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Metas XII.

Caras numestas nuo sosto, visi jo ministeriai kalėjime, o Rusija republika
Žmonės sukilo dėl stokos maisto. Dūma pareikalavo iš caro, kad butų pavaryti senieji ministeriai ir aprūpinti žmonių reikalai. 
Caras tuomet liepė durną išvaikyt. Durna tam pasipriešino ir nutarė paimti valdžią į savo rankas. Žmonių ir durnos pusėj 
stojo kariumenė ir revoliucija laimėta. Dabar Rusiją valdo išrinktas durnos komitetas, kurį įneina du socialistai, o kiti liberalai.

Rusijos proletarlltls prašu- .. Pr‘e Katarinos tarnalo
. . r . r irusis ėjo visą naktj. Poli-KO —ir C8T0 3Ht sosto noilko. ciją rėmė kariumenė, bet

Darbo milžinas pasiraivė—ir
Dievo pataplinis nusirito

stačia galia j prapulti.
Kad Rusijoj darėsi nepa-Į 

prastos svarbos dalykai, tai 
buvo jau aišku visiems. Jaui 
dvasiško arkliavagio Ras
putino nužydymas liudijo, 
kad tenai kas nors pienuo
jama.

Po tam vėl atėjo žinių, 
kad areštuota 11 karės ir 
pramonės komiteto narių už 
revoliucijos kėlimą. Da vė
liau telegramos sakė, kad 
areštuota keliolika durnos 
narių už prigulėjimą prie 
revoliucijonierių partijos.

Pereitoj savaitėj jau iš
girdom, kad Maskva revo
liucijonierių rankose, kad 
Petrograde daromos dide
lės demonstracijos, kad Du
rnoj opozicija smarkiai ko
voja su valdžios šalininkais, 
ir kad organizuoti darbinin
kai vaikščioja didžiausiais 
būriais ir uždarinėja fabri
kas, norėdami surengti ge- 
neralį streiką.

Aišku buvo kaip diena, 
kad Rusijos proletarijatas 
sujudo. Caras bijodamas 
sukilimo, įsakė savo ber
nams panaudoti aštriausių 
priemonių.

Ištikimas jo bernas gen. 
Šuvalovas išleido grasinan
čią proklamaciją, kad žmo
nės nesirinktų ant gatvių, 
nes kariuomenė juos šau
dys.

Durnos pirmininkas Ro- 
dzianko mušė carui telegra
mą, kad žmonių balsą reikia 
išklausyt. Caras nieko neat
sakė. Tuomet mušė jam ki
tą telegramą, kad žmonės 
nerimauja ir reikia ką nors 
daryti, kad jų reikalavimus 
užganėdinus, nes rytoj „ga
li būt jau per vėlu.” Tuo 
pačiu laiku durnos vardu iš- 
siutinėta telegramos įvai
riems generolams karės 
fronte su prašymu, kad jie 
stotų kartu su durna.

Caras matydamas, kad 
durna nelabai jau ištikima, 
išleido ukazą, kad ji butų iš
vaikyta.

Durna caro ukazą panie
kino ir nutarė veikti to
liaus. Tuomet jau prasidė
jo tikroji revoliucija. Žmo
nės padrąsinti durnos pasi
priešinimu, griebėsi už gin
klo ir prasidėjo kruvina ko
va.

minia vis augo ir augo. Šu- 
I viai pylėsi iš vienos ir iš ki- 
,tos pusės. Bet staiga revo
liucijonierių pusėn perėjo 
vienas pulkas kareivių. Pas- 

jkui šitą nuėjo kitas pulkas, 
j trečias ir revoliucijonieriai 
tuomet paėmė viršų.

„Bet pakol tie pulkai per
ėjo žmonių pusėn,” skelbia 
žinios, „visi naujausio išra
dimo ginklai, išskyrus sun
kiąją artileriją, buvo palei
sti darban Petrogrado gat
vėse prieš žmones.”

Ant skersgatvių ir plečiu 
buvo sustatyti kulkasvai- 
džiai, kurie iškrėtė šimtus 

.šuvinių. Bet kuomet karei
viai galų gale atsisakė į 

•žmones šaudyt, kazokai už- 
, puolė policiją ir nuvijo ją 
atgal. Kulkasvaidžius tuo
met paėmė revoliucijonie
riai.

i

I
REVOLIUCIJONIERIAI 

ŠAUDO į ARISTO
KRATŲ HOTELĮ.

Paėmus Į savo rankas 
kulkasvaidžius, minia at
kreipė juos Į aristokratų 
hotelį, kur dabar gyveno 
veik vieni oficieriai ir ge- 

į nerolai. Kada visos sienos ir 
langai likos suvarstyti ku- 

j lipiomis, minia įsiveržė į 
hotelio vidų. Hotelvje buvo 
daug ”augštos” klesos mo
terų, kurios ėmė klykti ne
savo balsais. Pasirodė, kad 
laike šaudymo buvo sužeis
ta ir viena moteris, kokia 
tai kunigaikščiutė Tumano- 
va. Visi oficieriai ir gene
rolai hotelvje likos nugink
luoti ir suimti.

rius

MUŠĖSI TRIS DIENAS.
Kaip telegramas dabar 

sako, kova tarp revoliucijo- 
nierių ir valdžios Petrogra
de ėjo tris dienas ir buvo 
labai kruvina. Iš pradžios 
daugiausia priešinosi polici-

SLAPTOSIOS POLICIJOS 
ARCHYVAS SUDE

GINTAS.
Londone gauta žinių, kad 

revoliucijonieriai sudegino 
visus slaptosios policijos do
kumentus Petrograde. Kuo
met minia apgulė namą, kur 
buvo slaptosios policijos bu
veinė, žmonės iškrėtė visas 
kanceliarijas, atlupo spy
nas, išlaužė geležines šėpas 
ir glėbiais pradėjo nešti ant 
gatvės įvairius dokumentus 
ir tenai juos degint. Svar
biausi caro šnipų dokumen
tai apie politiškus prasikal
tėlius nuėjo su durnais. Te
čiaus neviskas buvo sunai
kinta. Svarbiausi doku
mentai, kurie parodo visas 
šnipų paslaptis ir visą jų 
organizaciją, likos paimti į 
revoliucijonierių rankas ir 
dabar sulyg tų dokumentų 
yra gaudomi ir naikinami 
šnipai.

Petrograde 5,000 kariu
menės oficierių nuėjo ties 
durna ir pranešė, kad jie ei
na su revoliucijonieriais.

"Atsiminkit budeliai: kada pūslėta proletariato ranka pakils, tai Dievo pateptinių sostai į dulkes subiręs,” pasakė Maskvos revoliucijonie- 
Aleksiejevas, kuomet po 1905 metų caro budeliai vedė ji ant kartuvių.

Ir tie žodžiai išsipildė. Galinga proletariato ranka pakilo ir caras nusirito nuo sosto augštyn kojomis. (Courtesy "BOSTON JOURNAL”)

Laisve visiems Rusijos visas savo" piktadarystes, 

politikos belaisviams..p^auskitPuos 'Kigai-

KARĖS MINISTERIUI 
NUPLĖŠTA ANT

PEČIAI.
Pildomam revoliucijonie

rių komitetui paliepus buvo 
areštuota daug generolų ir 
visi ministeriai. Kuomet 
saugojusieji durnos rūmą 
kareiviai sužinojo, kad du- 
mon atveža areštuotą buvu
sį karės ministerį Suchom- 
linovą, jie griežtai pareika
lavo, kad jis butų atiduotas 
į jų rankas. Per didelį var
gą durnos atstovams pasise
kė kareivius perkalbėt, bet 
jie tuomet pareikalavo, kad 
gen. Suchomlinovui butų 
nors antpečiai nuplėšti. Bu
vęs karės ministeris ramiai 
sutiko priimti šitą pažemi
nimą ir kareiviai tuojaus 
jam antpečius nulupo.

PLĖŠIKUS ĮSAKYTA 
ŠAUDYT Iš PAMATYMO.

Laike didelių visuomenės 
sujudimų, kada valdžia ir 
žmonės būna labai užimti, 
tai paprastai labai įsidrąsi
na visokie vagįs ir pradeda 
plėšti gyventojus. Kilus kurie nelegališkai buvo iš-

|

CARO MINISTERIAI 
SĖDĖS KALĖJIME.

Reuterio žinių agentūra 
praneša iš Petrogrado 16 
kovo, kad prie durnos rūmų 
buvo susirinkę tūkstančiai 
kareivių, oficierių ir papra
stų žmonių. Į juos kalbėjo 
nuo Durnos balkono darbie- 
čių frakcijos narys Kerens-' 
kis, dabartinis teisių minis-! 
teris. Jisai jiems pranešė, 
kad dabartinė valdžia (nau
joji ministerija) užėmė sa
vo vietą pilnai su tuo sutin
kant Rusijos žmonių ir ka
reivių atstovams durnoje. 
Pirmutinis naujos valdžios 
žingsnis, Kerenskis sako, 
bus kuogreičiausia paskelb
ti pilną amnestiją politiš
kiems belaisviams. Visi po
litiški belaisviai kalėjimuo
se ir Sibire bus paliuosuo
ti. „Musų draugai, pirmos 
ir antros durnos atstovai,

biaurųjį caro sostą ir iškel
ti revoliucijos vėliavą. Jisai 
išparodė visas senosios val
džios šunybes, juodus slap
tosios policijos darbus ir iš
reiškė viltį, kad ta tamsioji 
despotizmo gadynė Rusijoj 
jau negrižš.

Pabaigus jam kalbą, ofi
cieriai, kareiviai ir darbi
ninkai paėmė Čcheidzę ant 
rankų ir iškėlę jį nešiojo po 
minią, kuri karštai jį svei- 

Visi prasikaltėliai bus kino.

CARAS AREŠTUOTAS
Iš Petrogrado pranešama, 

kad revoliucijonierių val
džiai paliepus likos areštuo
ti ir caras su cariene. Tegul 
ir jie dažino, kaip gerai sė
dėt kalėjime.

Tūlas kavalerijos oficie
rius norėjo nušauti naują 
teisių ministerį Kerenskį. 
Bet prie ministerio jis ne
priėjo ir suimtas pats nusi
šovė.

Wilsonas šaukia ant 2 ba
landžio nepaprastą kongre
so susirinkimą. Išrodo, kad 
bus apskelbta Vokietijai ka
rė.

Berlyne ir kituose dide
liuose Vokietijos miestuose 
prasidėjo didelės riaušės.

Sąjungininkai j 3 dienas 
iš vokiečių 1,000 keturkam
pių mylių žemės ir apie 300 
miestų ir miestelių.

i

dabar Rusijoj revoliucijai tremti į Sibiro tundras, tuo- 
irgi negalėjo būti kitaip, jaus bus čia su mumis,” sa-
Prasidėjo plėšimai. Nau-i ___ ____
joji valdžia išleido įsakymą koše dabar yra visi senosios 
šaudyt plėšikus iš pamaty- valdžios

kė Kerenskis. „Mano ran-

pasigai
lėjimo!” sušuko minia.
Juos teis prie atdarų durų.

„Draugai,” tęsė Kerens
kis, „atgimusi Rusija ne
naudos • tokių begėdiškų 
priemonių, kokias naudojo 
senoji valdžia. Be teismo 
nei vienas nebus pasmerk
tas, 
teisiami prie atdarų durų.

„Draugai, kareiviai ir pi
liečiai! Aš noriu jums pra
nešti, kad kiekvienas nau
josios valdžios žingsnis bus; 
skelbiamas viešai. Karei
viai, aš kviečiu jus eiti kar
tu su mumis. Dabar gimė 
laisva Rusija ir laisvės iš- 
liaudies rankų niekas neį
stengs atimti. Tik neklau
sykit senosios valdžios 
agentų ir apgynėjų. Klau- 
svkit savo oficierių. Lai gy
vuoja laisvoji Rusija!”

Socialdemokratų atstovą 
nešioja ant rankų.

Po Kerenskio kalbėjo du
rnos atstovas socia-demo-

mo
ministeriai ir

premjerai ir jie turės da-

REVOLIUCIJA APĖMĖ 
VISĄ RUSIJĄ.

Telegramos sako, kad re
voliucijos banga užliejo visą 
Ruijsą. Kronštatas, didelė 
tvirtovė ir kariško laivyno 
papėdė, revoliucijonierių 
rankose. Helsingforsas esąs 
sukilusios kariumenės ap
gultas, nes tenai senoji val
džia da nepasiduoda.

Charkove ant miesto val
dybos namo plevėsuoja rau
dona vėliava, o senoji vėlia
va nutraukta.

Nižniam Novgorode taip
gi sena valdžia nuversta.

atstovas sucia-uemu-, Didis kunigaikštis Mika- 
kratas čcheidze. Jisai kar- lojus liepė paliuosuoti visus 
štai sveikino kareivius ir;politiškus prasikaltėlius, 
oficierius. kurie padėjo Ru- kurie sėdėjo Baku mieste, 
sijos proletariatui nuversti I ant Kaukazo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Iš 
RUSIJOS.

Petrogradas praneša, 
kad visas kariškas rusų lai
vynas Baltijos juroj prisi
dėjo prie revoliucijonierių. 
Taip-pat prisidėjo Viborgo 
ir Sveaborgo tvirtovės 
(Suomijoj).

Numestasai caras, kuris 
pirma buvo sakoma nežinia: 
kur prapuolęs, dabar esąs 
Kryme, savo dvare prie 
Juodųjų jūrių. Tenai jisai 
gyvensiąs su savo šeimyna, 
o jeigu ir tenai jam nebus 
ramybės, jis išvažiuosiąs į 
užsienį, veikiausia Italijon.

Maskvoje paliuosuota
tarp 300 ir 400 politiškųjų 
prasikaltėlių. Slaptosios 
policijos archyvai, kurie bu
vo da nesunaikinti, perduo
ti su visais dokumentais pa
garsėjusiam revoliucijos is
torikui Burcevui.

Didis kunigaikštis (nepa
sakyta katras) išleido ka- 
riumenei ir laivynui prane
šimą, kad caras jau atsisa
kė nuo sosto ir kad jie turi 
kantriai laukti, pakol žmo
nės pasakys, kokia turės bū
ti Rusijos valdžia. Tuo tar
pu gi visų kareivių ir juri
ninkų pareiga yra klausyti 
savo viršininkų ir ginti sa
vo šalį nuo išlaukinio prie
šo.

Visa Kijevo policija perė
jo žmonių pusėn.

Atėję Petrogradan pir
mutiniai po sukilimo Mask
vos laikraščiai buvo parduo
dami po kelis šimtus rublių 
ir atnešė 10,000 rublių. Pi
nigai suvartota maistui.
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maisto

pas carą specialį pasiuntinį 
reikalaudamas, kad senoji 
ministerija butų prašalinta, 
sakydamas, kad jeigu caras 
rems premjero Golicino po
litiką, tai už pasekmes visa 
atsakomybė puls ant caro.

Ant rytojaus, subatoje. 
dumon pribuvo pats Golici- 
nas ir caro vardu apreiškia, 
kad durna turi išsiskirstyt. 
Kilo didžiausia audra ir 
sumišimas. Atstovai apsu
po Goliciną ir grasindami 
kumsčiomis pradėjo šaukti, 
kad jie neis iš durnos. Šin- 
gariovas, Miliukovas ir pats 
Rodzianko smarkiai ėmė 

j smerkti caro valdžią. Tarpe 
i triukšmo Golicinas uždarė 
Į posėdį.

Tuotarpu Petrogrado 
gatvėse prasidėjo atvira ko
va.
Caras bėga iš Petrogrado.
Caras persigandęs 11 ko

vo, nedėlioję, pabėgo iš Pet
rogrado karės frontan, kur 
jis, matomai, norėjo gauti 
kariumenės paramą.

Durna tuotarpu išleido 
proklamaciją, kad akivaiz
doje didelės . betvarkės ji 
ima valdžią į savo rankas, 
kad sena valdžia jau puolė 
ir ministerijos jau nebėra 
(ministeriai areštuoti ir už
daryti kalėj iman).

Sustojo laikraščiai.
Iš pėtnyčios į subatą su- 

' streikavo visi spaustuvių 
I darbininkai ir subatoj, 10 
kovo, Petrograde neišėjo 

(jau nei vienas laikraštis.
Nors laikraščiai sustojo, 

tečiaus žmonės informuoja
mi apie gyvenimo bėgį ge
riau da negu pirma. Tuo 
tikslu durna paskyrė spau
dos komisiją, kuri išleidžia 
tam tikrus biuletinus, kur- 
pranešama visi svarbesni 
nuotikiai. Tie biuletinai 
išvežiojami automobiliais 
po visą miestą ir dalinami 
žmonėms dovanai.

Socialdemokratas teisių 
ministeris.

Naujos ministerijos 
tatan įėjo šie žmonės: 

I G. Ė. Lvovas, vidaus rei
kalų ministeris ir kartu mi- 

inisterių pirmininkas.
Prof. Miliukovas, 

nio ministeris.
Maskvos universiteto 

prof. Manvilovas, švietimo 
ministeris.

A. J. Gučkovas, buvęs du- 
;mos pirmininkas, laivyno ir 
karės ministeris.

M. Šingariovas, Petro
grado atstovas durnoje, 
žemdirbystės mininisteris.

M. Tereščenko, Kijevo 
atstovas durnoje, finansų 

i ministeris.
Socialdemokratas Keren- 

skis, atstovas iš Saratovo, 
justicijos ministeris.

N. V. Nekrasovas, durnos 
vice-pirmininkas, kelių mi
nisteris.

Atstovas M. Godnevas, 
šalies kontrolerius.
Rusija apskelbta republika.

Telegramos iš Petrogra
do praneša, kad Rusija aps
kelbta jau republika.

Dabar, kaip tik tvarka 
nusistovės, visų pirmiausia 
bus sušauktas visuotinas 
Rusijos žmonių atstovi! su
važiavimas. kurie turės pa
sakyti, kokios valdžios žmo
nės reikalauja. Toji diena 
busianti Rusijos Pasiliuosa- 
vimo diena.

Pirma buvo skelbiama, 
kad numestojo caro vieton 
durna paskyrusi jo sūnų, 13 
metų Aleksį, o kadangi jis 
iar perjaunas, tai lyglaiki- 
liu šalies valdytoju turėjo 
būt jaunesnysis caro brolis 
Michailas.

Bet dabar atėjo žinių, 
kad caro sūnūs jau negyvas, 
i caras kažin kur prapuolęs 
:r gali būt, kad jo taipgi jau 
nėra gyvo.

Carizmo viešpatavimas 
jau pasibaigė.

Rusija paliko Republika.
REVOLIUCIJA KILO 

DĖL STOKOS MAISTO.
Berlynas rusų revoliuci

jos priežastį mato 
stokoj.

Apie pasekmingą Rusijos 
revoliuciją vos tik keliatas 
smulkmenų yra žinoma, sa
ko vokiečių užjūrio agentū
ra.

Senoji valdžia matomai 
turėjo savo rankose telegra
fo vielas iki 15 kovo ir jokių 
žinių apie žmonių sukilimą 
neišleido.

Vien tik francuzų visuo
menės judėjimas liudijo, 
kad Rusijoj neramu. Tiesa, 
francuzų spauda neskelbė 
jokių žinių apie revoliuciją, 
bet tas neramumas, koks 
paskutinėmis dienomis vieš
patavo Paryžiuje, buvo iš
šauktas be abejonės Rusi
jos nuotikiais.

Kaip dabar pasirodo, tai 
revoliucija Rusijoj prasidė
jo jau kelios sąvaitės atgal. 
Atskiri žmonių sukilimai 
prasidėjo Petrograde ir ki
tuose didesniuose miestuo
se dėl maisto stokos. Polici
ja ir kazokai užpuldinėjo 
ant minių ir daug alkanų 
žmonių sužeizdavo.

Šitos gatvinės riaušės 
laipsniškai didėjo ir didėjo. 
Krautuvės buvo plėšiamos 
ir streikai plėtojosi iki galų- 
gale tvarka galutinai suiro. 
Petrograde žmonės badavo.

Petrograde prasidėjo ba
das ir tuojaus prasidėjo 
riaušės. Tos riaušės darbi
ninkų apgyventuose apskri- 
čiuose ėjo kelias dienas. 
Anksti ketvergo rytą, 8 ko
vo, tūkstančiai darbininkų 
metė darbą ir apskelbė 
streiką. Pėtnyčios rytą da 
po tamsiai Petrogrado gat
vėse prasidėjo nepaprastas 
judėjimas. Gatvėse buvo 
pilna žmonių. Minios spie
tėsi daugiausia‘apie duonos 
kepyklas ir duonos fabri
kas. Bet duonos nebuvo.

Valdžia matomai supra
to, kad gali prieiti prie di
delio sujudimo, todėl grie
bėsi aštriausių priemonių, 
kad nedaleidus prie sukili- 
rflo. Iš visų apielinkių su
traukė daug kariumenės. 
Kad žmones nugąsdinus, 
būriai kazokų zovada pra
dėjo lakstyt miesto gatvė
mis. Subatos rytą kazokai 
nupyškėjo Nevos prospek
tu ir kelis kartus pralėkė 
per Liteinajį prospektą. 
Niekad ginklų žvangėjimas 
nedarė tokio baisaus Įspū
džio, kaip dabar. Valdžia 
parodė visą savo dantų 
žiaurumą.

Bet žmonių tas vistiek ne
nugąsdino. Kaip tik suba- 
toj iš ryto alkani žmonės pa
tyrė, kad ir tą dieną duonos 
nėra, tuojaus, tarytum ko
kios misteriškos komandos 
įkvėptos, minios susiforma
vo Į eiles ir prasidėjo milži
niška demanstracija, kuri 
dainuodama revoliucijoniš
kas giesmes ir iškėlus rau
donas vėliavas nuėjo mies
to gatvėmis. Dalis tos de
monstracijos susirinko ties 
rotuže, o kita dalis nuėjo 
prieš Petrogrado kariškojo 
komendanto gen. šuvalovo 
namus. Įvairiose vietose 
tarp demonstrantų ir polici
jos prasidėjo susirėmimai, 
kariumenėj gi daugelyje 
vietų pasirodė užuojauta al
kaniems žmonėms.

Dūmoje audra.
Kova tarp durnos ir val

džios prasidėjo jau pėtny- 
cioj, 9 kovo, kuomet pirmi
ninkas Rodzianko nusiuntė

\ 
t t •

i

sąs-

užsie-

Pirmas Amerikos lietuvių 
klerikalų atviros kovos 

bandymas nepavyko.

Klerikalų spaudoje labai 
tankiai reklamuojamas tū
las Ramanauskas, Bostono 
kolegijos studentas, kaipo 
"garsus kalbėtojas.” Tūlas 
laikas atgal šitas "garsus 
kalbėtojas" buvo atvažiavęs 
į Loveli, Mass., vyčių kuo
pos tverti, bet tas jam čia 
nenusisekė. Jisai išplūdo 
tuomet socialistus ir pasi
gyrė, kad jis labai -norėtų 
stoti su socialistais į deba
tus, bet socialistai biją su 
juo debatuoti.

Vietos lietuvių socialistų 
kuopos nariai tuomet jam 
pasakė, kad jis taip nesigir
tų. Jeigu socialistai su se
nais kunigais, išgudrėju- 
siais klerikalais nesibijo sto
ti į diskusijas, tai jau su to
kiu Ramanausku tikrai ne
bijos, kad tik pats Rama
nauskas nebijotų.

