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Naujoji Rusijos vyriausybe puolė.
KERENSKIS SU SAVO 

DRAUGAIS REZIGNAVO. 
Bet visų partijų prašomas 
jis vėl pasiliko ir organizuos 
naują valdžią, kurion įnei- 
sią daugiausia socialistų.
Pereitos pėtnyčios vakarą 

rezignavo premjeras Keren
skis ir visi kiti ministerijos 
nariai, išskyrus tik vieną 
premjero vietininką Nekra- 
sovą. Bet paskui visi minis- 
teriai savo rezignacijas atsi
ėmė ir vėl pasiliko ant vie
tos, tik vienas užsienio mi
nisteris Tereščenko negrįžo.

Kerenskiui rezignavus 
Žiemos Rūmuose tuojaus 
buvo sušaukta penkių parti
jų bendra konferencija, kuri 
tvėrė per visą naktį. Kiek
vienos partijos atstovas iš
reiškė socialrevoliucionie- 
riui Kerenskiui pilniausi pa
sitikėjimą ir prašė, kad jis 
pasiliktu ant vietos, nes tik 
jis gali išvesti Rusiją iš da
bartinio keblaus padėjimo. 
Konferencija pripažino, kad 
nuo 1613 metų, kuomet pir
mutinis Romanovas buvo iš
rinktas įvedimui tvarkos 
po lenkų karės sumišimo, to
kio krizio, kaip dabar, Rusi
joj da nebuvo.

Visų maldaujamas, Ke- 
renskis savo rezignaciją 
atsiėmė ir pasiliko ant vie
tos. Tuomet, kaip praneša 
vėlesnės telegramos, visi mi- i 
nisteriai padavė Kerenskiui i 
savo rezignacijas, kad jis 
galėtų suorganizuoti naują 
ministeriią sulyg savo nuo
žiūros. Kadangi Kerenskis 
pats yra socialrevoliucionie- 
rius, tai manoma, kad ir 
naujon ministerijon jisai 
pasirinks daugiausia socia
listų ir revoliucionierių.

Šitą krizį išaukė buržuazi
nė kadetų partija. Mat, ke- 
liatas tų kadetų po sumiši
mu Petrogrado gatvėse an
dai iš ministerijos išėjo ir jų 
vietos iki šiol buvo neužim
tos. Kad tas vietas dapild- 
žius, buvo užvestos su kade
tų partija derybos (taip sa
ko telegramos). Kadetai 
sutiko įneiti ministerijon, 
bet pastatė išlygą, kad į mi
nisterijos reikalus nesikištų 
jokios pašalinės organizaci
jos ir kad pasitrauktų nuo 
savo vietos žemdirbystės 
ministeris Černovas, kuris 
yra smarkus socialistas, rei
kalauja žemių nacionaliza-• 
ei jos ir todėl Rusijos tur
čiams baisiai nepatinka. Už
sienio ministeris Tereščenko. 
kadetams taipgi nepatiko. 
Bet Kerenskis atsisakė ka
detu delei aukauti Černovą 
ar Tereščenką. Tuomet de- j 
rvbos su kadetais truko ir 
jie pradėjo šmeižti Černovą, 
buk jis turįs su vokiečių val
džia ryšių.

Taip biauriai šmeižiamas 
drg. Černovas parašė Ke-’ 
renskiui laišką, sakydamas: 
jog jis rezignuoja, kad turė
ti liuosas rankas prirody-' 
mui, jog tie šmeižtai neturi; 

- jokio pamato. Valdžia Čer- 
novo rezignaciją priėmė ir 
išreiškė savo paitikėjima,. 
kad jis galės lengvai tą pri-' 
rodyt.

Tikimasi, kad kaip Čer
novas, taip ir kiti socialistai, 
kurie padavė rezignacijas, 
dabar vėl bus Kerenskio pa
kviesti į ministerius.

PLECHANOVAS NESU
TIKO BŪT MINISTERIU.

New Yorko "Vorwaert- 
s’o” korespondentas prane
ša iš Petrogrado, kad socia
listui Plechanovui buvo pa
siūlytas pirklvbos ir pramo
nės ministerio urėdas, bet 
Plechanovas atsisakė jį pri
imti.

PETROGRADE 400 UŽ
MUŠTA IR 1,000 SUŽEI

STA.
Stokholmo laikraščiai, 

pasiremdami pribuvusio iš 
Petrogrado žmogaus žod
žiais, rašo, kad laike Petro
grado sumišimų 23 ir 24 lie
pos 400 žmonių buvo užmu
šta ir apie 1,000 sužeista.

Iš RUSIJOS BĖGA KA
RĖS BELAISVIAI.

Nuo karės pradžios iki 
šių metų kovo mėnesio iš 
Rusijos pabėgo viso labo 
5,350 karės belaisvių; per 
kovos mėnesį pabėgo 735, 
ber balandį—pabėgo 2,518, 
o per gegužės mėnesį net 
3,000.

GEN. BRUSILOVAS RE
ZIGNAVO.

Vyriausias rusų kariume
nės vadas gen. Brusilovas 
rezignavo. Jo vieton likos 
paskirtas gen. Kornilovas.

AREŠTUOJA MAKSI
MALISTUS.

Petrograde vis areštuoja
mi maksimalistai arba taip 
vadinami "bolševikai,” už 
sukėlimą riaušių ir kraujo 
praliejimą. Pereitoj sąvai
tėj buvo pasklvdęs gandas, 
kad pats maksimalistų va
das iueninas likos sugautas 
ir areštuotas Finlendijoj, 
bet vėliau ta žinia buvo at
šaukta. Leninas slapstosi. 
Vieni sako, kad jis pabėgo 
Vokietijon, kiti mano, kad 
jis Švedijon smuko.

UŽTIKO JUODAŠIMČIŲ 
SPAUSTUVĘ.

Maskvoje susekta slapta 
juodašimčių spaustuvė, ku
rioje buvo spausdinama^ 
juodašimčių laikraštis ir ki
tokia literatūra. Atrasta 
daug proklamacijų, kuriose 
kurstoma mušti žydus ir 
reikalauti, kad visi žydai 
butų prašalinti iš Darbinin
kų ir Kareivių Tarybos.

SĄJUNGININKŲ OFEN- 
SIVAS GREIT NUTRUKO

Pereitos sąvaites pradžio
je anglai su franeuzais pra
dėjo "didžiausi” ofensivą 
Belgijoj. Pirmą dieną jie 
paėmė 10 kaimų ir 3,500 be
laisvių. Bet neilgai tas o- 
fensivas tvėrė. Vokiečiai 
sutraukė daugiau kariume
nės, užpuolimą tuojaus su
laikė ir patįs sąjungininkus 
užpuolė. Daugelyje vietų 
anglai buvo išmušti iš nau
jai laimėtų pozicijų. 1

SAKO VISOS FRAKCI
JOS SUSIVIENIJO.

Telegramos iš Petrogrado 
6 rugpiučio praneša, kad vi
sos politiškos frakcijos te
nai susivienijo, visus savo 
nesutikimus užmiršo ir nu
tarė veikti išvieno, kad gel- 
bėjus šalį nuo pražūties.

ROOTO KOMISIJA 
SUGRJŽO.

Eiihu Rooto komisija, ku
ri buvo nusiųsta Rusijon, 
3 rugpiučio sugrįžo Ameri
kon. Ji buvo išvažiavus 19 
gegužės. Grįždamas Roo- 
tas buvo apsistojęs Japoni
joj, kur jį norėta užmušti.

KATALIKŲ VYSKUPAS 
LAIMINA GINKLUS.
Amerikos katalikų vys

kupas Guertin Mancheste- 
■io mieste, New Hampshire 
valstijoj, pereitoj nedėlioj 
aikė kariumenei pamaldas 
r laimino ginklus. Na, o 

kur gi Dievo prisakymas 
"Neužmušk?” Kurgi tas 
tvirtinimas, kad Kristaus 
mokslas priešingas kraujo 
liejimui?

PASKANDINO I)U AME
RIKOS LAIVU.

Pereitoj sąvaitėj vokiečių 
submarinai paskandino du 
Amerikos laivu: "Motano” 
ir "John Hays Hammond.” 
Kiek žuvo žmonių, nesako
ma.

Daug Lietuvių pasidavė 
Anglijos kariumenėn.

Dabar jau prašosi, kad juos 
paleistų.

Vienas Škotijos lietuvių 
laikraštys rašo, kad daug 
lietuvių Škotijoj ir Anglijoj 
įstojo anglų kariumenėn, bet 
dabar graudinasi ir prašo 
savųjų, kad pagelbėtų jiems 
pasiliuosuoti. Priverstino 
kareiviavimo lietuviams nei 
Anglijoj, nei Škotijoj iki šiol 
da nebuvo ir manoma, kad 
nebus. Visi lietuviai, kurie 
įstojo anglų armijon, įstojo 
liuosu noru, todėl paliuosuo- 
ti juos jokiu budu nesą gali
ma.

Paklausi, sako minėta- 
sai laikraštis, kiek liuosano- 
ris metų; rasit jis da ne pil
nametis, negali už save pro
tauti. Bet kur tau! Pasi
rodo, kad vyras 25-30 metų, 
palikęs pačią ir vaikus. Ir 
kaip tokį ištraukti, jei jis 
liuosu noru prisirašė?

Pasirodo, kad daugelis to
kių "liuosanorių” įstojo ar
mijon neblaivu protu. Išsi
gėręs mat žmogus drąsus, 
nieko nebijo, o kartais dar 
padaro tai "ant keršto” savo 
pačiai, vaikams ar tėvams. 
Išsiblaivęs paskui pamato 
savo klaidą, bet jau pervėlu.

Žinoma, daugiausia savo 
galvą taip įkišo tamsus ka
talikai.

ANGLIJOS NUOSTOLIAI 
SUNKUS.

Iš Londono pranešama, 
kad per liepos mėnesį anglų 
armija visuose frontuose 
neteko užmuštais, sužeis
tais ir nelaisvėn paimtais 
71,832 kareivių.

Rusijos Lietuviu 
Politinis Seimas
Atsibuvo! Petrograde 
nuo 13 iii 16 birželio
Rusijos Lietuvių Seimas 

buvo sukviestas Petrograde 
10 birželio. Posėdžiai trau
kėsi nuo 13 iki 16 birželio 
(naujo kalendoriaus). Sei
mas svarstė Lietuvos politi
kos padėjimą ir, žengdamas 
prie nepriklausomos demo
kratinės Lietuvos respubli
kos, kurioje turi būt pripa-
žinta visiems be tautos ir ly
ties skirtumo lygios teisės 
ir visiška tikėjimo laisvė, 
priėmė sekančią rezoliuciją: 

Seimas, atsižvelgdamas į 
tai:

L Kad prieš karę viena et
nografinės Lietuvos dalis 
buvo Rusijos, o kita Vokios 
valdžioje;

2. Kad Rusijos Lietuva 
per šią karę veik visa užim
ta vokiečių kariumenės:

3. Kad jos klausimas todėl 
tapo tarptautiniu ir bus ri
šamas Taikos Kongreso;

4. Kad dėl užimtųjų per 
karę svetimos valstybės že
mių yra nustatytas Rusijos' 
Darbininku bei Kareiviu*- *• I
Atstovų Tz.rybos ir Laikino
sios Vyriausybės pripažin
tas ir visiems apskelbtas tai
kos principas—taika be a- 

i rieksi jų ir kontribucijų, lei
džiant pačioms tautoms 
spręsti, ko jos nori;

5. Kad išskirstytoms tarp 
kelių valstybių tautoms pri
pažinta Europos ir Ameri
kos demokratijų teisė suda
ryti vieną politinį kūną:

6. Kad Lietuva iki XVIII 
šimtmečio pabaigai turėjo 
savo atskirą politikos gyve
nimą;

7. Kad esant šioms aplin
kybėms metas lietuviams į- 
vykinti senus politinės lais
vės troškimus ir, remiantis 
apsisprendimo teise, aiškiai 
visam pasauliui pasakyti, 
kaip jie savo likimą apsis
prendžia ;

Nutarė:
1. Visa etnografinė Lietu

va privalo tapti nepriklau
soma valstybė, nuolatiniai 
neutrali.

2. Jos neutralumas priva
lo būti gvarantuotas Tai
kos Kongreso.

3. Taikos Kongrese turi 
būti Lietuvos atstovai.

4. Lietuvos valdymo būdą 
ir vidaus tvarką turi nusta
tyti sukviestas visuotiniu, 
lygiu, tiesiu ir slaptu balsa
vimu Steigiamasis Lietuvos 
Susirinkimas.

Už šitą rezoliuciją bal
savo visos klerikalų frakci
jos, būtent: "Tautos Pa
žangos,” "Karininkų Kuo
pos,” "Bepartyvių Kuopos.' 
"Krikščionių Demokratu" ir 
"Katalikų *Tautos Sąjun
gos" atstovai—išviso 140 
balsų.

Prieš ją balsavo Socialde
mokratai, Socialistai liaudi
ninkai ir Leono "Santaros“ 
atstovai—išviso 128 balsų. 
Susilaikė nuo balsavimo 4.

Socialdemokratai ir soci-

aiistai liaudininkai turėjo 
sutaisę savo rezoliuciją, o 
Leono partija "Santara” 
vėl savo, bet jos negavo di
džiumos balsų. Iš to jau 
matyt, kad Seime buvo tris 
p: matinės srovės—socialis
tai, tautininkai, klerikalai— 
ir kad klerikalų buvo didžiu
ma.

TARPTAUTINĖ SOC IALI 
STŲ KONFERENCIJA 

ATSIDARYS 9 RUGSĖJO I 
Francuzų socialdemokra

tu konferencijoje, kurioje 
dalyvavo rusų Darbininkų 
ir Kareivių Tarybos ir ang
lu .\eprigulmingos Darbi
ni k u Partijos atstovai, nu 
tarta, kad tarptautinė soči 
alistų konferencija atsida
Irytų 9 rugsėjo, Stokholmr 
arba Christianijoj.

Pirm to bus da sąjungi 
'ninku šalių socialistų kon 
jferencija Londone, kuri at 
sidarys 28 ar 29 rugpiučio

GEN. MAJEVSKIS PA
SMERKTAS SUŠAUDYT
Kariškas rusų teismas pa 

smerkė buvusio caro gvardi 
jos generolą Majevskį su 
šaudymui už tai, kad ji 
atsisakė šaudyt tuos karei 
vius, kurie bėga iš armijos.
PASKANDIN04 ITALŲ 

LAIVUS.
Užpereitoj sąvaitėj vokie 

čių ir austrų submarinai pa 
skandino 4 italų laivus.

Nepaprasti karščiai 
kuone visoj Amerikoj
Saulė užmušė kelis šimtus 

žmonių.
Pereitoj savaitėj Ameri 

koj buvo pekliški karščiai 
Daugelyje vietų fabrikai tu 
rėjo sustoti, nes žmonės ne 
galėjo dirbti, keli desėtka 
žmonių prigėrė besimaudy 
darni ir keli šimtai krito nu< 
saulės.

New Yorko mieste sauk 
užmušė apie 150 ypatų; dau 
giau kaip 500 žmonių apsir 
go m apie 200,000 buvo palei 
sta iš darbo.

Chicago j iki 1 rugpiučk 
krito 24, Phiiadelphijoj 13 
Bostone 13, Clevelande 14 
Providence 16 ir tt.

Dirbtuvės buvo sustoju
sios Bostone ir visuose ki 
tuose Massachusetts mies
tuose.

PERKŪNAS TRENKĖ 
BAŽNYČION.

Po didelių karščių 2 rug
piučio per Naują Angliją 
perėjo smarki perkūnija su 
lietum ir ledais ir pridarė 
labai daug blėdies.

Gloucestervje perkūnas 
trenkė į bažnyčią ir visai ją 
suardė.

Netoli Cornish, N. H. per
kūnas užmušė farmerį Wal-J 
kerį ir porą arklių, kuriais, 
važiavo šieno parsivežti.

Netoli Lowellio perkūnai 
užmušė Narockienę, šešių 
vaiku motiną.

Rocklande. Me. nuo žai
bo sudegė keliatas namų.

Connecticut valstijoj ledai 
sunaikino apie 500 akrų ta
bako. Nuostoliai apskaito
mi į pusę miliono dolerių.

Amerikoj pradėjo siaust teroras.
PAKORĖ I.W.W. ORGA

NIZATORIŲ.
Buttes mieste, Montanos 

valstijoj, 1 rugpiučio nak
ties laiku likos pakartas I. 
W.W. unijos organizatorius 
Frank Little. Jis buvo tik 
ką atvažiavęs tenai iš Arizo
nos organizuoti darbininkus 
r apsistojo pigiam hotelyje. 
Būrys uždengtais veidais 
:monių įsilaužė hotelin, iš 
zilko ji iš lovos ir išvežę už 
niesto pakorė ant tilto.

Manoma, kad tai yra ka
pitalistų darbas. Žudyti dar
bininkų vadus teismo keliu 
oerdaug ceremonijų ir prie 
:o kartais suokalbis išeina 
’ aikštę, taip kaip dabar bu
žo su Mooney byla, todėl 
kapitalistai be teismo pra- 
leda juos linčiuoti. Ir poli
cija piktadariu (.nesuranda. 
Bet jeigu IWW. unijos na- 
’iai taip pakartų kasyklų 
savininką, tai kaltininkai 
r po žeme nepasislėptų.

Little buvo ne vien tik or
ganizatorius, bet ir pildo
mojo IWW. unijos komiteto 
įarys. Pereitoj nedėlioj bu
žo jo laidotuvės. Grabas bu
žo apdengtas raudonomis 
gėlėmis ir papuoštas raudo
tais kaspinais. Apie 5,009 
larbininkų su raudonomis 
’ėliavomis nulydėjo savo 
(raugą ant kapinių, kur kal- 
>ėtojai sakė karštas praka1- 
)as, pasmerkdami žmogžud
žius.

Valdžia bijodama riaušių 
sakė ginkluotai kariumenei 
'iti palydovų minios Saly
nais, iš priešakio ir užpa
kalio. Tai buvo nepapras- 
as reginys.

Kiti IWW. vadai Buttej 
tavo grąsinančių laiškų, 
tad ir jiems taip bus, jeigu 
ie nesiliaus "kurstę" darbi- 
įinkų.

Aišku, kad tai kapitalistų 
larbas.

KĄTIK PASPRUKO Iš 
ŽMOGŽUDŽIŲ RANKŲ.
Indiana valstijoj, mieste- 

y Elberfeld 5 rugpjūčio 
aikė prakalbą socialistas 
įdvokatas ir kandidatas į 
Zvansvillės majorus, d-gas 
?rank Lemonte. Po prakal
tų d. lemonte su savo žmo
na ir vaikučiu automobiliu 
zažiavo namon. Ant kelio 
įpie 20 mylių atstumoj nuo 
zllbertfeldo susitiko su au- 
omobiliu, kuriuo važiavo 
sesi jauni vyriškiai. Jie lie- 
tė Lemonte’ui sustot ir patįs 
)?.ėmę virvę pradėjo lipt iš 
savo automobilio, kad Le- 
nonte’ą suėmus ir pakoru ’. 
Lemonte’o vežėjas paleido 
lutomobilių visa spėka i>- 
pusėtiną galą nuvažiavo iki 
’inčieriai pasileido vytis. 
Matant, kad žmogžudžiai 
galės pasivyti, Lemonte su 
žmona ir kūdikiu iššoko iš 
automobiliaus ir įpuolė į ne
toli kelio stovinčius farme- 
rio namus, o Ijemontės ve
žėjas nuvažiavo tolyn veja
mas įniršusių razbaininkų, 
kurie pražiopsojo Lemon- 
t?’o pabėgimą.

Linčieriai norėjo Lemon
te’ui padaryt ta patį, ką pa
darė Frankui Litlle Monta

noj, už tai, kad Lemente sa
vo prakalbose pasmerkia 
karę ir neliepia jauniems 
vyrams stoti kariumenėn. 
Šitokie juodašimčių pasiel
gimai su kalbėtojais aiškiai 
prirodo, kad šalyj viešpa- 
ti.uja teroras ir anarchija, 
kad valdžia nesirūpina ap
gint tiesą ir žmonių gyvas-

Sl KILIMAS BRAZILIJOJ.
Brazilijoj tarpe Paranos 

ir Santa Catarinos valstijų 
pereitoj sąvaitėj buvo kilus 
revoliucija dėl rubežiaus 
ginčų. Sukilimas numalšin
tas.

ARIZONOJ ŽADA KARIU
MENĖS APSAUGĄ 

MAINIERIAMS.
Suvienytų Valstijų kava

lerijos pulkininkas White 
Arizonoj paskelbė, kad kas 
nori Globė ir Miami apielin
kėj dirbti vario kasyklose, 
tas gali drąsiai važiuoti, o 
jo kariumenė tą apsaugos.

Toj apielinkėj nuo 2 liepos 
kasyklos stovi uždarytos, 
nes darbininkai tenai sus
treikavo ir kapitalistai strei- 
kierius ištrėmė.

UŽMUŠĖ POLICIJOS 
PERDĖTINĮ.

New Orleans mieste poli- 
cmanas nušovė policijos per- 
dėtinį Reynolds’ą ir sužeidė 
kapitoną Mulleną, kuris bu
vo tuo tarpu perdėtinio ofi
se. Kokia to viso priežas
tis, laikraščiai nesako.

NUTEISĖ 8 SLEKERIUS.
Hartford, Conn., Jungti

nių Valstijų apskričio teis
mas 6 rugp. nagrinėjo bylą 
suimtų ir skundžiamų už 
neužsiregitsravimą 8 vyrų. 
Anta. Grasnitzkį iš Bristol, 
nuteisė 6 mėnesiams kalėji
man. Uždarė jį Windham 
pavieto kalėjime. Jis teis
me griežtai pasakė, kad ver
čiau jis eisąs kalėjiman, ne
gu kariaut už kapitalistų 
biznį; William Zizrikas, iš 
Waterbury, prižadėjo
užsiregistruoti, tai ga
vo vieną mėnesį kalėjimo; 
August Hupke gavo 4 mėne
sius kalėjimo. Jis teisino
si, kad kaipo nepilietis jis 
manęs, jog jam nereikia re
gistruotis; John Helmick, iš 
Waterbury, atsisakęs ir da
bar registruotis, gavo 2 mė
nesiu kalėjimo; Silvester 
Dowd. iš New Haven, už tai 
kad registravosi 23 birželio, 
o ne 5, gavo 1 dieną kalėji
mo: Giuseppe Garcisco, iš 
Waterbury, pasakė nepripa
žįstąs karės, jį pasiųsta vie
nam mėnesiui kalėjiman; 
Owen Clarke, iš Hartford, 
dei nesi registravimo gavo 
2 mėnesiu kalėjimo; John 
Stoneck. iš Waterbury, dir
bo miškuose ir nežinojo apie 
konskripcijos įvedimą, jį 
todėl išteisino.

TURI 23 VAIKUS.
Canaan, Me. —čia gyve

na tūlas Charles Dickey su 
pačia, kurie turi 23 vaikus. 
Dickey yra dievotas airys ir 
jis mano, kad jo pačiai Die
vas padeda.
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APŽVALGĄ
Didžiausia Skriauda Ateiviams

nužengia galybė iš dangaus ir rnet revoliucijos darbas pra-Į 
lai sustiprina jauną Vyčių dva
sią. Lai ta gėda nesitęsia dau
giau kaip 1 metus. Lai kitas 
Kongresas atitaisys tai. ką pa
gadino šitas Kongresas."
Vadinasi, kunigų laikraš-

šią pasaulyje karę; kuris; 
skelbia meilę artimo ir tuo! 
pačiu laiku kursto didžiau
sią katalikų neapykantą 
prieš nekatalikus; kuris lie-, 
pia žmonėms nekrauti ”že-' 

j miškų gerybių” o pats lupa' 
tuos žmones koja prisimy
nęs—kad toks kunigas ne
gali būt doros mokytojas. 
Tą pradėjo suprasti tik ap- 
šviestesnis katalikų jauni
mas. Reiškia, kuomet visi 
katalikai apsišvies, jie visi 
tatai supras. Taigi nedy- 
vai. kad kunigai šito apsi
reiškimo jiersigando.

