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Didelis darbiu, judėjimas Anglijoj
ANGLIJOS VALDŽIA 

NERIMAUJA.
Darbo partija išrinko dele
gatus j tarptautinę socialis
tų Stokholmo konferenciją.

Rugpiučio 14 d. Londone 
įvyko Anglijos Darbo Parti
jos Pildomojo Komiteto su
sirinkimas, kartu su parlia- 
mentariniu profesionalių są 
jungų komitetu, kame vien
balsiai užgirta Arthuro 
Hendersono užmitą pozici
ją. Hendersonas, kaip žino
ma, yra Darbo Partijos sek
retorius ir buvo Anglijos ka
rės ministeriu. Jį valdžia 
apkaltino už jo važiavimą 
Francuzijon, kad pasita
rtus su franeuzų socialistais 
Stokholmo konferencijos 

reikalu. Hendersonas 11 d. 
rugpiučio rezignavo iš mi- 
nisterio vietos, užreikšda- 
mas, kad jis neatsisako rem
ti Stokholmo konferencijos 
sušaukimo reikalo.

Susirinkimas išrinko kon- 
ferencijon delegatus, jų tar
pe taipgi d. Hendersoną. 
Kadangi valdžia nutarė ne
duoti darbininkų išrink
tiems delegatams pasportų, 
susirinkimas nutarė griež
tai pareikalaut iš valdžios 
mainvt savo nusprendimą. 
Anglijos premjeras grasina, 
kad reikalaus iš karaliaus, 
idaht pakrikdintu parlia- 
mentą, kad padaryt naujus 
rinkimus ir tuo budu praša
linti visus darbininkų atsto
vus iš parliamento. Jis už
reiškė, kad valdžios turi bai
gti karę ir padaryt taiką, o 
ne darbininkai. Tečiaus 
Anglijos darbininkai ne
daug jau valdžios grūmoji
mų nusigąsta.

ŠAUDO DARBININKUS 
Iš KANUOLIŲ.

Pereitą sąvaitę Ispanijoje 
buvo gana daug kruvinų 
riaušių. Streikuojantieji 
gelžkeiių darbininkai buk 
surengia traukinių susimu
šimus, andai viens trauki
nys nuo augšto tilto netoli 
Eilbao nupuolė upėn, 5 žmo
nės žuvo, o 18 likos sužeisti.

Ujo provincijoj susirėmi
me streikierių su policija 
viens streikieris likos užmu
štas, kitas sužeistas.

Bilbao mieste, streikieriai 
sykiu su moterimis užpuolė 
kariumenę. Telegrama ne
mini apie sužeistus ir už
muštus, tik sako, kad Saba- 
dellėj prieš streikierių bari
kadas kariumenė priversta 
buvo panaudoti kanuoles.

Ministeriu pirmininkas 
Dato paaiškino, kad artile
rija Barcelonoj kanuolių 
šūviais turėjo išgriauti ke
turis namus, kur buvo susis
lėpę revoliucijonieriai, ku
rių kitokiu budu negalima 
buvo paimti. Šitoj kovoj 
kapitonas ir 3 kareiviai žu
vo. Kiek žuvo revoliucijo- 
nierių—nepasako.

Katalonijoj taipgi buvo 
streikierių susirėmimas su 
streiklaužiais, daug žmonių 
čia žuvo.

Nors valdžia aiškina, kad 
generalis streikas pralaimė
tas, bet sukilimai nenuslo
pinti. Valdžia giriasi paė
mė viršų, bet tik laikinai.

Madrite sukilo kaliniai, 
norėdami išsigaut iš kalėji
mo. Susirėmime kalinių su 
kareiviais du kareiviai žuvo 

110 likos sužeisti, bet kaliniai 
i likos nuveikti.
1 Valdžia įsakė areštuoti 
Socialistų Partijos vadovus.

VISUOTINI STREIKAI 
ŠVEDIJOJ.

Neutralėse Europos vals
tybės taipgi streikai plėto
jasi. Karė suvaržiusi eko
nominį gyvenimą kuone vi
so pasaulio. Pragyvenimo 
brangumas ir Švedijoje iš
šaukė pastaruoju laiku visą 
eilę streikų. Ypač Stokhol
mo darbininkai pradėjo 
smarkiai judėti ir reikalau
ti, kad valdžia darytų pas
tangas priartinančias pašau 
lio taiką. Straikai prasi
plečia ant visos šalies.
KYNAI PRADĖJO KARĘ. 
Kariauja ne kaipo sąjungi
ninkių talkininkė, vien tik 

už taiką ir tarptautines 
teises.

Pereitą sąvaitę 14 d. rug
piučio 10 valandą ryte pas
kelbė Vokietijai ir Austri
jai karę.

Nore sąjungininkės darė 
visas pastangas, kad pa
traukus kynus savo pusėn, 
nors padarė Kynijai konce
sijų ir pripažino Tuan-Či- 
Yui’o valdžią, tečiaus Ky- 
nijos valdžia paskelbė, kad 
ji neprisideda prie sąjungi
ninkų, vien pati atskirai ka
riausianti už taiką ir tarp
tautines teises.

Kynai visu pirma Tien- 
Tsiene užėmė Austrijos val
domą žemę ir vokiečių ka- 
zarmes. Deutche Asiati- 
sche bankas likosi užpečėty- 
tas.

i

KERENSKIS Už STOK
HOLMO KONFERE

NCIJĄ.
Kad slopinus darbininkų 

reikalavimą pasportų išrin
ktiems delegatams į socia
listų tarptautinę taikos kon
ferenciją Stokholme, Pran
cūzijos buržuazija paskelbė 
melagystę, buk Aleksand
ras Kerenskis pasikalbėji
me su franeuzų socialistu 
Albert Thomas, (kuris yra 
Prancūzijos karės ministe
rijos nariu) išreiškė savo 
oriešingumą Stokholmo 
konferencijai.

Rugpiučio 16 d. Londono 
”Daily Nevvs” gavo iš Petro
grado telegramą, kurioj A. 
Kerenskis protestuoja prieš 
tokį melagingą paskelbimą. 
Kerenskis sako, kad jis nie
kad nebuvo ir nėra priešin
gu socialistų taikos konfe
rencija, jis įsitikinęs, kad to
ji konferencija turėsianti 
daug svarbos. Jis tik pa
sakęs, kad konferencija bu
tų buvus daug raiškesnė, 
jeigu ji butų įvykus rusų 
armijai pradėjus ofensyvą.

”Manchester Guardian” 
rašo,kad A. Kerenskio paai
škinimas padarė gerą įspū
dį ant Anglijos valdžios. Mi
nėtas dienraštis tikrina, 
kad Anglijos valdžia nusi
leis ir išduos Anglijos socia
listų delegatams paspartus.

. ANGLIJOS 40.000 GELž- 
KELIŲ DARBININKŲ 

GRASINA STREIKU.
Londone 19 rugp. buvo 

1 „Associated Societv of Lo- 
komotive Engineers and 
Firemen” gelžinkeliečių or-Į 

iganizacijos komiteto posė- 
jdžiai. Per ištisą dieną dis-j 
j kusuota klausimą streiko,• 
i kuris liečia 40 tūkstančių 
darbininkų. Darbininkai 
reikalauja 8 valandų darbo 
dienos. Valdžia atsakiusi 
darbininkams, kad 8 valan
dų darbo dienos klausimą ji 
mielai sutinka apsvarstyti 
ir radus reikalingu, pripa-' 
žinti po karei, bet karės me
tu šito reikalavimo negalin
ti pripažinti. Kadangi dau
gelis susirinkime reikalavo, 
kad nežiūrėti šitokio val
džios išsisukinėjimo ir tuo
jaus apskelbti streiką, kiti 
priešinosi, vadovaudamiesi 
patriotizmu, todėl streiko 
klausimą negalima buvo iš
rišti. Vakariniame posėdy
je priimta rezoliucija, reika
laujanti iš valdžios išdavimo 
pasportų darbininkų išrink
tiems delegatams į Stokhol
mo konferenciją. Nutari
mai palieka slaptybėje. Spė
tumą, kad valdžiai atsisa
kius išduot pasportus, gelž- 
kelio darbininkai gal išeis 
streikan.

BUVUSIS RUSIJOS CA- 
RATAS MIKĖ, IŠTREM

TAS SIBIRAN.
Iš Petrogrado pusiau ofi

cialiai pranešama, kad ati
dengus plačiai išsiplėtojusi 
suokalbi sukelti kontra-re- 
voliuciją, idant grąžinus ca
rą ant sosto, laikinoji Rusi
jos valdžia nutarė Mikę Ro
manovą su visa jo šeimyna 
iš Carsko Selo išsiųsti Sibi
ran.

Buvusio caro Mikės šei
mynai paskirta apsigyveni
mui vieta miestas Tobolsk.

Išgabenta ji slaptomis, 
kad nekiltų riaušių. Tik 
vietinė kareiviškoji vyriau
sybė buvo liudininkais buvu
sio caro ištrėmimo. Išsiųsta 
jį paprastu traukiniu. Pas
kui tą traukinį išėjo antras 
su Mikės rakandais ir tar
nais iš 50 žmonių. Mikei tas 
siuntimas matomai nemalo
nus, bet jo žmona Aleksand
ra jautėsi labai patenkinta. 
Specialė sargyba parinkta 
iš ištikimiausių reviliucinei 
Rusijai žmonių, kurie paly
di carą į ištrėmimo vietą.

Tobolskas carui viešpa
taujant buvo politiškų kali
nių trėmimo centru, ta vieta 
parinkta ir pačiam carui.

Tūli Amerikos laikraščiai 
juokais pastebi, kad caras 
turės smagią vakaciją po 
visų karščių šaltam Sibire.

LENKIJA ĮSTEIGĖ 
SAVUS TEISMUS.

Kopenhagon pranešama, 
kad Lenkijos administracija 
1 d. rugsėjo įteiks Valsty
bės Tarybai, kuri žada būt 
tą , dieną užgirta, apdirbtą 
justicijos ministerijos pla
ną. Tuo budu Lenkija lie- 

į kasi pripažinsta savistove 
valstybe.

i

Metalo darbininkai visoj 
Amerikoj žada prisidėt prie 
laivų budavotojų streiko. i sąlygas.

PRADEDA KALBĖT 
APIE TAIKĄ.

Washingtone gauta Ang
lijos lordo Cecilio praneši

mą, kad sąjungininkų vals
tybės turi padaryt bendrą 

i konferenciją, kad sutarus, 
kaip atsakyti į popiežiaus 

j pasiūlyta taikos planą. A- 
■ merika, sako,, laikysianti 
Rusijos pusę, Anglija norin
ti lošt prokororo rolę, teu
tonai gi bus pasodinti ant 
kaltininkų suolo. Kaip ten 
nebūtų, bet Stokholmo kon
ferencija visgi bus teisėju.

STREIKAI yOKIETIOJ.
Londonas praneša, kad 

Essen’o ir Duesseldorf’o ap- 
skričiuose darbininkai nuta
rę streikuoti, jeigu negaus 
po 10 svarų bulvių savaitėje. 
Dabar gauna po 8 svarus. 
Maisto departamento atsto
vai paaiškino, kad jokiu bu
du negalima per sekančias 
20 sąvaičių 4uot daugiau 
kaip po 8 svarus delei tru
kumo bulvių.

Agitacija už streiką Pa- 
rėnio provincijoje, sako, su 
kiekviena diena auga.

AŠAROJA, KAD IšžU- 
DYT NEGALI.

Haverhillio teisėjas John
J.Winn, kuris A rą pirminin
ku eKempcijos^- komiteto, 2 į 
distrikte, pereitą sąvaitę 

apitalistų spaudoje pravir
to graudžiomis ašaromis, 
tad ateiviai taip puikiai 
kūniškai išsivystę ir tinkan- 
.i karei vyrai, atsisako nuo 
įstojimo armijon. Tas po
nas ”džiodžius” užsimiršta, 
kad tų žmonių neišvystė 
kapitalistiška malonė fabri
kuose. Jis raudoja, kad ne- 
.uri galės surinkti visus 
tuos „nenaudėlius,” sukišt i 
aivą ir gabenti i ten, iš kur 
jie paeina, bet, sako, jis pra
šytų dievo, kad tą laivą 
tuoj patiktų submarinas ii 
pasiųstų jurų dugnan. Štai 
<o mums linki kapitalistas 
už tai, kad dirbame sun
kiausius darbus.

PASMERKIA.
Olandijos ir Skandinavi

jos socialistai delei sąjungi
ninkų priešinimosi Stokhol
mo konferencijai, apskelbė 
kad tuo budu sąjungininkų 
valstybės paskelbia karę vi
siems taikos šalininkams. 
Ypač pasmerkiama Wilso- 
n’o besiblaškvmas.
FRANCUZAI MUŠA 

KIEČIUS.
Verduno fronte paskuti

nėmis dienomis franeuzai 
14 mvlų platumu, pasiįrė 
pirmyn, paimdami 4,000 vo
kiečių nelaisvėn.

vo-

Laike parodos, Rusijos 
komisijos pasveikinimui. 
Bostone vidurdienyj apvog
ta auksinių daiktų krautu
vė Tremont gatvėj. Paimta 
apie $20,000 vertės daiktu.

New Yorko laivų budavo- 
jimo dirbtuvių darbininkai 
21 rugp. nutarė streikuoti- 
nepaisant valdžios grasini
mų. Sustreikuoja ‘250.000 
darbininkų.

Kopenhagon pranešta, 
kad vokiečių vadžia atmeta 
popiežiaus pasiūlytas taikos
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BULOTA JAU SKAITO 
PASKAITAS APIE AME

RIKOS LIETUVIUS.
Ką tik atėjusi „Naujoji 

Lietuva’’ praneša, kad An
drius Bulota, sugrįžęs iš A- 
merikos Petrąpilin, kariš
kos medicinos instituto au
ditorijoje 30 birželio skaitė 
paskaitą apie Amerikos 
Lietuvių šelpimo reikalus ir 
jų politinius santikius.

Socialistai sumušė 
visas kitas partijas.

Senosios kapitalistų parti
jos apimtos baimės.

Dayton, Ohio., 17 rugpiu
čio buvo nominacija kandi
dato į miesto valdybą. Bal- 
tavimo rezultatas nugązdi- 
no senas republikonų ir de
mokratų partijas. Socialis
tą laimėjimas pasirodė taip 
dideliu, kokio ikišiol Ameri
koje nebuvo girdėt. Tas so
cialistų laimėjimas parodo, 
kad šalies administracija į-j 
stūmė visuomenę į dabarti
nę karę prieš jos norą.

Daytono didžiausias ka
pitalistiškas laikraštis ”Dai- 
lv Nevvs” sako: „Tai negir- 
dėtina socialistų pergalė. 
Faktiškai pasirodo, kad ši
tuose rinkimuose niekam ki
tam mažiausios garbės neli
ko. Socialistai savo plat
formoj reikalauja prašalini- 
mo dabartinios valdžios ir 
tais reikalavimais jie pat-' 
raukė savo pusėn milžinišką' 
eižiumą balsuotojų.” Mat 
visuomenės didžiuma prie
šinga karei, o senos kapita
listiškos partijos jau visai 
nesiskaito su savo rinkikų 
valia. Minėtas kapitalistiš- 
k as didlapis prisipažįsta, 
1-ad senoms partijoms nieks 
1 itas nelieka, kaip tik susi- 
\ ienyti ir bendromis spėko
mis atsispirti socialistiš- 
kam pavojui.

Socialistas d. Baringer 
kandidatuodamas į Dayto- 
ro miesto komitetą gavo 
11,017 balsų, gi jo oponen
tas demokratas gavo vos 
3,383 balsus. Kiti du socia
listų kandidatai vienas gavo 
9,237, kitas gi 8,908 balsus. 
Jų oponentai viens beparty- 
vis gavo 7,314, o kitas nepri- 
gulmingas—577 balsus. Va
dinasi, į visas tas tris vietas 
City Commision įstaigoje 
kandidatais pasiliko socia- 

1 listai.
Ištikrųjų, tai pirmas toks 

socialistų laimėjimas.—
KONFISKAVO SLAVOKŲ 

SOČI A LĮSTŲ 
LAIKRAšTJ.

New Yorke leidžiamas A- 
merikos slavokų socialistų 
sąjungos laikraštis, ”Hlas 
Svobody” (Laisvės balsas), 
kaip praneša „Volkszei- 
tung" likosi konfiskuotas.

Krasos departamentas 
pranešė redaktoriui d. Kra- 
vosik, kad krasa daugiau 
laikraščio nesiuntinės, bet 
visai nepaaiškino delko lai
kraštį uždaro.

”Hlas Svobody” redakci
joje, Tiesos departamento 
pasiuntiniai padarė kratą, 
bet apreikšta, kad čia "vis
kas tvarkoj.” Matomai lai
kraštį Įskundė koks šnipas.

DR. LIEBKNECHTAS PA
LEISTAS Iš KALĖJIMO.
Vokietijos spaudai griež

tai uždrausta rašyti apie 
nuteistą kalėjiman vokiečių 
socialistų kairiosios frakci
jos vadovą d. Karolių Lieb- 
knechtą, jokių žinių apie jį 
iki šiol nebuvo. Pastaruo
ju laiku tūlas holandas, ku
ris atvyko iš Vokietijos 
Francuzijon, papasakojo, 
kad d. Liebknechtas iš kalė
jimo pergabentas ligonbu- 
tin. Jis serga džiova, kuri 
pasiekusi augščiausį laips
nį ir nėra vilties kad pagy
tų. Kalėjime su juo elgtasi 
labai žiauriai.

RUSIJOS SOCIALISTAS 
ČEHEIDZE STOKHOL
MO KONFERENCIJOS 

PIRMININKU.
Stokholmo socialistai dar

buojasi, kad atlikus visus 
prisirengimo darbus. Kaip 
pranešama konferencijos, 
pirmininku busiąs Rusijos 
darbininkų ir kareivių tary
bos pirmininkas d. N. » . 
čecheidze, kuris pakvietimą 
jo į tą vietą priėmė. Posė
džiai bus laikomi anglų, ru
sų ir franeuzų kalbose.

DIDKUNIGAIKšTIS MY
KOLAS NENORI APLEI

STI RUSIJOS;
Delei atidengto suokal

bio, kad grąžinus Rusijoj 
monarchiją, laikinoji val
džia įsakė ir caro Mikės bro
liui Mykolui išvažiuoti An- 
glijon. Jis atsisakė išva
žiuot, aiškindamas, jog lau
kia Rusijos Steigiamojo Sei
mo ir pildysiąs to seimo nu
tarimus. Jis sako, kad ne
užėmė jam pavesto sosto tik 
todėl, kad be žmonių valios 
nenorįs to daryti, bet tikisi, 
kad visuomenės susirinki
mas nuspręs kaip turi būti.

GATVEKARIŲ STREI
KAS UŽSIBAIGĖ.

Kansas Cityje, Mo. ir
Kansas City, Kansas, Rug
piučio 16 d. pasibaigė gatve- 
karių darbininkų streikaš, 
streikavo į 2,500 darbininkų 
ir šiuom kartu darbininkai 
laimėjo veik visus savo rei
kalavimus. Nors da kaiku- 
rie reikalavimai neužbaigti, 
bet tas palikta išrišti darbi
ninkų ir kompanijos atsto
vams. Didžiausis darbinin
kų laimėjimas tas, kad kom- 
nijos pripažino ir preziden- 
:as pasirašė po tais reikala
vimais: 1) kad gatvekariu 
darbininkai gali prigulėti 
prie tokios unijos, kurią jie 
randa sau tinkama; 2) 25 
darbininkai,kuriuos kompa
nija buvo pavarius už ban
dymą organizuoti uniją,turi 
būt priimti atgal į jų pirmą
sias vietas; 3) kad visi dar
bininkai turi būt priimti at
gal į jų vietas,kurie buvo iš
ėję ant streiko. Streikas 
tęsėsi per 8 dienas, ir per tą 
laiką nė vienas karas nevai
kščiojo. Rugpiučio 17 ryte 
karai pradėjo vaikščiot kaip 
paprastai. Per tą laiką čia 
nriviso labai daug automo
bilių važinėt žmones ir im
davo )>o 10c. Kansas City, 
Mo., skaitoma apie 325,000 
gyventojų, o Kansas City, 
Kansas, apie 100,000. Mies
tai abudu veik krūvoje.

Mark Miller.

Federale valdžia areš
tavo unijos vadus.

Kareiviai ir padaužos išplė
šė 1AVAV. butą.

Spokane, Wash. IWW. ap
skričio sekretoriui James 
Ro\van paskelbus, kad 20 d. 
rugpiučio įvyksta generalis 
darbininkų streikas, Wa- 
shington, Oregon, Idaho ir 
Montana valstijose, jeigu 
iki tos dienos nebus paleisti 
suimtieji darbininkai iš ka
lėjimo. Be to reikalaujama 
10 valandų darbo dienos dir
bantiems ant ūkių darbinin
kams; geresnių sanitariš
kų sąlygų; uždraudimo 
persekioti unijistus už jų 
priklausimą unijai; unijos 
salės, turi būt pripažintos 
darbininkams vieta, kur jie 
laisvai galėtų savo reikalus 
tvarkyti.

Idaho valstijos guberna
torius jau buvo paskelbęs 
pereitą sąvaitę, kad areš
tuoti darbininkai už prieš
karinę veikmę yra federa- 
lės valdžios jurisdikcijoj.

Federalė valdžia įsakė ne
leisti streikui kilti. Rugp. 
19 d. vakare, kariumenė ap
supo IWW. susirinkimą, pa
ėmė sekretorių J. Rowan ir 
26 kitus unijos narius. Šitą 
žingsnį padarė Idaho guber
natorius be aiškaus paliepi
mo federalės valdžios, bet 
paaiškina, kad turįs įgalioji
mą tatai daryti. Suimtieji 
skaitomi karės suiminiais 
ir civilis teismas bei tiesos 
jiems atimta.

Šitas užpuolimas padary
tas, kad neleist kilti ren
giamam streikui. Dabar ai
šku, kad ekonominė darbi
ninkų kova virto politišką
ją kova.

I.W.W. butas išplėštas.
Taip pat, kaip 1 liepos 

Bostone, taip dabar Spoka- 
nej, kuomet armija apsupo- 
susirinkimą ir pradėjo a- 
reštavimą, padaužos įsiver
žė į I.W.W. unijos butą, iš
vertė visus rakandus ir po
pierius ir viską ką tik ten 
rado lauk ir suvertė į prie
plaukos vandenį, šito pik
tadariško darbo vadovas 
kapralius Egan likosi areš
tuotas.
Streikas tečiaus plečiasi.

Nežiūrint smarkios prie
spaudos streikas išsiplėtė šį 
panedėlį pametė darbą 35,- 
000 darbininkų minėtose 
keturiose valstijose; 50,000 
medžio darbininkų, sako, 
pasirengė prisijungti prie 
streiko.

DIDELĖ EKSPLIOZIJA 
PARAKO FABRIKOSE.
Rigaud, Quebec provinci

joj (Kanadoj) 18 dieną rug
pjūčio ištiko pasibaisėtina 
ekspliozija Curtis & Har- 
vey Ltd. parako f abrikose, 
kur dirbo virš 5000 darbi
ninkų, daugiausia moterų ir 
merginų. Fabriką užėmusi 
buvo savo triobomis pen
kias kvadratines mylias že
mės. Viena ckspliozjja pa
gamino kitą taip, kad pris- 
kaitoma 15 milžiniškų pa
rako sprogimų. Kiek ištik
rųjų žmonių žuvo da neži
noma. bet sakoma, kad pa
lyginamai nedaug.
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2 KELEIVIS.

APŽVALGĄ SOCIALISTŲ PARTIJA 
UŽ LIAUDIES TARYBĄ.!

jo pasekėjų sukeltas riau
šes, mes įtikėjome

Stovėdami už tarptauti
nio proletariato galutinus 
laimėjimus, o ne už laikiną 
vienos ar kitos tautos lai
mėjimą, mes pasmerkėme 
tuos, kurie jaunoj Rusijos 
demokratijoje drro suiru
tes, patiekdami juodašim- 
čiams progos sukelti kon- 
trą-revoliuciją ir sunaikinti 
visą tai, ką revoliucija lai
mėjusi.

' Mums begalo buvo liūdna, 
k-d Rusijos draugai sociali
stai tatai daro, dums nesi
norėjo tikėt, kad Rusijos so
cialistai pripažintų atski
ros taikos pragaištingą po
litiką. Ir kad sulyg telegra
mų skelbimo toj politikoj 
vadovaująs Leninas ir jo 
artimi draugai, mes turėjo
me suabejoti apie tų drau
gų ištikimumą tarptauti
niam proletariato judėji
mui. Mes pakartojome iš 
"Ruskoje Slovo” žinias, bet 
kaip tik gavome kitokių a- 
pie Lenino pažiūras žinių, 
mes tuoj sekantui numeriu 
idėįome, kad parodžius, jog 
ištikrųjų Leninas nėra tuo, 
kokiu jį buržuazijos spauda j 
skelbia. AI es nudžiugome i 
patyrė, kad ir Lenino orga
nas "Pravda” užreiškia:

"Šitokia rolitika butų ne 
taikos politika, o pavergimo 
politika—politika, kurią su pa
sipiktinimu atmestų laisvoji 
liaudis.” I
Tas užreiškimas aiškiai 

parodo, kad visos pirmes
nės žinios avie Lenino vado
vavimą politikos už atskirą 
taiką buvo neteisingos.