Bet to Ramanausko butą 
gana drąsaus vyčio ir jis ap
siėmė stot su socialistais į 
viešus deoatus. Jis pasisakė 
atsivežsiąs su savim dar ir 
pagelbininką, kitą Bostono 
kolegijos studentą.. Laikas 
diskusijoms paskirta 11 ko
vo; debatų tema: "Kas dau
giau neša darbinnkams nau
dos, socializmas, ar tikėji- 

imas?”
Socialistai iš savo pusės 

pakvietė S. Michelsoną iš 
So. Bostono ir Žiurinską iš 
Norvoodo.

Bet tuojaus pasirodė, kad 
garsusis klerikalų kalbėto
jas jau bijosi. Jisai parašė 
debatų rengėjams laišką 
reika^iudamas, kad jiems, 
klerikalams, butų duota pir
mutinis ir paskutinis žodis 
debatuose, kad po jų socia
listai jau nekalbėtų. Socia
listai sutiko. Tuomet Rama
nauskas vėl rašo laišką nu
rodydamas, kiek laiko turi 
kalbėti socialistų kalbėtojai 
ir kiek klerikalai, kitaip ji
sai nesutiksiąs eit į debatus. 
Socialistai sutiko ir su tuo, 
kad tik nenugąsdinus savo 

I oponento.
Atėjo debatų laikas. At

važiavo kalbėtojai. Susiėjo 
visi tvarkai apkalbėti. Mi-‘ 
chelsonas pastebėjo, kad 
perilgas laikas skiriama de
batams, nes ištisos penkios 
valandos. Bet klerikalai pa
šoko, karščiuojasi, kad su
tartis su debatų rengėjais 
jau padaryta ir keisti jos ne
galima. Kiti da nurodo, jog 
neteisinga, kad viena pusė 
turėtų pirmutinį ir paskuti
nį žodį. Jeigu klerikalai no
ri debatus pradėti, sakoma, 
tai socalistai turi turėti pa
skutinį žodį. Bet Rama
nauskas taip nesutinka eit į 
debatus. Mic-helsonas sako, 
kad jis nepaiso, katalikų 
kalbėtojams galima duot pa
sirinkti, kaip jiems geriau 
patinka ir jie galį abudu kal
bėt prieš jį vieną (d Žiurin- 
skas da nebuvo atvažiavęs).

Galų gale priimta šitokia 
debatų tvarka:

I. Klerikalai kalba 1 va
landą laiko ir socialis ai 1 
valandą.

II. Klerikalai kalba 10 mi- 
nutų ir socialistai 10 minu-

III. Klerikalai kalba 
minutų ir socialistai 15 
nutų.

IV. 
nutų 
tams 
pasibaigti.

Salė tuotarpu prisikemša 
pilnutėlė žmonių. Privažia
vo iš Lavrence’o, So. Bosto- 

| no, Brightono, Cambridge 
ir kitur.

1 Vietos socialistų kuopos

15 
mi-

Klerikalai turi 10 mi- 
atsakymui soc'alis- 
ir tuo diskusijos turi

Jiems nerupi darbininkų 
reikalai todėl, kad jie patįs 
ne darbininkai.

(4) Socialistų tikėjimas 
yra panteizmas (jis taria: 
pėnteism), kurį išradęs 
Haeckel. Sulyg to tikėjimo 
išeina, kad kiekvienas daik
tas yra Dievas; ir stalas 
Dievas, ir šitas krėslas Die
vas, ir popiera Dievas ir mes 
visi esame dievai. Toks ti
kėjimas yra labai blogas, 
nes kuomet žmogus tiki kad 
jis pats yra Dievas, tai jis 
nieko nesibijo ir pasileidžia.

(5) Socialistai panaikins 
šeimyną ir Įves laisvą mei
lę; šiandien vyras gyvens 
su viena merga, o rytoj su 
kita. Vaikus jie iš tėvų at
ims ir atiduos juos i visuo
menės Įstaigas, kur juos au
gins kaip paršiukus. (Pub
lika kvatoja iš tokių "fak
tų,” o kunigo gaspadinė ir 
keliatas tamsių katalikų 
ploja.)

(6) Prie socializmo bus 
panaikinta laisvė (pirma jis 
tvirtino, kad socializmo nie
kad nebus). Žmogus negalės 
pats pasirinkti sau darbo, 
bet turės dirbti tenai, kur 
socialistai ji pristatys.

(7) Socialistai reikalauja 
panaikinimo privatinės nuo
savybės. Tas reiškia, kad 
jie atims iš jūsų visus tur-

kalbėtojasĮtus- Katalikų tikėjimas tam 
Tiesa, jis lyra griežtai priešingas, 

ir už pirmąjį daug Nuosavybė kiekvienam 
___ ___Todėl visų žmogui yra brangi, todėl 

pirma jisai pateisino savo, pradėjus socialistams ją ati-

organizatorius paprašė su
sirinkimo, kad išsirinktų 
debatų vedėją. Išrinkta Že- 
lonis iš I.a\\ ence’o, o jo pa
dėjėju vietinį kataliką (pa
vardės neatsimenu).

Pirmininkas užėmęs savo 
. vietą paaiškino susirinki- 
| mui debatų tvarką ir pa
kvietė soči;. Stų oponentus: 

i Tegul judviejų kalba katras 
! nori, sako. Pirmas atsisto
jo Ramanausko pagelbinin- 

į kas, Mėšlys. Stenėjo jisai 
i apie 15 minutų, bet nieko 
negalėjo socializmui užmes
ti. Jis bandė tik nurodyt, 
kiek "katalikiška bažnyčia" 

; padarė žmonėms gero. Pa
sakė, kad savo laiku visas 

| mokslas buvo dvasiškuos 
rankose ir >erskaitė iš po
pierėlių kelių vienuolių var
dus, kurie yra padarę kokių 
nors išradimų. Vienuoliai 
tuomet buvę "daktarais,” o 
vienas jų net "astronomijos 
mokslą išradęs.” Ypač daug 
gero pasauliui padaręs po
piežius Inocentas III.

Tai toks buvo visas turi
nys jo kalbos. Kadangi ši
tas "studentas” buvo labai 
neiškalbus ir prie to da la
bai sunkiai vartojo lietuvių 
kalbą, tai tiesiog buvo gaila 
žiūrėti, kaip jis kamuojasi.

Antras iš klerikalų pusės 
atsistojo tas jau išreklamuo
tas jų "garsusis” 
Ramanauskas, 
drąsus i 
iškalbingesnis.

draugą už silpną kalbą, sa
kydamas. kad jis čia gimęs, 
čia "mokslus ėjęs," tai nedy- 
vai, kad jam taip nesiseka 
kalbėti. Kiti, girdi, čia gi
mę visai nekalba lietuviškai, 
o Mėšlys visgi savo prigim
tos kalbos neišsižada, myli 
savo tėvynę, yra geras tau
tietis ir už tuos visus jo nuo
pelnus reikia pasidėkavot 
beveik katalikų tikėjimui, 
nes tik katalikų kolegija ga
linti tokią prakilnią dvasią 
žmogui Įkvėpti. Taip savo 
draugą išgyręs už nemokė
jimą kalbėt, Ramanauskas 
pradėjo savo "oratoriją." 
Visų pirmiausia jisai pasi
sakė rengęsis prie šitų de
batų ištisas dvi sąvaitės, to
dėl turįs daug faktų prieš 
socializmą ir liepė klausyto
jams gerai tuos jo faktus tė- 
myti. Tie "faktai" buvo to
kie:

(1) Socializmas darbinin
kų gyvenimo nepagerins, 
jeigu jisai ir įvyktų kada 
nors. Bet jis niekad ant 
svieto negali įvykti, nes jo 
esą kelios rušįs: komuniz
mas, anarchizmas, nihiliz
mas, kolektivizmas, sindika- 
lizmas, valstybinis socializ
mas ir tt.

(2) Socializmas yra labai 
sena sena idėja; ji gimė 
apie 1,700 metų atgal ir vi
suomet ji buvo vis kitaip 
aiškinama: St. Simonas aiš
kino ją vienaip, Fourier ki
taip, o Marxas da kitaip. 
Mūsiškiai socialistai dau
giausia seka Marxo mokslą. 
Bet ar žinot, kas tas Mar- 
xas buvo? Tai žydelis! O 
žydelius gerai pažįstat. Juk 
Lietuvoj jie valkiojasi su 
kromeliais ir apgaudinėja 
žmones. Taigi socializmas 
reiškia tokių žydelių moks
lą. Taigi žydas buvo so
cializmo tėvas ir visas tas 
mokslas yra žydiškas ir lie
tuviams katalikams netin
ka. (Publika kvatoja, o ku
nigo gaspadinė ir kelios mo
terėlės ploja.)

(3) Socialistai negali pa
gerint žmonių būvio, nes 
jiems darbininkų reikalai 
nerupi. Tą galima matyti iš 
socialistiškos Prancūzijos, o 
iš dalies ir Belgijos, kur ir 
ministeriai socialistai ir vis
kas socialistų rankose. 

i minėti, žmonės pradėtų 
priešintis ir kiltų skerdynės.

(8) Socializmui negalima 
tikėti, nes niekas da nepri- 
rodė, kad tokia tvarka galė
tų Įvykti.

(9) Prie socializmo Įsivy
raus visokie politikieriai, 
bus didžiausios suktybės ir 
žmonių išnaudojimas.

(10) Taigi visas socialis
tų mokslas yra klaidingas, 
neturi jokio po savim pama
to. Pamato neturi todėl, 
kad rūpinasi tiktai šituo 
gyvenimu, o šitas gyveni
mas yra tiktai akies mirks
nis. Žmogus ant žemės yra 
tiktai svečias. Visa jo at
eitis, visas jo gyvenimas y- 
ra tenai (parodo pirštu aug- 
štvn; publika pasileidžia 
juokais; kelios moterėlės su 
kunigo gaspadinė ploja). 
Taigi darbininkų reikalais 
teisingai rūpinasi tik kata
likų bažnyčia, kuri mokina 
ne turtus krauti, ne savo 
pilvu rūpintis, bet siekti 
augščiau. Tuo keliu einant 
išnyks ant žemės nedorybė 
ir varžytinės, o Įvyks meilė 
ir laimė. Tuo keliu visuo
met vedė ir veda darbinin
kus katalikų bažnyčia. Ir 
niekas taip gerai darbinin
kų reikalų nesupranta, kaip 
popiežiai. Ypač popiežius 
Leonas XIII parodęs aiškų 
darbininkams kelią prie lai
mės. Jisai savo enciklikoj Į 
viso pasaulio darbininkus 
pasakęs, kad darbininkai 
turi laikytis prie katalikų 
bažnyčios ir platinti Kris
taus mokslą, nes tik su Die
vo pagelba prie laimės tega
lima prieiti.

Baigdamas Ramanauskas 
pastatė socialistams šitokių 
klausimų:

(a) Jei dabar žmonės ne
sutinka tarp savęs, kįla gin
čai ir karės, tai ar galimas 
daiktas, kad prie socializmo 
žmonių būdas persimainy
tų?

(b) Ar socialistai atimda
mi iš žmonių nuosavybę , at
lygins jiems, ar ne?

(c) Ar tas nepriešinga so
cializmo principams, kad 
kiek žmogus uždirba, tiek 
jam butų ir mokama? Juk 
tuomet gabus žmogus grei
tai pralobs ir liks kapitalis
tu.

(d) Kiek prie socializmo 
bus mokama gatvių šlavi
kams ir kiek universitetų 
profesoriams?

(e) Jei socialistai sutrum
pins darbo dieną iki 4 valan
dų, tai ar nereikės tuomet 
ant geležinkelių du syk tiek 
darbininkų?

(f) Jei prie socializmo už
mokesti gaus tik darbinin
kai, tai iš ko tuomet gyvens 
mokytojai, profesoriai, dak
tarai ir visi kiti, kurie jokio 
darbo nedirba? Kas 
met užlaikys valdžią?

(g) Kas paskii-stys 
nėms darbus?

(h) Koks socializmo 
las?

tuo- i

žmo-

tiks-

Socialistų atsakymas.
Į šituos klerikalų argu

mentus Micnelsonas davė ši
tokį atsakymą:

Pirmutinis musų oponen
tų kalbėtojas pasakojo čia 
mums, kaip daug katalikų 
bažnyčia darė žmonėms ge
ro, kuomet ji turėjo galybę. 
Ištiesų gi tie laikai, kuomet 
katalikų bažnyčia viešpata
vo, yra žinomi kaipo tam
siausi amžiai Europos isto
rijoj. Jisai sako, kad Ino
centas III yra padaręs pa
sauliui daug gero. Bet jis 
nepasakė, kame tie jo geri 
darbai buvo. Iš istorijos 
mes žinom, kad popiežius 
Inocentas III sukėlė prieš 
rytų bažnyčios krikščionių 
ketvirtą kryžeivių karę ir 
tuomi išžudė daug nekaltų 
žmonių. Tas pats Inocentas 
III pridarė labai daug neš
varių intrigų Anglijoj, Vo
kietijoj ir Francuzijoj. Ne
gana to, Inocentas III Įvedė 
Šventąją Inkviziciją, nuo 
kurios paskui žuvo tūkstan
čiai žmonių. Kraujo ir aša
rų dėl to popiežiaus prašinė
jo upeliai, bet-ką jis padarė 
gero, mes nežinom ir to ne
nurodė ir musų oponentas. 
Toliaus jisai čia sakė, kad 
vienuoliai daug išradimų 
yra padarę ir, sulyg jo nuo
monės, čia taipgi katalikų 
bažnyčios nuopelnas. Jam 
rodos, kad jeigu ne katalikų 
tikėjimas, tai pasaulyje ne
būtų jokių išradimų. Bet 
mes žinom, kad Edisonas 
yra didžiausis laisvamanis, 
o vienok jis vienas yra dau
giau išradimų padaręs, ne
gu visa katalikų bažnyčia 
su visais savo vienuoliais 
(smarkus delnų plojimas). 
Toliaus musų oponentas čia 
sakė, buk koks ten vienuolis 
Įsteigęs astronomijos moks
lą. Didžiausia nesąmonė! 
Astronomija buvo žinoma 
da senovės egiptėnams, kuo
met katalikų da ir ant svie
to nebuvo (delnu plojimas). 
Mes žinom, kad už astrono
mijos skelbimą popiežius 
Klemensas VIII 1600 metuo
se liepė ir Bruno sudegint. 
Galilėjus už tą patį mokslą 
taipgi buvo popiežiaus ku
nigų suimtas ir teisiamas. 
Jam dovanojo gyvastį tik 
dėlto, kad atsiklaupęs baž
nyčioj prieš panelės šven
čiausios paveikslą prižadėjo 
daugiau nekalbėti, jog žemė 
yra apskrita. Mat popiežiai 
tuomet tikėjo, kad žemė yra 
plokščia, kaip didelis pajus 
(juokai ir delnų plojimas). 
Bet kunigai visgi laisvo Ga
lilėjaus nepaleido. Jie mat 
bijojosi, kad jis ištrukęs iš 
jų sląstų vėl nepradėtų skel
bti, jog žemė sukasi apie 
saulę. Todėl jie uždarė jį 
po žeme, kur jis be oro ir 
šviesos neteko regėjimo, ap
kurto ir mirė. Tai ve, kaip 
katalikų bažnyčia yra pasi
tarnavus prie astronomijos 
pakėlimo (plojimas).

(1) Antrasis musų opo
nentų pasakė, kad socializ
mas negeras, nes jo esą ke
liatas rusių. Tas tuojaus

J

i

parodo, kad jis socializmo 
visai nepažįsta, nors ir sakė
si dvi sąvaitės jį studijavęs. 
Jis net ir anarchizmą vadi
na socializmu, nihilizmą su 
juo maišo, kuomet kiekvie
nas apsiskaitęs darbininkas 
jau žino, kad tarp šitų mok
slų yra didžiausis skirtu
mas. " Bet jeigu jau ir taip 
butų, jeigu jau ištiesų soci
alizmo butų keliatas rūšių 
ir jeigu dėlto socializmas 
butų jau negeras, tai kaipgi 
jus galit girti krikščionių ti
kėjimą. kuriuo yra ne kele
tas, bet keliasdešimts rūšių? 
(Smarkus delnų plojimas).

(2) Toliaus musų oponen
tas mums čia pranešė, kad 
socializmas katalikams ne
tinka, nes socializmo tėvas 
Marxas buvo "žydelis.” Na, 
o kas gi buvo katalikų tikė
jimo tėvas? (Triukšmin- 
gas delnų plojimas ir juo
kai.) Kokios tautoss buvo

i Kristus, gal lietuvys? 
I (Smarkus plojimas.) Kas 
buvo Kristaus tėvas šventas 
Juozapas,* jei ne žydelis*? 
(Smarkus plojimas.) Kas 
buvo Maižius, kurio raštus 
katalikai skaito Dievo žo
džiu? Tai p-pat žydelis! 
(Plojimas ir juokai; kunigą 
kolegijos studentai rausta ir 
kiša galvas po stalu.) Ka
talikai kalbėdami poterius 
ir šiandien dar sako: ”Aš 
esu viešpats Dievas tavo, 
kursai išvedžiau tave iš E- 
gipto žemės, iš namų neva
lios.” Pasakykit gi, kada 
lietuviai Egipte gyveno? 
(Smarkus plojimas.) Juk 
tai buvo žydai, kuriuos Mai
žius išvedė iš Faraono nelai
svės. Ar ne aišku, kad tie 
"Dešimt Dievo prisakymų” 
buvo žydams parašyti? Ar 
ne aišku, kad katalikai net 
ir kasdieninius savo potie- 
*rius turi nuo žydų pasisko
linę? (Triukšmingas ploji
mas; teologijos studentai 
neturi kur akių dėt.)

(3) Musų oponentas sako, 
kad daug socialistų vadovų 
yra ne darbininkų, todėl 
jiems negalįs rūpėti darbi
ninkų gyvenimas. Na, o ka
talikų tikėjimo vadovai di-/ 
deli darbininkai? Ar popie
žius, kardinolai, vyskupai 
daug dirba? (Smarkus del
nų plojimas.) O tečiaus jis 
sako, kad jie labai rūpinas 
darbininkų reikalais. Kur
gi logika? (Delnų ploji
mas.)

(4) Ponas Ramanauskas 
užmetė socialistams, buk jie 
tikį į panteizmą, kurį pra
simanęs Haeckelis. Tai di
džiausis apsurdas. Viena, 
socialistai į panteizmą visai 
netiki; antra, pats Haecke
lis niekad socialistu nėra bu
vęs, o trečia, jisai panteiz
mo ir neskelbia; jis yra 
gamtininkas ir didelis toje 
srityje autoritetas, kurį pri
pažįsta visas mokslo pasau
lis, todėl jei socialistai ir 
remtųsi kame jo teorijoms, - 
tai visgi ne p. Ramanauskui 
jas kritikuoti. (Delnų plo
jimas.) Socialistai ne į pan
teizmą tiki, bet į materializ
mą.

(5) "Socialistai panaikins 
šeimyną," sako p. Ramanau
skas. Labai prastas argu
mentas. Tas argumentas 
jau taip nuvalkiotas, kad 
reikia net stebėtis, kaip mu
sų oponentas nesisarmatijo 
su juo da ir pasirodyti. 
Kuomgi jis parmes savo 
tvirtinimą, kad socialistai 
išardys šeimyną? Jeigu jau 
kam rupi šeimynos apsau
gojimas, tai tas" visų pir- 
miasia turėtų užprotestuoti 
prieš dabartinę tvarką, nes 
tik ji šeimynas ardo. Jus 
galit duoti šliubą kas vaka
ras, bet laiminga šeimyna 
nebus, jei nebus aprūpinta

(Daugiau žiūrėk ant 7 pusi.)
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

a _

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

JaunqjqSocialistq Lyga
Žemiau siose skiltyse tilp- 

sta Lietuvių Socialistų Jau
nuomenės Lygos įstatai.

Musų numanymu, šita 
Lyga yra labai svarbus da
lykas. Yra daug tokių vai
kinų ir mergaičių, kurios 
dalyvauja socialistų kon
certuose, piknikuose ir ki
tokiose pramogose, tečiaus 
jos da nėra tiek užintere- 
suotos politika, kad galėtų 
prigulėt prie grynai politiš
kos musų organizacijos. Ir 
čia ve šitokia Lyga bus kaip 
tik tuo tiltu, katras jungs ši
tą jaunimą su Lietuvių So
cialistų Sąjunga.
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
JAUNUOMENĖS LYGOS 

ĮSTATAI

SKYRIUS I.
Lygos tikslas.

L. S. J. Lygos tikslas yra 
— sutraukti į vieną kūną vi
są užinteresuotą darbininkų 
klesos būvio pagerinimu lie
tuvių jaunuomenę; duoti jai 
progą lavinties kaip fiziš
kai, taip ir intelektuališkai, 
ir padaryti Lygą vieša su
siėjimų rietą, kur ji, jau
nuomenė, galėtų pasilink
sminti ir sykiu stengtųsi su
prasti tarptautiško socializ
mo dėsnius.

SKYRIUS II. 
Narių priėmimas.

1. Kiekviena ypata nuo 15 
iki 30 metų amžiaus, neski
riant lyties, kuri tik sutin
ka su Lygos įstatais — ga
li būti Lygos nariu.

2. L. S. J. Lygos nariais 
tampa tie ar tos, kuriuos su
sirinkimas priima paprasta 
didžiuma balsų.

3. Narys gali būti praša
lintas iš kuopos dviem treč
daliais balsų, jei jis papildo 
prieš kuopą kokį-nors prasi
žengimą. Apkaltinimas pri
valo būti įteiktas kuopos

* valdybai ir apkaltinama
jam 10 dienų prieš kuopos 
susirinkimą.

SKYRIUS III.
L. S. J. Lygos lavinimosi.

1. Geistina, kad Lyga tu
rėtų šiuos skyrius: lavini
mosi, pasilinksminimo, dra
mos, muzikos ir atletikos.

2. Kiekvienas skyrius turi 
pasirūpinti sau vedėją.

SKYRIUS IV.
Valdyba ir jos priedermės.

1. Valdyba susideda iš or
ganizatoriaus, protokolų 
raštininko, finansų rašti
ninko, iždininko ir kny- 
giaus.

2. Valdvbon gali būti ren
kami tik tokie nariai, kurie 
išbuvo Lygoje nemažiaus 6 
mėnesių.

3. Valdyba renkama vie
niems metams.

a) Organizatoriaus prie
dermės: prižiūrėjimas kuo
pos ir rūpinimosi jos gero
ve.

b) Nutarimų raštininko 
priedermės: nutarimų rašti
ninkas užrašo visus kuopos 
tarimus ir perskaito juos se
kančiame kuopos susirinki
me. Atsako į kuopos aplai- 
kytus laiškus, pagal jos nu
tarimo.

c) Priedermės finansų 
raštininko: finansų rašti
ninkas veda finansų knygas, 
primdamas ir įrašydamas 
visų narių mokesčius, išduo
da finansų atskaitas pagal 
kuopos nutarimo ir atiduo
da iždininkui narių sumo
kėtus mokesčius, paimda
mas pakvitavimą su iždinin
ko parašu.

d) Iždininko privalumai: 
iždininkas priima narių su
mokėtus mokesčius ir kito
kias kuopos įplaukas per fi-

nansų sekretorių, išduoda
mas jam raštišką paliudiji
mą priėmime pinigų.

e) Knygiaus privalumai: 
prižiūrėti ir tvarkyti kuo- k v

pos 
nas

knygas, jis taipgi rupi- 
literaturos platinimu.

SKYRIUS V.
Narių priedermės.

1. Kiekvienas narys moka 
25c. įstojimo mokesties. Mė
nesinė mokestis yra 10c.

2. Jeigu delei kokių nors 
svarbių priežasčių narys ne
gali užsimokėti, tai jis pri
valo apie tai pranešti finan
sų raštininkui.

