisukant staiga 
atgal daug arklių su kazo
kais ant slidžios gatvės kri
to. Tuomet sukilusieji ka
reiviai pripuolė ir daug ka
zokų išbadė durtuvais.

Kitas kazokų būrys leido
si užpuoltiems savo drau
gams į pagalbą, bet kulkas- 
vaidžiai tuojaus buvo at
kreipti ir į juos. Jaunas 
vėliavnešis, kuris vedė ši
tuos kazokus parpuolusiems 
į pagalbą, buvo sunkiai su
žeistas.

Atsidūrę tarp kelių ugnių 
kazokai galų-gale iškriko į 
visas puses, palikdami savų
jų daug užmuštų ir sužeis
tų.

Vėlesnės telegramos sa
ko, kad 1-mas kulkasvaidi- 
ninkų pulkas visus savo kul- 
kasvaidžius ir karabinus 
atidavė Darbininkų ir Ka
reivių Tarybai.

PAS LENINĄ RADĘ AN- 
TI-SEMITIšKOS 

LITERATŪROS.
Specialis "Boston Globė" 

korespondentas Herman 
Bernstein telegrafuoja iš 
Petrogrado, kad kareiviai, 
darydami Lenino bute kra
tą, rado daug pačtakorčių. 
knygučių ir kitokių raštu, 
kurstančių žmones prieš žy
dus. Nejaugi Leninas iš
tik rujų butų provokatorius,.

BURCEVAS KALTINA 
LENINĄ.

Pagarsėjęs revoliucionie
rių istorikas ir šnipų suse
nėjas paskelbė dabar rusu 
laikraščiuose atvirą laišką, 
kad Leninas, Trockis ir kiti 
"maksimalistai” yra liuosi 
vokiečių valdžios agentai.

LENINO ORGANAS 
UŽDARYTAS.

Premjeras Kerenskis už
darė Lenino organą "Prav- 
dą.” Laike Petrogrado 
riaušių žmonės buvo išdras
kę "Pravdos” redakciją.

Pereitoj sąvaitėj iš kelių 
šaltinių atėjo žinių, kad 
Rusijos premjeras Keren
skis likos peršautas. Sako
ma, kad jis buvo karės fron
te, kaip viena rusų divizija 
atsisakė eit prieš vokiečius 
ir pradėjo trauktis atgal. 
Rusų artilerija tuomet at
kreipė į tą diviziją savo k. - 
nuoles ir ėmė bėgančiu; 
savo kareivius šaudyt. Ke
renskis norėdamas sustab
dyti šitą skerdvnę, leidosi 
savo automobiliuje tarp ar
tilerijos ir bėgančios div:- 
zijos. Šalia jo automobi- 
liaus sprogo šovinys ir pa
taikė jam į petį, sunkiai ii 
sužeisdamas. Bet šaudymą 
jis vistiek sustabdė.

Šveicarijos laikraščio 
Zuricher Post” korespon- 

’ (lentas, kuris buvo prie vo- 
i kiečių armijos Francuzijoj 
ir dabar sugrįžo namo, rašo, 
kad vokiečiai da labai stip
rus ii sąjungininkai niekuo
met jų nenuveiks.

"Vokiečių nuostoliai per 
i sąjungininkų ofensyvą 
Prancūzijoj buvo dideli, bet 

hietokie jau baisus kaip an- 
J iriai skelbė,” sako korespon
dentas. "Kuomet balandžio 

'mėnesyje prasidėjo didis są
jungininkų ofensyvas, Hin- 
denburgąs turėjo užpakaly
je 750,000 kareivių rezervu 
ir judomają armi ją iš 1,000,- 
<MX) vyrų, kurią galima siun
tinėt iš vienos vietos į kitą, 
kui tik pasidaro reikalas.

"Apleidžiant man vokie
čių frontą,šitos Hindenburgo 
rezervos buvo dar veik neju
dintos, o ta jodomoji armija, 
kuri susideda iš smarkiau
sių kareivių, nebuvo da nei 
karto pašaukta mušin.

"Dabar vokiečiai turi 
daug didesnę armiją, negu 
pirmutiniais karės metais. 
Aš važinė jausi po visą Vo
kietiją ir karės laukus, tiri- 
iiėjau visus karės šaltinius 
ir giliai esu įsitikinęs, kad 
dėl kareivių stokos Vokieti- . 
jai nereikės prašyti taikos. 
Ateinantį rudenį Hinden- 
burgas gaus da 600,000 nau
jų kareivių; tai bus naujo
kai, kuriems ramybės laiku 
reikėtų stoti 1918 metų ru
denį.

"Visas pavojjus, kokis 
• gresia Vokietijai, yra vi
daus reikaluose. Jei vokie
čių submarinai iki ateinan
čio sausio mėnesio nesulau
žys Anglijos blokados, tai 
galima tikėtis žmonių suki
limo. Vokietija šitą žino ir 
vien dcl to ji nerami.

PRASIDĖJO KETVIRTI 
KARĖS METAI.

Prasidėjo jau ketvirti 
karės metai. Tris metai at
gal šitiem laiku karėn stojo 
iš vienos pusės: Vokietija 
ir Austrija: iš kilos pusės: 
Rusija Prancūzija, Anglija, 
Belgija, Serbija, Juodkalni
ja ir Japonija.

šiandien kariaujančios 
valstybės pasidalyjo šitaip: 
Teutonai su save talkinin
kais: Vokietija,
Vengrija, Turkija

Austro- 
ir Bul- 

ga r i j a—k etų r i os ša I į s.
Sąjungininkai su 

talkininkais: Anglija, Pran
cūzija, Rusija, Italija, ,* 
ponija, Belgija, Serbija 
Juodkalnija, San-Marino. 
Rumunija. Portugalija, A- 
merika, Kuba, Panama— 
penkiolika šalių.

Pertraukė ryšius su Vo 
kietija: Kvnai, Brazilija, 
Bolivija, Guatemala, Libe
rija. Hondūras, Nikaragua 
ir San Domingo—astuonios 
šalis.

Pasirodo, kad keturio: 
Centralės Valstybės — Vo 
kietija, Austrija, Turkija ii 
Bulgarija — laikosi prieš 
visą pasaulį. Netik laikosi 
bet ir į kailį duoda.

VOKIEČIŲ SOCIALISTAI
RENGIASI PRIE RE

VOLIUCIJOS.
Vokiečiai socialistai, pa

imti kariumenėn ir patekę, 
franeuzų nelaisvėn, sako, 
’og visi Vokietijos socialis
tai rengiasi prie revoliuci
jos.

VOKIEČIAI AREŠTAVO 
LENKĘ GENEROLĄ.
Vokiečiai areštavo gen. 

Pilsudskį ir kitus lenkų ka- 
1 iumenės vadus, nes susek
ta, kad jie rengė prieš vakie- 
čius sukilimą. Varšavoj 
kukai daro demonstracijas 

Ja-1 r reikalauja savo vadų pa- 
”i iiuosavimo.

KERENSKIS ATSISAKO 
NUO KARĖS MINISTE- 

R1O URĖDO.
Telegramos iš Petrogrado 

sako, kad Kerenskis nutą
sęs atsisakyti nuo karės ir 
’aivyno ministerio urėdo. 
Dabar jis esąs karės fronte 
r kalbasi apie tai su vyriau
siais generolais. Kerenskis 
zra advokatas, su karės da- 
vkais nesusipažinęs, todėl 
jis mano, kad daug geriau 
Jutų pavedus šitas vietas 
išlavintiems karininkams.

SUGRAŽINO MIRTIES
BAUSMĘ.

Panaikinta Rusijoj 
ties bausmė dabar vėl likos 
sugražinta. Jos sugražini- „Tiesa, kaizeris prižada
mo _ daugiausia reikalavo damas demokratinių refor- 
karės fronte, kad lengviau,,nų, kokių reikalauja socia- 
butų galima suvaldyt karei- lietai jp kiti pažangus žmo- 
vius, nes kuomet mirties 
bausmės nėra, tai kareiviai 
nieko nebijo ir nieko ne
klauso, sako kariumenės 
vadai. Kaip rodos, po karės 
mirties bausmė vėl bus pa
naikinta.

nes, galės nuraminti žmonių 
nepasitenkinimą, bet neil
gam.• O * •

"Vokietijos žmonės nori
i taikos taip pat kaip Rusijos 
j darbininkų klesa ir jie gata
vi atmesti visus savo karės 
tikslus, jei tik Vokietijai 
butų užtikrinta čielybė ir 
sugrąžintos jos kolonijos.”

rusų kariumenė sušaudė vi-| 
są diviziją, kuri norėjo pa
bėgti iš fronto. Bet kokioj 
vietoj tas atsitiko ir koks 
tos divisijos numeris ne
pasakyta. Išrodo, kad ži
nia sufabrikuota pačių n 
litaristų Anglijoj arba 
merikoj.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
UŽPUOLĖ PARYŽIŲ.
Pereitos subatos naktį vo

kiečių orlaiviai bombardavo 
paryžių. Berlynas sako, 
kad visi lakūnai sugrįžo na

mo sveiki. Kiek Paryžiuje 
padaryta nuostolių, nežinia. 
Ncdėlioj vokiečių lakūnai 

! vėl užpuolė Paryžių. Patai
kė 1 bombas į ligonbutį ir 
i užmušė 4 žmones.MASKVA SOCIALISTŲ 

RANKOSE.
Maskvoje tik ką pa.-' 

gė miesto rinkimai, 
giausia balsų gavo 
tų blokas. Visa n i< " 
džia bus socialistų ra1 
Sekanti partija dane • 
po socialistų balsų 
yra liberalai arba k<»i 
cijijniai demokratai. i- 
kalai gavo mažiausia šal-1

LIZBONOJ STREIKAS 
PLEČIASI.

j Ispanijos sostinėj Liz- 
Bonoj streikas plečiasi. Prie 

■. namų statytojų prisidėjo 
,i • isekių išdirbvsčių darbiniu- 
J I: ii ir sustreikavo gatveka- 

rių tarnautojai. Vėlesnės 
‘ žinios skelbia, buk tenai pa- 
i. skelbtas jau ir karės stovis.

Vokietijos Reichstagas 
anądien išnešė rezoliucij į, 
pageidau jančią taikos be už
griebimo svetimų žemių ir 
be kontribucijų, kaip reika
lauja rusai.

Naujasis Vokietijos kan
cleris Michaelis dabar pra
nešė, kad jis Reichstago re
zoliucijai pritaria. Jis už- 
reiškia, kad kaip Vokieti jos 
žmonės, taip ir valdžia vi
suomet yra pasirengus tai 
kvtis.

Tai jau buvo aiškus pasiū
lymas sąjungininkams tai
kytis.

SĄJUNGININKAI NORI 
KARIAUTI TOLIAUS.
Į padarytą Vokietijos pa

siūlymą, baigti žmonių sker- 
dynę, sąjungininkai atsakė 
kad jie dabai yra geriau su- 
sivienyję negu kada nors it 
todėl taikytis dabar jie ne
nori. .Jie kariausią pato! 
pakol jų tikslai bus pasiekti.

Anglijos parlamento soci
alistai buvo padarę įnešimą 
baigti karę, bet įnešimas li
kos atmestas. Socialistas 
Snovvden pasakė, kad iš vi i 
karininkų Anglijos valdžia 
daugiausia priešinga taikai.

CARAS NUSILAUŽĖ 
KOJĄ.

Buvusio Rusijos caro gy
venimas, tai vienas puoli
mas paskui kito. Tik kelios 
sąvaitės atgal jis nupuolė 
nuo sosto, o dabar nuopuolė 
nuo dviračio ir nusilaužė ko
ją. Nelaimė atsitiko va- 
žinėjanties po Carskoje Se
to sodą. Jau kad gremėz
das, tai gremėzdas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PIETŲ AMERIKOJ.

Iš Bumus Ayres prane
šama. kad Chili respublikoj, 
pietų Amerikoj. 27 liepos 
buvo smarkus žemės drebė
jimas ir manoma, kad daug 
bus blėdies pridaryta.

KITCHENER ESĄS VO
KIEČIŲ NELAISVĖJ.

Anglijoj gauta iš Vokiet - 
jos nuo anglų belaisvių lai 
kų, kuriuose sakoma, kad 
buvęs Anglijos karės mini -I 
teris Kitchener dabar esąs! 
Vokietijoj karės nelaisvėj.

Kaip skaitytojai gal pa
mena, Kitchener plaukė ka
rišku laivu "Hampshire" 
Rusijon ir vokiečių subma- 
rinas tą laivą paskandino. 
Iki šiol buvo manoma, kad; 
Anglijos karės galva žuvo 
kartu su laivu. I

7.000,G00 RUBLIŲ
RINKIMAMS.

Rusijos ministerijai pas
kirta 7,000,000 rublių rinki
mams organizuoti į Steigia
mąjį Seimą.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
3 KAREIVIUS.

Netoli St. Louis’o 27 lie
pos perkūnas trenkė i karei
viu stovyklą ii tris karei
vius užmušė, o daug sužeidė.
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2 KELEIVIS-

APŽVALGĄ
IŠVEDE IŠ KANTRYBES

Nesiliaujantįs pkoviečių" 
klikos užsipuldinėjimai ant 
„Naujienų" ir pikta, žema 
agitacija prieš visus rimtes
nius socialistų veikėjus, ku
rie nesutinka su Kapsuko 
frakcijos siaura nuomone, 
išvedė drg. Grigaitį iš kant
rybės ir privertė ii pakelti 
protestą prieš tą pragaiš
tingą socialistiškam judėji
mui „politiką.” Tą protes
tą drg. Grigaitis pakėlė pa
čioj "Kovoj,” 30-tam nume
ry. Jis sako:

"Nepasiliaujantis ir tolyn 
vis aršyn einantis ’Kovos’ už
sipuldinėjimai ant 'Naujienų’ 
ir ant manęs, jų redaktoriaus, 
verčia mane per LSS. organo 
špaltas tarti žodi sąjungie- 
čiams.

"Neketinu čionai tęstį tų 
ginčų delei teorijos ir taktikos 
klausimų, kurie nuo V. Kapsu
ko atvažiavimo Amerikon pra
sidėjo tarpe ’Kovos' ir 'Naujie
nų’. Aš turiu pakankamo pa-; 
mato manytį. kad tuose gin-i 
čuose tiesa buvo ir yra ne 'Ko- • 
vos’ pusėje; bet šiuo kartu ge-{ 
rai žinau, kad tie sąjungiečiai. 
kurie ikišiol to nematė, nesi-! 
duos Įtikinti ir mano straips-l 
niu.paskelbtu ‘Kovoje.’ jų pro
tavimui LSS. organo aiškini
mai yra artimesni.—kaip kitą
syk ir man pačiam, koliai nebu
vau studijavęs socializmo mok
slo ir neturėjau patirymo dar
bininkų judėjime, labiau im
ponuodavo ’boiševizmas.’ ’s- 
r-izmas’ ir net anarchizmas, 
negu mokslinis socializmas. 
Nuo garbinimo tų idėjų, kurias 
taip uoliai ėmė skelbt paskuti
niais metais ’Kovoj,’ dabarti
nius josios šalininkus tegali iš
gydyt tiktai laikas ir didesnis 
išsilavinimas."
Taigi apie tai drg. Grigai

tis savo straipsnyje dau
giau ir nekalba. Jis kalba 
tik apie tas priemones, ko- 
KiųJ’Kftyą" griebiasi rim
tesniems socialistams nie
kinti. Jis sako: •

” ’Kova’ daro visa, ką tiktai 
pajiegia, parbloškimui savo o- 
ponento. Ji neatsižvelgia Į tai. 
kad daugelis jos vartojamųjų 
priemonių daro žaizdas nebe 
vieniems tiktai jos atakuoja
miems laikraščiams arba as
menims, bet ir visam judėji
mui. kurio užtarėja ji turėtų 
būti.

"Ką gali manyt darbininkai, 
pradėjusieji sjmpatizuot soci
alizmui, kuomet jie pastebi, 
kad socialistų organizacijos 
leidžiamas ir kontroliojamas 
laikraštis sistemačjai kraipo ir 
klastuoja kitų socialistiškų 
laikraščių ir rašytojų mintis?

"Ką gali manyt lietuvių dar
bininkų minios, kuomet jos 
mato, kaip ’Kova’ be paliovos 
dėsto juodas 'išdavystės? ’par- 
sidavimo.’ ’darbininkų mulkini
mo,’ ’pataikavimo buržuazijai’ 
ir panašias dėmes ant visų, ku
rie protauja kitaip, negu jos 
redaktorius ? Skaitydamosi 
oficialiu socialistų partijos or
ganu, ji nesidrovi Įžymiausius 
tos partijos veikėjus—tokius, 
pav., kaip Morris Hiliųuit—ko- 
liot 'oportunistais;’ ji nesidro
vi skelbt, kad Amerikos socĮa- 
listų tarpe esą ’tik keletas’ tik
rų karės priešų; ji nesidrovi 
organizaciją. Darbininkų ir 
Kareivių Tarybą!
net paniekos žodį mesti Į revo
liucinio Rusijos proletariato

"Dešinieji musų priešinin
kai visuomet stengiasi atitrau
kti darbininkų minias nuo so
cialistų. sakydami, kad Rusijos 
revoliucija ir kiti geri dalykai, 
kurie tapo jvykdinti socialistų 
jėgomis, tai esą padaryti Tdto- 
kių socialistų, kaip mūsiškiai.’ 
Ir štai ’Kova’ iš kailio neriasi, 
kad prirodžius. jogei lietuviui 
socialistui kone visi sicialistai 
pasaulyje yra 'netikri.’ Keno 
tad reikalui tarnauja 'Kova' to
kiu savo elgimusi?"

Plačiai Įšparodęs, kaip da
bar „Kova” užsipuldinėja 
ant Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos, kaip ji žy
miausiems Amarikos Socia
listų Partijos veikėjams už- 
metinėja norą pasinaudot 
$50,000 fondu, kaip ji šmei
žia Liaudies Tarybą, kaip ji 
visokiais budais žemina soci-

alistų vardą, drg. Grigaitis 
sako:

"Gerbiamieji: jeigu šitokie 
rašymai yra ne purvas, tai aš 
nežinau, kokias tuomet šlykšti- 
nes laikraštyje geriau pritiktu 
vadint purvu! Jeigu šitokie 
rašymai yra ne plunksnos ban
ditizmas, tai aš nežinau, kas 
tuomet užsipelno šito vardo! 
šlykštesnių dalykų retai teuž
tinki ir suchuliganėjusioje kle
rikalų spaudoje.

"Ir pasakykit dabar: kokią 
nuomonę apie socializmo judė
jimą gali Įgyti darbininkų mi
nios, kurios nuolatos mato to
kių nešvarumų vadinamame 
oficialiame "LSS. organe ?’’ 
Sveikam prote ir nesugadinto
je žmogaus doroje jie turi iš- 
šaukt pasibjaurėjimą! Bet 
neisivaizdinkite. kad žmonių 
pasibjaurėjimas puls tiktai ant 
tų asmenų arba laikraščių, ku
riems ’Kovos’ frakcionieriaj 
daro morali Lyncho teismą. 
Jisai puls, ir gal dar didesnia
me laipsnyje, ir ant tų gaiva
lų, kurie 'socialistini laikrašti’ 
užpildo protinio ir dorinio iš- 
gvėrimo produktais.

"Kas tada bus laimėtojas? 
Prie ko ant galo prieis patį or
ganizacija. kurios nariams j v 
apmokamasai redaktorius pila 
i sielas šitokius demoralizaci
jos nuodus? Kokiame stovyje 
daugelis jų randasi Jau šian
dien, gerai liudija augščiaus 
parodytųjų rašymų tilpimas 
'Kovoje’ be sajungiečiu protes
te ”
Nurodęs, kad visos nepa

dorumo ribos jau pasiektos 
ir peržengtos, drg. Grigaitis 
praneša:

"Jeigu ’Kovos’ vedėjai geis 
tuo pačiu keliu žengti ir toliau 

i ir jeigu organizacija jiems pri
tars. tai aš turėsiu užreikšti, 
jogei man su jais nepakeliui.

"Skaitau savo pareiga tatai 
pasakyti. Ne vieni metai ma
no darbo yra pridėta prie LSS 
tvėrimo ir stiprinimo. Bet tas, 
kas dabar joje daroma, tai yra 
paniekinimu tikslo, kuriam ji 
buvo Įsteigta.

"Ir aš turiu teisės pakelt 
protesto balsą prieš tą pragaiš
tingą kursą, kuriuo yra tem
piamas L.S.S. laikraštis. Jis 
man priklauso taip-pat. kaip 
ir Vidikui, Šukiui, Staliorai- 
čiui arba bent kuriam kitam 
sąjungiečiui. Ir jisai turi būt 
arba visų sąjungiečių organu, 
arba jisai paliauja buvęs orga
nu L.S. Sąjungos."
Taigi—
"Kokiam galui tuomet aš— 

arba ir šimtai kitų sąjungiečių 
—su kuriuo apsieinama, kaipo 
su beteisiu pavaldiniu, turiu 
nešti lygias pareigas su privi- 
legijotosios frakcijos nariais? 
Aš ne mažas vaikas; apie soci
alizmą išmanau (sulig pačios 
’Kovos’ liudijimų) daugiau s 
už kitus Amerikos lietuvius 
socialistus, ir Vidiko arba kito 
nepraustaburnio išmisliojimai 
neprivers manęs perkeist savo 
pažvalgas. Tai argi man lem
ta bus visuomet kęsti niekini
mus ir šmeištus iš tos organi
zacijos laikraščio, kuriai aš pri
klausau ir darbuojuosi?

"Nesigirdamas galiu pasaky
ti, kad mano darbas pritraukė 
Į organizacijos eiles ne vieną 
šimtą žmonių. Bet kaip aš tu
riu jausties, kada matau, jogei 
tiems žmonėms, atėjusiems Į 
LSS., paskui iš savaitės i sa
vaitę kalama Į galvas, jogei aš 
esąs oportunistas, social-patri- 
otas, veidmainis, panašus Į 
despotą carą, darbininkų dole
rių žvejotojas ir kitokis niek
šas? Prie tokios "mučelnin- 
ko” rolės aš neturiu jokio pa
šaukimo. Ją galite pasiūlyti 
tiems ubagams dvasioje, kurie 
trokšta išganymo dangaus ka
ralystėje.

"Jeigu organizacija nenori 
pagerbt savo narių ir veikėjų, 
tai ji duoda jiems suprast, jo
gei jie nereikalingi jai. Jeigu 
jos laikraščio vedėjai, viršinin
kai ir narių didžiuma ikišiol to 
nesuprato, tai aš šiuomi atkrei
piu Į tai jų domą. Ir todėl sa
kau: arba tegul ’Kova’ tuo
jaus ir kartą ant visados pa
liauja teršus mano vardą ir 
varinėjus ;
musų trumparegiai katalikų re 
tas pertraukt ryšius su LSS., 
kuri leidžia jai taip elgties.

"Už tą blogą, kurį Vidikas 
su sėbrais daro socializmui, 
privalo mokėti jiems algas 'vy
čiai,’ o ne socialistai.

P. Grigaitis.”

C’

Šitie kartus žodžiai paro-; Lenino bendradarbiai. Štai, 
do, prie ko gali privesti dar- keiiatas faktę: 
bininkų organizaciją takių’ —
neatsakomingų žmonių kli
ka. kuri dabar viešpatauja 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos1 centre.

Kad išgelbėjus organiza
ciją. sąjungieciai nieko ne
laukdami turėtų išvalyti! 
centrą. Kitaip Sąjunga tu-1 
rėš plyšti. Drg. Grigaitis 
ne vienas yra tokios nuomo
nės. Tą pati sako šimtai 
rimtesnių socialistų. Pasi
skaitykit • drg. Pruselaičio 
straipsnį, kuris tilps sekan
čiam "Keleivio" numeryje. 
Pamatysit, ką jis sako apie 
dabartinio Sąjungos centro 
politiką. 0 drg. Pruselaitis 
yra vienas seniausių ir dau
giausia pasišventusių Są
rangos darbininku. Tamsi 
renino klika ii irgi išvedė iš 
kantrybės.