Bet tai butų da pusė bė
dos. jeigu tik tuo viskas bu
tų ii pasibaigę. Didžiausis 
"maištas,” kurio daugiausia 
kunigai militaristai persi
gando. yra ve kame:

'A rčiai didžiuma balsų nuta
rė iš savo progranio ii iš kons
titucijos išbraukti milicijos ir! 
militariško lavinimosi reikalus. į 
Buvo karštos diskusijos. Nuta
rimas perė’o nedidele didžiu- . . ..................... Ima baisų. Bet vis gi perejo ir 
tuo užtraukė didelę gėdą ant 
musų iaunimo ir ant visos mu
sų tautos. Indomus buvo jėgų 
pasiskirstymas. Prieš milici
ją ba'sa\ o veik visi veikliausie
ji Vyčių buvusieji vadai ir vei
kėjai svietiškiai. o paskui juos • 
ir daugelis esančių jų intekmė- • 
ie. Gi kad palikti miliciją bal
savo didžiuma kunigų ir beveik 
visas čia augęs jaunimas.” 
Vadinasi, kunigai stovėjo 

už militarizmą. Jie būtinai 
norėjo vyčius apginkluoti, 
i-et apšviestesni vyčiai pa
rodė daugiau prakilnumo 
už savo “doros mokytojus.” 
Jie parodė, jog mokytis 
tmogžudvstės amato yra 
b:auru ir gėda nuo žmonių.

Kun. Kemėšio "Darbinin
kas” eimanuoja. kad Vyčių! 
suvažiavimas—

"Parodė liūdną faktą, kad 
beveik dingo lietuviuose dva
sia senovės bočių, kurie su 
džiaugsmu galvas guldė už tė
vynės laisvę... Mes einame bū
riais. kaip avinai ant papiovi- 
mo. kada svetimos valdžios už
deda ant musų pečių šautuvus 
ir varo kauties už svetimą gar
bę ir reikalus.”
Reiškia, kun. Kemėšio or

ganui to da neužtenka. Jis 
norėtų, kad lietuviai dar pa
tįs užsidėtų šautums ir eitų 
kaip avinai ant piovimo.

Bet vyčiai kunigams pa
sakė, kad jie nenori būt tais 
avinais, kurie patįs eina 
skerdyklom Kemėšio laik
raštis sako, kad tai yra "liū
dnas faktas,” nes tokie vy
čiai, tai—

. "Nebe Vyčiai, nebe Vytauto 
karžygiai. Prakilniausias Lie
tuves sūnūs, ramiausias krik
ščionis—kun. M. Gustaitis įra
šė į Vyčių himną žodžius: ’o 
plieno kardas priešą draus.’ 
Atspėkime, ką jaus tas musų : 
veikėjas ir poetas, kada suži-i 
nos. kad 5-tame Vyčių Kongre
se buvo įnešta išbraukti žodį 
'plieno.’ įnešimas neperėjo, 
bet vis dėlto skaudžiu aidu pra
skambėjo Kongrese.”
Kaip matot, vyčiai ir savo 

hymną norėjo pertaisyti. 
Ramiausis krikščionis kun. 
Gustaitis Įrašė "plieno kar
dą,” o vyčiams jau tas ne
patiko. Tik pamislykit: iš
mesti iš hvmno tokį ramy
bės simbolą, ir dagi ramiau
sio krikščionies įrašytą! 
Juk Kristus danguje galės 
apsiverkti, matydamas toki 
nekrikščionišką vyčių pasi-, 
ryžimą. Tik dar laimė, kad 
suvažiavime buvo daug ku
nigų. Kitaip vyčiai tikrai bu
tų krikščionišką savo hym
ną sugadinę.

Krikščioniškas "Darbi-; 
ninkas” vadina tatai "baisia, 
klaida” ir sako:

"Norėtume, kad Vyčiai išsi-j 
gąstų savo baisios klaidos. No-, 
retume, kad tie, kurie ligšiol !mus atsirado taip daug dar- j 
Vyčiams vadovaudami, rėmė bo surišto su revoliucija. Mu- 
juose vergiškumo dvasią, kad gų prakalbose ir kitokiuose 
atsipeikėtų ir padėtu nusiplau- susirinkimuose aukos dabar 
ti Vyčiams tą užsitrauktą ant J renkamos jau

sidės Lietuvoje, mes da dau
giau turėsim rinkti tam tik
slui pinigų. Lietuvos Šelpi
mo Fondas, kuris sulyg 
Brooklyno seimo nutarimo 
politikos reikalais negali už
siimti. tuomet visai neturės 
ką veikti.

Jeigu taip, tai kodėl gi jo 
nesuvienyt su kitu fondu ar 
fondais?

Musų nuomone, Lietuvos 
šelpimo Fondas galėtų su- 

Į si vieny t kad ir su Centraliu
• Komitetu. Tiesa, to Komi- 
įteto praeitis, jo politika, jo 
skundai ir jo intrigos Lietu
vių Dienoje paliko daug ne
smagių atsiminimu ir dėl tos 
priežasties jo vardas socia
listams liko labai atkarus. 
Bet argi dėl šitų atsiminimu

i dabar mes jau negalėsim pa
lengvinti sau darbo? Argi 
dėl šitų atsiminimų mes bū
tinai turim užlaikyti atski
la šelpimo fondą ir darvti 

i nereikalingų lėšų jo užlaiky- 
, mui?

Musų nuomone, susivieni
jus Lietuvos Šelpimo Fon
dui su Centraliu Komitetu 
galima butų tą Komitetą iš 
numato reorganizuoti ir, gai 
būt, kitokį vardą jam duoti.

Dabar tebėra da neišsiųs
tos Lietuvių Dienos aukos. 
Tarp tų aukų yra daug ir 

; socialistų surinktų pinigų. 
Bet visi tie pinigai dabar 
randasi Centralio Komiteto 

| dispozicijoj. Jeigu vienas
• Centrais Komitetas tuos pi- 
' nigus siųs, tai jis nusiųs juos 
tenai, kur jam geriau patin
ka. Bet jeigu Lietuvos Šel
pimo Fondas su Centraliu 
Komitetu susivienytų, tai 
nėra abejonės, kad tinkama 
aukų dalis butų galima pas- 

1 kirti ir A.granomijos bei Tei
sių Draugijai; Grudui arba 
kitai organizacijai, kuriai 
daugiau pasitiki socialistai.

Pagalios socialistų prisi
dėjimas prie Centralio Ko
miteto galėtų ir visą šelpi
mo darbą pakreipti taip, kad 
neklerikalų renkamos aukos 
neitų klerikalų politikai 
stiprinti Lietuvoje.

DRG. PRUSEIKA VĖL 
KVIEČIA RUSIJON.

"Laisvė” rašo, kad jos re
daktorius drg. Pruseika vėl 
gavo pakvietimą iš Petro
grado tuoj grįžti Rusijon:

"Laiške sakoma, kad tenai 
labai trūksta veikėjų, o veiki
mui dirva begalo plati. Jeigu 
aplinkybės leistų, galbuti. ir 
galima butų išvažiuoti.

"L. Pruseika 1910 m. rudeni 
Varsa vos teismo rūmų buvo 
nuteistas amžinan ištrėmiman 
i Sibirą už prigulėjimą prie 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos. 1911 m. pabaigoj jisai 
pabėgo iš Sibyro Amerikon." 
Turbut Rusijos social-de- 

mokratai norėtų visus veikė
jus iš Amerikos lietuvių a- 
timti.

• dvasia, jie ne Suvienytų Val- 
pla-'Stijų Įstatymdrvystės buvo 

išieisl! ir Įais re ietis jukiu 
; budu negalima. O tečiaus 
Jais pasiremiant norima nu- 

i bausti Mockų.
Taigi Mockaus byla, pra- 

siclėiiisi iŠ Įe lietuvių
rakamų, pliekė vyi iausio- 

| jo valstijos teismo ir iškėlė 
tokiu gilių klausimų, kad 
reikia perkratinėti nelik A- 
merikos, bet ir Anglijos įs
tatymų istorija.

Klausimas dabar jau eina 
ne apie Mockaus asmenį, bet 
apie tai. ar Amerikos teis
mas gali remtis senais anglų 
istatMntis. užsilikusiais da 
nuo tų laikų, kuomet Ame
rika buvo po Anglijos vald
žia. ar ne; ar žmogus gali 
kritikuoti tikybine? nesą
mones ir pašiepti barzdotą 
dievą, ar ne. Todėl šita by
la užinteresuoti gabiausi A- 
merikos advokatai.

Žinoma, nemaža šita byla 
pinigų suės. štai advo- 

i kata? Schroeder rašo Moc- 
! kui laišką:

"Gerbiamas Tamsta:—
"Iš manęs laukiama, kad 

apie 1 rugpiučio aš jau Įtei
kčiau teisėjui savo argu
mentus dėl .jūsų bylos. Man 

■ gaila, kad iki to
suspėjau 

' gi i. Ims 
mėnesius 

’ galima atlikt 
kaip aš norių, 
aš tikiuos iv 
apie 350 puslapi 
rėšiu padaręs, 
teisėjui ir priešingos pusės 
advokatui ant korektos lak
štų. Išrodo, kad iš viso 
bus apie 500 puslapių.

“Truputį kebli yra pinigi
nė padėjimo pusė. Už sus- 
tatvma raidžiu ir padarv- 
mą elektroplates atsieina 
po §1.25 puslapis. Jei visus 
argumentus pabaigti, tai at- 
seis apie §600, neskaitant 
da popieros, spaudos ir Įri
šimo darbo. Taigi išviso lė
šų bus daugiauu kaip SI,000.

"Kuomet kalbėjausi pas
kutiniu kartu su "Truth See
ker" redakcija, ji turėjo su
rinkus $365. Fenas Lasky 
prisiuntė man $100, kitas 
mano draugas žadėjo man 
antrą $100. Taigi lieka da 
pusėtinas nedakteklius kad 
butu galima pradėt tą kny
gą spauzdinti.

"Aš praleidau veik išti
sus metus tyrinėdamas ir 
Tašydamas. Aktualės ma
no išlaidos per tą laiką, pra
gyvenimas, važinėjimas i 
kokią 10 knygynų ir pagel
bininkų samdymas pasiekė 
apie §1,500, ar gal da dau
giau. Tai yra daugiau negu, 
aš galiu tokiam reikalui iš
leisti. Todėl aš labai norė
čiau žinoti, kokią piniginę 
paramą tamsta gali gauti 
iš savo draugų lietuvių. Mat 
nuo tos pagalbos, kurią aš 
gausiu nuo tamstos ir nuo 
savo draugų, prigulės kaip 
pilna bus toji knyga ir kiek 
egzempliorių jos galima bus 
duoti knygynams.”

Theodore Schroeder. •
Iki šiol daugiausia pinigų 

Mockaus reikalui surinko 
“Truth Seeker” redakcija. 
Ji rūpinosi, kad kuodaugiau- 
sia tos knygos atspauzdinus 
ir išplatinus. Visoms ang
ių laikraščių redakcijoms ir 
visiems knygynams norima 
duoti dykai, nes knygynai 
tokių knygų paprastai neno
ri pirkti, o pirmeiviams yra 
svarbu, kad tokių knygų bu
tų visuose knygynuose.

Kas aukaus $1.00 ar dau
giau, to vardas bus išspauz- 
dintas knygos pabaigoje ir 
tas gaus vieną knygą.

Pinigus galima siųsti pa
čiam Mockui, šitokiu adre- 

M. X. Mockus,
BOX 54, Detroit, Mich.

Amerikos laisvamanių or
ganas "Truth Seeker" į 
č.’ai rašo apie Mockaus by
lą, kurią užvedė prieš ii juo
doji armija Connecticut val
stijoj už piktžodžiavimą 
prieš dievą.

Pereitą žiemą Mockaus 
byla buvo atidėta iki pava
sario, kad davus Mockau? 
advokatui p. Schroederiui 
laiko padaryti ilgus savo ar
gumentus ant rašto. Tuo
met p. Schroeder nutarė sa
vo argumentus da padidin
ti ir atspauzdinti juos kny
goj. kuria ir ateityje butų 
galima panašiose bylose 
naudotis.

Prie to darbo p. Schroe
der triūsė per 6 mėnesius 

tan- 
sau

f

tis visgi tikisi, kad jiems da 
pasiseks vyčius atvesti "ant 
doros kelio” ir kad ateinan
tis vyčių suvažiavimas vėl 
Įrašys savo konstitueijon 
“karišką programą” ir vy
čiai paliks tais avinais, ku
rie patįs "eina ant plovi
mo.”

Ar šita kunigų viltis išsi
pildys, ar jiems pasiseks 
protingesni kataliku jauni- 
mą tiek apkvailini, lai paro
dys ateitis. Dabar gi kuni
gai labai nusigandę.
LIETUVOS GELBĖJIMO 
FONDAS SUSPENDUO

TAS.

Į
I

šitokiu antgalviu "lais
vė” 61-mam savo numeryj 
rašo:

"Kuomet Amerikoje atsitin
ka bėda, tuomet šios šalies fa
raonai pradeda jieškoti kalti
ninkų ir suranda juos... atei
viuose.

"Kįla streikas—ateiviai kal
ti. Kįla sujudimai ir demons
tracijos—vėlei ateiviai kalti.

"Prasideda agitacija prieš 
karę—’foreineriai’ kalti. Neat
siranda užtenkamai kareivių 
arba gryni amerikonai nenori 
eiti kariumenėn —vėlei atei- ar ateivius nepiliečius ims 
viai kalti. . ’rr ne, išrodo, kad

Mums rodosi, kad jau senai jeigu tik sąjungininkų 
i valdžios su tuo sutiks. \Vil- 
Įsonas jau kreipėsi i tas vald- 
įžias prašydamas leidimo im
ti Amerikos kariumenėn jų 
pavaldinius. Kongrese yra 
jau Įneštas tam tikras ir bi- 

i liūs. Sulyg to biliaus, atei
viams turi būt duota 90 die
nų išsiimti pirmas pilietis- ( 
.kas popieras. taip kad gali- 
I 1 ‘ •___1____________ •_____  I
I • ’1 nėn. Jeigu kurie nenorės 
imtis pilietiškų popierų. tai' 
oo 90 dienu tuos gražins te- 
nai. iš kur jie atvažiavę.

Todėl dabar laikas prieš 
ras kilpas protestuoti. Gal, 
būt. kad ir musų protestai: 
•lieko negelbės, bet jeigu mes 
neprotestuosim, tai valdžia 
manys, kad mes tai skriau
dai nepriešingi. Valdžia 
nei nesupranta, kad mes esa
me lietuviai, kad ne rusai, 
kad su tos karės pradėjimu • 
mes neturime nieko bendra: 
ir kad lietuviai, kaipo tauta, 
visai nekariauja. Musų ša-j 
lis ir taip jau perdaug 
skriaudos dėl svetimų rei
kalų yra per šitą karę nu
kentėjus. Nurodykim tatai 
Amerikos valdžiai. Prašy
kim, kad ji nedarytų mums 
da didesnės skriaudos.

Šitą darbą geriausia galė
tu atlikti Amerikos Lietu
vių Darbininku Taryba. 
Reikėtų kuogreičiausia ją 
organizuoti. Visuose mies
tuose lietuvių draugijos ir 
kliubai turėtų kuogreičiau
sia šaukti bendrus susirin
kimus, kurti vietos tarybas 
ir siųsti kongresmanams ir 
Wilsonui protestus.
VYČIŲ SUSIPRATIMAS 
NUGĄSDINO KUNIGUS.
Šiomis dienomis buvo vy

čių suvažiavimas, kuris su
kėlė dideli lermą kunigų 
tarpe. Visų pirmiausia, 
daugiau susipratę vyčiai pa
sipriešino šitam suvažiavi
me, kad kunigai butų jų 
”doros mokytojais” ir va
džiotų juos už nosies. Net 
ir ”Darbininkas” pripažįsta, 
kad tie vyčiai, kurie prieši
nosi kunigų bosavimui, yra 
"apšviestesnis jaunimas. 
Girdi:

"Iškilo aikštėn musų gyve
nimo žaizda, būtent, kad kai- 
kurie musų net apšviestesnio 
jaunimo, iš Lietuvos atvažia
vusio, perdaug savo jaunosej 
širdyse turėjo prieškuniginių 
jausmų. Kada airių, lenkų, ir 
kitų katalikiškų tautų jauni
mas myli, gerbia ir pasitiki sa
vo dvasiškija,—musų net pra
kilnesnio jaunimo atstovai ne- 
pasijutę išliejo daug tulžies, 
kuomet tik prireikė pripažinti 
paprasčiausi principą, jau nuo 
amžių įsigyvenusį visame kata
likų pasaulyje, būtent, kad pa
rapijos klebonas yra vyriau
sias doros mokytojas ir auklė
tojas savo parapijoje.”
Tą "principą” pripažįsta; 

tik tamsus žmoneliai ir da-i

I
I

t

vergintą, už sutriuškinimą 
vieni kitų. Tenai kariauja 
ne pavergti žmonės su savo 
valdžiomis, bet pačios vald
žios piaunasi: vienos šalies 
imperialistai smaugia kitos 
šalies imperialistus. Ir g“ 
sti ton imperialistų skerd 
nėn Amerikos ateivius, 
rių daugiausia čionai 
dėlto tik ir atvažiavo, 
pabėgus nuo kariumenė: 
ištiesų butų 
mums skriauda.

Nors tikrai da nežinia.

gru
V 

ku 
vien; 
kad: 

s. tai 
didžiausia

reikėjo padaryti galas šiems 
begėdiškiems kaltinimams. A- 
teiviai turėtų labiau pakelti sa
vo protesto balsus prieš tuos 
parazitus, kurie patįs nieko o 
nieko neveikia, o tik praktikuo
ja savo kakarinę, girdamiesi 
savo patriotizmu.

"Kasgi palaiko pačias pama-| 
tinęs Amerikos industrijas, 
jeigu ne ateiviai? Anglių ka-į]Ba butų juos imti kariume- 
simas—ateivių darbas! Plieno 
dirbtuvės, ta žemės pekla, atei
vių palaikomos; Naujosios An
glijos auainyčiose veik perdėm 
ateiviai dirba. Sunkiausius 
darbus dokuose daugiausiai a- 
teiviai atlieka. Gyvulių sker
dyklose—ateiviai. kriaučių 
šapose daugiausia ateiviai, cuk- 
kernėse—vėlei ateiviai.

"Ir štai, tie. kurie tveria šiai 
šaliai milžiniškus turtus, patįs 
ubagu gyvenimu gyvendami, 
dar esti žeminami, niekinami, 
ujami.

"Kokia biauri, kokia nežmo
niška neteisybė.

"Raumenų milžinai, fyziškos 
spėkos galiunuai aukauja kapi
talistiškai Amerikai visas savo 
pajiegas^kad gavus bado algas 
ir paniekinimo žvilgsnį.

"Ištiesų, jeigu kuomet nors 
visos ateivių minios padarytų 
taip, kaip kadaise padarė Ryme 
plebėjai (liaudis)—išėjo iš Ry
mo ir paliko ponus pačius vie
nus—ką bedarytų tuomet fy- 
ziškai sumenkėję ir išlepę ame
rikonai ?”
"Laisvė” protestuoja prieš

tai ir kviečia--
"Męs kviečiame visas lietu

vių laikr. redakcijas ir visas 
liet, draugijas visais galimais 
budais protestuoti prieš suma
nymą imti ateivius nepiliečius 
į kariuumenę.

"Ginkime, broliai, savo žmo
niškas teises, nebūkime vėjo 
nešti ir pamesti padarai."
Mes pritariam, kad prieš 

šitą nedorą pasikėsinimą 
ant ateivių reikia protestuo
ti visomis savo jiegomis ir 
protestuoti tuojaus. Atei
viai čia neturi jokių teisių, 
jie neturi balso politikoj, jie 
čia gyvena tik laikinai, touel 
šios šalies kapitalistai, kurie 
Įtraukė savo šąli karei t dėl 
savo biznio reikalų tų atei
vių nesiklausę, neturi mora
lės teisės varyti dabar tuos 
ateivius karės ugnin. Jeigu 
Amerikonams šita karė rei- 

. kalinga, tegul jie ir kariau
ja. Ateiviai atvažiavo čio
nai ne kariauti, bet laisvės ir 
duonos jieškoti. Jeigu ant 
šios šalies užpultų priešas, 
jeigu Amerikos laisvei butų 
pavojus, tuomet ir ateiviai 
galėtų eit gintis, bet važiuo
ti už jūrių ir tyčia jieškoti 

.karės—mes nematom jokio 
reikalo. Siųsti kariumenę Į 
svetimą šalį dagi ir šios ša
lies konstitucija draudžia. 
Jeigu tai butų karė tikrai 
už laisvę, jeigu tenai žmonės 
kovotų norėdami nusikraty
ti savo valdžių jungą, kaip 
tai Amerikos žmonės kitą 
syk sukilo prieš Anglijos 
valdžia ir franeuzai jiems

___  - ‘' a a « 1 .
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Buvusiojo tautininkų 
tuvos Gelbėjimo Fondo 
liniukas p. Pr. Bajoras pri
siuntė mums oficiali prane
šimą. kad 12 liepos S. L. A. 
bute buvo Centralio Komite- 

Gelbėjimo 
susirinki- 
Lietuvos 
suspen- 

j rinkimo 
darbą pavesti Centraliniam 
Komitetui. Į šitą komitetą 
inėjo ir 4 buvusiojo fondo 
nariai.

Be to da susirinkimas nu
taręs dar syki kreipties i 
kitus fondus su pakvietimu 
prisidėti prie Centralio Ko
miteto. Tuo tikslu išnešta 
šitokia rezoliucija:

"Kadangi šelpimas 
ir abeblnai nuo karės 
jusiu lietuvių dabar 
nos svarbiausiu klausimu;

"Kadangi tam reikalui 
tinkamiausia (daugiausia 

pasidarbavus-

to ir Lietuvos 
Fondo igaiiotinių s 
mas, kur nutarta 
Gelbėjimo Fondą 
duoti ir visą aukų

Lietuvos 
nukentė-
yra die-

I

triusė per 6 mėnesi’ 
pa 12 valandų Į dieną, 
kiai da ir pagelbininkų 
nasisamdvdamas.

•Jis surinko retos ir origi
nale? medžiagos tv.ip daug, 
kad jeigu byla butu nagrinė
jama praėjusi gegužės mė
nesi. kaip išpradžios buvo 
paskirt?., jos negalima butų 
tinkamai sunaudot. Todėl 
p. Schroeder išreikalavo, 
kad prokuroras atidėtų bylą 
dar ant tolinus.