3. Jeigu narys be svarbių 
priežaščių neužmoka bė
giu trijų mėnesių, tai jis 
tampa suspenduotas, gi po 
šešių mėnesių neužsimokė
jusį narį išbraukia iš kuo
pos.

SKYRIUS VI.
Kuopos tvarkimosi budai.

1 Visi nesusipratimai na
rių tarpe privalo būti riša
mi trečiųjų teismu.

2. Dienotvarkė: a) atida
rymas susirinkimo, išsirin
kimas pirmininko, b) per
skaitymas protokolo iš per
eito susirinkimo, c) naujų 
narių priėmimas, d) laiškų 
skaitymas, e) valdybos ra
portai, f)-įvairių komisijų 
raportai, g) neužbaigti rei
kalai, h) nauji sumanymai, 
i) gerovė L. S. J. Lygos.

3. Liet. Soc. Jaun. Lygos 
susirinkimai laikomi kas 
mėnesis, o esant reikalui ir 
tankiau.

Kaip organizuoti kuopas.
Pirmoje vietoje reikalin

ga sutraukti į krūvą būrį 
jaunimo. Sakysime, kokioj 
nors pramogėlėj tas geriau
sia atlikti. Reikia stengties 
užinteresuoti jaunimą, pa
daryti taip, kad jis jaustų
si, kaip namie. Paskui jau 
galima išaiškinti organiza
cijos mierį ir raginti jauni
mą prisidėti prie jos.

Kada pirmas žingsnis pa
darytas—kuopa sutverta, — 
reikia dėti visas pastangas, 
kad užinteresavus narius; 
reikia taip sutvarkyti daly
kus, kad kiekvienas akty
viai dalyvautų kuopos veiki
me, kad jis butų užintere- 
suotas atliekamu darbu.

Apšvieta.
Nariams ypač privalo rū

pėti apšvetos_ ir lavinimos 
klausimai.
tik galima, 
apsišviesti. Tuo tikslu rei
kia rengti įvairias paskai
tas, debatus, pasikalbėji
mus.

Jie visur, kur 
turi stengties

Viešumas.
Organizacija privalo vi

sais galimais budais garsin- 
ties. Tam tikslui reikia pa
naudoti ne tik gyvą žodį, bet 
ir spausdintą. Tik tuosyk 
bus galima užinteresuoti 
jaunimą.

Solidariškumas.
Lygos nariai pirm visko 

ir paskui visko turi jausties 
draugais. Ką reiškia žodis 
draugas? Sulig musų ap- 
sklembimo, draugas yra tas, 
kurs visuomet stengsis ge
riausia veikti lygos labui, 
kurs neužsigaus, jeigu jis 
negalės, taip sakant, pasta
tyti ”ant savo,” kurs visuo
met bus su nariais kiekvie
nam darbe: pasilinksmini
me, lavinimos susirinkimuo
se, žaisluose, etc.

i

Dėl keliatos Amerikos 
stambiųjų kapitalistų pelno 
musų tautininkai reikalau
ja, kad Amerika prisidėtų 
prie Europos karės, pratęs
tų ją ir badumi išnaikintų 
da likusius musų brolius 
Lietuvoje. — Štai kame tau
tininkų idealas.

LAVVRENCE, MASS. 
Prakalbos.

Kovo 11 d. čionai įvyko 
"Visų Draugijų Apšvietos 
Komiteto” surengtos pra
kalbos.

Kalbėtojumi buvo p. Rim
ka iš Bostono. Kalbėjo apie 
Lietuvos neprigulmybę.

Kaip žinoma, p. Rimka la
bai lėtai kalba, be to da ne
iškalbus, tai klausytojams 
darosi perdaug nuobodu, te
čiaus visgi turiu nupeikti 
musų publiką už nedžentel- 
moniškumą, kad laike pra
kalbos nerymauja, šnekasi 
ir garsiai kalbėtojui pasta
bas daro.

Kad po prakalbai praneš
ta, jog 1 balandžio čionai 
kalbės F. J. Bagočius, tūla 
moteris atnešė ant stalo 10 
centų, sakydama: "Aukau
ju Bagočiaus prakalbų su
rengimui.” Aukų šių pra
kalbų lėšoms padengti su
rinkta $3.95.

Lakštingalės Vaikas.

Kaip daroma, taip ir 
aprašoma.

Tūli asmenįs labai nepa
tenkinti vietos korespon
dentų pranešimais. Mano 
nuomone visai nėra ko pyk
ti, nes kaip daroma, taip ir 
aprašoma.

Kaip jau žinoma, vietos 
lietuvių 8 organizacijos tu
ri bendrą komitetą, kurio 
uždaviniu yra surengti visą 
eilę prakalbų. Komiteto 
nutarimu paskaitos ar pra
kalbos turi būti grynai mo
kslinio turinio, negali būt 
kokios nors partijos idealai 
išgiriami, o kitų partijų pa
smerkiami. Nors link tokio 
mokslui nustatyto kelio ga
lima daug pasakyti ir su 
juo visai nesutikti, bet lei
skime sau, kad paskaitos ar 
prakalbos yra iš įvairių 
mokslo sričių, faktų rinki
niu — tas publikai gali būti 
irgi labai naudinga....

Štai tasai komitetas 11d. 
kovo pakviečia paskaitą 
skaityti Bostono tautininkų 
"Ateities” redaktorių p. A. 
Rimką. Vietoj paskaitos, 
šis pradeda prakalbą apie 
Lietuvos neprigulmybę. Va
dinasi su "Švietimo Komi
teto” nutarimu negali su
tikti nei tautininkai, kurie 
bijosi partyviško žmonių 
švietimo.

Skaitlingai susirinkusi 
publika neleido p. Rimkai 
nei prakalbos pabaigti. At
siliepė balsai: "važiuokit 
Ryman...” Paduota klausi
mas kodėl p. Rimka neskai
tė paskaitos, jis atsakė, kad 
"žmonės paskaitų neklauso, 
tai norėjęs pasakyt prakal
bą,” bet ir tos žmonės ne
klauso.

Iš to galima padaryt iš
vedimas, kad kaip ten nebū
tų vengiama partijinės pro
pagandos, risviena iš to 
nieks neišeina, o darbo žmo
nės reikalauja iš savo švie
tėjų, kad jie aiškintų jiems 
jų (darbininkų) reikalus. 
Kad tai faktas, tą rengėjai 
galėjo patirti ir iš tos pa
čios čia susirinkusios publi
kos, kuri patyrus, kad 18 
kovo kalbės dr. Matulaitis, 
o 1 balandžio F. J. Bago- 
čius, pranešimą priėmė kar
štu delnų plojimu. Vadinasi, 
reikalauja tų žmonių, kurie 
stovi už darbininkų klesos 
interesus. Aiškus dalykas, 
kad ne socialistai žmonėms 
bruka "tik savo mokslą,” 
bet to reikalauja patįs žmo
nės. Musų tautininkai ne
privalo pykti, kad korespon
dentai teisybę rašo, nes 
kaipgi galima rašyti, kad p. 
Rimkos prakalba padarė 
geriausius įspūdžius, jeigu 
publika nei užbaigt jam jos 
neleido.

Kupiškiu Vaikas• VI
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NIAGARA FALLS, N. Y. 
Aliumino darbininkų 

streikas.
Jau buvo "Keleivyje” mi

nėta, kad čionai sustreika
vo Aliumino išdirbystės 
darbininkai skaitliuje 555 
žmonių, reikalaudami pakė
limo algos 20 nuošimčių. 
Streikas tęsiasi jau nuo 6 
sąvaičių, bet kompanija pri- 
sigabenusi sau streiklaužių 
su streikuojančiais darbi
ninkais jokių tarybų nenori 
vesti. Abejotina, kad strei
kas galima bus laimėti, nes 
darbininkai neorganizuoti, 
nesilaiko vienodo reikalavi
mo.

Sustreikavus darbinin
kams, buvo manoma suor- 
ganizuot uniją, bet kur tau. 
Girdi, pereitais metais be 
unijos laimėjome 80 centų, 
tai ir dabar išlaimėsime.

Kaip minėjau, kompani
jai prisisamdžius streiklau
žių ir žinant, kad streikie- 
riai neorganizuoti, o pragy
venimo brangumas jiems 
nepakeliamas, dėlto tokia
me padėjime darbininkams 
esant lengvai galima bus 
juos nuveikti, į streikininkų 
reikalavimus visai nenori 
nei žiūrėt. Streikuojanti 
darbininkai, bado verčiami, 
nusileido — iš 20 nuošimčio 
ant 5 nuošimčio, bet ir toki 
jų pasiūlymą kompanija at
metė. Atmetė, nes jau di
desnė streikininkų dalis 
slaptomis padavė kompa
nijai prašymus, kad juos at
gal į darbą priimtų. Aišku, 
kad toks neorganizuotų 
darbininkų streikas, tai di
džiausias darbininkams 
pralaimėjimas. Netik, kad 
pravalgė viską, ką katras 
susitaupęs turėjo, dauguma 
pridarė sau skolų, grįžta 
darban už tą pačią algą, ku
rios neužteko ir priversti 
buvo streikuoti, kad sau ją 
padidinus. Sugrįžta darban 
kaipo pilniausi vergai, be- 
spėkiai, pasidavę pilnai 
savo išnaudotojų valiai. 
Taigi darbo sąlygos jiems 
liks dabar daug sunkesnės, 
daug prastesnės, samdytojų 
išdidumas ir — 
darbininkams 
Visų tų liūdnų 
niausiu darbininkams pra
laimėto streiko pasekmių 
nei neišskaitliuosi, o vis tai 
ačiū tam, kad tie vargšai 
darbininkai nemoka supras
ti svarbos ir reikalingumo 
organizacijos.

Buvo ir nevienas streiki
ninkų su streiklaužiais ir 
policija susirėmimas. Mies
to ligonbučiuose guli daug 
sužeistų iš abiejų 
Kai-kurie jų visam 
likosi elgetomis.

Kovo 5 d. susirėmus 
streikininkams su streik
laužiais tuojaus pribuvo po
licija ir šerifas su savo pa- 
gelbininkais. Prasidėjo tik
ra karė. Iš vienos pusės 
skrydo plytgaliai ir bonkos, 
iš kitos pusės šūviai. Vie
nas lenkas darbininkas liko
si mirtinai šerifo šūvio pa
taikytas. Į kelias valandas 
mirė. Streikininkai ir šeri
fui perskėlė žandą ir išmu
šė dantis. Darbininkai pa
ėmė viršų.

Kovo 10 d. d. įvyko antras 
susirėmimas. Streikininkai 
per klaidą užpuolė du dar
bininku einančiu į popieros 
dirbtuvę, juos palaikė už 
Aliumino fabrikos streik
laužius ir gerai apkūlė pa
kol nepatirta, kad užpultie
ji yra nekalti. Policija čia 
daug žmonių suėmė ir nusi
gabeno.

Tą pačią dieną (10 kovo) 
lenkų bažnytinėje svetainė
je buvo streikininkų susi
rinkimas, kame lenkų kuni-j 
gas pasmerkė streikuojan-

žiaurumas 
padidintas, 
ir nemalo-

pusių, 
amžiui

čius darbininkus, liepda
mas grįžt į darbą ir nesi
priešinti kompanijai. Jo iš
tikimi katalikai ir pasiuntė 
kompanijai prašymus, kad 
juos atgal į darbą priimtų.

Galima sakyti, kad tas 
dvasiškas tėvelis savo pa
mokslu geriausia kompani
jai patarnavo. Darbininkų 
streikas likos sulaužytas, 
liūdniausios darbininkams 
pasekmės užguls ant jų pe
čių, o tie darbininkai vis 
garbina tuos dievus, ku
riems kunigija tarnauja ir 
laiko žmones tamsoj ir ne
susipratime, kad jie nepa
tirtų kame jų išganymas ir 
spėka.

Ar šitas skaudus darbi
ninkams pralaimėjimas ne
atidarys jiems akių?

Laikas jau butų jiems pa
galvoti ir bent dabar supra
sti, kad darbininkams orga
nizacija yra visų pirmutiniu 
reikalu.

Antanas Kalinauskas.

MUSKEGON, ILL.
Socialistas nominuotas 

kandidatu į miesto majorus.
Kovo 7 d. čionai buvo no

minacija kandidatų į mies
to viršininkus. Nors čionai 
nuo senai įsiviešpatavę se
nų kapitalistiškų partijų po
litikieriai ir jų mašina kon
troliuoja žmonių balsavi
mus, tečiaus galų gale re- 
publikoniškai - demokratiš
koji mašina pradeda neį
veikti darbininkų protavi
mo. Tatai patyrė dabar ka
pitalistiški politikieriai, ka
da iš pastatytų kandidatų į 
miesto majorus, likosi no- 

' minuotas Socialistų Parti
jos kandidatas, d. B. Leach. 
Rinkimai atsibus 7 balan
džio. Darbo žmonės priva- 

I lo dėti visas savo pastangas, 
kad uždavus da skaudesnį 

Į smūgį savo klesiniams prie
šams rinkimų dienoje.

Lietuvių socialistų 
krutėjimas.

L. S. S. kuopa darbuojasi, 
kiek išgali darbininkų ap
švietos ir susipratimo pa- 

i kėlimui. Pereitą mėnesį tu- 
rėjo pasilinksminimo vaka
rą, kuris neblogai pavyko, 
vadinasi ąpstiprino savo 
materiales spėkas. Reikia 
tarti ačiū lietuviams muzi
kantams, kurie kaipo darbi
ninkai patarnavo darbinin
kų organizacijai.

L. D. L. D. 83 kuopa ren
gia vakarą, kuris įvyko pir
mą subatą po velykų. Lai- 

imingo pasisekimo. Kol-kas 
i kuopelė da nedidelė. Geisti
na, kad ji greitu laiku išbu
jotų ir atneštų darbo žmo
nių klesai naudos.

Sakalėlis.

MILWAUKEE, WIS. 
šis-tas iš musų gyvenimo.
Iš šito dimiesčio lietuvių 

gyvenimo retai kada užtik
si musų, ypač progresyvės 
visuomenės laikraščiuose, 
žinutę. Berods čionai lietu
vių mažiau negu kituose di
dmiesčiuose, bet palygina
mai nemažiau negu kitose 
kolonijose iš kurių tankiai 
matosi pranešimai, kaip 
musų broliai kruta, darbuo
jasi, kad įnešus savo dalį 
Į abelną musų kultūros ži
nyčių.

Vietos lietuviai abelnai 
paėmus sutikime gyvena. 
Nors daugelis jau yra atsi
sakiusių nuo Romos trusto 
palaikytojų, nors vietos ga
nytojas kas nedėldienis kei
kia ir grasina, bet fanatiz
mo pas žmones jis vistiek 
neįstengia sukurti. Jo siun- 
dymų mažai kas klauso, o 
da mažiau jo grąsinimų pai
so.

Kovo 11 d. atsisakė nuo 
parapijos kasierystės A. fi

dabras, nes kunigas ėmė pi
nigus, neduodamas parapi
jai jokių atskaitų.

Minėtas parapijos kasie- 
rius nedėlioj ryte su dviem 
vyrais nuėjo klebonijon ii 
pasakė, kad kunigas bažny
čioje užsakytų parapijos 
mitingą. Kunigas įniršęs 
užsipuolė, kaip, girdi, drįs
tų jį mokinti. Užpuolė žmo
gų kumščiomis ir iš kleboni
jos išmetė lauk. Tokiu sa
vo pasielgimu kunigas pa
piktino parapijonus. Nors 
jis užreiškė nenorįs, kad 
jam tamsus žmonės įsaky
mus davinėtų, bet 
kaip bus, kaip tie tamsus 
žmonės atsisakys 
rankas 
nešti.

kasžin

tėveliui 
aukasbučiuoti ir

I. Kapsas.

SPRINGFIELD, OHIO. 
Nepaprasta meilės istorija.

Prieš keliatą mėnesių 
Shamokin, Pa. mieste jau
nas vyras Kavaliauskas su
simylėjo su p-le S. Ged Viliu
te. Metus besimylėdami ga- 
lų-gale sutarė apsivesti. 
Jaunikis supirko merginai 
drapanas, išsiėmė licensiją 
(laisnį) surengė vestuves ir 
jau tikėjosi, kad jo svajonės 
lieka tikrenybe. I vestuves 
atvažiavo iš kur ten nuo 
Pittsburgo nuotakos bro
liai, bet pasirodė, kad nuo
taka pragaišo. Patirta, kad 
jinai slapta iš Shamokin iš
važiavo Springfieldaii 
Ohio, pas savo seserį.

Greit susipažino čia su 
Juozu Jusaičiu ir tuoj įsi
mylėjo ir sutarė apsivesti 
Juozas surengė vestuves, 
supirko nuotakai šliubinius 
parėdus ir rengėsi eiti išsi
imti valstijos leidimą apsi 
vesti. Bet štai pasirodė 
pirmasai jaunikis ir parei
kalauja atlyginimo iškaščių 
Mergina reikalaujantį iš
juokė ir užsigynė, kad si 
juo ką-nors bendra turėju 
si. Kavaliauskas turėda 
mas išimtą Sunbury, Pa 
mieste laisnį nuėjo į Spring 
fieldo teismą ir papasakoj 
kame dalykas. Jusaičiu 
nuėjus gaut laisnį, teismą 
atsakė, kad mergina priva 
lo pirma atsiteist su pirmi 
jaunikiu, ir panaikinti pir 
mą laisnį, tada gaus leidi 
mą apsivesti su Jusaičiu 
Jusaitis priverstas buvo at 
mokėti Kavaliauskui jo iš 
kaščius. Atsiteisė, bet pati 
netikėtinai apsirgo. Nuga 
bentas ligonbutin į kelia 
dienas pasimirė. Gydytoja 
priežasties jo ligos ir mir
ties neskelbia, sako—nepa 
tiriama. Vietinis.

reiškia

I

EASTHAMPTON, MASS. 
Darbininkų solidarumas.
Nuo rugsėjo 11 d. 1910 

metų čionai gyvuoja lais
vais pamatais D. L. K. V 
pašalpinis kliubas. Kliubac 
pergyveno daug įvairių 
kliūčių, bet nepakriko ir 
šiandien jau tvirtai stovi 
ant savo pamatų. Turi 30 
narių ir kasoje $600.00.

Kadangi čionai lietuvių 
randasi tik 35 šeimynos, tai 
toks kliubo stovūs 
nemenką spėką.

Kovo 4 d. kliubo 
kime d. I. Barisui 
klausimą ar negalima butų 
kiek sušelpti Philadelphijos 
streikuojančius darbinin
kus, kliubiečiai parodė savo 
darbininkišką solidarumą 
beveik vienbalsiai nutarda
mi aukaut ir išrinkti kolek
torius, kurie parinktų tam 
tikslui aukų po stubas. Sve
tainėje surinkta $7.10. Po 
stubas surinkta $19.20c. Vi
so labo $26.30c. Tai pagir
tinas darbas ir aukavusiems 
reikia tarti ačiū.

M. Vinckas.

susirin- 
pakėlus

mas, 
kams

NORWOOD, MASS.
. Socialistų nuodėmė— 

katalikams atlaidai.
Pereitais metais Čionai 

vienas menkos sveikatos so
cialistas užlaikė bolinę, 
delko musų katalikai turėjo 
daug riksmo. Jie nekartą 
ir savo prakalboms pasi- 
skirdavo temas apie socia
listus ir bolines. Žiūrėkite, 
girdi, kaip tie cicilikučiai iš
naudoja žmones ir skriau
džia jų šeimynas! Taip šu
kavo ne kokie ten katalikiš
ki pasturlakai, bet patįs jų 
pirmieji šulai. Bet štai da
lykai atsimaino. Tasai so
cialistas delei žinomų jam 
priežasčių bolinę apleidžia, 
o vieton to atidaro tokių pat 
jau nuodėmių "institutą” 
katalikų gvardijos kamie
nas K. Viesulą. Ir tas pats 
žmonių išnaudojimas sulig 
katalikiškų šulų palieka jau 
atlaidais. Niekas iš jų prieš 
tai nesako nei žodelio.

Niekas nepavydi tam 
žmogui daryt pragyvenimą 
ir niekas iš socialistų jo ne
smerkia, kaip tai darė musų 
broliai katalikai. Nejaugi 
musų katalikai mano, kad 
kas socialistams prasižengi- 

nuodėmė, tai katali- 
atlaidai?

Iš Lietuvių Socialistų 
veikimo. •

Kovo 10 d. statyta sceno
je komedija "Gyvieji Na- 
bašninkai." Aktoriai savo 
roles atliko pusėtinai ir vei
kalas publikai patiko. Pa
nelės Žvingiliutės, iš Lynno, 
sudainavo keletą dainelių, 
kurios žmonėms taip-pat 
patiko. P-lė Z. Puišiutė iš 
Worcesterio skaitė paskai
tą temoje "Moterįs ateity
je.” Po paskaitos vietinis d.
M. Akelaitis kalbėjo apie 
Piladelphijos streikierių pa
dėjimą, Aukų streikie- 
riams surinkta $12.60. Po 
tam p. Puišiutė kalbėjo apie 
P. M. Susivienijimo svarbą 
ir sutvėrė moterų kuopą, ro
dos, iš 12 narių. Reikia pa
sakyti, kad p. Puišiutės atsi
lankymas paliko gana gilų 
įspūdį ant norwoodiečių, 
nes tai pirmutinė iš lietu
vaičių, kuri taip nuosekliai 
gvildena visus gyvenimo 
klausimus. Jos paskaita, 
kaip ir prakalba, buvo nuo
sekli ir pamokinanti. Gar
bė Progresyvėms Moterims, 
kad jų tarpe randasi tokių 
jau prakilnių minčių ar ta
lentuotų veikėjų. Linksma 
ir mums socialistams.

Publikos buvo apie 200 ir 
risi atidžiai klausėsi. Prie 
to visko gražiai pagriežė 
vietos lietuvių benas.

Patri jotas.

WEST FRANKFORD, ILL. 
Klerikalų prakalbos.

Kovo 1-mą dieną kunigas 
S. E. Kolesinskis iš Benton, 
III. musų miestelyj surengė 
klerikališkas prakalbas. 
Kalbėtojum buvo Dr. Biels
kis.

Prakalbos tema: ”nuo ka
rės nukentėję lietuviai ir 
Lietuva.” Prakalba buvo 
įspūdinga, bet tik tiems 
žmonėms, kurie laikraščių 
neskaito, gi kurie iš laikraš
čių patyrę, tiems ji neįdomi. 
Tik tiek galima sakyti buvo 
įdomu, kad jis daug nuosa
kiau kalba kaip kiti klerika
lų kalbėtojai.

Per prakalbas buvo ir 
triukšmo. Apie triukšmą 
nerašysiu, nes tai butų tik
ra pasaka iš "Tūkstantis 
naktų.” T. K. Pan-nis.

Rusijos revoliucija nušla
vė nuo žemės paviršiaus ne
tik carizmą; jos pasekmės 
šluoja šalin visą pasenusįjį 
svietą, kad butų rietą nau
jam svietui, naujam gyveni
mui.
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r&i Iš kur atsirado pirmutine gyvybe? į^j Turkų valdžiai taipgi 
ateina jau galas.

VOKIEČIAI TRAUKIASI 
PER 100 MYLIŲ.

Pastaromis dienomis ang
lai su francuzais pradėjo 
smarkų ofensyvą prieš vo
kiečius. Į 24 valandas ang
lai prasilaužė per vokiečiu 
pozicijas 60 mylių fronte, 
paėmė keliatą svarbių mies
tų, tų tarpe Perrone, Ba- 
paume, ir 60 kaimų. Francu
zai prasilaužė per 40 mylių 
frontą ir nuėjo vietomis nuo 
15 iki 18 mylių pirmyn. Jie 
taipgi paėmė daug kaimų ir 
miestelių, o svarbiausis tarp 
jų miestas Noyon. Pozici
jos, kurias vokiečiai išlaikė 
daugiau kaip du metu ir 
stipriai jas fortifikavo, li
kos atimtos i kelias dienas.