"Pragoję 6 sausio 1912 me
tų buvo bolševikų suvažiavi
mas. Daly va vo 13 žmonių. 
Tų skaičiuje buvo tris slapto
sios policijos agentai: Mali- 
novskis. Romanovas ir Brian-į 
dinskis.

"Išrinkta centralis komite
tas ir tan komitetan Įnėjo ži- 
nomiausis provokatorius Ma- 
linovskis.

"Ten pat išrinkta atskira 
kuopa nelegalei literatūrai Į

Tos kuopos J 
> du ochra-j 

Tursino ir Briandins-

Dėl Rusijos Steigiamojo 
Susina.i •imi

KATALIKU ORGANAS 
GIRIA SOCIALISTUS.
Oficialis San Franciscos 

diecezijos katalikų organas 
* The Monitor," kurį cituoja 
"The New England Leader.” 
ribai išmintingai atsiliepia 

pie socialistas. Tuos kata
likus. kurk šmeižia socialis
tus, "The Monitor” vadina 
t»umparegiais. Girdi:

"Nieko gero neatsieks 
musų trumregiai katalikų re- 
daktoriai. ką kaltina socialis
tus bailume ir išdavystėj. Jie 
yra taip pat šaunus vyrai kaip 
ir kitas musų gyventojų ele
mentas. ir taip pat myli žmo
niškumą. Iš tiesų jų partija 
bus apvainikuota didele garbe 
(with honor and glory), nes 
Europa atsipeikėjus iš tos be
protiškos skerdynės bus jau 
žymiai soeializuota ir bus pri
versta priimti daug svarbių 
socializmo ekonomijojs formų 
linkui išdirbystės Įrankių ir 
visuomenės nuosavybės.”
Taip rašo apie socialistus 

ir socializmą anglų katali
kų organas. O pasiklausy
ki t, kaip apie socialistus 
į .'liovėja lietuvių kunigai.

LENINUI GRĘSIA 
MIRTIS.

New Yorko „Evening 
Sun” korespondentas prane
ša iš Petrogrado, kad visuo
se vakarų Rusijos miestuo
se dabar daromi masiniai 
areštai. Kareiviai jieško 
Lenino. Šito žmogaus var
das dabar pas visus ant lupų.

Gorkio leidžiamoji „No
vija Žizn" išspauzdinusi Le
nino laiška, kuriame ris iš- 
reiškia didelį savo pasipikti
nimą delei daromų jam viso
kių apkaltininmų, buk jisai 
vokiečių šnipas, gaunąs iš 
vokiečių valdžios pinigų ir 
tt. Leninas reikalauja, kad 
Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba šitą dalyką ištirtų. Su 
Leninu kaltinama da ir tūla 
Sumenson, buk per ją Leni
nas gaudavęs iš Vokietijos 
pinigų savo provokacijjoms. 
"Jeigu mus atiduos į kariš

kos valdžios rankas,” sako 
Leninas savo laiške, „tai tas 
reiškia visiems mums mirtį. 
Tai butų tikras dreifusiz- 
mas."

c.
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LENINIEČIŲ 
BENDRADARBIAI.

Šitokiu antgalviu „Russko- 
je Slovo” 1642-ram savo nu- 
,'neyi je išspauzdino gana in- 
domų straipsnį apie Rusijos 
bolševikus, kuriems vado
vauja kairysis Leninas. 
„Russkoje Slovo” sako, kad 
su leniniečiais visuomet ben
dradarbiavo slaptosios poli
cijos agentai, Rusijoj vadi
nami „ochrannikais.” Ji ra
šo:

"Jei Lenino rūšies bolševikų 
nebūtų, tai juos būtinai išmis- 
lytų slaptoji policija. Ji visuo
met statė savo laimikį (diela- 
la stavku) ant pat kairiausio 
bolševizmo sparno, teisingai 

"* . I
niečiai vadovaus, tai reakcijos! 
reikalai bus apsaugoti."
Paskelbti dabar rusų 

spaudoje buvusios slaptosios 
policijos dokumentai kuoai- 
škiausia parodą, kad šnipai 
visuomet buvo artimiausi

Rusiją gabenti, 
priešakyj atsistojo 
ninkai—Tursino ir 
kis.

"Ir Austro-Vengrijos polici
ja. kur buvo šitas bolševikų 
suvažiavimas, vaišino leninie
čius nepaprastai šiltai ir sve
tingai. Tas pažymėta ir caro 
slaptosios policijos dokumen
tuose.

"Pranešdamas policijos de
partamentui apie Lenino buvi
mą Krokuvoj, Malinovskis 
taipgi pabriežia. kad vietos po
licija mandagiai ji priėmė."
Taip rašo „Russkpje Slo

vo.” O štai ir daugiau fak
tų apie Lenino partijos seb- 
ravimasi su "ochrannikais:” 

"Atėjo rinkimai i durną. Ir 
policijos departamentas padėjo 
ponams leniniečiams pravesti 
savo kandidatus.

"Bolševiku tvirtovėj. Mask
vos pramonės rajone, bolševi
kų organizacijose dalyvavo 
15 slaptosios policijos agentu.

"Bolševikų-lenin iečių pienų 
vykinimui priešinosi darbinin
kas Krivcovas. Jis kenkė bol
ševikų kandidatams, ir štai 
slaptoji policija šitą Krivcova 
areštuoja, kad padėjus bolše
vikams laisvai darbuoties.

"Tokiu budu, slaptai polici
jai padedant, leniniečiai išrin
ko dumon savo atstovu poną 
Malinovski.

"Visas Malinovskio kalbas 
durnoje pirma peržiūrėdavo 
slaptoji policija.

"Kaip žinia, Leninas visuo
met žiūrėdavo Į Malinovski su 
gilia pagarba ir pilnu pasitikė
jimu. Jis karštai ji gindavo 
nuo visų nužiūrėjimų ir kalti
nimų.”
Taigi Lenino kompanija 

nekaip išrodo.
YRA IR NĖSUKRITI- 
KUOJAMŲ DALYKŲ.
Tūlas Paprusis 30-tam 

Ateities” numeryje rašo:
"Sosialistų teorija, tai lygiai 

kaip biblija—’nesukritikuoja- 
mi’ dalykai."
Šitą sarkazmą reikia su

prasti atbulai, t.y., kad soci
alizmas yra sukritikuoja
mas dalykas, nes ir biblija 
sukritikuojama.

Bet kagi socializmas turi 
su biblija? Biblija yra rin
kinis pasakų apie stebuklus, 
apie šventuosius, o socializ
mas yra mokslas apie drau
gijos organizmą. Ir sakyti, 
kad socializmas yra sukriti
kuojamas dalykas vien tik 
dėlto, kad sukritikuojamos 
yra biblijos pasakos, tai rei
škia būti didžiausiu ingno- 
rantu; reiškia nežinoti, kad 
yra tokių mokslų, kurių su- 
kritikuot negalima. Kaip 
pavyzdžiui, „filozofas” iš 
„Ateities” sukritikuos arit
metiką. kad du syk du— 4 ? 
Kaip jis sukritikuos geo
metriją, kad kiekvienas tri
kampis turi 180 laipsnių, ar
ba kad trumpiausia linija 
tarp dviejų taškų yra tie
sioji linija? Panašių aksijo- 
mų galima nuredyt ir socia
lizmo moksle.

ii

y?

— -------------- *--------— vuiotvMjiiiu opaniv,

aklo frakcionizmo j apskaitydama, kad pakol lėni-

DVASIŠKAS 
„MOKSLAS.”

Kad dvasiškas „mokslas” 
yra didžiausia nesąmonė, tai 
kartais iš netyčių ir patįs 
kunigai prisipažįsta. Štai 
„Draugas” aiškina, kad šv. 
rašte yra svarbus „doros į- 
sakymas, kad žmogus nei 
pats nenusipiautu sau sąna
rių, nei kitam duotų juos 
nuplauti.” Ii Čia pat jis pri
duria :

"Bet štai i sužeistą koją Įsi
metė gangrena. Dabar jei 
pritaikysi sąnarių nenupiovi- 
mo taisyklę, tai turėsi numir-j 
ti, kitaip sakant, ne vieno, o vi
sų sąnarių prastosi.”
Vadinas, ir kunigas pripa

žįsta, kad ta3 „svarbus do
ros įsakymas” yra kvailas. Į

' Kas tai yra Socialdemokratai. 
I
i
i
I

' tai nėra abejonės, kad tie 
. kraštai neatsiįvers vienas 
! nuo kito valstybinėmis sie- 
! nomis, o jų gyventojai per 
‘savo Steigiamuosius Su
trinkimus nutars susijung- 
;ii, tik, žinoma, kaipo lygus'1 
‘ su lygiais.

Priegtam turime priminti, 
kad pilnos teisės apsispręsti 

. Lietuvai reikalauja ne tik 
musų krašto buržuazijos 
saujelė, bet ii* šio krašto dar
bo žmonės. Jeigu mums 
sako, negali būti kal
bos, kad laisva Rusija palik
tu atskiroms tautoms ir 
toliau kalėjimu, mes prime
name, kad tos tautos, turė
damos kuoplačiausias teises 
savo kraštu rupinties, savo 

•kraštų į kalėjimus taip-pat 
{nepavers. Jeigu, mokėjo Ru- 
’ su darbo žmonės nusikraty- 
■ti jungo, mokės ir kitų tau
tų darbo žmonės sau laisvę 

{užtikrinti. Nors belgų de
mokratijai ir sunkiai prisei- 
na kovot’ su giliai ten įleidu
siu šaknis klerikalizmu, vie- 

! m k niekada nedrįsta siūly
ti prijungti juos prie laisva
manės Prancūzijos. Taigi 
ir mes, nors ir labai brangi- 

vienok
mums 
krašto

I

"Darb. bei Kar. Tarybos 
Žinios” No. 70 str. "Ko nori 
Naujoji Vyriausybė.” rašy-( 
damos apie Rusijos * Steig. { 
Susirinkimą ir prisiminda
mos tautų klausimą, tarp ko 
kita taip sako:

"Negali būti kalbos apie 
tai. kad laisvoji Rusija pasi
liktų įoi gyvenančioms tau
toms kalėjimu. Musų revo
liucijos paskelbtoji teisė 
tautoms apsispręsti duoda
kiekvienai tautai teisę sa-; 
vaip. tvarkyti savo gyveni
mą.

"Bet neleistina, kad toji 
teisė vykdoma butų tiesiogi
niu budu. pasisavinusios tei
sę kalbėti visos 
du, buržuazL 
kalanjant.

"Neleistina, 
prendimu prisidengdamo 
liaudies masių neišklausius, 
nacionalistinės saujelės iš
nešiotų dalimis, išgrobstytų 
Rusijos laisvę.

"Vadinasi, tautų klau
simas turi būti pastatytas 
ir išrištas visa platuma or
ganizuotu, neabejotinu ke
liu. Toks kelias galimas tik 
vienas—per Steigiamąjį Su
sirinkimą.”

Iš šitų žodžių aiškiai ma
tyt, kaip nevienodai yra su
prantama apsisprendimo 
teisė. Kaip mes tą teisę; 
suprantame, apie tai jau bu
vo nekartą rašyta. Mes rei
kalaujame Lietuvos Steigia
mojo Susirinkimo savo kraš
to likimui apspręsti. Ir ro
dos, taip aišku, kad kitaip 
demokratija statyti šio klau
simo ir negali.

Jeigu apie kokios-nors ša
lies likimą spręs ne vien tik 
jos patys gyventojai, bet ir 
kitų šalių gyventojai, tai jau 
bus kitų sprendimas, bet ne 
pačių apsisprendimas. Kada 
visų ~ Rusijoj gyvenančių 
tautų demokratijų pajiego- 
mis įvyko revoliueia ir nu
mesta bendras jungas, vi
siems lygiai reikalinga . yra 
laisve.

Jeigu Rusijos krašto 
tvarkai nustatyti reikalin
gas Steigiamasis jos gyven
tojų Susirinkimas, tai kodėl 
sakysim, Lietuvos krašte 
tvarkos negali nustatyti jos 
gyventojai savo Steigiama
jame Susirinkime? Tas pats 
su Ukraina, Latvija, Balt- 
gudija ir kt. Kad Rusų val
dančioji klasė įvairiais lai
kais yra užgrobusi tuos kraš 
tus,—vadinasi, yra padariu
si seniau tokias pat aneksi
jas. kaip ir per šią karę no
rima padaryti. Todėl tiems 
seniau užgrobtiems kraš
tams turi būti duota pilna 
teise apsispręsti.

Jeigu Rusijos revoliuciją 
kurioje dalyvavo ir buržu 
rija, 
jos 

nes 
griežtai priešinga

tautos var
Įjos saujelei rei

kad, apsis-
S

i
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I

I
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Socialdemokratija — tai 
darbininku klesos partija. 
•Ji veda darbininku klesą i 
kovą už socializmą. Bet ne 

darbininkų ju- 
a social-demokra-

kiekvienas 
dėjimas y r 
tinis.

Jei darbininkai kovoja 
vien už teisę kulti streikus, 
reikalauja sutrumpinti dar
bo dienas arba padidinti mo
kesti—lai liberalų kova, 
bet ne social-demoki atų.

Bet jei darbininkui kovoja 
su tomis sąlygomis, kurios 
dalina visuomenę į dvi klesi- 
kapitalistus ir proletarus ir 
dul kurių proletarai kapita
listams parduoda savo jėgas 
ir kovoja už trumpesnę dar
bo dieną ir didesnę algą, žo
džiu. jei darbininkai kovoja 
už esamosios tvarkos per
mainą—tai bus social-demo- 
kratu kova.

Jei kokia darbininkų są
junga mano, kad įstatais ga
lima panaikinti darbininkų 
išnaudojimą ir rūpinasi iš
kovoti tuos įstatus—tai bus 
ne Social-dcmokratų sąjun
ga. Social-demokratai ma
no, kad jokie įstatai : 
apsergėti darbininkų 
išnaudojimo pakol bus 
pitalizmo tvarka.

Jti kokia darbininkų 
ganizacija kovoja už politi
kos laisvę tarydama, kad tai 
yra svarbiausias dalykas, ir 
nekelia socializmo tvarkos 
tikslo—tai ne social-demo- 
kratų organizacija. Šitoji į 
politikos laisvę žiuri tiktai 
kaipo i būtiną sąlygą kovoti 
už ateities tvarka.

I

Jei kokia darbininkų or
ganizacija, turėdama tikslą 
naikinti darbininkų išnau- 
doiimą, dinamitu ir bombo- 
mis naikina žymius kapita
lo ar valstybės atstovus,— 
tai ne social-deinokratų or
ganizacija. Social-demo- 
kratai kovoja ne su atski
rais žmonėmis, bet su prie
žastimis, kurios iškėlė kapi
talistus ir kapitalizmo tvar
ką,—ne su kapitalistais, bet 
su kapitalizmu.

Jei kokia organizacija ko
voja už socializmą ir mano 
kad ji taijnpat gali įvykdinti 
ir valstiečiai, nes jie, girdi, 
esą tokie pat darbo žmonės, 
kaip ir darbininkai.—tokia 
yra ne social-demokratų or
ganizacija.

Social-demokratai mano, 
kad socializmo tvarką tega
li vykdyti tiktai darbininkų 
klesa, kad valstiečiai Lietu
voj suskilo Į turtingus, ma
žažemius ir bežemius ir vi
sų jų reikalai įvairus. Pasi
turįs ūkininkas, žinoma, ne
kovos su kapitalizmu. Maža
žemis žiūrės, kaip pralobti 
ii bernu nepavirsti.

Jei kokia organizacija tu
ri tikslą pasiekti socializmą, 
bet sako, kad ji gina reika
lus visų darbo žmonių ir ne- 
iskiria smulkaus ūkininko, 
kuris taip-pat kovoja su ka
pitalistais, nuo proletaria
to—tokia ne social-demo
kratų organizacija. Social
demokratai skiria proletarų 
reikalus nuo smulkių savi
ninkų. Tiesa, ir vieni ir kiti 
kovoja su kapitalistais, bet 
jų tikslai įvairus: smulkusis 
savininkas taikosi kapita
listu būti, o proletaras—ka
pitalizmą panaikinti. Nega
lima vienu kartu ginti tų ir 
kitų—savininko ir darbinin
ko.

Jei, pagalios, kokia žmo
nių kuopa pasiėmė socializ
mo tikslą ir mano jo pasiek
ti pamokslais tarp kapitalis
tų, tikėdamosi, kad jie susi
pras išnaudoję ir atsisakys 
nuo to,—tai taip-pat ne so
cial-demokratų kuopa. So- 
cial-demokratai nelaukia iš 
aukšto pagalbos, bet moko 
darbininkus, kad tiktai pa
tys darbininkai teišsiliuo- 
suos, kad darbininkų revo
liucijos kova yra pačių dar
bininkų darbas. „Tiesa.”

I
i

name Rusijos laisvę, 
nenorėtumėm, kad 
butų užmetama kito 
gyventojų valia.

Bet musų kraštas 
yra nuo Rusijos iaRumai 
atskirtas ir dar prie kitos 
valstybės neprijungtas. Dėl 
musų krašto susivaidijusios 
valdančios klasės taip-pat 

i norės dar derėties. Kol dėl 
musų kailio vaidysis buržu
azija, mes turime viso pa- 
fšaulio darbo žmonių akyse 
' pastatyti Lietuvos klausi
mą ant tarptautinių pama
tu. Visų kraštų, o ypač 
kariaujančiųjų, darbo žmo
nės turi pripažinti mums 
atskirą Steigiamąjį Susirin
kimą Lietuvos likimui apsis
pręsti. Užtat mums labai 
svarbu tasai klausimas iš
kalti D. bei K. T. šaukiamoj 
socialistų konferenc-i j o j
Stokholme, kad jį pripažin
tų tarptautinė darbo žmo
nių valia.

Rusijos gi Steigiamame 
Susirinkime ir faktinai Lie
tuvos krašto atstovybės ne
guli būti, nes jis užginkluo- 
tes sienos paliko. Čionai gi 
Rusijoj, atsidūrė maža Lie
tuvos gyventojų tremtinių 
dalis, kad ir norėtų, neturė
ti’ jokios teisės visam kraš
tui atstovauti. Tuo labiau 
usleistina butų demokratv- 
bės žvilgsniu rinkti atsto
vus tautinių kūrėjų pama
tais, kad tokiu budu sudary
ti Lietuvoje gyvenančių 
tautų atstovybę.

Rinkimuose į Rusijos 
Steigiamąjį Susirinkimą 

n es galime ir privalome eiti 
tik kaipo paprasti Rusijos 
piliečiai. Lygiai, kaip žy
dai, ir mes, neturėdami čio
nai savo teritorijos, esame 
dabarties išblaškyti po visą 
valstybę. Nemaža yra žmo
nių prieš karę dar seniau 
persikėlusių iš Lietuvos į 
Rusiją gyventi. Daugelis 
jų čia gal liks ir toliau gy
venti. Be bendrų ekonomi
nių reikalų, bus ir skirtinių 

Todėl reikalin-

dabar
faktiniai

9
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teiškėlė vien tik Rusi- 
Stetgiamajį Susirinki- 
mums tai suprantama. 
Rusų buržuazija yra

i Rusijos 
tautų tikram apsisprendi
mui. Rusų gi demokratija, 
būdama šio principo šali
ninkė, nuosekliai turi daryti kultūrinių. 
iš jo ir išvadas ir pripažinti ga, kad Rusijos Steigiama- 

sai Susirinkimas užtikrintų 
n e rusams (lietuviams) taip 

atskirus vadinamą kultūrinę autono- 
Susirinki- miją, turėti savo mokyklas 

mus. Musų kraštas dabar ir tt. Taigi, nerišdami Lie- 
karės užimtas, mes šiandien tavos krašto likimo su Rusi- 
dar negalėtumėm sukviesti jos Steigiamuoju Susirinki- 
savo Steigiamojo Susirin
kimo. Bet kodėl, sakysim, 
apie Ukrainos likimą negali von, suprantama,

visoms Rusijoj gyvenau 
Čioms tautoms teisę apsis 
pręsti per savo 
Steigiamuosius

I

mu, bet vis dėlto dalyvauda
mi rinkimuose, dėsimės kru- 

, su visais 
tais darbo žmonėmis, su to
mis jų socialistinėmis orga
nizacijomis, kurie pripažins 
ar bent nesipriešins Lietu
vos Steigiamojo Susirinki

mo reikalavimui ir kurie 
tinkamai giną ne tik ekono-

pasirupinti jos 45 milionai 
gyventoių,susirnkę Į Ukrai
nos Steigiamąjį Susirinki
mą?

Apie koki čionai „Rusijos 
laisvės” grobstymą kalba 
Rusijos revoiiucijinės demo-. < 
kratijos organas—stačiai j rainius, bet ir tautinius-kul-
nesuprantama. Jeigu tuos turinius socialistinės demo- 
kraštus riša kokie-nors ben-' kratijos reikalus, 
dri, ekonominiai reikalai,* ”N. L.” P. St.

negaii 
i nuo 

ka-

or-
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Tat duonos neprašo

SA1NT CLAIR, PA. 
Mirusi socialistų kuopa 

atgijo.
LSS. 53 kuopa, kuri iš 

priežasties veiklesnių drau
gų išvažiavimo buvo pakri
kusi ir skaitėsi jau miru
sia, pasidarbavus kitiems 
22 dieną liepus likosi atgai
vinta. susirašius ir užsimo
kėjus mėnesines mokestis 
8 nariams. Manoma dar
buotis ir varyt tarp darbi
ninkų agitaciją. Dabar ta
tai daryti visų musų padėji
mas verčia labiau negu ka- 
da-nors pirma. Taigi darbi
ninkai, kada ant jūsų gy
vasties tykoja plėšrusis ka
pitalizmas, jums nieks kits 
nelieka kaip vieny ties ir 
bendromis jiegumis ginties. 
Vienintelė darbininkams 

tikra organizacija yra tik 
socialistų partija, pripažįs
tanti kiekvienam gyvam 
žmogui teisę gyvent ir nau- 
doties savo triūso vaisiais.

Atsinaujinusios kuopos 
susirinkimas įvyks 12 d. 
rugpiučio (August). Visi 
darbininkai, kam tik rupi 
rytojus ir savo likimas pri
valo atsilankyti ir prisidėti 
prie pasaulio darbininkų or
ganizacijoj s.

Nelaime kasyklose.
Liepos 4 d. anglių kasyk

lose patiko darbininką F. 
Gudaitį. Nugriuvusi ang
lis ir uolos palaidojo nelai
mingąjį. Gelbėtojams pri
sėjo dirbti be atkvėpimo 16 
valandų, kol nelaimingąjį 
atkasė. Buvo da gyvas, bet 
nugabentas į ligonbutį tuo
jaus ir mirė.

Velionis Gudaitis buvo 
34 metų amžiaus vyras. Pa
liko jauną moterį su 2 vai
kučiais.

Kadangi velionis buvo 
laisvų pažiūrų žmogus, tai 
8 d. liepos gražiai be monel- 
ninkų kranksėjimo likosi 
palaidotas Laisvose Lietu
vos Sūnų Dr-gijos kapinė
se.

Kunigui tas labai nepati
ko. Nesulaukdamas atei
nant užpirkt mišias, kuni
gas per savo pamokslą velio
nį iškeikė ir uždraudė savo 
parapijonams dalvvaut lai
dotuvėse. Gal kelios aklos 
davatkos ir paklausė to juo- 
davarnio, bet anaiptol ne vi
si lietuviai, kurie skaitlin
gai susirinko Į laidotuves 
ir atidavė savo nelaimin
gam broliui paskutinį pa
tarnavimą. Lai būna jam 
lengva svetima žemelė.