Apie 150 puslapių tų ar
gumentų jau sustatyta. Išvi- 

500-600 puslapių, 
surinkimui likos 
apie 12 didžiau-

vatkos. Apšviestesni gi ka
talikai jau pradėjo supra
sti, kad kunigas, kuris skel- 

gelbėjo, tai butų kas kita; bia Dievo prisakymą ”Ne- 
dabar gi tenai eina karė ne užmušk” ir iš tos pat sakyk- 
už pasiliuosavimą, bet už pa- los agituoja už kruviniau-

yra 
si?- 

me reikale pasidarbavus—su
rinkus virš 200.000 dol. aukų), 
neautralė Amerikos lietuvių į- 
staiga. kurią išdalies jau re
mia visų srovių žmonės, tai 
būtent Amerikos Lietuvių Cen- 
tralis Komitetas nuo Karės' 
Nukentėjusiems Lietuviams Į 
šelpti:

"Kadangi prie šios Įstaigos 
jau prisidėjo Lietuvos Gelbė
jimo Fondas: ir

"Kadangi visų sriovių fon
dams prie šios Įstaigos prisidė
jus, butų galima daug pasek- 
mingiau aukų rinkimo darbas 
varyti—

’Todėi tai dar syki randama 
reikalingu atkreipti domą kitų 
sriovių šelpimo įstaigų, minė
tinai: socialistu (LšF.) ir ka
talikų (TF.). kad jie prisidėtų 
prie C. K. išvieno veikti, ir mel
džiama lietuvių visuomenės at
kreipti savo domą i musų da
bar sujungtą darbą, dėti kuo- 
daugiausia pastangų C.K. pa
laikyti tvarkoje ir pasekmin
gai rinkti aukas tarpe Ameri
kos lietuviu ir svetimtaučių vi
suomenės Lietuvos nukentėju
siems žmonėms."
Vieną toki pakvietimą 

Lietuvos Šelpimo k onclas 
jau atmetė. Mums gi rodo
si. kad šitą klausimą reikėtų 
tik rimčiau pagvildenti, o be 
abejonės pasirodytų, kad už
laikyti kelias šelpimo Įstai
gas nėra jokio reikalo. Pir
ma, pakol Į aukų rinkimą 
buvo žiūrima kaip Į koki ter
mometrą, kuri srovė ”augš- 
čiau davarys,” gal kiekvie
nai srovei turėti savo atski
ras fondas ir buvo kokia 
prasmė. Dabargi tos pars
ineš jau negali būt.. Dabar 
Amerikos lietuvių doma li
kos nukreipta nuo šelpimo 
darbo Į Rusijos revoliuciją. 
Šelpimo darbas dabar liko 
grynai labdarybės darbu. 
Ypač socialistams nėra jo
kio išrokavimo eikvoti savoj 
iiegas užlaikymui Lietuvos ( 
Šelpimo Fondo, kuomet paS| 

bo surišto su revoliucija. Mu-

i

I

pradeda
Balsą’ 

laikraš-

s > gi busią 
A medžiagos 
perkratyta 
siu Amerikos knygynų, tų 
tarpe Yale universiteto kny
gynas ir New Yorko viešas 
knygynas. Vienas pamfle
tas apie piktžodžiavimo by
lą, kuris randasi vien tik 
kongreso knygyne Washing- 
tone. buvo ištisas nufoto
grafuotas. Kito negalima 
niekur daugiau rasti, kaip 
tik Britanijos Muzejuje; da
roma pastangos, kad ji taip
gi nufotografavus. Visa tai 
reikalauja begalo daug rū
pestingo darbo. Kada dar
bas bus užbaigtas, tai išeis 
tokia knyga, kokios iki šiol 
anglų literatūroj da nebuvo. 
Joje bus sutraukta tarp 
1.600 ir 1.820 atsitikimų, kur 
žmonės buvo teismų perse
kiojami už prasižengimą 
prieš tikėiima.

Visa medžiaga bus taip 
sutvarkyta, kad apšvietus 
konstitucijos klausimą, ku
ris yra Įveltas į Mockaus by
lą. Tie patįs argumentai 
bus geri taipgi visuose gin
čuose už žodžio Icisvę.

Viena Įdomiausiu tos kny
gos ypatybių bus istorinė 
peržvalga kovos už tikėji
mo laisvę Amerikoj ir An
glijoj. Advokatas Schroe
der čia daro išvedimą, kad 
Amerikos konstitucijos dės
niai apie tikėjimo laisvę yra 
galutinas nuosprendis, ir 
kad valdžia, savaip tuos dės
nius aiškindama, iškraipo 
konstitucijos prasmę. Tei
singai konstituciją aiškinti 
galima tik studijuojant tuos 
istorinius klausimus, dėl ku
rių tie dėsniai buvo konsti- 
tucijon Įrašyti.

Laisvę kiekvienam žmo
gui tikėti ar netikėti pripa- 
žinino šios šalies įsteigėjai.

Tuo tarpu Įstatymai, ku
rie varžo žmogaus sąžinę ir 
draudžia kritikuoti tikėji- 
mą.buvo padaryti šios šalies 
priešų—Anglijos kunigų, ir 
biaurių jos teismų. Todėl 
šitie Įstatymai nesutinka 
su šios šalies konstitucijos

savo 
i bylos.

laiko aš ne
savo darbo pabai
da mažiausia tris 
laiko ir kolei bus 

darbą taip, 
Apie 1 rugp. 

rėt sustatytą 
ir kiek tu- 

tiek paduosiu.
i
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DARBININKŲ BALSAS” 
VĖL PRADĖJO EITI.
Lietuvių aidoblistų orga

nas “Darbininkų Balsas” vėl 
pradėjo eiti. Dabar jis per
sikėlė jau Chicagon. Savo 
žodyje i skaitytojus ir rėmė
jus redakcija sako:

”Su šituo numeriu 
me leisti 'Darbininkų 
kas savaitė. Ligišiol
čio leidimas buvo sulaikytas 
dėl neturėjimo musų spaustu
vėj patogumų, reikalingų lietu
vių laikraščio leidimui. Dabar 
tas trukumas prašalinta; 'Dar
bininkų Balsas’ eis kas savaitė 
ir bus siunčiamas kiekvienam, 
kuris yra ji užsirašęs ir kieno 
prenumeratą nėra pasibaigusi.

"Jei kas laikraščio negautų 
tai tas atsitiktų tik dėl kokios 
nors klaidos. Negavęs laik
raščio tegul kreipiasi tuojaus 
Į musų redakciją paduotų ad-' 
resu ir mes tą klaidą tuojaus ris atbudavoja karės sunai- 
atitaisysimc.” ! kinta gvvenima. Ar už ši-

i 4> t

Išeina beveik taip pat, to darbo troškimą mes turi-

šitą grometą, ale jei tu jos 
negausi, tai tuojaus man 
pranešk, o aš nusiusiu tau 
kitą.”

Nei dangaus nei pragaro 
siiėka neistengs mus Įtraukt 
i žmogžudystės darbą. Bet 

! mes reikalaujame darbo, ku-
I

i revoliucijai, kaip tas kūmas rašė savo ku- me būt paskaityti krimina-Įsu: 
savęs gėdą. I^ai-gi ištikrujų'Kuomet karė pasibaigs, kuo- mui laišką: ”As tau rašau listais?
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SEATTLE, WASH. 
Streikai.

šiuomi laiku 
kuoja miškų 
lentų pjovyklų 
ir gatvekarių 
Laukiama 
prisidėjimo laivų statymo 
darbininkų.

šitų visų darbininkų strei
ko priežasčia pirmiausiai 
yra reikalas trumpesnių 
darbo valandų. Reikalauja
ma 8 valandų darbo dienos. 
Tečiaus samdytojai ir tatai 
atsisako mums pripažinti. 
Jie traukia iš kitur streik
laužius, kad nuveikus strei- 
kierius. Gatvekarių kom
panija jau parsitraukė 
•š Chicagos 200 streiklaužių, 
bet bijosi paleisti gatveka
rius kursan, neturėdami už
tektinai ginkluotos pagal
bom Vieną dieną pasirodė 
gatvėj 2 gatvekariai, tai 
žmonių minia užstojo jiems 
kelią, gatvekarius sulaikė, 
išdaužė langus ir nuvijo 
streiklaužius taip, kad jie 
daugiau nebedrįs pasirody
ti. Girdisi, kad kompanija 
žadanti plienu apšarvuot 
gatvekarius ir šaukt kariu- 
menę, kad jos biznį dabotų. 
Darbininkams laikanties 
vienybes, kapitalistai nors 
ii grūmoja sušaudymais, 
nors ir šmeižia darbininkus, 
vadinant kovojančius už sa
vo teises žmones vokiečių 
šnipais ir kitokiais, tečiau 
visa tai kapitalistams ne
daug teuagelbsti, darbinin
kų solidarumas tik eina vis 
tvirtyn. Darbininkai susi
organizavę į I.W.W. uniją.

Lietuviai, kurių čia ne 
menkas būrelis randasi, irgi 
kuone visi priklauso I.W.W. 
unijai.

Einant miškų kirti
kams ant streiko, tūli mūsiš
kiai broliai, ypač du jų, ku
rie neprilauso unijai, visa 
gerkle šaukė, kad nestrei
kuoti. Darbininkams sus
treikavus, tiedu vergai nuė
jo i kempę, kad pasirodžius 
ištikimais samdytojams.Bet 
užveizda jiems pasakė, kad 
j u dvieju darbas nereikalin
gas, kada kiti streikuoja.

Ir kągi laimėjo, nesilaiky
dami darbininkiškos vieny
bės? Darbininkai dabar 
juos paniekina, o ir kapita
listams jų patarnavimas ne
geistinas.

„Keleivio” garbintojas.

oant gatvėmis maršavo tuk
siančiai žmonių-geiežinke-

čionai strei-jlie^ų‘ .
darbininkai/ Nesnaudė ir kompanija. 
(stitmkdv ti 
darbininkai. !n^z.ac^°.8 ve&imą vėl nu- 

(•a prie streiko ji tuojau pra-

ir kompanija.

ir vėl bu

šalino iš darbo dvylika veik
lių darbininkų. Bet tai nie
ko jai nepadėjo. Darbinin
kai griežtai reikalavo, 

:kad pavarytieji butų atgal 
• priimti i savo vietas ir kom- 
j panija buvo priversta reika- 
j lavimą išpildyt. Tuomet 
kompanija griebėsi kitokių 
priemonių; ji nutarė užda- 
rvt kaikuriuos dirbtuvių 
skyrius. Ir štai liepos 20 d. 

iš. m. uždarė: mašinų sky
rių, kalvių ir vagonų taisy
mo skyrius. Likusius dirb
tuvės skyrius paliko.

Tada darbininkų unija 
sušaukė ekstra mitingą ir 
nutarė išeiti streikan—vi
suose dirbtuvių skyriuose. 
Dabar prasidės derybos tarp 

! darbininkų ir kompanijos. 
! Darbininkai reikalauja pri
pažinimo unijos, sutrumpi
nimo darbo ligi 8 valandų 
dienoj; pakėlimo mokesties 
12 centų per valandą dau
giau. ir pagerinimo darbo 
salvgų dirbtuvėse.

Tad patariu Lietuviams 
šiuo tarpu nevažiuoti į Oel- 
weiną darbo jieškoti.

J. Mainelis.

KINGSTON, PA. 
Parapijonįs bruzda.

Kingstono lietuvių prapi- 
joje jau nuo senai eina 
bruzdėjimas. Daugelis pa- 
rapjonų nepasitenkina savo 
kunigu.

Liepos 22 dieną buvo pa
rapijos mitingas, šaukiamas 
tuo tikslu, kad galutinai nu
sikračius uždėtą ant jų spra
ndo ganytojaus koją. Te
čiaus vargšai nei neprajau- 
tė. kad ir tas jų piemuo ne
snaudžia. Jis jau to mitin
go išvakarėse pasirūpino 
sau pagalbą. Nedeldienio 
laidoje „Independent” laik
raščio, 22 liepos, pasirodė 
pranešimas, kad bus lietu
vių parapijos triukšmingas 
mitingas, dėlto policija tu
rinti atkreipti i tatai visą 
savo domą ir būt pasirengu
si triukšmadarius padaryti 
nepavojingais. Taigi poli
cija nuo pat ryto tėmijo Į 
lietuvių susirinkimo svetai
nę. Prajojo ir kazokų keli, 
laukdami sau darbo.

Parapijojnįs susuirinko, 
kad nutarius ką daryt su 
savo samdomu kunigu. Bet 
žinodami, kad tas samdinin
kas net kazokus turi užsisa
kęs savo priešams nuveikti, 
atmindami parapijonų sker- 
dynę Du Ponte anais metais 
lenkų kunigų surengtą, bi
jojo žodi prasitarti. Jei 
katras prasitarė apie savo 
kunigą, tuoj kiti sustoję 
liepia "nutilk Taigi susirin
kimas be jokių rezultatų ir 
užsibaigė, tik kunigo biuro
kratiškas pasielgimas para- 
pijonįse da didesnę neapv- 

laikyti gaunamomis mažo-į kantą link jo sukurė. Anks
čiau ar vėliaus tas negeisti
nas piemuo turės išsikraus- 
tyt, kada žmonės susipras ir 
atsisakys šėrus savo neprie
telių. • Parapijonas.

t

OELWEIN, I0WA.
Darbininkų judėjimas.
Oelwein,—nedidelis mies

telis, turįs apie septynis tūk
stančius gyventojų. Didžiau
sios dirbtuvės, tai Chicago 
Grand Westem geležinkelio 
kompanijos, kuriose taiso 
garvežius, vagonus ir atlie
kami kitokie geležinkeliams 
reikalingi darbai. Mokestis 
darbininkams betgi labai 
menka, menkiausia tur-but 
visoj Amerikoj. Gyvenimo 
įeikmens, maisto produktai, 
nesvietiškai pabrangę. Dar
bininkai nebegalėdami išsi- 

mis algomis, subruzdo orga
nizuotis unijon. OrganĮza- 
vimos, bruzdėjimas prasidė
jo pereitų metų lapkričio 
mėnesyje,  ̂bet susiorganizuo- 
ti nepavyko. Šnopuojančių 
darbininkų ir pašaliniu iš 
darbo veiklesnių žmonių 
padėka kompanijai pasise
kė organizacija užgniauž
ti.

šiais metais jau visai kas 
kita. Darbininkai suprato, 
kad be organizacijos sunku

. • - ?•_

organizuotis. Neilgai tru- socialistų darbą tur veikt 
kus tapo suorganizuota A- „palšos minios.”

I

„Laisve” šaukia, kad vi
sos lietuvių darbininkų re
dakcijos ir visos drauguos 
subrustų protestuoti prieš 
valdžios kėsinimąsi imti ne
piliečius kariumenėn. „Ko
va” gal ir dabar pasakys, 

,kad užtenka vienos Sąjun- 
apsieiti, ir visa energija ėmė gos tam darbui atlikti, kam 
________ XTciilrroi zlnl’lvo f 11 r" vniVr 1

bai neteisingai) ir saku:
„Ponas P. Bartkevičius, 

sako žmonės, paėmęs buvo 
koki tai laišką, kuri Straz
das siuntęs Mikalauskui. 
Tas laiškas labai begėdiš
kai buvęs rašytas. P. B. 
norėjo tą laišką paskelb
ti ’Darb.,’ bet ’Darb.’ to 
laiško netalpino, tai P. B. 
tą laišką patalpino ’Kelei- 
vyj,’ bet 'Keleivis’ tik pa
minėjo, kad tas laiškas 
buvo rašytas kunigo kuni
gui o tų kunigų vardus iš
braukė.”
Aš tiesiog nesuprantu, 

jos S. P. sekretoriumi, ir ki-Įkaip „Darbininko” redakci
ja gali tokius dalvkus 
laikraštyje rašyti, gerai 
nodama. kad taip nėra 
tiesų tai ne aš norėjau 
laišką „Darbininke” 
ti. bet ”Darb.” 
bet aš nedaviau, 
palauksime porą 

! tuomet pamatysime, ar ga
lima bus skelbti, ar ne. Prie 

lto buvo visi 
redaktoriai,

'kun. Kemešį, 
manauskutis 
syk iš „Darbininko 
ios atvažiavęs pas mane i 

jCambridge ir prašė, kad aš 
: duočiau tą laišką paskelbti 
i „Darbininke,” bet aš neda
viau. Ir akyvaizdoje to vi- 

i so dabar jie rašo, kad aš no
rėjau tą laišką „Darbinin- 

[ke” patalpinti, bet redakci- 
! ja netalpino.

Jeigu tai nėra begėdiškas 
melas, tai pasakykit, gerbia- 

Įmieii, ką jus vadinate melu?
P. Bartkevičius

l ---------------

MUSKEGAN, MICH.
Tarptautinis socialistų 

piknikas.
Lieįios 22 d. vietos socia- 

'istų centralis komitetas su- 
•engė tarptautinį socialistų 
išvažiavimą * ----
Lake parką, 
važiavo virš 500 žmonių i- 
vairių tautų. Visi gražiai! 

■ r smagiai linksminosi. Pa-j 

silinksminus, po pietų prasi
dėjo prakalbos. Kalbėtojų 
buvo tik lietuvių ir anglu. 
Anglų kalba kalbėjo dd. 
John Keracher, iš Detroito, 
kuris yra Michigan valsti-i 
• Z"'* TA 1 j • • • 1 • I

Į 
ti svečiai-kalbėtojai. Visų tų 
kalbėtojų kalbos padarė ge
rą Įspūdį.

Ant galo, kalbėjo lietuvių 
kalbėtojas, drg. P. Pekorai- 
tis Pradėdamas prakalbą 
iis anglų kalboje paaiškino, 
kad visų tautų Amerikoje 
socialistai vienodai žiuri i 
karę, dėlto jo kalba i lietu
vius bus to paties turinio, 
kaip ir pirmutinių kalbėtojų. 
Publika šitą užreiškimą pa
sveikino karštu delnų ploji
mu.

Lietuvių kalboje d. Peko- 
raitis išaiškino klausyto
jams kapitalistišką tvarką, 
nurodė kokiais tikslais ka
pitalistai, turėdami šalies 
valdžią savo rankose, deda
si prie Europos karės, kad 
dėl kanitaiistu biznio vald-X o-

žia, kuri išrinkta Įstatymų 
pildymą pridaboti, pati min
džioja pamatinius šalies Įs
tatymus—konstituciją, Į-
veda be visuomenės leidimo 
priverstiną ėmimą kariume
nėn ir varu verčia darbinin
kus aukauti savo šeimyniš
kus džiaugsmus, sveikatą ir 
gyvastį, kad pratęsus Euro- 
nos karę ir paturėjus tą rin
ką. iš kurios Amerikos amu
nicijos fabrikantai ir viso
kie spekuliatoriai turi milži
niško pieno.

Drgo Pekoraičio prakal-. 
ba padarė gerą Įspūdi. Jisai į 
į čia iš Detroito atvyko kai-; 
po kalbėtojas, kuriam LSS. j 
XI-tas rajonas parengė 
maršrutą.

Socialistai darbuojasi.
Vietos socialistai, nežiū

rint žiauriausio valdžios 
persekiojimo, nesiliauia vei-į 
kę. Kas vakaras gatvėse -kad da fej a • 
po atviru oaugtim būna pra-: su artisfo dai^vima 
kalbos, Kuriomis kalbėtojai; li€tuvjai darban!
vis daužau tr daugiau zmo;lIšjei;kime kuiturneS
kare!tkad ia tik m-tesus tai1 kaip Pridera civilizzuotai 
kai ę, kad ią tik p^ ^tęsus, tai t£utai T Rimkus,
yra nusidėjimas prieš visą, 
pasaulį.

Kapitalistams tarnaujan
ti valdžia kalbėtojus nuo
lat areštuoja. Liepos 16 d. 
antru kartu areštavo jauną! 
19 metų amžiaus socialistų 
veikėją d. P. DuBois, kuris 
lanko Chicagos universite
tą, o vakacijos metu pašven
čia visą savo laiką darbinin
kiško judėjimo reikalams. 
Jaunas laisvės karžygis da
bar kapitalistu teismo pasta- ;kart labiau pradeda pritruk- 
tvtas po 2,500 dolerių kauci-j ti. Ilgiau pagyvenusieji 
jos, laukia teismo. Draugai Amerikoj lietuviai šviečiasi, 
socialistai renka aukas gel- j Daugelis jų pasiekė jau tą 
dėjimui drgo Du-Bois iš ka-'laipsnį, kad suprato, jog 
pitalistu nagų. Liepos 20 žmogui parapija tiek reika- 
LSS 246 kuopa savo susirin-' linga, kiek šuniui branktas, 
kime tuo tikslu surinko 22 Gi čia augęs jaunimas irgi 
doleriu. n.®ra tuo elementu, ant ku

ls LSS 246 kuopos pirman rio prietarų Įstaigos bujojo, 
šaukiman pateko šie musų L Tos tai aplinkybės ir prie- 
draugai: J.Budris, T. Pu- pagamina tuos apsi-
nis, A. Mališauskas, K. J. i reiškimus, kurie vis platesnę 
Kubilius, F. Misiūnas ir F. \f!,rvą pradeda užimti musų 

............................ lietuviškose parapijose.
| Mažėjant parapijonų skai
sčiui, sykiu darosi kaskart

i Michigan 
Piknikan su-

i

i 
Į

šiukšta.—Darbininkai vie
nykitės!

Sakalėlis.
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CLEVELAND, OHIO. 
Miko Petrausko koncertas.

Gerbiamam lietuvių kom
pozitoriui ir daJninkui M. 
Petrauskui išvažiuojant iš 
Amerikos Europon, vietos 
Uetuviai rengia čia vaka
rą, kuris Įvyks 11 dieną lap
kričio š. m. Gerb. komp. M. 
Petrauskas duos koncertą.

Koncertas rengiamas vi
sų Clevalando lietuvių be 
srovių skirtumo. Prie ti, 
darbo (koncerto surengi
mo) kviečiami visi geros va
lios lietuviai visų musų sro
vių, kad bendromis spėko
mis surengus šitą vakarą— 
išgarsinus ir sukvietus kuo- 
daugiausiai musų publikos.

DORRISVILLĘ, ILL.
Nepabaigtini katalikų 

vargai.
Kad parapijos mažėja, tai 

neužginčyjamas faktas. Pa
rapijų išaugimas ir jų pa- 
silaikvmas priguli nuo tam
saus elemento skaitlingumo. 
To parapijoms tinkamo ele
mento sykiu su apsistojimu 
ateivystės iš Lietuvos kas-

nėra tuo elementu, ant ku-

nemaža turi vargo. Kadan- S. MANCHESTER, CONN. 
Stoka susipratimo.

LSS. kuopelė silpnai gy
vuoja; viena, mažas narių* 
skaičius neleidžia energin
gai darbuoties, antra, stoka 
tikro susipratimo ir ypatiš- 
kumai naikina kad ir ge
riausius pasiryžimus.

Kiek da trūksta tūliems 
musų kuopelės nariams susi
pratimo, parodo tas faktas, 
kad mūsiškiai vaikinai dėl
to, kad įgjius sau katalikių 
merginų malonę, slepiasi so
cialistais esant. Man rodos, 
tokiems geriau ir visai soci
alisto vardo neturėti.

Tūlas vėl J. L. pasižymė-! 
jęs tarpe vietos lietuvių kai-; 
po karštas socialistas ir di-į 
delis bedievis, kada čionai i nas. ir neatsisakys prisiųsti 
atvažiavo iš kitur tūla mer-Jaukti Į Fondą, Įsteigta jo 
gina katalikė, tai mūsiškis Į palaikymui.
bedievis viską užmiršęs inė- j Monev orderius arba vė
rė savo kaklą į kilpą ir kata-jkius meldžiame išrašyti p. 
likė bedievį nusitempė ant-M. Damijonaičio vardu, o 
virvės pas dvasišką tėvelį, laiškus prašome siųsti p. M. 
kad egzortus jam atskaity-į Jurgelionienės adresu (3133 

i-{So. Emerald avė.,)
Šerno Draugų Kuopelė: 

Dr. A. L. Graičiunas, prez. 
M. .Jurgelionienė, sekr. 

M. Damijonaitis, kas.
Patarėjai: J. Laukis, A. 

V išbara s, K. Norkus, V. Mi- 
šeika, K. Gugis, A. Lalis, 

‘Dr. J. Joni kaltis.
j Šerno Fondui aukavo se- 
■kenčios ypatos ir draugijos: 
■p. K. Strumskis $3.00, C. K. 
įAcker $5.00, per Šerno Dr. 
|Kp. surengtą koncertą Chi- 

______ : c-agoje $1-58.00, D.L.K. Ge- 
pergalėtfir'į davatkų eiles dimino Dr-stė, Lewiston,Me. 
jį sugrąžinti. į$10.00. Jos nariai: D. Rep-

Su tokiais silpnuouliais šis 50c., J. Dailida 25c., J. 
mums ne pakeliui. Geriau,1 Pauliukas 25c., J. Sauliunas 
kad tokie prie socialistų ir 25c. ir smulkių aukų sumes- 
n e si kištų. Pas socialistus ta per D.L.K.G. Dr-stės na- 
reikalingi stiprios dvasios rius 91c. ....
žmonės.'
šiaudadušių visur netrūksta

Iš čionai gyvenančių žmo-' 
nių lenkai ir sulenkėję rusai į 
bene bus žemiausiai susipra
time stovinčiais žmonėmis, i 
Fanatizmas ir p. 
tarp jų klėstė klesti.