Vokiečiai traukiasi atgal 
100 mylių frontu. Niekad 
sąjungininkai nėjo taip 
greitai pirmyn, kaip dabar.

PRASIDEDA BADAS IR 
REVOYIUCIJA 

NEIŠVENGT1NA.
New Yorke gauta iš pati

kėtinų šaltinių žinių, kad 
jau ir turkų valdžiai galas 
nebetoli. Tenai susideda 
kelios priežastįs, kurios, sa
koma, neišvengiamu keliu 
veda prie revoliucijos. Visų 
pirmiausioji priežastis — 
tai badas, kuris apima jau 
visą šalį. Antroji priežas
tis ■— tai paskutiniai tur
kų armijos nepasisekimai 
karės laukuose ir pavojus iš 
priešininkų pusės. Viena 
anglų armija dabar vejasi 
turkus nuo Bagdado, kita 
jau artinasi prie Jeruzoli- 
mo, o iš trečios pusės rusai 
spaudžia. Trečia priežastis 
—tai arabų sukilimas, o 
arabai sudaro 40 nuošimčių 
Turkijos oficierių, todėl, sa
koma, kaip rusai su anglais 
ateis arčiau, tie arabai ofi- 
cieriai pereis jų pusėn. Tur
kų valdžia tuomet bėgsianti 
Vokietijon.

t i, nes tai yra tik daleidimas, 
o ne prirodymas. Sunku 
sau įsivaizdinti, kad gyvi 
organizmai išlaikytų tokią 
katastrofą, kaip dviejų pla
netų susitikimas. Negana 
to, mums yra juk žinoma, 
kad puolantis meteoritas, 
pasiekęs žemės atmosferą, 
nuo trinimosi per orą taip 
įkaista, jog tankiai žemės 
nepasiekęs jis jau išgaruo
ja. Tą kiekvienas gali ma
tyti: nakčia nuo dangaus 
krinta žvaigždė — krinta, 
krinta ir išnyksta. Tai ir 
yra meteoritas. Jis skrido 
dausoje nematomas, tuotar- 
pu žemės traukimas jį pa
gavo. Krisdamas per orą 
nuo smarkaus trinimosi jis 
užsidegė ir išgaravo. Todėl 
jei ant jo ir butų kokia gy
vybė. jam užsidegus ji turė
tų žūti.

Toliaus, planetų kūnai ne- 
taip jau trapi ir palaida me- 
dega, kad prie kolizijos (su
simušimo) subirėtų į nesu-Į

Saulės šviesa taipgi nega
li tokiems mikroorganiz
mams daug užkenkti.

Roux’o bandymai parodė, 
kad šviesa užmuša kai ku
rias sėklas tik dėto, kad jos 
susijungimas su aplinkiniu 
oru pagimdo oksidavimą 
(susivienijimą su degiu). 
Dausoje gi tarpe planetų ir 
Žvaigždžiu oro nėra, todėl 
ir tokių kliūčių tenai negali 
būti.

Taigi pasūodo, kad atsi
skyrę mikroorganizmai — 
atsiskirę, daleiskime, nuo- 
rnusų žemės — lengvai gali 
išnešioti gyvybę po begali
nę dausą.

Tokiu tai budu gyvybė 
per amžius galėjo būt nešio
jama nuo vienos planetos 
ant kitos, iš vienos saulinės 
sistemos kiton.

Todėl ir tirinėtojai tokios 
visapasaulinės sėklos mano, 
jog visi organiški gyvūnai 
yra arti surišti vienu^gimi- 
nystės ryšiu: nors jų kūnas 
ir kitokią turi formą, bet 
vistiek jis numegztas iš tų 
pačių narvelių, kurie susi
deda iš angliadario, vanden- 
dario, degio ir nitrogeno.

Spėjam, kad skaitytojui 
bus jau aišku, jog musų že
mės atmosfera galėjo užsi
krėsti gvvvbe visai natūra- 
lišku keliu, be jokio stebuk
ladario pagelbos. Juk ne
sunku sau daleisti, ir tas la
bai galima, kad kaip gele
žies dulkės ir kiti medegos 
elementai, taip ir tokie mik
roorganizmai, prasčiausių 
gyvūnėlių sėkla, nuo amžių 
laksto išbarstytos po bega
linę dausą apmirusiam sto
vije, bet patekusios ant to
kios planetos, kaip, daleiski
me, musų žemė, kur susidu- 

sos spaudimui medegos ga- į ria su vandeniu, oru, šiluma, 
balėlis, jeigu jis apskritas,' tuojaus bunda iš amžių mie- 
butų 0.00016 milimetro pemgo ir pradeda gyventi. Taip 
diametrą. Tai bus tokia i galėjo atsirasti ant musų že- 
smulkutė dulkelė, kaip kad mės pirmutinis narvelis ar-1 

amžiams! 
do, kurį kad padalintumėt, bėgant išsivystė ir žmogus, 
ant 6.000 dalių. Žinoma, pa-I Tiesa, galima butų ir to- 
dalyti aguonos grūdą ant'kiam daleidimui padaryti 
taip daug dalių nelabai leng- į užmetimą, kad iki šiol da 
va, bet tas pavyzdis gali pa- niekas neprirodė tokių "kos- 
dėt mums nors įsivaizdinti, • miškų mikroorganizmų" bu- 
koks tai mažas butų kūnelis, vimo, o juk jie turėtų būti 
Taigi, anot SchvvarzschildoJ ir šiandien, jeigu buvo se- 
tokio didžio kūnelis gali būt niaus. Tas tiesa, to da nie- 
jau nešamas per erdves švie kas neprirodė. Bet ar pri- 

jau žino, kad ji yra nesunai- sos spaudimu. Dabar tik kį- rodė kas, 
kinama ir gali būt visiškai la prieš mus klausimas: ar 
perkeista iš vienos formos į gali tokia be galo smulki gy- 
kitą. Nesiginčijam męs dau-1 vybės sėkla arba gemalas 
giau ir apie judėjimo ener- egzistuoti? 
gijos paėjimą. Męs jau ži-; Botanika mus mokina, 
nom, jog toji energija yra' kad nekuriu bakterijų sėk- 
medegos pajiega ir taip pat' la turi tik 0.0002 ir 0.0003 
kaip medega ji yra amžina, milimetro per diametrą. La- 
Lygiai taip pat męs turėsim 
priprasti ir prie tos minties, 
kad gyvybė taipgi yra am
žina ir kad veltui butų jieš- 
koti, iš kur ji atsirado.

1871 metais lordas Kelvin 
savo kalboje Eidinburgh’e 
apie šitą klausimą tarp ki- 
toko išsireiškė šitaip: "Kada 
du dangaus kūnai susimuša, 
didelė abiejų dalis sutirpsta, 
bet baisi daugybė atskilusių 
dalių ištiška į visas puses. 
Daugelis atskilusių ir iš- 
laksčiusių dalių ne daugiau 
nukenčia blėdies, kaip uolos, 
kurios persikelia iš vienos 
vietos kiton laike ledų slin
kimo nuo kalno.

"Daleiskime dabar, kad, 
susimuša musų žemė su kitu 
tokiu pat dangaus kunu 
nesuskaitomos žemės dalįs leiskim, apie planetą Neptu- 
išlaksto po visą dausą, išne- < 
šiodamos sykiu sėklas. Tu
rim pripažinti, kad tokiu bu
du meteoritai labai lengvai 
gali išnešioti gvvyV.ę po visą 
dausą. Daleiskime dabar, 
kad ant musų planetos da 
nėra jokios gyvybės — nu
krinta ant jos tokis mete-

_________ _______  oras — ir gyvybė paleista." 
ir pakelia iki 80 laipsnių Žinoma, su Kelvino opti- ten ja laikyta prie 252 laips- Į pasekmę pagimdyti, žodžiu 
karščio, bet nekuomet ne- mizmu męs negalime sutik- nių C. šalčio ir ji buvo gyva, sakant, męs netikim, kad be

Iš kur ir kokiu budu atsi- galima daleisti, kad galėtų 
rado ant musų žemės pati 
pirmutinė gyvybė, pats pir
mutinis jos atomas?

Šis klausimas jau nuo se
nai džiovino mokslinčiams 
smegenis ir pagimdė daugy
bę įvairių hipotezų (spėji
mų). Patįs gamtininkai ta
me dalyke negalėjo ilgai su
sitaikyti. Net darvinizmo 
šalininkai, ir tie buvo nevie
nodų šiame klausime pažiū
rų. Tūli gali manyti, kad 
gyvybės pradžia galėjo būt 
sutverta, vadinas — atsiras
ti be jokios priežasties, b? 
logiško pamato. Ir ištikrų- 
jų, evoliucijos priešai, žmo
nės tikintieji į stebuklus, 
skelbia, kad viskas yra Die
vo sutverta.

Žodis "sutverti" nepro
taujančiam žmogui viską iš
riša. Bet toks "išrišimas" 
negali užganėdinti protau
jančio žmogaus. Jeigu aš, 
daleiskime, noriu ką nors 
naujo sutverti, tai visų pir
miausia turiu turėti mede
gos. Kiekvienas juk žino, 
kad negalima iš po žemės iš
šaukti armijos kareivių, nė-’, 
gi iš savo delno išburti visą tverti. Jam pasisekę tai pa- 
lauką javų. Mažiausis vai
kas, kada nori išdrožti laive
lį, žino, kad visų pirmiausia 
jam reikia medžio, peilio ir 
spėkos rankose. Tuo tarpu 
visą pasaulį ir visą gyvybę 
Dievas sutvėrė... iš nieko.’ 
Pasakė tik: "stokis!" — ir 
stojosi. Tokiai pasakai gali 
tikėti tik maži vaikai ir da-: 
vatkos. Tiesa, pasaka gra-J 
ži, pilna fantazijos, bet visgi Į 
ji pasaka, ne teisybė. Gam-1 
tos istorija mums parodoj 
kad gyvūnai atsirado ne 
akies mirksnije iš stebuklin- j 
go žodžio "stokis,” bet ture-; 
jo praeiti milijonai metų, į 
pakol jie išsivystė. Todėl 
stebuklingas pasaulio su- • 
tvėrimas ir yra pasaka.

Tūli mokslinčiai bandė • 
aiškinti pirmutinės gyvybės į 
atsiradimą šitokiu budu. i 
Yra jau patirta ir prirody
ta, kad gyvybė ant musų že
mės egzistuoja daug milijo
nų metų, tai yra nuo pirmu-; 
tinės amebos iki žmogaus. 
Bet jos tąsą galima nuvesti 
da toliau. Galima ją nutęs
ti į tokią praeitį, kas sulig 
musų supratimo apie laiką 
reiškia "amžinastį." Nuo 
nepabaigtų amžių žemėj ga
lėjo glūdėti žemiausi gyvu- 
nėliai. Per nepabaigtus am
žius tokie gyvūnėliai galė
jo būt apmirę, bet po įtek
me kokios nors ypatingos 
priežasties susidėjo atsakan 
čios aplinkybės ir ta apmi- 
rusioji gyvybė liko pastūmė
ta ant vystymosi kelio, ku
riuo ji priėjo ir iki žmogaus. 
Prieš tokį daleidimą nebūti! 
galima pastatyti jokio logiš
ko užmetimo. Amžinąją gy
venančių ant žemės narvelių 
(celių) formą butų galima 
suprasti tokioj prasmėj, ko
kioj fizikai išsireiškia apie 
šilumą, kaipo amžiną pajė
gos formą. Bet tokia nuo
monė sutinka sau kliūtį iš 
kitos pusės. Geologija pri- 
rodo, kad visa musų žemė 
buvo kadaise ugniniam sto- 
vije, buvo taip įkaitusi, kaip 
šiandien tebėra da saulė. Ši
tas faktas visai jau permai
nė supratimą apie užsilai
kymą ant žemės amžinos 
gyvybės. Galėjo ji būti čia 
milijonus metų prieš suak
menėjusių liekanų gadynę, 
bet kaip tik prieinam prie 
tos vietos, kur žemė jau ug
nies stovije, su saulės' tem
peratūra, kurioj net kie7 
čiausi metalai pavirsta į ga- 
zus, ten jokia celė gyventi 
jau negali ir niekados nega
lėjo. Nekurie augmenįs gy- 
vena karštuose šaltiniuose

. kokia nors gyvybė užsilai
kyti prie tokių apystovų, 
kur geležis tirpsta kaip 
sviestas. 0 vienok visi ži
nom, jog kaip tik žemė at
aušo, ant jos atsirado gy
vybė. Kaip ši apsireiškimą 
išaiškinti? Į stebuklus męs 
netikim. Niekur nepasiro
do stebuklai dabar, veltui 
lauktume jų ir tuomet. Tu
rim jieškoti logiško išriši
mo: kaip atsiranda gyvybė 

'ant naujų planetų?
Oken mokindavo, kad vi- 

sa gyvybė paeina iš proto
plazmos, o Huxlev tikėjo ra
dęs protoplazmą, kuomet jis 
užėjo jūrėse gyvenantį or
ganizmą, panašų į kiaušinio 
baltimą.

Vėliaus Pflueger mokin
davo, kad chemiškas tūlų 
gazų susijungimas po įtek
me didelio ir nepaliaujamo 
karščio, kokis randasi musų 
žemės viduriuose, gimdo or
ganišką gyvybę.

D-ras Burke buvo pašau- skaitomas dalis ir išlakstytų 
liui paskelbęs, kad chemišku 
budu galima ir laboratori
joj organišką gyvybę su-

I

priežasties gali kas nors pa
saulyje atsitikti. Ir pakol 
priežastis nesurasta ir neiš
aiškinta, męs savo daleidi- 
mus vadinam hipoteza. To
dėl ir augščiau pridurtas da
leidimas apie "kosmiškus 

I organizmus" pakol kas da 
lieka tik hipoteza.

Yra da ir kitokia hipoteza 
apie pirmutinės gyvybės at
siradimą. Manoma, kad gy- j 
vybė atsirado ant žemės, i 
kaip tik pasidarė atsakan
čios jai aplinkybės. Vadi
nas taip pat, kaip prie atsa
kančių. aplinkybių pasidaro 
chemiškas susijungimas ir 
iš oxygeno ir hydrogeno pa
sidaro vanduo arba krista
las. Ir šitokia nuomonė, dėl 
nuogumo savo formoje, tu
ri blizgantį aiškumą. Mede- 
ga buvo net ir tuomet, kada 
žemė iki baltumo buvo įkai
tusi. Einant musų planetai 
šaltyn, kiekvienas kūnas tu
rėjo mainytis. Vanduo, pa
vyzdžiui, turėjo pereiti tūlą 
išsivystymo laipsnį, kuris 
tik tuomet buvo galimu. Ko- 
dėlgi ir gyvybė neturėtų bū
ti tiktai tokiu laipsniu, ku
ris tiktai tuomet iš neorga
niškos medegos galėjo atsi
rasti? Taip stambiai sufor
muluota idėja patraukė jau 
daug protaujančių žmonių 
savo pusėn ir liko pripažin
ta už ištektiną gyvybės atsi 
radimo išaiškinimą. Taigi, 
kuomet musų supratimo lai
kuose tik gyvybė gyvybę te- 
gimdo, tuose praamžių lai
kuose pirmoji gyvybė galė
jo gimti iš neorganiškos me
degos.

Bet čia vėl gali kas nors 
mesti mums klausimą: Jei
gu tuomet gyvybė galėjo 
gimti iš negyvos medegos, 
tai kodėl ji negimsta šian
dien?

Taip, mokslas to da ne
prirodė. Bet niekas da ne- 
prirodė, kad taip ir negalė
tų būti. Labai galimas daik
tas, kad kaip tuomet, taip ir 
dabar iš negyvos medegos 
gimsta mažyčiai gyvūnėliai, 
kuomet stambesni ir išsivy
stę gyvūnai gimsta jau sta
čiai iš gyvūnų.

Negalima tečiaus užgin
čyti kad šitoks daleidimas, 
kaipo hipoteza, negali būt 
prieinamas rimtai kritikai. 
Ji taipgi da nenurodo prie
žasties, kodėl iš neorganiš
kos medegos turėtų gimti 
organiška gyvybė. Tečiaus 
išsivystymo teorijoj yra pri
imta sakyti, jog tam, kas iš
sivysto, tas, iš ko jis išsivys
to, yra jau priežastimi. 
Tarp vieno ir kito turi būt 
tokia giminystė, kaip tarp 
motinos ir vaiko, nors evo
liucijos keliu tas vaikas bu
tų jau įgijęs daug tokių ypa
tybių, kokių jo motina visai 
neturėjo.

Nenorėjome apsilenkti su 
tais kiek sunkesniais dalei- 
dimais, nes šiame klausime 
labai išsiplatinęs nuomonių 
įvairumas. Kuris iš tų da- 
leidimų gali būt neteisinges- 
nis, sunku šiandien pasaky
ti. Aišku tik tas, kad nesto- 
ka mums tame klausime 
nuomonių, ir visos aiškina 
gyvybės atsiradimą natūra- 
lišku budu, o ne stebuklingu. 
Ir visai galimas daiktas, kad 
tolimesni tyrinėjimai šį 
klausimą galutinai išris.

Tai tiek apie gyvybės atsi
radimą.

"žmogaus Išsivystymas."

I

I

VOKIETIJOJ PRASIDE
DA REVOLIUCIJA?

Smarkus sąjungininkų 
pirmyn žengimas vakarų 

i fronte aiškinamas tuomi, 
kad Vokietijoj prasideda 
revoliucija ir valdžia daug 

; kariumenės turėjo atitrauk- 
; ti iš fronto gyventojams 
j malšinti. Ant Wall streeto 
j New Yorke, kur sueina viso 
i pasaulio komercijos nervai, 
j taipgi jaučiamas koks tai 
neramumas Vokietijoj. Jau
čiama revoliucija.

po visą dausą, kad nunešti 
gyvybę ant naujų pasviečių. 
Pagalinus planetų susitiki
mas dausoje labai retas at
sitikimas. Kaip vienas as
tronomas išsireiškė, grei
čiau neregys iššovęs į orą 
gali nušauti paukštį, negu, 
daleiskim. žemė gali susitik
ti su kokiu nors kitu dan
gaus kunu. Taigi niekuo
met negalima daleisti, kad 
per tokį planetų susitikimą 
butų išbarstoma po dausas 
gyvybė.

Pažiūrėkim geriau, ar ne 
pagelbės mums šį klausimą! 
išaiškinti šviesos spaudi- j 
mas. Sulig Schwarzschil- į 
do apskaitliavimo, dau-, 
giausia pasiduodantis švie-

1 •

daryti per sujungimą radi- 
jumo su ištirpintu želatinų.

Sulig d-ro Richterio teo
rijos, gamtoje yra amžinoji 
gyvybės sėkla, kuri gali per
sikelti nuo vienos planetos 
ant kitos. Jis pasakoja, kad 
meteorituose, kurie tankiai 

i nukrinta iš dausos ant musų 
. žemės, randama gabalėliai 
; anglies, kuri matomai yra 
; pasidarius iš organiškos me
degos. Vienok nepasisekė 

1 da prirodyti, kad tas taip 
į butų.

Tik viename dalyke Rich- 
teris neklysta, būtent, kad 

i gyvybė yra amžina. Tarp 
išmėtytų žvaigždžių dauso
se laksto daugybė dulkių, 

I mažyčių medžiaginių kune- 
j lių, galinčių užmegsti orga
nišką gyvybę. Todėl mes viena dalelė aguonos gru- ba celė, iš kurios 

I ir turim pripažinti, jog gv-: 1 1 ~ 11 1 " ---- :
vybė yra amžina.

Ji buvo visuomet, todėl ji 
yra vienamžė su medega ir 

; nuolatos pereina į gyvųjų 
; organizmų formas. Seniaus 
buvo galvojama ir apie tai, 
kokiu budu galėjo atsirasti 

' medega. šiandien mes apie 
tai jau nesiginčijant; visi

1l

DIDELI MŪŠIAI ORE.
Francuzijos fronte perei

toj nedėlioj buvo daug susi
rėmimų tarp sąjungininkų 
ir vokiečių orlaivių. Vokie
čiai giriasi numušę žemėn 
22 sąjungininkų orlaivių, o 
patįs netekę tik trijų.

I

, kad gyvybė su
tverta stebuklu? Taigi daug 
protingiau bus tikėti į amži
ną gyvybę, negu į tvėrimą 
jos stebuklingu budu, nie
kam nežinomu tvėrėju. Pa- 
galiaus, kas galėtų prirodvt 
tokius be galo smulkius kū
nelius su dabartiniais musų 
mokslo įrankiais, prie kurių 
vos tik paskutiniais metais 
kilo bakterijos klausimas? 
Žmogaus akis ant tiek yra 
netobula, kad daugelį gyvū
nėlių ji gali tik tuomet įžiū
rėti, kada mikroskopas pa
didina juos bent pusantro 
tūkstančio sykių. Kas tad 
gali pasakyti, kad nėra da 
smulkesnių sutvėrimėlių, 
kurių ir per tokį mikrosko
pą męs da negalim matyti? 
Taigi prie tokių aplinkybių 
negalima reikalauti, kad 
mokslas tokius "kosmiškus 
gyvūnėlius" mums parody
tų. Vienok dalykų stovis ir 
nereikalauja, kad męs būti
nai pripažintume šitą nuo
monę už teisybę. Pakol 
mokslas neturi tikrų priro
dymų kokiame nors klausi
me, jis niekad ir netvirtina, 
kad tas yra taip, o ne ki
taip. Taip daro tik stebuk
lų šalininkai; 
dymų nereikia 
ki ir nori, kad visi taip tikė- 

neužmuša tų. Męs gi niekad netikim. 
gyvybės. Jener’o institute, Męs darom daleidimus, tiri- 
Londone, buvo daromi ban- nėjam ir jieškom priežasčių, 
dymai: per 24 valandas bak-; kurios galėjo duotąją mums

. bai galimas daiktas, kad yra 
i da net ir smulkesnių, tik da 
neturim taip galingo mikro
skopo, kuris galėtų juos ati
dengti. Tokius smulkučius 
kūnelius mokslas vadina 
mikroorganizmais.

Nėra mažiausios abejo
nės, kad yra taip smulkus 
gyvi organizmai, kad sauli
nės šviesos spaudimas gali 
nešti juos per dausas, kaip 
kad oro judėjimas (vėjas) 
neša apie žemę dulkes. To
kie organizmai, pasiekę at
sakančią vietą, daleiskim 
žemę, prie tinkamų aplinky
bių pradeda vystytis į ąugš- 
tesnę gyvybę ir plėtotis.

Tas viskas gerai, pasakys 
mums skaitytojas, bet kaip 
su šalčiu? Juk dausoje, da-

I 
t 
I

ną, yra jau apie 220 laipsnių 
šalčio pagal Celzijaus. Ar 
galimas gi daiktas, kad gy
vybė, o ypač taip smulkutis 
mikroorganizmas, išlaikytų 
tokį baisų šaltį? 

I Taip. Šaltis
I - -

jiems priro- 
— jie taip ti-

Justicijos ministerijoj 
valdininkai ministerį Ke
renskį vadina "ponas mini- 
steri,” o ne "Vąše Vysoko- 
prevoskoditelstvo."

Generolas Drosovskis, 
Maskvos apskričio kariu
menės komendantas, taipgi 
kalėjime.

NUMUŠĖ JAU 35-TĄ
ORLAIVI.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad pereitoj subatoj francu
zų lakūnas kap. Guynemer 
numušė žemėn jau 35-tą vo
kiečių orlaivį.