Velionis priklausė prie 
3 vietinių pašalpinių draįį- 
gvsčiu ir prie L.D.L.D. 76 
kuopos. Dr-jų lėšomis ve
lionio kūnas palaidotas. L. 
D.L.D. savo žuvusiam drau
gui nupirko gražų gyvų gė
lių vainiką.

Kunigų įtekmė puolė.
Nėra to blogo, kad neišei

tų ant gero. Amerikos ka
pitalistams del~ savo pelno 
traukiant visą šalį karėn ir 
mūsiškė kunigija pradėjo 
krankti, kad Dievo taip leis
ta, kad karė yra ir visi geri 

’ krikščionįs turi eiti ir zudy- 
ties. Šitokiais savo pamok
slais kunigija atidarė ir la
biausiai sufanatizuotiems 
žmonėms akis; žmonės pa
matė kas kunigijai rupi. 
Žmonių Įsitikėjimas i kuni
gų mokvmo teisingumą pra
deda silpnėti ir netrukus 
sulauksime pamatyt, kaip 
vargšai žmonelės tiems fan- 
zėjams parodys duris iš sa
vo bažnyčių. . .

Musų vietiniam kunigui 
taip pat pradeda jau visai 
nesisekti. Kur žmonės yra 
užrašę savo bendrą turtą 
vyskupui, ten kunigai jau
čiasi ponais padėjijmo. Bet 
tos aplinkybės daugelyje 
musų lietuviškų kolonijų į-

tikino jau žmones, I 
kia kaip buvo tvarka, 
negera. Taip ir čia, 
pasiliuosavus nuo kunigu 
valios Lietuvos Sūnų Di-ja 
nusipirko žemės ir įkūrė 
nuosavas kapines. Mirus 
žmogui jau nereikia mal
dauti „jeganiasčio,” kad lei
stų palaidot kūną jo parduo
damoj žemėj. Laisvos kapi
nės tai mūsiškiai juodvar- 
nijai kaulas gerklėj. Negalė
damas kitaip nuveikt lais
vamanių. tas dvasios uba
gas pradėjo agituot katali
kus prie pagromų ant „be
dievių.” Ne tik uždraudė 
katalikams laikyt laisvama
nius pas save ant bardo, bet 
mobilizavo vyčius, kad išvi
jus laisvamanius iš šio mies
tuko. Tik visos jo pastan
gos niekais nueina. Daug 
greičiau negu laisvamanius 
jis su savo vyčiais išvys, 
pats turės nudulkint savo 
skvernus ir išsinešdint, nes 
iš likusių jo abaze keletas 
aklių davatkų neilgai galės 
poniškai gyventi. Tai mat 
kaip dalykai virsta.

Laisvas.

kad to-(bas gauti. O geležies liejik- 
yratluse ir malevos dirbtuvėse, 
kad; kai- daugiausia lietuvį.i 

•dirba, darbaj neapsakomai 
s-.mkųs ir labai kenkia svei- 

c i *
Girdi, čia yra apie AJ0 iie- 

tivių, 
puikią su 
tainę.
iras.
nė, 
kuri 
kyti 
m am 
č.:os ii 
k ta $12,000 s 
dabar reikia mokė J procen
tus. Kunigui algos moka
ma. $100 ant mėnesio. Išlai
dą parapija turi apie $2,400 
per rietus, o žmonių nėra. 
H 200 parapijonų pereitais 
metais beliko tik apie 50: 
pasiliko tik tię, kurie suki
ša visus savo sunkiai uždir
btus pinigėlius. Taigi padė
jimas labai sunkus. Kad pa
sidarius pinigų, rengiama 
visokios girtavimo pramo
gos. Anąsyk surengė 
r.iką, išgarsino, kad 
gražiausioj vietoj: o kaip 
žmonės nuvažiavo, pasiro
dė, kad karvių gulyklosektv 
Bačkų alaus privoliota tar
pe „pajų” ir linksminkis 
žmogau, jeigu tau linksma.

Eretikas.

ie AJO lie
tu r i savo bažnyčią ir 

trinkimams sve- 
Tai didelis pasigyri- 

Tiesa, yra jjobažnyti- 
a tsip ra ša n t, s vet a i nė, 
greičiau štdderiams ru- 
tiktų, negu susirinki- 

Bet ant tos bažnv- 
svetainės yra užtrau- 

skolos, už kurią

pik-
bus

EASTON, PA. 
Kunigui prastai eina biznis.

jieškema daugiau 
parapijonų.

Lietuvių parapija čia pra
dėjo labai smukti, kunigui 
biznis eina prastai, tai pra
dėta jieškoti daugiau para
pijonų. Tuo tikslu iš čia 
rašomos į klerikalų orga
nus korespondencijos ir 
žmonės viliote čionai vilioja
ma. Taip ve 28-tam „Dar
bininko” numeryje rašoma:

”Tarp kalnų kalnelių 
bėga plati, smarki upė. 
Ant upės kranto stovi 
gražus miestelis. Kada 
užsimeni apie Pennsylva- 
nijos miestus tai žmogus 
tuojaus įsivaizdini kasyk
las, apdulkėjusius namus 
ir dulkių pilną orą. Bet 
šis miestelis yra kitokis. 
čia vien tik įvairios rū
šies fabrikai, kur žmonės 
geras algas uždirba. Mies
tas yra švarus ir jame lin
ksma gyventi.

"Lietuvių čia randasi 
apie 400, turi savo bažny
čią ir puikią susirinki
mams svetainę gražiau- 
siojie dalyje miesto. Dar
bai eina labai gerai. Dar
bininkų iki valiai negali
ma gauti. Prie to čia 
pragyvenimas pigus, nes 
iš apielinkių ūkių ūkinin
kai atveža savo1 produk
tus Į miestą ir parduoda 
už žemas kainas.

’Tš visų miestelių, ku
riuos man teko aplankyti, 
tai Eastonas geriausiai 
patiko. Čia ir žmonės 
malonesni. Jų širdys ge
resnės, jų mintys švares
nės ir jų būdas priinmes- 
nis. Ypač pereitais metais 
ūpas žmonių po vadovys
te klebono kun. J. Raštu- 
čio pakilo.

„Lietuviams geresnės 
vietos apsigyventi nesu 
radęs. Čia yra mokyk
lų ir įvairių rūšių nuo pat 
pradinių iki kolegijų ir 
universiteto. New Yor- 
kas, pats centras visos A- 
merikos, pasiekiamas už 
dviejų valandų kelionės 
ant traukinio.” 
Tai yra grynas melas, 

viliojimas darbininkų, kad 
padidinus parapiją. Pragy
venimas, girdi, pigus, dar
bai eina gerai. Netiesa! 
Pragyvenimas čia taip pat 
brangus kaip ir kitur, o 
kambariai daug brangesni 
negu kitur. Paprasčiausias 
namas su 7 kambariais kai
nuoja $35 mėnesiui. Darbai 
lengvesni tik audrinvčiose, 
bet audmyciose dabar ma- po, kurį jie už savo skatikus1 gydytojaus 
žai dirba ir sunku tenai dar- pastatė. U ’ .. . > .

DAYTON, OHIO.
Priėjo ožys liepto galą.
Musų spaudoje Daytonas 

pasidarė žinomu delei kuni
go vadovaujamų katalikų 
užpuldinėjimo ant socialis
tų, už ką užpuoilkai kiekvie
nu kartu teismo likosi nu
bausti. Galų gale katalikai 
i ntikino, kad jų piemeniu 
patarimai neša tik jiems 

■ atiems pralaimėjimus ir 
^mugius, liovėsi su savo juo
dašimtiškais darbais. Kas 
vėją sėia, tas audra renka. 
Katalikai pamatė, kuo jiems 
yra jų piemuo ir dabar su 
juo kariauja.

Kad nušvietus priežastis 
vaidų parapijoje, reikia per
žvelgi jos istoriją.

Prieš 10 metų mūsiškiai 
katalikai sumanė tvert pa
rapiją. Parsitraukė iš Bos
tono kunigą Juozą Gricių ir 
pradėjo rinkt pinigus baž
nyčiai pastatyti. Su dideliu 
vargu nupirko žemės, iška- 
ė bažnyčiai skiepą ir ren

gėsi statvt bažnyčią, bet 
kunigas pasakė, kad to dar
bo negalima varyt pirmyn, 
neužrašius žemės ir busi
mos bažnyčios vyskupui. 
Katalikai. parapijoms užra
šė, bet visgi iš vyskupo pini
gų negavo, kad baigt pradė
tą bažnyčią. Skiepas kaip 
buvo, taip ir teblieka skiepu.

Parapijom] išviso pris- 
kaitoma ne daugiau, kaip 
200 asmenų. Jie vargu gali 
sudėti tiek pinigų, kad gali
ma butų su visais patogu
mais užlaikyti kunigą. Ga
lų gale kunigo sukurstytos 
karės su socialistais ir kata
likų pralaimėjimais tų ka
rių, visą katalikų nepasiten
kinimą atkreipė prieš kuni
gą. Parapijonįs pareika
lavo iš vyskupo, kad pamai
nytų jiems kunigą, nes šitas 
jiems negeras: nei pamoks
lų pasakyt nemoka, nei be
dievių nuveikt neįstengia, 
vienu žodžiu ”dome,” todėl 
nori gaut geresnį. Bet vys
kupas atsakė, kad kunigas 
„all right” ir kito jiems ne
duos.

Kad parapijonįs pranešė 
kunigui, kad jis jiems negei
stinas, kunigas, būdamas

patyrė jog kunigas tari jau 
ir policiją užsisakęs parapi
jonų mitingams vaikyti L- 
kunigo ypatą apsaugoti, pa
rapijonų įnirtimas pasiekė 
augščiausio laipsnio ii jie 
visi atsisakė kunigui algų 
mokėti. Kunigas tečiaus ;r 
be algos pinigų užtektinai 
turi ir nepaisydamas puiu 
pijunų gyvena. Suirutė ir 
vaidai parapijoje, kam už
rašė savo savastį vyskupui, 
eina toliaus. Kuo užsibaigs, 
da nežinia.

žmonių nusiminimas.
Išskyrus musų šv. Kry

žiaus parapijos vaidus a lui
nai lietuviuose čionai pasta
ruoju laiku jaučiamas nusi
minimas.

LSS. 245 kūpa,kuri pasta
raisiais metais buvo pradė
jusi smarkiai darbuotis ir 
šviesti darbininkus, ren
giant prakalbas ir plėtojant 
darbininkišką literatūrą, 
delei registracijos 5 d. birže
lio šių metų netekus veik
liausių draugų Kovėsi gyva
vus.

S. L. A. 105 kuopa, suside
danti iš pažangių žmonių ir
gi apsnūdus. Nusiminimas 
kaip kokia sloga prislėgusi 
laiko ir atima visokį 
darbuoties visuomenės 
kalais.

Pašalpinės—Petrinė 
Mykolinė—draugystės, 
sidedančios 
žmonių, nieko neveikė 
ma, nekalbant apie susirin
kimus, ir dabar jų tarsi vi
sai nėra ant svieto.

Visi lig ko galutino lau
kia, o tas laukimas begale 
Įkyrus ir varginantis.

Darbai šiuo tarpu čionai 
eina gana gerai. Tik tuc 
mažai kas džiaugiasi. Ma
tyt, kad karė dei kapitalistu 
})dno turės atnešti šaliai ne
maža nuostolių.

Daytonictis.

norą 
rei-

ir 
su- 

iš tamsiausiu 
nir-

MONTELLO, MASS. 
Extra prakalbo? !

LSS. 17-tos kuopos ir Jau
nuomenės Ratelio bendro
mis spėkomis čionai 22 d 
liepos buvo surengtos pra
kalbos tuo tikslu, kad ap
kalbėjus kariumenėn ėmi
mo klausimą.

Kaibėtojumi buvo d. ivl 
Duscvičius. Kalbėjo dviems 
atvejais. Pirmu atveju nu
rodė, kad jeigu esame pri
versti pasirinkt vieną iŠ 
dviejų: karės vargus, baise
nybes, kančias ir mirti, ar
ba bausmę už atsisakymą 
visą tą priimti, tai daug iš
mintingiau pasirinkt kalėji
mą negu tranšėjas.

Antru atveju kalbėjo a- 
pie moterų likimą karės me
tu. Kalbėjo plačiai ir nuo
dugniai dalyką aiškindamas 
Publikai prakalba matoma: 
patiko.

Kadangi musų laikraš 
čiai nepasakė, ką turi dary
ti tie lietuviai, kurie nėra 
šios šalies piliečiai, tėčiam 
manoma imt ir ne-piliečius 
todėl susirinkimas nutari 
kreipties tuo klausimu i Ru
sijos konsulą, kad gavus jc 
atsakymą, ką jis (konsulas! 
apie Rusijos pavaldinių ė- 
mimą į Amerikos kariume
nę mano.

Susižinojimui su Rusijoj 
konsulu likos išrinkta ko
misija, kurion įnėjo dd. K1 
Navickas ir A. Liutkus.

Kadangi, kaip minėta 
musų laikraščiai nieko ne
pasako, ką turi daryt Rusi
jos piliečiai, jeigu bus ima
mi į karę, tai nutarta už-

riumenę, bet jie yra sąžinin
gai priešingi karei, kad to
kie žmonės savo pasiliuosa- 
vimo priežastis paduotų 
įam-tikrai išrinktai komisi
jai, kuri susideda iš: S. Mir- 
čius, J. Turan ir J. Vaitaitis. 
Komisija kartu su advoka
tu darbuosis, kad paduoti 
reikalavimai butu įteikti 
utsakančiuni įstaigom. Tai
gi visi kuriems sąžinė nelei
džia eiti karėn, kreipkitės 
prie minėtos komisijos.

Be to reikia pažymėti, 
įkad šiame susirinkime au
kų lėšoms padengti publika 
suaukavo $12.02, už ką au
kavusiems reikia tart ačiū.

A. Kutulis.
Red. prierašas. Matomai 

draugų perdaug karštino-1 
įamasi. Jokių tikrų žinių, 
kad nepilitčius imsią, netu
rime da ir šiandien, 
miantis prez. Wilsono 
damacija, nepiliečiai liausi 
nuo priverstino ėmimo.
Agitacija už ir demonstraci

ja prieš karę.
Kad mūsiškis Romos a- 

gentas matomai nesijaučia 
:au galis mobilizatoriaus 
darbą atlikti (o gal žino, 
<ad jo bandymas jam daug 
dedies atneštų),tai sau į pa
galbą pasikvietė du miny- 
<u su minyke. Liepos 25 -i. 
?rieš lietuvių Rymo-katali- 
<ų bažnyčią atvažiavo aute- 
nobiiiu tie pagelbininkai. 
Pasistatė kryžių ir žvakes, 
atsikando "čiulės, ’ paleido 
geltoną seilę per dantis ir 
•radėjo pamokslą:

—Jus lietuviai esate Ro
nos katalikai ir turite ro- 
nišką bažnyčią ir kunigą, 
ųs turite jo klausyti, ką jis 

’epia turite daryti... Eikite 
isi į karę, aukaukite savo 
artus, gyvastį ir it.

Prieš šitą agitaciją 
rinkusieji pakėlė demonstra- 
•iją: vieni ploja, kiti švilpia, 
’show” pakėlė demonstraci- 
ą: vieni ploja, kiti švilpia, 
reti revoiiucioniškai dai

nuoja, da kiti kvatoja. Mins
kas pamatė, kad ji pasveiki- 
la kačių muzika, nubėgo 
>as kunigą Urbanavičių ir 
as atsinešė viedrą vandens 
iradėjo krapyt ir monelnin- 
dškai murmėti egzortas, 
:ad iš katalikų velnius išva
rius. Nieko negelbėjo. Rei
kėjo mobilizatoriams polici- 
ds pagalbos šaukties. Poli- 
iia stovi su lazdom, miny- 

<ai mano, kad tos geriau 
gelbės, negu kryžius ir žva
kės, bet kaip tik pradeda 
katras savo pamokslą, žmo
nės ir vėl švilpia, nepaisyda- 
ni nei policijos. Todėl pok
ostas ir sako minvkui: ’ Mu- 
•ikintės iš čia, nes žmonės 
iusu nenori ir galite gaut į 

Taigi ir išsimuvino 
uojaus susidėję savo švėn
as rykus į krepšį. Policijos 
vdinii nudardėjo. Ir taip 
nisija už karę užsibaigė, 
v adir.asi, pamatė, kad ir ka- 
alikai jau ne vaikai. Dėl 
svakių. kryžiaus ir Romos 
,-ardo jau jie nepuola ant ke
iti ir nesileidžia kaip avinč
iai susiriši, kad juos skers- 
iyklon gabenus ir paauka
vus karės dievaičiui.
žvirblelogijos studentas.

I
še

i
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Re- 
pro-

suši

vyskupo nuosavybės pilnas klaust LSS.-gos organo, rei- 
administratorius, apreiškė,' kalaujant, kad jis paskelb- 
kad parapijonams nevalia tu.
daryt jokių mitingų, nei jo-' “Be to dar nutarta, kad 
kios teisės neturi prie skle-;tie darbininkai, kurie bu 

.. , egzaminacija
kad parapijoms pripažinti tinkamais i ka-

NASHUA, N. H. 
Prakalbos.

Liepos 22 d. čionai buvo 
prakalbos. Prakalbas su
rengė LSS. 192 kuopa su pa
galba Worcestcrio draugų. 
Kalbėjo d. J. Neviackas iš 
Worcesterio apie 'dabartinį 
krizą, nurodinėjo, kas mums 
reikia daryti, kad pasigelbė- 
jus iš to padėjimo, Į kuri 
žmoniją kapitalizmas įstū
mė. Pertraukose p-lė Be- 
iauskiutė (6 metų) sudaina

vo pora dainelių. Garbė tė-

kuot, kad visus jų teisėtus 
reikalavimus pripažintų. Tė
čiai! atsirado skebų, o kom
panijos samdyti provokato
riai pradėjo savo darbą tar
pe streikierių. Kompani
ja patjrusi, kad tarp darbi
ninkų vienybė paira, 15 die
ną liepus užšaukė darbinin
kų mitingą, kad apkalbėjus 
taikymosi išlygas. Kadan
gi, kaip jau minėjau, kuone 
visi darbininkai gvvena «r» »
Kompanijos stubose, tai pa- 
luntė samdytus savo bėr
ius ir kazokus (steit-kons- 
tabularus) pu stubas, kad 
ie grūmodami išmetimu iš 
;tubų kalbintų darbinin
kus susirinkime balsuoti už 
kompanijos siūlomas susi- 
aikymo išlygas. Įpasako- 
a darbininkams, kad tie, 
:urie neis Į susirinkimą, ne
balsuos už grįžimą darban 
.rba patars kitiems nebal- 
uot už streiko baigimą, to

kie bus netik iš stubų išmes- 
i, bet ir areštuojami. Nežiū
rint to, susirinkime tik 74 
>ahavo už grįžimą į darbą, 
kilsavo daugiausiai kompa- 
Jčni,pašaliniai ir saliuninin 
:ai. Mainieriai balsavo 
nrieš, vadinasi, kompanijos 
šlygas atmetė. Dviylka vy- 
ų areštavo ir išgabeno į 

jreensburgo pavietini kalė- 
imą, o kazokai ir šerifas su 
avo pagelbininkais ant ry

tojaus, 16 liepos, varu bandė 
švaryt darbininkus į dar- 
ą, aiškindami, kad šalis 
eikalauja anglių ir prez. 
Vilsonas Įsako eiti dirbti, o 

kurie streikuosią tie busią 
•reštuoii kaipo šalies išda- 
zikai.

Ir taip kompanijos bėr
iai sulaužė darbininkų 
treiką.

Darbininkai likosi priver
ti eit dirbti kompanijos pa
valytomis išlygomis; ‘teČiirtis 
kova neužbaigta. Jau tulo- 
e vietose darbininkai vėl 

metė darbą, kiti rengiasi tą 
>at daryti, kad kompanija 
ripazintų darbininkams 
eisę organizuotis. Tik vien 
jrganizacija gali darbinin
kus apginti nuo išnaudotojų 
au valės. Darbininkai jau 

pradeda susiprasti ir anks
čiau ar vėliau iškovos savo 
teises.

Amerikos trempas.

vams už gražų kūdikių auk
lėjimą.

Žmonių, nors buvo gana 
šilta, susirinko virš poros 
šimtų. Prie kuopos prisira- 

5 nauji nariai. Aukų su
rinkta $7.00. Knygų par
duota už 2 dol.

Kariumenėn ėmimas palie
te 20 lietuvių, tarjie tų ran
dasi 4 socialistui. Už neuž- 
siregistravimą areštuota 2 
lietuviai: J. Senkus,soc. kuo
pos narys, ii K. Kučinskas. 
Abudu randasi Mancheste- 
rio kalėjime.

L.D.L.D. 42 kuopa turi 50 
narių. Vis da auga. Kuo
pa rengia išvažiavimą.

Draugams pagelbėju- 
siems surengt prakalbas ta
riame širdingą ačiū.

K. Barauskas.

*

HERMINE, PA. 
mainierių gyvenimo, 
anglių kasyklų apielin- 

kė guli 21 mylios arstumoj 
nuo Pittsburgo, Westmore- 
land paviete.

Kasyklose daugiausiai a- 
teivių dirba. Darbininku 
padėjimas begalo sunkus, li
nijos nebuvo,tai darbininku 
išnaudojimas neaprubežiuo- 
tas. Praėjo tie laikai, kuo
met žmonės girdavosi, kad 
"pinigų yra kaip šieno.” Da
bar retas kuris galą su galu 
suduria.

Kasyklų savininkai turi 
aplink apipirkę plotą žemės 
Ant tos žemės pristatę šlu
belių mainieriams gyventi. 
Iš darbininko uždarbio t? 
pati kompanija atsiima ui 
stabas, o likusius reikia ati
duoti tos pačios kompanijom 
krautuvėms už maistą. Su
prantama, kad kapitalistai 
viską sutvarko taip,kad dar
bininkui neliktų nieko. 
Galima sakyt, kad dirbami 
tik už prastą pragyvenimą 
kraudami kapitalistams mi- 
lioninius turtus.

Kasyklose įvedė anglių 
sijojimo prietaisas. Moka 
tik už tą iškastą anglį, kuri 
per sietus nepereina. Smul
kioji anglis eina kompani
jai, kaipo neapmokama. 0 
kadangi kartais smulkios 
anglies pasidaro labai daug, 
tai darbininkas kuone pu
siau dykai turi dirbti.

Šitos sąlygos privertė dar
bininkus tarties ir bendro
mis spėkomis ginties nuo 
nesvietiško išnaudojimo. 
Liepos 10 dieną Keystone 
Coal and Coke Co. kasyklos 
darbininkai metė darbą, rei
kalaudami panaikinimo 
„screen-systemos” ir kad 
anglis butų sveriama. Be to 
pareikalavo 8 valandų dar
bo dienos ir pripažinime 
darbininkams teisės organi
zuotis.

Į porą dienų prie sustrei
kavusių darbininkų prisidė
jo ir kitų kasyklų darbinin
kai, reikalaudami to paties. 
Tuojaus atsirado šerifo pa
siuntiniai „depu ties,„paskui 
tuos prijojo ir Pennsylvani- 
jos kazokų (state's consta- 
bulary.) Uždarė saliunus ir 
kliubus, suvaržė darbinin
kams laisvę susirinkti ir pa
sitarti apie savo reikalus. 
Nežiūrint to,darbininkai su
siorganizavo į U.M.’vV. of A. 
unijos lokalą, išrinko valdy
bą ir komitetą su kompani
ja deryboms vesti. Paduo
tus streikierių reikalavimus 
kompanija priėmė pataisius 
juos šiaip: pripažįsta 8 vai. 
darbo dieną; panaikina 
„skryn-sistemą,” leidžia dar
bininkams iš savo pusės tu
rėti išrinkta anglies sveri
mo prižiūrėtoją (weight- 
boss), bet kaslink pripažini
mo darbininkų unijos, ta^ žmonių apginėją, nes ”Ke- 
girdi, gali darbininkai kad kivį” skaitydami išsilavins, 
ir metus streikuoti, unijos Tą dovaną skiriam tik per 
kompanija nepripažins. 2 mėnesiu., todėl „Keleivio 
Darbininkai nutarė strei- draugai sukruskite.