Musų draugai "kairieji" 
lygiai kaip ir mes tikėjo pir-| 
mesnėms apie Lenino ir ki-j 
tų kairiųjų veikimą žiniai. 
Jie dagi gyrė juos už tokią 
politiką ir pripažino ją iš-; 
mintinga ir gera.

Kada liuosi esame nuo 
frakcijonizmo dvasios pa
rodo, kad ir šis faktas, kad 
be „Laisvės” ir "Kovos” pa
raginimo mes atitaisėme, 
kiek galima buvo, tas klai
dingas nuomones apie Leni
ną, paskelbdami griežtai 
priešingų apie jo pažiūras 
žinių.

Gal but mes suklydome, 
patikėdami neteisingom a- 
pie Leniną žiniom, bet ar 
neklydo musų draugai iš 
„kairėsės." gerbdami jį už 
tataįką jis grieštai pasmer
kia?

1

Skaitytoju Pastabos
Iš visų Maskvoj gyvenan

čių lietuvių, galinčių balsuo
ti dėl išrinkimo atstovų į 
Rusijos lietuvių seimą, bal
savo 2190 žmonių. Iš to skai 
t liaus už socialdemokratus 
balsavo 1067. Likusieji 
1123 balsai teko krikščionių 
demokratams, social-liaudi- 
ninkų , santarininkų ir be- 
partvvių partijoms. Social
demokratai vieni paėmė be
veik vieną čielą pusę balsų. 
Tai ženklas lietuvių klesinio 
susipratimo.

Aha, tai jau ir popiežius 
gavo vokiečių papirkto šni- 

Ipo vardą. Mat pasiūlė žmo
giškas taikai išlygas, kuone 
' tas pačias kaip ir socialistai, 
o tokioms išlygoms toji 
"barbariškoji” vokiečių val
džia nesipriešina. Toms iš
lygoms grieštai priešinasi 
\Vilsonas, kuris gruodžio 
mėnesyje 1916 metais lygiai 
taip pat kalbėjo kaip dabar 
popiežius prabilo.

Ar dabar mūsiškiai bolše
vikai nepasmerks Leniną, 
kad tikrai patiriame, jog jis 
nėra tuo, kokiu ji buržuazi
ja buvo nupiešusi ir kokiu 
ji taip labai gerbė mūsiškiai 
bolševikai.

Jungtinėse Valstijose ne
valia žmonėms balsuoti ka
rės klausimuose. Padaryta 
daugelyje vietų krasa iš
siuntinėtais laiškais balsa
vimas ir pasirodė, kad Mas
sachusetts valstijoj iš 4022 
balsavusiųjų tik 17 pritarė 
karei: New Yorko vienam 
kongresiniam distrikte iš 

Į 8,009 balsavusiųjų, tik 307 
i balsavo už karę. Kitose 
: valstijose karės priešų yra 
Į kur kas daugiau.

2. Kad karės išlaidos butų 
padengtos antdėtais mokes
čiais ant turto.

3. Sumažinti pragyvenimo 
brangumą.

Socialistų Partijos Nac ie
na, lis Pildomasai Komitetas 
ragina Socialistų kuopas 
padėti Liaudies Tarybai.

Akvvaizdoje šitokios oli
garchijos, kaip tūli sąjun- 
giečiai gali kaltinti ALDT. 
sumanytojus, kad jie „ne
pasiklausę LSS. centro lei
dimo’* savo sumanymą pas
kelbė ir buk „tuomi sulaužė 
organizacijos discipliną ?„

MUSŲ SĄJUNGOJE Iš- 
TIESŲ BETVARKĖ.

„Kova,** polemizuodama 
su „Laisvę’’ delei Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos, paaiškino, kodėl ji prie
šinasi tos tarybos steigi
mui, sakydama:

"Kuomet atėjo "Naujienų" 
sumanymas organizuoti tarv- 
bą. LSS. Centro darbininkai, 
du LSS Pild. Komiteto nariai 
ir keli LSS. 1 kp. nariai turė
jo konferenciją, kur vienu bal
su buvo nutarta priešintis 
"Naujienų" sumanymui.”

Reiškia. "Kova” pildė 
dviejų LSS. PK. narių ir 
kelių 1-mos kuopos narių 
nutarimą. Ji savo pasiprie
šinime „Naujienų” sumany
mui, metė tam sumanymui 
pasmerkimą tik todėl," kad 
tetai daryt jai įsakė "Ko
vos” personalas. "Kovos” 
redakcija pati pasako, kad 
to personalo "konferencijo
je” debatuojant apie suma
nymą—

"tik vienas ’Kovos’ redak
torius laikė (kad gerinus išar- 
gumentavus) "Naujienų" su
manymo pusę ir nemažiau pa
sakė Am. liet, darbininkų ta
rybos naudai, negu pačios j 
'Naujienos’ ligšiol pasakė." 
Pasigirdamas, I 

toj konferencijoje sumanu-! siginčijančias puses ant k
. . -J 1--' 

redakte- taikos!
Kada pripažinome, ka ’
1 * • 1 • • • —

I
Pereitame „Keleivio’’ nu- 

i meryje jau minėjome, kad 
Am. S. Partijos Pildomasai 

I Komitetas išsiuntinėjo vi- 
!som socialistų kuopoms pa
raginimus, kad dėtųsi prie 
Liaudies Tarybos. Čia tal
piname S. P. atsišaukimą 
tuo reikalu.

S. P. Pildomojo Komiteto 
atsišaukimas skamba:
Visoms Socialistų Partijos 

vietų organizacijoms— 
Pasveikinimas.

Draugai! — Amerikos 
l iaudies Tarybos organiza- 
cijinis komitetas šaukia vi
suotiną konvenciją, kuri 
Įvyks Minneapolis, Minn., 
ir tęsis nuo 1 ligi 6 rugsėjo 
mėnesio šių metų.

Liaudies Taryba yra or
ganizuojama socialistų, or
ganizuotųjų darbininkų ir 
kitų progresyvių elementų. 
Jos tikslas, kaip išdėta kon
venciją šaukiamajame 
nifeste, yra toks:

Taikos sąlygos.
1. Reikalauti, kad musų 

valdžia tuojaus ir konkre
čiais žodžiais paskelbtų sa
vo karės tikslus ir kad pa
vartotų kiekvieną progą 
tiem tikslams atsiekti dery
bomis, nepaisant visai kitų 
valdžių užmačių.

2. Stengties, kad kuovei- 
kiausia butų įvykinta vi
suotina ir demokratinė tai
ka tais principais, kuriuos 
paskelbė Rusijos žmonės:

A. Be aneksijų (užgrobi
mu).
.B.“

C.
tai savarankiai plėtotis.

3. Stengties už tarptauti
nę organizaciją pasaulio 
taikai išlaikyti.

Amerikos laisvės
1. Ginti savo konstituci

nės žodžio laisvės, spaudos 
laisvės, ramių susirinkimų 
laisvės teises ir teises duoti 
peticijas valdžiai.

2. Įsteigti demokratinę 
užsienių politikos kontrolę 
ir visuotiną žmonių balsavi
mą (referendumą) visais 
karės ir taikos klausimais.

3. Veikti už panaikinimą 
konskripcijos Įstatymo.

Ekonominiai siekiniai.
1. Apdrausti prideramas 

darbininkams gyvenimo są
lygas.

Naujasai judėjimas Įsigy
ja entuziastingos paramos 
visoj šalyj ir visokių sluog- 
snių žmonių. Jis patampa 
tuo budu galingas veiksnys 
už taiką, progresą ir demo- 
kratybę.

Paskutinioji specialė So
cialistų Partijos konvenci
ja Įsakė Nacionaliam Pildo
majam Komitetui inicijuoti 

į princi- 
s musų 

rezoliucijoj, 
duotas mums 
mes dabar at- 
visus partijos

GERAS APSIREIš 
RIMAS.

“Kovos” redakcija, rašy
dama "Da apie Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos tikslus,*’ pagalios prabi-

|lo aiškiai, kad 'Amerikos 
lietuviams privalo labiau 
rūpėti vietos darbininkų 
reikalai, negu Lietuvos dar
bininkų judėjimas ateityje. 
"Kova” tuo žvilgsniu sako: 

"Kam būtinai kalbama apie 
Amerikos lietuviu darbininku 
reikalus? Kodėl nekalbėti tie
siog apie Amerikos darbininku 
reikalus? Kuom iau taip ski
riasi Amerikos lietuviu darbi
ninku reikalai nuo šios šalie- 
darbininku reikalu, apskri 
tai?"
Tuomi pastatytu save 

klausimu "Kovos” redakci
ja pripažino, kad Amerikos 
darbininkams spėkų koor
dinacija yra reikalinga. Ta- 
pripažinimas iš ”Kovos* 
pusės ir yra geru apsireiš- 

kad slap-.Rimu, nes stato delei to be- 
:e- 

prie susipratimo, prit

Į

i

I

ma-

Neturi ’out keršijimo boi- 
pirklybo.ie, kad naikinus 
priešininką.
Neturi būt imama kariš-

visuotiną judėjimą 
pais, pabriežtais 
prieškarinėj 
Vykindami 
instrukcijas 
sišaukiame į 
narius, ragindami juos rem
ti visomis spėkomis ir veik
ti bendrai Amerikos Liau
dies Tarybos Taikai ir De
mokratijai organizavime.

Socialistu Partijos vietų 
organizacijos privalo tuo
jau pradėti organizavimą 
Tarybos skyrių bendrai su 
darbo unijomis ir kitomis 
orogresyvėmis savo apie- 
linkių organizacijomis ir 
varyti stiprią kampaniją 
Tarybos principais ir Socia
listų Partijos programų.

Socialistai, kurie yra dar
bo organizacijų nariais, tu
ri stengties patraukti savo 
organizacijas Į šitą judėji
mą. Suvienytų Valstijų 
žmonės, liaudis, turi būt su
organizuoti, idant galėjus 
priešinties karei ir atsispir
ti prieš visokius pasikėsini
mus ant piliečių laisvės ir 
darbo žmonių teisių.

Visos Socialistų Partijos 
vietų organizacijos ir visi 
Liaudies tarybos skriai tu
ri teisę siųsti savo delega
tus į pirmąją visuotiną Ta
rybos konvenciją Minnea- 
polise. Kiekvviena organi
zacija turi teisės siųsti vie
ną delegatą nuo kiekvieno 
tūkstančio arba dalies na
rių, tečiaus nė viena orga
nizacija negali siųsti dau
giau kaip tris delegatus.
Draugai, subruskite, stoki

te darban! Dabar atėjo lai
kas veikti!

Draugiškais sveikinimais,
VIKTOR L. BERGER 
MORRIS HILLQUIT 
ANNA A. MALEY 
JOHN M. WORK

S. P. Pil. K-tas 
•ADOLPH GERMER.

I

I

IR "ŠVENTAS TĖVAS” 
JAU NETIKI J MALDŲ 

GALYBĘ.
Gyvai subruzdus visų ka

riaujančių valstybių darbi- 
ininkams remti socialistų 
šaukiamą Stokholman tarp
tautinės taikos konferenci
ją. kad padėjus galą tai 
kruvinai skerdynei, vaini
kuoti ir nevainikuoti vieš- 

! pačiai nusigando.
Jų tarpe gal būt daugiau

siai nusigandęs "šventas tė
vas.” metė i šalį liepimus 
katalikams melstis už taiką, 
bet stvėrėsi visai kitokių 
priemonių, kad gelbėjus sa
vo intekmę katalikuose. 
Matyt nieko geresnio nesu
galvodamas. jis paėmė se
nai socialistų paskelbtą tai
kos sąlygų programą, pats 
savo ranka perrašė su tū
lais išbraukimais ir paskel
bė pasauliui.

Popiežiaus taikos išlygų 
programas sekantis:

11 Aprubežiavimas apsigink
lavimu.

2) Laisvė jurų tautų pirk- 
lybai.

3) Įsteigimas Tarptautinio 
Teismo tautų kivirčiams sutai
kyti.

4) Vokietijai turi būt sugra
žintos užgriebtos ios koloni
jos.

5) Centralinės valstybės tu
ri grąžinti užkariautas žemes.

6) 
kotų 
savo

7)
kų atlyginimų, tik atlyginta 
Belgijai ir Serbijai už nuterio- 
iimą.

8) Alzaso-Lotaringijos ir 
Lenkijos klusimai turi būt iš
rišti Taikos konferencijoje."

Vadinasi, nedaug kuo jis 
skiriasi nuo socialistų nus- 
ratytų taikai išlygų. Po
piežius matyt galų-gale su
krato. kad socialistų nusta- 
:ytas taikai išlygas pasau- 
io proletarija užgirs. Ne 
•aidžios padarys galą karei, 
bet darbininkai. Bažnyčia 
visuomet krypo ir krypsta 

dėjimo reikalu delei našta-J-on Pus^n tą pusę remia, 
.tyti klesų kovos pamatais , mat0_ augančią spėką, 
surišant jų bespalves orga-1,^3^ ulbėjus savo intekmę, 

^nizacijas Amerikos Lietu-1 sventas tėvas pasisemia 
viu Darbininku Tarvbon kasios šventos iš.socialistų 

A.L.D.T. nripažindanis .!*' Paskelbia tatai kas ir be 
varT tarptautinę darbininkų san- J® Pasauliui jau buvo žino- 

tarme, juk negali užsidarvt . .. , x
i "savajam ratelyj,” bet imai v Sltokse. ??h bu.‘. ."!ot>3ai 
sau uždaviniu remti Ameri- P°l-eziaus zigto. Pa- 
kos darbininkų judėjimą j !ekn^ ■£-al! but lr S?.;os-. S»- 

■ prieš militarizma ir už kuo-l'un-^lnlP^ai tokių įsly- 
veikiausią taiką’ bei kitu.-Purtoa‘-..Purtas! 
darbininku judėjimo tiks-j~SKe saldžia. Popiežiaus 

*■ 1 'žingsnis pastato kunigiją ne
. j labai geran padėjimam ku

nigija. idant pildžius savo 
viršininko valią, turės no- 
roms-neneroms remti socia
listų kovą prieš karę ir už 
baigimą jos socialistų siū
lomomis išlygomis ir remti 
žmonių sukilimus prieš val
džias nesutinkančias baigti 
karę.

mą gynė, o viešai jį taip pa- lio 
smerkė, „Kovos“ * 
rius pastatė save negeriav- 
si<y šviesoj. Jis pats pripą- darbininkam jų vienybė pa
rode, jog sa\ o nuomonės lengvina atsiekti jų judėji- 
netun net tokiuose yisuc-,mo tikslų; kada pripažino- 
memnio gyvenimo klausi- me kad jr lietuviams darbu
muose, .taip sis minimas su.- ,ninkams reikia prisidė- 
manymas. Jis viešai par- tį prie Amerikos darbinin- 
merkia tatai,. ką slaptomis, kų bendros klesų kovos, tai 
aPPna: Suziniai k.aidino • pripažinkime, kad ne visi A- 
sąjungiecius, sėdamas or- m€rikos lietuviai darbinin- 
-ganizacijoje ginčus ir nesu- kai eina klesų kovos keliu.

. . bespalves mi-
jungą, visai neimdamas ant nįag kaip tik ir reikia ii 

pačių ir darbininkiško ju-

i •

Be kontribucijų.
Laisvė kiekvienai tau-

tikimus. Kompromitavo s?-,"Palšas” „ 9 V »-• XX. * —Z-J XX XX X* XX wx A

savęs atsakomybės.
Bet mes nenorime tikėt 

kad tie ”Naujienų’’ 
nvmo 
šomi 
mui. 
junga nedavė dviems Pil. K 
nariams įgaliojimo 
versti sąjungos organo re
daktorių rašyti tatai, kas 
nesutinka su jo pažiūra. Bet „ 
jeigu taip, tai mes griežtai { 
pasmerkiame tokią diktatu 
rą, kaipo priešginybę dėme 
kratytės principams ir LSS Į 
konstitucijai. j,

Sąstatą tos ”konferenci-, 
jos,” nutarusios neleisti A.I 
L.D.T. įvykti „Naujienos 
šitaip aiškina: ,

” 'Centro darbininkai” tai y- 
ra sekretorius, administrato
rius ir redaktoriai. Bet admi-

1

suma-
smerkimai buvo ra- b 

priešingai Įsitikini- n 
Mes žinome, kad Są

Šiuos žodžius rašantis nė- 
” ra perdaug optimistišku 

jtuo žvilgsniu, kad tiems 
prakilniems ir tyrai sociali- 
stiškiem minėtiems reikala- 

____  vintams daugelis Amerikos 
nistratorius, J. Šukys yra kar-‘ ^etu\ ių diaugijų piltais jj 
tu ir Pild. K-to nariu; antras 
P. K-o narys, J. V. Staliotaitis 
—kaip mums praneša vienas 
draugas iš Philadelphio: 
redaktoriaus pagelbininkų. Ar 
juodu yra kartu ir 1 kp. nariai, 
nežinome.
Stilson, 
riirs, K. 
kuopai, 
žmonių

rra

bet sekretorius, J. 
ir pirmasis redakto- 

Vidikas, priklauso tai 
Tuo budu iš keturių 
L.S.S., pasidaro ir-X g v •’ '

"Centro darbininkai" ir "Pild. j VOS keliu.

tuomi pačiu pasiliks A.L.D. 
T. nariais, bet tos, kurios 
'pritars, patieks proletaria
tui pagalbos už minėtus ir 
kitus jo reikalavimus kovo
ti.

Šituos reikalus ir tikslus 
aiškiai įsidomėjus, socialis
tas negali buti priešingas > 
stiprinimui darbininkiško 
judėjimo, vedamo klesų ko-

K-o nariai" ir T kp. nariai.’ ”

Vadinasi tie patįs asme- 
nįs sudaro sąjungos kelias 
įstaigas; tie patįs’ keturi 
žmonės įgalioja save buti 
sąjungos įstatymdaviais. 
Jeigu tame yra demokratu- 
mas—tai aemokratumo nė
ra pasaulyje.

Be to sąjungos konstitu
cija sąjungos apmokamiem- 
siems darbininkams nepri
pažįsta teisės buti nariais 
sąjungos istatymdaviškų įs
taigų. Tuo tarpu sąjungos 
administratorius d. J. Šu
kys figūruoja kaipo P. K. 
narys. J. Stalioraitis, sam
domas „Kovos” antras re
daktorius, figūruoja kaipo 
P. K. narys.

Kad yra melas pasakoji
me, buk tiktai ateiviai prie
šinasi karei, Naujojoj Ang
lijoje išsiuntinėta paklausi
mai ’’ar sutinka su paskelb
ta kstre, ar priešingi jai”— 
vien tik seniems ameriko
nams. vadinamiems ”yan- 
kems.” Iš 954 balsavusiųjų 
tik 95 balsavo už karę, o 
859 prieš.

„Darbininkas” vienoje to 
pat puslapio skiltyje skeil- 
bia popiežiaus pasiūlytas 
taikos išlygas, kitoj gi 
pusėj straipsni — „Berei
kalinga baimė,” kuriame 
varoma agitacija už karę, 
Įkalbant žmonėms, kad ka
rės laukas, tai smagumų ir 
žaismių rietą, tik imk ir eik 
tu vargše darbininke ten 
laimės sau jieškoti.

KERENSKIO POLITIKA.
Tūli musų draugai pas

merkia Rusijos premjero 
ir karės ministerio Kerens
kio politiką. „Laisvė” pas
kutiniame savo numeryje 
cituoja d. L. Trockio sekan
čius žodžius iš jo prakalbos, 
pasakytos darbininkų ir ka
reivių suvažiavime Petro
grade :

"Iš penkių lašų kraujo, ku
riuos kasdien pralieja karės 
fronte Rusijos kareivis, gal 
tik vienas kišas eina naudai 
Rusijos revoliucijos. Gi kiti 
keturi lašai liejami už Angli
jos imperializmą ir Francijos 
biržą, bei Amerikos bankie- 
rius.”
Juose yra daug teisybės. 

Bet ką daryti, kad tie ketu
ri lašai nebūtų liejami už 
Anglijos imperializmą, 
Francijos biržą ir Amerikos 
piniginių aralių intere
sus? Trockio ir jo d-go Le
nino organas taipgi pripa
žįsta Rusijai pragaištinga 
tą politiką, kuri veda prie 
atskiros su eutonais taikos. 
Tokiai politikai griežtai! 
priešinasi Kerenskis, taigi 
kokios poi tikos stverties,j 
jeigu Kerenskio politika ne-j

Rusijos Lietuviu Sočiai 
dem Seimo Rezoliucija

6. Susiklojusiomis karės aplin
kybėmis politinis Lietuvos liki
mo klausimas tapo tarptautinis

.• ir tokiu budu tarptautiniam tai
kos kongrese svarstytinas;

7. Tarptautinis taikos kongre
sas turės sankcionuoti teise,

i
kad pavergtosios tautos galėtų 
išsiskirti, jeigu to norės, iš vals- 

; lybių jas pavergusių, o išsisky
rusioms tautoms turės duoti 
tarptautinę gvarantiją laisvo, 
savarankaus politinio gyvenimo.

Ir vienu balsu nutarė:
1. Kreiptis į Laikinąją "Rusi

jos Valdžią taip pat į visas val
stybes sąjungininkes bei neut- 
rales valstybes ir reikalauti pri
pažinti:

1) . Kad Lietuvių Tautai pri
klauso politino apsisprendimo 
teisė;

2) . Kad savo politinį likimą 
Lietuvių Tauta turi teisę sprę
sti laisvai išrinktajam Lietuvos 
Steigiamajam Susirinkime vi
suotino, be lyties, tautybės ir 
tikybos skirtumo, tiesaus, ly
gaus ir slapto balsavimo pama
tais, proporcionalios sistemos 
prisilaikant;

3) Kad Lietuvių Tauta, kaipo
užinteresuotoji tauta, turi teisę gaį/ socialistai, sustokTm ir 
turėti savo atstovus tarptauti-' pamislikim.” Nė stoti ne- 
niarn taikos kongrese. eikia, kad dalyką aiškiai

H. Apie visa, kas yra čia išdė- supratus. Bet ar visi tie 
styta. pranešti viso pasaulio de- draugai supras, pagaliaus, 
mok rafijoms. |ar vįsį norės sunrasti?

Europos kariaujančios 
valstybės išledo milžiniškas 
sumas karės reikalams, bet 
tos sumos prieš Amerikos 
kariškas išlaidas išrodo la
bai menkos. Dėdė Šamas 
tik penktas mėnuo kaip 
skelbiasi kariaująs, o jau 
karės reikalams skyrė 20 
miliardų dolerių. Kur bus 
galas tos pašėlusios ekstra
vagancijos ?

i

Kaip jau žinoma, Lietuvių 
Seimas Petrograde skilo pusiau 
ir socialdemokratų vadovauja
ma pusė priėmė sekančią rezo

liuciją:
Lietuvių Seimas Petrapilyje 

atstovaująs išblaškyta jai po Ru
siją demokratinei Lietuvių Tau
tos daliai apsvarstęs politinę 
Lietuvos ateitį posėdžiuose bir
želio m. 1—4 dd. rado:

1. Lietuva yra atskira etno
grafinė, kultūrinė, ekonominė ir 
politinė vienata;

2. Lietuvių Tauta savo politi
nio ateities likimo klausime yra 
savarankumo idėjos vedama;

3. kiekviena tauta gali pasek
mingai vystyti ir plėtoti savo 
kultūros ir ekonomijos pajiegas 
tik turėdama pilną politinę savo 
šalies laisvę.

4. šitoji laisvė kiekvienos tau
tos manoma kaipo teisė pilnai 
savo politinį likimą spręsti;

5. Politinio tautų apsisprendi- 
, mo teisė Rusijos Darbininkų bei

— i Kareivių Atstovų Tarybos yra 
. iškelta kaipo busimosios taikos

I

I

DĖL LENINO KALTI
NIMŲ.

"Laisvė’’ ir „Kova” bara 
"Keleivį” kaip jis išdrįsta 
kaitinti Leniną.

Jeigu jis butų čionai tar
pe musų, jeigu apie jo veiki
mą butume turėję kitokių 
žinių, negu mums iki šiol 
paduodavo Associated Press 

Į telegramų agentūra, su- 
Iprantamas daiktas, mes ne
būtume taip drąsus kaltin
ti jį už tai, už ką kaltais yra 
visai kiti elementai.

Rėmėmės tomis žiniomis, 
kokias turėjome, visai ne 
frakcionizmo dvasia, kaip 
"Laisvė” nori mus intarti, 
vadovaudamiesi.