VOKIEČIAI PASKANDI
NO 3 AMERIKOS 

LAIVUS.
Pereitoj subatoj Anglijos 

pakraščiuose vokiečiai pa
skandino 3 Amerikos gar
laivius: "City of Memphis," 
"Illinois" ir "Vigilancia." 
Visi tris grįžo iš Anglijos 
Amerikon su prekėmis. 
Kaip rodos, daug žmonių 
bus žuvę. Vienas laivas bu
vo paskandintas be jokio 
persergėjimo. Manoma, kad 
Wilsonas dabar šauks kon
gresą ir apskelbs Vokieti
jai karę.

GELEŽINKELIŲ 
STREIKO NEBUS.

Visuotinas geležinkelių

i

AMUNICIJOS FABRIKĄ 
IŠLĖKĖ J PADANGES.
Kopenhagoje gauta žinių, 

kad Koelno mieste pereitoj 
sąvaitėj išlėkė į padanges 
vokiečių didelė amunicijos 
dirbtuvė. Ekspliozijoj žu
vo keli šimtai darbininkų.

MASKVOJ DIDŽLAUSIS 
ENTUZIAZMAS.

Maskvoje senoji valdžia 
buvo nuversta pirma da ne
gu Petrograde. Jau nuo 1 
kovo Maskva perėjo į revo
liucijonierių rankas. Todėl 
kada maskviečiai išgirdo, 
kad prie revoliucijos prisi
dėjo ir durna ir kad caras 
jau numestas nuo sosto, 
tarp jų kilo didžiausis entu
ziazmas ! Pirma žmonės 
da bijojosi, kad iš Petrogra- 

j do nepributų kariumene, 
todėl jie organizavo jau 
Maskvos apgynimą, prie ku
rio prisidėjo veik visi Mask
vos studentai, sukilę karei
viai ir darbininkai. Tvarką 

1 revoliucijonieriai užlaikė
streikas, kuris butų supara- • kuopuikiausią.
ližiavęs visą Amerikos gy- i v Tūkstantis policijantų ir 
venimą, turėjo prasidėti' "
pereitoj subatoj. Kapitali
stai buvo baisiai persigan
dę. Jų spauda atakavo dar
bininkus kaipo "didžiausius 
šalies priešus,” kad tokioj 
"svarbioj valandoj," kuo
met Wilsonas traukia šalį į 
karę, kuomet prasideda di
džiausis biznis, jie pareika
lavo trumpesnių darbo va
landų, daugiau algos ir nu
tarė sustabdyti visą gele
žinkelių judėjimą, jeigu jų 
reikalavimai butų neišpildy
ti. Tai baisiai "ne patriotiš
ka," "ne amerikoniška," 
šaukė visa gerkle kapitalis
tai.

Darbininkai tečiaus nesu
tiko, kad vardan "patriotiz
mo" juos išnaudotų ir gele
žinkelių kompanijos buvo 
priverstos jų reikalavimus 
išpildyti. Geležinkelių strei
kas likos atšauktas.
PROTOPOPOVAS ESĄS 

UŽMUŠTAS
Nors tikrų žinių da nėra, 

bet paskalai eina gana stip
rus, kad buvęs vidaus reika
lų ministeris Protopopovas 
užmuštas. Protopopovas bu
vo karštas juodašimčių ap
gynėjas ir didelis Yčo drau
gas. Taip bent gyrėsi pats 
Yčas.

žandarų areštuota ir už
daryta nelaisvėn. Kalėji
mai likos atidaryti ir visi 
politiški prasikaltėliai palei
sti. Kartu pabėgo nemaža 
ir kriminalistų, bet tie tuo
jaus likos išgaudyti ir vėl 
uždaryti. Revoliucijonieriai 
paėmė į savo rankas Krem- 
lį, ginklų arsenalus ir visas 
valdžios įstaigas.

MASKVOJ POLITIŠKI 
PRASIKALTĖLIAI PA- 

LIUOSUOTI, O ŽANDA- ~ 
RAI KALĖJIME.

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad Maskvoje se
noji valdžia taipgi nuversta. 
Didis politiškųjų prasikal
tėlių kalėjimas atidarytas ir 
visi kaliniai paliusuoti, o jų 
vieton uždaryta policija ir 
žandarai, kurie šaudė į žmo
nes.

KALĖJIMAS "KRESTY" 
IŠLAUŽTAS.

Minia susidedanti iš ke- 
liasdešimts tūkstančių žmo
nių, kareivių ir jurininkų, 
apsupo visų neapkenčiamą 
kalėjimą vardu "Kresty,” 
kuris buvo antroji Bastilija, 
ir paėmė jį. Geležiniai var
tai likos išlaužti ir visi po
litiški kaliniai paliuosuoti.



“KEĮLEIVIS”
X;KRIAUŠIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

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

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

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

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

LAWRENCE’O LIETU
VIU PROTESTAS PRIEŠ 

KARĘ.
Lawrence, Mass., lietu

viai viešam susirinkime pri
ėmė sekančią rezoliuciją 
prieš karę:

Resolution adopted by 
5,000 Lithuanians, residents 
of Lavvrence, Massachus
etts, at a Mass Meeting held 
February 18, A. D. 1917.

Whereas the history and 
traditions of our people and 
our intimate knowledge of 
the terrible conditions now 
existing in our Fatherland 
has tought us of the misery, 
suffering, unspeakable 
crimes and wanton destruc- 
tion of life and propertv 
by the impoverishing, hal- 
engendering conflict, which 
is now devastating so large 
a portion of Eiirope and 
threatens to engulf the 
world;

We protest against any 
action, that may embroil 
this country into the war. 
We denounce all munition 
makers, bankers, capitalist, 
and politicians, who desire 
this war with Germany, 
knowing that vast profits 
can be accumulated, from 
it. (Profits which are made 
by the bloodshed and lives 
of the workers.) We are 
against war and stand firm- 
ly for the International So- 
lidarity of the working 
class. The life of one work- 
er is worth more tnan a bil- 
lion of dollars. The latter 
can be restored, the former 
never. We will not die for 
Morgans and Shwabs.

Down with war, milita- 
rism and exploitation.

Rezoliucijos Komisija:
V. Želonis, M. Stankonis, 

J. Marcalis, K. Jasinskiutė, 
W. Brank.

Rezoliucija buvo pasiųsta 
kongresmanui M. F. Phe- 
Janui, kuris ją priėmęs da
vė šitokį atsakymą:

Mr. V. Zelonis,
245 Prospect st., 

Lawrence, Mass.
My Dear Zeloftis:—

I am in receipt of the 
resolution signed by you 
and other members of the 
committee, with reference 
to the present foreign sit- 
uation.

I shall see that your re
solution is properly filed 
and recorded.

Your very truly 
Michael F. Phelann.

STOUGHTON. 
Protesto susirinkimas.

Kovo 11 d. vietos lietuvių 
draugijų bendras komitetas 
sušaukė viešą lietuvių susi
rinkimą dėl išnešimo pro
testo rezoliucijos prieš 
Amerikos amunicijos fabri
kantų pastangas įtraukti 
šią šalį į Europos karę. Kal- 
bėtojum buvo d. J. B. Smels- 
torius.

Nors oras buvo gana 
bjaurus žmonių suririnko 
apie 300. Vienbalsiai likosi 
priimta J. B. Smelstoriaus 
paduota protesto rezoliuci
ja, kurią pavesta pačiam J. 
B. Smelstoriui pasiųsti tam 
tikrom šalies įstaigoms.

Taipgi suaukauta apsčiai 
aukų lėšoms padengti ir at
liekančius kad pasiųsti Phi- 
ladelphijos cukemių strei
kuojantiems darbininkams.

Vietinis.

Gerb. A. Bulota kalbės 
apie Rusijos revoliuciją

Niekas taip gerai nežino 
vidurinės Rusijos politikos, 
kaip gerb. Bulota ir niekas 
negali taip daug papasakot 
apie dabartinę Rusijos revo
liuciją, kaip jis. Jisai gerai 
pažįsta visus naujosios val
džios vyrus, jis dirbo su jais 
sykiu durnoje, todėl jis gali 
pasakyti, ko galima iš jų ti
kėtis.

Gerb. Bulota kalbės:
21 kovo So. Manchesterv, 

Conn.
25 kovo New Havene
27, Ąnsonijoj, Conn.
29, Bridgeporte, Conn. 
1 balandžio So. Bostone.
Kiekvienam patartina nu

eiti gerb. Bulotos pasiklau
syti, kas tik įdomauja Rusi
jos revoliucija. Balandžio 
mėnesyje gerb. musų sve
čias su savo žmona nori jau 
išvažiuoti Rusijon.

Zigmas Aleksa 
jau Petrograde-
"Rankpelnis” sakosi ga

vęs žinių, kad Z. Aleksa gy- 
nena jau Petrograde. Jam 
leidusi tenai apsigyventi 
dar senoji valdžia.

Kaip „Keleivio” skaityto
jai žino, Z. Aleksa už daly
vavimą 1905 m. revoliucijoj 
buvo nuteistas 4 metams ka- 
torgon, o katorgą pabaigęs 
ištremtas visam* amžiui Si
biran.

Moterįs “girtuokliauja” 
korditu.

Pastaruoju laiku Angli
joj pastebėta, kad amunici
jos dirbtuvėse prie darbo 
būna labai daug girtų mote
rų ir merginų. Išpradžios 
nežinota nuo ko jos 
pasigeria; bet pradėta ty
rinėti ir tuojaus susekta, 
kad jos čiulpia korditą — 
bedūmę sprogstančią mede- 
gą, kuri vartojama kanuo
lių šovininis ir kitokiai a- 
municijai.

Čiulpiamas korditas iš 
pradžios labai pakelia žmo
gaus ūpą, atsiranda nepa
prastas linksmumas, ko ne
padaro nei stipriausis alko
holinis gėrimas; bet paskui 
kordito čiulpimas labai blo
gai atsiliepia ant sveikatos 
r Anglijos valdžia dabar 
galvoja, kaip nuo to pra
gaištingo papročio moterįs 
atpratinus. . Darbininkės 
šitą svaigalą vartoja dau
giausia nuvargusios, nes 
paskui jos dalabiau nusilps
ta ir galų-gale miršta.

Korditas iš dalies yra pa
našus į dinamitą, tik neturi 
tokios aštriai draskančios 
veikmės ir užgautas taip 
greit nesprogsta. Jis susi
deda paprastai iš 58 dalių 
nitro-glicerino, 37 dalių 
šaujamos bovelnos ir 5 da
lių mineralių klijų.

PASIMIRĖ ONA 
DILBAITIENĖ.

Vasario* 28d. Scrantone, 
Pa., pasimirė po trijų sąvai- 
čių ligos Ona Dilbaitienė, 
pergyvenusi Amerikoje 34 
metus* Paėjo iš Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pav., Lan
keliškių parap. Visą laiką 
gyveno Scrantone, susilauk
dama 64 metų amžiaus. Pa
liko du sunu ir dvi dukteri. 
Velionė buvo per 19 metų 
nare Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Dr-jos, kuri atidavė 
savo užsitarnavusiai narei 
priderantį paskutinį patar
navimą. Palaidota lietu
viškose tautiškose kapynėse 
su bažnytinėmis ceramoni- 
jomis. Kun. Petrošius pa
sakė įspūdingą pamokslą,

apsakydamas velionės gy- visai streikas nesąs reika- 
venimą. 1: ~

Velionė buvo laisvų pa
žiūrų, mėgusi apšvietą ir 
rėmusi lietuvių pirmynžan- 
gą, be to mėgo draugauti 
tik su apsišvietusiais žmo
nėmis dėlto nors pati mo
kykloj neturėjo progos įgy
ti mokslo, savo gyvenime ji 
daug ko patyrė ir skaitėsi 
gana inteligentiška žmona.

Lai būna jai lengva sveti
ma žemelė. Bočių Juozas.

KRITIKUOJA DABARTI
NĘ ANGLŲ RAŠYBĄ.
D-ras Gideon, vienas an

glų ”Lengvesnės Rašybos 
Komiteto” narių, sakė aną
dien Bostone prakalbą ir la
bai kritikavo dabar varto
jamą anglų rašybą. Tyrinė
jant įvairių rašytojų veika
lus, jis sako, pasirodė, kad 
dabartinėj anglų rašyboj 
vartojama 5% nereikalingų 
raidžių. Tas reiškia, kad 
spausdinant laikraščius ir 
knygas daroma 5% nereika
lingų lėši^; tas reiškia, kad 
mokinanties rašyt ir skaityt 
bereikalo eikvojama 5% lai
ko.

D-ras Gideon tvirtina, 
kad vien tik Amerikai tų 
nereikalingų raidžių varto
jimas kas metai atsieina 
pastatė; girdi, kriaučiams 
apie $100,000,000.

Lengvesnės rašybos ko- 
minėtas, prie kurio ir d-ras 
Gideon priklauso, pataria 
anglams vietoj ”although” 
rašyti ”altho,” 
”through” rašyti 
vietoj ”catalogue” 
”catalog,” vietoj 
ramme” rašyti ”program 
ir tt. ,

Jisai sako, kad šitokią re
formą įvedė jau nemažiau 
kaip 380 laikraščių ir maga
zinų, kurie kartu turi apie 
—15,000,000 skaitytojų.

Kalbėdamas apie vaikų 
mokinimą, d-ras Gideon sa
ko, kad dėl tos netikusios 
rašybos šiandien vaikai yra 
priversti išsėdėti mokykloj 
vienus metus visai be rei
kalo.

vietoj 
”thru;” 

rašyti 
”prog-

AUKOS PHILADELPHI- 
JOS STREIKAVUSIEMS

SIUVIMO DARBI
NINKAMS.

Philadelphijoj laike kriau
čių streiko surinkta $150 au
kų nuo Philadelphijos biz
nierių, draugijų ir pavienių 
asmenų. Pirmiausia auko
jo Lietuvių Republikonų 
Kliubas $15; So. Side Lietu
vių Pašalpinis Kliubas ir Šv. 
Juozapo draugija po $10; po 
$5 aukojo: Lietuvių Muzi
kantų Dr-ja, A. Užumeckis, 
J. J. Kaulakis, Stasis Vasi- 
konis, A. Leistrumas, V. 
Varževičius ir A. K. Abrai
tis; po $3: V. Kapsukas, G. 
Kutra ir J. K. Z.; po $2: J. 
Poška ir Sabas Mankus j po 
$1: J. Bravinskas A. Driuk- 
tenis, A. Vamauskas, J. 
Alekna, Fr. Užkurėlis, P. 
Mikonis, A. Petkus, Ripins- 
ki, B. Urbow, A. Kubelčikaf, 
M. C. Sarol, S. Vaslanovič, 
P. Kurkulis, J. Stasiulevi
čius, A. Sheposkis, M. Lut- 
vinskis, J. Matulis, V. Dap- 
šis, L. Mickevičius, A. Žalis, 
Kentrus broliai ir M. Kalė
da.

Vietos Liet. Moterų Prog. 
Susivienijimo kuopa suren
gė prakalbas, surinko $18.20 
ir paaukojo streikuojan
tiems kriaučiams. Du liet. 
I. W. W. unijos organizato
riai L. Grikštas ir K. G. Ge
ležėlė savo prakalbose Pitts
burgh, Pa. surinko $2.60 ir 
paaukojo streikuojantiems 
siuvėjams. Kurie aukojo 
mažiau, kai vieną dolerį, tai 
jų vardų visai neskelbiame. 
Philadelphijos kaikurie biz
nieriai, daugiausia bučeriai, 
aukojo tik po 10c ir tai da 
kai-kurie išniekino kriau-, 
čius, ant žemiausio laipsnio 3 School st..

lingas. Bet mes į tai visai 
nežiūrėdami, savo darbą 
smarkiai dirbom ir tuom 
tarpu streiką illaimėjom: 
gavom valandas sumažinti 
ir po $1 mokesčio pridėjo 
sąvaitiniams darbinin
kams, o štukiniams nuo 13 
iki ž!b procentų. Išviso au
kų surinkta su smulkiomis 
$152.00.

I. W. W. ir A. C. W. of A. 
Suvien. Komitetas.

AUKOS
LIET. ŠELP. FONDAN.

MONTELLO, MASS.

Pajieškau brolio Juozo Bižio ir 
draugo Vilimo Mulolo, Suvalkų gub., 
Seinų pav., Leipųnų valsč.. Serijų 
parapijos, Pasaraikos kaimo. Mel
džiu atsišaukti.

Petras Bižis
Kovo 4 d. Kazimiero Ruikos vestu- 98 River str., Haverhill, Mass.

vėse sumanyta parinkti nuo karės ( 
nukentėjusiems Lietuviams aukų. 
Susirinkusieji svečiai suaukavo $5.00. 
Aukavo: K. Ruika, e. Ruikaitė, S. 
žvirždin, A. Gerulaitienė, K. Geru
laitis, S. Pacevičia, A. Waltas ir B. 
Zdanavičia po 50c.: S. Valnickis <>. 
Petkunas, W. Balvočius ir F. Masai- 
tis po 25c. Viso labo $5.00. Pinigai 
pasiųsta L. Š. Fondan.

A. Gerulaitienė.
Pinigų $5.00 priėmiau ir perda

viau L. Š. F. kasininkui K. Šidlaus
kui. J. G. Gegužis.

BRIDGEWATER, MASS.
Kaz. Dėksnio varduvėse susirinku

sieji svečiai suaukavo L. Š. Fondan 
$ 12.50c. Aukavo: K. Deksnis, Alf. 
Mažiukna, J. Džiurman, E. Mielaus- 
kaitė. A. Žemaitis, F. Žemaitis, S. 
Klaniunas ir J. Daugelevičia — po 
$1.00; A. Čemeris, A. Kaunelis, V. 
Šūkis, T. Bucevičia, J. Kripaitis, S. 
Laužickas, L. Abelevičius, J. Mieliau- 
skas ir S. Brunda — po 50c. Vi
so $12.50. K. Deknis

Pinigų $12.50 priėmiau.
K. Šidlauskas L. Š. F. ižd.

MT. CARMEL, PA.
Sausio 23 d. LSS. kuopos sureng

tose prakalbose aukų nuo karės nu
kertėjusiems surinkta $21.10. Auka
vo: P. Harmanienė, Z. Jasikas, K. Mi- 
kotis, A. V. Ambraziejus, G. F. La- 
nauskas ir A. Prakevičia — po $1.00; 
M. Skučienė, V. Skučas, M. Hazara,
A. Mockaitis, M. Miller, I. Srupins- 
kas, K. Balsis, A. Raslavičia ir A. 
Davidonas — po 50c. Smulkių aukų 
$4.60. Atėmus iškaščių $5.50 p. A. 
Bulotai perduota L. š. Fondan $21.- 
10c.

Čia pat "Žiburėliui” surinkta $3.63.
A. Prakevičia.

BATAVIA, N. Y.
Parinkus aukų nuo karės nukentė- 

j^siems lietuviams surinkta $8.25. 
Aukavo: Al. Kizevičia, Al. Markaus
kas, V. Mugąs — po $1.00; J. Kizevi- 
čiutė, B. Lopatta, P. Petrilienė, R. 
Wisznewski, V. Minėt. Alf. Boinevicz, 
Joseph, Guzik — po 50c.; J. Ivanauc- 
kas, W. Ruzinski, W. Petrilo, S. M. 
H. Organ, A. M. Cicere — po 25c. J. 
Petrila, J. Domavičia — po 20 c. ir 
A. Rusteika 10c.

Aukos per "Keleivio” Redakciją 
pasiųsta L. Š. F. Viso labo $8.25.

M. A. Z.
$8.25 priėmėm ir perdavėm L. Š. 

F. kasininkui. J. G. Gegužis.

Paj ieškojimą
"KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.

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

"Keleivio” Adnun.

Pajieškau brolio Vincento Zazo, 
Kauno gub, Panevėžio pav, Vabal- 
nikų parap, Katališkių sodžiaus, 1913 
m. gyveno Argentinoj. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu atsišaukti ar kas 
jį žino meldžiu pranešti. (12)

Antanas Zazas 
201 Sanders st, Athol, Mass. šaukti.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Vin
cento Bernotų, pirmiau gyveno Chi
cago, III. Batakių parap, Raseinių 
pav, Kauno gub. Kas apie juos žino 
malonės pranešti. (12)

Vincenta Dobrovolska
54 Washington st., Cambfridge, Mass.

Pajieškau Marijonos Azalytės, Al
bino duktės, Kauno gub., Šiaulių pav, 
šiaduvos parap, Pavartiečių kaimo.' 
Gavau nuo jos sesers iš Rusijos laiš- 1 
ką dėlto meldžiu atsišaukti ar kas 
žino apie ją pranešti.

J. Vaitekūnas (13)
126 North 7th st, Brooklyn, N. Y.

IIPajieškau- brolio Stanislovo Me- 
liausko, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kelmės valsč. Turiu svarbą reikalą 
ir meldiu atsišauki ar kas jį žino 
pranešti. (13)

J. Matulis
5008 W. 14th st., Cicero, III.

Pajieškau Antano Tamošiūno, Su
valkų gub.. Panemunės parap., Lau- 
menų kaimo, prieš 4 metus gyveno 
Wingel, Pa. Aš esu iš Šlienavos 
kaimo.

Motiejus Čepaitis (2Z‘ tanf) „„„ _________ _
26 Chestnut sL, Ansonia, Conn. ^,aus; Vincento Važelio ir B. Vaze-

Pajieškau savo vyro Leono Palaus- 
kio (pasivadinusio Piluzis), kuris pa
bėgo su merga 8 d. sausio. Jis yra 
6 pėdą, o jinai 6H pėdą augščio, var
du Marcelė, jis 26 metų, o ji 32 metų. 
Abiejų plaukai geltoni, jis apskri- 
taus veido, o ji pailgo. Abu Kauno 
gub. Kas praneš apie juos,gaus 25 
dol. atlyginimo.

Agota Palanki
, Nashua, N. H.

Pajieškau dėdės Jono ir jo sunaus 
Elizo Borvidų, ir švogerio Jurgio 
Macolo, Kauno gub, Papilės parap. 
Jie patįs lai atsišaukia ar kas apie 
juos žino meldžiu pranešti.

Kazimieras Zolis (14)
1415 Wisconsin Av, Sheboygan, Wis.

Pajieškau draugų Kazimiero Ar- 
mulevičiaus ir Apolio Jurėno, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Kupiškio pa. 
rap. Jų pačių atsišaukti ar kas ži
no meldžiu pranešti.

Povilas Karaliukas 
5816 Broadway st., Cleveland, Ohio. į

Į 
Pajieškau švogerių Antano ir Jo- I 

no Vaičių, Kauno gub., Raseinių 
pav., Erzvilkio parap., Antanas gy
veno Leachburg, Pa., Jonas gi 
NVaukegan, III. Meldžiu atsišaukti.

Antanas Jonikis
BOX 333 Leachburg, Pa.

Pajieškau tėvo S. Pavalkio, Kau
no gub, Raseinių pav, Velionos 
parap, prieš 6 metus gyveno New 
Yorke. Jo paties atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti. (14)

B. Pavalkis
705 Centre str, PI. St. Chas,

Montrial, Canada.

Pajieškau Marijonos Urbanaitės iš 
Liepojaus, gyveno prieš kelis metus 
Dės Moines. Iowa, iš kur išvažiavo 
Chicagon. Meldžiu jos pačios atsi
šaukti ^r kas žino pranešti.

Pet. Ašmontas
1023 E. Lyon str., Dės Moin, Iowa.

Pajieškau draugo Juozapo Gailiuso, 
Kauno gub, Vilkmergės pav, Traš- 
kunų parap, Gailiutiškių viensėdijos. 
Meldžiu jo paties atsišaukti ar kas 
žino pranešti.