Liepos 28 d. North Man-, tųenos ar jus mUmis šaudv- 
chestery buvo balius. Į baliuisit> kalisit; ar naudositės 
suvažiavo net iš kitų mieste- mugu vįsuomenei laba tei- 
lnj ir miestų rudžio garbin-|kiačiu darbu? Atsakykit. 

yil°jąus karstas sla-imes Jaukiame jusu malo- 
viskas kraujas pradėjo su- n& Proletaras,
mvt galvose ir reikėjo jj vie
ni kitiems nuleisti. Pradėjo 
skaldyt sau pakaušius, 
pribuvo angelai sargai, kad; 
savo buožėmis pagelbėjus 
pradėtą galvų skaldymo * 
darbą atlikti, tų karžygių1 
policijai pasisekė pasiimti: 
tik du, kiti, kaip tikri karės: 
karžygiai, apdraskyti, krau-! 
jais išmarginti, išsisuko iš' 
policistų rankų ir pabėgo. !

Kaž-kas pranešė polici-1 
jai, kad didvyriai randasi; 
savo paprastame lizde, kur' 
kasnakt iš pinigų kaziruoja-1 
ma ir girtuokliaujama. Apie 
3 v. nakčia 11 policmanų už-; 
puolė tą lizdą, rado lošiant 
kazyrėmis ir begeriant, ki
tus nei nenusipraususius po 
minėtos karės. Suėmė tų na
mų šeimininką ir jo svečius, 
išviso 8 vyrus.

Sekanti panedėli buvo' 
teismas ir didvyriai turėjo 
pasi mokėt kas po 25, kas po 
20 dolerių. Tie, kurie išsi- 
tesino ir nuo pabaudos išsi
suko, turėjo advokatams už
mokėti.

Darbai.
Darbai čionai šiuo tarpu 

eina gana gerai. Iš kitur 
atvažiavusiems darbas gali
ma lengvai gauti. Išdirbys- 
tė čionai daugiausiai šilko 
ir velveto. Uždarbis papras
tam darbininkui—nuo $2.50 
iki $3.25 dienai, priskaitant 
10 procentų bonuso; audėjai 
gi gauna nuo $3.50 iki $4.25 
dienai.

„Keleivo” skaitytojas.

gi kunigu.' buvo permuža to, 
ką parapijonįs jam duot ga
lėdavo, kunigas paliko savo 
aveles, pirma jas iki gyvo 
kailio apkirpęs.

Davatkom be kirpiko, be 
jų nuodėmių \aldytojaus il
gai ištvert negalima. J03 
tuoj parsikvietė iš Bentono 
kunigą, kad jas apvalytų. 
Tasai atvažiavęs kirpo, dar- 

; bavosi ir ant gulo da parei
kalavo, kad suaukautų jo 
kelionės lėšoms. Kelionės 

j lėšų iš Bentono Į Dorrisvillę 
| ir atgal viso—$1.65, surinko 
gi $45.

Dabar, 13 birželio musų 
! parapijonįs labai nudžiugo, 
kad išgirdo, jog jų senasis 

j kunigas iš St. Louis grįžta 
i Dorrisvillę. Sugrįžti, tai 

i sugrįžo, bet po kelių dienų 
i jis ir vėl išvažiavo, sakęs 
į gydyties. Po kelių dienų vėl 
sugrįžo, atsigabendamas su 
savim dvi meteris. Pavie
šėjęs su jomis klebonijoj, 
automobiliu išvažiavo Į La 
Porte. Apie skandalą, kokį 
tarpe pavapi jonai sukėlė sa
vo pasielgimu šitasis jų 
kunigas, neminėsiu, tik tiek 
reikia pasakyti, kad. nedė
lios sulaukus, zakristijonas 
supa varpą, davatkos ir ka
talikai linksmi bėga į baž
nyčią, suėję laukia, laukia, o 
kunigo kaip nėr, taip nėr. 
Mat su'oatoj jis su moterims 
gerai baliavojo, važinėjosi, 
pavargo, reikia laukt kol 
išsimiegos. Pasirodo, kad 
kunigas nemiega, o linksmai 
sau baliavoja.

šitaip kunigams besiel
giant net ir ištikimiausias 
katalikas tur pasipiktint ir 
numoti ranka. Aišku bus, 
kad šitokiose aplinkybėse 
musų parapijos ilgai gy- 
vuot negali. Parapijonįs iš- 
dyusių kunigų suvaldyt 
negali, nes banyčios vysku
pu.

Vargšai tie musų katali
kai. Maineris.

I

I

BRIDGEVILLE, PA.
Ant Kaspučio farmos 29 

iiepos įvyko Bridgevilleje 
'piknikas.”

Pikniką parengė socialis
tai. vadovaujant drgui St. 
Bakanui, kuris tinkamai at
iko savo užduotis kaip su 

publika taip ir išpildyme 
pikniko programo.

Reikia pastebėti, kad mai- 
nierių kolonijoj šis piknikas 
buvo be svaiginančių gėri
mų. tai yra pirmas tos rū
šies piknikas.

Jaunimas šoko, žaidė ir 
krikšte pritinkamai ir sma
giai. Bridgevilleje tarp a- 
■ eivių jaunuolių matėsi ir 
čion augusių vaikinų, kurie 
kartu ir žaidė ir prideran
čiai jaunimui linksminosi. 
Tai ženklas susipratimo.

T.

ŠERNO FONDAS.
Aplinkybės, kuriose šiuo 

laiku randasi visai lietuvių 
visuomenei gerai žinomas 
rašytojas J. šernas, privertė 
mus užsiimti jo likimu. Kuo
met mes paskelbėme 'žodi 
i visuomenę p. šerno reika
lu,” gerb. šerno pritarėjai 
pradėjo siųsti aukų; šito^. 
tai aukos mus dabar ir pa
drąsina atidaryti Šerno Fon
dą.

Liepos 19 d. šerno Drau
gų Kuopelė laikė savo susi
rinkimą Aušros salėje, ku
riame nutarta buvo Įsteigti 
ši Fondą.

Pasitikime, kad lietuvių 
visuomenė atjaus vargingą 
žadėjimą, kuriame randasi 
musų senas rašytojas p. šer- 
—is. ir neatsisakys prisiųsti

tų. Musų socialistas-laisva 
manis iššventintas padarė: 
„rokundą sumenės,” gailes
ti už griekus ir pasiprovjjęs ' 
grižo prie dievėdystės, kadi 
gavus pačią.

Į tą vargšą dabar pasižiu
rėjus net gailu pasidaro. 
Laisvamaniai juokus sau 
krečia iš silpnuolio, fanati
kai taip pat su paniekinimu 
ir pasididžiavimu Į „perkri
kštą” žiuri, tik gal kvailiau
sios davatkos džiaugiasi, 
kad merga pataikė bedievį

Bostonietis Stuart Chase 
delei sąžiningų karės prie- 

; šų užreiškė: „Ponai, štai 
musų 70-tis tūkstančių! Jus 
šiandien didžiumoje, o mes 

girtuoklystė mažumoje, bet ateina diena, 
;kada mes savo mažumą pa- 
jkeisme Į didžiumą. Iki tos

nes.

«

Dabar k* tik nėjo u pa spaadoa

Nauja Lietuviška

Pirmu 
Kartu

Lietučių 
Kalboje

BIBLIJA 
SATYROJE* 

ratera Biblijoa 5%xS colius. tari 392 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
idami ir medinga kkki ienai ypatai. 
Žmogus skaitydaaias ši* Biblija ir tr
inkdamas į peveikslėlias. (karšė per- 
stato kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus save vargus ir džiaugsis jogiai to
kia kaiše (lijo, jam bus trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK »1.OO
Norinti gaut ši* Diblij*. pinigus 

siuskit Espreso ar Pačio Moncv Orde
riu. araa registruotame lauke adresu:

•

su Pa
veikslais

. I

SEATTLE, WASH.
Man rinkus aukas Rusijos 

revoliucijai drg. V. Kapsuko 
prakalbose, 27 d. balandžio, 
1917 m. surinkau $37.30. 
Tas buvo paaiškinta visai 
publikai. Persiuntimo lė
šas atėmus pasiunčiau 
§37.15c., gavau paliudijimą 
nuo Revoliu. Rėmimo Komi
teto drg. V. Paukščio. Bet 
jsibriovė klaida: apleidau 
kelių aukavusių vardus. Jie 
yra: S. Kraujulaitis 50c. 
V. Kramutaitienė 25c. Tos 
aukos buvo priskirtos prie 
smulkių aukų. Taipgi klai
dingai paskelbta: Šlipaitie- 
nė. o turi būt P". Chepaitienė 
50c. aš girdėjau kalbant 
čiau čekį, tik 15c. išėmiau 
kęs sau. Ne. Atleiskite man 
už padarytą klaidą, kiek 
aš surinkau, tiek ir pasiun
čiau čekį tik 15c. išėmiau 
jKTsiuntimo lėšoms.

M. Baltrušaitis.

"KELEIVIS” €
255 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

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* 
į ją „Keleiviui” skaitytoją, 
iprikalbinsint naują darbo 
žmonių apginėją, nes „Ke
leivi” skaitydami išsilavins. 
Tą dovaną skiriam tik per 
2 mėnesiu, todėl „Keleivio” 
< I raugai sukruskite.

sunkesnė našta užlaikymas 
kunigo ir bažnyčios, kur 

į dagi paprastai yra ne para 
i pi jos savastim. Visa tai

CAMBRIDGE, MASS.
”Darbininkas” vėl meluoj

„Darbininko” 89-tam nu-'susidedafkruvą ir’pagami-merican Federation of Rail- ------
road Workers Union. Bu- r
vo surengta didelė darbinin-, „metodologijos uarti«*i<».-> |ov»«n<i vaiuvivaiuus. jį
kų demonstracija. Benui ve- rinko klerikalų „Vilčiai?” lietuvių gyvenimą (nors la- Mūsiškė parapija irgi dėl to

Kur dingo tos aukos, ką meryje vietinėse žiniose ra- na parapijose nesutikimus ir 
* ’ ’ i daktaras’’| soma apie Cambridgeaus vaidus.



. —Tegul bus pagarbintas, 
vaike.

—Tu, tėve, šiandien jau 
išsitraukęs.

—Jes, vaike, biski išsidro
žiau, ale vistiek trezvas.

—Kur jau čia "trezvas," 
tėve? Vos tik ant kojų pa
stovi. Ar tai gražu žmogui 
taip nusigerti. Ir da katali
ku vadiniesi.

—Cit, Maike, nesibark.
Daugiau jau nepasigersiu.

—Jau nesyki sakei dau
giau nepasigersiąs. bet kaip 
tik pripuoli kur prie degti
nės, taip ir nusilaki.

-rvVažke, dabar aš nekal
tas. Visa musų blaivininkų 
susaidė nutarė paskutini sy
kį išsigert, ba gazietos rašo, 
kad neužilgo šnapsas Ameri
koj bus pakasavotas. Taigi 
paskyrėm iš kasos pinigų ir 
paskutini syki gerai išsigė- 
rėm.

—Kodėl tai paskutini syki 
reikia būtinai pasigerti.

—Aš nežinau, vaike. Ma
tyt, toks jau žmonių noturas 
kad paskutini syki visuomet 
norima prisidžiaugti. Žiū
rėk, kaip senam krajuj žmo- j 
nės per užgavėnes nori laši
nių pavalgyt paskutini syki 
Šiauliuose, atsimenu, buvo j 
toks kriaučius, ką ant armo
nikos gerai grieždavo. Per 
užgavėnes jisai syki tiek ėdė i---1 —-i- Vcin sitei.užgavenes jisai svkį uen eue 
kad ant rytojaus kaip atsi-' 
kėlė, tai dar pilni dantis bu
vo mėsos prilindę. Nuėjęs

Sąjungiečiai ir Amer. Liet Darb. Taryba Apie Džiovą
I)R. A. MONTVIDAS.

narių gali liek darbo atlikti, 
kiek gali atlikti 100,000 žmo
nių? Padėkime, reikia 
rinkti aukų revoliucijai. Ar 
daugiau jų galima bus su
rinkti vienai Sąjungai ren
kant tarp 2-3 tūkstančių są
jungiečių, ar renkant Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybai tarp keliosdešim- 
tis tūkstančių 
darbininkų?

Be to da 
tankiai reikia 
tus savo reikalų apgulimui. 
Vieton 2-3 tūkstančių są
jungiečių tokia Taryba gali 
išnešti protestą vardan 100,- 
000 organizuotų darbininkų 

Iš katros pusės nepaimsi. 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba gali būt dide
lė parama tam darbui, kuri 
veikia Sąjunga. Ji gali at
likti tai. ko viena Sąjunga 
jokiu budu nepajiegs pada
ryti

Be abejonės, Taryba užsi
ims ir tokiais reikalais, ku
riais dabai Sąjunga visai 
nesirūpina, nes neturi tiek 
pajiegų. Ilgai tokioj Tary
boj veikdami, socialistai 
Įgytų Įtekmę ir tarp tų žmo
nių. kurie šiandien jais ne
pasitiki, nėr jų nepažįsta 
Juk jeigu darbininkai žino
tų kas yra socialistai, jie se
nai jau butų visi su socialis
tais. Tokia Taryba yra 
geriausia kelias supažindini 
mui plačiųjų musų minių si 
socialistų judėjimų ir tiks 
Jais.

Antarr begalo svarbu 
dalykas, koki Taryba gale 
tų atlikti, tai pradėti kova 
su ta demoralizacija, kurią 
platina musų žmonėse kleri 
kalai ir jų juodašimtiška 
spauda. . . ri arba ištirpti, arba pavirs-
„ Susiorganizavusios pa- < j pūliam panašią masą, ar- 
zangios Amerikos Iietuvii sukietėti, taip pat atsitin- 
araugijos ga.ėių suteikti di ’Ka įr gu d2iovos gūželiais, 
dėlę pa-’amą musų ^!au'j Kartais jie sunyksta ištirp- 
gams ir -sietuvoje. kuome kartais pavirsta i pu-
nnsieis jiems tenai kovoti si hjam panašia masa. kartais 
juodąją armija dėl admmis-, ?risipildo kalkinių ir kito- 
eracijos rinkimų. Mumsne-ij^y druskų ir sukietėja lig 
gali nerūpėti Lietui os klau kokie akmenukai arba žvir- 

mums lupi -.grudai. Jeigu tokių gūželių 
kad Rusijoj butų kuodau- įorisjDiĮdo plaučiai ar kitas 

žmogaus organas, be kurio 
jis negali būt gyvas, aišku, 
jog mirtis neišvengtina, nes 
veikiančiosios organo celės 
išmiršta ir neatlieka darbo; 
organe atsiranda pašalinės 
nuodingos ligos medžiagos 
ir da pačios bakterijos pa-
NE VIEN ŽMOGUS 
SERGA DŽIOVA.

Pas šaltakraujus gyvū
nus tuberkulozis veik neži
nomas. Tūli tirinėtojai sa- 

■ kosi atradę ji pas juos, bet 
leidžia nuodus i kuna.

[tikros žinios da nėra. Šilta- 
| kraujai gyvūnai gali užsi
krėsti veik visi, tik vieniems 
jis labiau limpa, kitiem men- 
kiau. Daleiskime, karvių, 
veislė gana tankiai gauna 
šią ligą. Neretai ir žmonės, 
ypač vaikai, užsikrečia nuo 
karvių, gerdami jų pieną. 

' Neveltui tvarkesnėse šalise 
ir valstijose yra Įvesta aš- 

4ri pieno inspekcija. Pas 
kiaules džiova irgi žinoma. 
Gal todėl jos tankiau apser- 
ga už kitus gyvulius, kad jų 
tvartai yra maži, tamsus ir 
nešvarus. Avis ir arkliai 
labai retai teapserga. Šunes 
ir katės retai serga, bet kar
tais užsikrečia ir išnešioja 
ligą po namus. Tarp lauki
nių gyvulių džiova nežino
ma. Tai parodo, kad stoka 
oro ir sauluės šviesos yra 
dirva džiovai. Tarp paukš
čiu. ypač vištų, ji gana išsi
plėtojusi.

Reikia patėmvt, kad kitų 
gyvūnų džiova šiek-tiek ski
riasi nuo žmonių džiovos ir 

„ tuhi mokslininku manoma, 
kad ji paeina nuo skirtingų

Už nesutikimus tarpe Darbininkų Tarybą, kurios 
"Kovos" ir kitų socialistiš-Į net tūli Įstatų paragrafai 
kų laikraščių vieni kaltina! "pasisavinti" iš patentuotus 
"privatinius laikraščius," ------ ‘----
kad jie nepasiduoda Sąjun
gos kontrolei, kiti kaltina d. 
Kapsuką, buk jis užkrėtęs 
sąjungiecius perdideliu savo 
kairumu ir Įnešęs musų tar- 
pan nesutikimą.

Kad Kapsukas yra Įne- 
1 šęs daug disorganizacijos, 
i to negalima užginčyti, bet 
i kad ji kaltinus už visą šitą 
poziciją, kokioj dabar sto- 

j ;i Sąjunga, tai butų netei
singa" Čia kalti patįs sąjun- 

! ^iečiai. Kiek man ‘ 
j ūžiurėti nuo pat Sąjungos 
.usitverimo. tai kuopos vi- 
uomet praktikuodavo tokį 
'kairumą." tai yra nesitai- 

! tymą prie vietos gyvenimo 
I

Jie negalėdavo ir negali 
uprasti. kad visuomenė ne- 

! Tali vien tik politikos klausi
mais rūpintis: kad ji turi ir 
kitokių reikalų, kuriuos kar
ais labai augštai stato, kaip 
mtai šelpimo reikalą. Ir 
kuomet musų socialistai 
orie tokių reikalų nenori dė
tis, jie tuoj ųuldo visuome
nėj savo Įtekmę. Mat poli
tikos musų priešai tokiomis' 
progomis pasinaudodami vi- 
uomet žmonėms aiškina, 
tad socialistai yra jų neprie
teliai. kad socialistams ne
lipi žmonių vargai.

Vienok musų sąjungiečiai 
o nesupranta. Nesupranta 

be dėlto, kad jų didžiuma vis 
jauni žmonės, vaikinai tarp 
?0—28 metų amžiaus, nepa
žįsta gerai gyvenimo. Nuo 
Sąjungos susitverimo 
iarių nedaug teliko, 
visas priežastis, 
daug i 
eisti Sąjungą, 
taibėsiu. T__ 1
lą.

Sąjungos konstitucijos! 
Prie to da žinant, kad ne 
Kapsuko šalininkai tą tary
bą tveria, tai jau Sąjungai 
tikras devingalvis smakas. 
Kad šita taryba Sąjungai 
"pragaištinga," tai m įsų 
"kairieji” ir "faktų" turi. 
Ant jaučio skuros jų nesura
šytum. Tik ant jų nelaimės 
visi tie jų "faktai," kuriais 
jie iki šiol šaudė "Kovoj" i 
Amer. Liet. Darb. Tarybą 
bei jos sumanytojus, neturi

r teko "pri-Į nei rimtumo, nei pamato.

daiktas. Liogika yra mok-Į 
slas apie tikslingą protavi
mą. Todėl ji ir reikalauja. Į 
kad žmogus kalbėdamas ne
maišytų žirnių su kopūstais, 
bet kalbėtų apie dalyką aiš
kiai ir kad toj kalboj butų 
koks nors tikslas, koks nore 
išvedimas. Pas tave gi to
kios tvarkos kalboje nėra. 
Tu pradėjai teisintis dėl sa
vo išsigėrimo. o nupasako
jai apie kriaučių, ką eidamas 
gult lašinių Įsikando. Jeigu 
tu butum padaręs iš to koki 
nors išvedimą, jei butum 
prie ko nors tą kriaučių pri
lyginęs. tai toj pasakoj butų 
šioks toks tikslas.

—Olrait, Maike, dabar aš 
jau suprantu, kas tai yra lio
gika. Tai yra lyg ir musų 
susaidės konstitucija, kuri 
•ako, kad jeigu nori ką ant 
mitingo pasakyti dėl labo 
tautos, tai reikia nusiimt: 
kepurę, atsistoti ir prašyt: 
prezidento balso, o jeigu pre- 

j zidentas atsakys "sėskis 
(kiaule, tau balso nėra.” tai 
įtuomet reikia kreiptis Į 
visą susirinkimą ir prašyti. 

[ kad susirinkimas duotų bal
są: ir jeigu susirinkimas pa- 

’ velys kalbėti, tai reikia už 
; i imt fliorą ir kalbėt tiktai a- 

oie dalyką. Jeigu aš tai r 
darau, tai reiškia, kad aš 
darau pagal liogika. ar ne 
aip. vaike?

—Tegul jau bus ir taip.
—Na, matai. Maike, o tu 

sakai, kad aš nepažįstu liogi- 
Ikos. Už toki įžeidimą aš 

aP-

i

velykinės spaviednės 
pasakė kunigui, kad Pelenu| t—-,-—dienoj prarijo mėsos, ka bu- tau, anta?Tus ...vo tarp dantų užsilikusios i u nek J°> vaik? 
Kunigas jam paaiškino, kad r:i . 
kas pasilieka dantise. tai nė-ĮPanai.?n!fno. 
ra griekas ir Pelenų dienoj:' ’ a 
suvalgyt. Ant kitų užgavę-į *.. . ?
nių tas kriaučius eidamas j ‘ ''
gult Įsikando jau visą paltį 
lašinių. Bet ant rytojaus , kad^n-k^avotu tožmonės jį rado negyvą. dūktas, kad p^saiotų to-

—Ar tai viskas?
—Jes. vaike.
—Tai koks iš to

mas?
—Kad tau, Maike, nieko 

negali pasakyt kaip žmogui. 
Tu tuojaus nori faktų, išve
dimu ir kitokiu paibeliu. 
Kaip matau, tai socialistai 

'tave visai sugadino. Tu jau 
nei pasikalbėt su žmogum 
negali išvedimų nepareika- tikslas yra platinti apšvietą. 
lavęs. Ir dabar jos tą apšvietą pla-
,—To, tėve, reikalauja lio- tjna rengdamos didelius ba- 

gika. liūs, kur išgeria po keliolika
,—0 kas ji per viena ta jralionų šnapso. Bet kaipgi 

Liogika? Ar tik ne ta. ką įos galės tą apšvietą platint. 
pas Stankūną buvo ant bur- kada šnapso visai nebus? 
do? Ji taipgi bedievė. , • ’

—Liogika, tėve, negali sas gyvenimas turės apmir- 
but ant jokio "burdo” ir ne- C ‘ 
gali būt nei bedievė, nei ka- kada žmonės negalės gauti 
talikė, nes tai nėra gyvas išsigert.

ižkim prie dalyko, prie 
> snapso. Kaip 

.... ‘nike, mislini. ar žmonės 
nepakeis bunto, kada nebus

senų
Apie 

dėl kurių 
narių priversti ap- 

_ čionai ne- 
Paminėsiu tik vie

tą. Dėl savo "kairumo” 
ie nesitaiko prie gyvenime 

sąlygų ir būna visų perse
kiojami. Jauna siela ne- 
enka kantrybės, o da prie 
o nemato savo darbo vaisių, 
r... numoja ranka. Tai yra 
-varbiausia priežastis musų 
Sąjungos neaugimo.

Kad to blogo nesupranta 
auni nariai, tai jiems da at 

leistina, bet kad panašus 
kairieji" užėmę ir vadovau- 
amą Sąjungoj vietą nesis

kaito su keliamais gyvenime 
reikalavimais ir tikrus save 
draugus stengiasi priešais 
'adaryti, tai jau nepaken
kiama. Antai vienas Pildo- 
noio Komiteto nariu su pa 
'ididžiavimu pasigyrė, kad

"Nau- 
. Nėra abe- 

kad ir kiti "lyderiai” 
Tai kogi iš 

tikė-

—Aš nemanau.
—Na, ar gi tai galimas

išvedi-

kį reikalingą daiktą?
—Degtinė, tėve, nėra 

bai reikalingas daiktas.
—Ką tu kalbi! Kaip g‘ 

žmonės galės apsiženyt be 
degtinės, kaipgi krikštynas 
padarys? Arba Įsimes tau 
gumbo liga ar kitokis para
ks—kuo išsigvdysi, jeigu ne
bus šnapso? Daugelis mu
sų d.raugijų turi Įsirašiusios 
i savo konstitucijas, kad jų

la-

'čiu dievui, jų miestan jau 
tik du egzempliorių 
•ienų” tepareina. 
:onės, 1—2 L L2. 
’š to džiaugiasi, 
tokių žmonių galima 
tis?