žinodami bolševikų tak
tiką. atsimindami ir d. Kap-

i

į Kaip galėjo tam priešintis 
• socialietų organas „Kova?”

AMERIKOS SOCIALISTŲ 
PARTIJA SMARKIAI 

AUGA.
Amerikos Socialistų Par

tija į 3 mėnesius laiko pasi
didino 22,602 nariais. Ge
gužės mėnesį naujų narių 
partijon įstojo 3,297; birže
lio mėnesį — 10,087; liepos 
mėnesį—9,218.

Iki šalies prezidento rin-. 
kimų pasilieka da 40 mėne
sių. Jeigu kiekvienas tų Į 
mėnesių atneštų partijai po 
tiek, po kiek atnešė šie pa-, 
minėti mėnesiai, tai partija: 
padidėtų 291,360 narių. Rei-; 
kia darbuotis.

suko kairiųjų organizacijų-^11 po ui
Brooklyno konferencijoje gera^ n*ek> nepasako
stovėjimą už tat, kad rezo

liucijoje butų išreikštas at
skiros taikos reikalavimas; 
žinodami, kad Leninas yra 
vienas kraštutiniųjų bolše
vikų, žiniai apie Lenino ir

Nors Amerikos Socialis
tų Partija smarkiai auga, pamatinė sąlyga. Toji pati tei- 
tečiaus ji neatmeta nuo sa- s® jau paskelbta pamatiniu tai- 
vęs Liaudies Taryljos jai kos principu atskirų Europos ir 
teikiamos pagalbos. Amerikos valstybių;

Naujoji Zelandija taip re- 
I mia savo „motinos” Brita- 
nijos karės imperialistinius 

] siekius, kad kasdien šimtai 
i žmonių eina kalėjiman už 
J laisvę žodžio, spaudos ir už 
peržengimą diktatoriško 
rėžimo padavadijimų. Al
gos darbininkams vis maži- 
nasi, darbo valandos pasiil- 
gina, o žmonėms, nori- 
tiems gelbėties nuo bado, 
skiriamos žiauriausios bau
smės.

I

„Laisvė” paskutiniame nu
meryje paskelbė svarbų 
staiprsni antgalviu: „Drau-

ar visi norės suprasti?
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas skaito ir rasa 

Tas duonos neprašo

Anglijos šnipai ištiesų veikia tarp
Amerikos lietuvių. ;sia, po tuo protestu pasirašė

tūlas Šleivis, kuris visai T. 
N. Dr-vei neprilkauso. Su
prantama, kad toks "pro
testas" neturėjo jokio pa
mato ir nieks negalėjo su 
juo skaitytis. Mat, sanda- 
riečiam rupi tik triukšmus 
kelti. Juk Tautiškas Namas 
yra visų musų ir visi mes 
privalome jį palaikyti. Tą 
tik jau musų sandariečiai 
turėtų suprasti ir savęs ant 
juoko nestatyti tokiais pal

te- kais savo išsišokimais.
Randa negalimu.

Rugpjūčio 10 d. Lietuvių 
Pol. Kliubas turėjo extra 
savo susirinkimą delei ap
kalbėjimo klausimo kaslink 
prisidėjimo prie N. A. Pol. 
Kauk, šelpimo Fondo. Kliu
bas susideda daugiausiai iš 
pažangių žmonių, bet visgi 
atsirado tokių, kurie pakel
tam reikalui pasirodė prie
šingais. Ir tie vargšai džin- 
gejistiškos anglu spaudos 
šlykščiausių šmeižtų ir me
lų argumentais pasiremda
mi apskelbė vokiečių papir
ktais tuos, kurie pritaria 
reikalui esant gelbėti kovo
jančius prieš karę. Tečiaus 
nežiūrint to. 97 balsais prieš 
32 nubalsavo prisidėti prie 
N.A.F.K. fondo.

Rugp. 12 d. Šv. Roko Dr- 
ja taipgi svarstė šį reikalą 
savo susirinkime. Kadangi 
tos draugijos pirmininkas 
yra atžagareivis, tai jis 
griežtai stojo prieš Dr-jos 
prisidėjimą prie N.A.P.K. 
fondo. Dalykas palikta ki
tam susirinkimui.

Denuncijatoriai.
"Ateities" korespondeiv 

tas, tūlas montellietis, san
dariečių organe rašo: "Mu
sų vietos socialistų tūlas 
skaičius yra pasislėpę nuo 
registracijos, tai kodėl po
nai, Smelstorius ir Michel- 
sonas neišduoda jiems savo 
raudonų knygelių, kurias 
galėtų parodyti valdžiai ir 
laisvai galėtų vaikščioti." 
Niekinga denuncijacija! 
Mes nieko apie tai nežino
me. kad socialistai slapstv- 
tųsi. nes socialistai nėra to
kiais šeškais, kaip vyčiai bei 

i sandariečiai. Socialistai pa
rodo savo raudonas knyge
les ir vyriškai atsisako nuo 
žmogžudystės darbo, bet ta
tai daro ne prieš "Ateities" 
korespondentus, ką išdavi- 
kų-svolačių rolę nori lošti. 
Denuncijuodami socialistus 
ponuliai nedaug laimėsite,' 
nes laikas gan greit parodys 
kuo jus esate.

A. Kutulis.

MELROSE PARK, ILL. 
Lietuviai progresuoja. Vy

čiai stabdo progresą ir 
girtuokliauja.

Lietuvių čia nedaug, visi 
pažangesnieji stengiasi pa
remti kiekvieną prakilnesnį 
visuomenėje reikalą ir pri- 

l klauso prie pirmeiviškų 
! draugysčių ir LSS 43 kuo
pos. Tie žmonės rengia į- 

i. prakal-

PARK CTY, UTAH.
lė protestą. Ir kas keisčiau- Mirė Petras J. Stankevičius

Paskelbtas "Tėvynėj" K. 
Šliupo pranešimas, jog A- 
merikos lietuvių tarpe vei
kia Anglijos šnipai, kaip 
dabar pasirodo, buvo ne be 
pamato.

Anglijos šnipai ištiesų 
veikia lietuvių tarpe.

Šiomis dienomis man te
ko gauti apie tą skandalą 
tikrų žinių. Skandalas la
bai didelis. Vienoj lietuvių 
redakcijoj New Yorke bu
vo ir trečiųjų teismas dėl 
tų šnipų. Dabar nežinoma 
nei kas daryti: ar tų šnipų 
vardus skelbti, ar ne. Nes
kelbti tų niekšų—butų dide
lis prasižengimas prieš mu
sų visuomenę; skelbti gi — 
pavojinga, kad nepradėtų 
keršyt laikraščiams ir žmo
nėms, kurie prie to paskel
bimo bus prisidėję.

Visa šita istorija išrodo 
taip. Tūlas P-nas senai 
jau lankėsi i didelės lietuvių 
organizacijos redakciją ir 
turėjo su viena darbininke 
(A.) kokių ten reikalų, bet 
kiti redakcijos žmonės ne
atkreipdavo Į tai jokios a- 
tydos. Paskui šita moteris 
pradėjo girties kitiems sa
vo draugams, kad ji "dide
li" darbą atliekanti. Tas 
"didelis" darbas, tai buvo 
vertimas šnipui P-nui lietu
vių laikraščių. Verčiami 
buvo daugiausia tie straips
niai, kur reikalaujama Lie
tuvai neprigulmybės, kur 
agituojama už tęsimą Ru
sijoj revoliucijos, vienu žo
džiu—tokie raštai, kurie 
nepatinka Anglijos val
džiai.

Čia pasirodo, kad Angli
ja labai rūpinasi Rusijos 
reikalais — netik Rusijos 
vyriausybės politika, bet vi
sų Rusijos gyvenančių tau
tų judėjimu. Tuo tikslu 
Anglija užlaiko didžiausias 
armijas šnipų, kurie trinasi 
tarpe tų tautų, viską uosti
nėja ir apie viską raportuo
ja anglų valdžiai.

Tarpe Amerikos lietuvių 
šinpinėja minėtasai P-nas, 
kuris gauna §400 ar §600 al
gos ant mėnesio nuo Angli- 

. jos valdžios ir visus savo 
raportus siunčia Anglijos 
ambasadoriui Washingtone. 
Keli metai atgal jisai tar
navo prie policijos Anglijoj.

Kaip dabar trečiųjų teis
me New Yorke paaiškėjo, 
tasai P-nas pasiūlė andai 
Račkauskui važiuoti Rusi
jon dirbti prieš revoliuciją. 
Visos kelionės lėšos apmo
kamos Anglijos valdžios pi
nigais ir didelė alga iš An
glijos iždo. Kelionės tiks
las turėjo but slaptas.^ Nu
važiavęs Rusijon Račkaus
kas turėtų vesti agitaciją 
prieš tolimesni revoliucijos 
kėlimą, o agituoti už karę. 
Taip maždaug aiškino P- 
nas, bet galutinas instrukci
jas paskui butų davusi An
glijos valdžia.

Račkauskas šitą pasiūly
mą atmetė. Tuomet P-nas 
kreipėsi su panašia propo
zicija pas Balutį. Tam šitas 
džiabas patikęs, bet jis ne
galįs išvažiuot dabar. Po 
to P-nas kreipėsi pas Sirvy
dą ir ant galo pas Šimkų. 
Jam rodėsi, kad Šimkus bus 
tinkamiausis žmogus, nes 
neblogas kalbėtojas ir prie , 
to da jis važiuoja dabar Ru
sijon. Bet P-nas labai ap- 
siriko. Šimkus sugadino 
jam visą biznį ir to pasek
mėje buvo padarytas tre
čiųjų teismas, kur buvo pa
šauktas ir pats P-nas. Nuo 
daromų jam užmetimų P- 
nas nesigynė, bet jis to nes- i 
kaito sau ir už prasižengi- < 
mą. Priešingai, . jis savo <

darbu didžiuojasi ir su pa
sididžiavimu išėjo iš trečių
jų teismo, užreikšdamas, 
kad jis nieko nebijąs, nes 
už jo pečių stovi valdžia ir 
jeigu kas bandytų jam ken
kti, tai su tuo jis galįs leng
vai apsidirbti. Jis taipgi 
pasisakė, kad jam dabar 
dirba gana žymus lietuviai. 
Vieną jisai jau pasiuntęs 
Europon. Manoma, jog tas 
"vienas" bus A. Rimka, 
čiaus taip tik manoma; pri
rodymų gi nėra.

Vienas iš tų tautininkų, 
kuriuos jis kalbino važiuoti 
Rusijon ir dirbt Anglijos 
valdžiai, buvo jau pasiryžęs 
važiuot ir gavo nuo P-no 
§100 laikinoms išlaidoms 
Bet vėliau pasvarstęs nuo 
to darbo atsisakė ir to §100 
P-nui neatidavė, paaiškin
damas, kad atiduosiąs juos 
labdaringiems reikalams. 
Jis siūlė juos keliems fon
dams, bet nė vienas fondas 
"juodų” pinigų nenori pri
imti. Tuo tarpu šnipas P- 
nas grąsina teismu, jeigu 
jam tos šimtinės nesugrą
žins. Dabar tarpe tautinin
kų eina ginčai, kur dėti tuos 
pinigus.

P-nas priguli prie LSA. 
kuopos New Yorke ir yra 
jos pirmininku. ‘ Jis taipgi 
priguli ir prie TMD. Visur 
jis nuduoda esąs didelis Lie
tuvos patriotas ir gausiai 
aukauja Lietuvos reika
lams.

Reikia pridurti, kad P- 
nas trečiųjų teisme pasakė, 
kad visi lietuvių socialistu 
laikraščiai, "Keleivis,” "Lai
svė," "Naujienos” ir "Kova” 
bus sulaikyti.

Taipgi manoma, kad dėl 
jo skundų, buk lietuviai 
priešingi valdžiai, Amerikos 
valdžia ir Lietuvių Dienos 
aukas sulaikė.

Minėtoji moteris.Minėtoji moteris, kuri 
verčia jam lietuvių laikraš
čius, išsiteisino trečiųjų tei
sme, buk ji nežinojusi, 'ko
kiam tikslui tas daroma. 
Jis jai už vertimus gerai ap
mokėdavęs ir ji versdavo.

K. N.
Brooklyn, N. Y.

MONTELLO, MASS. 
Sandariečių protestas.

Sakysite, kad jau ir tau
tiečiai pradeda sekti socia
listus ir protestuoja mato
mai prieš piktadarystes ar 
kitas kokias negeroves, da
romas stipresniojo silpnes- 
niajam.

Žinant sandariečių : **_ 
numą galima manyti, kad 
juos ištikrųjų stipresnės 
musų visuomenės srovės 
skriaudžia, dėlto jie protes
tuoja. Bet ne. Jie ne prieš 
skriaudą protestuoja, bet 
prieš tai, kad reikalaujama 
teisybės ir teisingumo lygiai 
iš jų kaip ir iš kitų.

Kadangi vietos lietuvių 
Tautiško Namo Draugovė airius "mYtin^s, 
finansiskai nepergeriausiai bas, pasikalbėjimus ir gerą 
stovi, išlaidos milžuiinskos, literatūrą tarpe tamsesnių 
0 nesibalansuoja dal.bo žmoniu platiną.

i Turime čia ir būrelį vyčių 
pasekėju, tie spardosi viso- 
kiam progresui, akli kunigų 

1 savo 
pačiu reikalus ir norėtų,

su išlaidomis, kad neleidus 
namui patekti į svetimas 
rankas, T. N. D-vės i—“ x b t
damasi savo konstitucija tarnai, kovoja prieš 
ir cartenu nutarė, kad drau- - ’ - -
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goves nariai nepasimoke.ię ka(į jr kj^ butu taip tamsus 
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T. N. palaikymui, liekasi su- ]as-^girtybė ir kaziravimas 
spenduoti: tai yra jiems bu-kolei turi pinigų Netekę 
na atimtas sprendžiamasis pjnj^u vaikščioja nosis nu- 
balsas susirinkimuose ir ne- korę sueigose tie nelai- 
tun teises rinkti T.N. Drau-nijn{yjejj tai didžiausi rėks- 
govei valdvbos. į niai ir visokiam pažanges-

Vadinasi, šitas įstatymas niam darbui, kad galėtų, tai 
paliečia lygiai visų musų visados užkenktų. Tik ne- 
srovių žmones, priklausan- laimė, kad jie turi mažai 
čius T. N. Draugovėje, Te-'proto ir galės, 
čiaus tik musų sandariečiai M. Kartoski.

kaip ir jie. Visas jų idea-

I
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Liepos 22 d. čionai persis 
kvrė su šiuo pasauliu Petrą 
J. Stankevičius. Paėjo iš 
Kauno gub., Zarasu pav., 
Salaku parapijos, Murmuli- 
škių sodžiaus. Mirties prie
žastis buvo liga, va bnama 
"miners consumption.” Li- 
gonbutyj išgulėjo 2 savai
tes. Kadangi velionis ne
prigulėjo prie jokios pašal- 
pinės draugijos ii pinig;- 
neturėjo, tai palaidojimui 
miestas skyrė 25 dol.. pus
brolis Andrius Stankevičių 
prisiuntė §50., taipgi vietos 
lietuviai suaukavo i» 25 d. 
liepos palaidojo su bažnyti
nėmis apeigomis miesto ka
pinėse.

Velionis paliko brolį ii gi
minių Amerikoj. Tečiaus jų 
negalima buvo į laiką suras
ti, tai tik telegrafu praneš
ta pusbroliui Andriui Stan-! 
kevičiui, kuris negalėdama

o

I

pats i laidotuves pribūti pri
siuntė 50 dolerių.

Velionio giminės norėda
mi gauti platesnių žinių lai 
kreipiasi žemiau paduotu 
antrašu:

Wm. Mazetovitz, 
Box 849, Park City. Utah

WALLINGFORD, CONN. 
Kunigas areštuotas už 

paleistuvystę.
Čionykštės lenkų parapi

jos klebonas kunigas Edgar 
J. Staropinskis likos areš
tuotas 10 rugpjūčio vakare 
kaltinamas už baltosios ver
gijos palaikimą.

Areštuoti katalikų kuni
gą pareikalavo Teresei 
Wroblewskaitės tėvai. A- 
reštavimo reikalą Tiesos 
Departementas pavedė de- 
detektyvui M. A Woodell, 
kuris atvykęs čionai net iš 
Washingtono.

Teresė Wroblewskaitč 
atvyko Wallinfordan iš 
South Bend, Ind. prieš še
šias savaites ir apsigyveno 
kaipo kunigo Staropinskio 
gaspadine klebonijoj po n r. 
174 Quinnipiac st. Kunigą? 
Staropinskis pasiuntęs jai 
pinigų, kad pas jį atvažiuo
tų. Jinai išvažiavo iš na
mų nieko tėvams nesakius 
kur važiuoja. Mat, maniu
si sugrįžti. Bet patekus 
klebonijom, ji likosi auka 
kunigo ištvirkimo. Para
šiusi tėvams apie savo padė
jimą, o tėvai pareikalavo iš 
valdžios, kad mergaitę iš
gelbėtų iš paleistuvystės na
mų. Mergina yra 18 metų 
amžiaus.

Kunigas Staropinskis ii 
jo jauna gaspadine areštuo
ti. Kunigą laikoma kalėji
me iki teismo, kuris įvyks 
Hartforde arba New Ha- 
vene. Mergina laikoma 
kaipo liudininkė kunigo iš
tvirkimo. Mergina likos iš
gabenta į New Haveną. 
kaipo saugesnę vietą.

Tai vėl vienas Macochas. 
. Tik pakratykite kleboni
jas ir konfesionalus. o pa
matysite koks supuvimas 
kunigiškos doros. Ir argi 
tokiems elementams mo
kinti žmones doros ir mora
lybės?

Reporteris.

mergina ir be jokių "rokun- 
dų sumenės," kaip buvau 
socialistu, taip ir tebeliekų 
juomi. Tikėjimo dalykai, 
tai asmens privatinis reika
las.

SO MANCIIESER, CONN.
Ne taip blogai kaip kam 

matosi.
"Keleivio” 32 num. tūlas 

"Keleivio” skaitytojas ai
manuoja, kad LSS vietinė 
kuopa silpnai gyvuoja. 
Svarbiausia to silpnumo 
priežastis — tai stoka susi
pratimo ir vpatiškumai. 
Kaip tik ir pasakė teisybę 
apie patį save. Socialistam - 
gi to susipratimo ne taip la
bai jau trūksta, kada jie 
gegužės 7 d. 1917 metais su
krutę atgaivino 214 kuopą 

,iš septynių narių, o po trijų 
j mėnesių pasidarbavimo tu
rime kuopoj jau 14 narių.

Vasaros karščiuose ir vei
kliausios ir didžiausios kuo
pos savo veikimą sulaiko, 
kad pasilsėjus ir prisiruo- 
šus prie naujo veikimo se
zono. Musų kuopelė irgi 
vasaros metu negali dau
giau veikti, kiek veikė, bet 
jinai rengiasi prie smar
kaus ofensyvo orams atvė
sus. Taigi nėra raikalo 
manuoti.

Kaslink ypatiškumų, 
tie tarpe kuopiečių jokių 
sutikimų nesukelia, 
tiškumas "Keleivio" 
toją vertė pasmerkti vieto 
socialistus.

Dalykas ve kame. Atgai
vinant LSS 214 kuopą, kuo- 
pon norėjo įstoti tūlas p. X. 
Jis likosi atmestas kaipo ne
tinkamas į socialistus. Jis 
už tai turi ypatišką piktu
mą ant kuopiečių ir nieks 
kitas kaip tik jis ir dabar, 
prisidengęs "Keleivio” skai- 
tytojaus slapyvardžiu, rašo 
tuos savo graudžius verks
mus, kad socialistai nieko 
gero neveikia. Kadangi jis 
su vyčiais prie baro manie- 
brus daro, tai jam rodosi, 
kad socialistai niekai, kar
tu nedalyvaudami manieb 
ruošė. Kadangi jo žmona 
priklauso prie socialistu 
kuopos, tai jis ją vyčiam 
skundžia kaipo bedievę, < 
pats peršasi vyčiams į gene 
rolus. Žinoma, tokio netu 
rinčio tikro susipratimo ii 
aiškios pasauliož valgo, 
žmogaus, socialistai save 
tarpan nenori priimti. Aiš 
ku, kad supratimo stoka ne 
socialistams, bet tam p. X. 
kuris pats nežino kuo ji 
yra. • Skaito "Keleivį,” o be 
su vyčiais sėbraują. Todėl 
kad kalbant jo paties žo
džiais, vyčiai nėra tokie 
skupuoliai, kaip jus socialis
tai, jie "užfundina," su jais 
gali išsigert. Štai kiek svei
ko susipratimo pas tą žmo 
gu.

Užrašinėja jis laikraščius, 
o pasirodo, kad prenumera
toriams redakcijos laikraš
čių nesiunčia, nes negauna 
prenumeratos. Tas pats 
buvo su manim. Šitokie 
žmogaus, už kurio darbus 
reiktų socialistams nuken
tėti, mes ir nepriėmėm save 
kuopon. Taigi ne mus, bet 
patį save už savo blogus pa
linkimus lai jis kaltina.

Toliaus jis rašo, kad kai- 
kurie acialistai vaikinai sle
pia socialisto vardą, kad įsi
gijus katalikių merginų ma
lonę. Nors aš nežinau ar 
kas slepiasi socialistu esąs 
ar ne, ir man rodosi, pats 
"Keleivio” skaitytojai lygiai 
to nežino, nes jis ne mergi-

Jonas Lukštas.

RUMFODR, M E.
N egi įdėt a organizacija, 

prakalbos.
Pas mus lankėsi tūlas a- 

gentas pardavinėdamas vi
sokias mostis ir dantims va
lyti miltelius, taipgi rinko 
užsakymus įvairių vaisme
džių dėl ateinančio pavasa
rio, iš ko matyt, kad jis turi 
kokią nors agentūrą. Pa
vaikščiojęs porą dienų po 
žmones pamatė, kad čia yra 
nemažai lietuvių, pasisam
dė svetainę, išmėtė plaka
tus šaukdamas ant 27 liepos 
vakaro, kad bus didelės pra
kalbos. Nuėjau ir aš pasi
klausyti. Į svetainę susi
rinko apie 30 ypatų. Pasi
rodo ir pats kalbėtojas, pir
miausiai pats save persista- 
to, kad esąs W. B. Debes iš 
Hartford, Conn. ir organi
zuojąs ant kooperatyviškų 
pamatų tokią organizaciją, 
kurios da niekur nėr. Jis 
norįs sutverti kiekvienam 
miestelyje kuopas, o paskui 
ta organizacija stengsis 
supirkti tavorus tiesiog nuo 
gamintojų ir pardavinės 
kuopoms už nužemintą kai
ną. Bet tas viskas turi eiti 
per jojo kontrolę. Ir girdi, 
toji organizacija toliau 
stengsis įgyti savus plotus 
žemės, net karus, gelžkelius 
ir tt. Maišė tą organizaciją 
visaip, bet tvirto pamato 
kaip neparodė, taip neparo
dė ir visa prakalba buvo tu
ščiu mišiniu. Kvietė prisi
rašyti prie tos organizaci 
jos ir gyrėsi, kad jaū!2tBkia 
kuopa yra suorganizuota 
S’oughton, Mass. Rumfor- 
do lietuviai matomai į to
kias tuščias svajones nela
bai įtikėjo ir nieks nesirašė.

Grūdas.

ty’oę nereikia nei prirody
mų; juk socialistas tada ne
girtas, kada dešimtuko ne
turi.” Tai, mat, "pakelei
vio” prirodymas! Jeigu tas 
pakeleivis ar parėjimas bu
tų vietinis, tai tokios kvai
lystės butų nepasakęs, nes 
žinotų, kad čionai karčiamų 
-tėra ir už dešimtuką jokiu 
budu nieks čia pasigeri ne
gali. Kad gauti stiklą alaus 
reikia važiuoti net į Mari bo
ro, o tik karteriui reikia 12 
centų. Dėl vieno stiklo a- 
laus reikia turėti 17 centų. 
G? "pakeleivio" argumen
tas, kad "socialistas tada 
negirtas. Kada dešimtuko 
neturi.” Ar reikia da bjau
resnio šmeižiko už "pakelei
vį?” Ar gali but kas žiop- 
lesnis už "Darbininko” ben
dradarbius?

Aš buvau pasiūlęs pake
leiviui $10.00 už prirodymą 
socialistų girtumo. Kas pri
pažins, kad viršminėtas pa
keleivio tvirtinimas yra ga
nėtinu prirodymu?

Pakeleivis malonės taipgi 
priparodyt, kad tie, kurie 
triukšmus kelia, yra socialis 
tais ir priguli prie socialistų 
organizacijos.

Triukšmą kėlė geri kata
likai, pasipiktinę klerikalų 
nešvankia politika, pasipik
tinę plūdimais ir šmeižimais 
drapstomais ant jiems pažį
stamų žmonių, kuriuos ir 
jie gerbia, daugiau doros tu
rėdami negu klerikališki 
klapčiukai, štai ką reiškia 
triukšmo kėlimas. Tai ne 
triukšmadarių, nežinančių 
ką daro, pasielgimas, bet 
dorų žmonių protestas prieš 
nepraustaburnius.