Vladas Petrulis
3223 So. Lime str, Chicago, III.

Pajieškau Juozapo Pilkausko, Kau
no gub, Vilkmergės pav, Debikių 
parapijos, Macanų kaimo, prieš du 

; metu gyveno Argentinoj. Meldžiu 
kas žinote pranešti

Aleksis Janulis
, 5315 Suther Avė. Cleveland, Ohio.

Pajieškau brolio Antano Gervelio, 
Suvalkų gub., Seinų pav., Šventažerio 
parap. Šlavantų kaimo. Meldžiu at
sišaukti ar kas žino pranešti.

Marry Gervelis
1227 C avė., E. Cedar Rapids, Iowa.

Pajiešau kūmo Oskaro Kundroto, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Kelmės 
miestelio, gyveno Philadelphijoj. Kas 
jį žino meldžiu atsišaukti.

Konstancija Bargaila
R. R. 3, - Altoona, la.

Pajieškau brolio Igno Raščiko, gy
veno Melrose Park, III., bet iš ten iš
važiavo, 
pranešti 
kia.

kas apie tai žino malonės 
arba jis pats lai atsišau-

Juozapas Raščikas
3 Jenette avė, Binghamton, N. Y.

Pajieškau brolio Klemenso Dundos 
Kauno gub., Šiaulių pav.. Joniškio 
parap.. Jaksiškių kaimo. Turiu svar
bų reikalą ir meldžiu atsišaukti.

Jokūbas Dunda
2078 Boston avė., Bridgeport, Conn.

Pajiešau Juozo Skėrio, pereitais 
metais gyveno Deitz, Wyo, taipgi 
Petro Urbanavičiaus, Kauno gub, 
Vabalninku parap, prieš 5 metus gy
veno Puritan, Pa. Jų pačių atsišauk
ti ar kas juos žino meldžiu pranešti.

Wm. Matulionis (15)
West Frankfort, III.

Pajieškau sesers Viktorijos Petru- 
lioniutė: 
Blažio 
III, taipgi pusbrolių Tomo, 
Juozo ir Frano Petrulioaių, visi Su
valkų gnb, Mariampolės pav, Bal
bieriškio valsčiaus, meldžiu atsišauk
ti.

—Ališauskienės ir jos vyro 
Ališausko, gyveno Benton, 

Jurgio,

Motiejus Petrulionis
631 Columbia Avė., Baltimore, Md.

Pajieškau Cirilės Ambrazavičiutės 
ir Zofijos Stepanavičiutės, Kauno g., 
iš Šiaulių miesto. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žino pranešti.

Zofija Lavickaitė—Nervaišnė 
29 Monroe st, Brockton, Mass.

Pajieškau puseserių: Konstancijos, 
Onos ir Agotos Eidukevičaičių, Su
valkų gub, Vilkaviškio pav, Gražiš- 

ikių valsč, Vaitkabalių kaimo. Jų 
i pačių ar kas jas žino meldžiu atsi-

Vincas Gurskis..
BOX 137 Coal Dale, Pa.

Pajieškau giminaičio Jono Ru
peikos, Suvalkų gub, Keturvalakių 
parap, Būdviečių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu kas jį žino 
pranešti.

Simonas Budrius 
N 16 Victoria Promenada, 

Northampton, England.

Pajieškau Petro ir Adomo Adomai
čių, Kauno gub, Šiaulių pav. ir pa
rapijos, Pročiunų kaimo, taipgi Jono 

■ Čepaičio iš Sakalų kaimo. Meldžiu 
2 i atsišaukti.

Wm. Alekna
391 Windsor str, Cambridge, Mass,

Pajieškau seserėčių AntosĖ ir 
Manusės Šinkunaičių, Kauno gub., 
Vilkmergės pav, Pabaisko parap., 
Alenų kaimo, gyveno bene Lawrence, 
Mass. Meldžiu atsišaukti ar kas ži
no pranešti. (14)

Juozapas Dūdas
BOX 63 Orient, Pa.

. ' Pajieškau brolio Petro Žiogo ir An- 
(18) tano Raškaus, abu Raudiškės so-

laitės Troškučių sod, taipgi Bronis- 
lavos Toleikaitės Semplių sodžiaus, 
isi Raseinių pav. Meldžiu atsišaukti.

Katrina žiogaitė (12)
460 N. 9th st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Jono Vasilio 
Kauno gub, buvęs staršu ant stanci- 
jos Vainevolos. Jis pats arba kas jį 
žino malonės pranešti. (12)

Jonas Juokias
28 School st, Cambridgeport, Mass.

Pajieškau pažįstamų Antano ir 
Jono Valintonių, pasivadinusių Wil- 
sonai, taipgi Juzės Valintoniutės — 
Kiblis, visi iš Panevėžio miesto. Be 
to meldžiu atsišaukti Liongino Ja
niūno iš Virbų kaimo, Vabalninku 
valsč., ir Pranės Kinderiutė iš Vy
želių kaimo.

P. Janiūnas (14)
278 Kirst str., Elizabeth, N. J.

Pajieškau podėdžių Matijošiaus, 
Antano ir Jono Civinskų, Suvalkų 
gub., Mariampolės pav, Šunskų vals
čiaus ir kaimo, gyveno New Yorke 
ar Brooklyne. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žino pranešti.

Juozas Kriščiūnas
I 1215 W. Jefferson st, Springfield, III.

Pajieškau draugų, Kazimiero Us- 
tupio ir Petro ir Jono Marcinkevičių, 
taipgi Petrą Pivariuno ir kitų iš 
Kaune gub, Kupiškio parap., Mai- 
liuno kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Petras Baltrėnas 
2228 Tustin str, Pittsburgh, Pa.

teiksis

Pajieškau draugo Kazimiero Ta
mošiūno, Kauno gub., Panevėžio pav., 

. Virbališkių sodžiaus. Jo paties mel- 
| džiu atsišaukti ar kas žino 
I pranešti.

Povilas Keršulis 
i Colle C-nel, Vrriola N. 162, 

Valparaiso, Rep. Argentina.
I

(14)

Jonas Milsevičius, iš Kauno gub, 
Raseinių pav, Vižionų kaimo, dabar 
randasi vokiečių nelaisvėj ir pajieško 
savo brolio Vladislavo ir prašo ra
šyt jam sekančiu antrašu:

Gefengenlager, Longzalse, 3 kamp. 
No. 3946, Johann Milsevitz 

DEUTCHLAND.

Pajieškau brolio Juozapo Petronies, 
Kauno gub, Deveikių parap, Podžių 
sodžiaus. Tūrių svarbų reikalą ir 
meldžiu jo paties atsišaukti ar kas 
žino pranešti.

Klemensas Petronis
2304 Leech st., Sioux City, Iowa.

Pajieškau darbui vietos, geistina, 
kad gaučiau So. Bostone, prie lietuvių 
biznierių. Esu apsipažinęs su viso
kiais biznio reikalais, kalbu 4 kal
bom. Dėl platesnių žinių malonėkit 
kreiptis laišku. (13)

Juozas Dundulis'
161 W. 8th str, So. Boston, Mass.

APSIVEDIMAI. l(

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nesenesnės kaip 27 m. amžiaus. Mel
džiu atsišaukti kuogreičiausia, pri
siųsdamos savo paveikslus, atsakymą 
duosiu kiekvienai.

K. Vaitkus
3044 So. Union Avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 27 metų amžiaus. Geis
tina, kad butų liuosa nuo prietarų ir 
mylinti gražų gyvenimą. Aš esu 28 
metų amžiaus. Su pirmu laišku ma
lonėkite prisiųsti paveikslą, atsaky
mą duosiu kiekvienai

V. B.
108 Cordoni Avė, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 m. amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, linksmo budo ir my
linčios gražų šeimynišką gyvenimą. 
Aš esu 25 m. amžiaus, turiu gerą 
darbų, uždirbu $125.00 per mėnesį. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
savo paveikslus atsakymą duosiu 
kiekvienai.

\Vm. Senkus
P. O BOX 93 Taylor—Springs, III.

PARDAVIMAI.
FARMA PARSIDUODA

208 akrai žemės, 70 akrų dirbamos, 14 
karvių, 3 arkliai, 9 kiaulės, daugybė 
vištų, 17 ruimų namas, didelė banė ir 
visi farmos įrankiai. Kaina $7,800. 
Savininkas serga, todėl moteris nori 
farmą parduoti arba išmainyti ant 
namo mieste. (12)

Kast. Antanavičia,
Riverside Farm, Upton, Mass.

GERA PROGA
Lieutviškam šiaučiui. Parsiduoda 
dirbtuvė taisyti čeverykams. Biznis 
išdirbtas. Štora3 gražus. Vieta lie
tuviais apgyventa.

«* M. Coran,
366 Broadway, So. Boston, Mass.

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magaziną ’Tnvesting for Pro- 
fit.” Tatai verta $10 egzemplioris 
kiekvienam, kas neturi patyrimo kaip 
turėt užtektinai pinigų saviems ir my 
limųjų reikalams aprūpinti. Ten iš- 
parodoma, kaip teisingu budu į trum
pą laiką galima likti turtingu. ’Tn
vesting for Profit” magazinas yra 
vieninteliu progresyviu piniginių rei
kalų žurnalu ir turi daugiausiai 
Amerikoj ėmėjų. Išparodo kaip $100 
užauga į $2,200; išsirašyk dabar ir aš 
pasiusiu jį 6-ms mėnesiams dykai.

H. L Barber 
530—28 W. Jackson Boulvard,

Chicago, III.

Svarbu brightoniečiams
DR. J. L. PEDDER

iš Peterburgo
Atidarė ofisą Faneuil Chambers 

M ARK ET ST, BRIGHT0N. MASS. 
Tel. Brighton 781-W.

PAŽINK SAVO TEISES.
Kieviename teisių reikale kreipki

tės prie manęs. Specialią doma de
du patamaviman Lietuviams. Bylas 
vedu visuose Massachusetts teismuo
se. Laikau perkalbėtojus rusams, 
lenkams ir lietuviams. Kreipkitės 
telefonu ar rašykit sekančiu antrašu: 
JAMES McKEYES, Advok. 
350 Broadway, So. Boston, Mana.
Tel. South Boston 50212 ir S. B. 600. 
Jei viena linija užimta, vartokit antrą į pj

Jonas 1 Katkus
Užlaikau visokią knygų ir kitokių .D tiekose,

gaut pirkti ^’ kreipld. pas:daiktą. Galima l
Amerikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 ii ryto iki 
12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji galit kreiptis 
laišku šiuo adresu: (?)

J, A. KATKU8 
2204 Ferbes str, Pittabargh, Pa.

A ABAZOR1US PERSIKĖLĖ.
Pranešu visiems savo koatuma- 

riams, kad aš perkėliau savo 
kų taisymo 
Street, šalia

krautuvę ant 301 E 
Lietuviškos salės.

(?) 
ABAZORIUS,

S*. Boaton.301
A.

E at.
Geriausias lietuvis šiaučius,

SCRANTON, PA
ui 9 •Karės Nuotakos .

Tai labai įdomi tragedija, 
kurią kiekvienas turėtų pa
matyt ir John Bambos sa- 
liunas labai juokinga kome
dija, tarpais juokingi mono
logai ir kitokios baikos, ir 
Deklamacijos, bus suloštos 
Lietuvių Teatrališkos kuo^ 
pos iš Wilkes Barre, Pa. ko
vo (March) 26 d., 1917 m. 
Auditorium svetainėje, ant 
North Maine avė., Scranton, 
Pa. Pradžia nuo 7:30 vah 
vakare.

Visi kviečiami atsilanky
ti. Užtikrinam, kad busif 
užganėdinti, linksmai prj? 

i leisit laiką ir gardžiai pasi- 
į juoksit. Tikietai 25, 35 ir 
: 50c. Vaikams 10c.

Komitetas.
/5S22
I-

iFarmos!!
Išdalinta po du akeriu nuvaly

ta žemė, viena karvė, dvi kiaulės, 
ir 12 vištų, ant labai lengvų iš
mokėjimų. šitai tai yra Jūsų gy
venimo laimė. Mes turime 60,000 
akrų žemės. Galite pasirinkt sau 
vietą prie miestelio ir mokyklos. 
Mes norime čia sudaryt naują 
Lietuvą.

Sanborn Company
% Lithuanian Colony Director

EAGLE RIVER, WIS.
=2/

C. E. BAKSHINSKY 
Real Estate agentas

Real Sstate agentas. (12 pL kap)
Turiu ant pardavimo 300 Farmų, 

20 tabako auginimui Farmą arba 
vaisiams Farmelių, 30 Namą su Lo- 

, tais; pigiausi kaina $1,000, o bram 
j giausi iki $11,000. Turiu 5 Bučernea 

ir 12 Saliunų po visą Conn. valstiją 
1 Daug lotų statymui namams. Viską 
' paduodu ant lengvų išmokėjimą. Pla
tesnių žinių klauskite per laišką ar
ba ypatiškai (12)

C. E. BAKSHINSKY
P. O. Box 128 NEWINGTON, CONN. 

Ofisas:
1045 Main st., HARTFORD, CQNN.

Tel. Char 7929.

NE APSIGAUK
SU SLOGA. 
GYDYK JĄ.

CASCARA^ąUlNINE
Seni šeimyniški vaistai-piliulką 

formoj — saugios, gerai, lengvai pri
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusimi
nimo jas vartojant nėra. Išgydo šal
tį į 24 valandas — Gripą į 8 
Pinigus grąžiname jeigu neišgydo. 
Nusipirk tą gražų baksuką su raudo
na viršum ir pono Hill’s paveikalu— 
kaina 25 centai. (3)

Gaunamos bile aptiekoją

B Alena Kostovska, OI
I

dau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo vargina*- 
ligą? Salutaras Bitteris. Ai 

per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinto* 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmagumo — aA 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai iniinda 
vo po krutinę, šonuose ir stiiiiMiee 
Niekus aš negavau pagalbos dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rėš 
kalanti Salutaras Bitteris ir Saloto
ms, Regulaatria, dėl moterų, pradė 
jau gerai iausties, gerai valgyt} b 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pea 
6 mėnesius aš savo paveikslą nebegn 
liu pažint ir palikau laiminga naoou- 
dama Salutaras Bitteris. Kaina $1.W 
Galima gauti geresniuose saliunooee 

o kur negalima gantil 
(Ti 

SALUTARAS CHEMICAL INST
Žolės nuo visokią blogumą 

170» S. Halsted St.. Tel. Ganai <41* 
P. J. BALTRĖNAS, Pref.

Chicago. nt
Šitą apgarsinimą turėtą penkto- 

tyt kiekvienas, išsikirpt ir p******



•________________________________ _________

imnf ADICIllIIZ I Šniokšdama tempiaHUMORISTIKA.
K ELEI V I S.

Pas telefoną. 
Dzir-r-r-r!
” Heilo, širduk,” pasigirdo

gus juokai, o kavalieriui 
laimė.

Ale žinai, kad laimė, tai 
greit praeinantis dalykas.

Juozapas su savo šiušais 
ant peties vieną gražią die
ną sugrjžo namo. Neturė
damas rykštės, pasigriebė 
pištalietą ir nuvaikė nuo 
savo gražiosios Marijos vi
sus vuodus. Matydamas, 
kad negalės džiabo dirbti, 
jei nuolat reikės vačyt Ma
riją su pištalietu rankoj pa- 

JUOZAPAS SU MARIJA, liepė Marijai susirankiot 
O dabar tegul bus pagar- 'Sa'o reksus ir keliaut su juo 

bintas su tavo atsakymu ant i platų svietą.
amžių amžinųjų amen. Nelaimingoji Marija aša-

šniokšdama tempia kočių 
ir ne-i 

mielaširdingu kučeriu. Ma
rijai būdavo iš viso to sma- j balsas kada ji pridėjo tele

foną prie ausies.
”Ar tai tu čia, mano mie- 

liausis?” — paklausė ji.
"Suprantama, kas kitas 

bus. Kaip einas tau?”
"Tu labai gražiai išžiūrė

jai kada aš paskutiniu sykiu į 
mačiau!”

"Ti-hi-hi! Tu juokies, šir-' 
dūk.”

”0 ne, aš teisybę sakau!’’ j 
’*Bet pasakyk man, Fa-! 

bionuk. kodėl tu šauki manė) 
šiame dienos laike?”

"Fabionuk! Mano vardas' 
ne Fabionas! Kas tamista. į 
ar ne Florencija?”

”Suprantama kad ne!’ 
”Negeras numeras.” 
’Tr aš taip manau.” 
Bangi

Nelaimingoji Marija aša-
Garbingas lojeri of Junai- roniis_apsipilusi atsisveiki- 

ted Steic, kadangi tu esi oi no ir^iskeliavo iš musų plei- 
triu geografijos žinovas ir.so 
forst klas saliunkyperis, _■ ......
kur visokio kaino kostume- Dėlto savo nelaimėje krei- 
rių perleidi per savo rankas, Pjamės prie tavęs didziau- 
tai kad turėtum jiems ką sia.s lojerr, klausdami rodos, 
papasakot ir kad jie tavo ja^PT mes galėtume tą ero- 
šlovingame saliune daugiau aą Juozapą nuo Marijos 
drinksų galėtų išgerti, da- kad Mariją sau
nešam labai gražią istoriją 
apie Mariją su Juozapu.

Anuomet tarė Juozapas 
Marijai: ”Marija, eik su 
manim į žemę Argentinos į 
miestą B-isą. Ir Marija 
su Juozapu atkeliavo, tik 
ne ant asilo, bo da neturėjo 
mažos beibės ir Juozapas 
neturėjo rykštės. Mes bė
dinam savo pypkes ir kepu-

įso. Mums visiems senber
niams dabar nuobodu.

i

galėtume sugrąžinti.
Apsakę tau visą istoriją! 

mes tikimės, kad tu susimy-; 
lesi ant musų ir duosi mums: 
gerą rodą, todėl pasiliekame 
su didžiausia tau užšėnavo- 
nia.

Argentinos Seniorai 
Chavalieriat

Atsakvmas Džian Bambos, 
--.kad niūšiškio Juozapo 
&BagmabZoISnK«dę,lr dk b° atiduočiau
neįsisoltink, bo tikrą’tiesą 
sakom, tu žinai, kad graži “ ’ su umis ten padarj u 
boba tai vyrui didžiausias H*1?’ 
tnihplis ši ir Džian Šiais, aibecjur laif.tnibelis, siur Džian. Jeigu Kaslink Džiovos, tai jis

“anJ?.L^n« demful, kad suspoiljtą sūrį
trubėliu atvykęs i Argenti-nusigaben0- ale daugiauto- n7s žXe“ 7 d?bjr S kiu fuliš kveščinu manęs 
apsiginti-’ nuo senberniu, į *ga'c^s paS'U‘
kaip sugiltas jautis nuo mu- Į - » ^OHan b 
šių vasaros metu.

Bet tai ne viskas. Nors 
Juozapas neturėjo rykštės, 
bet galėjo pasigaminti sau 
lazdą ir negeistinus vuodus 
nuo savo Marijos nuvaikyti. 
Ale žinai, kad kur striuka 
ten ir trūksta, kur yra vie
nas trubelis, tuoj pasidaro

AMERIKONIŠKI AP
SKELBIMAI.

Neaprubežiuota laisvė.
Viena lietuviška draugy

stė Chicagoj išsiuntinėjo la
pelius užkviesdama visus 
atsilankyti baliun ir duoda
ma tokią neaprubežiuota 
laisvė, kad:

”Ant šio baliaus visos mo
teris bus kuoširdingiausiai, 
priimamos, nežiūrint kokios: 
lyties.”

i

4

!
i

Pa j ieško kvatieros.
Jaunas, patogus vyrukas 

pajieško pilnos kvatieros to
kioje šeimynoje, kur vyras 
su pačia negali susitaikyti.

KNYGOS
KELEIVIO” SPAUDOS

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtas supiaustė merginą Oną 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
rūmą kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

| “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kuriy pre 

aumerata pasibaigė malonė 
kitę atnaujinti, nes sulyg kra- 
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipti tik 
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progo> 
šventai gina darbininky rei
kalus.

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

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokiy i aišky niekados ne 
siystu. nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas. 
turi būt pridėta markė už 2c.. 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa 

tui.
”Kel.” Administracija.

DIDŽIAUSIAS ŠIOS DIENOS VISUOMENĖS 
KLAUSIMAS YRA SOCIALIZMAS.

Chicagos lietuvių litanija. 
Tėveleison, Maikeleison! 
Keleivi išgirsk mus 
Keleivi išklausyk mus.

__ ___ _ ___ _ ______ Sunau neženoto tėvo, su- 
ten ir trūksta, kur yra vie-; simylk ant musų.
nas trubelis, tuoj pasidaro Drąsus linksmas Bamba 
ir daugiau. Juozapas mu- i Pamokink mus.

. __ . Į T >-J ~ a- ------------------- ----------------

sų pleise negalėjo sau rast 
džiabo. ~ 1 ’ ’ • 1
nis. < 
mas džiabo pertoli nuo mu- n- 
sų pleiso ir nuo savo Mari
jos nukeliavo. Marija pasi
liko be apiekuno. Neuž- i 
miršk, kad Mariją tuoj’ už
puolė senberniai kaip tėvą 
kapuciną blusos. Apginti 
nuo jų nebuvo kam, tai tie 
parazitai, net ir tokie, ką 
vos kulnes pavelka traukia: 
prie Marijos ir turke jos 
gražumą kaip kakaročiai 
sūrį.

Kad stipresnis silpnesnį 
visada šalin nustumia, tai 
mes silpnesnieji, kad prie-j 
jus prie Marijos visokių do- f 
vanų jai nešėm. Viens py-i 
ragaičių nuperka, kits Į! 

nusiveda, o j 
bananv už-'

2_ Idant kunigai musų ne-
Be džiabo bom biz- j P^izuotų šventos musų baž- 

Juozapas bejieškoda- n}čios prašom tavęs loję-
I “ *
; Idant vyčių pulkininkas 
nuo caro gautų medali — 

Į prašom tavęs lojeri.
Idant visiems vyčiams 

i dvasia iš bonkų nekvėptų — 
prašom tavęs lojeri.

Idant kunigo Kriaučiaus 
šeimynoje butų sutikimas— 
prašom tavęs lojeri.

Idant švento Jurgio drau
gai neitų prie davatkų — 
prašom tavęs lojeri.

Idant tautiškų dentistų 
mergos kali nepertų — pra
šom tavęs lojeri.

Idant katalikai "Keleivio” 
bažničion nesineštų — pra
šom tavęs lojeri.

Idant kunigai išduotų at
skaitas iš surinktų dešimtu
kų — prašom tavęs lojeri.

Idant Chicagos senber
niai eitų spaviednės nors 
kartą ant metų — prašom 
tavęs lojeri.

Šventas Jurgi išvesk sma
ką iš klebonijos — pasirū
pinkite davatkos.

Avinėliai, kurie atiduodat 
vilną su kailiu — išgirskite 
mus.

Avinėliai, kurie mela
giams rankas bučiuojat iš
girskite mus juoką.

Avinėliai, kurie Maliaus- 
ką sekate, supraskit kur ei
nat.

I

muvinpikčius 
zakristijonas 
fundija.

Vargšas, 
užmiestyje po 
kartą užtiko ji su Marija, 
tai persekiojo ir ramu-' 
mo jam savo juokais ne-j 
duodavo, kad net priverstas 
buvo atsižadėt gražiosios: 
Marijos. Ale už tai Mariją 
laimėjo kits kavalierius,' 
kuris dažnai pavėžydavo su! 
šyva kumele.