Kiekvienas naujas 
gyvenime klausimas 
kaip drugys sukrečia, 
me jie mato savo ” 
ti.” Jiems buvo ” 
tinga” dalyvauti Brookh 
no seime; jiems buvo "pra
gaištinga” vienytis su Socia- 
!ist Party; jiems buvo "pra
gaištinga” tverti Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugiją; jiems "pragaiš
tinga” tverti Lietuvių Dar
bininkų Susišelpimo Drau
giją—na, o ka jau kalbėti 
apie Amerikos Lietuvių

musų 
juos 

Visa- 
yragaiš-

Musų "kairieji" didžiau- ; 
iasi tuo. kad musų nors ne
daug, bet mes organizuoti.

Bet kas musų priešams 
bėdos, kad mes organizuoti. Į 
kuomet mes atsiskyrę nuo 
minių? Ar mes galim ge
ne rali streiką iššaukti, turė
dami du-tris tūkstančius iš
mėtytų po visą šąli savo na
rių?

Mes organizuoti jau per 
12 metų veikėm, o ką nuvei- 
kėrn? Beje—atsako musų 
"kairieji”—ar gi nepakilęs 
lietuvių tarpe klesinis susi
pratimas? Tas tiesa, bet 
aš turbut neapsiriksiu saky
damas. kad ne visame čia Są
jungos nuopelnas, kuri su 
savo "Kova” prie minios vi
sai neprieina, dagi nesirūpi
na esančius savo narius pri
laikyti. kuriuos pašaliniai 
laikraščiai bei kalbėtojai 
priagituoja.

Aš čia anaiptol nenoriu 
Įkalbinėti, kad Sąjunga yra 
mums nereikalinga arba ne
naudinga. Aš tik nurodau 
"kairiųjų” sąjungiečių klai
dingą nuomonę, buk visur, 
visada ir viską galima pada
ryt vien tik per Sąjungą.

Jeigu tą pati tikslą, kuri 
Sąjunga nori atsiekti bei 
negali, galima atsiekti kitu 
keliu, tai musų "kairieji” tą 
kelią pasmerkia, kaipo "šun
taki.” Ir Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybą jie 
smerkia daugiausia dėl to 
kad ji tą patį darbą esanti 
pasiryžusi dirbti, kuri Są
junga galinti atlikti. Reiš
kia, šita Taryba nori būt Są
jungos konkurentė. Dieve 
mylėk, gali Sąjungą visai 
'ukonkuruoti ii musu Tarp
tautinę kokiu "socialpatric- 
tizmu” ar "oportunizmu” 
'upeizuoti. Negalima prie 
te daleisti.

Tai toks dabar musų Są
jungoj ūpas viešpatauja 
nrieš Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybą.

Man gi rodos, kad tokia 
Taryba butų begalo naudin
ga. jeigu pasisektu i ją daug 
pažangiųjų draugijų sutrau
kti. Musų "kairieji” sako, 
kad tokios "bespalvės” orga- 

i nizacijos negalima toleruoti. 
Bet draugai, ar maža musų 

. dabar prie Įvairių draugijų 

. oriklauso? O tečiaus skriau- 
• Jos socialistams iš to nėra,pragais-i Jos 8wiauMauW 

Brooklv- ’ naudos gi daug.

1

Darbininką

organizuotų

darbininkams 
kelti protes-

Kaip gerai apgalvoji, tai vi-i • J ~ •
ti ir visas progresas sustoti.

—Taip, tėve, girtuokliams 
bus blogai. Visa jūsų blai
vininkų "susaidė” turės pair
ti, kada nebus degtinės. 
Bet gyvenimas nuo to neap
mirs. Jis bus daug švares
nis, kada girtuokliavimas 
apsistos.

—Ir tu mislini, vaike, kad 
degtinę siu r pakavos?

—Tas jau nutarta tėve.
—Tai einu da išsigert.I

Suvieniius visas šitas or
ganizacijas po viena Ameri
kos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos firma naudos pa
žangiam darbininkų judėji
mui butų da daugiau.

Musų kairieji” sako, mes 
turim Sąjungą ir kiekvieną 
naudingą darbininkų klesai 
darbą galim atlikti po Są
jungos firma, bespalvių or
ganizacijų nereikia. Bet 
kasgi neduos Sąjungai dirb
ti darbininkų labui ir Tary
bai esant? Niekas tam ne
sipriešina. kad Sąjunga vei
ktu. Dalykas tik tame, kad 
Sąjunga turi vos tik du ai
tris tukstancius narių, o 
projektuojamoji Taryba gal 
reprezentuotų 100,000 orga
nizuotų žmonių. Argi Są
junga su 2-3 tūkstančiais

bakterijų. Ištikrujų gi iš
rodo, kad tos pačios bakteri
jos. pereidamos per gyvū
nus ir išgyvendamos juose 
l>er kelias gentkartes, šiek- 

į tiek persimaino.
[džiova

Tečiaus teisingas: j»AS ŽMON ES
‘ Džiova pas žmones uži- 

vardas yra tuberkulo-. ma svarbiausią vietą iš vi- 
[ su ligų. Viena, kad ja tiek % • . 1 > • v •
dymas nuo jos yra veik ne
galimas. Da aršiau, kad 
nuo jos miršta daugiausiai 
jauni žmonės ir vaikai. Mat 
senieji turi šioki-tokĮ laipsni 
atsilaikymo prieš ją. Ap- 
skaitliuojama, kad šioj šalyj 
džiova serga apie pusantro 
miliono ypatų. Man rodosi, 
kad skaitlinė yra kur kas 
didesnė. Miršta nuo džio
vos kas metai šioj šalyj apie 
2O(ŲKH», jei nedaugiau. Tie
sa. daugiausiai šioj šalyj ja 
serga negrai ir airiai, bet 
ne viena tauta jos neišven
gia. Lietuvių nuo jos krin
ta didelis skaitlius, ir veik 
visi musų tautos veikėjai 
yra jos aukomis. Žydai ko
dėl tai rečiau ją pagauna. 
Indijonai senovėje nežinojo 
džiovos, bet kada ir juos ci
vilizacija pasiėmė su savo 
uždarytais namais, sunkiu 
darbu ir tt., jie pradėjo gaut 
šią ligą gana tankiai ir grei
tai miršta nuo jos. Mat jų 
kūne nėra da tų medžiagų, 
kurios atsilaikytų prieš

Mes lietuviai ligą tuber- 
kulozį vadiname džiova ar
ba sukatom. Mat ligonis 
paprastai džiūsta, menkėja 
arba, kaip tūli sako, susisu
ka. Ir kitos tautos turi sa
votiškus žodžius jos pavadi
nimui, 
ir visų tautų priimtas džio- 
vos 1 
zis.

I * —

Tuberkulozis yra užkrė-' daug serga, kita, kad išsigy- 
čiama liga, paeinanti nuo i 
bakterijos, vadinamos baci- 
llus tuberculosis. Kur tos! 
bakterijos patenka ir pra-i 
deda veikli, ten susitveria 
maži guzai arba gumbukai. 
Mat kūnas stengiasi apsi
ginti ir varo toki darbą, 
kad aptverti i ji patekusią 
bakteriją. Tie gūželiai gali 
būti šen ir ten išmėtyti arba 
gali būti taip arti vienas prie 
kito, kad susilieja i krūvą. 
Jie gal rastis Įvairiose kūno 
dalyse arba tik viename ko
kiame organe, pav., plau
čiuose, žarnose ar kitur. 
Taigi žmonės klysta many
dami. kad džiova yra išimti
nai plaučių liga, bet apie tai 
bus toliau. Gūželiai papras
tai yra apskriti ir pilki arba 
t>ilkai rusvi. Vieni jų gali 
būt taip maži, kad vos akim 
matomi, kiti būna kaip špil
kos galva, treti gali būti tiek 
dideli, kaip vyšnios uoga ar- 

' ba didysis riešutas. Didieji 
i yra pasidarę iš susiliejimo 
. kelių mažiukų. Gūželiai su
sideda iš ligotų mėsų, bakte- džiovą, o kurias turime mes, 
rijų ir kitokių medegų, apie nas kuriuos liga nuo senovės 
kurias paprastas ' ' ’ .........................
jas nežingeidauia. 
kraujas neineina ir jie skai
tosi mirusia mėsa. Kaip ii 
visos negyvos kūno dalis tu- 

1 ri arba ištirpti, arba pavirs
iu" Į ti i pūliam panašią masą, ar-

I

į 
i

giausia darbininkams lais
vės, tai mums da daugiau 
turi rupėt Lietuvos laisvė 
nes tenai gyvena musų tė 
vai, tenai musų šalis ir mes 
negalim leisti, kad klerika
lizmas tenai užviešpatautų. 
Kada ta juoda spėka Įleis te
nai savo šaknis, tai paskui 
jau sunku bus ją išversti. 
Musų "kairieji," žinoma, pa- 
sakvs. kad tai "tėvvnės gi’- c f |

nimas," ko jie baisiai bijosi. 
Sulyg jų Logikos, tegul sar 
klerikalai ir kitokie atžaga
reiviai apžioja Lietuvą, te
gul jie tenai išsirenka savc| 
valdžią, praveda savo Įst-[ 
tymus, prisistato klioštorių.! 
o paskui socialistai eis tenai 
platint socializmo mokslą, 
kada jiems nevalia bus nei: 
kalbėt, nei rašyt. Tik atsi
minkit Amerikos klerikalų 
vado žodžius: 
Lietuvoj socialistų ir laisva
manių kalbėtojams nebus 
vietos."

Jeigu mes, Amerikos soci
alistai, atmesime Liet. Darb. 
Tarybą, tai taip ir žinokit, 
kad ta proga pasinaudos mu
sų priešai ir tą "bespalvę" 
minią patrauks prie savo 
tarybos.

Jeigu jau atmesti susitvė
rusią Chicagoj Tarybą dėl
to, kad ji gimė be Sąjungos 
cenzūros —"nelegališka" — 
tai tverkime riegališką."- 
bet Taryba mums būtinai 
reikalinga. J. S. Pruselaitis.

Išgarsintas "kaizerio val
džios palaikytoju" vokiečių 
socialistų vadovas Scheide- 
manas kuosmarkiausiai pa
smerkė Rusijos bolševikų 
darbą.

Tik atsi

"Laisvoj

skaityto- jau vieši. Juo ilgiau kokia 
Į juos liga žmones kankina, tuo 

daugiau išsidirba juose to
kių medžiagų, kurios prieš 
ia atsilaiko.
DŽIOVOS 
BAKTERIJOS.

Kada žiūrime per mikro
skopą i džiovos bakterijas, 
jos išrodo pailgos, plonos 
lazdelės; vienos jų tiesios, 
kitos daugiau ar mažiau su
linkusios; tiesios yra jaunos 
ir ką tik i dvi persidalinu- 
sios. Paprastai jos auga 
auga eilėmis ir išrodo lig 
kareliai.

Veisiasi džiovos bakteri
jos, kaip ir kitos, plyšimu Į 
dvi. Tos dvi vėl Į dvi ir tt. 
Bet veisiasi jos kur kas Ie
čių. negu daugelis kitų bak
terijų. Iš to aišku, kad džio
va vystosi lėtai. Jeigu pa
imame bakteriją ir Įdedame 
i kraujo skystimą, ji geriau 
atauga ir veisiasi, negu ant 
kitokių maistų, bet šiluma 
turi būti tokia, kokia kūne 
randasi. Žemos šilumos 
džiovos bokterijos nemėgs
ta. Jos gali gyvent ir ne kū
ne. bet nesiveisia tada. Džio
vos bakterijos negali ilgai 
gyvent pūvančiuose daik
tuose, nes kitos bakterijos 
yra stipresnės tą užimti vie
tą. Vienok galima kartais 
rasti da gyvų džiovos bakte
rijų puvančiame maiste po 

• 6 savaičių. Sausose vietose 
jos gyvena kur kas ilgiau— 

; net po 6 mėnesių yra da gy
vos ir gali užkrėsti.

Tūlos kitos bakterijos turi 
neva sparnelius, kurie pa
gelbsti joms persinešti iš 
vietos i vietą. Džiovos bak
terijos jų neturi, bet jos yra 
taip mažos ir lengvos, kad 
gali lekiot oru sykiu su dul
kėmis. Juo jos sausesnės, 
tuo lengvesnės ir lengviau 
iš vietos i vietą patenka. Jos 
prikimba prie dulkių ir yra 
nešiojamos visur.

Piene jos gyvent nemėgs
ta ir galime jas užmušti, jį 
atkaitinant kur kas mažiau 
negu vandeni. Jos galima 
užmušt augštu karščiu ir 
stipriais antiseptikais, ko
kių kūnas neatlaiko. Saulės 
šviesa jas geriausiai naiki
na. (Toliaus bus).



Protestuokim! VISOKIOS ŽINIOS
, .Pakaitykite šiame ”Ke- tories,mines,fields and high 
leivio numeryje apžvalgoj ways of this Republic,— 
straipsnį ”Didžiausia though often inadeąuately 
skriauda ateiviams.” Pama-J compensated, maltreated 
tysite, kad mums ateiviams and abused —have not only 
gręsia didelis pavojus. A- enabled the big, brainy, bu- 
merikos džingojistai, kurie siness men and leaders in 
Įtraukė savo šalį karėn, o industries and polities to be 
patįs eiti ton karėn nenori,'what they are to day, būt 
pradėjo agituoti, kad imti also made this land prospe- 
kariiunenėn ateivius, kurie rcus and progressive as it 

į popieru. is today; and
VVhereas, the aliens in Uni-

neturi da pirmų popieru. is today; and
Prieš tokią nedorą agitaci- “ ai-

\isų'ted Statės being in great 
m estų lietuviai tegul saukia j majoritv peacef ul people

- I?1 wUS!," fluncla prot€S-'who fled from tyrants and 
. s ingtonan savo se-,their polities to be able pea- 

notonams ir kongresma-Įceabl>! earn their livi in 
nams, o taipgi paduoti ir tbe Įand of free. desire 
vietos anglų laikraščiams. to be left out of this world 

eonfliet which they think
vietos anglų laikraščiams.

Kadangi nevisur yra lie-
tuvių, kurie galėtu tikį pro-!a"d.bel.1«ve t0 be. a. dlsP“u 
testą tinkamai anglų kalba?/ the kį"8S and 
parašyti, tai mes paduodam Illsts at the ex'Jense of th< 
čionai tokia m nrntpąfni f n r- common people,čionai tokiam protestui for
mą. Miesto ir salės vardus 
įrašykite savo. Taip pat pa
keiskite sulyg reikalo mė
nesio dieną ir skaičių susi
rinkusių žmonių. Protestą1 
reikia duot kam nors atmuš-j 
ti ant tvpewriterio (rašo
mos mašinėlės;

Štai forma:
Resolution.

At a meeting of 500 Lith- 
uanians, held on the 5-th of' 
August at Dahlgren Hali, I 
So. Boston, Mass, the folio-' 
wing resolution was unani- 
mously adopted:

VVhereas, we have noticed 
that reeently a campaigr. 
was started by some irres- 
ponsible newspaper and| 
public speakers directed aga 
inst the aliens temporarilv 
residing in the United Sta
tės with the obvious object 
of moulding mob opinion 
which as the past has shown į 
terminates in such out- 
breaks as those in Arizona, 
Montana, at East St Louis 
or Chester, Pa;

Whereas, the aliens have 
always been the most 
abiding, industrious 
constructive members 
this great Republic;

Whereas, the aliens 
their labor and toil in fac-

la\v 
and 

of

by

Kaip žmogus pasikinkė 
saulę prie darbo.

Egipte, netoli Kairo mies
to, Frank Shuman, ameri
kietis iš Philadelphijos, Įtai
sė vandeniui traukti pumpą, 
kuri varoma saulės pajiega.

Shuman padarė penkis di
delius katilus ir su veidro
džių pagalba nukreipė i juos 
galybę saulės spindulių. 
Spinduliai katilus taip Įkai
tina, kad vanduo juose pra
deda virti, darosi garas ir 
varo mašiną, kuri Į minuta 
laiko išpumpuoja 6,000 ga
lionų vandens.

Žinoma, kuomet saulė nu
sileidžia arba diena būna u- 
kanota, šituo pajėgos šalti- (Moulton) apskaito kac 
niu tuomet naudotis nega- Sacharos tyraįkurių plota 
įima. Bet vra jau atrastas apima apie 6,000,000 ketur 
ir išbandytas labai papras- kampių varstų, kas dieni 
tas būdas verdanti vandeni: PJnma Vek sau 
taupvt. Dienos laiku, kuo-le gali padaryti 6,000,000 
met saulė smarkiai kaitina. 000 tonų an£lies-
daug verdančio vandeni 
privaroma Į atskirus kubi
lus, kurie vra apsaugoti nuo 
oro ir karščio neeikvoja. 
Kuomet saulės nėra, garas 
imama iš tų kubilų. Su
prantama, didelio spaudimo 
gauti negalima, bet keturis 
svarus ant keturkampio co
lio padaroma. Mašinos gi 
\andeniui pumpuoti yra 
taip itasvtos, kad tokios pa
jėgos joms užtenka.

Amerikonas tokiu budu 
pasidarė sau netik dideli Christianijoj.

Be it resolved that this 
gathering protest against 
such agitations directec 

! against aliens, threats te 
' drive them into a war whicf 
j they did not desire, did no', 
provoke nor had anything 
to sav direetly or througl 
their representatives, pro 
tęst against being callec 
”slackers” and other abusi- 
sive narnės by such of the 

inative born Americans whc 
ithemselves or their sons art 
Jsculkers or are hinding be 
į hind women to avoid theb 
dutv to the land of their fa 
thers. būt desire that th( 
aliens fight their battles. 
and

Be it Resolved that we all 
are loyal to the land which 

'shelters us temperarily, ant 
'that in case this countr? 
should be threatened or at- 
tacked by any nation what 
soever with the purpose oi 
conQuering, enslaving o: 
subjugating it, we all to < 
man shall rise in proteetior 
of human liberties; and fur- 
thcr

Be it resolved that a cop; 
of this resolution be sent t' 
the Senators representing 
this Statė at Washington 
Congressman of this dist- 
riet and the local press.
......................... Chairman 
..................... Secretary.

i

turtą, bet ir parodė, kad jei 
gu ant žemės pasibaigtų gi 
rios, anglis ir aliejus, ta 
žmones galėtų naudotis sau 
lės pajėga mašinoms varyt 
ir namams šildyti.

Vienas anglų mokslinin 
kas apskaito, kad giedrio, 
dienoj saulės spinduliai, ku 
rie puola ant keturkampk 
akro žemės, yra lygus 7,00' 
arklių pajėgai. Toliaus ta 
pats autoritetas mums tvir
tina, kad tropiškose šalise 
t.y. tame žemės ruože, ku' 
saulės spinduliai krinta an 
žemės stačiai,—tose šalise 
ant vieno keturkampio var 
sto saulės spinduliai duodi 
tiek šilumos, kiek gali pada 
ryti 1.000 tonij anglies. To 
kiu budu tasai mokslininką 

apskaito, kac

Jeigu prisieis reikalas 
žmonės suras būdą šitą sau 
lės energiją pakinkyti pri( 
'visokių darbų.

SULAIKĖ 606 AME
RIKONŲ.

Neapribotam laikui Rusi
ja uždarė savo rubežių. Iš 
tos priežasties 600 žmonių 
kurie grižo iš Amerikos, li
kos sulaikyti ant laivo ”Os- 
car II” Norvegijos uoste

RADO VELNIO KAULUS.
West Virginijoj, ties Elm 

Grove palei Big Wheeling 
Creek likos iškasti keisto gy
vūno kaulai. Grobias rodo, 
kad gyvūnas buvo panašus 
Į žmogų ir vaikščiojo ant 
dviejų kojų, bet jo kojos bu
vo ne žmogaus, nes vietoj 
paprastos žmogaus pėdos 
jis turi skeltas kanopas. Be
to da jis turi atsikišusią vuo- 
degą ir pusėtinus ragus kak
toj. Kaulai jau suakmenėję. 
Apie tai pranešama iš Wa- 
shingtono. Dabar tas grob
ias randasi Elm Grove mies
telyje?. Vėliau jis bus ati
duotas gamtininkams apžiū
rėti. Manoma, kad tai bus 
senovės žmogus. Bet vietos 
kunigai tuojaus žmonėms iš
aiškino, kad tai ”velnio” 
kaulai. Laikraščiai pradė
jo iš to juoktis, sakydami, 
kad jeigu tai ištiesų bus vel
nio kaulai, o rasit da paties 
oragaro boso Belzebubo, tai 
•eiškia, kad šėtonas senai 
jau miręs ir pragaras turi 
out jau uždarytas.

VELNIAS DAR GYVAS. 
SAKO KUNIGAI.

"Velnias dar gyvas. Jis 
vaikščioja bliaudamas kaip 
evas ir jieško ką nors pra
lyti.” Taip aiškina Newpor- 
;o kunigas Harry Manning. 
norėdamas sumušti laikraš- 
•ių pastabą, jog šėtono jau 
nėra ir pragaras uždarytas. 
’Jus negalit velnio tokiu bu
riu palaidot,” tęsia tas ku- 
ligužis toliau. "Velnias yra 
abai gyvas. Musų biblinin- 
kų draugija tiki Į asmens 
■elnią. Mes mokinam Ame
rikoj 15,000.000 žmonių, kad 
ra asmens velnias ir aš ma

inu, kad kiekvienas, kas tik
ai tiki Į bibliją, tiki ir i vei
dą.”

Kaip matot, kunigai neno
ri pripažint, kad velnias jau 
niręs ir pragaras uždarytas, 
įes be pragaro ir velnio biz
no nebūtų.

’IAUNA JUODVEIDŽIUS 
PENNSYLVANIJOJ.
Da nespėjo nudžiūti juod- 

’eidžių kraujas ant East St. 
kouiso gatvių, o jau kitos 
uodveidžių skerdvnės nra- 
idėjo Chesteryje,Pa. Tris 
imonės likos nušauti ir 
laug sužeista. Baltveidžiai 
legina juodveidžių namus 
r naikina turtą.

200 ANGLEKASIŲ UŽ
BERTA KASYKLOJ.

Kentucky valstijoj netoli 
31ay miestelio West Kentu- 
’ky Coal Co. kasykloj No. 7 
i rugpiučio ekspliodavo ga- 
:ai ir sujudinta žemė užbe- 
•ė kasykloj 200 darbininkų. 
Vėliau 30 juodveidžių pasi
sekė išgelbėt, bet jie labai 
ipdeginti.

°ER SAVAITĘ ANGLAI 
NETEKO 23 LAIVŲ.

Pats Londonas prisipažį
sta, kad per pereitą sąvaitę 
vokiečiai sunaikino 23 anglų 
aivus. Per tą patį laiką 
?,747 laivai Anglijon atplau
kė, o 2,776 išplaukė.

$10.000 Už UŽMUŠIMĄ 
KAIZERIO.

Amerikos laikraščiai pas
kelbė, kad New Yorko fa- 
irikantas Sigmod Saxe pas
kyrė $10.000 tam Amerikos 
akunui. katras mes ant kai
zerio bombą. Ir tas vadina
si patriotizmu.

NORI ĮVESTI KANA
DOJ PASNINKĄ.

Kanados maisto kontro
lerius Hanna pataria justi
cijos ministeriui Įvesti dvi 
dienas sąvaitėj pasninko, 
kad atliktų daugiau mėsos 
armijai.

KEŲEIVIS,

“KELEIVIS”
GER1AUS1S DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

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

Kanadoj ir l'žrubežiuose:
Metams ............................ $2.25
Pusei metų ...................... 1.25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

"KELEIVIS“
255 Broadway, So. Boston, Mass.

APIE DŽIOVA.
Tokiu antgalviu šiame 

"Keleivio” numeryje prade
dam spaudinti d-ro A. Mon- 
tvido veikalą. Patariam sa
vo skaitytojams atydžiai ji 
perskaityt ir gerai Įsidėti 
galvon, nes tai svarbusdaly- 
kas. Žinodamas kas tai yra 
džiova ir kaip ja užsikrečia
ma, žmogus galės ir pats 
lengviau nuo jos apsisaugot 
ir kitus.

ATHOL, MASS. 
Nelaimingas atsitikimas.