Pakeleivis matomai yra 
tuomi, kuris nežino, ką daro 
nei ką šneka. Jis siūlo man 
100 dolerių, kad aš prirody
čiau jam ar jis buvo rašęs 
apie klerikalų prakalbas. 
Turbut galvoj ne viskas na
mie. Jeigu klerikalai nepri- 
gulėtų prie L.D.S., tai butų 
klaidinga pavadinti tą orga
nizaciją klerikališka, bet 
kada faktas faktu liudyja, 
jog klerikalai ją organizuo
ja ir traukia jon katalikus, 
kad ir jie klerikalų juodą 
politiką palaikytų, tai pasa
kyk meldžiamasis, keno tai 
buvo prakalbos, jeigu ne 
klerikalų? Gerai, bet aš 
sutinku paimti siūlomą šim
tinę, jeigu tik pakeleivis 
vra garbės žmogumi, o ne 
gatviniu blevyzgotoju, tegu 
išlaiko savo žodį, padeda sa
vo šimtinę "Keleivio” reda
kcijom aš padedu ten pat 
savo dešimtinę. Apsiimu 
prirodyt pakeleiviui ką rei
škia katalikybė ir koks skir
tumas tarp katalikybės ir 
klerikalizmo. Apsiimu pri- 
?odyt, kad kunigijai (kleri
kalams) rupi ne žmonių do
ra, ne moralybė, ne darbi
ninkų gerovė, bet rupi pa
laikyti žmones savo vergi
joje, dėlto jie organizavo ir 
agitaciją varo už L. D. Są
jungą. Jeigu pakeleivis vis 
tebesidangstvs slapyvardžiu 
ir savo žodžio, nedalaikys, 
bus aiškiausias skaityto
jams prirodymas, kad jis y- 
ra melagis ir šmeižikas, 
žmogus be garbės ir tamsos 
apuokas.

Tame pačiame 88 "Darbi-( 
ninko” numeryje kitas, pa-, na ir jam to vaikinai socia- 
našus pakeleiviui korespon- Jistai, be abejonės, nepasa- 
dentas "rašo” apie Michel-; kojo, tečiaus, kiek pažįstu 
šono prakalbas. Kaip aug- kuopiečius vaikinus, tai nei 
ščiau parodyta "pakeleivio” vienas jų nesidangstys ka- 
logika ir teisybė, taip lygiai taliko vardu, kad įgyti mer
ių Michelsono prakalbų ap- ginų malonę, nes jei to var- 
i ašy tojaus ta pati. "Darbi- do gėdėtųsi, tai ir prie soči- 
ninko" redakcija matyt pra- alistų neprigulėtų, 
stą turi supratimą apie eti- Beje da rašo, kad tūlas 
ką arba laikraščių dorą, jei- J. L. kad gavus sau katalikę 
gu tokiems raštams kaip tų už pačią, padarė rokundą 
jos korespondentų savo lai- sumenės, grįžo prie dievys- 
kraščio skiltyse duoda vie- tės. Tuom J.L. 
tą.
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HUDSON, MASS. 
Na, ir prirode.

Tūlas "pakeleivis” prieš 
nesenai buvo apšmeižęs 
"Darbininke” socialistus, 
buk tie girti Į viešus susirin
kimus atėję triukšmus ke
lia. Matomai, "pakeleivis” 
būdamas kataliku pagal sa- 
ve sprendė ir apie socialis
tus. Bet kuomet socialistai 
pareikalavo prirodymų, tai 
"pakeleivis” prirodo štai ko
kiu argumentu: "Apie gir-

aš pats esmi.
A. P. Jocius. Apsivedžiau su katalike

SEATTLE, WASH. 
Streikas.

G rugpjūčio čia sustreika
vo Frye Co. 300 darbininkų, 
kurie dirba prie mušimo 
gyvulių. Reikalauja 8 va
landų darbo dienos ir geres
nio valgio. Iki šiol dirbda
vo 10 valandų ir kompanija 
duodavo labai prastą valgi. 
Visi minėtos kompanijos 
darbininkai, kurie išėjo ant 
streiko prisirašė prie Fede- 
ration of Labor unijos ir 
streikas eina pasekmingai. 
Bet dalis dirbančių čion mo
terų nenori prisidėt prie 
pagerinimo savo sąlygų 
ir eina skebauti, tik kelios 
daugiau susipratusios mo
teris drauge su vyrais strei
kuoja. Patariame toms mo
terims, kurios iki šiol ėjo 
skebaut, kad prisidėtų prie 
visu streikuojančių darbi
ninkų, nes kada darbinin
kai laimės streiką, tada jos 
bus priverstos iš to darbo 
pasitraukti. Atminkite, kad 
mes reikalaujame teisingai 
savo teisių ir pagerinimo, 
todėl ir jus negalite but tam 
priešingos. Pasiduokime vi
si savo draugišką ranką ir 
eikime visi išvien.

Taipgi čia streikuoja me
džių išdirbystės darbinin
kai, visi reikalauja 8 valan
dų darbo dienos. Darbinin
kai laikos tvirtai ir tikis 
greito laimėjimo. Daugu
ma priguli prie I.W.W. uni
jos.

Taipgi čia tebesitesia Ex- 
impanijų darbinin- 

;. Dabar važinė
si) policmanais. 
i reikalauja 

ių valandų ir pa-

pre 
kų

Darbu 
trumpei 
kėlimo mokesties.

Senas Grinorius.
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KELEIVIS.4

—Alio, Maik, gud bai!
—Kas pasidarė, kad ne

pradėjęs baigi? Ar skubini 
pas Matuzą saliunan?

—Nausa, vaike. Išvažiuo
ju ant vainos.

—Na, na, turbut pereitą, 
naktį pasisekė tau daug 
prūsoku savo kardu išmuš
tu

—Niekų, vaike, man neš
nekėk. Vyčių starša,kaipaš. 
savo kardo nesuteps muši
mui prūsokų kičine. Tegu 
sau juos muša bobos, tai jų 
biznis, o aš važiuoju ant 

it vainos pas prancūzus džer- 
manų naikinti.

—Tai ir tave jau priėmė Į 
amerikunų armiją?

—Ne, vaike, manęs 
draftino, bet aš pats 
unaravai, sv.
• — "Unaravai?” 
prantu, tėve, ar gali Ameri
kos armijai padaryt garbę 
pastatymas jon tokios bai
dyklės varnams gazdinti 
kaip tu.

—Šarap, parše, bo kaip 
tiauksiu per marmuzą, tai 
daugiau nešandvsi musų 
garbingo vaisko užsisluži- 
jusĮ generolą.

—Aš ne vaiską pajuokiu, 
tėve, bet tik tu sau pamis- 
lyk: štai stovi visa eilė pui
kių, jaunų, tiesių vyrų, — 
taip vadinamų tautos žie
das—paskirtu skerdyklon 
ir tarpe jų štai stovi susi
lenkęs, su nesvietiška šoblė 
sų buteliu degtinės pakabin
tu ant kaklo ir su didele py
pke dantyse, bedantis senis 
Į ką tai išrodvtų?

—Ai don kėr. ale tu ma
nės neišnevožyk. bo kaip 
dievą ir panelę švenčiausi? 
myliu taip ir žiebsiu per 
ausį.

—Aš labai norėčiau, kad 
tu, tėve, dabar pasižiūrėt 
galėtum pats Į save. Tu pa
matytum kaip tu gražiai iš- 
rodai, perlenkęs galvą lyg 
gaidys vanagą skraidant 
pamatęs, sugniaužęs kumš
tį ir atkišęs ranką lyg ūki
ninkas avižas sėdamas, o vi
sa pastovą taip didvvryška, 
kad jei vokietvs su durtuvu 
rankose tave pamatytų 
augštielninkas iš juoko iš
virstų.

—Tpfu! kad tave para
itai, ne duok Dieve sugrie- 
šyt. Tik džiaugkis, kad aš 

vednės, kitaip 
kas do gaidys a j
—Matyt, 

viednis”

tu, tėve, eini i karę, tai grei
čiau rasi galą ir paliksi vie
tos naudingesniems už save 
žmonėms. Bet aš vis gi ne
noriu tam tikėti, kad tave 
i kariumenę priimtų.

—Aš ir neprašau, kad 
mane kas priimtų. Važiuo
ja musų kunigėlis, glau- 
niausias vyčių vaisko mar
šalas Kemėšis, tai ir aš kai
po glauniausias jo poruči- 
kas sykiu važiuoju, štai 
kaip.

—Aha. suprantu. Vadi
nasi, vyčių maršalai priža
dėjo duot 30 tūkstančių ty
čių i kariumenę, o dabar, 
kada vyčiai visi nuėjo i so- 
cialitų eiles, tai jūsų kuni
gėliai patįs turės i karę eiti. 
Labai gerai. Linkiu jiems 
visiems ir tau, tėve, geriau
sios kloties, nes čia tarpe 
gerų žmonių jus nereikalin
gi, o ten ant karės lauko 
padarysite krikščionišką 
artimo meilę durtuvais iri 
kulipkomis siųsdami žmo- 
įes i dangų. Važiuokit, va
žiuokit. 0 kaip kunigėlis 
kareivio kelinėmis išrodo?

—Durniau, kunigėlis ne
turi kelinių. Jis važiuos tik 
spaviedot mirštančius Žal
nierius, tai jam kelinės ne- 
eikalingos.
—O tu, tėve, ka ten darv- 

i?
—Šventintą vandeni ir 

trapylą nešiosiu.
—Tai, vadinasi, iš vyčių 

generolo liksi tik zakristijo
nas. Sveiki keliaukit.

—Palauk. Maike. Aš 
".orėjau tavęs paklausti 
tai teisybė, kad šventas 
ras nori ugadą daryti?

—Lygiai taip beždžio
niauja, kaip kad ir tu, tėve. 
:u savo kunigėliu.

—Eik sau po velnių, tu 
>ats monkė ir su tavim 
šiandien negali rodos gau- 
Li.

—Eik sau sveikas, tėve. 
Tik neužmirškit greit išva
žiuoti.

i
. ~

IWW. unija organizuoja 
generali streiką, kaipo pro
testą dėl pakorimo Buttej 
tos unijos organizatoriaus 
Little. Centro sekretorius 
Hayivood sako, kad 75,000 
tos unijos narių Įvairiose 
vietose iau streikuoja. Iš
viso tikimasi išvesti strei

ką tik buvau šventos sna-.kan 250.000 darbininkų.

ne- 
einu

Nesu-

I

da 
ar 
tė-

dvčiau----------
Portlande, Oregano vals-

kad ■ t<vd\”spa- tijoj. likos areštuotas ir nu- 
tavęs, nei baustas 60 dienų kaiėjiman

kiek nepataiso. buvai IWW. kalbėtojas McDonald
'pikčiurna, toks strpsi. Aš už platinimą IWW. literatu 
yisai nesu priešingas, kad ros.

Baimė baigt kare
Karės metu neganėtinai 

pastebiami arba neapkai- 
nuejami iš visų pusių kyla 
ir susikrauna nepergromu- 
liojami ekonominiai klau
simai. i kuriuos ankščiau ar 
vėliaus reikės duoti tikrus 
atsakymus formoje konkre
čių sudorojimų, formoje ob
jektyvių nuosprendžių.

Iki kol karės audra siau
čia kylančius iš visuomenės 
gyvenimo versmių vis nau- 
jus reikalavimus galima nu- 
tyldyt, nuslopinti kariškų 
stovių paskelbimais, dikta
tūromis ir nepaprastais pa- 
davadijimais, kuomet sute
rorizuoti žmonės leidžia ant 
jų antmesti ir tokius Įsaky
mus, kurių ramybės metu 
jie nieku budu nepakęstų.

Tečiaus karei pasibaigus 
įtinai persikeis ir žmonių 
psychoiogija. įmonės ne
matys mažiausio reikalo 
nusilenkti diktatoriškiems 
įsakymams, kuomet parei
kalaus sau naudos iš tos ka
rės, kuriai ir kurios delei 
tiek daug yra aukavę. Pa
reikalaus perversmų visa
me ekonominiame ir politi
niame gyvenime, kad praša
linus negeroves ir sunku
mus ne Clcl linai, ne laikinai, 
bet pilnai ir ant visados.

Pastaruoju laiku ypač 
pastebiamas daugelio "poli
tikų” griežtas priešinimasis 
i mam karės baigimui. Ir 
ne bereikalo. Karės galas 
reiškia galą ir senam kapi
talizmo ir imperializmo vie

špatavimui. o sykiu reiškia 
i pradžią dideliems pasaulio 
i revoliuciniams pervers- 
jmams, pradžią naujos ga
dynės.

Vienu sunkiausiųjų šių 
j dienų pasaulio tvarkyto- 
; jams klausimu yra: ką da- 
| ryti su tomis darbo spėko- 
i mis, kurios karės metu liko
si Įvestos pramonijoje ir 
; emdirbystėje ? V okietijos, 
Anglijos, išdalies Francuzi- 

; ’os ir Rusijos pramonijoje 
karėn išsiųstų vyrų vietas 
užėmė moteris. Francuzi- 
’os ir Rusijos žemdirbystė- 

l ’e pasinaudota pigaus ky- 
riško darbininko spėkomis. 
Jungtinėse Valstijose, kur 
1 arė ką tik prasideda, jau 
kalbama apie panaikinimą 
arba apėjimą Įstatymo 
draudžiančio ateivystę gel- 
ronajai rasei. Be to, kad pa
darius bedarbių rezervą 
labrikantai traukia iš pieti
niu valstijų juodveidžius ir. 
kaipo neorganizuotais pi
giais darbininkais, užpildo 
aptuštinamas vietas.

Berods, Jungtinių Ameri
kos Valstijų darbininkai da 
nežūva karės laukuose, bet 
gana žymi dalis darbo ran
kų atitraukta nuo darbo, o 
?.teivstė apsistojo. Dafrbi- 
r.inkų trukumas jaučiamas 
iau dabar. Amunicijos iš- 
dirbystėje galima naudoties 
ir nekvalifikuotais darbi
ninkais, tečiaus amunicijos 
fabrikantų pelnas sykiu rei
kalauja karės, o jos be ka
reivių vesti juk negalima. 
Iš tų papųpstų darbininkų 
tik vieną milioną išsiuntus 
karės laukan, darbininkų 
trukumas namie pasidaro 
da didesnis. Juodveidžių 
pietinėse valstijose yra da 
gana daug, bet tųjų balt- 
veidžiai darbininkai nepri
ima, ką iau parodė skerdy
nės, kokias surengė tiems 
vargšams baltveidžiai. Ati
darius duris ,geltonvei- 
džiams, sentikiai eis da blo- 
gesnėn pusėn.

Juodveidžių gabenimui Į 
šiaurines ir rytines valsti
jas grieštai priešinasi pieti
nių. valstijų plantacijų sa
vininkai. Jie netenka pi
gaus darbininko. Juodvei- 
džiui nors ir šiaurinėse ar 
rytinėse valstijose alga bu-

na daug maženė negu balt- 
veidžio darbininko, tečiaus 
palyginus su ta alga, kokią 
jiems moka plantacijų ba
ronai, tai ji kiekvienam jų 
ten išrodo aukso kalnu. 
Daugelis juodveidžių todėl 
patįs ir nekalbinami neš
dinasi iš pietinių valstijų, 
jieškodami žmoniškesnio 
gyvenime.

Šitas dalyko stovis nema
ža baugina pačius kapitali
stus. Juodveidžiai savo at- 
eivyste pateikia jiems ūžte- 

~ * * t i

Kaip dalykai j 
stovi Rusijoj.
Paviršium žiūrint, daly

kai Rusijoj stovi nekaip.

Apie Džiovą
DR. A. MONTVIDAS.

ktinai pigios darbininkiškos 
spėkos—pigesnės dagi už 
kyniečių parduodamą Rusi
joj ar Francuzijoj darbo 
spėką. Pelnas iš to didelis.

Senatorius La Follette 14 
rugpjūčio paskelbė senatui 
skaitlinių lentelę, išpa ro
dančią koki milžinišką pel
ną duoda Amerikos tūloms 
korporacijoms Europos ka
rė. Ir šiaip:

American Agricultural & 
Chemical Co. .. §2,969.000

American Beet Sugar 
Company .......... 4,880.000

American Hide & Leather 
Company .......... 1,309.000

American Steel Foundries 
Company .......... 2,900.000

American Zinc, Lead & 
Smelting Co....... 9.110.000

Anaconda Copper Com
pany ...’............ 47,151.000

Armour & Co. 15.363.000 
Barrett Co. (Am. Coal 

Products C o .) •.. 3.025.000
Bethlehem Steel Compa

ny ....................... 40,518.000
Centrai Leather Compa

ny ....................... 12,016.000
DuPont Powder Compa

ny ....................... 76.581.000
Standard Oil Company of 

New York.......... 20,425.000
United Statės Steel Cor- 

poration ....... 207.945,000
Pelnas kai kurių minėtų 

korporacijų didesnis negu 
ramybės laiku nuo 100 iki 
4,500 procentų. Pelno pro
centas didesnis tų korpora
cijų, kurios daugiau samdo
si nekvalifikuotų — juod- 
•.eidžių darbininkų.

tis didesnę rolę užsikrėtime, 
negu yra manoma. Kaip tū
los kitos, taip ir džiovos bak
terijos gali patekti iš žarnų 
i silpnas kūno dalis, tokias 
kaip plaučiai. Džiovos bak
terijos mėgsta tik tulus kū
no audinius ir apsistoja silp
niausiuos. Labiau atsilai
kantieji audiniai joms nepa
siduoda. Juk kada mes gau
name plaučių džiovą, nere
tai ir mirštame vien tik su 
plaučių džiova. Iš jų bakte
rijos išeina i kraują ir būna 
nešiojamos po visą kūną, 
vienok kitos dalis neužsikre- 
čia, nes jos Įveikia bakteri
jas. Tečiaus pas tulus žmo-

kai Rusijoj stovi nekaip. Daug tankiau žmonės už- 
šiomis dienomis buvo rezig- sikrečia džiova valgydami 
navęs visas ministerių kabi- maistus, kuriuose yra džio- 
nėtas ir pasidarė didelė su- vos bakterijos. Tarp mažų 
irutė armijoj. Amerikos ka-| vaikų žarnų ir vidurių plė- 
pitalistų spauda jau pradėjo yių tuberkulozis yra gero- 
šaukti, kad i 
zuoti jau milžininšką armi
ją, idant atsvėrus rusų silp
numą.

Bet ištiesų, Rusijos padė
jimas nėra toks jau blogas, 
kaip išrodo ištolo. Karės 
klausimas yra atskiras da
lykas ir jo nereikia maišyti 
su abelnu padėjimu. Rei
škia. kad šitos karės negali 
laimėti nei viena valstybė; 
jos visos išeis sumuštos, o 
vpač daug nukentės dabar- 

. tinė kapitalistų sistema. 
Į Vienintelis laimėtojas šitoj 
karėj bus socializmas, kuris 
kovoja už geresnę ateiti.

Rusų armija traukiasi at
gal, bot ji traukiasi vien tik 
iel vidujinio šalies stovio. 
Vidujinis išrodo neramus, 
tečiaus, abelnai imant, jis 
vra gana geras.

Viktoras Černovas yra gi
ns socializmo žinovas ir 

jam yra pavesta žemdirbys
tės ministerio vieta. M. Te- 
reščenko yra užsienio mini
steris ; nors jis kadetas, bet 
sutiko taip elgties, aip soci
alistų Taryba jam patars.

Kadetų didžiuma, protau
dama dar senovės budu. ma
lė, kad jeigu rusas nereika- 

’.auja Vokietijos sutruškini- 
no. tai turi būt Vokietijos 
įgentas. Todėl ir Černovą 
u Tereščenka jie apšaukė 

Vokietiios agentais ir pra
dėjo reikalauti, kad tiedu 
"i ru pasitrauktų iš ministe
rijos.

Tai buvo priežastis, dėl 
kurios rezignavo visi minis- 
eriai ir pats jų pirmjninkas 

Kerenskis. Padaryta tai dėl 
o, kad liaudis pamatytų, 

iog vien tik socialistu vieny
bė gali išgelbėt šalį. Ir žmo
nių spaudimas pasidarė 
:oks didelis, kad už kelioli
kos valandų socialistų val
džia sugrįžo savo vieton su 
didžiausiu triumfu.

Sugrįžo ir drg. Černovas: 
šmeižikai mestus ant jų 
apkaltinimus atsiėmė.

Tai buvo stebėtinas žygis, 
kelias valandas jis Įtikino 

visą šąli, kad socialistų val
džia reikia remti visomis 
pajėgomis. Į kelias valan
das žmonės suprato, kokios 
galėtu būt pasekmės, jeigu 
valdžią paimtų i savo 
kas nesocialistai.

reikia organi- kai išsiplėtojęs. Ypač pas 
vaikus, kurie maitinami kar
vės pienu ir pas tuos, kurių 
motina turi džiovą ir žindo 
kūdiki. Tūli daktarai tvir

kina todėl, buk galvijų veis
lės bacillus daugiausiai api- 
: ma žarnas ir tūlas giles žmo- 
Igaus kūne, o žmogaus baci- 
i lūs tankiai plaučius. 
Gali būt kad ir taip, bet ši- 
tokis išaiškinimas nėra už- 

karvės 
kūdikis nes liga apima daugelį orga- 
žarnos, 
maistu

gali
Juk ir moti-
_ _ _ J
vra žmoginės 

da 
kad

Bet lai pasibaigia karė ir 
užsidaro ta rinka, iš kur 
plaukia aukso upė Į Ameri
kos kapitalistų kišenių. Te
gul grįžta iš karės namo 
milionai tiek daug išvargu
sių darbininkų. Iš čia gre
sia pavojus ne tik Europos, 
bet taipgi ir Amerikos ka
pitalistams. Sugrįžusieji 
:au nenorės tolesniai bebūti 
vergais. Ekonominiai ir 
jolitiniai perversmai neiš- 
vengtini ten. bet tuo pačiu 
aiku kris smūgis ir Ameri
kos kapitalistams. Jei Eu
ropa įžengs naujon gady- 
nėn pirma negu Amerika 
"vykinanti pasaulyje demo- 
kratybę," išeivystė Euro
pon gali pasiekti plačių ru- 
bežių. Kaip Europos vals
tybės, taip ir Amerikoje ne
mukus po karei turės Įvykt 
aštrus susirėmimas su pi
gaus darbininko samdyto
jais.

Karę tęsti kapitalistus ir 
ių interesus apginančias 
imperialistines valdžias 
verčia ne tik tas pelnas, ko
kis plaukia Amerikos ka
pitalistų kišenius, bet ir tas 
neišvengtinas pavojus, ko
kis gresina kapitalizmui 
karei pasibaigus.

Organizuoas proletaria
tas, reikalau a * kuoveikiau- 
sios taikos, i e atskiros tarp 
dviejų kariaujančių valsty
bių taikos, kuri proletariato 
interesams neturi reikšmės, 
bet visuotinas taikos, kuri 
neša mirti s< nam atgyvenu
siam kapitalizmo surėdy
mui. •

Taigi, šalin karė, lai Įvyk-jmo konferencija ir idėja a- 
sta visų tan ų brolystė, vi- pie atgaivinimą Intemacio-

gandinantis, nes 
pienu maitinamas 
yra silpnesnis ir jo 
i kurias bacillus su 
patenka, pirmiausiai 
būt apimtas, 
nos pienas tą pati padaro 
nors bacillus 
veislės. Kaip minėjau, 
nėra niekas darodęs, 
gyvulinis bacillus nebūtų tas 
pats, kokis ir pas žmogų 
randasi.tik jis šiek-tiek per
sikeitė ilgą laiką galvijuose 
begyvendamas, vienok jis 
žmogui pagimdo tokią pat 
ligą, kaip ir žmoginis bacil
lus. Bet tiek to apie veis
les, svarbu yra žinot, kad 
valgymu galima užsikrėsti. 
Todėl džiovininkės motinos 
neprivalo žindyti kūdiki. 
Reikia būt atsargiems su 
žalios mėsos valgymu, kurioj 
apart džiovos bacillų, gali 
ir kitokių pavojinių parazi
tų būti, ypač kiaulienoj. Rei
kia valstiją versti, kad mel
žiamos karvės, kuri pieną 
mes vartojame, butų tan
kiai ištirtos, ar neturi džio
vos, ir kad jos butų užlaiko
mos tyrame ore ir šviesoj, 
kur džiovai sunkiau Įsigaut. 
Gyvulių sveikumas žmo
nėms turi taip pat rūpėti, 
kaip ir žmonių sveikumas, 
nes vieni nuo kitų gali užsi
krėsti.