Marija turėdavo smagių 
valandų, kada kavalierius ■ 
pasisodina ją Į kočių arba: 
kaip pas jumis ten vadina' 
kėričių, sėdi sau abudu atki
šę smakrus, o vežėjas kelis 
kartus apsukęs botagu ap
link galvą šeria šyva j ai per 
nuplikusius šonus, toji vėl 
apsukus savo sudriskusia 
vuodega iš užpakalio ratą, 
ištiesia į priešakį savo dide-

Užviduoliai 
krūmais » ą

M. š. Klieriks.

Žmogėdis šuo.
Pardavimui: Didelis, la

bai bjaurus šuo, dviejų metų 
senumo. Ėda, kas tik pa
puola. Labai myli vaikus. 

______ * a . Kam toks šuo reikalingas 
lę ant plono kaklo galvą ir atsišaukite pas savininką.

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti.......................... 75c
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogxis. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas ii dar

bininkų gyvenimo ........................ 15c

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
knyga kiekvienam ...................... 15c

(

Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

Taipgi užlaiko visokius
MUZ1KAL1ŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONVS ir RECORDUS 

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

52 Sheldon st.,

j APTIEKA
t Teisingiausi*
T
a Sutaisom Receptus s 
I džiausią atyda, nežiūrint

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausi

EL1Ų, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

362-366 2r.O si., Sc. Bislcn.

i Pirk Laikrodėlį?

EXI RA!
šioj gadynėj nieks negali ap

sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodėlį mano krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

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

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

P. VALUKONIS,
255 Broadway, So. Boston, Mass.

E. J. Mažeika

Geriausiu Lietuvio
SALONAS IR RESTAURACIJ V

Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
ir užkandžiai. Patarnavimas prie

lankus.
Parankiausia Lietuviška užeiga.

J. MATHUS
f 342 Broadway, So. Boston. Mass.;:

Bet kad sveikai apie so
cializmą, tą didžiausį vi
suomenės klausimą, spran
dus, reikia jį pažinti; reikia 
jį suprasti; reikia apie jį 
pasiskaityti.

Geriausia iki šiol lietuvių 
kalboj knyga apie socializ
mą yra "Naujienų” išleista 
vardu ____,

SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS.

Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir su
prantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pra
dėjus ją skaityti, sunku 
yra atsitraukti, kol visos 
neperskaitai.

Patariame todėl kiekvie
nam tą knygą įgyti. Kny
ga papuošta puikiu ketu
riomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai kny
gai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Kaina: neapdaryta, 75c.
Apdaryta gražiu, stipriu 
audeklo viršeliu—. . $1.00.

Pinigus siųskite adresu: 
NAUJIENOS," 
IMU SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

i

E. J. MAŽEIKA |
Hartford, Conn. į

ir Geriausia
su

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių. pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gčdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais- _ 

| tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
j vaistų už "Dermafugą” nėra!

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta- 
1 voįplaukai bus tankus, švelnus ir 
'skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty, 
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinka. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos“ veltui, sykiu ir brošiūrą, 
nžvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

• Dept. 12 •
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa. i

I

į

I

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
vogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ........................   10c

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek- j 
vienam darbininkui, kuris nori pla- 1 
čiau suprasti dabartinį suradimą 
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- f 
eandro II. Tragedija trijose veik- i T 
mėse. Gražus teatrališkasveikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypates 25c 

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ......................................... 85c

Ta pati apdaryta .....................  50c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ito. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų .......................... 85c

Ta pati apdaryta .....................  50c

Lengvas būdas išmokt angliškai 11 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai, kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku 
r?tik bent kiek galt lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskirt 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kurOnors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ................................... 25

"KELEIVIS,”
255 Broadway,

SO. BOSTON. MASS.

, ________ ____ ___„_________i ar is
J Lietuvos atvežti ar amerikoniški. • t 

Gyduolių galite gauti, kokias tik $ i 
pasaulije vartoja, taipgi visados * f 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, Savininkas £ 
.18 Brcadway, So. Boston. t 

Galite reikalaut ir per .laiškas, H 
o mes per ekspresą gyduoles at- , 6 j 
siusime. į >;

T t, k k i

i
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Siutus ir kitokius

DUOKIT PASIŪT MUMS’
Užtikrinam, kad Jus snčėdysit pinigą ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAL

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
322 W. BROADWAY,
s* >. BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston—21015
<xaoiOKxxMxxr*oioioioK •» * r******

< >

d

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITU 
NEUŽMIRŠKITE TŲ. KURIE DABAR KENČIA BAD4. 

MES NUSIUNČIAME VISUR: 
KARĖS BELAISVIAMS J VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu tarife dabartinį jų adresą;

PE3ĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEsKOME TUOS, KURIE PASIUKO UETUVOJE ARBA. 
PABĖGO I RUSUĄ.

LAIVAKORTES j visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mos. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome ataakanžiaL

" IF/J^BAGOČITTS
1253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Ant 21 
akmens

Gelžkebo laik
rodis šrubeiiu 
užsukamas, vy
riško didumo 
rašytais dubol- 
tavais viriais 
ant 20 metų au
ksuotas su iš 
Labai teisingas 
važiuojantiem* 

reikia visuomet 
žinoti. Gvarantuotar 
Y patin gas pa»i u l y j i

ypatingai gelžkeliu 
žmonėms, kuriems 
tkras laikas 
ant 20 metų. - r- 
m»». Mes išsiųsime šį laikrodelj ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. i’ 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
-•<8 peržiūrėt. Jei busi neužganedin- 
.as, nemokėk nė cento. Auiminkits 
jus užmokėtumėt uz tokį pat lailtro 
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu

(?)
EXCELSI0R WATCH CO 
athensenm BMst. CHIf AGO ft.t

i

i

praėjo. Bet 
vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų. kaipo plovimas skaudžian- 
čies gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausu skaudėjimo; ec:. 

sorol 
apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Padagos. Neurali- 
gijos. Persišaldymo, Apšlubirr.o, Dantu- 
Ska: dėjimo. Diegliu ir Skaudėjimo Kru
ti nėję, kaip ir nuo visokiu kitu n*uma- 
tišku ligų, naudoki

F. A3. RtCHTER & CO.
74—3~ A'zshinjton Street, New York.

PAIN-EXPELLER, 
kaipo seną ir uztikėtiną draugą šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute; galima gauti visose ap- 
tiekose arba pas pati fabrikantu—

)Įj REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRB- 
pOS DEVYNERIOS" YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.; 

! Jų tik ir reikalaukite a p tiekose, bet jei nerasite, tai; 
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 
tuojaus apturėsite.. -
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TREJOS DEVYNERIOS
♦ arba

TREJANKA
Susideda ii z? ;rasrn; gydančių iolit} ir šaknų. 

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

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

pataiso apetitą.
VARTO’T?fAc: . Vir-.v r-.kc'j i:tų gydančių 

augmenų užmerkti j viena krortų vysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
229 Bcdfcrd Are , Brooklyn, N. Y. 

tfeV Kampas N’orth ,-tos fratvės.



keleivis.

Diskusijos Socialistų 
su Klerikalais

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
ekonomiškai. O ekonomiš
kai darbininkas negali būt 
aprūpintas, pakol nebus pa
naikintas išnaudojimas. Gi 
išnaudojimą gali panaikinti 
tik socializmas. Taigi soci
alizmas tik ir gali padėt šei
mynai tik raj i pamatą ( Plo
jimas.)

(6) "Prie socializmo bus 
panaikinta ypatos laisvė, 
žmogus negalės pasirinkti 
sau darbo,” sako musų opo
nentas. Reiškia, Socialistai 
kovoja prieš dabartinę sis
temą dėlto, kad įvedus ne
laisvę. Paims žmogų už 
sprando, pristatys prie dar
bo ir dirbk! Kur gi jau 
senses? (Plojimas.)

(7) Ponas Ramanauskas 
baugina, kad socialistai at
ims iš jų visus turtus. Klau
simas, kokius turtus iš dar
bininko galima atimti? Tur 
būt pusę tuzino vaikų? 
(Plojimas ir juokai.) Pa
naikinimas privatinės nuo
savybės, kokio reikalauja 
socialistai, nereiškia, kad 
reikia atimti iš darbininkų 
§200, jeigu katras turi tiek 
susitaupęs, nes be tų $200 
visuomenė gali puikiai apsi
eiti. Bet visuomenė negali 
apsieiti be gelžinkelių, be 
fabrikų, be žemės, be kasyk
lų — tai tuos turtus reikia 
iš privatinių rankų atimti. 
Kapitalistai tam, žinoma, 
priešingi, todėl jie baugina 
žmonės, kad panaikinimas 
privatinės nuosavybės reik
štų atėmimą ir jų savasties. 
Taip kalba visi kapitalistų 
agentai, taip kalba dabarti
nės tvarkos apgynėjai kuni
gai ir taip dabar mums čia 
papasakojo tų kunigų išmo
kinti šių debatų musų opo
nentai. (Smarkus ploji
mas.) Ir tas jau parodo, 
kaip katalikų bažnyčiai ru
pi darbininkų reikalai, jei
gu ji taip užtaria privatinę 
nusavybę. Tas parodo, kad 
ji ne darbininkų reikalus 
gina, bet kapitalistų. Ji vi
suomet taip darė. Visur ir 
visuomet bažnyčia stojo už 
viešpataujančią klesa. kuo
met tik prispausti žmonės 
pareikalavo sau teisių. Ji 
skelbia, kad valdžia yra nuo 
Dievo ir kapitalistų valdomi 
turtai yra šventa jų nuosa
vybe, kurios negalima at
imti. Tuo tarpu mes Į tokią 
nuosavybę žiūrim kaipo 
i viešą vagystę Mes žinom, 
kad visi turtai yra pagamin
ti darbinkų rankomis ir to
dėl jiems priguli ir kaip tik 
jie visi susipras, jie juos at
siims, taip kaip nelyginant 
Lietuvoj ūkininkai atsiima 
iš čigono pavogtą savo ark
lį. Žinoma, pasitaiko, kad 
vagis priešinasi ir žmonėms 
prisieina pavartoti ginklą. 
Taip gali būt ir su privati
nės nuosavybės panaikini
mu: jeigu vagįs-kapitalistai 
visuomenei pasipriešintų, 
gali prisieiti prie ginkluoto 
susirimimo. Bet kad tokio
susirėmimo išvengus, socia
listai visupirmiausia reika
lauja visuotino balsavimo. 
Turėdami balsavimo teisę 
susipratę darbininkai gali 
išrinkti savo valdžią ir gali 
panaikinti privatinę nuosa
vybę įstatymų keliu.

(8) Socializmui negalima 
tikėti, nes niekas da nepri- 
rodė, kad tokia tvarka galė
tų įvykt, sako p. Ramanaus
kas. Prirodyt tas nesunku ir 
tas jau senai prirodyta, bet 
jeigu tas ir nebūtų prirody
ta ir jeigu dėlto jau socializ
mui nebūtų galima tikėti, 
tai kaipgi tuomet galima ti
kėti, kad numirę mes gyven
sime, kad yra dangus? 
Juk šito irgri niekas da ne- 
prirodė. Ar gali gi musų 
oponentai prirodyti, kad yra 
dangus, kur keliauja numi-

rę žmonės? (Griausmingas 
delnų plojimas.)

(9) Toliaus jis sako, kad( 
prie socializmo įsivyraus vi-Į 
sokie politikieriai ir sukčiai, j 
kad bus žmonių išnaudoji
mas. Tas reiškia, kad da
bar nėra politikierių, nėra 
suktybių ir žmonių niekas 
neišnaudoja; tas reiškia, 
kad ši tvarka gera ir kito
kios nereikia. Taip gali kal- 
bėti tik kapitalistų agentė
liai, bet ne darbininkų rei
kalų apgynėjai. (Plojimas.) 
Nes argi reikia bjauresnės 
tvarkos, didesnių suktybių 
ir didesnio išnaudojimo, 
kaip dabar yra? Šalis šian
dien paskendus turtuose, 
kapitalistų spauda giriasi, 
kad tokio ”prosperity” 
Amerikoj da niekad nebuvo, 
o štai vakar vakare Bosto
no gatvėmis vaikščiojo alka
nų moterų ir vaikų paroda 
su iškabomis: ”We are hun- 
gry,” ”Give us bread!” Ir tai! 
tų žmonių vaikai, kurie tve-' 
ria tuos turtus, kurie pada
rė tą "prosperity!” O jeigu | 
tie žmonės sustreikuoja rei- j 
kalaudami sau duonos, tai i 
juos šaudo ir kalėjiman so
dina. Amerikoj šiandien 
nėra tokio streiko, katras^ 
pasibaigtų be areštų ir ■ 
kraujo praliejimo. Valdžia' 
visuomet eina su kapitalis-į 
tais, visuomet gina žmonių | 
prakaito siurbikus. Ir aky-; 
vaizdoj to visko sakyti, kad 
dabar tvarka gera, kad prie 
socializmo bus didesnis žmo
nių išnaudojimas, tai reikia 
būti arba kapitalistų agen
tu, arba turėti nevisai svei
ką protą. (Smarkus delnų 
plojimas.)

(10) . Aš labai laukiau, 
kada musų oponentai pasa
kys, kokį jie turi pieną dar
bininkų gyvenimui page
rint. Jie pasakė. Tą klausi
mą išrišęs popiežius Leonas 
XIII. Darbininkai turi laiky 
tis prie katalikų bažnyčios 
ir gaivinti Kristaus mokslą. 
Reikia melstis, nes tik su 
Dievo pagalba laimę tegali
ma pasiekti. Gerai, jeigu tik 
tokiu budu galima ką nors 
atsiekti, mes, socialistai, 
tam nepriešingi. Mums ne
rupi savo idėją brukti, 
mums rupi tik palengvinti j 
darbininkų gyvenimą. Mes 
norim tokios tvarkos, kad 
žmonių niekas negalėtų iš
naudoti privatinei savo 
naudai, kad niekas jų ne
skriaustų, kad lengviau bu
tų gyventi. Ir jeigu šventas 
tėvas savo enciklikoj į viso 
pasaulio darbininkus užtik
rina, kad visa tai galima at
siekti su bažnyčios pagalba 
ir jeigu šių debatų musų 
oponentai tam tiki, tai ge
rai, pabandykim eiti tokiu 
keliu prie laimės. Užmirš
kim dabar, kad mes buvom 
socialistai ar kitokie. Įsi- 
vaizdinkim, kad visi mes 
esame geri katalikai ir pri- 
gulim prie šv. Juozapo Są
jungos. Rytoj nuėję dirbtu- 
vėn pasakykim bosui, kad 
jis pridėtų mums algos, nes 
mes esam katalikai. (Delnų 
plojimas ir juokai.) Ar ma
not, kad jis ir pridės? Jis at
sakys, kad tas jam visai ne
svarbu, kas jus esat. Jus pa
darykit daugiau darbo, tai 
tuomet gal jis ir pakels 
jums mokestį, bet kad jus 
daug poterių kalbat, tai jam 
naudos iš to nėra. Bet mes 
vistiek bukim katalikai ;r 
klausykim, ką sako mums 
bažnyčia. Tuo tarpu užeina 
didelė bedarbė. Užsidaro 
fabrikai. Vaikai musų al
kani, namuose ‘šalta, nėra 
kuro, nėra maisto. Vargas 
spaudžia mus didžiausis, bet 
mes bukim tvirti katalikai ir 
tikėkim, kad Dievas visuo
met žmogui padeda. Melski
mės. Eikim bažnyčion ir 
prašykim augščiausiojo, 
kad jis susimylėtų ant alka
nų musų vaikučių. Melski
mės ištisą parą ir parėję na
mo pažiūrėkim į ”aisbak<ų.”

(Smarkus delnų plojimas ir 
juokai.) Jis kaip buvo tuš
čias, taip ir bus. Dievas nie
ko neduos. O valgyt norisi 
vistiek nors mes ir katali
kai. (Plojiinos.) Tai kas gi 
tuomet mums lieka daryt? 
Nieko daugiau, kaip tik mir
ti badu. Tai ve prie ko mes 
prieiname, kuomet mes ban
dome eiti bažnyčios nurodo
mu keliu. Tai ve kiek mes 
naudos turime iš tikėjimo. O 
pabandykime dabar eiti so
cializmo keliu. Įsivaizdinki
me, kad rinkimams atėjus 
visi mes balsuojame už so
cialistų kanditatus ir išren- 
kam visą valdžią iš darbi
ninkų partijos. Šita valdžia, 
pildydama socialistų pro
gramą, išleidžia įstatymą, 
kuriuo visi geležinkeliai, fa
brikai, kasyklos, žodžiu — 
pramonė ir pirklyba paima
ma į visuomenės rankas. 
Tuomet išnyksta darbinin
kų išnaudojimas, išnyksta 
toji klesa, kuri gali iš dar
bininkų traukti privatinei 
savo naudai pelną. Darbo 
laiką tuomet galima taip re
guliuoti, kad tokių bedar
bių, kokios dabar yra neiš
vengiamos, visai nebūtų. O 
jeigu jau technika tiek išsi
vystytų, kad reikėtų daryti 
produkcijoj pertraukas, tai 
tos pertraukos darbinin
kams galėtų būt tik vakaci- 
jomis, o ne baisjomis bedar
bėmis, kaip tai yra dabar, 
nes pakol bus pridirbtų ta
rų, darbininkai ir ne
dirbdami tuomet galės 
jais naudotis. Kaip matote, 
socialistai turi pieną darbi
ninkų gyvenimui pagerint 
ir tas pienas yra įvykdomas. 
Tuo tarpu tikėjimas liepia 
mums tik kentėti ir laukti 
laimės po mirties. Taigi 
spręskit patįs, katras neša 
daugiau naudos: socializ
mas ar tikėjimas. (Socialis
tai smarkiai ploja.)

Kalba katalikas Mėšlis.
Dabar klerikalai turi 10 

minutų laiko atsakyti so
cialistams. Gali kalbėt kat
ras jų nori. Atsistoja p. A. 
Mėšlis ir pradeda:

Musų oponentas (Michel
sonas) pasakė, kad Ediso
nas yra didžiausis laisva
manis ir padarė daugiau iš
radimų negu visa katalikų 
bažnyčia su savo vienuoliais. 
Tai kas, kad jis tiek daug tų 
išradimų padarė... (Užsiker
ta ir mikčioja.) Edisonas... 
Edisonas išrado elekrišką 
šviesą ir apšvietė svietą, bet 
kągi jis padarė žmonėms ge
ro? Jeigu jis nebūtų išradęs, 
tai žmonės galėtų kitaip da
ryt... (Susimaišo.) Mes ga
lėtume šiandien žvakes de
gint... (Publika pasileidžia 
juokais. Kalbėtojas visai su
simaišo.) Nesijuokit!... To
liaus jis klausia, ar gali kas 
prirodyt, kad yra dangus. 
Kvailas klausimas. Aš jo 
paklausiu, ar jis gali priro
dyt, kad yra Afrika, juk jis 
Afrikoj nebuvo... (Publika 
vėl kvatoja; kunigo gaspa- 
dinė ir keliatas katalikų plo
ja. Kalbėtojas užmiršo ką 
sakyt ir valandėlę nerimau
ja.) Pagal jo tai ir Dievo nė
ra... Tokiam bepročiui tai 
tik per žandus išdaužyt... 
(Susirinkimas ūžia: vieni 
kvatoja, kiti švilpia. Kalbė
tojas susimaišys ir naiviškai 
šypsosi. Gaila į jį žiūrėt. 
Negalėdamas susigriebti žo
džio, pasako ”A11 over” ir 
atsisėda.)

(Toliaus bus).

Bagočiaus Paskaitos.
Neiškęsiu nepaminėjęs 

drg. F. J. Bagočiaus "juo
kų,” kurių jis daro labai 
daug. Juokai žmonėms vi
sada patinka, bet tik turi 
turėti rubežių. Aš nenoriu 
drg. F. J. Bagočiaus mokin
ti, bet geisčiau, kad tie juo
kai nebūtų taip riebus.

Mykolas Staliorius.

New Yorko naktine inkvizicija.
Nevv Yorke yra toks teis-( bar dėsis? Dabar, jos, be, 

mas, kuris savo posėdžius j abejonės, turės likti tokio- 
laiko naktimis. Jame tei- mis, kokiomis tie draugijos 
siama ir baudžiama ----- • ’ -
prostitutės. Pakliuvus te
nai sykį mergina ar mote
ris, nežiūrint ar ji tikrai 
prasikaltus ar ne, be baus
mės jau neišeina. Aprašy
damas tai Pearson’s Maga
zine, Frank Harris vadina 
tą teismą New Yorko Inkvi
zicija. Ir ištiesų, tų teismų 
žiaurumas ir nepaisymas 
nekaltumo prirodymų, daro 
gėdą netik New Yorkui, bet

vien įsmetos jas padarė—prosti-
tutėmis.

Pereitą menes j buvo areš
tuota ir nubausta net vedu
si moteris, p. Silver. Ji taip 
gi gynėsi esanti nekalta ir 
sakė, kad policmanas ją už 
vpatišką piktumą areštavo. 
Vienok nežiūrint to, kad ji 
vedus, turi vaikučius ir vy
rą, ji likos nubausta kalė
jiman. Toks biaurus polici
jos pasielgimas jai buvo
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Lietuviai Kliaučiai
Visokiu* Vyram* Drabužiu/ 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaikome ir išprosi 

name ienos.
Vienintelė Kriaučių koiupanij- 

So. Bostone, kur vuaiu* du<. .* 
gerą ir gražų darbą už pnein* 
mą kainą.
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S. Baraeevičius.

. . iii
PASIŪDINK PAS MUS S1UT4 }'• 
O KVšinci id nAiiir/'.iik VĮ 

pasisiūdini ( 
gerą siutą, išvalyt arba suprvoii., ;'

GRABOR1US.
Palaidoju visuose aplinkiniuos* 

miestuose.
PATARNAVIMAS GERAS 

IR PIGUS.
palaidųjų už 45 dolerius, 

mažą už 15 doL
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSI
Todėl, kun* nont

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILOR1NG CO.
278 Broadway, So. Bootua. į

Didelj

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

S. Baraeevičius
258 Broadway, So. Boston, Maaa. 

Telefonas: So. Boston 839-J.
”Posėdžiai būna prie atvirų 
durų ir kas tik nori, gali ei
ti pasiklausyti, todėl vieną 
vakarą ir aš nuėjau,” rašo 
Frank Harris. Atvesta dvi 
merginos, abi Amerikoj gi
musios, viena 18 metų, kita 
20. Jas areštavo du polic- 
manai, kaipo prostitutes. 
Pirmas policmanas liudijo 
sekančiai:

”Aš šias merginas, be jo
kio susipažindinimo, užkal
binau einant gatve; jos pra
dėjo su manim ir mano 
draugu kalbėti, paskui męs 
nuėjom į vieną namą ir už
mokėję _ joms męs išėjom, 
pameluodami, jog mums 
reikia eit į darbą.”

Šis policmanų prisipažini
mas net ir teisėją nustebino, 
kuris užklausė:

”As suprantu, kad jus su 
tom merginom ėjot todėl, 
kad susekus paleistuvystės 
namus. Ar taip?”

”Taip, taip,” atsakė susi
griebęs policmanas. Toliaus 
jis prisipažino, kad po tri
jų sąvaičių jie vėl susijieš
kojo tas merginas ir vėl 
joms "užmokėję” jas paliko. 
Trečią kartą, girdi, mergi- 
noš atsisakė vestis mus na
mo, teisindamosios buk jų 
gaspadine nepavelina par
sivesti vyrų. Vienok po ilgo 
maldavimo jos.sutiko ir jie 
vėl nuėjo pas jas. Po "vis
kam” jie vėl joms užmokėjo, 
bet šį kartą jie jau jas ir 
dar jų gaspadinę areštavo ir 
nugabeno nakties teisman, 
kaipo prostitutes.