Iš
ši

Dabar k* tik išėjo iš po spauda

Pirmu ;
Kartu '

• ILietuvių 
Kalboje !

xsa Pa- j 
veikslais.

■ *y.‘

Nauja Lietuviška
BIBLLJA.
<SATYROJE

miera Biblijos 5T/*x8 co’iss, turi 382 
poslapius ir ,
Henri ir nualins;* kiek' «e*aa ypatai. 
Žmogus skaitydamas šia Bibliją ir tė- 
tnydamas j pavcikslėlras, (kurie per
stoto kas buvo pirm sntvvrinan svieto 
ir iki užgimimui Kristaus)v užmirš vi- 
ai« savo varsos ir džiacrsis jariai to
kia knisa icijo. jas bus trumpi žie
mos vakarai.

K AIVA TIK SI.CO
Norinti gaut šia Bibliją. pinhrni 

siųskit Expreso ar Pačio Money Orde
rio, arba rcgistrootair.e laiške .cd-rsu: 

a ”K ELEI VIS”
255 Broad«ay,

SO. BOSTON, MASS.
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s 5T/*x3 trri 382 d
379 pavctfulėhcs. J^abai »j 
din*;* kiek' *cnai ypatai.
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Bet kas prikalbins vieną 

naują „Keleivio” skaitytoją, 
tas gaus tą knygą už 50c. 
Gerbiamieji, kiekvienas tu
rite draugą ir nesunku tą 
dovaną gaut, o nauda iš to 
didelė; prikalbindami nau
ją „Keleiviui” skaitytoją, 
prikalbinsint naują darbo
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—Maike, smirno 
—Ar vėl pasigėrei 
—Nepasigėriau, vaiku,

ale noriu tau parodyt, kad 
aš ruskai komandavo t dar 
neužmiršau ir galiu būt da 
generolas..

—Tiesa, tu jau ir kardą 
prisijuosei, ir visą vyčių ge
nerolo uniformą užsidėjai. 
Ką gi tas reiškia? Juk tu sa
keisi daugiau lietuviško vai- 
sko komandirium jau nebu
siąs...

—Važiuoju, vaike. Rusi
ją gelbėt. Matai gazietos 
rašo, kad ruskių vaiskus jau 

. nenori su džėrmanu 
vot. Tai vis socialistų 
bas.
. —Kame socialistų 
bas?

—Kam da klausi? Kas gi 
subuntavojo ruskių karei
vius. jeigu ne socialistai ?

—Sunku, tėve, pasakyti, 
kas tenai kaitas, tik jau so
cialistų kaltint už tai negali
ma.

—Kaip gi tai ne! Juk Vai
nai niekas daugiau nepric- 
šingas, kaip tik jus.

—Taigi, taigi, tėve! Užtai 
socialistų dėl tos karės ii 
negalima kaltint, kad jie 
jos nenorėjo ir nenori. Čia 
yra kalti tie, kurie tą bepro
tišką žmonių skerdynę su
rengė ir kurie nori tęsti ją 
toliaus. Kad susipratę Ru
sijos'žmonės pradeda ne
klausyti savo generolų ji 
atsisako lieti savo kraują, 
tai visai naturališkas aps- 
reiškimas.

—Ar tu pasiutai, 
ar ką? Kaipgi tu gali saky
ti, kad tai naturališkas ap
sireiškimas, kuomet karei
viai atsisako muštis! Tai 
yra maištas, tai burtas. Ar
gi tu nematai, kad prūsas 
gali užimti visą Rusiją?

—Taip, tėve, iš tolo žiū
rint rodosi, kad rusai turė
tų gintis. Bet rusams, ku
riems reikia gintis, šilas 
klausimas, matomai, kitaip 
išrodo. Jie. matomai, taip 
protauja: kas mums iš to. 
jeigu mes Rusiją apginsime, 
o patįs žūsime. Ir, pagalios, 
kur bus galas to gynimo? 
Jau ketvirti metai karė 
siaučia ir kapitalistai vis 
nenori jos baigti. Milionai 
darbininkų likos jau išskei-- 
sta ir da milionai turės žū
ti, jeigu darbininkai neatsi
sakys' muštis. Rusijos dar
bininkai nuvertę carą tuo
jaus pareikalavo taikos.! 
Kapitalistai nenorėjo to 
klausyti. Kitokio išėjimo 
darbininkams nebuvo, kaip 
tik atsisakyti muštis. Tu

vaja 
dar

da7 -

« a

TJ

vaike

sakai, kaci vokiečiai užims 
Rusiją. Bet jeigu Rusijos 
vadai nenori, kad vokiečiai 
Rusiją užimtų, jie gali pa
daryt su Vokietija' taiką ir 

. priversti sąjungininkus, 
: kad jie taipgi laikytųsi. 
'Man rodos, kad vien tik to
kiu keliu gali būt pabaigia 
daba r t i nė s ke rdy nė.

—Tai tu sakai, kad man 
neužsimoka važiuot su vy- 

I~>., • • „ 9’idS'ljOn . 
nevažiuočiau, tėve.

K> 
Juk

ciai
—Aš
—Bet kodėl, vaike, 

renskis nori kariauti? 
jis ne kapitalistas.

—Kerenskis, matyt, 
taip į tą klausimą 
Prie to, bepigu jam 
karės, kuomet pačiam nerei 
kia eiti prieš vokiečių 
nuoles.

—Tas teisybė, vaike, 
ta esu patvres pats ant 

: vęs. Kaip siužyjau pas 
ki ir buvau prastas !• 
vis, tai vainos bijojau 

i smerties, o kaip daba 
! lietuviško vaisko generoi 
tai jau netaip baisu. 

! žinai žmogus,kad esi starš 
i ir pirmas ant ugnies 
i Todėl ir dabar išgaland 
šoblę ii 
vyčius po savo komanda, 
ale jeigu tu sakai, kad neuž
simoka, tai da palauksiu.

i
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1 mislinau jau šaukti 
savo

Amerikonai susimušė
su Rusuos Bolševikais.

Iš Stokholmo pranešama, 
kad 700 Rusijos išeivių, ku
rie grįžo iš Amerikos, va
žiavo anądien traukiniu per 
Švediją į Haparandą. Keli 
nėj juos pasitiko Lenino 
bolševikai, kad paaiškinus 
jiems dabartinį dalykų sto
vį Rusijoj ir patraukus juos 
Lenino pusėn. Bolševiku 
argumentai sugrižusių 
Amerikos 
tečiaus neįtikino ir jie 
Įėjo aštriai leniniečius 
tikuoti. Ginčai ėjo vis 
štili ir karštin. Kada tr: 
nis perėjo per rubežių R 
jos pusėn, 
ties kilo 
muštynių 
viai ir reikėjo šaukti kaz i- 
kus. kad įvykinus tvarką. 
Keliolika leniniečiu sužei: - 
ta.

pusėn
S'

revoliucionierių 
pra
kti
ka '- 

Irau! i-
Rusi- 

stu- 
Prie 

karti-

ant pirmos 
muštynės, 
prisidėjo

is į

AFRIKOJ ANGLAI AR
SI PA VOKIEČIUS.

Londonas praneša, kad 
Rytu Afrikoj anglai pradė
jo sukti ratu apie vokiečių 
kariumenę, kurį apsikasė 
Kilvos pietuose.

Paskutiniuoju metu visos 
R ‘j 
kuosa: 
darbininkai pradėję 
sti” kapitalistus, : 
buktai perdidelius 
vi mus. 
grasina 
ninkams 
kautu vadinamą, t. y. užda
rysią fabrikus, o darbinin
kus atleisią.

Darbininkai ištikrujų sta
to reikalavimų. Bet ne til- 
darbininkai. o taip pat ii 
tarnautojai valstybės ii 
šiap pirivatiškose įstagose 
kareivių šeimynos, invalida 
kareiviai.—vienu žodžiu, vi 
si tie, kas gauna algą arb< 
uždarbio mokestį.

Iš kur gi pasipylė tie rei
kalavimui?—Aišku iš kur 
Visų-pirma, senasai car< 
jungas taip darbo žmone.* 
slėgė, kad iškovojusi sat 
laisvę liaudis nebenori skur 
sti dėl bado ir šalčio, kaip li
gi šiolei.

Bet yra ir kita priežastis 
dėl kurios auga darbo žmo 
niu reikalavimai. Rusijo. 
rublio, arba Rusijos pinige 
kaina kas kart vis puola že
myn. Už ką seniau moka 
ma buvo rublinė, šiandier 
Jau reikia mokėti du arb: 
trys ir daugiau rub. Viską 
brangsta. Kad darbinin
kas galėtu gyventi taip.kaij 

'pirma, jau reikia gauti už 
• mokesti du ar tris kartus 
didesnį. O kad gyvent 
nors kiek žmoniškiau, kai] 

i anksčiau, jo darbas turi bū
ti dar brangiau apmokamas 

Juk tam darbininkai ii 
organizuojasi, kad iš savi 
darbo kuo mažiau teduot 
naucloties k; ralistui. Nor. 
šiandien prie kapitalizme 

l tvarkos neįvykdoma, 
dar pilnas darbo apmokėji 

i mas ir kapitalistas atsiimt 
už savo įdėtą į fabriką kapi
talą nemažą nuošimtį, vie
nok darbininkams rupi, kac 
tasai už kapitalą nuošimti 
neaugtų, bet mažėtų.

Juk tai ne paslaptis, kac 
fabrikantai imdavo pelne 
iki 200—300 nuošimčių. C 
reikia atsiminti, kad prairo 
rinkai ir pirkliai yra gud 
rus. Norėdami parodyt? 
savo pelną mažesniu, negi 
ištikrujų yra, tas jiems ne
sunku padarvti. Pažvmėt- 
nebūtas išlaidas juk tau 
lengva.

Bet prie senosios despo
tizmo tvarkos kapitalistam1 
nebuvo ko ir slėpties su sa
vo pelnais. Tada jie darbi
ninkų ne taip bijojo, nes ša
ly savęs turėjo "faraoną.* 
Tada jie ir pasigirti mėgda
vo, kad sutraukus kruvor 
dar daugiau kapitalo.

Darbininkų gi padėjimas 
vpač smulkesniuose fabri- 

•A

: kuose, prieš revoliuciją bu
vo dar sunkesnis. Reikėjo 
iik darbininkams užsiminti 
apie užmoksčio pakėlimą, 
tuoj tekdavo iš administra
cijos užgauliojimų, kęsti 
grasinimų "išsiųsiu į apka
sus" išgirsti, ką ne retai ir 
nudarydavo, o kai kame už 
bet kokį prasižengimą dar
bininkams grąsindavo net 
rykštėmis!!); visokie meis
teriai. priimdami darban, 
reikalaudavo kišių.

O kas gali apsakyti tas vi- 
■as šunybes, kurios buvo da
romos, gal ir tebedaromos, 
fabrikų įvairių vadovų dėl 
savo reikalų. Žinome tokių, 
kurie, nupirkę su vyriausy
bės leidimu fabrikui me
džiagos (pyz., geležies ar ko 
kita), tą medžiagą paskui 
savo agentams parduoda 
neva ta pačia (perkamąja) 
kaina ii tokiu budu didžiau
sius nuošimčius pelno, bet 
jau ne patsai fabrikas, o tik 
jo vedėjai. Arba vėl patys

b.isijos kapitalistai ėmė
.....  ..tankiausiai rėkt: kac

"skriat 
i-atydam 

reikalą 
Kapitaiistai ne 
apskelbsią darbi- 
savotų streiką, lo-

zedėjai (direktoriai), suo
dę kame-nors pigesne kai- 
ia medžiagos ir nupirkę jos. 
parduoda paskui nuo savęs 
•u pačių vedamiems fabri
kams kuobrangiausia kaina, 
įeinąs gi iš to lieka direkto
rių ii jo kompanijų kišene- 
■e. Tokioms kombinaci- 
joms-pirkinėjimams bei 
pardavinėjimams esant, kas 
en suseks fabrikų tikrąjį 
įeiną. Kiek ištikro pavyko 
lutraukti darbininkui iš už 
mokesčio už jo prakaitu vil
gomą darbą. Užtat fabri
kantų tvirtinimai, kad, dai
lininkams dabartės reika- 
aujant didesnių uždarbių, 
zisai buk neblieka nieko ka
pitalistui, yra labai abejoti- 
li ir dažniausiai neteisingi. 
Fabrikų apyskaitų skaitinės 
•eikalauja atydaus patikri- 
įimo, turint omeny visokias 
’ertelgų kombinacijas.

Kapitalistai savęs nepa- 
r.iršta. Kada rublis per pu- 
■>ę pigesnis pasidaro, jie pre
kėms kainas triskart augš- 
•iau pakelia. Jie puikiai 
upranta, kad dabar, užsi- 
larius sienai, prekių Rusi
joj nedaug, o priegtam dau
gelis fabrikų pavesta karės 
•eikalams.

Kapitalistų pelnai 
netu yra smarkiai išaugi

karės

Vienų metų pelnas kartais 
.■ra didesnis už įdėtąjį fab- 
rikan kapitalą.

Ret ar daro jie ką. kad pil
ieti. sakysim, valstybei ekc- 
įominį gyvenimą palaikyti. 
Juk jie garsinasi visuomet

dideliais Rusijos patriotais, 
1 liet kad ir "laisvės paskolai” 
ar daug rašosi. Kiek girdė
ti, nelabai. O juk toji pas
kola dar ir pelno žada. Bet 
jiems, matyti, to maža. Jie 
pripratę daugiau gauti.

Bet kapitalistų neapribuo- 
tiems pelnams turi būti tuoj 
padarytas galas. Reikia iš 
vyriausybės reikalauti, kad 
butų kuogreičiausia iš kapi
talistų paimta valstybės 
naudon, kas yra per tam ti
kro pelno (sverchpribili).tu
ri būti tuoj įvesti nuo pelno 
ir turtų dideli mokesčiai.

Jeigu sakoma, kad vals
tybei gręsia ekonominė su
irutė. tat reikia reikalauti 
iš kapitalistų, kad jie prive
dę tą kraštą prie suirutės, 
dabai1 savo kapitalais jį ir 
vaduotų. Ąr maža darbo 
žmonės karės laukuose be 
reikalo kraujo praliejo, ar 
maža jie lieja savo prakaitą 
ir fabrikuose? O kada dar
bininkai reikalauja sau žmo
niškesnio gyvenimo, žmo
niškesnio savo prakaito bei 
Kraujo apmokėjimo, tada 
buržuazija, saugodama sa
vo išpustą kišenių, šaukia: 
"Karaul, darbininkai nori 
valstybę suardyti, laisvę 
pražudyti" ir tt.

Netiesa! Ardo visuome
nės gyvenimą ne darbo žmo
nės. kurie žmogaus teisių 
reikalauja, bet kapitalistai, 
kurie savo grobiam iem- 
siams tikslams galo nemato.

"N. L " A—s.

Amerikos Lietuvių 
Darbininku Taryba
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Klierikas Masaitis nuteistas už apiplėšimą.
Buvo pavogęs sužeistam 

darbininkui $1,170.
Pagarsėjęs tarp Montuo

to (Kanadoj) lietuvių kata- 
ikų klerikas K. Masaitis Ii- 
tos nuteistas už pavogimą 
Antanui Maigai SI,170. Mai- 
ęa yra bėdnas darbininkas. 
Dirbdamas dirbtuvėj jis bu
žo sunkiai sužeistas. Už su- 
įaikinimą jam sveikatos 
teismas nutarė, kad kompa- 
įija užmokėtų jam $1,950. 
kompanija užmokėjo, 
derikas, kuris buvo 
Maigai už vertėją, 
am SI.170.

Maiga patyręs 
kriaudą pasiskundė 

Teismas kleriką Ma- 
pasmerkė. Rašyda- 

"Morning 
liepos numery-

nui. 
saitį 
na apie tą bylą 
Gazette" 20 
je sako:

"Tai buvo 
tikimų, kur 
eivis,

bet 
teisme 

nusuko

save 
teis- 
~ 'n-

vienas tų atsi- 
nelaimingas a- 

leivis, sužeistas Kanados 
dirbtuvėj, puola auka kiro 
ateivio, kuris žino vietos 
kalbą, bet yra ant tiek be 
sąžinės, kad nesidrovi api- 
olėšti savo vientautį.

"Masaitis, apiplėšdamas 
savo vientautį, paaiškino 
jam, kad dalį tų pinigų rei
kia atiduoti teismui kaipo 
kyšį už tai, kad jis nubaudė 
kompaniją.

" Tas t turi būt sustabdy
ta,’ pasakė teisėjas Saint- 
Cyr, išnešdamas Masaičiui 
apkaltinantį nuosprendi. 
’Aš jau pirma žinojau apie 
tokius atsitikimus, kur atei
viai yra gaudomi į tinklus, 
kuriuos užstato tokie žmo
nės, ką te nija į kitų nelai
mes ir gyvena iš atlygini
mų, ką išmokami nukentė- 
jusiems nuo tų nelaimių 
žmonėms.*

"Antanas Maiga dirbo 
Canadian Vickers, Limited, 
širmoje ir tenai likos sužeis
tas. Jis pasisamdė advoka
tą J. A. E. Dioną ir laimėjo 
$1.950. Jam buvo įteiktas 
čekis ant $1,320, likusieji 
gi pinigai buvo atitraukti 
daktarui už gydymą, advo
katui už bylos vedimą ir

IfAiirtri titiiii

tos reikalų" firma. Dau
giu us, negu "lietuvystė," 

I jiems dabar ima rūpėti jų 
klesos reikalai, ir jie savo 
veikimui traukia daugiau
sia energijos iš tos žinios, 
kad jie yra darbininkai— 
pasaulio darbininkų armi
jos dalis.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba kaip tik ir yra 
tinkamas įrankis šitai lie
tuvių darbininkų sąmonei 
reikšties. Jie organizuoja
si Darbininkų Taryboje, 
kaipo klcsa, kad savo darbi
ninkiškus reikalus pastačius 
į pirmą vietą musų visuome
nes judėjime.

Tokia idėja vadovavosi 
(hieagos lietuviai darbinin
kai, kada jie- birželio 29 die
ną masiniame susirinkime 
vienbalsiai išsireiškė už A- 
merikos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos steigimą.

Praktiški. Tarybos užda
viniai gali būt taip skaitlin
gi. kaip musų darbininkiš
kos visuomenės reikalai. Jų 
visų ir išskaityti negalima. 
Svarbiausi jų šioje valando
je ir artimiausioje atetyje, 
tai—kova su militarizmu, 
darymas įtekmės į Lietuvos 
šelpimo darbą ir rėmimas 
Lietuvos darbininkų judėji
mo. Pats-gi Tarybos orga
nizavimas tarnauja darbi- 
n.nkų vienijimo reikalui.

Kaikurie klaidingai pain
formuoti draugai Rytų vals
tijose įsivazdino, kad tai,kas 
paskelbta A.L.D.T. progra- 
mo "principuose,” daro ją 
pastovia politikos partija.” 

Tiesiog nuostabu, kad tokių 
nuomonių galėjo atsirasti. 
Juk tuose "principuose" y- 
ra, pav., vienas sekamas: 
"kuogreičiausia taika—be 
aneksijų ir kontribucijų" 
etc. Argi organizazcija, 
norinti patapti "pastovia 
politikos partija," galėtų 
rašyt į savo principus daly
ką, kuris gal įvyks už keleto 
mėnesių ?

A.L.D.T. "principai,"—
tarptautinė darbininkų vie
nybė, kuogreičiausia taika, 
ir Lietuvos laisvė ir demo
krate bė—tarnauja ne tam, 
kad sutverus iš jų pastovios 
partijos pagrindus, o tiktai 
tam, kad nurodžius, kokio 
krypsnio organizacijos no
rima suvienyti Taryboje. 
I A.L.D.T. kviečiama tiktai 
tos organizacijos, kurios 
pritaria minėtiems "princi
pams,” i - • -
supratimu, 
seklioje 
dvasioje.

A.L.D.T. .skaitysis pilnai 
suorganizuota tuomet, kai 
susitvers žymesniame lie
tuvių kolonijų skaičiuje vie
tinės Tarybos, ir kuomet jų 
atstovai padarys suvažiavi
mą. Tame suvažiavime bus 
galutinai išdirbta progra
mas ir išrinkta nuolatinis 
Pildomasis Komitetas. Kol- 
kas gi Taryba turi dar tik 
laikiną komitetą ir tik pro- 
gramo projektą, kurie tar
nauja vien Tarybos suorga
nizavimui.

Chicagiečiai, žinoma, ne
mano "diktuot" kitų koloni
jų draugams darbininkams. 
Bet jie yra giliai įsitikinę, 
iogei A.L.D.T. butų labai 
naudinga įstaiga lietuvių 
darbo žmonėms. Ir jie pas
kyrė Komitetą, kad per jį 
pakvietus darbininkų orga
nizacijas, pritariančias Ta
rybos idėjai, užreikšti apie 
savo prisidėjimą, idant jos 
visos paskui galėtų sutvar
kyt tą Tarybą taip, kaip 
joms geriau patiks.

A.L.D.T. Laikinasai
Komitetas.

Kas ji yra ir ko ji nori?
Amerikos Lietuvių Darbi

ninku Tarvba, kurios orga- 
nizavimo pradžią padarė 
Chicagiečiai, neturi tikslo 
užimti vietą bent kurios gy
vuojančios organizacijos— 
politinės partijos, unijos, 
susišelpiamosios draugijos, 
apšvietus draugijos, ar ko 
kita.

A.L.D.T. nestatys savo 
kandidatu į valdininkų a»*ba 
legislatorių vietas nei šioje 
šalyje, nei kitur, ir nedaly
vaus rinkimų kampanijoj. 
Ji nesikiš į amatinius arba 
industrinius darbininkų rei
kalus: neneš pašalpų nei 
ligoje, nei pomirtinių: neu.ž- 
siims knygų leidimu, pas
kaitų rengimu ar panašiais 
darbai.

A.L.D.T. Nori ne atstoii 
tas arba kitas gyvuojančias 
organizacijas, o suvienyti 
ias. kad jos galėtų sujung
tomis jiegomis pasekmin- 
giau veikti tokiuose daly
kuose. kurie rupi visiems 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkams.

Gyvenimas nuolatos 1-e’ia 
tokių reikalų, kuriems aprū
pinti nepakanka vienos ku
rios organizazcijos jiegų. 
Tatai priverčia žmones jun
gti į daiktą savo organizaci
jas. Ir šiandien Amerikos 
lietuviai turi sutvėrė dauge
lyje miestų draugijų sąjun
gas. Ta pati priežastis iš
šaukė visuotinus seimus, į- 
vairias konferencijas, Lie
tuvos šelpimo Fondo įsikū
rimą ir kitus panašius daly
kus.

Dabartiniu laiku karė, su 
savo pasekmėmis, ir Rusi
jos revoliucija įnešė nepap
rasto gyvumo į musų visuo
menę. Atsirado daug klau
simu, kuriais interesuojasi 
plačiausios žmonių minios: 
gimė ir gema naujų reikalų, 
kurie skatina prie veikimo 
visuomenės energiją.

Tokiu momentu gimė A- 
merikos Lietuvių Darbinin
ku Tarvba.* *■

Ji yra logiška tąsa tų or
ganizacijų vienijimo pas
tangų. kurios nurodyta aug- 
ščiau. Be to, ji įneša nau
ja elementą i jas.