Man rodos, kad seniau 
taip plačiai Įsišaknėjusioji 
mintis apie užsikrėtimą 
džiova netoli vien tik kvė
pavimu yra perdėta. Tie
sa, kaip matysime, anuo ke
liu daugiausiai užsikrečia, 
bet paėmimas bakterijų su 
maistu man išrodo, lošian-

Ir už visus tuos dalykus 
Ruisja stovi iki paskutinių
jų. Tuo pačiu laiku mes 
skaitom, kad ton pačion pu
sėn krynsta jau ir Anglijos 

' darbininkai, ir Francuzijos 
1 socialistai, ir skaitlingi kitų 
šalių elementai. Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi- 

, ninko "patrijotiškas" atsi
sakymas dalyvauti Stokhol
mo konferencijoj vertas ti
ktai pasigailėjimo.

Taigi Rusijos nuotikius 
reikia gerai sekti ir reikia 
mokėti juos suprasti. Ne 
kariški laimėjimai, bet soci
alistų laimėjimai yra svar
bus. Kada socialistai bus 
stiprus tai karės nebus.

Ant Rusijos socialistų už
dėta didelė atsakomybė, 
kuomet jie buvo priversti 
paimti kartu šalies ir karės 

įvedima. Prie tvarkymo vai- C v
į stybės socialistai buvo prisi- 
• rengę, bet karės vedimas 
lyra baisus darbas ir darbas 
i priešingas socializmo moks
lui.

Jie veda ją da negirdėtu 
budu. Jie veda ją prie kuo- 
greičiausios pabaigos. Jie 

j verčia pasaulio valstybes 
ruoštis prie taikos ir socia
lizmo. Ir taip: nors gene
rolai rezignuoja ir "pozici
jos" Galicijoj pralaimėtos, 
bet abelnas dalykų stovis 
yra milžiniškas darbininkų 

sų žmonių liuosybė ir teisių nalo—tarptautinės socialis-,k!esai laimėjimas, 
lygybė! Į tų šeimynos. • "New York Call.”

ran- 
Ir tatai 

supratę jie susispietė apie 
Kerenskį ir jo draugus ir 
rems dabar juos visomis jė
gomis. tai buvo žygis už
tarti apšmeižtą Černovą ir 
socialistų partijas. Ir jis 
laimėjo.

Bet tai tik pradžia istori- 
’os. Laikinoji Rusijos vy
riausybė vis tvirčiau stoja 
už socialistų nustatytas tai
kos sąlygas, kuriomis ji ma
no baigti šitą karę. Kitos 
kariauiančios valstybės 
niurnėjo prieš tas sąlygas. 
Amerika palakė Rusijai ne
santi da pasirengus tas są
lygas svarstyt, o Wilsonas 
savo kalboje "Vėliavos Die
noj’’ ištarė tuos žodžius, ku-; 
rie apie tas sąlygas kalba. į 
Bet kiekvienos dienos nuo-1 

rikiai vis aiškiau ir aiškiau' 
liudija, jog karė turės pasi-į 
baigti rusų socialistu nusta-i 
tytomis sąlygomis ir turės 
prasidėti nauja gadynė.

Kuomet šituos dalykus Į-j 
sivaizdini. tai paprasta per-j 
gale tos ar kitos šalies karės 
fronte nedaug turi svarbos. 
Daug svarbesni dalykai vra 
taikos judėjimas, Stokhol-

Plaučiai yra gana silp-nu.
nas organas ir daugelis bak
terijų veislių juos Įveikia, 
todėl mes turime tiek daug 
plaučių ligų ir taip lengva 
jomis apsirgti. Nestebėti
na. kad ir džiovos bakterijos 
nors ir per žarnas pateku
sios. pirmiausiai gali plau
čius užpulti.

Kvėpavimas, beabejonės, 
vra svarbiausis užsikrėtimo 
kelias. Ligoniai spiaudo 
šen ir ten ir milionai džio
vos bakterijų lekioja paskui 

Ą)re su išdžiuvusiom seilėm 
ir dulkėm. Kiti vartoja ske
petaitę. kurią laiko kišeniuj 
arba po paduška. Jos iš
džiūsta ir milionai bakteri
jų pasiskleidžia ir lovoj, ant 
drabužių ir kambaryj. Ka
da ligonis silpnas, jo seilės 
varva ant paduškos ir džiū
sta, kas vėl paskleidžia jas 
aplinkui. Ligonio kosėji
mas be laikymo ko nors ant 
burnos išneša daug bakteri
jų su smulkiais seilių laše
liais. Tą pati padaro ir 
čiaudėjimas. Daktaras Flug- 
ge tiesiog tvirtina, kad 
svarbioji užkrėtimo priežas
tis yra džiovininkų iškosė- 
tos seilės Į orą. Kaip ma
tote, yra pavojinga stovėt 
arti kosiančio ir čiaudančio 
džiovininko. Jis privalo tu
rėt vatos ar skarelę nusi- 
spiovimui ir kosėjimui, kuri 
turi būt sudeginama. Patir
ta yra, kad iškvėpuojama
sis džiovininko oras negali 
užkrėsti. Taigi jis nėra ki
tiem pavojingas, jei tik yra 
pilnai švarus.

Kad Įkvėpavimas džiovos 
bakterijų pagimdo ligą, tai 
yra gerai ištirta darant ban
dymus ant gyvulių, iš ligo
nių istorijų, iš tėmijimo į 
muses ir kitus džiovininkų 
lankytojus ir vienas jaunas 
daktaras darė bandymą ant 
savęs ir mirė, kaip medika- 
liški užrašai paduoda. Ne
gana da to, liga atsiranda 
plaučiuose daug sykių tan
kiau, negu bent kurioj kūno 
dalyj ir apserga tankiausiai 
tokie žmonės, kurie gyvena 
užsidaryme ir kur šviesos 
ir tyro oro stoka.
DŽIOVA 
ĮSTAIGOSE

Kalėjimai, klioštoriai, 
prieglaudų namai ir tūlos 
tikėjimiškos Įstaigos yra 
džiovos lizdai. Ne todėl ten 
ši liga siaučia, kad žmonės 
gyventų, t. y. maitintus, rė
dytus prasčiau, o dėl stokos 
tyro oro, saulės spindulių ir 
gyvumo. Žmonės, kurie 
randasi lauke veik visą lai
ką, gauna išsimankštyti, iš- 
sivaikščiot tyrame ore ir 
saulėės šviesoj—gana retai 
gauna džiovą. Kalėjimuose 
nuo jos miršta veik pusė vi
sų kalinių. Austrijos kalė
jimuose net 60% kalinių 
nuo jos miršta. Daktaras 
Cornet per ilgus metus tiri- 
nėjo tikėjimiškų Įstaigų mir
tis ir atrado, kad iš 2099 mi
rei ių buvo 1320 nuo džiovos 
mirė

(Toliaus bus). i 
f
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KELEIVIS

Fajieškojimai iš Lietuvos.
48. Sruoginis Feliks, Slukst- 

skaja Lčitelskaja Seminarija, 
Vospilian, II klassa. Jaroslavl. 
Mokinys paeina iš Liaudinskų, 
Vyšakių-Rudos valsčiaus, jieško 
dėties Silevestro V. Sriuoginio, 
gyvenusio Pittsburg, Pa.

49. Lakickas Jozif. Dejstvu- 
juszczaja Armija, 6 Zapasni Sa- 
perny Bataiion, 8 Rota, kareivis 
paeina iš Prienų, jieško draugu 
ir giminių Amerikoj.

50. Jucevičius S. 1. Solikamsk, 
Permskaja gub., Agroniczesky 
Otdiel, Upravy Siel—Choz. Sta- 
rosty, paeina iš Baltikiškių, 
Luokės valsčiaus, jieško savo 
draugo Prano Bakšinskio, Ame
rikoje.

51. Rūkas Silvestr, Dejstvu- 
juszczaja Armija. 35 Martirnyj 
Artil. Parkovy Division, 1 Pa
rok pol, kareivis paeina Iš žel- 
meniškių, Salatų valsčiaus, jieš
ko savo brolių, Petro, Juno ir 
Jurgio Rūkų, Amerikoje.

52. Zukowski Anton F. Zapo- 
rožje — Kamenskoje, Ekateri- 
noslavskoie gub., Kuliszowska- 
ja ui. No. 6, tremtinis paeina iš 
Lapkalnių, Betygalos valsčiaus, 
jieško sunaus Bronislovo ir duk
ters Michalinos, gyvenusių So. 
Chicago.

53. Kamikas Ivan 0., Zapo- 
rožje—Kamenskoje, Ekaterino- 
slavskoj gub., Kuliszovskaja 
ui., No. 6., tremtinis paeina iš 
Paliepių, Betygalos valsč., jieš
ko brolių, Juozapo ir Aleksan
dro Karnikų, gyvenusių West 
Fitchburg, Mass.

54. Kudarauskas Teofil. Dej- 
stvujuszczaja Armija, Pieszaja 
Kovenskaja Družina. 4 Rota, 
kareivis jieško brolio Martyno 
Kudarausko, gyvenusio Bosto
ne.

PITTSBURGH, PA.
Lietuviai užbaigė didelį 

darbą.
Lietuvių Mokslo Dr-tė už

baigė statyt savo namą, ku
ris randasi po num. 142 Orr 
Str. Nubodo laukt netik L. 
M. Dr-stės nariams bet vi
siems lietuviams kurie gy
vena Soho dalyje. Tečiaus, 
nors ilgai laukta, bet sulau
kėm gražaus namo, kuriame 
galėsim atlikt visus savo 
svarbius reikalus. Namo iš
vaizda graži, visas darbas 
padarytas pagal naujausios 
mados architektūrą. Buvo 
sutikta už pastatymą $35,- 
000.00, bet lėšuos dau
giau, nes pridėjo nepermato
mų iš kart dalykų. Estradą 
davė išrėdyt jaunam lietu
viui, kuris baigė mokslą Pitt
sburgo Carnegies Institute 
Juozapui Karpavyčiui. Jis 
nupiešė ant scenerijos D. L.
K. Gedimino pili Vilniuje ir 
taip gyvai atvaizdino kad 
pažiurėjus i ją, rodos ištik
rujų esi pačiam Vilniuje.

Iškilminga^ Įnejimas Į L. 
M. Dr-stės namą bus ketver
ge vakare. 30 Rugp-Au- 
gust. Bus visa eilė kalbėto
jų, tarpe kurių kalbės mies
to majoras, keletas valdinin
ku, advokatų ir keletas lie
tuvių. Taipgi dainuos L. M. 
D. Bvrutės Choras, po vado
vyste p- J- V. Grajaucko ir 
Aido Choras vadovaujant p. 
J. Žiūronui. Pirmas balius
L. M. Dr-stės bus toje salėje 
3 Rugsėjo per Laborday.
j Per ekstra susirinkimą 
nutarė kad visi tie nariai 
kurių užvilktos yra mokes
tis ir neužsimokės lig 9 d. 
Rugsėjo bus išbraukti iš L.
M. D. narių. Taipgi nutar
ta užsidėt po $2.00 visiems 
nariams extra mokesties 
dėl nupirkimo rakandų j 
naują svetainę. Visi nariai 
tuos mokesčius turi sumo- 
kėt lig Spalių mėnesio pa
baigai. _
J. Virbickas, L. M. D. sekr.

149 Moultrie str., 
Pittsburgh, Pa.

55. Pikšilingis Franc, Dejstvu- 
juszczaja Armija, 5 Sib. Strielk. 
Artilerijskaja Brigada, 4 Bata- 
rija, kareivis jieško brolių, An
tano ir Juozo Pikšilingių, gyve
nančių Amerikoj.

56. Žadeiko Elisei, Novo-Vo- 
roncovka, Cherson. gub., paeina 
iš Samancziznos, Raudeniaus 
valsč., Kalvarijos pav., jieško 
draugo Mykolo Karaliaus, gy
venančio Amerikoj.

57. Dauksza L. I. Ekaterino- 
slav, Bolnica O-va Russkich 
Truboprokatnych Zavodov, v 
Aptieku, paeina iš Ligumos, 
Šiaulių pav., jieško draugų ir 
pažįstamų Amerikoj.

58. Cvirko Julija A., Jalta, 
Krym, Boriatinskaja ui. No. 8, 
paeina iš Velionos, Kauno pav.. 
jieško Marijonos Cvirkaitės-To- 
tilienės ir Prano J. Cvirkos, gy- 
venusių Brooklyne ir Aleksan
dro M. Račkausko, gyvenusio 
Philadelphijoje.

59. Michalovski Jury, Ekate- 
rinoslav, Poselek Amūrą, Pusz- 
kinskaja ui. No. 15, jieško savo 
brolio Juozo Michalausko, gyve- 
unsio 1214 S. Centre st., Chica
goj, ir pusbrolio Vinco Micha
lausko.

60. Paikus Franc F., Zaporo- 
žc-Kamenskoje, Ekaterinoslav- 
skoj gub., Tupaja ui., No. 6. 
Dom Kuzmicova, tremtinis pa
eina iš Kupčių, Betygalos vals
čiaus, jieško brolių, Jouzapo ir 
Aleksandro Paikų, pirmiau gy
venusių Kansas City. Kansas.

61. Plarpa Paul, Charbin, st. 
Szuanczenpu, Kitaisko-Vostocz. 
žel. dor. 7 rota, kareivis paeina 
iš Kupreliškių, Čepėnų vals
čiaus, jieško savo draugų, Povilo 
ir Jono Valintelių, gyvenusių 
Bostone.

62. žukotvskaja Aniele, Sama
ra, Panskaja ui. 96, Litovslcaja 
Szvalnia, pabėgėlė paeinanti iš 
Mažeikių, jieško savo brolių. 
Juozapo ir Leono Martinaičių 
Ivanauskų, pirmiau gyvenusių 
Bayone.

63. Rasimas Osip, Dejstvuju- 
szczcaja Armija, 138 polk. poez. 
kon-ra. 20 Str. Polk, 1-ja Rota, 
kareivis paeina nuo Pagermo- 
nio, Mariampolės pavieto, jieško 
savo pusbrolio Antano su jc 
žmona Ona Ratkeliute, ir pus
brolio Juozo, gyvenančių Ameri
koj.

64. Doroszkeviczova Eva An
tonovą, Samara, Panskaja ui. 
96. pabėgėlė, labai vargingai gy
venanti, jieško savo dėdės, Mi
ko Kundroto. Prašo pažįstamų 
nors laišku suraminti.

65. Bicon Anton G., Riga, 
Sbomyj Punkt, Gazenportskaja 
Karaulnaja komanda, jieško Jo 
no štato iš Pasvaliečių, Gulbinų 
valsč., gyvenusio Philadelphijoj. 
ir Petro. Elzbietoj Biconų, abu
du Daužgerių. Gulbinų valsč., 
gyvenusių regis po N. 33 Whar- 
ton st., Philadelphijoj.

Jurgis Šimelevičius pabėgėlis nuo 
karės paeina iš Punios miestelio, Vil- 
•’aus gub, jieško Juozapo Šimelevi- 
čiaus, Marcelės šimelevičiutės, Juo- 
,’.-po Pociaus. Banevičių Jono. Kara
liaus ir Marės. .Jo adresas sekantis:

RUSSIA. gorod Mogilev, Litovski 
Komitet. novaja Bazarnaja dom 11, 
Egoru Szimelevicz.

MERIDEN, CONN.
ANTRAS DIDŽIAUSIAS

PIKNIKAS!
Rengia LSS. I-mas Rajonas, Sąjun

gos Namo Naudai.

Subatoje.

1 Rugsėjo-Sept., 1917
TERACE GARDEN 

Meriden. Conn.
Prasidės 1 vai. po pietų ir trauksis 

iki vėlai nakties.
Lietuviai ir Lietuvaitės!
J šį pikniką kviečiami visi Lietuviai 

ir Lietuvaitės iš visos Conn. valsti
jos. ypatingai jaunimas turėtų nepra
leisti progos Nes vieta yra graži, su 
labai nuikia svetaine šokiams. Or
kestrą griežš geriausia iš Conn. val
stijos. Bus visokių gėrimų ir valgių. 
Nepamirškit, kad pelnas bus skiria
mas statymui L. S. Sąjungos namo.

Pasarga: Iš Meriden reikia imti 
t arą South Meriden. kuris nuveš iki 
parko. Pėstiems einant reikia eiti 
Hanover St. iki vietos.

Draugo Pijaus Grigaičio
prakalbų maršrutas.
Rugp. 22 d. Drg. P. Gri

gaitis "Naujienų” redakto
rius, atvažiuoja į rytines 
valstijas su prakalbomis. 
Kalbės temoje: "Darbinin
kų klesos uždaviniai” arba 
skaitys referatą: "Imperia
lizmas ar Socializmas?”

Draugai, žemiau pamynė
tose vietose malonėkite pa
sistengti kuopasekmingiau- 
siai prakalbas surengti.

Rugp. 25 d Brooklyn, N.Y. 
" 27 d. Newark, N. J. 
" 28 d. Waterbury, Ct. 
" 29 d. Boston, Mass. 
” 30 d. Montello, Mass.

Rugsėjo l d. Rochester, 
N. Y.

Visuose maršruto reika
luose kreipkitės pas marš
ruto tvarkytoją:

K. Liutkus,
I3l Grand st., Brooklyn, N Y

Pajieškau sesers Kastan. Bi< liuniu-
“rieštuvienių kaimo, Stakliški’- 

i____ Trakų pav, Vilniaus
Girdėjau kad atvažiavo 
bet nieko apie ją nežinau, 
lai atsišaukia arba kas ap 
malonėkit pranešti.

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

..... kių 
guber. 

Ameriką, 
J i pati 
ją žino 

(36)

Jieškau brolio Kazimiero Veiickio 
ir pusbrolio Simano Tamkevičiaus, 
abu Kauno gub, Velonos vaisė. Ve
lička Stakių miestelio, iamkevicia 
Klapatinčs kaimo. Atsišaukit palis, 
nes turiu svarbų reikalą, 
apie juos žino malonėkit p ai 
Kas pirmas praneš, užr;.~ :-j 
melų ”KeteivjV arba "La.

Franas Veličr-a
108 So. Paca st. Bait u: re,

aa kas 
tešti. 

ant

Faješkau savo krikšto te... Jono
Mickur.c, broko Igno Šesoi.. . ir švo
gerio Domininko Kruo:>:>. Meklžiu 
prisiųsti man savo u c-us, turiu 
svarbų reikalų parašyti jun:.-,.

Povilas Šeštoką
11 Linden avė, Duųi

Pajieškau pusbrolio Vir.
.■iaus, Kauno gub, 
Larvyčių sodos. C .
St. Louis UI. į Detroit, Mi n. pra
džioj Gegužės mėn. ir nu-, to laiko 
vėso apie jj negirdžiu. Turiu daug 
svarbių reikalų su juonn, tai kas apie 

Į žino malonėKit pranešti arba lai 
pats atsišaukia (35)

Vincentas Stlrbys
>37 Coiiinsville avė. E. St. Louis, III.

'.cento Gir- 
, Laukuvos parap. 
Jis išvažiavo iš E.

pra-

Už apsivediinų paj ieškoji mus, už 
kiekvieną sykį skaitama po 50c. 
Pajieškojimai negal būt ilgesni kaip 
25 žodžiai.

Pajieškau brolio Jono Ku.-i.Ka-
’io, visi 
parap, 

atSlŠaUKt.

zimiero Gurklio, Jono Dumiu! 
>aeina iš Turpeikių, Palevinės 
Kauno gub . malonės.t 

Joc Keršulis
1101 Madison st.

ir

Pajieškojimai
JIEŠKAU GYVENIMO pas lietu

sius, kurie užlaiko kambarius, malo
nėkit pranešti laišku. 136)

A. VIETA
>72 So. 2-nd st, Plainfield, N. J.

Pajieškau Kastancijos Kaziskaičiu- 
ės, ji pati arba kas kitas malonėkit 
■ranešti ant sesančio antrašo: 

Mikolas Surgailis
39 Multrie str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Kazimiero Žiogos, Plia- 
taičių sodos, Reiseinių pav, Kauno 
’ub. Kas apie jį žino malonėkit pra- 
ešti.

Vincas Nokša
'on Pletins Co_ Camp 5,

J ajieškau pusbrolio Juozo Janušio. 
'• Hunų kaimo. Klovainių parap, Pa- 

vėžio pav, Kauno gub. Jis pats 
'ba kęs apie ji žino malonėkit pra 
išti

Ign. Czepriiskas
2 Park avė, Torrington, Conn.

Pajieškau pusseserės Marijonos 
’raujutaičiutės po vyru — Šaulėnis, 
laužų kaimo, Akmenės parap, Kau- 
o gub, taipgi ir kitų Akmeniškės 

Iraugų meldžiu atsišaukti.
Antanas Kraujutis

34 Rear str. No. 2 R. Phila, Pa.

Pajieškau švogerio Boleslavo ir 
Aleksandro Audickų, gyveno Chicago, 
ii. Jie patįs lai atsišaukia arba kas 
pie juos žino malonėkit pranešti. 

Vincas Dirvanauskas
927 E. Hedlev st , Philadeiphia, Pa.

Pajieškau Juozo Jakščio, Šakių 
niestelio ir Juozo Dumčiaus, Matulių 
aimo, Suvalkų gub. Malonėkit at- 
išaukti.

K. Skilius
99 Cuba Pi, Rochester, N. Y.

Pajieškau Jono Lugo, Mokiškių 
>uos. Šiaulių pav, Kauno gub.; pir- 

niau gyveno Laconia, N. H. Pats 
• i atsišaukia arba kas apie jį žino 
įalonėkit pranešti.

Jonas Savickas
'97 Char.dler st, 'Vorcester, Mass.

Pajieškau brolio Jurgio Vasiliaus- 
o, Alšihinkų kaimo, Trakų pav, 
ilniaus gub.. 13 metai kaip Ameri- 
oje. Jis pats lai atsišaukia arba 
as apie jį žino malinėkit pranešti, 
cs turiu iabai svarbų reikalą.

Uršulė Vasiliauskiutė-Jonelienč 
0 Old Bruck avė, Montello, Mass.

Pajieškau švogerio Antano Jonelai- 
io ir §imano Sliževičiaus, juodu pir- 
rau gyveno Benton, III, dabar gir- 
ėjau. kad Sliževičia iš važiavo į Chi- 
ago. III, o Jonelaitis į Pennsvlvania. 
leidžiu Kurie apie juodu žino prane- 
:i, arba lai pats atsišaukia.

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

Pajieškau savo vyro Domininko De- 
eskevičiaus. Vilniaus 
av , Onušiškio valsč. 
aimo. 
laukų,

-.kims, 
įalonėkit pranešti.

Jieva Dereškevičienė
69 Millbury st, Worcester, Mass.

gub.. Trakų 
Onušiškio valsč, Dusmenėlių 

Apie 5 pėdų augščio, gelsvų 
ženklas ant kaktos ir po 

Jis pats ar kas apie jį žino

Pajieškau brolio Petro Petrausko, 
Kauno gub.. Raseinių pav, Kaltinė
nų parap. Kaušų sodos. Jis pats lai 
atsišaukia arba kas apie jį žino ma
lonėkit pranešti.

J. O. Petrauskas
509 W. Spruce str , Mahany City, Pa.

Pajieškau draugo Petro Cilciaus. 
pirmiau gyveno Lowell. Mass. ir per
sikėlė į Worcester, Mass. Draugai, 
kas apie jį žinot, malonėkit pranešti, 
nes turiu svarbų reikalą.

Juozapas Širvidas
7 Cady st., Lowell, Mass.

Pajieškau draugės Adelės Galov- 
niukės. Bugenių kaimo, Vilkmergės 
pav., Kauno gub. Kas pirmas pra
neš, gaus $5.00 dovanų. Taipgi jieš- 
kau Anikščiukės Onos, šeiniunų kai
mo. Turiu svarbų reikalą.

Jos Zagzeckas
2502 Har.iilton avė , Cleveland. Ohio.

Jieškau pusseserės Emilijos Patro- 
naičiutės po vyru Miknevyčienės, jie 
gyveno Argentinoje; Aukštupėnų so
dos. Vilkmergės pav, Kauno gub. 
Kas apie juos žino, malonėkit prane
šti.

Vincentas Rekevičius
2200 Orcgon avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugės apsivedimui, 
mergina turi būt kiek pamokinta, 
daili ir turinti kiek nors pinigų. Aš 
esu 28 m, turiu pielyčių dirbtuvę. 
Platesniai susižinosiu per laišką.

APSIVEDIMAI.

Naš- 
Malonė- 
paveiks- 
kiekvie-

Telephone: Greenpoint 2327

J. O. Petrauskas
509 \V. Spruce st, Mahanoy City, Pa

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui, nuo 25 iki 30 metų, 
iė gal būt, kad ir senesnė, 
šit su pirmu laišku pasiųsti 
lą. Paveikslus sugrąžinsiu 
nai.

ANT PARDAVIMO KARČ1AMA 
(saliunas); geroj vietoj, pinigų daug 
nereikia įnešt, parsiduoda pigiai. Dau
giau galima dasižinot šitokiu adresu: 

J. GILIUS, (34)
BON 77 N. Station Providence, R. I.' 
--------------------------------- --------- a_________ I 

IFARMOS! FARMOS!
Parsiduoda geros ir pigos farmos. 