Rugpiučio 2 d. labai die
vobaiminga žmonelė, našlė 
T. Mockevičienė, apie 5 vai. 
ryto eidama bažnyčion, liko
si pagauta traukinio jai ei
nant skersai gelžkeli ir ant 
vietos užmušta. Velionė pa
liko 4 sūnūs, du jų jau vedę, 
ir dukterį, ištekėjusią už 
vietos biznieriaus P. Buze- 
vičiaus.

Būdama sufanatizuota 
davatka, velionė kas rytas 
anksti bėgdavo Į bažnyčią. 
Besiskubinant ėjo geležkeliu 
ir rado nelaimingą mirti.

Žmogus.

LAMRENCE. MASS. 
GRAŽUS IR SVARBUS 

piknikas:
Rengia Massachusetts ir Netv 

Hampshire valstijų Tėvynės Mylėt - 
jų Draugijos apskritys, Subatoje, 
11d. Rugpiučio-August. 1917.. prasi
dės 2-rą vai. po pietų ir trauksis iki 
11 vai. naktį, Lietuvių Soc. Kempėj- 
Darže, Maple PaTke. Methuen. Mass.

Visi lietuviai ąpalonekit atsilankyti 
Į šį piknikų, nes.bus galima gražiai 
pasilinksminti, fžanga 25 centai, vai
kams ir mergaitėms iki 12 metų inė- 
iimas dykai. Muzika labai gera, šo
kiai lietuviški ir kitokie.

Nuvažiuot Į pikniką šiaip reikia: 
Atvažiavusieji karais turi imti karą į 
Haverhiilj nuo Hampshire st.. iki vie- 
ai į Maple Park. Piknike bus įvai
rių užkandžių ir gėrimų,—Atvažia
vusiems draugams ir draugėms :š ki
tų vietų bus parengta iš kalno nakvi- 
nė. Komitetas.

ELIZABETH. N. J.
PIKNIKAS! Lietuvių Darb. Prog. 

Kliubas parengia gražų pisilinksmi- 
nimą 12 Rugpiuėio-August. 1917 
ORCHARD GROVE PARKE. Staten 
Island, N. Y. Vieta labai graži, didelis 
parkas ir svetainė šokiams. Šokiai 
prasidės 1:30 po pietų. įžanga su 
draugystėms 25c., pavieniai 35c.

Visi kviečiami atsilankyti
J. K. Buch.

Paj ieškojimai
Pajieškau Jono Kimšo iš Leiteliu, 

Motėjaus Budniko, iš Baravikų, 1 ra- 
no Dūdos iš Leičių visi Vilkmergės 
pav., Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Budnikas, (34)
1740 Wocd str., Philadelphia. Pa.

Pajieškau savo pusbrolių ir drau
gų. Aš esmi iš Kauno gub.. Telšių 
pav., Sėdcs valse. Kunišių sodos Vi
su. katrie mane pažįstate, meldžiu at
sišaukti.

Jonas Zakalskis
854 Boyd avė., Winnipeg, Man. 

Canada.

Pajieškau brolio Jono Saduko ir 
sesers Marijonos Sadukiutės. Suval
kų gub., Mariampolės pav., Mikali.š- 
kės vaisė., Sarginės kaimo, gyveno 
Saltafork’e ( ?) Meldžiu atsišaukti. 
Magdalena J. Žemaitis, Frackville, Pa

Petras Cigas. Kauno gub.. Panevė
žio pav.. Biržių vaisė. Semeniškių 
kaimo, jieško brolių, giminių ir pažįs
tamų gyvenančių. Amerikoje, adresas: 

Petrograd—Russia.
Sapernij pereulok No. 9, kv. 9

Petru Cigasu.

_ Pajieškau brolio Juozapo šveiščio, 
Kauno gub., Raseinių pav.. Šimkaičių 
vaisė., šiliniškiy kaimo. Pirmiau gy
veno Centrai Falls, R. I. Turiu svar
bų reikalą. Atsišaukit šiuo adresu: 

Antanas Shvveistis
782 N. Madison str., Rockford, III.

_ Pajieškau Stanislavo Jankauto, 
Kauno srub., Raseinių pav.. Adakavo 
parap., Vodčikiu kaimo, pirmiau gy
veno Scranton, Pa. .Jis nats teeul atsi
šaukia arba kas apie ji žino malonė- 
nes pranešti.

Zenonas Boividas.
68 Union place. Hartford. Conn.

Pajieškau pusbrolio Antano Jasiulio 
pirmiau sryveno Cinncinati. Oh . da- 

į bar nežinau kur. Kauno gub.. Rasei- 
I niu pav., Viduklės parap. Jukai: u 
(kaimo. Jis pats lai atsišaukia ari>a 
kas apie jį žino malonėkit man pra
nešti nes turiu svarbų reikalą.

Antanas Boivvdas.
5 Sprinc str., VVindsor Locks. Conn.

Pajieškau pusbrolio Kanstantino 
Žūsi no, Vilniaus gub., Trakų pav., Bul 
trimonių vaisė., Silgonių kaimo.

A. Johnson (Žusinas)
519 Dakota str., Seattle, Wash.

Pajieškojimai.
Pajieškau Albinos Paluckiutės, 

Kauno gub., Razalimo vaisė., Alksnu- 
pių kaimo. Jos pačios atsišaukti ar 
kas žino meldžiu man pranešti jos 
adresą, už ką bus atlyginta.

J. Stuknis.
10516 Wabash Roselend, Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Povilo Bagvi- 
los, Kauno gub., Panevėžio pav., Va- 
balininkų parap., Mažionių sodžiaus. 
Meldžiu atsišaukti.

W. Balčiūnas,
3569 S. E. 76—th st., Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugo Jono Žasieno, 
Kauno gub.. Šaulių pav., pirm 9 metų 
gyveno Chicagoo, III. Jis pats lai at
sišaukia arba kas apie ji žino meld- 
dižu pranešti

Jonas Baltrunaitis,
716 W. Lombard str., Baltimore, Md.

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 ką žinote bukite malonus 
man pranešti už ką busiu su savo 
mažais vaikeliais labai dėkinga.

Paulina Šidlauskienė, (32) 
831 Buttonvvood st., Philadelphia, Pa.

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

S. Bučis,
1404 So. Park avė., Waukegan, III.

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

S. Bučis,
1404 S. Park avė., AVaukegan, III.

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.

Sofija Toleikaitė, Kauno gub., Rasei
nių pav., Tauragės vals., Gal menų 
kaimo, pabėgėlė nuo karės jieško sa
vo giminių Amerikoje. Ji meldžia 
kad kuoveikiausiai atsišauktų jos se
suo ir dėdės. Jos adresas:

Ryga—Russia,
1 Linija, 6 pereulok No. 9, kv. 25

Sofija Toleikaitis.

Pajieškau sesers Julės Martinki- 
tės, kuri šį pavasarį po Velykų pra
puolė iš Montellos slaptu budu. Ji 
girdavosi turinti So. Bostone vaiki
ną, kuris sunkiai nedirbąs, iš “rašto 
duoną valgąs.” Jis buvo slapta 
atvažiavęs ir j Brocktoną-Montello. 
Pabuvęs čia keliatą dienų dingo ir 
merginą su savim išsivežė. Gal jau 
ir gyvos nėra, nes nuo to la;ko aš 
apie ją daugiau negirdėjau. Monte- 
llo^ jisai pardavinėdavo knyga.-. Jo 
plaukai geltoni garbinuoti, o 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., Montello, Mass.

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

M. Plepeikienė
36 Short str. Lavvrence, 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 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.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau aspsivedimui merginos, 

ar našlės nuo 25 iki 30 metų am
žiaus. neskiriant tikėjimo, našlė gali 
būti kad ir 35 metų amžiaus. Meld
žiu platesnių žinių kreipties. Atsaky
mą duosiu kiekvienai.

K. Lietuvis
719 I.incoln avė. Rockford, III.

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

K. P. VViesman, (33)
1516 14-th avc. Rockford, III.

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

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

Paiieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 21 metų. Butu geistina 
kad mokėtų nors lietuviškai rašyt. 
Platesnius pasiaiškinimus parašysiu 
per laišką. Malonėkit rašyt šiuo ad
resu :

Jonas Boividas.
5 Sprinir str., Windsor Locks, Conn.

Pajieškau savo vyro FRANO JA- 
Sl.'ČIO' Kauno gub.. Šaulių pav. Pir
miau gyveno New Yorke, o dabar iš
važiavo kitur. Meldžiu atsišaukti, ar
ba ieigu kurie jį žino kur yra malo
nėkit pranešti. Aš turiu svarbų rei
kalą ir noriu sužinoti. (32)

KONSTANCIJA JASUTIENE 
61-63 Varet sL Brooklyn, N. Y.

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

Simon Zuromski (33)
West Frankfort, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 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. Malonėkit susirašyt 
šiuo adresu: (32)

J. Lavis
1317 Franklin str., Easton, Pa.

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, 111.

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.

Gl'RALSKIO DARBO BIURAS.
Parūpina darbą moterims ir vy

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

52 SALĖM ST..
BOSTON, MASS.

REIKALAVIMAI.

REIKALAUJU PAGELB1NINKŲ-
Yra gera mokestis už gerą darbą. 

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

W. B. Debes, Hartford, Conn.

REIKALINGAS BUC1ERIS kuris 
moka visą bučiarnės darbą. Išlygos 
geros.
S. WILSON, 22 R. R. avė.

Bridgeport, Conn.

REIKALINGA .MOTERIS našlė ar 
suaugusi mergina namams apžiūrėti. 
Namų savininkas dirba naktimis. Už 
apžiūrėjimą skiriamas pilnas pragy
venimas. Dienomis galima užsiimti 
darbu dėl savo pelno. Platesnių ži
nių kreipkitės.

J. B.
7900 St Clair avė., Cleveland, Ohio.

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

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

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

Cleveland, Ohio.

LOS ANGELES LIETU
VIŲ ATYDAI

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

Už visus darbus gvarantuoju pilno 
užganėdinimo. (34)

Su pagarba A. GUDATfe.
5021 So. Maneta avė.. Los Angeles.Cal

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

J GILIUS, (34)
3OX 77 N. Station Providence, R. I.

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda geros ir pigos farmos. 

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

Norintieji platesnių žinių kreipki- 
Lės prie manęs įdėdami štampą. A<1- 
-esuokit: (35)

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

GERA PROGA.
Parsiduoda farmą 28 akeriais žemės 

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

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

B0X 22 Templeton, Mass.

PARSIDUODA nauja drukuojama 
mašinėlė, su 30 “kybords” tik’3 mėne
siai kaip pirkta. Parsiduoda pigiai.

Taipgi parsiduoda spaustuvė, pre
sas ir raidės ir kiti daiktai. Apie kai
ną meldžiu kreiptis laišku arba ypa
tiškai šiuo adresu:

M. J. Shiieikis, (32)
255 Broadway, So. Boston, Mass.

FARMOS! FARMOS!
Maine valstijoj parsiduoda geros 

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

BRAND
CONDENSED

SAU6US KŪDIKIAMS 
MAISTAS VASAROS LAIKE.

Maitinant kūdikius bookute 
reikia jiems duoti maistą, kurs 
visuome: } ra tyras ir vienodai 
geras. Eagle Brand Contlen- 
*e<l Milk yra tyras ir išskirti q
nai geras, ir užtai suviri še- £
šešdešimts metų vartojamas. Q
kaipo kūdikiams maistas. B

Iškirpk šį apskelbimą ir P a- 
siųsk iį į B
Bordan'a Condensed Milk Co.

New York City. N. Y.
o apturėsi dovanai nurodymus lie- 
tuvių kalboje, kaip tų pienų vanoti J

•
••BO•••••••••«••

Telephone: Greenpoint 2327

MARC1N & MACYS

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00
Pristatom į namus visokias 

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

198-200 Grand Street
< > tarpe Driggs ir Bedford avė.

j BROOKLYN^ N^Y.

4š Alena Kostovska, pasiro 
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 stresuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjaa rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina$ 1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokią blogumą.

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

Chicago, III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

I

!

Telephone: Back Bay 42N 
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIA8 LIGAS. 

PRITAIKO AKINTUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 8 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vaL vakar*.

411 BOYLSTON STR.
Snite 418, 420 ir 421,

Netoli didžiojo mieato knygyat,
BOSTON, MASS. į
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SMULKIŲ P LSIG ARS1NIM Ų
KAINA * KELEIVYJE.”

"Saulė”

f

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVEKKO- 
TUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAL

TAIPGI f AVALO M IR IAPROSINAM 
VISOKIAS VYRU IR MOTEUŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
122 W. BROADVVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston— 2101S

- ^1

smagi
Norvvoo-

J uoka s-ne j uokas—liud na 
teisybė.

Norvvoodas—tai 
gyvenimui vieta, 
diečiai lietuviai gali pasigirt
ne tik savo stubomis, bet ir 
labai dievotomis pačiomis. 
Jos ne tik nedeldieniais, bet 
ir darbo dienomis lanko 
"šventą bažnytėlę.” maldo
mis miklina savo lupas, kad 
parėjus namo ir susiėjusios! 
i būrį galėtų daugiau plepė
ti apie socialistų bedievišku
mą, kam jie nesilanko i baž
nytėlę. poterių nekalba, deg
tinės ir alaus negeria, ne
skaldo sau galvų ir neneša 
kunigėliui už pakutą penki
nių.... Musų mamutės ir 
kūmutės tai tikras zerko- 
las teisybės...

Norvvoodietės ne tik tuo
mi da gali pasigirti. Jos ga
li pasigirti da -savo daržais 
ir vištomis, 
ir kūmutės 
vištom gali 
vien visame 
ir plačiame sviete.

kaltininkės.—Ar galima gy-' 
vam gyvulėliui šitokį skaus
mą daryti?

—Yesser!— sako kaltinin
kė.— Jis man daug iškados 
padarė. Išlaužė tris tomei- 
tes ir du cibuliu nulesė.

—Kiek vertės tavo nuos
tolis?

—Piptyn dalars, 
džiodž!— sako viščiuko 
jų chirurgė.

Išklausęs skundikės 
ir abiejų — skundykės 

; skundžiamosios vyrų, džiod
žius perskaitė jau parašyta 
viroka taip:

”Kaltininkė už tai kad ne- 
simokinusi chirurgijos darė 
'nelegališką operaciją viš
čiukui, turi užsimokėt $30 
įlerių, o viščiuko savininkė 
i už tris išmintas tomeites ir 
du nutęstu cibuliu turi užsi- 

’ mokėt 15 dolerių. Dacol 
gohom.”

Baigali, Nonvoodo mote
ris smart. Viena už viščiu- 

I ką. o kita už du cibulius už
dirbo po 15 dolerių. 0 man 
lojeriui jų vyrai turės gerai 
v.žtrityt, aibečiu laif. Bizn 
is biznis, gudbai.

mist ei*
ko-

Smagiausia užeiga

PRALEIDIMUI LIl OSO LAIKO 
VISOKĮ SKANIAUSI 

GĖRIMAI.
taipgi ir geriausiu tabako Cigarų 

.Meldžiame užeiti, o visados 
rasiu gražų patarnavimų.

362-363 2nd st., Se. Bm?ai.

Rusijos sceialstų bolševi
kų darbas pakenkė vokiečių 
revoliuciniam judėjimui. 
Vokiečiai socialistai savo 
liaudžiai n di odo, kad karės 
metu Vokietijoje revoliuci
ja gali nenusisekti, tani pa
vyzdžiui stalo rusų bolševi
ku darba.

LIETUVIŠKI REKORDAI
Specialiską atydą atkreiptam ant žirniaus 

paminėtų naujų rekordų, kurie savo turiniu ir 
mehediją, kiekvieną pilnai užganėdins.

Tie rekordai privalo būt kiekvienoj lietuviš
koj šeimynoj.

10-inch 75c.

Norint ką nors pirkt, parduot, pa- 
jieškot prus šutinusių ypatų, pajieš- 
!•.;;( giminių, draugų. arl»a ką nors 

p pagarsint, už lokius pagarsi- 
ninMis sk: i;oma p* 2c. už žodi.

Jeigu tokius pasigarsinimus nori
ma patalpyt kelis karius, tad už se- 
kr.i’.ė'us .sykius, .skaitoma .tiktai 
po 1'iC. už žodį, už kiekvieną syki.

U : visus lokius paskelbimus ir 
upsivcdimų pajiesK ujimus turi ap
mokėt ir "Keleivio" skaitytojai.

I*:;jitsojinius giminių arba drau
gų, ”KM'.iv:o” : kaitytojams, vieną 
kurtą per metus patalpiname dykai, 
lik t-'kie pajieškojimai neturi būt 
ilge ui kaip 30 : aižių priskaitant ir 

Bet jei skaitytojas nor pa- 
talpint pajie;Lojimą daugiau kaip 
vieną syki, tad turi primokei po lc. 
už žodį, uz kiekvieną sykį.

Geriausiai yra garsintis "Kelel
yje", nes "Keleivis" plačiausiai 
' nas lietuvių laikraštis, o pa- 
;rsinimų kuiną lacai pigi.
Siunčiant mokestį už pagarsim
us ar už ’ritką.p ..derinius pinigus 
d ima prisiųst prastame laiške, tik 

reik užrašyt aiškiai adresą to kas 
dun^a ir Redakcijos. Su bile rei
kalu kreipiar.ties j "Keleivį" para- 

a adresą taip::

"KELEIVIS'

> BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS.

kad tul 
Hopkins atvažiavęs i Maha- 
’ioju ”užkalbinc” restoraci- 
joi 4 vištas ant pietų. Ar 
-’užkalbintos” vištos davė 
Hopkinsui koki atsakymą, 

j apie rai Taradaikos ’gazie- 
ta” nerašo.

Įdainavo Karalienės Aniuoln Parapijos Choras, 
iš Brcoklyna.

E3289. (KUR BĖGA ŠEŠUPĖ.
(KARVELĖLI MĖLYNASIS.

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

Įdainavo Marė Čižauskicnė. soprano, prie akom- 
pan orchestros.

£3291. (PLAUKIA SAU LAIVELIS. 
(LOPŠINĖ.

Atsikirto.
—Klausyk, kurna, išperk 

kaili savo Viliui už tai, kad 
;voode. bet iinano Džiovai pramušė kak- 

Netikit|tą- Juk tai negalima, kad 
tani? Atvažiuokit pas mus|t?ks bulius mažą vaiką 
Nonvoodan ir p______ ,.
kitę, kaip musu mamutės ir j 
kūmutės anksti rytą tarsi! ius savo Džiovai kailį išper- 
gojuj gegutės pradeda už kitę, kam jis vyresniajam 
vištas kukuoti, tai net gat-į priešinasi. Ar negirdėjot 
vėėse aidas skamba. jiereitą nedėldienį kunigėli

Kurie negalite atvažiuoti? ^mokslą sakant/ kad viso- 
tai jums Džian Bamba, ku- ^.vyriausybė nuo dievo 
ris savo vekeišiną Norwoo- paeinaJr jos reikia Klausyti, 
de praleido ir su vištoms ge- ^vas stipresnis, tas ir valdo.

-------- r._J —Tai pabučiuok buliui 
uodegon, nes jis už tave stip
resnis!— atkirto kurna pik
tai atsisukdama užpakalin.

Ypač mamutės, 
pasidėka vejant.' 

pagarsėti ne
Nor

pasiklausy-; skriaustų.
—Matote kurna, verčiau

Viršminėtus rekordus galit gaut pa 
rieną Columbijos rekordų pardavėją, kiekvie
nam mieste.

COLUMBIJOS RECORDUS GALII GRAJINT 
ANT KIEKVVIENOS MAŠINOS.

Reikalaukit piiną iliustruotą kataliogą Co- 
mbijos Lietuviškų rekordų.

.Jeigu r.egausit kataliogo arba rekordų pas 
artimiausią rekordų pardavėją, rašyki

COLDMBI

kiek-

GRAPIIOPHONE COMPANY,
NEW YORK.

Bent. K.

Ant 21 
akmens 

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvaraatuotas ar.t 20 me
tų. Ypatingas pasiuiyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėli 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- 
rnėt už toki pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. . Peikus uuk- 
.'uotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

FACELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum iMdg. CHICAGO. H.L

visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

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

Ar jaunos merginos myli senber
nius?

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

Ar iauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti už iaunų vaikinų.
Knyga papuošt;-. labai puikiais- 

artistiškais paveikslais. 
Kaina tik 35 centai.

Knygos reikalaukite pas:

PIPIRNINKAS.
1510 M1LWAUKEE AVĖ.

CHICAGO, ILL. 
arba "Keleivio” redakcijoj. 
Agentams duodu didelį nuešimtį-

(komišir.a).

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

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresu;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEšKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO J RUSIJĄ

LAIVAKORTES i visas pasaulin dalis geriausia gaut pas tona. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rūšies dokur.ientua 

padarome atsakančiai.

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

rai pasipažino, papasakos 
šitą tikrą atsitikimą, bo pats 
kaipo lojeris keisą turėjo, 
viską matė ir viską girdėjo.

Štai vieną rytą parėjusi iš 
„šventos bažnytėlės” vieną 
labai, labai dora ir dievota 
kumutė, nuėjo savo daržan 
vistu pažiūrėti, ir rodo ten —
svetimą viščiuką. Baigai! Kera °?.de 10 d-vy° dvidęsim- 
ji smarkesnė ir už vanaga..! ?rae, šimtmetyje turėti _uu- 
puolėsi ant biedno viščiuko riau-Iaukimų ir suzvereju- 
ir užvožė jį savo plačiu an-isn-zmonnį______
daroku. Pagavo, išlupo ■ 
jam vieną kojitę, išlupo ant
rą ir nelaimingą viščiuką; 
permetė per tvorą i savo su- 
siedės daržą. Susiėdė rado 
viščiuką be kojų, susigraudi-:

šis-tas iš filozofijos.
Šventame rašte skaitome, 

kad per tūkstančius metų 
vyrai "gimdė" kūdikius. Tai

Jeigu norima pasirodyt 
^sportu” ir ”nagarsėti," tai 
geriausiai reikia prisilaiky
ti šių taisyklių:

-Nenikyti plonus ciga- 
no matant sopulius nelai- retus, . bet storus cigarus, 
mingo viščiuko ir sušuko: įD.egeiti dsgtm

—Ak tu bedušnike, ak tu,??’ nevažiuoti 
bedieve, ragana, ka tu padu-; automobihum, niekad 
rei mano bėdinam viščiu-kitus, b- 
kui.

Nepasiliko skolinga ir vis-

s, bet šnap- 
karais, bet 

1 ”ne- 
bet pats 

f avė, o einant gatve nespiau- 
dyti ant gatvės, bet ant 
dvoko. Tada pagarsėjęs 

. ŠiuriČiukui opereišiną padariusi c- 
kumutė. Parodžiusi savo 
susiedei_ liežiuvį ii Niekad nesakvk savo
užtrenkė savo stubos duris. čj ; ,tu kvai|a- • nes -

Parėjo i_s darbo vyrai. A-. ptsakvs tris$vk 
bi kaimynes pasikunde savo * * - -
vyrams. Vyrai išėję į savo 
daržus irgi per tvorą pasi- 
šaudė, bet ne špygomis. Gal * 
būt kad darban butų nuėję 
rankinės bombos, tik aš 
kaipo lojeris ir policmanas, 
kaipo ramumo sargas įnsi- 
kišova Į šitą keisą. Sufiksi-j 
nę protokolą ant ryt abi ka-1________ ______ _
riaujančias puses pasaukėm gyven žuvų daugybė
Į kortą.

«<«< Visi COLUMBIA Gramafonai 
ir Lietuviški Rekordai 

gaunami
PILVINIO ir

i

Dr. David W Rosen
šalta Lietuvi jk&i, LeoIo&aL 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
» 8 iki 10 ryta. Nv
2 iki 3 dieną, nuo 7

8 vakar*.
HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS

i 
tI

- ■> *

KRAUTUVĖ •.■■y

sai- 
bu-

pa- 
tau

PLAUK LAIVELIS.
Plauk laivelis švituliuoja, 
Vilnis vandeni gainioja.
Skaistus vanduo lyg aušrinė 
Prausia veidą ir krutinę.