A.L.D.T. ketina ne tiktai 
plačiau ir pleningiau suvie
nyti gyvuojančias organiza
cijas, negu tatai pavyksta 
atlikt, tveriant atskirose ko
lonijose draugijų sąjungas; 
ji ne tiktai deda pastovesnį 
pamatą bendram visuomeni
niam darbui, negu laiks nuo 
laiko, be nuodugnaus prisi
rengimo, šaukiamieji sei
mai,—bet ji duoda tam vi
sam judėjimui ir aiškų dar
bininkišką turinį.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai iki šiol steigė plates
nes organizacijas, arba darė 
platesni us suvažiavi mus, 
taja mintim, kad jie yra lie
tuviai. Tautos reikalai bu
vo tas cementas, kuris riš
davo daiktan draugijų ats
tovus . sąjungose, seimuose, 
arba jų sutvertose įstaigose. 
Ir tai buvo natų ralis daik
tas. kolei musų visuomenei 
truko aiškaus klesinio pa
siskirstymo, o musų darbi
ninkų minioms—klesinės
sąmonės.

Šiandien dalykai stovi ki- . 
taip. Revoliucionizavimo 
procesas, kuris prasidėjo < 
visame pasaulyje, įžengus i 
jam į paskutinę karės stadi
ją, galingai palietė ir Ame
rikos lietuvių darbininkus, i 
Skaitlinga pažangioji jų da- : 

į lis dabar labiaus, negu kuo-

!$100 Masaičiui už vertimus 
Maigos byloje, nes Maiga 
nemoka Kanados kalbų.

"Pasiėmęs čekį, Maiga 
įuėjo su Ivlasaičiu jį išmai
nyti ant grynų pinigų. Ma- 
aitis jam paaiškino, kad če

kį galima išmainyti tiktai 
District Savings Banke, kur 
lis, Masaitis, turi savo pini
gų pasidėjęs. Taigi pasi
ryžo jie eiti į tą banką ir 
Masaitis liepė Maigai per
rašyti čekį ant jo, Masaičio. 
■ardo. Pasidėjęs čekį ant 
'avo rokundos, Masaitis iš
siėmė iš banko kiek pinigų 
T pradėjo Maigai mokėti. 
Jis darė tai šitokiu budu: 
juoda po vieną dešimtdole- 
rinę ir skaito: ‘Vienas šim
tas, du šimtai, tris šimtai, 
keturi šimtai, penki šimtai,’ 
bet Maiga nebuvo tiek kvai
las ir mandagiai pastebėjo, 
kad čia ne šimtinės, bet cle- 
šimtinės. Masaitis tuomet 
atsiprašė ir pasakė, kad ūs 
padaręs klaidą.

"Šitą paliudyjo teisme ir 
banko kasierius M. Marti- 
neau. kuris pasakė, kad če
kį Masaitis pasidėjo ant sa
vo vardo, o vieton čekio iš
siėmė $150. kuriuos jis iš
mokėjo Maigai dešimtinė
mis, skaitydamas jas po 
$100."

Pamatęs, kad Maiga ne- 
ižganėdintas ir netyli, Ma
caitis išmokėjęs jam $950, 
bet daugiau atsisakęs mokė- 
i. aiškindamas, kad jis tu

rėjęs daug ekspensų ir turįs 
dar teisėjui duoti kyšį, nes 
kitaip byla nebūtų laimėta.

Maiga tam nepatikėjo ir 
pasiskundė savo broliams. 
Tuomet paimta kitas advo
katas ir klerikas Masaitis 
tuojaus buvo areštuotas už 
gryną vagystę. Užklaus
tas teisme, koks jo užsiėmi
mas, Masaitis prisipažino 
esąs "teologijos studentas.

Musų korespondentą..-, 
kuris prisiuntė anglų laik
raštį, sako, kad Masaitis 
vaikščiojo jau su "ilgu an-jmet nors, jaučia reikalingu- 
daroku.” j mą veikti bendromis jiego-

Bausmė jam bus paskirta mis, bet šiandien jie jau ne
vėliau. .-jsitenkintų veikimu po ”tau-

j
T? •

i

nes tiktai jos, musų 
, gali veikti nuo- 

darbininkiškoje
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Darbininkas apie Hygieną.
(Pabaiga)

Tiktai dirstelkimc Į darbo 
žmonių apgyventas vietas, o 
tuoj pamatysime, kad ten 
nėra nei vienų švarių ir svei* 
kų namų. Apie fabrikas 
riogso sukrypusios, aprūku
sios lindynės. Prie dulkė
tų gatvių, kartais kur gat* 
vekariai be paliovos ūžia, 
vežimai dunda ir automobr 
liai orą gadina, daugybė 
darbo žmonių gyvena. Kaip 
matote, darbo žmonės gy
vena praščiausiausiose vie
tose.

Prastai tos lindynės išro
do jau nuo gatvės pusės,taip 
sakant iš fronto, gi iš užpa
kalio da prasčiau. Dideliuo
se miestuose važiuodami 
elevatoriais tik prisižiūrė
kite i darbo žmonių apgy
ventus namus, šiurkštus re
ginys. Viskuo apversti taip ’ • • •* , ir 

purvas il
sinai vė, tai visa, kas "puo
šia” darbo žmonių namus.

Taip iš lauko—daug ar
šiau iš vidaus. Susigrudi- 
reikia geruose, švariuose 
ir "burdingierių" tik šnibž
da. Langai aprūkę ir tuos 
saulės spinduliai nepasie
kia. Gi i vidų saulės spin
duliai niekados neprasimu- 
ša. O žinome, kad namas, 
kur neužeina saulutės spin
duliai, neturi tyro, sveiko o- 
ro niekados. Ten drėgnu
mas, tvankas,—tai viskas, i 
kuo darbo žmogus parėjęs 
iš darbo turi __ ______ .
gaivinti nuvargusi, nuilsusi,šipirkti gero maisto ir pri
gavo organizmą.

O tečiaus tūkstančiai,šim-' 
tai tūkstančių darbo 
niu šeimvnu tokiuose 
niuose turi gyventi, 
tų namų lentynos iki 
būna apkrautos 
knygomis, skurdo vergams 
neprašalins. Trumpai sa
kant. darbininkai neturi už 
ka geresnių namų pasisam- , — . ..
dyti. Jie turi merdėti to- kata eis silpnyn, 
kiuose, kokiuose jiems leid- r>n, i 
žia jų vergiška alga.

Bet hygieniškų knygų ra
šytojai nepaiso šitų faktų. 
Jie drožia savo knygose,kad 
reikia geruose švariuose 
namuose gyventi ir gana. 
Jie, turbut. visai nepagalvo
ja, kad darbo žmogus nega
li to padaryti, nors jis ir 
labiausiai norėtų. Mat bai
gę mokslus amžinai praru- 
gusiose kapitalistų dvasia 
mokyklose, kurių motto yra 
oportunizmas, " 
kad proga yra visiems ly
giai prieinama, 
netingėt pasinaudoti iš jos.

Pagaliaus liekasi žodi;; 
tarti apie tai. kaip 
žmogus gali švariai užsilai-' 
kyli savo kūną.

Labai mažai darbo žmo
nių, ypač šioj šalyj ateiviai, 
turi švarius darbus. Dau
guma dirba suodinus, dulkė
tus, purvinus darbus. Sun
kiai dirbdamas,beabejo,pra
kaituoji, dulkės limpa prie 
tavęs, kaip smala. Parėję; 
iš darbo gi neturi tinkamo; 
vietos nusimaudyti. Darbo 
žmonių gyvenamuose na
muose maudynių nėra, 
to vandens irgi nėra.

vadinami "porčiai” 
"piazos.” Dulkės,

pasakyti, bet 
šiuom sykiu, 
kia pasakyti, kad juokin
gas —stačiai paikas dar
bas yra tų daktarų profeso
rių, kurie rašo dideles kny
gas apie maistą ir perša 
žmonėms tik gerą, sveiką ir 
šviežią maistą, prie ko dar
bo žmonės negali prieiti; a- 
pie gerus, švarius ir sveikus 
gyvenimui namus, kuriuose 
skurdžiai neturi laimės gy
venti; apie švarų-tvrą kūno 
užlaikymą, kada skurdžiai 
per dieną prakaituoja 
kiu debesiuose, o naktį 
sta tvankioj lindynėj...

Betgi sakysite gal, 
turtingųjų luomai tos 
gos, tas mokslas reikalinga.

Negalimas daiktas. Tur
čiai žino apie tai ir be jokių 
pamokslų. Jie juk iš mažu
mėlės yra pripratinti prie 
gero maisto, švaraus gyve
nimo ir užsilaikymo.

Tad pagalios, kam tos liy- 
gieniškos knygos ir tas 
mokslas apie sveikatą joje 
išguldomas reikalinga? Nie
kam. Tai viskas, ką aš, kai
po darbo žmogus, galiu pa
sakyti. Ir dar priduriu, kad 
pakolei darbo žmonių kas
dieninio gyvenimo sąlygos 
bus tokios, kokios šiandien 
yra, patolei visokie "dakta- 
rų-profesorių” "mokslai” 
apie sveikatą jokios naudos 

1 darbo žmonėms neneš.
Pirmiausia reikia panai

kinti kapitalizmą, kuris ne- 
kvėnuoci ir-leidžia darbo žmonėms nu-

lai užteks 
Tik tiek rei-

paikas dar-

dul- 
rug-

kad 
kny-

: verčia gyventi nesveikuose 
namuose.

Kapitalizmas yra lyg tas 
įsis siaubūnas, 'kuris 
* * i darbo žmones 

nuo gerosios gyvenimo pu
sės ir bloškia prie blogosios. 
Ir kol šita šmėkla nebus su
ardyta, tol darbo žmonių 
gyvenimas neis geryn, bet 
blogyn! Darbo žmonių svoi- 

, o ne stip- 
, nepaisant tūkstančių 

profesorių knygų tomų apie 
sveikatą.

Šalin kapitalizmas! Lai 
gyvuoja Socializmas! Tada 
ir darbo žmonėms bus priei
nami sveikatos ir laimės 
šaltiniai.

Darbo žmogus.

žmo-' J _
na. pikčiau 
Lai atitraukia 

lubų 
hygienas

jie mano.

tik reikia

Šil-
Jio

gali sušildyti, cėberį prisi
pilti ir maudytis. Bet... jei
gu šildysi, tai suėjus mėne
siui, kaip atneš gazo kompa
nijos agentas bilą, tai tik 
krapštvk visus kišenius ir 
tai da neužteksi užmokėti.
Šildysi ant anglių—ir gi tas 
pats paibelis; juk dabar an
glies tonas daugiau kaštuo? 
ja, negu darbo žmogus gan 
})er sąvaitę uždirbti. Y ra 
maudynių, b*t reikia mokė
ti 25c. už išsimaudymą. Yra 
ir miestų užlaikomų maudy
nių, bet tai tik dideliuose 
miestuose.

Daug butų kas apie tai

Kas mums rašoma.
Rochester, N. Y.—Darbai 

čionai eina gerai. Didžiau
sia išdirbystė—tai rūbų siu
vimas. Čia daugiausiai lie
tuvių dirba. Visose išdir- 
bystėse darbininkų truku
mas atjaučiamas. Dirbama 
neilgiau 50 vai. Į sąvaitę. 
Darbo sąlygos neprastos, y- 
pač sveikatos žvilgsniu. 
Veik visose dirbtuvėse už
laikoma gydytojai, Įtaisyto; 
maudyklės ir kiti patogu
mai. Sakoma,norima praša
lint varžytines tarp darbi
ninkų ir kapitalistų. Abejo
tina. C. M. Harman.

Cicero, III.—Patyrę, kad 
4 liepos per socialistų- pra
kalbas Į socialistų kuopą Įsi
rašė 21 naujas narys ir per 
mitingus rašosi daugiau, 
musų Šv. Antano parapijjos 
lyderiai nusigando, kad visi 
parapijoms neliktų socialis
tais, parengė 13 liepos savo 
prakalbas, pasikviesdami 
"garsųjį universitatą baigu
si” kalbėtoją K. Ščesnule- 
vičių. Iškeikė socialistus, vi
sus jų laikraščius, bepaliko 
ir D-ro A. Montvido. Tik 
tie jų keiksmai tiek jiems 
pagalbės, kad netrukus visi 
katalikai pasiliks socliais- 
tais. A. J. R.

Kcwanee, III.— Lietuvių 
parapija parsigabeno 5 mi- 
nvkes vaikams mokyti, tai 
klebonija likosi perankšta 
gaspadinei, 5 minvškom ir 
kunigui. Dėl to kunigas su 
gaspadine nuėjo ant burdo 
kitur, o kleboniją paliko mi- 
nykėm. Žmonės pasakoja, 
kad bijota kunigą palikti 
tarp 6 moteriškių, kiti sako 
kad gaspadinė privertė ku
nigą išsikraustyt pas Nau
sėdą, o pati nuėjo ant burdo 
pas Mikėną. Dabar da dau
giau Įvairiausių kalbų eina 
apie susiėjimus kunigo su 
gaspadine. Z.Z.Z.

Darbininkti judėjimas
DIDELIS STREIKAS 

SETTLE, WASH.
Policija taipgi sustreikavo.

Vienas skaitytojas pri
siuntė mums iš Seattle, 
Wash.,anglu laikašrtį’Tost- 
Intelligencer,” 
rašoma apie 
streiką tenai, 
karių streiko
Ekspreso vežėjų streikas ir 
viso miesto judėjimas likos 
suparaližuotas. Gatvekarių 
kompanija 20 liepos išsiuntė 
porą karų, bet už pusės va
landos jie sugrįžo su išdau
žytais langais ii pusėtinai 
aplaužyti. Policijos viršini
nkas Beskingham tuomet 
paskyrė po du policmanu 
ant kompanijos karo, kad 
apsaugojus skebus. Penkio
lika policmanu sustreikavo, 
apreikšdami, kad kompani
jos skebų saugot jie neis. 
Jiems nuplėšta už tai žvaig
ždės, atimta visi Įrankiai ir 
pavaryta iš policijos.

Pavaryti policmanai tuo
jaus sušaukė policmanu mi
tingą ir pradėjo organizuo
ti uniją. Prisirašė 150 po- 
licmanų. Kapitalistų tarpe 
kilo didelis lermas. Visi 
valdininkai ir teisėjai pra
dėjo aiškinti pe: kapitalistu 
laikraščius, kad policija 
streikuot jokiu budu negali. 
Majoras Gili sako: "Aš nie
ko neturiu prieš tai.kad po
licmanai tveria sau uniją. 
Bet tas nereiškia,kad jie ga
li streikuoti. Aš nctoleruou- 
siu nei vieno visuomenės u- 
rėdninko streiko. Jei jis pa
rneš darbą,tai pakol aš bu
siu majoras jis to darbo dau 
giau negaus. Nėra tokių 
Įstatymų, kurie draustų po- 
licmanams 'j organizuotis i 
uniją, bet jie negali tos uni
jos maišyti į streiką.”

Prie gatvekarių ir ekspre- 
sininkų streiko žada prisidė
ti dar 32 vietos unijos.

kur plačiai 
gatvekarių 

Prie gatve- 
prisidėjo da

“KELEIVIS”
GERI AUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje: 
Metams ..........    |1.75
Pusei metų ...................... 1.00

Kanadoj ir Užrubežiuose: 
Metams .....................
Pusei metų ............

Su visokiai reikalais
piant į Redakciją, rašykit 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston,

.. $2.25

... 1.25 
atsikrei- 

šitokį

Mass.

Pa j ieškojimai
Pajieškau savo žmnos Bronislavos 

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

Pranciška Jasikas
194 Ferry st., Stoughton, Mass.

Pajieškau pusbrolių Kastanto, Sta
nislavo, Antano Belskių, pirmiau gy
veno Chicago, III. Lesiokųsodos, Lau
kės parap., Kauno gub. Kas apie juos 
žino malonėkit pranešti, arba lai pats 
atsišaukia nes turiu svarbų reikalą. 

Teodora Raškaitė (32)
239 C st., So. Boston, Mass.

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 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) 
977 !£ Hancok st., W. Detroit, Mich.

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

M. Plepeikienė
36 Short sti. Lawrence, Mass.

Pajieškau savo brolio Benedikto 
Kaėinskio, gyveno Jillen, III., norėčia 
susirašyti.

Frank Kačinskis,
168 Johnson str, Pittston, Pa.

F usimai 
Cveikatos 
u Reikalais

KOKLY GALI BŪT LIGA 
IR KAIP GALIMA IŠSIGY- 
DYT?

Jeigu žmogus per 14 me
tų kosti ir spiaudo be persto 
jimo ir per 24 valandas pris- 
piaudo dvi kvortas skystų 
spiaudalų, bet skaudėjimo 
jokio nėra ir neina blogiu, 
pavalgius pasidaro sunkiau 
ant krutinės ir reikia vemti 
skystais ?piaudalais,kada 
spiaudalai nubėga pasidaro 
ant krutinės lengviau, tai 
kokia tai gali būt liga ir 
kaip tokią ligą galima išsi- 
gydyt? Malonėkit duot 
patarimą.

V. Akelaitis. 
ATSAKYMAS.

Nėra galima pasakyti ne
ištyrus žmogaus ligos. Gali- 
but jis turi džiovą, gal pap
rastą bronchitį. Gal jis dir
ba dulkėtą darbą, akmenis 
skaldęs ar anglis kasęs, tuo
met plaučiai būna užkimšti 
dulkių, sužeisti arba esti 
priaugę mėsų. Gal širdis 
negera, o gal inkstai.

Gyduolė nuo visų plaučių 
ligų yra tyras oras. Reikia 
persikelt iš miesto Į laukus, 
kur dulkės neerzina koserę. 
Pirm to kreiptis pas gydyto
ją, kad ištirtų ligą.

Dr. F. Matulaitis.

Effingham, III.— Šitame 
mažame miestely yra di
džiausia fotografijos mo
kykla, vadinama "College 
of photography, Photo En- 
graving and Three collor.” 
Mokinama ne vien fotogra
fijos profesijos, bet taipgi 
ingraviravimo ir trijų spal
vų paveikslų amato.

Gyventojų čionai turimo 
apie 5000. Gyvenimas ma
lonus. Miestelis švarus ir 
medžiais išsodintas. Oras 
puikus.

Lietuvių nėra, mat nėra 
fabrikų. Norintieji mokin- 
ties viršminėtų profesijų ir 
platesnių apie tai informa
cijų gali kreipties mano ad
resu: john Sutkaitis.
So. 4-th st.,

VVest Frankford, Iii.—Sa
vo laiku ??Naujienose” buvo 
rašyta, kad iš krasos dėžu
čių kas tai skolina svetinius 
laikraščius. Nors apie tai 
buvo pranešta, kad paliau
tų tai darę, bet palūkėjus 
kiek tas skolinimas vėl pra
sidėjo. Ima iš P. O. Box 17- 
to ne tik "Naujienas” bet 
"Keleivį” ir "Laisvę.” Tie 
laikraščiai priklauso man, 
todėl da syki persergsčiu, 
kad nesiskolintų, o jeigu ir 
pasiima pažiūrėt, kad grą
žintų iš kur paėmė.

T. K. Pangonis.

Cleveland, Ohio.—Petrai 
susitarę savo vardadienyj 
parengė balių; nusisamdę 
salę, muzikantus ir pririto 
bačkų alaus ir dėžių su deg
tine. Linksminosi ir ulia- 
vojo, kol ant galo nesuskal- 
dė sau pakaušių. Vis tai 
katalikiškai.

J. A. Zagvzeckis.

Lengviausis būdas Įgyti 
sau priešą, tai padaryti 
žmogui ką-nors gera.

20, 000 STREIKUOJA.
Washingtono valstijoj 

streikuoja 20,000 skindelių 
darbininkų. Suparaližuota 
visa girių industrija.

NELAIMĖ KASYKLOJ.
Naujoj Škotijoj (Nova 

Scotia), Cape Breton ang
lies kasyklose pereitoj są
vaitėj ištiko baisi nelaimė. 
Iš nežinomos priežasties 
kasykloj No. 12 kilo eksplio- 
zija, kurioj žuvo 62 žmonės, 
o apie 200 pabėgo.

BAISI "ANARCHIJA.”
Houghton, Mich.— Čia 

streikuoja vario kasyklų 
darbininkai. Užpereitoj są
vaitėj pasirodė praklamaci- 
jos, kuriose reikalaujama 
darbininkams $6 i dieną ir 
6 valandų darbo, kapitalis
tai tų plakatų taip persigan
do, kad pašaukė kelias kom
panijas "naminės gvardijos” 
Mat tikėtasi didelių riaušių, 
nes, kapitalistų supratimu, 
tokius reikalavimus gali 
statyti tiktai "baisiausi 
anarchistai,” kurie nesibijo 
nei policijos, nei Dievo.

PHILADELPHIA. PA. 
IŠVAŽIAVIMAS.

5 Rugpiučio, ateinančiu 
Nedėlioj, 25 kp. L.S.S. su
rengė išvažiavimą Chelten- 
ham, Burholme Parke. 
Vieta labai graži, ant kal
nelio. Išvažiuos ryte ii link
sminsis iki vėlai vakare, 
apie 11 valandą bus prakal
bos, taipgi bus Įvairiu žai
dimų. Įžanga visiems dy
kai. Užkandžių nebus, to
dėl apsirūpinkite kiekvie
nas iš. namų.

Važiuodami imkite karus 
ant 5-tos gatvės No. 50-tas 
Fox Chase, važiuokite iki 
Burholme Park, išlipę pasu
kit po kairei ir eikit i pa
miškį, tenai rasit susirinki
mo vietą.

Kviečia Komitetas.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 28 metų amžiaus, sutinkan
čios imt civilišką čliubą ir mylinti 
grąžų gyvenimą. Aš esu 25 metų ir 
nevartoju svaiginančių gerymų. Su 
pirmu laikšu meldžiu prisiųsti ir sa
vo paveikslėlį, 
šiuo adresu:

J. latvis 
131“ Franklin str.,

Malonėkit susirašyt
(32)

Easton, Pa.

Martinki- 
pra- 

slaptu budu. Ji 
Bostone vaiki- 

”rašto 
slapta

Pajieškau sesers Julės 
tęs, kuri šį pavasarį po Velykų 
puolė iš Muntellos 
girdavosi turinti So. 
na, kuris sunkiai nedirbąs, iš 
duoną valgąs.” Jis buvo 
atvažiavęs ir į Brocktoną-Montello. 
Pabuvęs čia keliatą dienų 
merginą su savim išsivežė, 
ir gyvos nėra, nes nuo to 
apie ją daugiau negirdėjau, 
lloj jisai pardavinėdavo knyga 
plaukai geltoni garbinuoti, ■> jos tam
sus plaukai ir tamsios akįs, 32 metų 
amžiaus. Ji daug kalba apie Londo
ną, nes iš Anglijos, ir kalbėdama 
tankiai vartoja pridėčkius "o cit’’ ir 
”šiur Maike.” Kas man apie ją praneš 
tani suteiksiu gerą dovana.

Antanas Martinkus (33) 
90 Porter avė., Mon>:’’.o, Mass.

dinpjo ir
Gal jau 
i a: ko aš 

Monte- 
Jo

Pajieškau pusbrolio Antano Januš
kos, paeina iš Pasnietalio, Veliones 
parapijos, Kauno gub. , pirmiau gy
veno Waterbury, Conn. dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsišauk broluk, arba 
kas žino malonės pranešti jo adresą 

Pranciškus Sprinžiunas, 
BOK 16, Gilbertille, Mass.

Pajieškau Keidės Dumliauskiutės, 
Suvalkų 
veno 
ti.

1093

st

E.

gub., Mariampolės pav., gy- 
Clair, Pa. Meldžiu atsišauk-

Jonas Lideka.
66-th st., Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugo Martino Moc
kaus, Kauno gub., ir pav., Sered
žiaus parap., Natcunų kaimo. Jo pa
ties ar kas apie jį žino meldžiu atsi
šaukti. (33)

Antanas Bartnik
BOX 907, Kenmore, Ohio.