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

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

TONY ZABELO
Lake Co. BON l, Pieacock, Mich.

(36 f 
Md.

•>«

NUO $7 LIGI $20 | 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. Mes 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.

Pajieškau Jcno čašo 
nataičiutės, seniau gyvenus 
tidge. Jie patįs aiba l.u u; 
.ino milcr.ėkit pranešti

Felkisas Karkinskas 
?alli Rio Jar.eiru, 4842 E.:i -

Z »sės Ar- 
Camb- 

sie juos

Rep. Argentina.

Pajieškau Or.os Rublausku/. ?s, Vil- 
tiaus gub. Tratų bav, Butrimonių 
zalsč, Tabalaukos kaimo; girdėjom, 
gyvena Balt’more, Md. Kus ap.e ją 
žino malonėkit pranešti arba lai pat; 
rtsišaukia šiuo adresu:

Jono Rublausko (36)
77 Drayer avė, Waterbu:y, Conn.

Pajieškau Frani, Antor.inos. Do
micėlės, Kaziir.ieros, Joganos ir Ar.- 
tosės Gureckių, visi paeiną iš Laukš- 
:ėnų, Navarenx valsčiau.-:, Telšių 
pav. Svarbus reikalas, malonėkite 
atsišaukti.

Marija Petrauskaitė
5 Savvtello Avė, Brockto.-, Mass.

ma:o:

Gasparas Blr.kis. Vokietijoje be
laisvis, Įieško Pranciškaus Paula- 
vičaus, Samančių kaimo, Troškūnų 
valsč, Kauno gub. Pirm trijų metų 
jis gyveno Ne>v Yorke. Kas apie jį 
žino malonėkit jam pranešti, kad jieš- 
ki jo brolis
Kriegsgel". Lager 2. N. 2720 Minden, 

Węstfalen, GERMAN Y.

Sofija Tcleikaite, Kauno gub, Ra
seinių pav, Tauragė® vaisė, Gaimėnų 
kaimo, pabėgėlė nuo karės jieško sa-< 
vo giminių Amerikoje. Ji meldžia, 
kad kuoveikiausiai atsišauktų jos se
suo ir dėdės. Jos adresas:

Frank Debesky
% Evansville File IVorks,

Evansville, Ind.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
26 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst paveikslą. Atsakymą duo
du kiekvienai.

S. Račiūnas, (34)
797 Bank str, Vv’aterbury, Conr..

LOS ANGELES LIETU
VIŲ ATYDAI

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

Už visus darbus gvarantuoju pilno 
užganėdinimo. (34)

Su pagarba A. GUDATĖ,
5021 So. Maneta avė. Los Angeles.Cal

MARCIN & MACYS

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
ateivės. Aš esu pasiturintis 

ir Lietuvoje turiu puikią 
Meldžiu atsišaukti.

G. M. Sankauskas, 
164. SU

rikei
kę. ‘

BON

Ame- 
tėviš-

.iŠ, (34 >
an.hope, N. J.

Pajieškau apsivedimui apsišvietu- 
sios merginos arba našlės bevaikės, 
nuo 28 iki 35 metų, aš esu našlys 36 
melų, pusitinai makintas. Mylinčios 
dorą gyvenimą malonėkit kreiptis 
laišku ir prisiųst savo paveikslėlį. 
Atsakymą duosiu kiekvienai, paveik
slėlį pagrąžinsiu pagal reikalavimo.

J. S. Girdis (34)
P. O. BON 1638 Boston, Mass.

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 
BON 402,

RYGA, Russia.
Szenberg 1 Linija, 6 pereulok No. 9, 

kv. 225 Sofija Toleikaitis.
Platesnių žinių apie ją galite gauti 

pas Jos. Kašiubą, P O. BON 82 I’or- 
rington, Conn.

Pajieškau Jcno Kimšo iš Leitelių, 
Motėjaus Budniko iš Baravikų, Fra
no Dūdos iš Leičlų visi Vilkmergčs 
pav, Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Budnikas, (34)
1740 Wood str, Philadeiphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio Simeono pa- 
žereckio, Kauno gub, Raseinių pav, 
Vaičgirio parap, taipgi 
Veronikos Pranciškytės, 
munės parap. Meldžiu 
nes turiu svarbą reikalą.

Vincas Gevilius
5 Harlem str, Wcrcostcr, Mass.

giminaitės 
Skirstne- 

atsišaukt:, 
(35,

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

Agnės Diraitis, <35).
BON 331. Birchvvood. is.

Pajieškau dėdės Jono Grakausko, 
Kauno gub, Panevėžio pavieto. Nau
jamiesčio miestelio; pirma gyvom 
Erie, Pa. Kas apie ji žino tei/.sis i 
pranešti. < —

Karolina Maironiutč.
5 Thomas Park, So. Bostor. Mass.

(34)
Elkhart, Ind.

REIKALAVIMAI

DYKAI 812.00 VERTĖS.
Žodynas Anglų, Rusų, Francuzų ir 

Lotynų kalbų; 4700 puslapių; 7000 
spalvuotų iliustracijų; 4000 geogra
fiškų dalykų, 14000 biografiškų ap
rašymų: taisyklės ištarimui ir pa
rašymui žodžių. Mes pasiusime
jums šitą žodyną dykai su 12 didelių 
įvairių firmų katalogų. Prisiųskite
mums 98 centus apmokėjimui siun- 

i tirno lėšų.
Lewis Neison, (35)

■ Lock 187 Bremertor, Wash.

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, 
% Paradzi Bros Co.

23 Knox str. Lcaiston, Me.

(34)

ge-REIKALINGAS BARBERIS
rai mokantis tą darbą, 818.00 savai
tėje. Trumpes valandos. Skubinki
tės gera vieta užimti.

A. C. PAULEKAS (35)
118 Main st, Tarryville, Conn.

PARDAVIMA1.

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

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

l’cter Franccscn, R.F.D. 1, 
VVoodbury, Conn.

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

NIKODEM CEKOVlč
7—Sth st. Moline. III.

H TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00 tik ant 
sąvaitę s

Pristatom į namus visokius 
daiktus j visą apielinkę Jersey, 
NewYork, Šouth ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokėsi. (?)

198-200 6rand Street
i i tarpe Driggs ir Bedford are.
| BROOKLYN,

Temykite!
Šiuomi pranešu visiems brookly- 

niečiams, kad aš perkėliau savo krau
tuvę nuo 57 Ten-Eyck st, po nu
meriu 147 GRANl) ST, Brooklyn. 
N. Y. tarpe Keap str, ir Union avė. 
UŽLAIKAU VYRIŠKU. MOTERIŠ
KU IR VAIKU DRABUŽIU, kokių 
tik reikalinga. Taipgi užlaikau viso
kių, lietuviškų laikraščių. Prašome, 
atsilankyti. Patarnavimas kuogra- 
žiausias. (?)

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

FAUNA FARUDUODA.
9 akrai žemės, 6-šių kambarių na

mas, gazo ir elektros šviesa, miesto 
vanduo, yra 3 vištininkai (galima 
laikyt apie 1,000 vištų), daržinė, va
sarnamis, kiaulių tvartas, 53-jų me
džių sodas, daug uogų, prie pat ka
ro, 6 centai nuo Montellos 
Brocktono: į Bostoną 17c. ant 
Kaina $3.200, išlygos lengvos, 
kitės pas:

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

KARĖ. KARĖ, KARE!!!
Delei karės pas mus liko didelis 

perviršis neišparduoto tavoro. Pada
lome dižlausi pasiūlymų kokis kada 
>uvo. Visiškai dykai per sekančias 
30 dienų duodame su kiekvienu A- 
merican laikrodėliu vieną revolveri 
:5.00 vertės; pora auksinių knypkių 
rankovėms vertis 53.00; spilkutę 
kaklaraiščiui vertės 82.00. Taigi 
rlO.OO vertės tavoro dykai su Ame
rican laikrodėliu, ant 20 metų gva- 
rantuotu, pilnais akmei-tis ir gra
bai ingrairiruotu, siunčiame per C.O. 
i), dėl apžiūrėjimo. Radę musų daik
tus gerais užmokėsite Expresui tik 
.6 25, o gausite 825 vertės tavoro. 
lei butumet neužganėdintais galite 
-rąžinti ir pinigai bus jums sugrą
žint:.
Standard Bargain Co, 1206 S. Ho- 
man avė, (Dept. 48) Chicago, Ii!. 108 W. \Vyoming st.

t

Aš, Alena Kostovska, pasirc 
dau visai publikai akyse.

arba 
trūkio. 
Kreip

inį

Ar nori įgyt galereją?
Parsiduoda gera galerija su visais 

įrankiais kokie tik reikalingi, t. y. 
aparatas nuo 12X20 ir iki mažiau
siam ir padidinantis aparatas. Ran
dasi gražioj vietoj ant geros gatves, 
biznis išdirbtas per 11 metų ir iki da
bar visados lankomas lietuviais. 
Kaina prieinama. Da viena proga! 
Pats savininkas apsiima išmokyt a- 
matą ir perduot savo mokiniui. Kreip- 
kities per laišką arba ypatiškai. (36)

G. W. KIRTIKLIS,
Hazleton, I’a.

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

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių bloga m ų.

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

Chicago, 111.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.I Antras Išpardavimas |
Hipsono vyriškų pasipuošimų ir skrybėlių krautuvės®

—- — ~ ~ - • — iii
P°rap

»>
m • | 

porajh
I

■ ■ ?
Toji krautuve atnaujinta ir ateityje bus vedama^'

~ . ........ |& 
ii
r

211 ir 213 Broadway, So. Boston, Mass.
(Į( 25c. vertės moteriškos pančekos parsiduoda už 10c. 
į Marškiniai pigiausi parsiduoda už
(u 25c vertės vyry pančekos —

m-n ii! Vaiku 25c. vertės pančekos, visokio didumo, 10c. () '*<»••• vi • • • in
uz .

25c.
9c.

BIBLIJA
Lietuviška, tikra, pil- 

pageriate. Kaina: 
Lietuv. raidėms. $3.00 
Gotiškoms raid. Š3.SO 
Gaunama tiktai pas: 
M. X. MOCKUS. 

P. O. Box 54.
Detroit, Mich.

Pajieškau brolių Pranciškaus i. 
Petro Giedvilų. Kauno gub.. Raseinių 
pav, Švėkšnos parap, Sten:;3 u kai-. Stemplių kai
mo; nirmiau gyveno Hcynesp >rt, N-i 
Meldžiu atsišaukti arba ka :-pie juo-
žino malonėkit pranešti.

Antanas Galmona--
P. O. BON 6, Weir.

4)

Apatiniai marškiniai...................
į Naktaizos (kaklaraiščiai)...........
(t( Skrybėlės ir kepurės puse kainos 
iii —<!<
iii per W. SAMUEL SHAIN

• -

9F,

Pajieškau švogerio F. Stanaičio, 
prieš 7 metus gyveno apie Si I 
Mo. Jis pats teiksis ats mauk'.:, 
kas jj žino malones pranešt:.

J. Sietz, 
American Brass Co. P,(- Honsc.

Kenosha \v>.

19c.
10c.

pšpardavimas bus pėtnyčioj^
24 Rupiučio-August, nuo ryto. | 

iiiAteikit, Ponas Shain nori Jumis matyt.



HŪMORISTIKA
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I
Kada valdžios skelbia: 

„Reik kariaut lig galo!” 
Tą galą parodyt 
Liaudis joms privalo.

Aš patarčiau džingams, 
Kad vietoj rašyti
Ant vokiečių šmeižtus, 
Eit’ bombų svaidyti 
Visi ponai džiugai, 
Karės šalininkai, 
Tik tegu to darbo 
Nein dirbt darbininkai, 
O karė greit baigsis. 
Džingams galą gavus, 
Tuomet gi ramybė. 
Nesiliaus gyvavus!

Senbernio testamentas.
Mirus senberniui Lobins- 

kiui, atidarius paliktą testa
mentą, pasirodė kad velio
nis savo turtą išdalino ir 
užrašė Įvairiems labdarin
giems tikslams. „Pusę visc 
turto palieku savo buvusiai 
draugei, panelei Palaidū
nei; kitą pusę misijų reika
lams Afrikoj ir Azijoj; me
džioklės kostiumą ir muš
kietą savo brolėnui Vari jo
tui ; auksini žiedą diemaa- 
to akute, — jeigu atsiras— 
brolėnui Pranuliui, o jeigu 
neatsiras, palieku ji savo iš
tikimam tarnui Jonui”...

—Dieve duok jam dangų! 
Ir manęs neužmiršo...

Advokatę testamentas.
Teisininkas Muilinakis 

mirdamas paliko trumpą ir 
aišku testamentą šiokio tu
rinio: „Nepalikdamas šei
mynos, visą savo turtą pa
lieku mano labdariams mu
šeikoms ir vagiliams.”

Geriausia patinka vidurys.
Ona:—Padėkime, kad jau

na mergina leidžia tamstai 
pabučiuoti i vieną arba Į ki
tą skruostą—Į katrą tams
ta bučiuotum: i kairi ar Į 
dešini ?

Jonas:—Nei Į vieną,nei ki
tą; aš pabučiuočiau tarpe 
skruostu.

neskaitei

Biednas caras.
Juras:—Ar girdėjai? Ke- 

renskis ištrėmė carą Siby- 
ran.

Juozas:—Bėdinas caras, 
kaip jis nueis ant kujokų 
taip toli.

Juras:—Kodėl ant kujo
kų?

Juozas:—Argi
gazietose, kad jis kątik ne
senai nupuolė nuo baisikelio 

•' ir išsilaužė sau koją. Tik ir 
beširdžiai tie revoliucionie
riai. Raišą žmogų varyt 
net Į Sibyrą.

Juras:—-Jeigu aš vary-
* čiau, tai ir nagaikos nepasi

gailėčiau. Tegul žinotų kaip
• tai smagu etapu eiti.

Juozas:—Argi tave etapu 
varė?

Juras:—Ne, bet mačiau 
muvin-Dikčuc.se „Tolstojaus 
prisikėlimą.”

Juozas:—Ar tai jis iš nu
mirusių prisikėlė, kad kan
kint tą biedną carą?

I)a geriau.
A. :—Ak, kas per laimė! 

Sutinku žmogų, kurio per 
aštuoniolika metų nesu ma
tęs.

B. :—Tai mažmožis — at
sako sveikinamasi. — Mane

/ -sveikina žmogus, kurį savo 
gyvenime pirmusyk matau.

I

Čigono išpažintis.
Sykį čigonas nuėjo bažny

čion išpažinties ir prislinkęs 
prie spavednyčios, kurioj 
sėdėjo riebus, storas kuni
gas, pradėjo pasakoti savo 
griekus. Jo griekai buvo 
tokie Įvairus, kad kunigas 
besiklausydamas turėjo net 
užsižiopsoti. Tuo tarpu či
gonas iškabino kunigui 
ksinį laikrodėli ir sako: 

—Dvasiškasis tėve — 
labai sunkiai sugriešijau.

—Kągi?—užklausė kuni
gas.

—Ugi iškabinau kunigui 
auksini laikrodėli.

—Atiduok, tu lati»o šmo
te !—suriko kunigas.

—Nagi, priimk! (duoda
mas kunigui laikrodėli) pra
tarė nedrąsiai čigonas.

—Atiduok tam, kieno yra 
—aiškino kunigas,

—Aš daviau, bet neima.
—Reiškia, ii' tau dovano- 

jo.
—Gal buri, dvasiškas tė

ve.
Čigonas gavęs išrišimą 

smuko per duris laukan ne
šinas laikrodėli. L. St—s.

Seka didžius vyrus.
Pati:—Bijok tu pono die

vo. liaukis girtuoklevęs.
Vyras:—Durna

Visi musų didvyriai gerda
vo—ir Šernas, ir šliupas, ir 
—ir...

Pati:—Bet tu esi mažiu
kas ir su jais nesusilygnsi.

esi boba

Pasigyrė.
—Sveikas kūmai! Tu ma

tomai visai apakai, kad bu- 
.umei praėjęs manęs nepa
žinęs. Aš iš tolo išgirdau 
:avo žingsnius.

—O aš mačiau tave per 
tridešimts varsnų ir vijau- 
si.

—Šimts varnų?... Aš ne
matau varnų, ’oet matau ant 
ano kalno lapę, ar tu ją ma-1 

kūmai
-Lapės tai aš negaliu i- 

bet girdžiu jus žing-

SMULKIŲ PASIG ARSINIMŲ
KAINA •KELEIVYJE.”

Norint ką nors pirkt, parduot, pa- 
j ieškot prasišalinusių ypatų, pajiei- 
kol giminių, draugų, arba ką nors 
š aip pagarsint, už tokius pagarsi
ni mu* skaitoma po>2e. už žodį.

Je:gu tekius pasigarsiaimus nori
ma patalpyt kelis kartus, tad už se
kančius .sykius, .skaitoma .tiktai 
po 1 ’-c. už. žodį, už kiekvieną sykį.

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

Pajieškojimus giminių arba drau
gų. "Keleivio” skaitytojams, vieną 
kartą per metus patalpiname dykai, 
tik tokie pajieškojimai neturi būt 
iluesni kaip 30 žodžių priskaitant ir 
adresą. Bet jei skaitytojas nor pa- 
talpint pajieškojimą daugiau kaip 
viepą syki, tad turi primokėt po lc. 
už žodį, už kiekvieną sykį.

Geriausiai yra garsintis "Kelei
vyje". nes "Keleivis” plačiausiai 
skaitomas lietuvių laikraštis, o pa
garsinimų kaina labai pigi.

Siunčiant mokesti už pagarsini
mus ar už kitką,popierinius pinigus 
galima pri.-iąst prastame laiške, tik 
reik užrašyt aiškiai adresą to kas 
siunčia ir Redakcijos. Su bile rei- 
ka:u kreipiantis į "Keleivi” para- 
švkite adresą taip::

"KELEIVIS”
255 RROADKAY

SO. BOSTON. MASS.

M. GALLIVAN C0
Smagiausia užeiga

PRALEIDIMUI L1UOSO LAIKO 
VISOKĮ SKANIAUSI 

GĖRIMAI.
raipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldium* užeiti, o visados 
raaita gražų patarnavimą.

162-36S 2M it., Si. Busta.

NAVATNIAUSIA

ra. Vyrai. V tai Pa*

JIS l’žbAIKO GERA
KĘST VUK.UUĄ

VISOKIU GARDŽIAUSIŲ 
GĖRIMŲ

Pirmiauaia ir parankiau!* 
vieta botu* i auta.

ir$

304 Bu Jrų Ir 259 0 Struti 
TOK. MISS.
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Ant 21 
akmens 

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tą. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kasius, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus už.mokčtu- 
■nčt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
uotas lenciūgėlis ir kabutis dyka: su 

kiekvienu laikrodėlio. (?)
EKCELSIOR VVATCII CO.

906 Athenaeum Kldg. CHICAGO, ILL

’>
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visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

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

Ar jaunos merginos myli senber
nius?

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

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

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

artistiškals paveikslais. 
Kaina tik 35 centai.

Knygos reikalaukite pas:

PIPIRMNKAS.
1540 MILVVAUKEE AVĖ.

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

(komišiną).

yy <O!ck«» nomoiuo^
i

■--------- ■ ---------------------------- ---- —

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

MES NUSIUNČ1AME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS J VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

8UJIESKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalia geriausia gaut pas mu*. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšiea dokumento* 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČITTS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON; MASS.
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Pirmu'
Kartu

Lietuviu
Kalboje

į.J kR NORI. KAD MERGINOS I! 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk
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Ofiso valandos:673
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JIEŠKOK PAGELBOS TEN, KUR GALIMA JĄ RASTI.
Ir pradėk tatai tuo jaus stodamas ant ke.io į sveikatą.

i
«
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i
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tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PIGIA1 IR GERAI. 
IR IšPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21015

SATYROJE
raiera Dėblijos colitis. turi
puslapius ir 375 paveikslėlius. L
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas ,ią Bibliją ir tč- 
mydaznas i paveikslėlius, (kurie per
sta t o kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki. užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo varaus ir džiaugsis Jociai to
kią knigą išrijo, jam bus trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TiK Sf.OO
Norinti ^aut šią BiL’ij;*. rir<£»?s 

siuskit Exprc3o ar Pauto Mcncy Orde
riu, arta registruotame laiške adresu:

'KELEIVIS”
255 Broadway,

ziureu, 
sinus.
Logikos nesumuštinumas.
Logikos profesorius pats 

sau: ”Savo skrybėlę pasidė
jau šiame kambaryj. Nieks 
kitas čia nebuvo, kada čia. 
atėjau, ir dabar nieko kito 
čia nėra. Skrybėlės rėčiaus 

ur nematau, todėl—pa
ranką po savim—aš 
sėdžiu ant jos. Tai an- 

s prirodymas logikos ne
užginei j a mu m o.

nei 
kiša 
pats
-1 c.

t
Dabar ką tik išėjo iš po spaudos

Nauja Lietuvsšk

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
ją „Keleiviui” skaitytoją, 
prikalbinsint naują darbo 
žmonių apginėją, nes „Ke
leivį” skaitydami išsilavins. 
Tą dovaną skiriam tik per 
2 mėnesiu, todėl „Keleivio” 
draugai sukruskite.

Visi COLUMBIA Gramafonai 
ir Lietuviški Rekordai 

gaunami 
PILVINIO ir ZELDOKO 

KRAUTUVĖ

Kalba Lietuviškai, T.enki žirai
Rusiškai ir VokiškaL 

GYDO VISOKIAS LIGAS. 
Valandoj: 

Nno 8 iki 10 ryt*. N* 
2 iki 3 dieną, nuo 7 
S vsksre.

HANOVER STKEET,
EOSTCN, MASS.

įį Lietuviai Kliaučiai įi
į( Vivnkies Vyrams Drabužiu* į!

7----------- —-------

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

parašydamas dairų vardus arba nu
meri, o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo pamidėda- 
mi ar jau turite mašiną, ar ne. Jdėk už 4c. štampą prisiur.timui.

riLvlNIS IK ZALDOKAS
3 BROADvvAY SO. BOSTON, MASS
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Siuvame art Užsakymo M
iavxio«e, ir iaprocf- j!

r.rme senos. :
Vienintfie Kr&ačių konnpasij* y 

So. ‘rnr rišamo '’ocds r
er« i? gražų darbą už prieina- «im . ..

rr.ą kr.inL
'i? ?ASIUn?NK PAS MUS SIUTĄ Si 

O NLČIOSI IR D^.zUGSLESl ' 
Todėl, turis norit ii!

įS gcią sietą, iž'T.lyt arba srprerit, »j 
kreipkitės pas mes, «■

(į SOUTH BOSTON CUSTOM 
TAILORING CO.

’p 278 Broadway, So. Bcetoa.

(

KARĖ. TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Karė padaro žmogų, o ypač tą. kurio vai
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos 

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 
rupinusiu, o tas trukdo reguliariškam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

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

leliais, šiuo adresu: •

| ttASHINGTOH 
STEEET.;c.

netoli

Boylston Street,

Antros lubos.

Nuo 9 ryto iki 4 po piet. 1;

Vakarais:
Nuo 6 vakare iki 8 vak.j; 

Nedėliotais: !).
Nuo 10 ryte iki 2. val.jl? 

ro piet. Tiktai. '■

Antros durys nuo 
Cayety Teatro.

Nieko jums nelčšucja apžiūrėjimas, jeigu pa. nsit gydymą. Tik- 
ras ir rūpestingas išegzaminavitnas atidengs -“P13, tikrą jusU ’■ 
kūnišką stovi, ir tuojaus jus st>jate ant tikro k .io į sveikatą, iš- (,'l 
vengdami visokių torturų ir kankinimų per gydytojus.. W

Ilgametis patyrimas, paskutiniai medicinos mokslo išradimai Įl! 
ir elektrybė, naujausi gydymo įtaisymai ir rūpės ogiausia priežiūra jį; 
užtikrina išgydymą kiekvienam. . .. . .. L;

Tūkstančiai sergančių vyru ir moterų ga.i vengti operacijos j., 
peilio, gydvdamiesi paskutiniais moksliškais met' ais.

Jeigu negalit rasti sau pagelbos jūsų kančiose ir jau suabejojote 
apie pasveikimą, atsilankykite pas mane ir atras e viltį ir tikrą v, 
sveikatą atgausite. „ M

AR KENČIATE NLO ».
Asilpnėjimo nervų. Gėlimo strėnų, Trumpos at inties, Smarkaus /); 
ir nelvgaus širdies plakimo; Pilančių silpnumo. Nuovargio, Galvos ,( 
skaudėjimo, Kvaišinto, Blogų sapnų, Kojų drėbė 10, Kataro, Degi- J); 
nimo gerklėj, Šunvočių, Pilvo skaudėjimo, ar I< y šiauš,. I.iežiuvio i'' 
apsivėlimo, Spuogų, Reumatizmo ar Užktetejim . vidurių? Visos UJ 
šitos ir daugybė kitų ligų, yra ženklu sveikatos puolimo.