Džiodžius turbut pamigo. Visos žaidžia 
ar gardžius pusryčius ilgai

Bet tokia vandens grožybė,
S

Tokios linksmos plaukinėja
i—šokinėja.

valgė, o bėdinas čikinas iš- Ir tokioj juros gvlybcj 
suktomis kojomis laukė ir Jos neskęsta nei gyvybėj; 
kentėjo. Ateina džiodžius, Nes tokia gamtos galybė, 
padaviau jam čikiną subrė-.Kad suteik visom gyvybę! 
ldntim kojom ir apsakiau, Į 
kad šita leidė šitos leidęs či- Tiktai žvejas netur gėdos, 
irimui kojas išlupo. ‘.Jąsias gaudo kaip iš bėdos.

—Ar tai tu misis lene to- Matai žvejo Įpratimas 
fnKš tinksą galėjai pada-.Nes priklauso gyvenimas, 

klausia džiodžius Mokinys.

Siutus ir kitokius

DUOKIT PASIŪT MUMS

ųš>H h
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MĘS UŽLAIKOME VISUS LIE
TUVIŠKUS REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.
Prisiųsk po 75c. už kožną Rekordą 

parašydamas dai.-.u vardus arba nu
meri. o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo paro įdėda
mi ar jau turite mašiną, ar ne. Įdėk už 4c. štampo prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS
2S3 BROADVVAY ^.°LB£S1S'N’ MASS

f SERGANTI VYRA! !R MOTERIS ATEikTiE PAS KAME
(!( Su visokiomis kroniškomis r.ervą ar nepaprastomis ilgomis, reikalau

jančiomis specialisto gydytojaus.
JIEŠKOK PAGELBOS TEN, KUR GALIMA JĄ RASTI. 

Ir pradėk tatai tuojaus siedamas ant kciio į sveikatą.

I
673

WASHINGTOH 
STREET.

netoli 

Boylston Street, 

Antros lubos.

Tiso valandos:

«!
«(

r

® ii Lietuviai Kliaučiai
Si rii 
;i;p» »>!;
M
») ■.)!į ;* O V. A. U.
M ! gerą ir ęražų d.
'į /.Į mą kainą.
S) ?? PASIŪDINK PAS KUS SIUTĄ 

t O NEŠIOSI ir džiaugsiesl
Į'į Todėl, kurio norit pasisiūdini 
j;j gerų siatą, išvalyt arba suprosit, 
?Į) kreipkitas pas mus.iii ;; soum eoston custom 4' ;> TAILORING CO.
4) !' 278 Broadway, Sc. Boston.

»'inck;n» Vyrama Drtbažins 
Sii-vaase snt Užsakymą 

Tšva-ssne, saizisome ir iiproai- 
"iKč senaa.

Viųrirscdič Kriaučių kompanija 
So. Boston*, kur visaci* duoda 

darbą už prieina-

t i

Užtikrinant, kid Jyn gučėdyait pinigą •> 
turėsit* GRAŽIUS RUBUS. Mes imas 
iez.t*riją iš geru;; firmų ir primiercojan 
rūbą ragai žnwg(j, todėl ne3odarko smegau 
tšvaiiacs -r kuru tvirtesni.

n
w 11
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KARE IR LIGOS!
Nuo 9 ryto iki 4 po piet

Vakarais:
Nuo G vakare iki 8 vak.įįį

Nedėliomis:
Nuo 10 ryte iki 2. v 

po piet Tiktai.

Ar.lros durys nuo 
Gayety Teatro.

Nieko jums nelėšuoja apžiūrėjimas, jeigu paimsit gydymą. Tik- j 
___ ir rūpestingas išegzaminavimas atidengs jums tikrą jūsų 
kūnišką stovį, ir tuojaus jus s-tojate ant tikro ke io į sveikatą, iš
vengdami visokių tortury ir kankinimų per gydytojus.

Ilgametis patvrimas, paskutiniai medicinos mokslo išradimai 
ir elektrybė, naujausi gydymo įtaisymai ir ru peš t: ogiausia priežiūra 
užtikrina išgydymą kiekvienam.

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

Jeigu negalit rasti sau pagelbos jūsų kančia <■ ir iau suabejojate 
apie pasveikimą, atsilankykite pas mane ir alr.- ,;e viltį ir tikrą 
sveikata atgausite. ~

AR KENČIATE NUO
Asilpnėjimo nervų. Gėlimo strėnų. Trumpos atminties. Smarkaus 
ir nelygaus širdies plakimo; Pilančių silpnumo. Nuovargio, Galvos 
skaudėjimo. Kvaišinto, Blogų sapnų, Kojų drebėjimo. Kataro, Degi
nimo gerklėj, šunvočių, Pilvo skaudėjimo, ar K y šiauš, I.iežiuvio 
apsivėlimo, Spuogų, Reumatizmo ar Užkietėjimo vidurių? Visos 
šitos ir daugybė kitų ligų, yra ženklu sveikatos puolimo.

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

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

Dr. J. II. KE.XF.ALY 678 MasbiurUn St., UOSTOS. MASS.

ras S
AR NORI, KAD MERGINOS $ 

MYLĖTŲ?
Jeigu 'aia, tai nusipirk

KREST KENDŽIŲ.
z)Jo Ji niekad nepamirš jųa, MS 
,'h kendžių gardumą* priverčia ją 
įijjus mylėt. Reikalaukit visur ir 
{/'visados Lowney’» Creat Ken

džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostoną.
K. ŠIDLAUSKAS

226 BROADWAY,
SOUTH BOSTON. MASS.

KARĖ, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.
Karė padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai

kas. giminaitis ar draugas randasi kovos 
lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 

rupinusiu, o tas trukdo reguliariškam 
valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI

Karė yra priežastimi valgio produktų 
pabrangimo, delko paprastai žmonės 

bei darbininkai turi permainyti jiems 
priprastus valgius, kitais arba sumažinti 

jų sunaudojamą laiką.
las viskas prisideda prie išsivystymo 
Įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE. BROOKLYN, N. Y.
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AKTU ISTORINĖ 
TRAGEDIJA.

IŠ paskutinių dieną Arkonos
• a - • -- - -- -----Motyvai skolinti iš B. Komorowskio 

JONAS B. SMELSTORIUS.
(Tąsa.)

VAIDYLA.
(Užsidegęs rusti be)

Ar nori kad kristų dievą prakeikimas?
GRESMYNĖ.

Jau k lite ant musą, tik kapų mums reikia.
Kad siela numirus, mintįs nebeveikia.

VAIDYLA.
Viliugais jei likot—tai tu Tveri jonai...
Ką ir tu be jausmo?!... Čia stati lavonai! 
Kelkit, ar pragaiškit!

(Ekstazoj iš .. - augštyn ''.likos.)
0 didis Perkūne!

Trenk, trenk ir sužadink jausmus jųjų
(kūne!

(Girdisi tolimas griausmas, uždanga pama
žu nusileidžia.)

i

Įsakai, tai niekas prišginiaut nedi-įsta. 
Jeigu tau negaila tų. kas tenai miršta, 
Tai nors save gelbėk, nes per musų kunus 
Jie pylin suėję, beabejo, rumus 
Užpuls pirmučiausia!.

(išbėga.)
GRESMYNĖ.

Pirm negu išeisi da leisk man pajausti 
Savo akių žvilgsnio spindulių šiltumą.

(Butėnui pažvelgus į ją.)
0, kas gal išreikšti tą jausmą, kurs rausti 
Priverčia iš džiaugsmo prieš mirties bai

sumą !
Sudie! Tavęs lauksiu tenai, kur saulutė 
Nenuteka niekad...
(Prišokusi apsikabina už kaklo ir įsigeria lupo

mis į jo lupas, atšokdama.)
Ak sudie, meiluti! 

BUTĖNAS.
(Nušvitusiu veidu stovi žiūrėdamas į ją.)

Atgaivini širdį !..
GRESMYNĖ.

Pildyk privalumą! 
Eik, eik mylimasis da į kryžių trenkti! 
0 aš gi tuo tarpu užstatę parengti 
Einu. Ten ugninį sostą mums gamina, 
Vaidelytės laužą vainikais dabina.

BUTĖNAS.
(Atkištomis priekin rankomis atbulas grįžta 

ant scenos.))
Ji vėl man ant kelio. Tikras prakeikimas! 
Leisk mane, nenoriu nieko, jau girdėti. 
Išplėšei man sielą ii tavęs mylėti 
Negaliu...

Pajieškojimai iš Lietuvos.
J JETUVIAI KAREIVIAI IR 
I AEĖGEL1AI RL SiJCM ! \ 
JiFAKO SAVI JŲ AVFR1KD«.

Pastaruoju laiku gaunu laku 
daug laiškų iš Rusijos, kuri,. • 
kareiviai ir pabėgėliai prašo 

įmanęs pagelbėti jiems s, 
saviškius Lietuvoj po vo- t. i 
arba Amerikoj. Daugch< : 
•ne'džia amerikiečių pi»n 
našaipos; kiti džiaugiasi > 
nuvertimu, revoliucijos (i.; ;. < 
užviešpatavimu armijoj i: re
pe darbininkų. Ištisai tų !,iiš. 

ikų, dėl jų daugumo, per.-pnus- 
Idmt negalima, todėl paduo ki . i 
įtik ištraukas, pajieškomų zoni
nių vardus. Laiškai r«.»vL- i 
pas mane, todėl tie. kurien < •_> .< 
laiškai adresuoti, gali pareika
laut jų nuo manęs, aš prisiu-i ;; 
bet kadrfb.gi didžiuma tų iaišk 
atėjo be markių, tai aš turėu i 
už juos užmokėti, todėl jei 
reikalaudami pridėsit po iN. 
markėms, palt-ngvinsit niai: 
kaštus. Laiškus adresuotus 
žmonėms, kuriuos ypatiškai p; - 

j; čionai 
tų. kuriu nepa/įs- 

Atsišaukite:
F. J Ikigoeius,

253 Broadway.
So. Boston. Ma-x.

Ą 1 . TV 7Aktas i v.
Scenėrija: Rūmų kan barvs apšviestas rau

dona ugnavietės švi sa. Prieš ugnavietę sėdi iš
balęs ir giliausiai nusiminęs Butėnas. Iš užpa
kalio tylomis prie jo prieina Gresmynė.

Tavęs

GRESMYNĖ.
Jeigu neįstengiu gražini tau g vumą 
Te žūva pasaulis. Arkonos gražumą 
Tavyje mačiau aš. tavyje mylėjau, 
Dabar ji man žuvus ir jau atgailėjau. 
Bet pirm neg atgulsiu į užma šos kapą. 
Dagi iš krutinės paskutinį kvapą 
Paleisiu su vėjais, kad iš atminimo, 
Žaibu vėl išsprogtų liepsną atgimimo. 
A teis-naujas rytas, šiki amžių vėjai 
Išdžiovins puvėsius, kaulai stuvunėję 
Po sunkumu kryžiaus pelenais tur virsti. 
Tuomet nuo'kaukolių kalno turės kristi--- 
Ir tas sunkus kryžius, ką mei’ės mokina, 
O laisvę praryja ir laime naikina!

(Nukabindama nuo sienos kalaviją.)
Imk šį kalaviją. Gali reikalauti 
šito paskutinės pagalbos pabūklo. 
Nors nepadarysi tu juomi stebuklo 
Nuveikimui priešo, bet gali nu traukti 
Nuosavos gyvybės siūlą paslaptingą.

(Butėnui su nuostaba į ją pažiurėjus.) 
Ir kogi stebiesi? Genius šitą plieną 
Iškalė prieš amžius maiyciam nevieną, 
Tokį, kai m&s šiandien, žmogų nelaimingą.

(Butėnui ištiesiant link kalavijo ranką.) 
ši šventąjį plieną man dievai į kraitį 
Yr’skvrę, jei sieki tu jo. jaunikaiti,^ 
Tai mudviejų širdis dievai iau surišo! 
Kaip esmi laiminga!

BUTĖNAS.
Paėmęs kalaviją, pasižiūri sudreba.) 

širdis ima viršų 
Ant proto ir verčia gyvastį n 
Baigti negarbingai... Ten kur

leKmgą 
žaibai 

šviečia...
GRESMYNĖ.

Ten tu busi mano.
(Privedus artyn prie ugnavietės, 

0 dabar
-odindama.)
gi šičia

Sėskim valandžiukei, ka" du laimirgiausiu 
Jaunuoliu. Ot šitaip! Dabar t; i smagiausia 
Atsilsio po sunkaus darbe valandėlė!

BUTĖNAS.
(Giliai atsidusdamas.) 

Ah, jeigu čia butų toji balandėlė-!... 
GRESMYNĖ.

Į prapultį krisdamas —tau jos pagamintą 
Nejaugi matyti tau ją butų miela?

BUTĖNAS.
J pragaištį žengiant, nirm negu jon krinta, 
Kasgi nenorėtų viso to atminti, 
Į ką yr sudėjęs visą savo sielą?...

TVERUONAS.
(Įbėgęs dulkėtas ir uždusęs.) 

Tu čia?! 0 Butėnai, eik matyk kas daros! 
Kryžeiviai apsu?>o pvlį, tarsi maras.

(Butėnas sudreba ir nublanka.) 
Vaidyla nelaukdams gint pvlį pradėjo, 
Mūsiškiai nors kraujo nei viens negailėjo 
Ir čiukšle jį pylė į nasrus vyžuno— 
Jis lyja, kas liko į pvlį suvarė, 
I’uolėmės prie vartų ir vartus uždarėm, 
Geležinis smakas kopėčioms iš kūnų 
Lipdamas jau bando perlipt pilies sienas. 
Butėno, Butėno!—kur yra Butėnas?!— 
Mūsiškiai tik šaukia. Privalai skubėtie, 
Kad neleist betvarkei minioje įvykti; 
Tu viens toks galingas, kad jei ką atlikti

•t

SLANKA.
(Eidama link jo lyg per miegus.) 
Tu dievas. Aš visur j ieškojau 
mano dieve.

BUTĖNAS.
Be proto!...

SLANKA.
žinojau 

Kad tu čia ateisi. Ar čia nieks nemato? 
Aš bijau Joano. Ar nėra čia Krako? 
Gal matei Butėną? Jie visur mus seka. 
Bėkiva į dangų, čia Perkūnas šneka... 
Pyksta, kad tu, dieve, mane jam išplėšei.

BUTĖNAS.
(Imdamas ją už rankų su pasigailėjimu.) 

Nusiramink, tamsta. Mes ne tavo priešai 
Tik tųjų, ką tave iš proto išvarė. 
Tų, ką nelaimiu gaiš mus visus padarė.

SLANKA.
Kas?... O, žinau jau, sako prajautimas, 
Eik jam pasakyki,koks mano likimas... 
Henris man daug laimės suteikti ketino, 
Nešk jam šitą kryžių, pamatęs težino, 
Kad ant jo abudu rankas mes sudėję 
Prisiekėm neliausim kits kitą mylėję, 
O jis, kad užtikrini, jog mane išgelbės 
Paliko man kryžių, dėlto iš nelaimės 
Jis mane vaduosiąs, tik eik jam pranešk!.

BUTĖNAS.
Ir širdį ir protą jam leidai išplėšti 
Ir mylėt ji nori?

SLANKA.
Ar ištirt kas gali 

širdies geismų sieki? Ar matant upeli 
Žinom, ką tekėdams sutiks jis ant kelio? 
Tamsoj pastebėję vilingą švieselę, 
Bėgam nors ir butų prapultis po kojų.

BUTĖNAS.
(Atsisukęs į šalį.)

Kada siela kalba, sakome klajoja!.. 
Likimas kai tyčia vėl mane bespėkį 
Stato tik prieš tamsią ir bedugnę skradžią 
Kas nuskina širdžiai apgailingą siekį, 
Kas blogiems troškimams sieloj duoda 

pradžią. 
Ką kaltint, kam keršint, už tą baisią 

skriaudą?...
O nežinos skradžios! Oi, kai širdį skauda!

SLANKA.
Tu juk vienas jųjų.. Tu esi dangietis. 
Aš tave pažįstu, nors ne arkonietis, 
Tik iš Anapiliaus—matai kai Įspėjau!

BUTĖNAS.
Ji visai pamišus...

SLANKA.
0, aš daug kentėjau. 

Prašiau motinėlės, kad nepažadėtų- 
Manęs jaunos seniui. Ašarų išlietų 
Nieks mano nematė. Širdis nenutilo, 
Slopinti troškimai krūtinėj sukilo, 
Kaip tik šiltas žvilgsnis palietė krutinę... 
Bet sapnas, kai sapnas, nubudus pairo. 
Liudnasai Butėnas turbut užvydėjo 
Man gražus to sapno: gindamas tėvynę 
Suardė man sapną.. Jis taipgi mylėjo... 
Ir man jojo gaila... Aš jam iš vainiko 
Dienoje vestuvių gėles dovanojau, 
Bet jis, nedėkingas, akmeniu paliko, 
Išblaškė tą viską, anie ką svajojau. 
Net Henri išvarė—koks negailestingas!

BUTĖNAS.
Kiek tiesos pasakė! Oh. aš nelaimingas 
Turiu eit jieškoti ir maldaut nelabą. 
Idant pas ją grįžtų... Visa siela dreba...

I

I

23. Urlik Jurij ign. Diejstvu-| 
juščaja Armija, 119 Tylovoj 
etap Zapadnogo Frontą, 176 
etapnaja rota, kareivis dirbąs 
kanceliarijoj, įieško savo .švo
gerio Benedikto J. Sabaliausko 

į ir Jeronimo Zimkos.
i 24. Sieivelis Stefan, Petro- 
Igrad, Sergiejevskaja 58, kv. 9, 
kareivis paeinąs iš Viktoriškių, . 

■prie Antašavo, pačta Vabalnin
ku, jieško broliu Povilo ir Juo
zo šleivelių gyvenusiųjų Chcl- 
•ea, Mass.

25. žaras J., Kursk, Pokrovs- 
kaja No. 70. paeinąs iš Baronų. 
Subačiaus valsčiaus įieško bro- j

i:;.;s iš Buškaimio, Pagirmonio
alsčiau.s. įieško bn lių: Juoza

po, Fra .aiškaus ir Mykolo Za-
:aruuskų, kurie pirma gyveno

• ’icero. Iii.
• 3. K ibilinskas Antanas. E-

• i* ■ i'-; ’ąv, Nikolajevskij No.
2'1. Litovskij Komitet. ištremti-į
”is gimnazistas, paeinąs is Pa-'
v;‘?t‘čių, Gulbinu valse.. Pane
li apskričio, jieško giminių
kaimynų: Juozo Kateivos, — —.................. . .»•■<—*>■■' ^^r-

šatu ir Juozo Kiistopavi- lio Kazimiero Žuro, gyvenančio 
prieš karę gyvenę Chica- ‘ ’’

I
i

Jono *
Saus, prieš karę 

goi.
14 Mikšis Franc, Jaroslavl.Į 

^ikitskaja ui. No. 57, kv. 2.,| 
jaeinąs iš Panevėžio, jieško A-| 
menkoj 
uraugų.

Pav
P.

g venančių giminių ir

m
vt
i »i

Anton, Stancija
•i. V. R. žel. dor., Zavod 

■.ik,” paeinąs iš Mika- 
įkuvos vu’sriaus, Pa- 

jieško savo brolių, 
ir Juozapo Karšių,

Keršis 
i, 
■M;

i APTIEKA J
f Teisingiausia ir Gariaaaia
* Sutaisora Kcceptua ra di- ■ 
E džiausią atyda, nežiūrint ar iii 

j Lietuvos atvežti ar amerikoroAki 
!; Gyduolių galite gauti, kokias tik ■ 

! pasiūliję vartoja, taipgi visados 1 • 
• andasi lietuvis ap tie korius.

į EDVARD DALY, Samta ? I
18 Braadvai, So. Ettta. i 

Galite reikalaut ir per laiakoa,' 
mes per ekspresų gydx»<«M m. j

Jonas A. Katkas {1 Amerikoje.
• 26. Mintautiškis Vikentij Osi-
;x>v. Diejstvujušcaja Armija, 3 
zr.p. pieęh. pulk, 2 rota, L. B. 
i Vzvod, kareivis paeinantis iš 
Biiekėnų, Kuktiškio valsčiaus. 
Švenčionių pav., jieško savo gi
minių i: draugų.

27. Jurčiavičius Josef A. 
i Diejstvujušcaja Armija, 119 
' otapny batalion, 3 t'., 1 vzvod.,
oreivis, paeinąs iš Kupiškiu. 
Josvainių valsčiaus. Kauno pa
dėto. jieško švogerio ir sesers, 

: Domininko ir Anielės Gulbinų, 
Amerikoj.

28. Geležųnas Magdalena V. 
Petrograd, Baltijskaja 47-1, kv. 
•6.. pabėgėlė paeinanti iš Lauc- 
kaimio, Kibartų valsč., jieško 
savo sesers Veronikos (Vinco) 
Bartininkaitienės. Amerikoje.

29. Gudaitis Ivan B., Petro- 
grad. Baltijskaja 47-1, kv. 16 
pabėgėlis paeinąs iš Virbalio, 
įieško savo brolio Vinco (Bal
traus) Gudaičio, Amerikoj.

30. Sargovtas Ivan. Diejst- 
vujuščaja Armija, Piešei Ko- 
venskoj Družiny, 3 rota, karei
vis paeinąs iš Praščiunų., Ragu
os vaisė., Vilkmergės pavieto.

jieško pusbrolių: Jono L. Sar
gauto, gyvenusio McKees 
Rocks, Pa., ir Justino J. Kielos 
Amerikoje.

(Dar neviskas.)

UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ ; 
IR KITOKIŲ DAIKTŲ- 

Galima gaut pirkti visus Ame- 
rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti, j 

Krautuvė atvira nuo 7 iš rytoij 
iki 12 vidurnakčio. .3

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

J. A. KATKUS |
£ 2204 Forbes st., Pittsburgh, Pa. J

$D>
2?'4>

1c
nevėžio pav, 
\leksandro 

•r. ti.arčių Amerikoje.
16. \ ainitowicz Josef. Diejs- 

v iaia Armija, Piešaja Ko- 
enskaja Družina. 4 rota, ka- 

■ ■’v’s paeinąs iš Megazerių, Va- 
rėnes valsčiaus, 
iio xvimmo 
nirmiau g 
dy, N. Y.

17. Grigonis Jokūbas, Diejst- 
u.juščaįa Armija, Piešaja Ko-

.enskaja Družir.a, 4 rota, ka- 
re: > is paeinąs iš Dvarčėnų, Ne
džiugių valsčiaus, jieško brolių 
j'rano, Barnašio ir Jono Grigo- 

. r.iu, pirmiau gvvenusiu Brook- iiejstvujuščaja Armija, 138 po!.‘p.,Į \ y
I 18. Naginevicz Bernard, Diejs- 

Jis paeina iš Kumgiškir,j 3 3 v •

/
žįstu, pasiunčiau tiesiog 
teina laiškai
tu.

i ieško pusbro
li. Vainitavičiaus, 

venųšio Schenecta-1. Ušakevičius Ivan Konstan- 
’ tinoviez. Armija, 1 Park, 35 
Martir. Artileiijskaja Divizija,

1 vzvod. Jis paeina iš Kirvelių. 
Jurotų valsčiaus, Ašmenės pa
vieto. Jieško giminių ir drau
gų.

2. Kani'JŠkevičius Antanas.
T' ’
poč. kontora, 20 Str. polk. l-.i 
rota, f 
Airogalos valsčiaus, Kauno pa-i Qrb... ’ 4 . ;

. t- -i .................... enska a Druzma, 4 rota,vieto. Jieško giminiu ir Hran.
Jril-

3. Mickevičius Julius, 
niež, Sloboda čizovska, 
Pridtečenskaja

Jieško giminių ii drau- 
i

Voro- 
Bolšaja 

ui., No. 658. 
Paeina iš TuripeKo, Jenavo val
sčiaus, Kalvarijos pavieto. Jie
ško giminių pažįstamų.

4. šiupis Osip Frar.cev. 
Stanciia Juzovo, Novo-Smolia- 
ninovskij rudnik, Ekaterinos- 
lavskoj gub. Paeina iš Naikių. 
Viekšnių valsčiaus, Šiaulių pa
viete.

5. Gogelis Osip. Ekaterino- 
slav. Polevaja ui.. 2-oj Prozorov- 
skij per.. No. 15. Paeina iš Ger- 
kanių, Debeikių valsčiaus, Vilk
mergės pavieto, 
zc Mikitos, 
Arlington, Vt., ir kitų 
ii pažįstamų.