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

S. Bučis,
1401 S. Park avc., Waukegan, III.

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

S. Bučis,
1 i'»J So. Park avė., Waukegan, III.

Pajieškau draugo Juozapo Merkio, 
Kauno gub., Telšių pav.. Sėdos para
pijos. Domių kaimo. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu atsišaukti.

Teliks Juškevičius,
224 Darien str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo vyro Jurgio Šid- 
lausko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Smilgių parap., iš amato—kriaučius, 
dirba prie kostumeriškų kriaučių, 
apie 40 metų amžiaus, jis išvažiavo 
darbo jieškodamas ir antri metai 
kaip jokios žinios apie jį negaunu. 
Jeigu kas ka žinote bukite malonus 
man pranešti už ką busiu su savo 
mažais vaikeliais labai dėkinga.

Paulina Šidlauskienė, (32) 
s31 Buttonvood st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolių: Karaliaus ir 
Jurgio Banionių paeina iš Panevėžio , 
miesto, taipgi pusbrolių: Aleksandro 
Dundos ir Andriaus Laurinčiko, iš 
Levoniškių kaimo, Vilkmergės pav., 1 
Kauno gub., Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu greit atsišaukti. (31) 1

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

Pajieškau savo vyro FRANO JA- 
i SUČIO* Kauno gub.. Šaulių pav. Pir

miau gyveno New Yorke, o dabar iš
važiavo kitur. Meldžiu atsišaukti, ar
ba jeigu kurie jį žino kur yra malo
nėkit pranešti. Aš turiu svarbų rei- 

| kalą ir noriu sužinoti. (32)
KONSTANCIJA J ASUTIENE 

61-63 V a ret st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo vyro Kazimiero 
K ruko, Kauno gub., Panevėžio pav.,
Vabalininkų parap. Lamokėlių sod- , 
žiaus, 5 pėdų augščio, mėlynų akių, 
geltonų plaukų, pabūgo 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.

REIKALAUKI?

ĄcuJLT&ntti*,
EAGLE

BRAND 
CONDENSED 

MILK
Per 60 metų gero kūdikių mai

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

C0„ NEW YORK. (Kvis).

lelephone: Grecapoiit 2337

NARC1N & MACYS
• s FŪRNTTURE CO

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

Antanas K. Martinkus, (31) 
90 Porter Avė., Montello, Mass.

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

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

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar 

našlės nuo 22 iki 38 metų amžiaus, 
aš esu 32 metų vaikinas. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųst savo paveiks
lą, atsakymą duosiu kiekvienai.

A. K. M. (32)
421 So. Cedar str., Rockford, iii.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba jaunos našlės bevaikės nuo 28 
iki 38 metų amžiaus. Aš esu 41 metų 
uždirbu nuo 3g iki 50 dol. į dvi sąvai- 
ti. Su pirmu laišku meldžiu prisiusi 
savo paveikslą.

A. Gaižauskas
1041 N Vine st., Kewanee, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų. Aš esu 31 metų vaikinas, 
laisvas nuo prietarų, gerai pasiturin
tis. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųst savo paveikslą. (32)

K. Ont,
534 Hoyt str., Kingston, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 16 iki 30 metų tinka
mos biznio vedimui, apsišvietusios ir 
su žmonėmis apsipažinusios. Aš esu 
36 metų, turiu 2 nuosavus namus. 
Meldžiu atsišaukti. Butų geistina, 
kad galima butų ypatiškai susieiti ir 
aptarti reikalą.

E. Pulesky
BOX 186, Winding Gulf, W. Va.

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.

NORIU PARDUOT ARBA 
PRIIMTI PARTNERĮ 

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

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

REIKALAVIMAI.
R EI K A L A U J U P AG ELBININ K V'.
Y ra 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)

W. B. Debes, Hartford, Conn.

GURALSKIO DARBO BIURAS.
Parūpina darbą moterims ir vy

rams hoteifuose, restoranuose fabri
kuose ir tt. Kasdiena reikia 100 dar
bininkų į girias. (32).

52 SALĖM ST„ 
BOSTON, MASS.

PARSIDUODA nauja drukuojama 
mašinėlė, su 30 ”kybords” tik 3 mėne
siai kaip pirkta. ’ ‘ ‘ ’ . _

Taipgi parsiduoda spaustuvė, pre
sas ir raidės ir kiti daiktai, 
ną meldžiu kreiptis laišku 
tiškai šiuo adresu:

M. J. Shileikis.
I 255 Broadway,
i

Parsiduoda pigiai.

Apie kai- 
arba ypa-

(32)
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA Forničiai. 
naminiai daiktai, kas norėti? 
visai pigiai parsiduoda. Atsi- 
šiuo adresu:

Visi 
pirkti, 
šaukit 
100 G. st. pirm, lubos So. Boston,Mass

FARMOS! KARMOS!
Parsiduoda geros ir pigos farmos. 

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

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

TONY ZABELO
Lake Co. BOX 1, Plcacock. Mich.

(JERA 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, Boldvinsvillc 
ir Templeton, netoli. Aš turėdamas 
ant rankų biznį negaliu viską atsa
kančiai apžiūrėti, todėl farma parsi
duoda pigiai.

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

BOX 22 Templeton, Mass.

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IK IŠLYGOS PIGIOS

■y "V S į

$1.00 X
Pristatėm į namus visokius 

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

198-200 Erand Stntl
’I tarpe Driggs ir Bedford avė. i

BROOKLYN, N. Y. | 
: mrm«

Aš Alena Kostovsh, pasir* 
dau visai publikai akyse.

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

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
žolės nuo visokių blogumų.

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

Chicago, III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

BIBLIJA
Lietuviški, tikra, pil
na. paderinta. Kaina: 
Lietuv. raidėms. 5S.M 
Gotiškoms raid. $3.5*
Gaunama tiktai pas: 

M. X. MOCKUS. 
P. O. Box 54. 

Detroit, Mich.

FARMOS! FARMOS!
Maine valstijoj parsiduoda geros 

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

A. LALAUCKAS, (34) 
% Paradzi Bros Co.

23 Knox str. Lewiston, Me.

i Tclephone: Baek Bay 4399 
DAKTARAS S 

Fr. Matulaitis | 
GYDO VISOKIAS LIGAS. H 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

411 BOYLSTON 8TR.
8oitc 419, 420 ir 4», 

Netoli didžiojo missto knygyaot
BOSTON, MASS.

t
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HUMORISTIKA.

Yčas busiąs Lietuvos 
prezidentas.

—Ar girdėjai, Jonai, kad 
pagarsėjęs musų Yčas keti
na runyt ant Lietuvos pre
zidento?

—Girdėjau.
—0 kaip gi jam tas gal

von atėjo? Juk Lietuva 
tai ne šelpimo komitetas, 
kur kiekvienas gali būt pre
zidentu.

—Tai iš apreiškimo.
—Kaip tai, ar Yčas matė 

kokį apreiškimą?
—Visai ne, bet Yčas 

vedęs Šliupo dukterį.
—Nu, tai kas?
—Na, o Šliupui per sapną 

sykį pasirodė didis Lietuvos 
kunigaikštis Vytautas ir ap
reiškė, kad už didelius jo 
nuopelnus lietuvių tautai io 
duktė bus Lietuvos prezi
dentienė. Nuo to laiko Yčas 
ir pradėjo rūpintis apie Lie
tuvos prezidentystę.
• —Ale tai kvailystė! Juk 
jis Lietuvos prezidentu nie
kados negali būt.

—Tas tiesa, bet tas nieko! 
juk nekenkia. Gali sakyt,! 
kad iš to galima da ir bizni 
padaryti. Padėkime, Lietu
vą paims į savo rankas soci
alistai ir Yčui džiabo tenai 
nebus. Tuomet jis galės at
važiuot Amerikon ir sakyt; 
čia prakalbai. Ant plakatų 
didelėmis literomis padės: 
„Kalbės buvęs kandidates į 
Lietuvos prezidentus. Įžan
ga pusė dolerio." Supranti, 
kad čia biznis?

—Jes, suprantu.

Nelaimingi.
Nelaimingas vyras, 

met pati pabėgusi su 
dingierium

Nelaimingas 
kuomet garnys 
į kleboniją.

Nelaimingas 
sergantis apsivedimo liga.

Nelaimingas tepliorius, 
kuomet merginos pačios tėp
lioja veidus.

Nelaimingas piešėjas, ne- 
nupiešęs "dailios lyties.”

Nelaiminga merginu.kuo
met pasensta neapsivedu.-i. į

Nelaimingas caras 
kė, kuomet nebegali 
revoliucionierių.

Yra ir daugiau nelaimin
gų, l)et tuos tik paduodu, ku
rie daugiausiai nusiskund
žia savo nelaimėmis.

L. Studentas.

kuo- 
bur- 

sugrišta atgal, 
kunigas, 
užklysta

senbernis.

Mi- 
iškart

B’skis fikrzofijos.
Brangiausia meilė yra ta, 

kuri nieko neverta.
Tik protingi žmonės turi 

teise kalbėti kvailystes.

yra

i

I

Paiapijos mokykloj.
Kunigas į vaiką:—Klau

syk tu šelmi, sesuo Brigita 
vėl ant tavęs skundėsi, kad 
nenori jos klausyti. Ar tu 
užmiršai jau ką aš tave mo
kinau. kad turėsi eit peklon, 
jeigu neklausysi žmonių, 
kuriuos pats Dievas pašven
tino?

Vaikas:—Kad aš negaliu.. 
Kunigas:—Kodjūl negali? 
Vaikas:—Kad sesuo Bri

gita nėra da pašventinta.
Kunigas:—Ka tu pliauš

ki?
Vąikas:—Aš girdėjau,

kaip motina Kunigunda va
kar jai pagrūmojo pirštu 
po nosia ir pasakė, kad jeigu 
ji da sykį apsikabins kunigą 
taip kaip vakar koridoriuje, 
tai ji ją tuomet pašventins...

I

Pas artistą.
Ateina artisto dirbtuvėn 

paveikslų mėgėjas. Jis il
gai žiuri ir ant galo prabila:

—Tai puikus paveikslas. 
Iš dabartinės karės, ar taip?

—Ne, tamsta.
—Tai važinėjimas nuo 

kalnų?
—Ne. tai prie ligonės lo

vos—paaiškina artistas.
—Ak taip, taip. 0 kas gi 

čia prie lovos? Ligonės tė
vas?

—Šuo. ■*
—Jis kandžioja jai ran

kas?
—Laižo.
—Kaip tai gražu, kaip 

aišku! 0 kiek?
aišku!

—Tūkstantis dolerių.
—Suvyniokit man jį. Tik 

meldžiu neužmiršti pažy
mėti, kur viršus, o kur apa
čia.

Pasakyk.
Pasakyk! pasauli turtingas. 
Pilnas gerybių, garbės.
Kada varguolis—vargingas 
Nuo rankų retežius nukrės 
Kada ta laisvė laukiamoji 
Brolybės žiedais pražys?
Kada liaudis vargstar.činji 
Savo skriaudėjus pažis?...

Prakaitu ir krauju žemę
(apiiejam,

Ašaroms pripildėm marias. 
Lavonų kainus sudėjom— 
Vis pildydami turčių valias! 
Išstatėm mums didžius. 
Juos paaukaujami kitiems, 
O patįs kenčiam skausmus 
—Bet teismo nedarom pik
tiems !!

Pasakyk. neštu žinai.
Nes tu žinai visas slaptybes. 
Kada ateis tieji laikai— 
Laisvės ir šventos brolybės?

.. L. Studentas.

Vasaros vakars
Tykus malonus vakars va- 

(sarėlė.
Saulė išpalengvo slenka vis 

žemyn, 
Neaiškus paveikslas mano 

šešėlio 
Didėdamas traukias tolyn.

ir tolyn...

Per lanką, kalną, net lig ža
lios girios,

Užslėpdamas veidus lauki
nių gėlių,

Lig sapnas neaiškus vis 
traukiasi, irias

Nejieškodams jokių nu
skirtų kelių..

7l

merį, o męs tą pačią ... ....
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo pamidėda- 
mi ar jau turite mašiną, ar ne. {dėk už 4c. štampą prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BROADWAY____ SO. BOSTON, MASS.

KELEIVIS.
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NAVATNIAUSIA
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GERUS VYRAMS SIUTUS IR OYERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL
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Užtikrinam, ts-i Jus sučėdyatt pivagg Ir 
turėsite GRAŽIUS RUSUS. Mes intaut 
materija ii gerųjų firmų ir priciieruoiaai 
rūbą pagal žmogų, todėl neaudarko sruogas* 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

< I i -♦ U i. H -.i-i.-H-i-l-r*

STREET.
netoli 

Boylston Street, 
Antros lubos.

| SERGANTI VYRAI IR MOTERIS ATEIKITE PAS MANE, i
'ii Su visokiomis kromškomis nervą ar nepaprastomis ligomis, reikalau-. 
L jančiemis specialisto gydytojaus.

JIEšKOK PAGELBOS TEN, KUR GALIMA JĄ RASTI. 
Ir pradėk tatai tuojaus stodamas ant kelio į sveikatą.
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Naujai išleisti Columbijos 
LIETUVIŠKI REKORDAI

Speciališką atvda atkreinimn ant žemiaus 
paminėtų nauju rekordų, kurie savo turiniu ir 
meliodiją, kiekvieną pilnai užganėdins.

Tie rekordai privalo out kiekvienoj lietuviš
koj šeimynoj.

10-inch 75c.

įdainavo Karalienės Aniuolų Parapijos Cfeoras, 
iš Brookiyno.

E3289. (KUR BĖGA ŠEŠUPĖ.
(KARVELĖLI MĖLYNASIS.

E3290. (KO LIŪDI PUTINĖLI. KO LIŪDI. 
(LOJA ŠUNES ANT KIEMO.

įdainavo Marė Čižauskienė, soprano, prie akom- 
pan orchestros.

E 3291. (PLAUKIA SAU LAIVELIS. 
(LOPŠINĖ.

Viršminėtus rekordus galit gaut pas kiek
vieną Columbijos rekordų pardavėją, kiekvie
nam mieste.
COLUMBIJOS RECORDUS GALU GRAJINT 

ANT K1EK\ VIENOS MAŠINOS.
Reikalaukit pilną iliustruotą kataliogą Co

lumbijos Lietuviškų rekordų.
Jeigu negausit kataliogo arba rekordų pas 

artimiausią rekordų pardavėją, rašyki pas mus:

COLUMBIA
GRAPHOPHONE COMPANY 

NEW YORK.
• . Dept. K.

Visi COLUMBIA Gramafonai 
ir Lietuviški Rekordai 

gaunami 
PILVINIO ir ZELDOKO

KRAUTUVĖ

(« «(
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į 

iŠ

MES UŽLAIKOME VISUS LIE
TUVIŠKUS REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.

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

Už jų gerumą

SMUIKU PASIG ARSlNlMį 
KAINA "KELEIVYJE.“

Norint ką nors pirkt, parduot, pa- 
įieško! prasišalinusių ypatų, pa j ieš
kot giminių, draugų, arba ką nors 
šiaip pagarsint. uz. tokius pagarsi
nimus skaitoma pe 2c. už žodį.

J ei v u tokius pasigarsinimus nori
nt.: palalpyt kelis karius, tad už se
kančius .sykius, .skaiinma .tiktai 
l>o l’»c. už žodį, už kiekvieną sykį.

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

l’ajivškojimus giminių arba drau
gą, *'Ki i.-ivio” kaitytojanis, vieną 
k..rtą per metus patalpiname dykai, 
tik tokie pajieškojimai neturi būt 
ilges:;: kaip 30 žodžių priskaitant ir 
adresą. Bet jei skaitytojas nor pa
talpini pajieškojimą daugiau kaip 
vieną sykį, tad turi primokėt po lc. 
už žodį, už kiekvieną syki.

Geriausiai yra garsintis "Kelei
vyje”. nes "Keleivis” plačiausiai 
skait mus lietuviu laikraštis, o pa
garsinimų kaina labai pigi.

Siunčiant mokestį už pagarsini
mus ar už kitką, p .pieninius pinigus 
galima prisiusi prastame laiške, tik 
reik užrašyt aiškiai adresą to kas 
siunčia ir Redakcijos. Su bile rei
kalu kreipianties i "Keleivį“ para
šykite adresą taip::

"KELEIVIS“
255 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Užlaiko geriausj 
KLIU. VYNĄ LIKERIUS IR 

KITOKIUS SKANIUS 
GĖRIMU- 

Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 
Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražu patarnavimą.

I62-36S 2nd st., So. Boston

Liejas į didį—didelį vieną 
Miglų paveikslą tamsios 

paslapties
Ir permaino šiltą Birželio 

dieną
Į begalę tamsą žvaigždėtos i 

nakties.
Kainas Jr.17-VI-17

| “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurię pre

numerata pasibaigė malonė- 
late atnaujinti, nes sulyg tra
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti ”Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininkų rei
kalus. •

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

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytojų mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką ncužkli- 
jnoja ir prilipina tik už le. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laiškų niekados ne
siųstų, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar nenžlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c„ 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa
tui.

”KeL” Administracija.

Ant VI 
akmens 

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

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

ENCELSIOR WATCH CO.
006 Athenaeuni Bldg. CHICAGO, TLL

TeL: S787-J

Dr. David W Rosen
Kalba Lietuviškai. TĄ>rkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nno 8 iki 10 ryte, Ni

2 iki 8 die:ią. nuo 7
8 vakars.

HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.
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W Išvalo ste, sutaisome ir išprosi- 
įj name senus.

Vienintilė Kriaučių kompanija 
j; So. Bostone, kur visame duoda 

;<< gerą ir gražų darbą už priaiaa- 
v mą kainą.
$ PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
(Į(O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESI. 
$ Todėl, kurie norit pasisindiat 
įįl gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 
;'į kreipkitės pas mu3.

Q SCUTH BOSTON CUSTOM
, TAILORING CO.
$ 273 Broadway, So. Bostoa.

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

Ilgametis patyrimas, paskutiniai medicinos mokslo išradimai 
ir elektrybė, naujausi gydymo įtaisymai ir rūpestingiausia priežiūra 
užtikrina išgydymą kiekvienam.

Tūkstančiai sergančių vyrų ir moterų gali i vengti operacijos 
peilio, gydydamiesi paskutiniais moksliškais metodais.

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

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

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

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

&r. J. II. KENEALT. 673 Wa<»lringUn SI.. RGkTOS, MASS.

i
AR NORI. KAD MERGINOS 

MYLŽTŲ?
Jeigu Mip, tai nosipirk

KREST KENDŽTŲ.
i n o Ji niekad nepamirš jus, nes 
įkendžių gardumas priverčia ją 

jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lovmey's Crest Kan
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
•Ai prisiųsk mums dolerį, o 

1 'ausi vieną svarą geriausių 
\menkoj išdirbtų kendžių.

(Terausiąs agentas Bostono.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY, 

SOUTTT BOSTON. MASS.

LA. V j .-ai, V ;*j Pao

YUDEIKOI
J’e trilaiko serą Kęst a o racijų, 

i rųaie* Ali j*. Degtai** 
Vyno ir Gigai ų.

Pirtniauvii ir parankiausia 
vieta Ketaviaoaa.

3P4 9rc2‘iw?!y ir 259 D Strsrts 
SO- BOSTON, ASS.

i...
1 visokio*Iii 
i I

visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

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

Ar jaunos merginos myli senber
nius?

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

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti už jauny vaikinų.

Knyga papuošta labai puikiais- 
artistiškaiš paveikslais. 

Kaina tik 35 centai.
Knygos reikalaukite pas:

PIPIRNINKAS.
1510 MILWALKE€ AVĖ. 

CH1CAGO. ILL. 
arba "Keleivio” redakcijoj.
Agentams duodu didelį nucšimtj- 

(komišiną).

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JU TURITE: 
NEUžMIRšKiTE TV, KURIE DABAR KENČIA BAD*.

MES NUSIUNČIAMU VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

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

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriausi* gaut p*e siu*. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. I3AGOCIUS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Siutus ir kitokius

DUOKIT PASIŪT MUMS

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROS1NAM 
VISOKIAS VYRU IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvi*

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

Telefonas: So. Boston—2191S
h
3

!|| REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TREj 
j Įjos devynerios” yra tikrai lietuviškos.!;

Jų tik ir reikalaukite ap tiekose, bet iei nerasite, Ui ;j 
rašykite žemiau padėtu adresu, ^risiur.či*ni $5 
tuojau apturėsite.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJAHKA
Sntidcda M z? gydančiu žofŪĮ ir iaknn-
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dcl 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: Viena pakeli šitą gydančią 

augmenų užmerkti j viena kvorta čysto spiruto 
ir tiek pat vandens arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę st.kiclio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNOR A, Aptiekoriss 
229 Bcdford Are, Brooklyn, N. Y.

Kampa ? North 4-tos gatvių <3B
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KŽodis visuomenei p. Šerno reikalu’’
O prenumerata atneša tik

$200.00
M. J. Domijonaitis, !)«. Graičiu- 
nas. Advokatas Gugis. Dr. joni- 
kaitis, M. Jurgelionienė, A. ka
lis, J. Laukis, Mišeika, K. 
Norkus. A. Visbaras.

Nors antgalvis yra užvardin
tas "žodis į visuomenę,” bet 
pats straipsnis visuomenės be
veik visai nelyti, o tik perdėm 
kaltina vieną Olszewski už pada
rytas p. šernui skriaudas, ir už 
kokias?

Sako: ”25 metai atgal 01- 
szewskis parsikvietė iš Euro
pos p. šerną redaguoti laikraštį 
"Lietuvą.” P. šernas rado tik 
700 "Lietuvos” skaitytojų. Ol- 
szewskis mokėjo jam po $10.00 
savaitėje ir sulygo mokėti po 
$1.00 viršaus nuo kiekvieno pri
augusio šimto naujų skaityto
jų. P. Šernas priaugino ”Lie- 
o Olszewskis mokėjo jam tik p 
tuvai” net 6.000 
$10.00, po $17 ir po $22 
tėję. Tokiu ’oudu, rasėj 
ko, atlikdavo Oiszewskio 
niuje kas savaitė po $30.00. c. 
šerno uždirbtų pinigų.

Toliau rašėjai sako. ”Keli me
tai atgal 01szewskis sakė p. šer
nui ir kitiems: "Nesirūpink, dė
de, busi pas mane visados, tu 
man daug gero padarei, aš tau 
duosiu užlaikymą nors ir jokio 
darbo nepadirbtumei.” o dabar 
Olszeevskis išmetė p. Šerną gat
vėn." 

šitokius tai kriminali-kus ap
kaltinimus metė virš minėti ra
šėjai ant Olszeevskio "Naujie
nų" No. 154. Paskui tą 
čiau kituose laikraščiuose. 
Dalykas su p. šernu yra šitokis 

Aš parsikviečiau 
Europos gruodžio 
1895 metuose. Tai su..........
džio mėnesio šių metų bus 22 
metai, o ne 25. kaip 
ko. 
tik noriu atkreipti < 
rašėjai ar nežinodami .......... . . ........ ..
uždėjo p. šernui o ir pusę meu. . j s|Tejkįeriaj skaitydami ta 
<kn<ri!iii oriilh'.it kari (1‘SZPV--- . - -

Laukis dar ir šiandien turi su
rašą duotų p. šernui knygų, ir 
kodėl jis sako, kad nei dalies 
knygų neduota. Ir Olszewskis 
p. šerno neišmetė gatvėn, tik 
pats Oiszewsk:s liko kreditorių 
iš biznio išmestas. P-nas šer
nas likosi prie "Lietuvos,” ir ko
de! jis I* Olszewskio negali ir 
toliau visuomenei tarnauti? Ko
de! be Olszevskio ir toliau nega
li "Lietuvos” redaguoti? rėdyti? 
Juk "Lietuva” yra gyva, toje 
pačioje vietoje. Ar p. šernas 
nori tik Olszeuski rėdyti?