Aš gydau vyrus ir moteris nuo daugelio met . Jūsų atsilanky- i; 
mas pertikrins jus apie mano atsakantumą ir užganėdins jus, pri- » 
rodant kaip į trumpą laiką galima suardytą svei ata pataisyti. Aš {: 
prašalinu tik tikrą ligos priežastį, o liga pati per save dingsta. At- ji 
minkit, ligos ištyrimas yra visai dykai. ..... H

Ateikit pas mane tuojaus, jei reikalauji pa ;gydymo. Atidė- u 
liojirnas yra pavojingu. Liga ne miega. . 9

Dr. J. H. KENEALY. «7« Wa«bl"trt*" B(isT05, MASS. jį

ii

S

z
KREST KENDĖIŲ, 

/,'! > Ji niekad nepamilt jus, n*a 
kerdžių gardumas priverčia ją 

jį-jus mylėt Reikalaukit visur ir 
/(. visados Loirney’* Crcat Kea- 
d.džių. Jeigu negali gaut kitur, 
;Į tai prieiusk mums doleri, o
(į zausi vieną svarą 
•f Y Ir

tai prisiųsk mums dolerį, o 
j gerinusių 

Amerikoj išdirbtų kendžtų. 
Geraurias agentu Bostone.

S K. ŠIDLAUSKAS
« JM BROADWAT,

SOUTH BOSTON, MASS

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinam. kad Jus sučėdvsit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruoįam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUTAM
TAIPGI IŠVALOM

z

Dik%25c4%258duc.se


KELEIVIS.

I Rusijos Lietuvių Seimas.
■'Kadangi laisvą Lietuvą mes 

įsivaizdiname tik aiškiai demo
kratiniais visuomenės pamatais 
sutvarkytą;

"Kadangi toki , laisvą Lietuvą 
mes galime iškovoti, susijungę 
visas savo demokratines jėgas 
ir eidami drauge su visų kitų 
šalių -demokratijomis;

"Kadangi, tokioms aplinky
bėms esant, musų dalyvavimas 
Seimo prezidijume gali būti su
prastas, kaipo pritarimas kleri
kalinės, buržuazinės daugumos 
nutarimams, mes,—socialistai- 
liaudininkai, atsisakome įeiti į 
prezidij ūmą ir prezidijumo rin- 

”Iš kitos pasės manome, kad 
musų dalyvavimas Seime, ar tai 
kritikuojant dešiniųjų rezoliu
cijas ir darbus, ar tai savo rezo
liucijas teikiant ar jas paskel
biant. galės tik geriau paaiškin
ti Lietuvos ir kitų šalių visuo
menei musų reikalavimus bei 
troškimus ir nurodyti tuos ke-i 
liūs, kuriais eidami tinkamai 
Lietuvos darbo žmonės savo rei
kalus galės patenkinti, — mes,

T
m ■

ir. o. Ambrozaitls bepartyvių 
vardu praneša, kad jo kuopa 
savo atstovo prezidijuman ne
siusianti. P. Leonas Santaros

šiandien 
teisybės žvilgsniu stovi už aną 
dien priimtąją rezoliuciją, bet 
dėl susidariusios situacijos jie 
maną, jog geriausia Seimą vesti 
galėtų socialistinis prezidij u- 
mas. todėl jie prezidijuman sa
vo atstovų nesiusią. Panašiai 
tarė Pažanga ir krikšč.-demo- 
krat. M. Januškevičius sako: 
"Dabar visi siūlo socialistini 
orezidijumą. Motyvuojate tuo. 
kad mes trugdome Seimui dirb
ti. Taigi, renkate mus prezi- 
dijvman tik dėlto, kad nebetrug- 
dvtumėm jūsų darbui. Jus no
rite, kad mes nėštume atsako
mybę už jųsų darbus. Socialis
tinis prezidij urnas, o Seimo did 
žiuma klerikalinė, buržuazinė. 
Ištikrųjų įdomus dalykas! Mes 
pasitarę, duosime jums atsake 
mą.” Daroma pertrauka.

Po pertraukos Smolskis soči- 
alistų-demokratų vardu prane- 
a, kad socialistinis prezidij u- 
nas negali vadovauti klerikali- 
įiam Seimui, todėl siūlo priimti 
eakar 
jutent: 
partijų 
demokratai.
linkai. Santara ir Pažanga. M. 
Sleževičius socialistų-liaudinin- 
<ų vardu praneša, kad ir iie va
karykščios nuomonės tebesilai
ko. Be kitų motyvų jis nurodė, 
og to reikalauja ir draugai ka- 
ininkai.

Kun. Vailokaitis kr.-demokra- 
ų vardu siūlo savo vakarykš- 
nają—rinkti iš visų partijų. 
Seime apsireiškusių. Santara 
r Pažanga sutinka prezidij u- 
nan Įeiti. Didelė balsų daugu- 
na (katalikams sulaikius) pri- 
mta kairiųjų pasiūlymas. Ta- 
la kun. Vailokaitis, klerikalų- 
lemokratų vardu praneša, jog 
jie nuo rinkimų susilaiką, ka- 
langi priimtoji rezoliucija ”į- 
eidžianti demokratybės princi- 
)US.”

Siūloma rinkti
3 žmones: 1 

sekret. Priimta, 
šocial-demokratų 
ds, J. čiurlys, R. Rasikas; soci- 
alistų-liaudininkų—V. Bielskis. 
Vaitiekūnas ir V. Serbentą: 
santaros—S. šilingas, Vokietai-
is. ir Burba; Pažangos—A. Vol- 
lemaras, Blynas ir Bužinskas. 
^.siūlytieji kandidatai priimti.

Trumputė pertrauka prezidi
umui susitarti. Po kelių minu
lių pertraukos V. Bielskis pra
deda susirinkimą.

Pradedama svarstyti pirma
jai Seimo dienotvarkės punktas 
—Tautos Tarybos darbai. Apie 
ai praneša Tautos Tarybos pir- 
nininkas St. šilingas, bet šian
dien jis savo pranešimo nepa
baigė. Spėjo tik papasakoti 
Tautos Tarybos istoriją ir šiek- 
iek apie jos darbus.

J. Sondčekas.

listų atsisakymą dalyvauti Sei
mo prezidijume;

"(2). šventai pasitikėdami 
Didžiosios Revoliucijos iškeltai
siais obalsiais apie mažųjų tau-j vardu praneša, kad ir 
tų išsiliuosavimą;
"(2). Manydami, kad šiuo me

tu, revoliucijos šeimininkai yru 
kareiviai ir darbininkai;

"(4). Tikėdami, kad Seimo 
rezoliucijos turės tik tuomet 
svarbą pasaulio socialistų dar
bininkų ir kareivių organizaci
jose. suvažiavimuose, kuomet 
Imis po jų nusprendimais socia
listų parašai;

”(5). Būdami pasiryžę už Lie
tuvos laisvę lieti savo kraują ir 
guldyti gaivas,—reikalaujame 
šią svarbią valandą dalyvavi
mo Seimo prezidijume socialia-

Į
j tų atstovų.

"Pranešame Lietuvių Kari
ninkų vardu, jog tuomet tik ra- 

! m.iai grižšime iš apkasų ir akty
viai organizuota jėga remsime 

■ Seimo nutarimus, jei io prezidi- 
i.jume dalyvaus socialistų atsto- 
»vai ir po nutarimų bus jų para- 
i šai. Reikalaujame į prezidiju- 
Imą iš grynai politinių partijų, 
būtent: sociaiistų-liaudininkų. 
socialistų-demokrotų. Santa
ros ir Tautos Pažangos, nes

Laiškas kares belaisvio. Uis, net užmuša. Daugelis 
iš bado miršta.

”Jusų siunčiamų man pi
nigų negavau. Negavau ir 
tų ką siuntėt 20 gruodžio, 
1916m.”

i APTIEKA
S
’ Į Teisingiausia ir Geriaaste 
i; Sutaisom Receptus sn di- 
< > džiausią atyda, nežiūrint ar U 
i į Lietuvos atvežti ar amerikoniški 
- ■ Gyduolių galite gauti, kokias tik 
1 pasaulije vartoja, taipgi viaadA 
j;randasi lietum aptiekuriua.
H EDVARO OALY, SiMtt

ė Galite reikalaut ir per laiškus, 
ė o mes per ekspresą gyduoles ak

Kaip kad pasakoje.
Pranciškus Barčaitis pa

jėgęs iš vokiečių nelaisvės 
•aso laišką savo giminėms 

Amerikoje ir tuo savo nuo- 
Jkių aprašymu pateikia lig 
kas šiužėtą interesingai ap
ysakai. Jis rašo:

”Esmi Danijoje. Bet ne
šinau kaip ilgai čia galėsiu 
būti. Noriu čia apsigyventi, 
oet danai . nelaiko, verčia 
zažiuoti Rusijon. Steng- 
liuosi išgaul leidimą pasi
ekt Danijoj, nes ji man pa
tiko.

Gal būt dėlto ta nauja 
buvainė taip maloniu kad ji 
tarsi tas svajonių pasaulis 
likosi pasiekta. Čia jau nė
ra man to baisaus vargo ir 
kančių, kokias teko pergy- 
vent vokiečių nelaisvėj. Čia 
galima gauti pavalgyt.

Mano pabėgimas iš nelai
svės atsitiko taip, kad 23 d. 
kovo apie 10 valandą nak- 
žia du ”gefangnai” (karės 
suimtiniai) atėję prie mano 
kamaros, atlupo duris ir 
mes visi tris išsivogę iš io- 
gerio, radome pajurėj seną 
valtį, yrklų nebuvo, susira
dę kuolgalius susėdome vai
tui ir pasileidome jūron. 
Valtin vanduo veržėsi tiek, 
kad kepurėmis ir batų au
lais dviese ką tik spėdavom 
lieti jį lauk. Nusijrę 28 ki
lometrus nuo kranto musų 
gelbėjimosi laivelis visiškai 
naikino musų išsigelbėjimo 
vilti. Džiaugsmas, kad iš 
pragaro pabėgome ir baimė 
neišvengiamos mirties ju
ros gelmėse, viltis ir mato
mas apsireiškimas maišėsi 
kartu musų krūtinėse. Bet 
sielvartaut nebuvo nei lai
ko. Iš kitos pusės jau matėsi 
juodas ruožas—tai Danijos 
pakraštis. Jis da toli. Toli 
jau paliko ir vokiečių kraš
tas. Nežiūrint, kad sena 
valtis gręsė visišku pairi- 
mu, mes y rėmės kuolais ir 
rankomis pirmyn, kitomis 
gi rankomis liedami vande
ni iš valties. Galų gale 6 va
landą ryto pasiekėme Dani
jos pakraštį...

"...Nenoriu grįžt į Rusiją, 
nes reikės vėl eit i frontą— 
baisu.

"Nelaisvėje ir gi ne ge- 
geriau. Maitina vandeniu 
ir gručkais, kartais duoda 
bįskutį duonos, o dirbti ver
čia, kinko į žagrę bei veži
mą vietoj, jaučių bei arklių. 
Pasipriešinančius prie stul
pų pririšę nuogus plaka, ki-

i f 
Į

Pirmutinė moteriškė Eva, 
pradėjo protauti; ji panorė
jo žinoti kas yra geras, kas 
blogas. Ji pirmutinė su
laužė dievo Įsakymą— para
gavo "uždraustą” vaisių. Ir 
dėl žinojimo nesibijojo likti 
išvyta iš rojaus.

2J

Akušerka
Pabaisų si kursą Womana M c* d kai 

Coflege, Bkitimore, Md.
Pasekminei atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgri suteikia visokias rodąs ir 
pa^t'lbą invairiose moterų livro«x.

F. Stropiene.
SO. BOSTON. Mas*-
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ĮJ.J.Kelley&Co.

18 BroaMi So.
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Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ i 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ. . •;
Galima gaut pirkti visus Ame- : 

rikoje leidžiamus laikraščius, J 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto 
iki 12 vidurnakčio. ■

Toliaus gyvenantieji galit- 
kreiptis laišku šiuo adresu: (30) ’

J. A. KATKUS ’
2204 Forbes st., Pittsburgh, Pa.‘

>

ir^h, Pa. į;

■777

i S. Baracevičius.Ii!VISOKIE GĖRIMAI
GERIAUSIOS RŪŠIES.

GRABORIUS.
Palaidoj u visuose aplinkiniuoM

miestuose. 
patarnavimas geras 

LR PIGUS. 
Didelį palaidoju už 45 doleriaa. 

maža už 15 doL

atmestąją rezoliuciją, 
prezidijuman Įeina 4 
atstovai: socialistai-

socialistai-liaudi-

r>
I

teisingas,
n

■ r- •
u

l'žeiga smagi kiekvienam 
praleidimui liuoso laiko.

Patarnavimas prielankus
socijalij'tai-liaudininkai. liekame• tuome( uk tebus išreikšta de 
Seime tam. kad, priešpastaty-1 mokratijos nuomonė.” 
darni klerikalinių ir buržuazinių , -prexidijume nėra," 
partijų rezoliucijoms savo rezo-(kalbėtojas, -nė vieno

draugo, revoliucinės minios gy
nėjo. Mes neturime net šta: 
šitos brangios mums Vėluvos 
kam atiduoti. Mes atiduoda
me ją musų kairiajam sparnui 

j nes, tikimės, jog jie išlaikys tą 
socijalis-1 v^)uva nesutepta iki galo.” (Il

gas delnų plojimas).
Eina ir atiduoda Vėluvą soči 

alistų-liaudininkų ir soci- 
alistų-demokratų frakcijų
atstovams, šie užtraukia mar 
selietę. Dešinys?.i sparnas tai) 
p<it atsistojo. Nustebo. Dai 
ros. Vienas-kitas tyliai prita
ri?. marselietei. Pabaigus gie 
doti marselietę, dešinieji pradė
jo šaukti: "Himną, himną!' 
Tie patįs kairieji gieda vIJetu- 
va. tėvynė musų”... Gieda ii 
kunigai.

Paskui socialistas M. Janus 
kevičius atsako karininkams 
kairiųjų vardu. "Draugai, kari 
ninkai! Mes nė minutės neabe 
jojame, jog jus su mumis, joj 
mes susivienysime štai, po šit? 
raudona vėliava.

"Mes, draugai, tikime, kad š' 
vėliava netrukus plevėsuos vi 
šame pasauly. Internacionalas 
jau gimsta. Tada ton viso pa 
šaulio tautų šeimynon lygio
mis teisėmis įeis ir laisva demo
kratinė Lietuva. Mes turime 
pasveikinti tą Rusų revoliuciją 
kuri davė teisės mums čia susi
rinkti. Tegyvuoja revoliucija! 
Tegyvuoja Internacionalas! Te
gyvuoja visų tautų federacija 
Tegyvuoja Steigiamasai Lietu 
vos Susirinkimas!” 
ilgai ploja.)

Bolševikai neduoda 
vėliavos.

Įspūdis buvo labai didelis, bet 
šiek-tiek sugadino paskui V 

Rckašiaius ir d-ro Sližio kalbos 
Pirmasai bolševikų (Lietuvi’ 
Rajono) vardu perskaitė ilgą 
pranešimą, kuriame išrodinėje 
šito Seimo žalingumą ir baigda 
mas sveikino tuos, kurie Seinų 
boikotavo. Jokio pritarimo kai 
bai nerado. Draugai karininkai 
tuo pasakė,kad jie nieko bendra 
su tokiais žmonėmis neturį ii 
ne tokiems vėluvą teikę. Reka
šiui pabaigus, dar kartą užtrau
kta "Lietuva, tėvynė".... ir mar
selietė.

D-ras Sližys, matyti, ką tik 
atvykęs į Seimą ir negirdėjęs 
susirėmimų dėl prezidijumo, pa
ėmęs žodį taip-pat nepapras
tam pranešimui,, ima kalbėti a- 
pie visų Seimo narių solidaru
mą. kad visiems kairiųjų obal- 
siams pritaria ir dešinieji. Sa
lėje kilo trukšmas: "šalin!"
Padaryta pertrauka.

Klerikalų prezidiumas puola.
Po pertraukos pirmininkas 

Čepas praneša, kad prezidiju- 
mas atsisako nuo savo pareigų, 
kadangi didelė Seimo dalis iš
reiškė jam savo neužsitikėji- 
mą. Vėl kalbos dėl prezidiju-

liucijas ir' savąsias rezoliucijas 
viešai paskelbdami, vaizdžiau 
nurodyti darbo žmonėms tikrą
jį tu partijų veidą. Kartu pa
brėžiame, kad jokios atsakomy
bės prieš demokratiją už Seimo 
didžiumos nutarimus 
tų-liaudininkų frakcija neneša.”!

Smolskis perskaitė social-de- i

tęsia 
mušt;

(Pabaiga)
Tuomet social-liaudininkai ir 

social-demokratai praneša, kad 
jie rinkimuose nedalyvauja ir 
išeina iš salės.

Salėje pasilieka 158 žmonės. 
Kvorumas yra. Svarstoma, kiek 
žmonių prezidijuman rinkti. F. 
Leonas siūlo po 2 nuo partijos. 
Pasiūlymas priimtas. Siūloma 
kandidatai: prezidijuman—Li
sauskas (santarietis), M. Čepas 
(bepartyvis), d-ras Bukontas 
(pažangietis), stud. Endziulai- 
tis (krikšč.-demokratas); Į se
kretorius—Burba (santarietis), 
Bužinskas (pažangietis), inž. 
Šimoliunas (bepartyvis), Biržys 
(krikšč.-demokratas). Balsų 
dauguma visi pasiūlytieji kan- 
didtai priimti.

Pertrauka pietums iki 7:30 
valandos. Paskirtą valandą sa
lėje kairiųjų nėra. Seimas jų 
laukia. Posėdžiui prasidėjus, 
pirmininkas praneša, kad pre
zidij urnas vietas taip pasiskirs
tė: pirmininkas M. Čepas, pir- 
niasai padėjėjas Lisauskas. Pas
kui pirmininkas skaito tuos 
sveikinimus, kurie Seimui at
siųsti. Sveikina A. Rimką, šei
nius ir Aukštuolis, Lietuvos ir 
Gudijos lenkų sriovių ir griupių 
Bloko laikinasai Komitetas. 
Voronežo moterų kuopa ir kt.

Paskui pirmininkas primena, 
kad čia yra senas Prūsų Lietu
vos veikėjas M. Jankus, kurį se
noji rusų valdžia buvo išvežusi 
į nelaisvę. Susirinkimas gausiu 
delnų plojimu sveikina Jankų.’
kuris šiame Seime yra lyg Ma-1 mokratų panašaus turinio pra- 
•žosios Lietuvos simbolius. Jan
kus dėkoja ir linki, kad kuo- 
greičiausia išsipildytų visų lie
tuvių noras susijungti vienan 
kunan. Z. Valaitis sveikina 
Seimą Prūsų Lietuvių vardu.

Svarstoma, ar duoti spren- 
’ džiamąjį balsą Tautos Tarybos 

nariams, ar ne. Priešingi buvo 
tik vieni social-demokratai, nes 
Tautos Taryba nebuvusi rinkta. 
Social-liaudininkai sakė, kad 
Tautos Taryboje buvo neatskir
ti asmens, bet partijų atstovai, 
kad jie varė atsakomą darbą ir 
todėl Tautos Tarybos 
balsą reikia duot.

Kairiej i demokratai 
savimo susilaikė, nes. 
manymu, Tautos Taryba yra tik 
Petrapilio ir Maskvos Tarybi. 
Didele balsų dauguma Tautos 
Tarybos nariams nutarta spren- 
džiamasai balsas duoti.

Social-liaudininkų frakcija pa
siūlė duoti sprendžiamąjį balsą 
ir trijų pirmųjų Dūmų atsto
vams (ketvirtosios Durnos ats
tovai Įeina į Tautos Tarybą ir 
kaipo tokie jau gavo balsą). Jie 
juk anais laikais vieni tik ir ga
lėjo drąsiai tarti teisybės žodį. 
Jų dalis savo pareigas šventai 
pildė. Social-demokratų frakci
ja buvo priešinga šitam pasiū
lymui dėl to. kad. jos suprati
mu, tie atstovai neatstovavo 
plačiomis miniomis. Krikšč. de
mokratai taip-pat priešingi, nes 
sako, jei ketvirtojon Dūmon iš
rinko kitus atstovus, tai reiškia 
jog buvusius atstovus pripažino 
kai kuo netikusiais. Pi ieš bal
savo ir Santara su Pažanga.

Už balsavo 113, prieš 120, su
silaikė 25.

Socialistai neprisiima atsoko- 
mybės už Seimo didžiumos 

nutarimus.
Toliau P. Balys skaito nepap

rastą social-liaudininkų prane
šimą. štai jis:

"Kadangi Rusijos Lietuvių 
Seime dalyvaujančių nors ir ne
žymi didžiuma aiškiai klerikale 
ir buržuazinė;

"Kadangi iš jų visuomenės 
platformos ir iki šiolaikinio vei
kimo aišku, kad ir Seimo nuta
rimai bus persisunkę reakcine, 
demokratybės bei socijalistinės 
visuomenės reikalams priešinga 
dvasia ir, tuo budu. Lietuvos 
laisvei žalinga;

"Kadangi tokie nutarimai, 
dažnai gražiais obalsiais padai
linti, gali suklaidinti musų pla
čiąją visuomenę, lygiai ir kitų 
šalių bei tautų demokratijas;

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 
baltu. Toji mostis 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. Boa 36, . Holbrook, Mass.

245—247 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

I,

Parduodu Paminklus ir Kviet 
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešim ui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
Gyvenimo vieta: 237 D Str.,
Tel. So. Boston 1052-W..

»

socijalistu- 
šiton komi- 
siunčia tik 
informaci-

nešimą.
GEGUŽĖS 29d. POSĖDIS.
Renkama presos komisija ne

lietuviu spaudai žinioms teikti. 
Balys praneša, kad 
liaudininku frakcija 
sijon savo atstovus 
patariamuoju baisu 
jos tikslams.

Yčas siūlo ton komisljorTrink- 
ti ne nuo frakcijų, bet tuos žmo
nes, kurie šitam darbui bus tin
kamesni. Ir, sužinojęs visų 

'.frakcijų kandidatus, pasiūlė rin- 
.. kti šiuos žmenes: Blyną, M. Yčą 

nanam. save), Milčių, kun. Tumą.
■ P. šalčių, kun. Bumšą. Sidzikau
ską. K. Lekecką, Grigaiti ir 
Staškevičių. Visi išrinkti.

Kad Seimo atstovams be var
go galima butų iš Petrapilio iš
važiuoti, nutarta prašyti Durnos 
atstovų šituo reikalu pasirūpin
ti.

Kalbant dėl Seimo kvorumo, 
M. Yčas siūlo visų atstovų treč
dali. Pasiūlymas dauguma bal
su. socialistams liaudininkams 
ir social-demokratams susilai
kant, priimtas.

Reikalinga atsakyti sveikinu
siems Seimą ir savo keliu pas
veikinti vieną-kitą organizaciją 
arba asmenį. Tą darbą prezidi- 
iurnas siūlo pavesti atskirai ko
misijai, kurion Įeitų visų frak
cijų atstovai. P. Balys praneša, 
kad socijalistų-liaudininkų fra
kcija savo atstovų ton komisi- 
jon nesiūs. Mes sveikinsime tik 
savo draugus. Sveikinimai bus 
nuo širdies tik tada, jei sveikins 
savi žmonės, čia taip nėra, nes 
Seimo didžiuma klerikalinė ir 
buržuazinė

Seime raudona vėliava.
Jam pabaigus kalbėti, įeina 

raudona vėliava nesena lietu
vių Karininkų Suvažiavimo de
legacija iš 4 žmonių: d-ras Žem- 
gulis, Rasikas, Natkevičius ir 
Žilinskas. Delegacijos vardu 
prabilo d-ras žemgulys: "štai 
mes. lietuvių karininkai, susi
rinkę iš įvairių įvairiausių vie
tų. jau kelintą dieną tariamės 
ir laukiame jūsų. Mes norėjo
me ir tikėjomės matyti jumyse 
visos Lietuvos atspindį, mes ti
kėjomės. kad jus tinkamai išri- 
šite visus skaudžiausius musu 
reikalus, bet—apsirikome.” Pa
skui skaito štai kokią rezoliuci
ja:

nuo bal- 
ju nusi-

ji

(Visa salt

raudonos

nuo partijos 
pirmininkas, 2 

Kandidatai: 
—J. Smols-

rz;

i
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Gen. Gurko už carą.

Karininkai tik socialistams 
pasitiki.

”Mes, karininkai lietuviai, 
”(1). Apsvarstę faktą socia-

Šiomis dienomis telegra
mas iš Petrogrado pranešė, 
kad generolas V. I. Gurko. 
buvęs vyriausis pietvakarių 
fronto armijos vadas, tapo 
areštuotas. Už ką ji arešta
vo, iš pradžių nebuvo žinių.