G. Minkevičius Julius, 
einąs nuo Telšių, jieško

Pajieškau Juo- 
pirmiau gyvenusio 

draugu

Dieis- 
sesers 

Brūžina, 3 Rota. 2 Vzvod. Pa
einąs nuo Telšių, jieško sesers 
Marcijonos (Chicagoj) ir broli ) 
Adomo.

7. Jonužis Bronislavas. Dieist- 
.ujuszczaja Armija Pieszaja 
Brūžina, 3 Rota, 2 Vzvod. Jieš
ko draugų. Jono Liaudansko ir 
Povilo Kedainio. abudu kupiš
kėnai. gyvenę Levvistone, taip
gi draugų sykiu dirbusių politi
kos darbą 1905-6 m.

8. Lukošius Ivan I. Simbirsk. 
Vedenskij per.. No. 47. Paei
nąs iš Eirogalos, jieško: Anta
ninos Antonavičiukės (P’niiadel- 
nbijoj) ir Martino J. Lukošiaus 
(Amerikoj.)

9. Kielė Anton K. Simbirsk, j 
Vvedenskij per.. No. 47 u Ivan-i 
Lukošius. Paeinąs iš Eirogalos, 
jieško Antano ir Juozo Kielės, 
gyvenusių Kevzanee.

9. Tautkus Juozas T., gor. 
Baranoviči, Novogorodskoj gub. 
Poneviežskoje Realnoje Učili- 
szcze, uczennik 7-go klassa. Pa
eina iš Petriškiu, Krakinavo 
valsč., Panevėžio pav. Jieško 
Ignoto Kiuberio. Boleslavo B. 
šliakio, Igno Kasperuno, Onos 
P. Pautkaitės. Kazio žilvičio. 
Juozo Palilionio, Juozo A. Ropės 
ir Saliomijos A. Ropiukės. Mel
džia mokslui pinigų.

10. Klimanska Justina K., 
peredat soklatu Iosifu Budrai
tis!’. Kicv, Trojckij pereulok No. 
5, kv. 4. paeina iš dvaro Dolny- 
i^abunov, Blogovieščensko vals
čiaus, Šiaulių pavieto. -Jieško 
I-.eor.ardo K. žaludo. Mortos K. 
žaludos, Juozo K. Strodomskio, 
Stanislave Šimulio.

11. Kvietkauskas Anton K. 
Simbirsk, Vveder.skij per. No. 
47 u Ivana Lukoszius. Paeinąs 
iš Paupių. Raseinių apskr.. jieš
ko Jono K. Kvietkausko, gyve
nusio Chicagoj.

12. Zakaržewski~Anton7 Pet- 
rograd, 4 žel. dor.,Raboczij Pa-j 
tal.ion, 1 rota, 2 Vzvod. Bolsza- j 
ja Oohta No. 81. Kareivis pt-

!

Simbirsk,

S. Baracevičius.
GRABORIUS.

Palaidoja visuose aplinkiniuos* 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidoju už 45 dolerius, 
naž* už 15 doL

eu-|
no- ■

Parduodu Paminklus ir Kviat 
<as. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu greičiau, negu vieti- 
liai graboriai, nes mano a a to mo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius 
Gyvenimo vieta: 
Te). So. Boston

Aujuščaja Armija, Piešaja Ko- 
, ka

reivis paeinąs iš Otmeinos, Kru
ni;) valsčiaus, jieško brolių Pra
no ir Vincento Naginavičių, pir
miau gyvenančių Vermonte.

19. Sokolowski Adam, Diejst- 
■••ujuščaja Armija, Piešaja Ko- 
■ enskają Družina. 4 totą, ka
reivis paeinąs iš Michalovvo, Bu
trimonių valsčiaus, pa j ieško 
brolių Jono, Kostanto ir Juoza
po. pirmiau gyvenusių Hart- 
’ord, Conn.

20. LavžĮkąs Feliks P., Vi- 
tebsk. Suvorovskaja 51, kv. 3. 
Pabėgėlis iš Dubliškių. Kupiš
kio valsčiaus, jieško savo bro
lėnų Petro ir Lucijono Daukų.

21. Markevicz Kazimir 0.. 
Kiev, Turgenevskaja 55. kv. 8,

iiovskiį Komitet, kareivis pa
einąs iš Robolių, Kretingos val- 
.•iaus. jieško savo sesers Bar

boros Markevičaitės ir prašo 
pagelbos.
”22. Valaitis (Sniečkus). Jo

nei’. Petrograd, Ulica 1 rota No. 
11.. paeinąs iš Pusdešrių, Sla- 
■ ikės par., Vladislavovo pavie
to, jieško Jurgio Juškaičio, pir
miau gyvenusio apie Scrantoną 
ir Gros. Jono Sniečkų, dabar iš
tekėjusios, kilimo iš Suodžių 
kaimo, Liesnitstvos valsč.

237 I) Str., I 
1052-W. I

EXTRA! EXTRA! EXTRA! 

“DILGELĖS” 
Keliasi iš numirusių. Aleliuja!

<!(

Mano
17____ **«1

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

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

Užsisakymus siųskite šiuo adresu:

J. NEVIACKAS,
149 Millbury St., \Vorcester, Mass

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

Mes taip-gi norime -Tinus pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arija Kraujo užnuodi
jamas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekeiimo Strikt ara, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
taukiai kankina.

Pranešimas 
Vilties.

As noriu susipažinti su kiekvienu scr- 
g.o».či.:. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo 
:-r: p;.snii!ye. Aš .neriu, kad jie mane 
žinotu. Kaipo teisingą drangą ir ceredari— 
kad . irv»tn kas aš č>u~kuomi aš čsu—ka aš 
• su padaręs praeit; je h kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jt;« galite matyti, kad ;š užsiėmiau 
medų inos praktikavimu per daugel;, daužė*; 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano i!cų metų molc-Jn, tirinrjimų ir patiri* 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tiri ne jau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žiro. Al noriu, kad kiek t ienas 
scrgar.ns ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems tcWn- 
gai patarsiu. Leiskite man buti jūsų draugu 
Ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
]>t: n.ą Knygą ir skaitykite Hiano pra
nešima viltie*.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtiiri tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėti; žinoti ir sekti— 
v|>aė svarbi ti< ;:is, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali buti sugražinta jusu senu laiku svai- 
kata, stiprybė ir ryvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamu knygą ir patirti faktus apie tokias 
regalca Nesiųskite mums p:uigu—siuskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai dnodamos knygos 
tapeno, psant’io apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite Jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
l.entvjimu priežastis ir kaip jusli negalės gali buti prašalinamos.

PYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškaa pas mus ateitą greitai.

Dr. J. RUSSELL PRICE Co., LllOl -9 80. CUnton St, Chicago, DL •
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti Visai dykai, apmokėta 

pačta jusu brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė
Gatvė ir No............
Miestas A Valstija
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Vietinės Žinios
Užpuolimas ant aptiekos. Keturi karai susimušė ant 

Perėjusį panedėlį apie 9 kelio.
valandą vakare tris So. Bos- Rugpjūčio 1 d. nakčia

t

Pasmerkė valdžios elgimąsi.
Rugpiučio 5 d. Boston Co- 

mmon sode buvo prakalbos, 
surengtos 
partijos.” 
fred J. Williams smarkiai 
pasmerkė dabartinės Jung
tinių Valstijų valdžios ”ne- 
amerikonišką elgimąsi” 
tarp kita ko sakydamas:

"Jeigu Amerika neturi už
tektinai amerikonų vyrų 
gynimui jos garbės ir didy
bės, ir 'aidžia griebiasi va
ru versti nepiliečius eiti ka- 
rėn, tai mes geriau atiduo
kime šitokią valdžią vokie
čių kaizeriui!...

”John F. Fitzgerald, bu
drusis Bostono majoras, pa
siėmė sau už reikalą išreika- 
laut iš prez. Wilsono, kad 
uždėtų prievartą ant nepi- 
liečių ir pasiųstų juos kovo
ti už senus savo ponus. Ai 
tatai demokratija? Ar ta
tai tikrai amerikoniška?

"Aš esmi amerikonas, ii 
jei reikia, pasiryžęs esu ka
riaut už šią šalį, bet aš ne
pripažįstu valdžiai teisė- 
versti nepiliečius, kurie pa
bėgo nuo savo senų ponų ty- 
ranijos į šią laisvės šalį, kad 
jie paimtų jiems įbruktą 
ginklą ir eitų ginti tas pačia 
valdžias, kurios jems gyven- 
neleisdavo.

"Jeigu mes nenorime ka 
riauti ir nepritariame šita 
karei, tai musų dalykas pa 
sistengti ją sulaikyti. Ne 
užmirškite, kad pas mus vai 
džia yra žmonės. 
Amerikos žmonėms 
sti ir pasakyt: 'mes 
patįs sau!’ privalom 
grąžint sau išplėštas 
ir pastatyti valdžią 
pamato, ant kurio ji buvo į- 
steigta.”

''Racionalistų
Kalbėtojas Al-

Laika 
atbus- 
patįs 

. susi- 
teise 
ant te

Plėšikai pastojo kulią.
Rugpiučio 5 d. anksti ry 

tmetvje Joseph Kuc (len
kas) gyvenąs po nr. »’08 Eor 
chester st., So. Bostone, ka
da ėjo iš darbo, netoli And 
rew skvero, Northampto” 
gatvėj likosi sulaikytas tri
jų vyriškių su užmautom 
ant akių kepurėm. Jie pa
prašė jo dešimtuko. Kad? 
Kuc įkišo ranką kišeniur 
išimt reikalaujamą auką 
parkritus be sąmonės, pa- 
į papilvę, kitas iš užpakali, 
smogė buože galvon. Kuču' 
parkritus be sąmonės pa
daužos nuvilko jį ant gelžke- 
lio, kalbėdami, kad žmogus 
jau užmuštas, apkraustė jc 
kišenius, paimdami 30 dole
rių, kuriuos Kučas nešės' 
kaipo užmokestį už save 
darbą, ir paskui nuspyrė 
nuo augšto gelžkelio pilyme 
paliko.

Po kiek laiko Kuc atsipei
kėjęs pasijuto skaudžiai su
žeistas: su perskelta galva, 
išmušta akim ir šiaip apdau
žytas. Nepajiegdamas pasi
kelti. atšliaužė apie 200 var
dų iki Andrew skvero, kur 
žmonės jį pamatę pakėlė ir 
pašaukė ambulansą. Nuga
benta jį City Hospital ligon
butin. Policija jieško pa
daužų. Reikia pridurti, kacl 
imant kariumenėn jaunus 
vyrus, daugelis jų pametę 
darbus tiesiog razbainin- 
kauja.

Birutės Kanklių Choro
• išvažiavimas.
Ateinantį nedėdienį bu:; 

Birutės Kanklių Choro iš
važiavimas į RUGBY PAR
KĄ, Mattapan, Mass. Va
žiuojant reikia paimt nuo 
Forest H iii eleveito stoties 

. Miiton karą ir važiuot iki 
Richmond road. čia išlipt 
ir eit po dešinei. Birutiečiai 
kviečia visus bostoniečius, 
nes čia smagiai galima pra
leisti laikas. I .
žaismių.

Bus dainų ir

! tono plėšikai užpuolė Rober
to Morrisono aptieką po No. 
127 Broadway ir peršovė 
savininką.

Užpuolimo metu ant gat
vės buvo daug žmonių ir 
aptiekos vidus aiškiai matė
si iš lauko. Aptiekos prie
šakyje prie sodos buvo jau
nas vaikinas, o pats savinin
kas užpakalyje taisė vais
tus. kuomet per priešakines 
duris įnėjo tris vyrai. Vie
nas jų tuojaus pareikalavo 
gėrimo, o kitas išsitraukė 
dešimtinę ir laikydamas ją 
savo rankoj pareikalavo 
"rešto." Vaikas atsakė, kad 
jis negali duot rešto. pakol 
neduos jam pinigų į rankas 
ir pašaukė aptiekos sa'inin- 
ką. Kaip tik savininkas pasi 
rodė, vienas plėšikų tuojaus 
išsitraukė revolverį ii šovė. 
Kulipka pataikė jam į petį 
Plėšikai leidosi tuomet bėg
ti. o vaikas paskui vytis. Pa
matęs policmaną vaikas! 
pradėjo šaukti pagalbos ir 
Y’ienas plėšikas likos sugau
tas ant kampo B. ir Silver 
gatvių. Aptiekorius sako, 
kad sugautasis plėšikas yra 
tas pats, kuris jį šovė. Jis 
oasivadino Martin J. O'Ma- 
llev. Pavardė rodo, kad tai 
airvs.

Aptiekorius nuvežtas 
miesto ligonbutin ir sako
ma, kad pasitaisys.

Viešai skelbs vardus tų. ku- 
-ie reikalauja pasiliuosavi- 

mo nu karės.
Massachusetts valstijos 

gubernatorius Mc Call gavo 
;sakvmą nuo Jungtinių Val
stijų ober-maršalo Crovvde- 
’i’o. kad visų tų vyrų, kurie 
reikalauja paliuosavimo jų 
nuo kariumeniškos tarnys
tės. vardai butų viešai skel
biami. Kokiuo tikslu tatai 
manoma daryt—nežinia, 
bet spėjama, kad tuo budu 
norima daugelį priverst at
sisakyti nuo reikalavimo pa- 
iuosavimo.

Gi tiems, kuriuos dakta
ras randa netikamais armi
jai, manoma įsteigti lioge- 
rius, kad tyrame ore juos 
mankštinus ir padarius tin
kamais.
Vežimas su arkliais nukrito 

nuo doko i vandeni.
Veždamas nuo "T” dokų 

sunkiai gumo ryšuliais pri
krautą vižimą, Carl Philips 
kada norėjo apsigrįžti, veži
mas su arkliais nusivertė 
nuo doko į vandenį. Arkliai
prigėrė, o vežimas su gurnu, 
apie už 2,0<X) dolerių nusken
do. Pats Philips suspėjo nu-j 
šokt nuo vežimo.

Causeway gatvėj keturi 
gatvekariai, vežantie virš 
150 žmonių, važiuojančių į 
North Shore jūrių pakaraš- 
tį netikėtinai smarkiai susi
trenkė vieni į kitus, kuomet 
prieš ateinančių karų ilgą 
eilę iš priešingos pusės atėjo 
ekspresinis karas ir susidū
rė su priešakyje kitų karų 
einančiu pasažieriniu karu. 
Ekspresinio karo motorma- 
nas išvydęs, kad jo vedamas: 
karas užbėgo ant tų pačių j 
bėgių, kuriais ateina eilė ka- i 
rų. greitai nušoko nuo plat-j 
formos ir mane perstatyt 
bėgius, bet tuo tarpu pasa- 
žierinis vasarinis karas 
trenkė į ekspresini ir žmo
nės, kurie jame buvo, nu
lakstė nuo sėdynių. Paskui 
to einanti tris karai taip gi 
atsidūrė į pirma jų einan
čius ir sukrėtė savo pasažie- 
rius.

Sužeistais likosi Mariana 
Verderossi. nugabenta į Re- 
lief ligonbutį: Rose Brooks. 
iš Brightono, nugabenta na
mo; Grace P. Rebello ir sū
nūs Perry, iš Roxbury, nu
gabenti namo: Anna Calla- ’ 
han ir Rose Chitovos, kiti 
gi lengvai apibrozdinti ar 
sukrėsti.

----------- ;

BORDENS 
Malted 
Milk

CAmU. eru-\j •

HASKOEOUAL 
~ V (

**.• va.

Kada miegi, tai kodėl 
neišmiegot gerai?

l.abai lengva jeigu žinai kaip. Prieš 
atgulimą, išgerk stiklą

BORDENS
Malted. Milk

IN THE SOUARE PACKACE

Jus nusistebėsite kaip •ramiai Jus 
miegosite.

PIRK PAKELĮ ŠIANDIEN
Parsiduoda kiekvienoj aptiekoj

Ispildyk šitą kuponą ir pusių 
Malted Milk BepU K 

Borden’s Condensed 'blk Co. 
\e« York.

Jdėk už 10c. štampų ir gauk mų^ 
rankved; ir sumpelį, pakaktinai iš
bandymui.
Name ................................................

Address ...
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|J.J. Kelley &Co.t

REIKALINGI 
DARBININKAI

Tvirti vyrai tinkami prie 
sunkių darbų. 56 valandas 
sąvaitėj.

Darbas ant visados (jeigu 
abi pusės užsiganėdins) ir 
gera mokestis ir netoli nuo 
Jūsų namų. .Nereik mokėti 
už važinėjimą. (33) į
AMERICAN SUGAR 

REFINING CO.
19 Granite strect, 

So. Boston, Mass.

ir

Dr. A. F. CRISTON
161 MARLBOROUC.il ST.,
netoli Massachusetts avė.

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimui 

gydymui kiekvieną dieną.

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

Privatiškas Lygonbutis su 26 ge
roms lovomis. Visais moderniškais 
taisymais >r aparatais dėl abiejų 

lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausią 
atvdą atkreipia ant visų ligonių, jei
gu page'i.'a arba gydymas yra gali
mas. Kreipkis tuo adresu:

101 Marlborough Strect,
Boston, Mass.

Tel. Back Bay 807.

Ligonius ateina į namus apžiūrėt 
ant pareikalavimo. Gydau jau per 1S 
metų. Kalbame ir rusiškai. (28 j

i

SAUGIAUSIA BANKA

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

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

JOSEPH A. M.YYN'AR, — PREZIDENTAS

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

BANKA ATIDARYTA SŪ
DYTOS VAKARAIS nuo 7 — 9 
padėjimui pinigų taupinimo ar
ba čekių skyriuje.

PADĖT PINIGUS l BANKĄ 
GALIM Y PRISIUSI' PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Lankoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.
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Prie So. Bostono Trust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlauskas, aptiekorius 
ir Liet. Šelp. Fondo kasierius; 
Jonas Mathus; F. J. Bagoėius; 

ir daugelisAntanus lvaszkievicz 
kitų.

Todt-1 lietuviams 
kad nelaikytų savo 
nors neištikimose 
padėtų į saugią banką kuri 
po Valstibčs priežiūra ir

pranešame, 
pinigų 

vietose,

i

kur 
bet 
yra 

kuri
moka visiems teisingą nuošimtį. 
Padėt į banką galima ir po ma
žai.

Pašauktas kariumenėn iš
metė savo pačią per langą.
Peter R. Sullivan, 22 metų 

amžiaus vyras, gyvenęs po 
No. 130 Mendon st. Roxbury 
pamatęs savo vardą paskel
btą laikraščiuose, kaipo šau
kiamo i kariumenę, taip pa
šėlo, kad puolėsi prie savo 
20 metų amžiaus žmonos, 
tik todėl, kad ji racio laikraš
tyje jo vardą, trenkė ją že
mėn. norėjo pripilt jai bur- 
non nuodų, bet kad jai pasi
sekė bonką su nuodais iš
mest lauk per langą, tai pa
šėlęs desperatas išmetė mo
terį per langą. Moteris pa
imta ligonbutin. o Sullivan 
areštuotas.
Darbininkai priešingi karei

vių algos pakėlimui.
Bostono Centralė Darbo 

Unija savo susirinkime 5 d. 
rugpiučio svarstė pakeltą 
kareivių algos pakėlimo 
klausimą. Klausimą išdis- 
kusavus prieita prie to išve
dimo, kad kareiviai, siunčia
mi Francuzijon kariauti, ei
na dirbti ne už algą ir orga
nizuoti darbininkai griežtai 
protestuoja prieš maišymą 
kareivių darbo į darbininkų 
darbą. Kareiviai yra ne bu- 
davotojai. bet darbininkų 
darbo vaisių naikintojai.

Areštavo 5 "slekerius.”
Rugp. 3 d. Bostone likos 

areštuoti 5 neužsiregistravę' »as <?> 
vyrai.

PIGIAI ANT 
PARDAVIMO.

žemės daržui, netoli nuo 
Heights. Kreipkitės

DOMINICK KLINGA
14 Ferdinand str., _3oston, Mass.

12 lotų 
Arlinųton

215—247 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.
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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, 
draugu.

tojamas skaitlingose šeimynose
se. Kaina 25 centai.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

motinos vadina ji 
Jis yra kasdien var-

iį H. S. Stone, Oph.D.
f Į

Akių
Specijalistas

t Užeiga smagi kieksienam
- praleidimui liuesu laiko.

£ Patarnavimas prielankus 
I teisingas.

VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RŪŠIES.

10 m. So. Bostone.
Broadway,

80. BOSTON, MASS

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

I

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

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

dar- 
Mes

Tai
bą ir pradėk dirbti prie musų.
GVARANTUOJAME, kad kiekvienas 
vyras arba moteris uždirbs nuo $5. 
iki SS. į dieną. Su musų NAUJAI 

j išrasta MAŠINA dėl aštrinimo peilių 
ir žirklių. Perka kiekviena moteris 

i iš pirmo pamatymo. Pirma negu 
pradėsi dirbti, gauk vieną dėl išmė
ginimo DOVANAI. Jei apsiimsi ap
mokėti už prisiuntimą, tai prisiųsk 

I savo vardą. o mes pasiųsim vieną 
mašiną tuojaus. (35)

THE M. SHARPENER, D. A.
■4456 S. Hermitage Avė.

CHICAGO, ILL.

Visada spindi juokais ir aštrios teisybės spinduliais.
Jame įasite:
Eibes juokingų straipsnių,
Šventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigų žiedus,
Dvasiškus apdūmojimus ir Atlaidus,
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių 

pikčesius,
Tikietą i Dangų, etc., etc.

Metams Vienas doleris. 
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS”
251 BROADVVAY, SSVK ‘NO1SO8 OS
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Geriausia
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

g
2)
5
2)«
3)
5B3
• SO. BOSTON, -

Pabaigusi kur«^ H'omans Medical 
Coflege, Baltimore. Md.

Pasekmingrai atlieka savo darbą prie 
gimdymo. taipgi suteikia visokias rudas ir 
pagelbą invairiose moterų lirose.

Akušerka!
»vO
I

F. Stropiene. 6 s‘ «
SO.tM>STOX.’,a'!- •

/S

I Geriausiu Lietuvio

Įj Sveiki geriausios rųšies gėrimai z 
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- j 

į| lankus.
U Parankiausia Lietuviška užeiga. į(

J. MATHUS
į 312 Broadvvav. So. Boston. Mass. )j

J. MATHUS įį
!'< SALONAS IR RESTAURACIJA, j 
'n Sveiki crpriAnsin<? ruHies včrimai /

So. Bostone 
ir apielinkėj

kurios tik pasaulyje
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

Ypatingai geros šios gyduolės^
.. 25c

50c
25c
50c
20c
25c
1.00
1.00
50c

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

skanų ...................................... 75c
Kraujo Valytojas............... 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.0')
Nuo Reumatizmo ............. $1.00

8
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SEVERAS 
ANTISEPSOL 
yra antiseptiškas 
skiedys vidujiniam 
ir išlaukiniam var
tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
lės. taipgi vietiniam 
pritaikinimui.

Kaina 25 centai

SEVERA’S
FOOT POVVDER 

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

.Apart augščiau minė
tų preparatų. dar at
kreipiame atyda j kitas 
gydomąsias toaletincs 
reikmenas, išdirbi nė j 2* 
mas ir pardavinėjamas 
po “Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų. parduodamų vi
sur aptiekose. arba už- 
si^akykit tiesiog. jeigu 
arti jų gauti negalite.

ei
B

Gražiausiu Dainų ir Najausių
i.i

i
t EILIŲ KNYGA
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Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.0') 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

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

skaudėjimo ............ 10 ir 2-5c
Gumas nuo dantų gėlimo . . 10c 
Visokie kvepianti ir mediką- ®

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c 8
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Z-ažiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

In I f H I5 * «
Tai

PAUNKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekviena* nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia i «iųKt ”Money Orderiu/’popierinius galima siųst tiesinę pa
prastam konverte. užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
priiipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadvav, Kampas c st. So. Bostt s Mass.
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Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

E. J. Mažeika

v*
*

Taipgi užlaiko visokius
i MUZIKALTŠKUS INSTRUMENTUS GR YMAFONUS ir RECORDUS 

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

> teisingą ir gerą patarnavimą.

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