I Per 12 paskutinių metų ()!- 
Iszevvskis mokėjo p. šernui po 
i $22.00 sąvaitėie. žmonės už- 
Įdirbdami tik po $15.00 savaitė-; 
I je pragyvena su šeimynomis ir 
: dar šiek-tiek užsičėdyja. -.kiti i 
i net namus nusiperka, o p. šer
nas, būdamas pavienis ir po 
$22.00 gaudamas savaitėje ne
galėjo njeko sučėdyti. Ar užtai 
Olszewskis kaltas?

Aš nekaltinu p. šerno, kad jis 
nevėdyjo, jis padarė klaidą, l>et 
nen.oriu, kad užtai mane kaltin
tu, kad p. Šernas nieko neužsi- 
čėdijo. Aš padariau didesnę 
klaidą, kad kišau žmonių pini
gus Į p. Šerno raštus, kurie pri
sidėjo prie išstūmimo manęs iš 
biznio. Bet užtai negaliu kal
tinti p. Šerną—tiktai pats save.

Dar vienoj vietoj rašėjai sa
ko. kad p. šernas paskolinęs 
man $150.00 apmokėjimui ad
vokato Eilioto kastų provoje su 

!kun. Kraučiunu.
Neteisybė. P-nas Šernas nie

kada man neskolino nei $5.00 ir 
aš niekad paskolos nuo p. šerno 
neprašiau. Jeigu p. Šernas mo
kėjo advokatui Elliotui $150.00 
(nors nežinau ar mokėjo), tai 
mokėjo už save, o ne už mane, 
kadangi p. Šernas buvo sykiu su 
manim areštuotas ir teistas už 
"iibel,” ir p. Eiliotas gynė p. š. 
prieš teismą taip kaip ir mane. 
Aš neatmenu ar p. šernas p. E- 
lliotui už tai mokėjo ir kiek mo
kėjo; ir jeigu mokėjo, tai už sa
ve, o ne už mane.

Aš užmokėjau p. Ellįotui 
vedimą tos provos $400. Kiek 
p. šernas jam mokėjo ar nemo
kėlio aš to neathienu.

Kad p. Šernas yra šiandien 
kritiškame padėjime ir reikalau
ja pašalpos, tas yra faktas p. 
bet Olszewskio koliojijmaįs p. 
šerno nesušelpsime. Iš 01- 
: zevvskio apkaltinimų p. šernas 
nebus sotus. Jeigu ištiesę rašė
jai mano p. šerną sušelpti, tai 
'..atarčiau jienff_ užmiršti 01- 
. zewskio nepapįldytas skriau
das, o atsiliepti Į visuomenę su 
teisingais faktais nurodančiais 
r., šerno nuopelnus, visuomenei 
padarytus, o tikiu kad visuome
nė išgirs ir p. šerną šelps. įr O!- 
szewskis iš tos visuomenės tar
po taipgi neišsimes.

A. Olszewskis.

T. Mooney žmona išteisinta.;

PAIN-EIPELIERIO-
seno ir riHiklme tbrutiro 

MilIKkjJUHIU •. .JMTIM* ĮMMLU- 
lyj« p**1
UŽ bvliklltę 
arta pditv užoiaakyti
F. AD. lUCHTER A CO. 9 

ifrat. tnr M

;piirciš!;ia ♦ v) ■ .‘tutinai
iM«t> <ye-//i^o pilto h iu/tMc. y<.’- 
kl”3 aoztdio. 'jdi- s
skavd-p /»•>.
ialėi t juhoį*', t't.,

.■vijrbrju Ubui •

Kaip skaitytojai žino, San Xt buvo joki ų. 
Franciseos kapitalistai bu- ciscos kapit; 
vo padarę suokalbį užmušti norėjo tuos 1 
darbininkų vadą socialistą dus pražudyt 
Moonev ii buvo jau nuteisę teko. Miliūną 
jį pakorimui. Bet to tiems prLiei ė teismų 
razbaininkams da negana 
buvo. Jie nutarė ir jo žmo
ną nužudyti, kad ji nepasa
kytų savo vaikams, 

(paaugs, kas užmušė jų tėvą. 
II r jie paėmė tą nekaltą mo
teriškę, uždarė ją kalėji- 
man ir laike tenai visus me
tus. Išrinko jie prisaikin- 

Ituių suolą, i kuri neįleido 
!nei vieno socialisto, nei vie- 
jno darbininko, kuris prigu
li prie unijos. Bet ir tie 
šuolininkai pripažino, kad 

I Etna Mooney yra nekalta. 
Išteisinta moteriškė buvo 
taip sujudinta, kad teisė
jus nubučiavo.

Milionieriaus Oxmano pa
nte ji išda- 

po pri- 
Gxman 
$1,000, 
liudys 

žmoną.
uimtas.

Moonev ir jo draugu su ė- 
mimo istorija musų skaity
tojams jau žinoma. Jis yra 
socialistas ir gabus darbi
ninkų organizatorius, strei
kų vadas. 0 paskutiniais 

i metais vakarinėse valsti jo
se buvo daug streikų. Kapi
talistai pradėjo žiauriai per
sekioti darbininkų organi
zacijas. Bet tos organizaci
jos augo ir tvirtėjo, augo ir 
tvirtėjo darbininkų judėji
mas. Kapitalistai griebė
si teroro—pakarti vieną-ki- 
tą darbininkų vadą, o kiti 
nusigąs ir nusiramins. Apie 
San Francisco žymiausis 
darbininkų vadas ir priete- 
lis buvo socialistas Mooney. 
Kapitalistai ir padarė suo- 
alb: ant jo gyvasties.
Pernai vasara jie surengė 

San Franciscoj patriotišką 
parodą. Ištikę tos parodos 
tarpe susirinkusiu žmonių 
sprogo bomba ir užmušė a- 
pic 10 žmonių. Kas tą bom
bą padėjo, iki šiol da nepa
aiškėjo (dabar manoma, 
kad tai buvo tų pačių kapi
talistų darbas). Bet už 
penkių dienų po tos eksplio- 
zijos liko suimti visi žymes
ni darbininkų organizato
riai: Billings, Nolan, Wein- 
berg ir Tarnas Mooney su 
žmona. Ar buvo kokie pri
rodymai prieš tuos žmones? į

niin pusės, nuo 5600 ant 2100, 
tai pagal tą sutartį aš turėjaju 
tikrą tiesą sumažinti ir p. Šer
no alga žemiau puses, nuo $22. 
ant $10.00. Bet nemažinau, aš 
Jam vis mukčiau po $22.00 kas 
savaitė, ir bučiau visada mokė
jęs, Jeigu nebūčiau likęs iš biz
nio išstumtas. Prie išstūmi
mo manęs iš biznio prisidėjo ir 
p. šerno geriejį draugai, many
dami iš to nutukti. Bet vistiek 
dar nenutiko.

Manau, iš šito rašėjai supras, 
kad aš p. šernui už "Lietuvos” 
redagavimą ne tik pilnai—bet 
nerpilnaį užmokėjau ir nelikau 
.iam niekuom skolingu. Ir supra
tę, galbūt, jie malonės ”to dis- 
miss the <laim” link "Lietuvos.” 
Bet jie turi da vieną ”claim” už 
p. Šerno ra’šytas knygas. Ge
rai. Ištirkime ir knygas, kiek 
aš esu p. šernui už jas skolin
gas.

Aš samdžiau p. šerną laikraš
ti redaguoti, o ne knygas rašy
ti. Ir kada p. šernas neturė
jo pakaktinai medegos laikras- 

taj jis rašė
SU- 

tuš- 
vietą, už kurio

Nepriteklių 3
Tai re> kia, kad 

tu primokėti 
kie 
tai 
žmonės skaito.

Nors p. šeriu.s suprato, kad 
"Lietuvos” kaštai yra didesni 

įplaukas, bet vistiek rakaka* 
■: vietoje 812.00 jau $16.00 ir 

ture į;
Ne;

sinti 
tojai 
nes v j 
y

$1:34.60 
leidėjas tu re

po $134.60 nuo 
■kvi<“i><; šimto skaitytojų už- 
. kad jo leidžiama laikrašti „i.-:*-

Sutaisytas i* kramto*- 
; suteikto išmintis- 

K u Etfyplo

kaip jie

au ntokėti jam po $16.00. 
sdi u’jant premijas gar- 
ir agentus platinti skaity- 
ir toliau augo. Ir spalių mė 
. 1903 metuose, p. Šernas 

tieikalavo algos jau $19.00 su
mokėti 

o $19.00. Pradžioje 1905 metą, 
da skaitlius skaitytojų pasie- 

. art: 5,000, p. šernas pareika- 
• vo $22.00 savaitėje ir mokė

jau jam po $22.00.
Vėliau prasidėjo klapatai, per- 

'k> i ų provos su mano pirmąją 
i pačia, su kuria ir pp. redakto- 
L.'ai mėgo draugauti, bačkutes 
.■.ištinti. Liko man du maži vai
dai ant ranku be motinos, pra
sidėjo ir ant Banko ”runs” ir ki
li kiapatal, ir tada jau nebuvo 
i-.iko laikraščio žiūrėti. "Lietu
va’ pasiliko ant apveizdos vie
no p. šerno ir nuo to laiko jos 
-kaitytojai pradėjo 
:<?.smet mažėjo. Bet p. 
;:’ga nemažėjo, buvo vis 
ąvaitėje.

Vėliau, jau p. Šernas 
neapsidirbo. Gauta jam 

■■or. p. Jurgelionis, 
velionis, viename "Lietuvos" 
..umeryje gražiai pakovojo Vil
niaus rusišką cenzorių. Cenzo- 

i rius už tai užpyko, ir "Lietuves” 
i l'u. ijon daugiau neįleido. Šitas 
gražus p. Jurgelionio

„ j ' .uas atėmė laikraščiui 
r;.,; . įt»'toju. kuriuos rurėta

i i. / x Lietuvoje. Kita sykTas ne svarbu kiex metų,|ųonjs r-i. -
. aprašė ir Chicagos 
vietinti streiką taip

”25

skaitytoj u
savai- 
i S ii-

oatį ma
i
i

aitėje ir turėjau jam

p. šerną iš! 
mėnesyje, i 

lakus gruo- ■sImas a
■

įas
Iii

mažėti ir 
>. Šerno 

$22.00

vienas 
pagal- 

P-nas Jur- 
"Lietuvos

pakolioji-
500 skai- 
Europos 

p. Jurge- 
rašydamas Chkagos ži- 

kriau- 
gerai,

daugiau, galbūt, kad Olszev 
kio apkaltinimai išrūdytų dides
niais.

Kviesdamas p. šerną iš Euro
pos pasiūliau jam $10 savaitėje. 
Ant to p. šernas sutiko. Pasiun
čiau šipkortę. jis atvažiavo ir 
užėmė prie "Lietuvos” redakto
riaus vietą. Tuomet "Lietuva” 
turėjo su virš 2.000 sktitytojų, 
o ne 700, kaip rašėjai sako. Už 
$10.00 p. šernas neilgai dirbo, 
bet netrukus reikalavo $12.00 
ir mokėjau jam po $12.00.

Vėliau reikalavo daugiau, bet 
kad tuomet "Lietuva” turėjo da 
nepilnai 3,000 skaitytojų, tai 
pasakiau p. Šernui, kad nėra iš 
ko daugiau mokėti. Ir tada pa
tariau p. Šernui kad jis pasirū
pintų vesti laikrašti taip kad jo 
skaitytojai daugintųsi ir pasiū
liau Jam po $1.00 virštaus nuo j 
kiekvieno 1 ’ - ---
nau j u skaitytoj ų.
šernas 
ir kiti. 
Kaštai 
tuomet 
per metus didesni už Įpl 
mus. Buvau priverstas _ 
koti budo padidinimui skaityto-1 
jų. kad uždengti leidimo kaštus.; 
Taigi pradėjau garsinti pr emi- 

, jas (dovanas) po 50c. ir 75c.;
užrašantiems "Lietuvą." Agen-j 
tams, pasiūliau atiduoti pusę j 
prenumeratos, už sujieškojimąjl 
naujo skaitytojo tai yra $1.00, 
agentui ir taip darant, skaity
tojai pradėjo išvalios didėti, ir j 
per porą metų pasiekta arti 
4.000 skaitytojų. P. šernas pa- 
tėmijęs skaitytojų padidėjimą 
pasiskaitę tai už savo nuopelną 
ir pareikalavo mokesties po 
$1.00 viršaus savaitėje nuo 
kiekvieno šimto nauju skaityto
jų. Mėginau pertikrinti p. šer- 
na, kad skaitytojai pasididino ne Į, Turėjau p. šerno maldauti, 
iš redaktoriaus nuopelnų, bet. :į*d leistu miti p. Balutį ir sa- 
per premijas ir agentus. V ištieki kiau: Lede, jeigu nekenti p. 
p. šernas- reikalavo mokėti po; -.alučio, tai gali visai prie ’.Lie- 

— i._:_ i—z. įtuvos” nedirbti. Gali sau ant
/akacijos išvažiuoti, aš tau vis 
mokėsiu algą po $22.00 sąvaitė- 
ic kol "Lietuva” bus mano ran
kose. tik leisk man imti Baluti, 
nes kitaip turime "Lietuvą” I 
uždaryti ir tada galėsime eiti j 
kožnas kas 
baigs netik mano 
kaštai, bet ir dėdės tamysta.

Galų gale p.
Baluti imti, ir tada kiek jis dir-

priaugančio šimto 
Ant to p. 

sutiko, bet perėjo metai 
o skaitytojai neaugo, 

leidimo "Lietuvos” buvo 
po keiis šimtus doleriu 

už Įplauki-' 
.s pats jieš-

inutę. suprato buk "Lietuva” 
ūmpatizuoja darbdaviams ir 
nr’ešinasi streikieriams: ir šita 
?aža žinutė vėl atėmė "Lietu

vai” kelis šimtus skaitytojų. Ir 
taip sau iš valios "Lietuvos” 
skaitytojai mažėjo, bet p. šer
no alga nemažėjo, vis buvo $22.

P. šernas pradėjo nesusi tai
kinti su p. Jurgelioniu, ir užma
nė, vėl kviesti p. Lalį sau i pa- 
gelbininkus, kuris kitą syk se 
niau p. šernui pagelbininkavo. 
• -rui Laliui tapus pagelbininku.
Lietuvos” Įtalpa persikeitė i 

; rynai socialistišką. Gal P- La- 
is manė tuomi patraukti socia- 
•stus prie "Lietuvos" skaity- 
'.o. bet apsirikta. Socialistai 
Lietuvos” vistiek neskaitė, o 

(buvusieji skaitytojai naują lai
kraščio pakraipa 
' Lietuvos”
L sumažėjo iki 2100.
no 
C’O 
vos’ 
irti $11,000.00, o Įplaukimai ne
siekė nė $5.000.

Ką daryti? Tariau ant galo 
turime imti geresni redaktorių, 
ar "Lietuvą” uždaryti. Likome 
tik ant 2100 skaitytojų. Leidi
mo kaštai siekia arti $11,000.00. 

(o Įplaukimai nesiekia $5,000.00. 
i Reikia pridėti suvirs po $5.000 
per metą. Ir pasakiau, kad no
riu imti už redaktorių p. Balutį. 
P. šernas Balučio nenorėjo, prie- 

j.'inosi. Nežinojau ką daryti, 
i žudyti kas met po $5.000.00 ir 
$6,000.00 "Lietuvos” nepritek
liui syki reįks galą prieiti. Už
daryti "Lietuvą.” žmonės pasa
kęs, kad Olszewskis jau bankru- 
tija, užpuls ant Banko ir taip- 
pat bus galas. Ir ką dabar da- 

i rvti?

I

I

piktinosi ir 
skaitytojai mažėjo. 

Bet šer- 
alga nemažėjo, vis buvo $22.- 
sąvaitėje. Tuomet ”Lietu- 

leidimas kaštavo per metą

■r metą.

čio užtalpinimu 
knygas, ne kad man lobius 
krauti, bet kad užtalpinti 
člą laikraščio 
pripildymą jįs ėmė algą tokią, 
kokią pats sau diktavo, 
dėl tai už rašymą šitų knygų 
nesu p. Šernui

P-n ui šernui 
gviau parašyti 
š paltų knygos, 
surankįoti bėgančias žinias, 
gi jis darė tą, ;'v" 
atsėjo. Užtai 
truko visada bėgančių žinių 
tai ir "Lietuvos” skaitytojai 
mažėjo, kati "Lietuvoje” rasda
vo permažai žinių. įr užtai man 
prisėjo kas met žudyti suvirs 
po $5,000.00 pridengimui "Lie
tuvos” leidimo kaštų.

Kad uždengti "Lietuvos” de
ficitus, aš spauzdinau p. šerno 
perleistas per laikrašti knygas. 
Bet geriau bučiau padaręs jei 
nebūčiau jų spauzdinęs. Į atspau 
zdinimą tų knygų sukišau daug 

nei pusės 
šiandien 

manęs pi- 
iš turiu tik knygas, ir 

reikalavi-

Ir to-
aš

skolingu.
matyt buvo len- 
laikraštin porą 
negu ton vieton 

, tai
kąs jam lengviau 

"Lietuvoje” ir 
už-

tūkstančių dolerių ir 
tų: pinigų neišrinkau, 
žmonės reikalauja iš 
r-igų, o 
knygomis negaliu jų 
mc užkibti.

Ir todėl aš likau skolingas ne 
p. šernui, bet žmonėms, kurių pi
nigus i p. šerno raštus sukišau. 
P-nas šernas savo mokesti ga
vo kas savaitę.

Rašėjai sako: ”P-nas šernas 
tarnavo visuomenei per 30 metų 
sueikvoje savo pajėgas, o Ol- 
szewskis užtai jam neužmokėjo, 
nei dalies knygų nedavė ir ant 
galo gatvėn Išmetė.”

Jei p. Šernas visuomenei tar
navo, ta; nepriderėtų reikalauti 
užtai mokestįes nuo Olszewskio, 
bet nuo visuomenės, kuriai jis 

Ir nors p. šernas sa- 
visuomenei tarnavo, 

nuo Olszewskio 
Olszzewskis mo- 

i tiek kiek jis jam 
r.eatsižiurint ant to, 
štai Olszev-’skf kas met 
varė po $5,000.00 ir

Padekavone “Keleiviui".

I

uzi

pirkti teisėjai teis 
vė. Viena mergina 
sieką pasakė, kad 
žadėjo iai užmokėti 
jeigu ji prisieks ir 
prieš Mooney ir jo 
Ir Oxman dabar

Jis prisiekė, kad matė ir to 
užtenka. Jis da papirko ki- 
tus, kad i N i:vi prisiektų, 
ju.j Mooney su savo drau
gais kaltas. Ir tais liudy
tais, tomis prisiekomis pa
siremdamas teismas pas
merkė Mooney pakorimui, 
kitus :;u juo areštuotus nu
teisė iki gyvos galvos kalėji
mam Pasiliko tik Mooney 
žmonos byla. Kapitalistai 
rengė jau ir jai kilpas, bet 
tuo tariai vienas iš tų žmo
nių, k ’ii kapitalistai norė
jo papirkti kad liudytų prieš 
Mooney, nuvažiavo į San 
Francisco ir išdavė Mooney 
advokatams visą tą velniš
ką kapitalistų suokalbi. Ka
da išėjo aikštėn šitie praga
riški kapitalistų pienai, tai 
tuomet jau nebuvo žmogaus 
Kuris tikėtų, jog Moo* ey ir 
kiti jo draugai yra kalti. To- 

kapitalistai 
ė ką tik galėjo, susirin- 
prisaikintus su.olinjakus 

■ ginusia iš visokių biznie- 
ir bosų, ners neįleido i 

nei vieno susipratusio 
bininko, bet visgi negalė

jo jų Įtikinti, kad Rena Moo- 
i'ey yra kalta. Ir prisaikin- 
tu ių suolas ją išteisino.

Nors pats Mooney buvo 
jau nuteistas miriop ir turė
jo būt pakartas jau 17 gegu
žės. bet kada šitas pragariš
kas kapitalistų suokalbis pa
aiškėjo. tai nuosprendis li
kos sulaikytas ii nutaria 
perkratyt bylą iš naujo. 
Dabar jau nėra abejonės, 
kad ir jis bus paliuosuotas 

Jei teismai butų ne kapita
listu rankose, tai suokalbi
ninkams už pasikėsinimą 
ant nekaltu žmonių gyvas
ties butų riestai, bet dabar 
kuomet pats prokuroras tą 
suokalbi remia ir užsispy- 
įęs reikalauja darbininkų 
račiams mirties, tai tokie 
Oxmanai vargiai bus nu
bausti.

;i7
.1J 1

10 m. So. Bostone.
3»9 Broadway, 

80. BOSTON, MASS.
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dėl nors dabar 
darė 
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riu 
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Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ1 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame- ) 

rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. )

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto | 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji galit 3 
kreiptis laišku šiuo adresu: (30) n 

J. A. KATKUS 
i': 2204 Forbes st^ Pittsburgh, Pa. 3

j

-k?
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Dr. A. F. CRIST6K
401 MARLBOROUGH ST„ 
netoli Massachusetts avė.

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimai ir 

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

Į nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
(’rivatiškas Lygonbutis su 26 ge

moms lovomis. Visais moderniškais 
įtaisymais ir aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausią 
atydą atkreipia ant visų ligonių, jei
gu pagelba arba gydymas yra gali
mas. Kreipkis tuo udrėstl?* “< “* *
401 Marlborough Street, 

Boston, Mass.
Tel. Back Bay 807.

Ligonius ateina į namus apžiūrėt 
ant pareikalavimo. Gydau jau per 18 
metų. Kalbame ir rusiškai. (23)

'Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą moscia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 

' baitu. Toji mostis išima plotinus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša- 

. liną visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampoms. (32)

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

Gerbiamoji Redakcija!
Mes, Philadelphijos Gene- 

i ai Hospital ligonbučio ligo
niai, siunčiame jums šir
dingą ačiū už siuntinėjimą 
mums gerbiamo laikraščio 

Keleivio”. Skaitome pa
sidalindami ir džiaugiamės.

Kad išreiškus jums musų 
pasitenkinimą ^Keleiviu“ 
eridedu čia lietuvių ligonių 
pasikalbėjimą su ligonbučio 
daktaru, kuris matydamas 
musų dideli Įdomavimą "Ke
leiviu” užklausė:

—What paper do you 
i ead ?

Gavęs atsakymą,kad skai
tome lietuvišką laikrašti 
"Keleivi,'’ jis pastebėjo:

—We thought Lithua- 
nians are reading oniy 
ehurch booj<s.

Papasakojus mums jam. 
kad mes visi čia esanti jau 
netikime i maldaknyges ir 
tūkstančiai lietuviu, kurie 
skaito "Keleivį,” netiki ku
nigų melams, jis užklausė 
musų, kokios pakraipos yra 
"Keleivis.” Paaiškinus, kad 
socialistiškas ir veda atkak
lia kovą prieš prietarus ir 
žmonių tamsumą, jis paša-į 
kė:

—I believe 
alist paper 
other.

Linkėdami 
"Keleiviui” ........ ... 
kloties ir kad jam butų ati-. 
daros kiekvieno lietuvio pa
saulyje grintelės durys, neš
tų visiems šviesą ir tiesą, 
pasiliekame su didžia pa
garba Joseph M a kėlus,

John Bud r inkis. 
Frank Kibu ry s.

tarnavo, 
vo rastais 
bet makesties 
reikalavo. Ir 
kėjo p. šernui 
diktavo, 
kad tie ra 
i skolas 
$6,000.00.