Dabar gi pranešama, kad 
Gurko buvo tikras judošius. 
Darant caro rūmuose kratą 
atrasta gen. Gurias laiškas, 
<urį jis rašė Mikei jau po to, 
taip šis buvo numestas nuo 
sosto. Šitam laiške Gurko 
užtikrina numestąjį carą, 
kad jis pasilieka ištikimas 
senajai tvarkai ir carui, bet 
"tuom tarpu skaito reikalin
gu taip elgties, kad išrody- 
tų, jog jis—revoliucijos ša- 
ininkas.”

Taigi pasirodė, kad gen. 
Gurko labai pavojingas re
voliucijai žmogus. Turėda
mas savo rankose armiją, 
grogai pasitaikius jis galė- 
ų užpulti revoliucionierius 

ir padėti carui vėl atsisėsti 
ant sosto. Todėl ji ir suėmė.

V
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EXTRA! EXTRA! EXTRA! *

“DILGELES”
Keliasi iš numirusių. Aleliuja!

Mano
Ypatiškas^ 
Pranešimas 
Vilties.

.M noriu susipažinti su kiekvienu ser- X 
ra ačiū. HeOnriUcafi kalbančiu vyru ir mo
tore poaomly-e. Al t»oriu. kad jie piane 
žinotų. Kaipo tegintą draugą Ir cereduri — 
kad žinotų kas ai esu —kuomi ai r$w—ka 
esu padaręs praeityje Ir kad Žinotų apie pra
kilnų darbų, kurį ai dabar veikiu. 11 mano 
paveikslo jus galite tvatyti, kad ai užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Manef plaukai dabar yra pabalę detei 
mano i!t:ų metų mokslo, tirinęjirnų ir patiri- 
mo. Al atidžiai stu<!ijivau ir ttrinėjau tas se
nas. chroniškas, riliai įsisėdusią* ligas, taip 
sunkiai rydoenas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. Al noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminė* vyras bei moteris 
savo negales man atneltų. Al jiems tevsin- 
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
l)u-x!anią Knygą ir skaitykit* BUM pre- 
neilaia vllfleu.

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 užsirašvkit "Dilgėles.” Prenumerata me
tams 1 doleris. Pavienis numeris 10 centų.

įI
I

HUžsisakymus siųskite šiuo adresu:

J. NEVIACKAS, s
149 Millbury St., Worcester, Mass. į j

v Va

’t

3

v j
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© 
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Oyslos (hemoroidai). 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniškų ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jim&s, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiskai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI

. V ParsisiŲndinkitc kepiją tos lcaygos šiandien. .Toje paša-
'' kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 

gandeliu žinijos ir užturi tokias informaeijas ir patarinins, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurio ketina apsivesti. Jeigu uorite 

kaip jums gali būti sugražinta justi senu laiku svai- 
kata, stiprybė ir C7vingtimas, jus turite tuojaus jmrsisiŲsdiati 

n*. šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
z negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo

vardą ir adresą aiškia; parašytą ant dykai duodamos knygos 
kttpcno. esančio apačioje. Liaukite mokėją sunkiai uždirbtus 

1 pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą j aveš* 
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite sav. 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYCOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iikirpk ir siusk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas taus ateitą greitai.

Dr, J. RUSSELL PRICE Co., L1101 - S So. CUnton St, Chicago, HL
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus paskuti V1M1 dykai, apmokėta 

pačta jusu brangią njerUkaliAką knygą.

▼ardas ir pavardė
Gatve ir No.........
Miestai .................. 4 .. VtlfMJ*..
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8 KELEIVIS. —

Vietines Žinios

9

Lietuviai pasiuntė Wash- 
i ingtonan protesto rezo

liuciją.
Rugpjūčio 19 d. vakare, 

Lietuvių salėje Įvyko LSS. 
60-tos kuopos sušauktas lie
tuvių mas-mitingas. Kalbė
jo J. B. Smelstorius, paaiš
kindamas kaip socialistų 
spėkos smarkiai auga, kaip 
tarptautinė socialistų Stok
holmo konferencija baugina 
sugriautojo seno svieto val
donus ir kaip darbininkai, o 
ne viešpačiai prikels iš griu
vėsių naują pasauli. Antru 
atveju nurodė valdžios kėsi
nimąsi imti kariumenėn ne- 
piliečius ateivius, paraginęs 
prieš tai užprotestuoti. Su
sirinkimo vedėjas d. A. Kup- 
stys iš "Keleivio” perskaitė 
protesto rezoliucijos proje
ktą anglų kalboj. Susirinki
mas rezoliuciją vienbalsiai 
užgyrė.

Nors diena buvo karšta, 
tečiaus publikos buvo pilna 
svetainė. Aukų agitacijos 
reikalams suaukauta $16 su 
centais.

Be to, dainavo Birutės 
Kanklių Choras ir pianu pa
skambino ir padainavo p-lė 
Nelė Sinkevičiūtė.

Proletariato armija pasi
didino ir šį vakarą bent de- 
sėtku naujų taikos ir laisvės 
karžygių.

O

Darbininkų Taryba dar
buojasi.

Bostono Darbininkų Ta
ryba, sykiu su socialistu 
centraliu komitetu stropiai 
darbuojasi. Nuo atmenamos 
darbininkų demonstracijos 
prieš karę, kuomet jūrei
viai, kareiviai ir padaužos 
su policija padarė užpuoli
mą, gal manydami, kad nu- 
gąždins darbininkus, bet iš
ėjo kaip tik priešingai, dar
bininkai įgavo da daugiau 
drąsos ir energijos ir kiek
vieną nedėldienį Common 
sode laiko mas-mitingus.

Rugp. 19 po pietų vėl bu
vo mas-mitingas. Draugui 
Oneal pirmininkaujant kal
bėjo keliatas gerų kalbėto
jų, išparodydami kapitalis
tų ir jų interesus atstovau
jančios valdžios darbus. 
Vienbalsiai 3000 žmonių mi
nia priėmė protesto rezoliu
ciją prieš kapitalistų elgi
mąsi su *IWW unijai pri
klausančiais darbininkais; 
prieš E. St. Louiso skerdynę 
ir prieš d-go Thomas Moo- 
ney persekiotojų niekšys- 

• tęs.

■

t Socialistai nuskyrė savo 
Kandidatus.

Artinanties Bostono mie
sto valdybon kandidatų no
minacijai, rugp. 20 d. Bosto
no socialistai iš savo puses 
nutarė statyt kandidatais i 
sekančias vietas sekančius 
draugus: James Oneal—i 
majorus; į miesto koncilium 
(tarybą) nutarta statyt 
dr-gus: Richardsą, McDo- 
naldą ir Hendersoną; Į mo- 
kvklų komitetą — d. Dr. 
Gallvin ir Mrs Hoffman; Į 
šerifus John W. Shermaną.

Kampanijos komitetan iš
rinkta: Joseph Bearak, Ch. 
J. Jonson, Sannman,. M. M. 
Plepis Meizovitz, Landsberg 
Lubin ir Canter.

LSS. Vl-to rajono vakarienė 
• Rugsėjo 1 d. (subatos va

kare) įvyks Lietuvių salėje 
LSS Vl-to rajono rengiama 
vakarienė. Tikimasi dau
gelio svečių iš visos apielin- 
kės, taipgi tikimasi, kad ga
lima bus turėti ant vakarie
nės gerbiamą svečią d. P. 
Grigaitį. .

Be vakarienes bus smagių 
pasikalbėjimų, žaidynių ir 
Birutės Kankini choro dai
nų bei muzikos.

Rusijos Komisija Bostone.
Atvažiuojant Rusijos ko

misijai Bostonan, miesto 
valdyba išleido į bostonie
čius savo atsišaukimą, kad 
dėl pasveikinimo tos komi
sijos papuoštų savo namus 
Rusijos republikos vėliavo
mis. Tik nepasako, kokia 
Rusijos republikos vėliava 
yra.

Rusijos komisija susideda 
iš »šių asmenų: Boris A.

PRAKILNI VAKARIENE
IR ŠONAI!

Rengia LSS. VI rajonas 
Subatoje

I Rugsėjo. Sept ,1917
LIETUVIŲ SALĖJE,

SO. BOSTONE.
šokiai prasidės nuo 7 va- 

Bakmetiev, dabartinis Ru- kare, vėliau bus vakarienė, 
sijos ambasadorius \Vash- Gerbiamoji visuomenė yra 
ingtone: generolas Roop'as: kviečiama atsilankyti, nes 
pref. Borodin; pulkininkas turėsite daug smagumo. 
Oranovski; Rusijos finansų 
ministeris M. Novitski; 
Rusijos užsienio reikalu mi- 
nesteris M. Sookine: Rusi
jos pirklybos ministeris M. 
Omelčenko; kapitonas Du- 
basov; kap. Šut; baronas 
Gunzberg (publicistas) ir 
sekretoriai: Karovitis, Pu- 
tilovas ir Donohue.

Milžiniška paroda buvo 
21 rugp. Komisiją parodoj 
lydėjo G. A. R. pulkai sene
lių vateronų. Po parodai 
buvo prakalbos. Sekančia
me num. plačiau tatai 
aprašyta.

DOMAI VISŲ LIETUVIU.
Paskutiniu laiku kasdiena daugy i>ę 

laiškų gauname su klausimui' ap:e 
dėjimą pinigų į RUSIJOS \ \l.S l MI
NĖS APSAUGOS BANK \S. lodei 
visiems žingeidaujantiems šiuomi ir 
atsakome.

Kadangi Dardaneliai uždaryti, kiti 
ri Juodųjų jūrių uotai neišgali tiek 
daug grudų ir kitų neapdirbtų prek.u 
išvežti, kurias prieš karę Rossija iš
veždavo į Italiją, į Franciją ir į kitas 
valstybes. Taipgi ir Vokieti;.: audo- 
lavos Rusijos grūdais, viet . >ar 
Russija savo priešam duonos parduo
ti negali. Anglija prieš l ar< is Ru'- 
šijes išveždavo daugybę visokių pre
kių ir grudų, dabar gi tiek daug iš
vežti negali, nes vienintelis uostaa 
Arkangelskas, per kurį gulima butų

1 B. S- Stone, Oph.D. |
Aki* |

! Specijalištas. a

SAUGIAUSIA BANKA

So. Boston Trust Co.

Kviečia RENGĖJAI.

I

BORDENS 
Malted 
Milk

< re>
OGU MANO •

HAS NO EQUAL

u XA.

bus

> 
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10 m. So. Bostone.
399 Broadvay,

į 80. BOSTON, MASS.

Dr. A. F. CRISTON
išvežti, užverstas 
•ys kariuomenei 
kiais.

Didesnę

amunicija ir k1 
reikalingais įran

amunicij-'s-ginklų 
. _______ Amerikos Suvie

nytų Valstijų, už kuriuos turi mokėti 
pinigais ir tokiu budu į užrub.v.į iš- 
niokąma daug pinig . tada ča: 
prekių neparduodant, iš užrub 
<ių įplaukų nėra, t; 
nupuolimo Russijo 
tQ-

Pasibaigus karei, vada Ru; 
prekes 

vieloje gryno aukso, 
~ ~~ J ?s kilti ir 

pirmiau buvusios 
gal augščiau pa- 

iabar ir yra pa
snigus į l‘l SSĮ- 

\PS \l GOS 
Russijos-Lię- 

•eriausn
RUSSIJOS 
todėl, kad 

psaugojimo pa
niekai! negali

Didesnę dalį 
Russi'a perka nuo

p savu 
;ž»o ju- 

ir yra priežastis 
ubiiu iki 2 cen

vėl

Į

ir

?!

(Buvusi Mattapan Deposit & Trust Co.)
So. Boston, Mass.474 Broadway,

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

JOSEPH A. MAYNAR.—PREZIDENTAS

KAPITALIS ..

KONCERTAS.
Cambridgeaus Liet. S. 71 

kp. rengia Subatos vakare 
22 Rugsėjo-September, la
bai grąžų koncertą kuriame 
dalyvaus gerb. M. Petraus
kas ir kiti gabiausi lietuvių 
muzikai ir dainininkai.Kon
certas bus Eikš Hotel ant 
Centrai squaro, Cambridge. 
Visi lietuviai malonėkit at
mint ir pasirūpint tikietus 
iš anksto, nes koncertas iš 
visokių atžvilgių bus žingei
dus, todėl kiekvienas turėtų 
atsilankyti. Nepamirškite.

Tikietus iš anksto galima 
?aut K. Šidlausko aptieko- 
je; ”Ateities” ir „Keleivio” 
Redak. So. Bostone. Bartke
vičiaus krautuvėje 877 Cam
bridge str., K. Valasko bar- 
’daskutykloje, 705 Main st., 
Cambridge. Komitetas.

Nesirūpink apie savo 
popietini užkandį.

Jeigu esi perdaug užimtas ir ne
gali palikt darbą ir nueit užval
gyt, tad labai lengva pasitaisyt 
pačam bliudelį

BORDENS 
Malted Milk 

IN THE SGUASE PACKAGE 

šilto ar šalto ir užkąst su pyra
gaičiais, Krekems arba Cukriniais. 
Tas aprūpins Jus su gardžiu ir 
užganėdinančiu užkandžiu. Kodėl 
nepamėginti dėl parmainos. 

PIRK PAKELĮ ŠIANDIEN
Parsiduoda kiekvienoj a pl iekoj

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk
Malted Milk Dept.. K 

Berden’s Condensed Milk Co. 
New York.

Įdėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedi ir sampelį, pakaktinai iš
bandymui.
Name............................................................

Address

28-tas Didelis 
METINIS BALIUS!

■engia Susiv. Lietuv. šv. Ka- 
cimiero Dr-ja, So. Boston, 
Mass. 3 d. Rugsėjo-Sept. T7. 
(Labor Day) prasidės 2-rą 
zal. po pietų ir tęsis iki 12 
/ai. naktį, Lietuvių Salėje, 
kamp. E ir Silver Sts., So. 
Boston, Mass. Bus vienas 
iš gražiausių balių. Yra nu
samdyta gera orchestra, ku
ri griež kaip lietuviškus, 
taip ir įvairius šokius.

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

Visus širdingai kviečia 
skaitlingai atsilankyt.

THOMAS PARK LIETUVIŲ ŽINIAI 
■ Dominika* J. Olseik. 25 Aug. atidarė 

BUČERNŲ ir GROSERNĘ 
kampas Gate ir 314 E. Sth Streei.

Tavcras visados bus šviežias. Pa
tarnavimas kuopuikiausias. Čia vi
sus valgomus daiktus gausite pigiau, 
negu kur-nors kutur Ypač gyvenanti 
aplink Thomas Park lietuviai turės 
varią ir po ranka puikią bučernę.. .
Savo kostumeriams duosiu Legal 

štampas. Meldžiu užeiti ir persitik- 
inti.

IEIKALINGI DU DARBININKAI
Kooperacijos krautuvę Cambridge. 

Turi suprasti gerai abelnai visą dar
ią. Vienas turėtų suprast ir knyg- 
edystę. Dabartiniai darbininkai pa

šaukti į kariumenę. todėl jų vieton 
reikia kitu. Atsišaukite tuojaus. (?)

J. VERSI ACKAS,
39 Portland st., ..Cambridge. Mass.

oradės gabenti sa. 
mokėti grūdais, v , „ .
tai vertė rublio un ai prade 
gal greit daeis ik; 
jo vertės 52 centų, 
kils. Todėl tiktai 
siųsti sutaupytus 
JOS VALSTYBINES 
BANKAS Kiekvi o 
tuves piliečio pinig. ’ns yra 

ansaugiausia ieta
VALSTYBINĖ BWKA
>adėti pinigus ant 
ral Russijos įstai..- niekad, negali 
būti konfiskuojami apmokėjimui, ka 
oo privatiškų, taip- ir valdiškų sko
lų; todėl kad esti išmokami depozi- 
"oriui visada ant kiekvieno pareika- 
avimo, be skirtumo, ar depozitoriu.s 
gyventų Russijoje. ar užrubežy ie.

Jeigu dabar, gyvendamas Ameri- 
joje padedi 1000 ablių nėr nąusų 
banką, tai užmoki tiktai $227.' pa- 
<o( jūsų pinigai galės mitra-oje bati
koje, Datol bus miskaitliuojama 3 
'uoš. Pas:baigus karei, kaaa rublis 
daeis iki buvusios jo vertė*, jus gal 
oanorėcumet. kad jūsų pinigus iš Ru- 
ijos pervestame Amerika, tada 

<sip rublis bus 5(k . tai vietoto dabar 
Įdętų $227.00 jus gausite $500.00 t. y. 
jūsų pinigai atneš iums pe!r.<. >27:’.j).» 
š už kiekvienus r..dus nuo kiekvieno 

1,000 rublių gausite nuošimė ų no 
•ublių, tok’u budu jus savo mažą ka- 
>italą padidinate bsveik tris kartus, 
nieko neveikdami ir tuomi aprūpinate 
savo ateitį. Pasibaigus karei, jei 
ius grįžtumėte į Lietuvą, ta -gi dar 
naudingiau yra pasiųsti j::-., sutau- 
»ytus pinigus i RUSSIJOS APSAU

GOS VALSTYBINES BANKAS, t 
tel, kad Lietuvos, kaipo mažos vals
tybės pinigai bus daug žemesni už 
Russijos ir tokiu udu, tada paimda
mas, beveik tris kartus daugiau ne
gu idėjai, ne tik pats save aprūpin
si, bet tuomi ir savo tėvynės turtą 
padidinsi.

Šį klausima, rodos jau užtektinai 
naa'škinome. bet jeigu kuriems bus 
iar neaišku, rašykite, arba kreipkitės 
ypatiškai. su mietu noru kiekvienam 
paaiškinsime plačiau

Juozas Kowalauskas
MUSŲ BANKAS PO TIESIOGI

NE SUVIENYTU VALSTIJŲ VAL- 
PŽ1OS PRIEŽIŪRA IR UŽSTATU 
'59.000. MES PRIIMAME PINIGUS 
ANT APSAUGOJIMO 1R MOKAME 
1-tą NUOŠIMTI. MES SIUNČIAME 
PINIGUS Į RUSIJA IK I KITAS 
VALSTYBES VISO PASAULIO.

PAGAL DIENOS KURSĄ. NOTA- 
RIALIŠKUS IR TEISMO DALYKUS 
Vedame. MUSU BANKAS 
sis už visos Massachusets 
LIETUVIU BAANKAS.

GUBITOSI — KOVVAL 
111 SALĖM ST

PASTABA: 8 
kimą, kad nepakiiutumet pas žyde 
liūs.

101 MARLBOROUGH ST.,
netoli Massachusetts avė.

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimui 

gydymui kiekvieną dieną.

Valandos: Nuo 9—11 iš ryto; po p 
nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
Privatiškas Lygonbutis su 26 ge

roms lovomis. Visais moderniškais 
.taisymais ir aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausią 
atyJą atkreipia ant visų ligonių, jei- 

pagelba arba gydymas yra gaii- 
. Kreipkis tuo adresu:

Marlborough Street,
Boston, Mass.

Tel. Back Bay 807.
gonius ateina į namus apžiūrėt 
pareikalavimo. Gydau jau per 18 

Kalbame ir rusiškai. (28)

g u 
mas.

101

i

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

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

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

Prie So. Bostono Trust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlauskas, aptiekorius 
ir Liet. Šelp. Fondo kasierius; 
Jonus Mathus;
Antanas Ivaszkievicz 
kitų.

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo
nors neištikimose vietose, 
padėtų į saugių bankų kuri 
po Valstibės priežiūra ir 
moka visiems teisingą nuošimtį
l’adėt į banką galima ir po ma-

F. J. Bagočius; 
ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

bet 
yra 

kuri I

i

PIGIAI ANT 
PARDAVIMO.

žemės daržui, netoli nuo 
Heights. Kreipkitės

12 lotą
Arlington
pas (?) 

DOMINICK KLINGA
U Ferdinand str., Boston, Mass

Idealis 
Muilas

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

Severa’s 
Medicated 
Skin Soap

(Severos Gydantis, Odinis 
Muilas) atsako visiems ši
tiems reikalavimams. JĮ myli 
vaikai. motinos vadina ji 
draugu. Jis yra kasdien var
tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.
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Jei uždirbi mažiaus kaip 
$5.00 į dieną, 
mesk savo senąjįTai 

bą ir pradėk dirbti prie musų. 
GVARANTUOJAME, kad kiekvienas 
vyras arba moteris uždirbs nuo $5. 
iki $S. į dieną. Su musų NAUJAI 
išrasta MAŠINA dėl aštrinimo peilių 
ir žirklių. Perka kiekviena moteris 
iš pirmo pamatymo. Pirma negu 
pradėsi dirbti, gauk vieną dėl išmė
ginimo DOVANAI. Jei apsiimsi ap
mokėti už prisiuntimą, tai prisiųsk 
savo vardą, o mes pasiųsim vieną 
mašiną tuojaus. (35)

TlIE M. SHARPENER, I). A.
4-156 S. Hermitage Avė.

CH1CAGO, ILL.

I

| J. MATHUS 

Geriausias Lietuvio 
'< SALONAS IR RESTAURACIJA.

Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
it ir užkandžiai. Patarnavimas prio- 

lankus.
{ Parankiausia Lietuviška užeiga.

J. MATHUS
J' 312 Broadvvav. So. Boston. Mass.

\ įsada spindi juokais ir aštrios teisybės spinduliais.
Jame rasite:
Eibes juokingu straipsniu, 
šventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigu žiedus,
Dvasiškus apdūmojimus ir Atlaidus,
Velnių Paveikslus tiesiog iŠ Pragaro, 
Jagamasėių ir jų storukių gaspadinių 

pikčesius,
Tikietą i Dangų, ete., etc.

Metams Vienas doleris.
Numeris—Dešimtukas.

251 BRCADNVAY, 
| --------------------AR1HF

“KARDAS”
SO. BOSTON, MASS.

3

& & £ 4* ir £
SEVERA’S 
ANTISEPSOL 
yra anuseptiškas 
skiedys vidujiniam 
ir išlaukiniam var
tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
les. taipgi vietiniam 
pritaikinimui.

Kaina 25 centai

SEVERA’S
FOOT POtfVDER 

(Severos Proškos 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptiškos proskos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo 
nrskaitavimo. 
brinkimo,
niežėjimo ir šutimo 
koių.Kaina 25 centai

kojų 
£, p 1 " 

skausmo,

Apart augščiau minė
tų preparatų, dar at
kreipiame atydą j kitas 
gydomąsias toalctincs 
reikmenas. išdirbinėda
mas ir pardavinėjamas 
po “Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tikta: tikrų Se' eros pre
paratų. parduodamų vi
sur aptiekose. arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalite.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPID5, I0WA
v

EDIS0N PATENT CO. Ine
Kuri atlieka ažiovinimus visokiu išradimu dėl užpatentavimo. pažinio- 
ja visus Lietuviškus išradėjus, kad vietinė Valdžia pajieško KARIŠKŲ 
IŠRADIMŲ, tinkamų ant jūrių ir ant sausumo*. Progą ta turi kiek
vienas. Kariškus išradimus per mus vietinei valdžiai dėl peržiūrėjimo ir 
NUPIRKIMO PERSTATYTI. Su firmoms panašiais vardais neturi 
jokios sujungos).

EDISON PATENT CO.. Ine. (K.S.) 256 BROADYVAY. NEYV YORK.

k

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKI!’ 

"KELEIVJ.”

oro
Sutaisytas iš fornulos- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokouinku,

o FLOJ 
apsirciškiT esąs stebėtinai pasekmingu 

n. <• g-limn ir Žanu, ger-
klės 'skaudėjimo, dusulio, gaivos 

■—j skaudi p m't. n.:stojimo apetito, 
m f šalt i > rait oje, eet.. ect., Sutai- 
filil sv::,as labai pagarsėjusio

Pilii-EXPEILERIO- 
seno ir ištikime <!raugo šeimy
nos. naudojamo v šamo pa an- 
lyjc jmt Į'Gsę šimtmečio—35c. 
t.; bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTER & CO. 

H—SO nashisgtoa Street, Nev 2’afc.
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Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA

meto i ■-
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dtklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai graži, usia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekviena, nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau- 

«ia i siųst loney Orderiu,”popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverte. užrašius aiškiai adresus aavo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. starke.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
■ įjįąmortTi. ■ ■

■n
t

• . • ♦

Geriausia
Lietuviška Aptiek So. Bostone 

ir apielinkčj
Gyduoles sutaisome 

ir prisiunčiame 
visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

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 1.09
Nuo Reumatizmo ............. $1.0u

25c
50c
25c
50c
20c
2nc

1.60
1.00
50c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

Z Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. $o. Bostcflass.

GERI AUSIU LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

E. J. Mažeika

Taipgi užlaiko visokius

I
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

LIETUVIŠKUS. ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt.

Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausite 
teisingą ir gerą patarnavimą.

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

į- ..-J f