Iš n. šerno raštų visuomenė ir 
šiandien nebūtų jokios naudos 
turėjus, jeigu prie jų Oiszews- 
kis nebūtų prisidėjęs su savo 
sunkesniu darbu. Parašytų p. 
šerno raštų visuomenė negalė
jo skaitytį pakol jų atspausdini
mui Oiszewskis tūkstančius ne
sudėjo. Atspausdinti tuos raš
tus. 01szewskis turėjo apmokėti 
ne vien p. šerno alga, bet ir ze- 
cerių algas, kurie tų raštų lita- 
ras statė. Turėjo apmokėti ir 
už popierą ir preso darbą ir in- 
troijgatorių ir iliiustracijas, tu
rėjo sudėti i juos savo visą 25 
metų sunkų darbą ir uždarbi pa
kol tuos raštus Į knygas paver
tė, kad visuomenė galėtų jais 
naudoties. Olszewskio 25 me
tų uždarbio atspauzdinimui p. 
Šerno raštų neužteko, reikėjo Į 
juos kišti dar ir žmonių pinigus, 
o jš parduotų knygų Olszewskis 
nei pusės tu pinigų neišrinko, 
ir ant galo liko iš biznio išspaus
tas.

P-nas šernas tarnavo visuo
menei, kad jai raštus rašė; 01- 
szewskis taip pat tarnavo vi
suomenei atiduodamas savo 25 
metų uždarbi tų raštų atspauz- 
dininmui.

P-nas šernas už patarnavimą 
visuomenei gaudavo bent po 
$22.(M) nuo Olszewskio, o ką už
tai Olszewskis gavo, kad visuo
menei tarnavo? Gavo užtai nuo 
virš paminėtų rasėj u grąžų pa-

Geriausi apetitą žmogus 
turi tada, kada nėra kas 
valgyt.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT ”K ELEI VĮ.”

p. šernas- reikalavo i
$1.00 viršaus kaip buvo žadėta. (

Bet kada susėdome rokuoti 
koki pelną laikraštis atneša lei
dėjui, tai gavome šitokį rezulta
tą:

100 nauju skaitytojų po $2.00 
atneša leidėjui $200. per metus,' 
o turėtų kaštuoti šitiek :

Agentu kom. po $1.00 kaštuo
ja . ‘ $100.00:]

Redaktoriui po $1.00 savaitė-į
je. per metus $52.00:

Dovanos tik po 50c. padaro bo, aš vis jam mokėjau po $22.1 
kaštų $50.00 kas savaitė iki paskutiniai die-l

$80.00 savaitėje zecerių ir riai, kol trsutisai neatėmė "Lie-!
klerkų algos, randa, šviesa ir tt. tavą” j.š mano rankų.
kas ant 100 skaitytojų atseina Taigi jeigu laikyties sutar-! koliojima lietuviu laikraščiuose 
po $2.00 savaitėje, o per metus " . ----

$104.00
Popiera. presą ir pačta po 55c 

už 100. $28.60

L.

sau. Tada pasi- 
nepakėliami r*

Šernas lejdo p.
more in socia- 
than in any

gerbiamam
kuopui klausios

per metus atseina $334.60 
Viso kaštai už 100 skaitytoju

Taigi jeigu 
ties, ant kurios rašėjai rėmėsi. Į 
kad mokėti p. šernui po $1.00 P- šerną gatvėn išmetė ir nei da- 
viršaus nuo kiekvieno priaugan-'l,o< nr ”
čio šjmto nauju skaitytoju, tai 
skaitytojams mažėjant, reikė ir 
p. šerno alga mažinti, tai yra: 
kada skaitytojai, sumažėjo-»že-

Rašėjai sako: ”Olszewskis
/vn 4- < i*»vi zk 4- A J —

lies knygų nedavė.”
Neteisybė. Devyni metai at

gal 01szewskis p. šernui davė 
tiek knygų kjok jis reikalavo,* 
nors nebuvo reikalo duoti. P-nas Valstija

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

AS noriu suiipąjinti su kiekvienu ser- 
ganti'i. lietuviškai kalbančiu '.yni ir mo
tete paiaitlye. Ali noriu, kad jie mane 
žinoti), kaipo teisinzą draugą ir geradari— 
kad žinoti; kas 2Š kuomi aš č:.ti—lea aš

n padaręs praeityje ir kad žinoti) apie pra
kilni; darbą. kurį aš dabar veikiu. K mano 
paveikslo jt;s z-vite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu p< r daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dūlei 
mano iltnj metų mokslo, tirinęjimt; ir patin
au). AŠ atidžiai studijivau ir tirinėįau tas se
nas ehrnni?vkn% giliai įsiv dusias figas taip 
sunkiai gydomas ir apie kttrias kiti daktarai 
taip mažai žino. AM noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. AA jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
Ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
lhi<>«lamą Knyg.j ir skaitykite HHHiO JiF3- 
n c* irs a viltfcn.

VO LIGOS
• 

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Prictvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musą 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokią smarkiu 
ir chronišką ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimaą 0dc3 Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

•
ParsisiŲsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa

kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtari tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jusn senų laikų srat- 
kata, stiprybe ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėjo sunkiai uždirbtus 
am nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu Tadą | svei

katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimu priežastis ir kaip jusų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk <civo pilna vanta ir ivlrvs.i, iškirpk ir ar^sk mums ši*n<1i*n. 

Neužmiršk užlipinti stempa, kad laiškas pas mus ateit? greitai.

Dr. J. RusSELL PRICE Co.. L llOl -9 So. Cltnton 8t„ CMcago, UL
Gerbiamieji:—M»-Mžhi man timjans pasiusti Tinai dykai, apšoktai 

pačia brangią m~dikali.->ką knygą.
Vardas ir pavardė....
Gatvė ir No...................
Miestas ........................... 1<•
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VlSOKlOSjlNlOS Vietines Žinios!
VALDŽIA KREČIA muuvm

KOMEDIJAS.
Kapitalistiškoji Amerikos 

valdžia tiesiog komedijas 
daro su alkanais žmonėmis. 
Kaip tik apskelbta Vokie
tijai karę, maisto trustas 
pakėlė maisto kainas nuo 2 
iki 50 procentų, 
darbininkams 
Pragyvenimas 
kams pasidarė beveik nega
limas.

Wilsonas tuomet pasky
rė demokratą Hooverą, kad 
jis kontroliuotų maistą. Po
nas H00veras kreipėsi i ku
nigus prašydamas, kad jie 
patartų žmonėms neeikvoti 
perdaug maisto. Kuomet 
žmonės negali sočiai paval
gyt, jiems patariama never
sti perdaug maisto laukan. 
Tas parodo, kiek kapitalis
tiškoji valdžia supranta dar
bininkų padėjimą.

Negana to, i kongresą li
kos Įneštas maisto bilius no
va tuo tikslu, kad aprubežia- 
vus razbaininkus ir maisto 
trustus. Svarstant tą bilių 
pasakyta daug karštų kal
bų. Kai kurie senatoriai 
šaukė ant maisto spekulir- 
toriu: „Iškarti tuos plėši
kus!’’

Žmones manė, kad dabar 
tai jau tikrai maistas atpigz 
Bet štai maisto bilius pero 
ną ir senatas nutaria, kad 
kviečių kaina negali būt že
mesnė kaip $2 budeliui. Bet 
kokia turi būt aukščiausia 
kaina, senatas nepasuk i. 
Vadinas, jam rupi, kad kap - 
talistai neimtų tik mažiau, 
kaip $2, bet aukščiau jie ga
li kelti kiek tik jiems patin
ka.

Taigi galima tikėtis, kad 
neužilgo svarui duonos tu
rėsime mokėti 25 centus. 
Tai ve ką reiškia darbinin
kams balsuoti už demokra
tus ir republikonus.

25 
Bet algą 
nepa keltą, 
darbinin-

Reikalauja tiesos 
Mooney byloje.

Liejios 29 ii. Coriimon so
de įvyko Bostono C. L. V. 
surengtos prakalbos dėlei 
d. Mooney gelbėjimo iš ka
pitalistiškų nagų, kurie ty- 

jkoja išplėšti darbininkų va
dovui gyvastį. Kalbėtojai 
išaiškino visą niekšišką vi
sos Amerikos kapitalistų 
suokalbį apkaltinti darbi
ninkus už San Franviscoj 
bombos padėjimą po paroda 
už "preparedness.” Vienas 
kalbėtojų kalbėdamas apie 
"Cnambers of Commerce’ 
kapitalistų 
pavadino ją ”Star-spangle< 
Bandits” (žvaigždėms 
dantis banditai). Tas var
das ištikrujų kaip tik ir tin
ka tiems razbaininkam.s. iš- 
parodę visas kapitalistą] 
niekšystes, išparode d. Moo- 
neys pakorimui nuteisima: 
budus, išparode.kaip dartr- 
ninkams pasisekė išgelbėt 
drgę Keną Mooney.kalbėto
jai reikalavo, kau Amerikos 
organizuoti darbininkai ne
leistų kapitalistams nužu
dyt drga Moonev, bet pri-i 
verstų teismą pernagi-inči j 
jc bylą.

Tuo tikslu likosi virš 39»>' 
žmonių vienbalsiai priirnm 
sekanti rezoliucija:

"Kadangi 14 metų 
ves Internacionalėj Mould 
rių unijoj gerai 
nariu Thomas J. 
kosi nuteistas nunop.

organizazciją.
*

spir.-

išbu-

h ko ta Biblija nepasaka.
Liejios 29 d. ’ <

tas” E. L. Cardey išdrožė 
šitokį pamokslą:

"Rusija ne lik atgaus sa
vo galybę, bet ji vieną die
ną. netrukus, nušluos Kon- 
stanlinoiKili ir Jeruzolima.1 • c

•Jeigu aš teisingai perpasa- 
koju Ezekėlio pranašystes, 
tai Rusija isiveržš Į Ameri
ką su pagelba Vokietijos. 
Rusijos su 1‘rusija susivie
nijimas yra galimu daiktu.” 
Ir toliaus išvedžiojo, kad 

pranašas Ezekėlis 700 metu 
pirm Kristaus gimimo, jau 
užreiškė. kad Rusija pasku
tinėse dienose paims Kon
stantinopolį ir Jeruzolima.

Ir ištikrujų yra Ameriko
je žmonių.kurie pakvaišėlio 
klausosi su "rimtumu.” 1 
lijnis Ezekėlis apie tai. kad 
pasaulyje apart Palestinos 
yra kilos šalis.apart Afrikos 
smiltynų yra da ir kiti 
sausžtmiai tiek pat daug ži
nojo ir išmanė, kaip evan
gelistas Cardey kad išmano 
rusų žodį "blažennyj du- 
rak." Ką Ezekėlis galėjo 
žinot, kad ant žemės skritu
lio randasi sausžemis. apie 
kurį mokytesni už Ezakėli 
Euroi'os vyrai nieko neži
nojo iki 143-i metų, kuomet 
Kalumbas atrado.

Kapitalistai nesigėdi net 
bepročius panaudoti, kad 
tik neprotaujantiems žmo
nėms Įpasakojus, jog 7'.-V 
merikai gresia vokiečių už 
puolimas."

evangelis- ;į;In ,1 i
T<!<(Iiį
(l(<1<$

Rengia L.S.S. 60-ta kuopa
Subatoj po pietų, 4 Rugpiučio-August, 1917 

ROt’KBEE" PAKKE, MATTAPAN. MASS.
Važiuot reikia eleveiteriu iki Forest Hills, o nuo 

tenai paimt Milton karą, kuris priveža prie pat vie
tos; išlipt reikia ant Richmona Road. Nuo Rich- 
mond Road pirmas keliukas po dešinei i pikniko vie
tą. 0 kas važiuoja tiesiog pro Milton, tiem reikia 
eiti 5 minutes nuo skvero Ashland St ligi geležin
kelio. Antroj pusėj, po kairei, parkas.

Visus širdingai kviečia KOMITETAS.
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SAUGIAUSIA BANK A

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.
KAP1TALIS ................................ $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNAR.— PREZIDENTAS
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Bib-

Banditai pradeda p!ė>t 
žmones.

Pastaruoju laiku a; 
maskavę banditai prad 
užpuldnėti bizniu \ iet is 
revolveriais versti ai i !i;

10 vai. 
plėšikas 

-. 175 Fe- 
i bartea- 

------- .......... -------- i>a- 
Ikė atiduoti visus pirkus iš 
registerio. Paėmęs 1U3 do
leriu banditas rengėsi išeii, 
bet tuo tarpu Įnėjo saiiunan 
kostumeris, banditas te
čiaus vikriai pasigavo ir tą. 

1 revolveriu suvarė i kertę ir 
; pats atbulas išėjo pei slenk
sti ii dingo.

liepos 30 d. apie 
vakare maskuotas 
Įnėjo į saliuną po nr 
dera! st.. ir atkišęs 
derio krutinę revoivt 
kė atiduoti visus pi

Pasiutusi katė p. idarv 
maža baimės.

Liepos 30 ir 31 dienos

n

' SS. \ i-to rajono piknikas
Ateinančią subatą, (įug- 

jiiučio I 1 I^avvrenee’o lietu-: 
. iu socialistų kenujėje Ims 
didžiausias piknikas, kuri 
•engia Mass. valst. lietuvių 

socialistų rajonas.
Nciižinirškite, kad soc’.a- 

iistų kempėj ne^imaišo sve
timtaučiai. Suvažiav ilsieji 
lietuviai jaučiasi kaip pas 
save namie. Šokiams 
.mikiausia. Be šokių 
:vairiausių žaidynių.

1* \S VRG V Važiuojant iš Lavvren- 
cii'o i pikniko vietų, reikia imt karas 
su užrašu Haverhill, ant kampo 
Hamp. hiie ir Short strs. ir išlipt 
ties Alaple park.. eiti dešinei.

Visus kviečia KOMITETAS.

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

KANKA ATIDARYTA SU
KATOS VAKARAIS nuo 7 — S 
padėjimui pinigų taupiuimo ar
ba čekių skyriuje.

PADĖT PINIGUS J BANKĄ. 
GALIMA PRISIŲST PER LAIŠ
KĄ. todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
mu lietuviškai, nes Batikoj duba 
lieluvys Jonas Zilinskis.

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

Todėl lietuviams pranešame, 
kad nelaikytų savo pinigų kur 
nors neištikimose vietose, bet 
padėtų j saugių bankų kuri yra 
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moka vi.-iems teisingų nuošimtį. 
Padėt į bankų galima ir po ma
žai.

PIGIAI ANT

salė 
bus

.G
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CHICAGO! ĮSAKYTA 
ŠAUDYT STRE1K1ER1US.

Pereitoj sąvaitėj Chica
go j sustreikavo apie 5,000 
svičmanų ant 19 geležinke
lių, kurie sueina Chicagon. 
Streikas kilo dėlto, kad ge
ležinkelių kompanijos atsi
sakė pripažinti darbininkų 
Brolijai teisę skirti jardu 
užveizdas.

Svičmanų streikas sup?.- 
raližavo geležinkelių judėji
mą ir sustabdė karinės me- 
degos siuntimą. Darbinin
kai, kurie nepriguli prie un’- 
jos, prie streiko neprisidėjo. 
Kad streikieriai nemaišytą 
streiklaužiams darbo, fede- 
ralė valdžia pastatė kare - 
vius ant sargybos ir įsakė 
šaudyt visus, kurie tik ban
dys kliudyti darbą. Tai tau 
ir demokratiška Amerika, 

ko-
<T'

Darbininkams nevalia 
vot, kad pagerinus savo 
venimą.

ANARCHISTAI 
PALEISTI.

Vyriausio šalies teismo 
pirmininkas Brandeis liepė 
paliuosuoti iš kalėjimo Fir
ma Goldman ir Alexandrą 
Berkmaną, kurie buvo nu
teisti 2 metams už "kons
piraciją” prieš priverstiną 
kareivvstę. Brandeis pasa
kė, kad jiems jokios kon - 
piracijos neprirodyta, o ai 
tra—ir pati priverstinoji 
kareivystė yra priešinga 
konstitucijai.

STREIKAS TACOMOJ.
Tacomos mieste, Wa- 

shingtono valstijoj, strei
kuoja darbininkai. Kapita
listu laikraščiai rašo, kad 
streikieriai kelia ir riaušes. 
Pereitoj subatoj 5,000 strei
kierių apipuolė kelis gatve- 
karius, suėmė 5 kondukto
rius ir supi austė gatvekarių 
vielas.

sto\ meni 
Mooney Ii- 

IX V/K? A illH-ViCmC AVĮ/v \
duojanties papirktų liudi
ninkų liudijimais:

"Kadangi prirodyta, kad 
Estelle Smitho, Croivley ir 
McDonaldo liudijimai pa
naudoti nuteisimui M'arren 
K. Billings’o yra griešta 
priešginybė Oxmano liudiji
mams. kuriais pasiremta 
nuteisiant T. J. Mooney;

"Kadangi 21 liudininkai 
skaitlingos fotografijos ir 
laikrodis yra neužginčyja- 

mos teisybės prirodytojais; 
ir _ ______

"Kadangi teismo nuos
prendis, paremtas fabrikuo
tais prirodymais yra vaisiu
mi biaurių šmeižtų, faktų 
iškraipymo ir melagysčių 
skelbiamų per 6 mėnesius 
spaudoje, kad klaidingai 
Įtikinus visuomenę, todėl:

"Mes. Bostono Centralė 
Darbo unija, reprezentuo
janti virš 80,000 darbininkų 
vyrų ir moterų, protestuoja
me prieš iškoneveikimą tie
sos. išreiškiame savo gilų 
Įsitikinimą link Thomas J. 
Mooney ir jo sandraugų ne
kaltybės ir prižadame jiems 
savo pagalbą pasiekimui 
tiesos."

Už purviną pinigą gali 
nupirk! švariausi daiktą.

I

Pasekmingos prakalbos 
Cambridge.

Liepos 26 d. LSS. 71 kuo
pa buvo surengusi prakal
bas. Publikos prisirinko 
pilna svetainė, nežiūrint i 
tai, kad oras buvo labai šil
tas.

Kalbėjo draugas J. B. 
Smelstorius, apie Ameri
kos įsikišimą i karę, jos tik
slus, ir kaip turi laikyties 
darbininkai šiame momente.

Trumpai prisiminė ir apie 
Rusijos dabartinę suirutę. 
Sako: ’’niekas negema be 
skausmo, nėra to gero, kuris 
įvyktų be blogo.”

Pabaigoje kalbėtojas agi
tavo prisirašyti prie socia
listų, pabrieždamas: kad 
ateitis priklauso socialis
tams. Prakalba ant publi
kos padarė gerą Įspūdi, tą 
liudija atidus tėmijimas ir 
garsus aplodismentai.

Per šias prakalbas prie 
kuopos prisirašė 25 nauji 
nariai. Politikos kankiniu, 
fondui aukų surinkta $10 Į 
su centais.

Smagu ir pasidžiaugti, 
kad socialistą eilės ta.p smal
kiai auga, 71 kuopa dabar 
jau turi apie 100 narių, gra
žus būrelis, 
buoties, kad 
bo vaisių.

’O

Smagu ir dar- 
matosi to dar-

Uranas.

bu
vo karščiausiomis ūmi •

9G laips- 
tos kait- 

pasiuto 
pradėjo 

Po- 
iui u-

Merkimas pasiekė 
nius kaitros. Nuo 
ros Cha riesto\vue 
didelė kalė, kuri 
terorizuot i gy ventt> j i • s.

Įlicija susirėmė su pa.- 
i šia kate Bunker Hili gatve- 
ije.
' bėgt.
■ net galų g,... . .......
Fitzpatriek taikiu šuviu 
dėjo pasiutusį žvėrį.

Plėšikas yra jaunas 
ras.

I

Šaudoma katė pasileido 
polirija gi vaikytis, 

jale nolicmanas 
pa-
vy-

12 loto 
vri'iigton 

pas (?)

T
T

Naujas Išradimas
Naujai 

nuo kojų 
d< jimo. 
prašalina 
teikia da 
tingai vasaros laike, 
informacijų rašykite žemiaus pa 
duotu adresu:

Taipgi parduodu naujos ma
dos laikrodi liūs, ant kurio gali
ma matyt laika ir be šviesos 
tamsiausioj naktyj. Parduodu 
pigiai tik už 2.00.

L. \VENTZ MD'S CO.
East \ andergrift, l‘a.

išrastas chemikalas, 
prakaitavimo ir sinir- 
Euris trumpu laiku 
tų ligų, kas jums su- 

ug nesmagumo ypa- 
Platesnių

i

j J. MATHUS 

Geriausias Lietuvio
SALONAS IR RESTAURACIJA, 

ą! Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
(( ir užkandžiai. Patarnavimas pria-

I

C1
L •

J( ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

' i Parankiausia Lietuviška užeiga.

J. MATHUS
Į ( 342 Broadwi>y, So. Boston, Masa.

ten-rl-l-lrte-Si^rL i ;J-i. L? I. L i .k tuMOMĮ 
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Idealis 
Muilas

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

Severa’s 
Medicated 
Skin Soap

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

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

SEVERA’S 
ANTISEPSOL 

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

Kaina 25 centai

SEVERA’S 
FOOT POVVDER

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

Apart augščiau minė
tų preparatų, dar at
kreipiame atyda l kitas 
gydomąsias toaletines 
rcikmenas. išdirbinėja- 
mas ir pardai inėjamas 
po “Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų. parduodamų vi
sur aptiekose, arba už
sisakyki: tiesiog, jeigu
arti jų gauti negalite.

<£■i
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W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA
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I - *r džiausią atyda, nežiūrint ar ii y

r Gyduolių galite gauti, kokias tik U 
pasauiije vartoja, taipgi visados-I 

j, randasi lietuvis aptiekorius. :,

i EDVARD DALY, Savininkas r
18 Brca^ay, So. Bcston. p 

te Galite reikalaut ir per laiškus, j • 
j o mes per ekspresą gyduoles at- Į i 
£ '9UIISŪU - Į

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia
Sut&isom Receptus su

c 
L 
j

di- ; •
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į. Lietuvos atvežti ar amerikoniški.^’
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J. J. Kelley &Co.|
t

I Akušerkai
m Pabaigusi kursą X\ umans Medical 

Collegc, Baltimore. Md.
5? Pasekminvai atlieka savo darbu orio Q
5 ^inxlyino. taipgi suteikia visokias Puidas ir 

xxixelba invairiose moterų livrosc.

• F. Stropiene, st
• SO. IIOSTO.N. ***<

r

Geriausia
Lietuviška M

»

VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RŪŠIES- 

Gardus Alus. Klius, Lageris 
Vynai, Konjakai, Degtinė 

ir Kvepianti Cigarai.
Patarnavimas prielankus 
teisingas.

215—217 Broad way 
SO. BOSTON, MASS.
-r-H-H-i-i-i-i-H-i-i idlLMet-tč*
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Sg. Bostone 
d ir apielinkėj

Gyduoles sutaisome kurios tik pasaulyje
• ___• • ------Z •• a r - -ir prisiunčiame 

visokias,
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus, 
l’arr.oda plaukams..................
Vaikų ramintojas ..................
Nuo suirimo nervų .............
Bobro lašai ............................
Nuo saules nudegimo ....
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ...................................... 75c
Kraujo Valytojas............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos l.'1')
Nuo Reumatizmo ............. $1.00

25e
50c
25c
50c
20c
2oc

1.00
1.00
50c

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir .-'kyščiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalai minui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............. 1.03
Gydu. nuo "komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50.; 
I’roškos nuo nerviško gaivos

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

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Biakčms ir tarakon. nuodų 25c
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Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.
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dį PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekviena* nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau- 
šia i ijųst ”Money Orderiu,**popierinius galima siųst tiesiog pa- 

-1 T prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio** ir 
Į į J: prilipy t už 2c. markę.

"K ELEI VIS,w SO. BOSTON, MASS.

Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
į 223 puslap. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkamų 
H deklamuot ant viešų susirinkimų.
L Knygoje trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IK DARBININKIŠKOS.
L Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje, t Kiekvienas turčių papuošti savo knygynų minėta knyga.

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

I SIELOS BALSAI

Taipgi užlaiko visokius

MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 
LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tL 
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausite 
teisingų ir gerą patarnavimą.

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. Bostu s

E. J. Mažeika
GERIAUSIV LAIKRODĖLIŲ 

LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 
KRAUTUVĖ
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