Ar gali būt kas purvines- 
nio kas nedoresnio, kaip šis 
policmanų pasielgimas? Su
tiko merginas ir visokiais 
meiliais žodžiais prikalbino 
prie nupuolimo, patįs jomis 
naudojosi net tris kartus ir 
mokėjo už tai, o po tam jas 
areštavo, nuvedė kalėjiman 
ir vėl išėjo kitų nekaltų mer
gaičių jieškoti, kad pagavus 
į savo kilpas.

Merginos pasakojo visai 
kitokią istoriją. Jos aiški
no, buk jas su policmanais 
(jos nežinojo, kad jie polic- 
manai) supažindino jų 
draugė ir jos su jais drau
gavo ir jų norams ir prašy
mams pasidavė vien todėl, 
kad jie sakėsi jas mylį ir ža
dėję vesti už moteris. Pinigu 
už tai jos neėmusios.

Palaikius merginas kalė
jime dvi dienas, teisėjas, 
turbut visgi daugiau žmo
niškumo jausdamas, liepė 
jas paleisti.

Ar reikia dar didesnio 
moteries pažeminimo? Pa
tįs ją kalbina prie nupuoli
mo, patįs jai už tai moka, 
patįs kartu su ja prasižen
gia ir jie patįs ją areštuoja 
ir sodina į kalėjimus. O tos 
vargšės, vis dar tiki jų sal- 
dliežuvavimams ir pildo 
visus jų norus. Mano nuo
monė, čia reikėjo nubausti 
tuos policmanus už palei
stuvystę ir mergaičių iš ke
lio vedimą.

Nors jas paleido, bet 
kur joms dabar dėtis? Ap
šauktos draugų ir draugių 
akįse kaipo prostitutės, ap
viltos tų, kuriems tikėjo ir 
dėl kurių prarado tą, kas 
mergaitei brangiausia, iš
varytos iš dirbtuvės, kur da-

Ci±:±, skaudus smūgis, kad ji į
apsirgo ir nugabenta ligon- 
butin mirė. Mirė iš gėdos, | 
susikrimtimo ir gailesčio, i 
Išplėšė vyrui jauną pačią, o i 
vaikučiams motiną—ir vis 
tai vardan moralybės, var
dan doros, nežiūrint, kad 
tie patįs doros prižiūrėtojai 
yra didžiausi paleistuviai.

Kitam "Keleivio” numerij 
bus apie kitos vedusios mo
teries naktinę bylą.

M. Michelsonienė.

• Hotel Sterling
Lietuviškas Hotelis

; Lietuviškas hotelis 12 pt kap.
Lietuviai, kuriems reikalas

■ yra apsistoti, arba turėti reika- 
l lūs

BRIDGEPORT, CONN.
, apsistokite švariame lietuviška-
• me Hotelyje. Vieta tikrai puiki
• ir prieinama lietuviams, čia
■ galima pernakvoti, pavalgyti, ;
: išsigerti visokių trunku ir paru-
i kyt.
• Kambariai parsamdomi vienai
• nakčiai, ant ilgesnio laiko, ar-
; ba ant visos sąvaitės.
i HOTEL STERLING 
iTHOS SAGEVIČIUS SAVIN.
; 4 Crescent avė. Cor. Sterling at., 

BRIDGEPORT, CONN.

į

B. S. Stone, Oph.D.
Akių

3 Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

80. BOSTON. MASS.

nJ. J. Kelley&Co
r-VISOKIE GĖRIMAI

GERIAUSIOS RŪŠIES.
Gardus Alus. Elius, Lageris
Vynai. Konjakai. Degtinė 

ir Kvepianti Cigarai.
Patarnavimas prielankus ir 
teisingas.

245—247 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.
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Kas-nors Naujo

LAIKRODĖLIS, KURIS RODO 
LAIKĄ TAMSOJE.

Farmos Farmos!
Pirk Farmą Didžiausioj Amerikoje 

Lietuvių Farmerių Kolonijoj, kurią 
mes apgyvendinome su 380 Lietuviais 
Farmeriais, kur vieni turi Ūkiškas 
Draugystes, kiti Parapijas ir lietuvį 
kunigą. Kolonija randas gražiausioj 
vietoj Amerikoje, apielinkėje miesto 
Scottville, Michigan, kuriame yra 
farmerių turgai ir sūrių, sviesto Iš- 
dirbystė ir produktų kenavimo Fab
riką, Melnyčia javams susimalti duo
nai iš savų grudų. Laukai lygus, 
prie visokių vigadų. Žeme derlingiau
sia visokiems javams su Moliu ir 
juodžemiu ir kitokia gera maišyta. 
Anglai farmeriai matydami, kad čia 
lietuviai vis dauginas, jie pradeda 
pasitraukt iš savo farmų ir pavesti 
jas mums ant pardavimo. Mes iš jų 
suimam šimtus gerų farmų, Mažų ir 
Didelių, su Budinkais, Sodais, Are- 
mais laukais ir nedirbtų žemių. Par
duodami tas Farmas, Gyvulius ir 
Ūkiškas Mašinas, viską duodam ant 
išmokėjimo Lietuviams. Rašyk tuoj, 
Įdėk už 4c. štampą, gausi farmų Ka
talogą ir kolonijos Mapą. Adresuok 
taip: (16)

ANTON KIEDIS & CO.
Peoples Statė Bank Building 

SCOTTVILLE. MICHIGAN.

I

INGERSOLž/IO buvo pirmutinis Namas, kurs suteikė žmonėms gerą 
■ir žemos kainos laikrodėlį, ir dabar jie yra pirmutiniai, kurie įtaisė 
tokį laikrodėlį, kuris tamsoje kaip ir dienos laike rodo laiką. Jisai va-, 
dinasi Ingersoll "Radiolite” Laikrodėlis.
Jo rodyklės ir numeriai yra apdengta visai nauja medžiaga, kurioje 
tikro radiumo. ši medžiaga žiba ir laiko dešimts ar daugiau metų. 
Būnant lauke nakties laiku, ar tamsiame kambaryje, tasai laikrodėlis 
yra labai parankus.
Veik kasdieną parsiduoda apie 17,000 Ingersoll’ių, iš kuriu trečia dalis 
yra "Radiolite” laikrodėliai. Jų yra penki modeliai—nuo $2.00 iki$4.00. 
Kaip ir visi lngersoll’iai ir šitie yra drūti, atsakanti ir teisin
gai laiką laikanti. Esi apsisaugojęs, kuomet nusiperksi Ingersoll’;.

ROBERT H. INGERSOLL and BRO.
NEW YORK CHICAGO SAN FRANCISCO
315 Fourth Av. 37 S. Wabash Av. 360 Fremont st

Žėrintis PuoštasŽėrintis Veidas Prastas Puoštas

Waterbury 
"Radiolite” $4.00

Vyriškas, parankus, au 
ksuotas. Tas pats ly
gaus darbo, $3.00.

"Radiolite” $2.00
Regularis Ingersoll su 
žėrinčiais numer. Rodo 
laiką patamsėję.

Reliance, $3.00
Plonas, 7-akm. Su aps. 
nuo dulkių, $3.50; 10m. 
paauks. lukštais, $6.00.

DYKAISveikata 
pajiegos 

ir 
energija

Pristasldl Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.501 Madfeon & Clinton Sftu, Chicago. UI. ,

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią medikaiišką knygą.

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

Gatvė ir Noė................................ ...........................................................................................

z? * .‘•a’•v -J

ŠITAS BRANGUS
VADAS 1 SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastojo kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kuries iik kankina

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
■amuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knygą jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligą, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
•

nuo skaudėjimą strėnose; nuo skaudžią ir skaudančių sanarią; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimą; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogą sapną. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje ♦ Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustvjimą gėdinimas; draugijos! Ar 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą ? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygoso ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir svmptomus. Ji pasakys jums apie musu gydymą delei sugrąžinimo žmo
ni? j j? seną laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrą. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jąs dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jusą negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangu vadą Į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Valstija
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Vietinės Žinios SAZEas ‘ant imjgxo»
Keturių aktą dramą iš dabartiniu laikų, parašyta garsingo rašytojo MAXIM GORKI’O 

Atvaidins LSS. 60-tos kuopos aktoriai

24 Kovo-March, 1917m., Dudley Opera House Teatre, 
113 DUDLEY STREET, BOSTON, MASS.

Prasidės lygiai 8-tą vai. vakare.

EXTRA!
DIDELĖS PRAKALBOS 
APIE REVOLIUCIJĄ.
Pėtnyčioj (kovo 23 d.) 

vakare socialistų salėje lai
kys prakalbą d. V. Kapsu
kas apie Rusijos revoliucija 
ir Lietuvą. Drg. Kapsukas 
tuo tikslu specialiai Į čia at
vyksta ir, sako, paskui išva
žiuosiąs Lietuvon.

Molonėkite susirinkt kuo- 
skaitlingiausiai.

Socialistų protestai prieš 
karę, tai vaisius pro-ger- 

munų propagandos.
Pereitos nedėlios vakare 

Lietuvių salėj buvo tauti
ninkų paskaita ir diskusi
jos. Prelegentu buvo p. A. 
Rimka, "Ateities” redak
torius. Nuėjęs į salę ra
dau paskaitą jau baigiant. 
Bet iš paskaitos galima bu
vo suprast, kad kritikuoja
ma protestuojantiejie prieš 
karę kaipo prasižengentieji 
prieš svečių teisę ir užda
rantieji kelius priėjimui 
prie Amerikos valdžios, ku
ri galėtų išreikalaut Lietu
vai laisvę. Tokiai p. Rim
kos nuomonei likos padary
ta pastaba. P-as Rimka 
įnvestas į diskusijas tarp 
kitko pasakė, kad "niekas 
prieš karę neprotestuoja: 
neprotestuoja amerikonai, 
neprotestuoja socialistai, o 
tik protestuoja vokiečiai so
cialistai, kurie sykiu yra ir 
Vokietijos patriotais, gau
na instrukcijų iš progerma- 
nų lygos, kurios centras yra 
Bostone. Ir tiems vokiečių 
vadams pasisekė suvedžio
ti keletą tokių, kurie seka 
vadus socialistų ir prie jų 
keletą kitų srovių žmonių.” 
Patėmyjus tada p. Rimkai, 
kad tai yra įtarimas pro
testuojančių žmonių, jis 
bandė dalyką aiškint, bet 
nepasakė, kad jis padarė 
klaidą.

Kas-kas, bet p. Rimka tu
rėtų žinoti, kad prieš karę 
protestuoja net tokie Ame
rikos patriotai, kaip W. J. 
Bryan, La Folette ir visi ki
ti taikos šalininkai, visai 
jau nekalbant apie 
lionus darbininkų ir 
tokius vadovus, kaip kad 
E. V. Debs. Akyvaizdoje vi
so to sakyti, kad neprotes
tuoja amerikonai, tai reikia 
būti arba nežinėliu, arba 
Amerikos amunicijos fabri
kantų agentu. Leisti tiems 
fabrikantams užtraukt ant 
šalies visas karės nešamas 
nelaimes, tai tik jau nėra 
patarnavimas šalies gero
vei, bet kaip tik atbulai.

J. Jankauskas.

mi-

Teisme sprogo bomba.
Bostono teismo rūmuose 

ant antrų lubų išeinamoj 
vietoj pereitoj pėtnyčioj po 
pietų sprogo bomba. Du 
žmonės likos užmušti, kelia- 
tas sužeistų išgriautos ap
linkinės sienos. Kaip tenai 
bomba atsirado, iki šiol da 
nesusekta.

LSS. kp. susirinkimas bus 
kovo 25d., 11 vai. ryte. Bus 
išduoti raportai "Dviejų 
Brolių,” Bagočiaus paskai
tų, veikalo "Ant Dugno,” 
gegužinės apvaikščiojimo, 
raportas šokių, surengimas 
pikniko ant liepos 4 d., ra
jono konferencijos prirengi- 
mas, Sąjungos reikalai, kur 
yra svarbus pranešimas iš 
centro. Todėl gyvi ir "mi
rę” nariai ateikite visi į lai
ką, nes susirinkimas bus in- 
domus. M. M. Plepis, org

Pranešimas.
Cambridge’iaus L.S.S. 71 

kp. rengia teatrą ir koncer
tą pirmą subatą po Velykų, 
14 balandžio, 1917 m., Sve
tainėje, 7 Burleigh street, 
Cambridge, Mass.

Kati šis veikalas yra geras, tą liudija autoriaus vardas, kurį visas civilizuotas pasaulis žino, kaipo gabiausi rašytoją. 
Lietuvių kalbon veikalą vertė taipgi gabus musų^literatas Vairas.

Veikalas atvaizdina gyvenimą žmonių, kuriuos ši drangijinė tvarka nugramzdina gyvenimo dugnan. Nors tai rda- 
ma, bet bumuro jame labai daug, taip, kad publika gali iki ašarų prisijuokti.

Dėlto kviečiame atsilankyti, nes toks didelis veikalas pas mus Amerikoj da pirmu kartu statomas.

Visus nuoširdžiai kviečia LSS 60 KUOPA.

I

VISŲ ŽINIAI.
Draugai, kurie turite pa

ėmę pardavimui tikietu 
”Ant Dugno,” kuris bus 24 
kovo, atneškit juos ketverge 
arba pėtnyčios vakare į so
cialistų salę nuo 7:30 vai. 
Męs gavom daug užprašy- 
mų, o ant rankų tikietu jau 
mažai turime. Butų gerai, 
kad pasistengtumet visus 
savo draugus prikalbint, 
kad nusipirktų iš anksto.

R. Pernickas.

!
BRIGHTON.

Kovo 4 d. Lietuvių salėje 
atsibuvo moterų ir vyrų dr- 
jos ”Vienybė” surengtos 
prakalbos. Kalbėjo d. J. B. 
Smelstorius, temoje: "mo
teris praeityje, dabartyje 
ir ateityje,” išparodydamas 
kokią rolę lošė visuomenės 
ir valstybės gyvenime mo
teris ir kokią rolę lošė vy
ras, prie ko privedė žmoniją 
vyrų šeimininkavimas ir ko
kias pasekmes atneša nu- 
stumimas moteries šalin 
nuo visuomenės gyvenimo 
reikalų tvarkymo. Remian- j 
ties faktais nurodė, kokią 
rolę moteris lošia dabarty] 
ir kokia rolė pripuls jai su- 
lošt ateityje. Iš viso to da
rant išvedimą nurodė kaip 
svarbu musu moterims kar
tu su vyrais veikti bendrus 
visuomeniškus darbus bend
roj draugijoj. Prie dr-jos 
prisirašė keliolika naujų na
rių.

Prieš prakalbą, pertrau
koj ir po prakalbai grajino 
Cambridgeaus Lietuvių Be
nas. Deklamavo p-lė St. Ja- 
kavičiutė ir U. Šidlauskienė, 
taipgi maža Matuzų mer
gaitė.

Publikos buvo apie 500 
žmonių. Prakalba padarė 
gerą įspūdi. Po prakalbai 
kelis kartus klausta ar pub
lika neturi kokių užmetimų 
kalbėtojui ar užklausimų, 
bet niekas neatsiliepė, nors 
kalbėtojas, kad padrąsinus 
kemešinius karžygius, ku
rie iškalno rengėsi "atker
šyt,” ir gana skaudžiai su
davė per kailį kunigams ir 
jų pasekėjams. Bet vyčiai 
drąsus tik už durų, pastaty
ti J. B. Smelstoriui klausi
mų neišdrįso. Buvo laukia
mas ir Bagočius, bet dėl tū
lų kliūčių nepribuvo. Tai 
prakalbos ir užsibaigė, o 
žmonės pilnai patenkinti iš
siskirstė.

Prakalbų išklausęs.

K E L EIVIS.

HYDE PARK.
Pašalpa Cukernių 

darbininkams.
Lietuvos Dukterų ir Sū

nų Dr-ja savo susirinkime 
8 kovo perskaičius Philadel
phijos cukernių darbininkų 
atsišaukimą vienbalsiai pri
tarė, kad parinkus aukų. 
Susirinkime surinkta $10.- 
50c. Nors nedaug žmonių 
buvo, bet aiškiai pasirodė, 
kaip darbininkai savo kovo
jantiems broliams užjaučia.

Lietuvių kooperacija.
Jau nuo trijų metų čia gy

vuoja lietuvių kooperacijos 
krautuvė. Nors lietuvių čia 
nevisai mažai, bet daugelis 
save paliokais vadindami su 
lietuviais nieko bendra ne
nori turėti, tai ir krautuvės 
gyvavimas nepergeriausias. 
Trūksta žmonėms susiprati
mo. Atsiranda tokių, kurie 
da visokiais budais stengia
si pakenkti kooperacijai, 
dagi tokie žmonės, kurie 
pirma patįs darbavosi, kad 
tik sutverus kooperaciją. 
Ypač tokiems jų dabartinis 
darbas labai papeiktinas.

V. Kroli.

i

I

Ateinančios subatos (24 
kovo) vakare Dudley St. 
Opera House Teatre LSS. 
60-toji kuopa vaidins vieną 
didžiausių musų scenos vei
kalų "Ant Dugno.” Pradžia 
lygiai nuo 8 vai. vakare.

Antraktuose bus dainos, 
muzika ir pranešimas pas
kutinių žinių iš Rusijos re
voliucijos nuotikių.

Prakalbos.
Ateinančios nedėlios va

kare (25 kovo) LSS. 60-tos 
kuopos svetainėje bus pra
kalbos. Kalbės d. M. Duse- 
vičia apie dabartinę revoliu
ciją Rusijoj.

Neužmirškite, kad ryt va
kare (22 kovo) socialistų 
svetainėje 'Bagočiaus pa
skaita. Prelegentas žada 
tolesniai išvedžioti klausy
tojus po dangų ir išrodyt 

į jiems visus dangaus užkam- 
I pius ir užkaborius.
I DIDELĖS PRAKALBOS! 

Į Rengia "Lietuvių Balso” 
I Draugija Nedėlioję, 25 Ko- 
‘ vo-March, 1917m., nuo 7 
vakare, Lietuvių salėj, kam- 

Įpas E ir Silver sts., South 
Boston, Mass.
"kalbės garsus kalbėtojai, 
F. J. BAGOČIUS ir kiti net 
iš kitų miestų. Taipgi bus 
priimami nauji nariai tik už 
pusę Įstojimo. Todėl už- 
kviečiame atsilankyti skait
lingai visus lietuvius ir pasi- 

I klausyti puikių prakalbų ir 
; pasinaudokite proga, prisi- 
; rašant už pigiai prie pažan
gios draugijos, į kurią gali 

! prigulėti visi lietuviai, nes ši 
draugija yra laisva ir žmo
gaus sąžinės nevaržo.

Komitetas.

M. ANDRIUŠIUTĖ, 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekus spėkit 

silpnas, be noro valgyti, arba jei 
virškinimo priemaišos atsakančiai 
nedirba, imk

Severa’s Balsam of Life
(S«veros Gyvasties Balzamas) 

Sustiprina jis visa organizmą ir 
prašalina vidurių sukietėjimą. 
Kaina 75c. — aptiekose.

skaudėjimai
dažniausia gema nuo ink
stų betvarkės. Dėl nuo- 
savaus gero ym reikalin
ga, kad i tokias slogas 
butų atkreipta didelė doma.

Kryžiaus skausmas išnyko.
Ponan K. Miliauskas. 11 High* 

land avė.. Newton Upper Falls, 
Mass., praveža mums taip: “Ken
tėjau skausmus kryžiuje, ir šo- 
ricse, bet skaitydamas jūsų ka- 
L ndorių, ėmiau vartoti . Severos 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau’*.

3

gevera’s
Kidney and Uver Bernaity 

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTįį IR KEPENŲ)
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme 
inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės 
50c. ir $1.00.

Ii

ir rukstumo skilvyj. Kainos

SEVEROS
GYDUOLES
Kalima Rauti Tisur aptiekose. 
Rrikalauk tiktai tikrą "Seve
rus' ’ gyduolių, bet neimk ki
tokiu. arba užsiaakyk, jei vie
toje n. -atima šauti pirkti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, I0WA.

i

Naujosios valdžios
išleistas manifestas.

Nuvertus caro sostą, nau
joji Rusijos valdžia išleido 
žmonėms pranešimą-mani- 
festą, apskelbdama šitokių 
reformų:

1. Kuogreičiausia visuoti
na amnestija politiškiems l 
prasikaltėliams. Amnestija' 
taip-pat už tikybinį, agra- 
rišką ir militarišką prasi-i 
kaitimą.

2. Pilna spaudos ir žodžio 
laisvė; taip-pat laisvė susi
rinkimų, susivienijimų, uni
jų ir streikų.

į 3. Panaikinimas visų tau
tinių, draugijinių ir tikybi
nių aprubežiavimų.

4. Sušaukimas konstituci- 
jinio suvažiavimo, paremto 
ant visuotino balsavimo, ku- j 
ris turės įsteigti pastovią 1 
valdžią.valdžią.

5. Pakeitimas policijos 
žmonių milicija, kurios vir
šininkai turės būt renkami 
ir už savo darbus turės tu
rėt atsakomybę prieš val
džią.

6. Valdžios rinkimai turi 
būt pastatyti ant visuotino, 
tiesioginio ir slapto balsavi
mo.

7. Kareiviai, kurie daly
vavo senos valdžios sugrio
vime, nebus nuginkluoti, bet 
pasiliks Petrograde.

61,

LAWRENCE, MASS.
Stato scenoje Birutės 
L. M. P. S. 8 kuopa,

“Karres Nuotakos
------ir------

Gyvieji Nabašninkai.
Nedėlioj

25 d. Kovo-Narch, 1917 m.
Lenkų šv. Mykolo salėj, 

Lawrence, Mass. Pradžia 
nuo 7:30 vai. vakare.

Veikalas ”Karės nuota
kos” yra vienas iš įspūdin
giausių, paimtas iš dabarti
nės karės. Jame atvaizdi
na susipratusių moterų at- 
sinešimą link karės.

Antras veikalas ”Gyvieji 
Nabašninkai’, viena iš juo
kingiausių komedijų, taip 
kad ir verksniai turi išeiti 
juokdamiesi, pamatę gy
vuosius Nabašninkus.” Tai
gi kas gyvas, visi eikite Bi
rutės teatran.

Širdingai kviečia Birutės 
L. M. P. S. 8 kuopos.

Komitetas.

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbų gvarantuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbų į 24 valandas. To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.

Tel. S. B. 2134-M
324 E street, kampas Broadway

SO. BOSTON, MASS.

I

Telephone: Back Bay 42M
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 8 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

411 BOYLSTON STR.
Saite 419, 429 ir 421,

1 Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

i

SAUCIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.

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

JOSEPH A. MAYNARD—PREZIDENTAS

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

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

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

BARBER1S TURI PIANĄ.
Kam reikalingas pianas pasisku

binkite, o gausite labai pigiai nusi
pirkti puikų pianų už $35. Taipgi 2 
smuikas ir klerinetų.

Aš esu barberys ir parduodu tuos 
muzikos instrumentus, nes užpuolė 
gavėnia ir nevalia grajint per tai 
parduosiu visų savo biznį ir barber- 
nę su visom kvietkom, kų vadinasi 
mirtos ir alijošiai. Taipgi reikalin
gas ir vienas barberys. Mokestis ge
ra, darbas visados. Malonėkite atva
žiuoti, geras lietuvis galinis

D. Vidurinis (13)
224 Broadway, So. Boston, Mass.

A/(

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

Ar Žinai Pasaulio Žinias?
Ar Skaitai Vienintelį ir Didžiausią Lietu

vių Darbininkų Dienraštį

“Naujienas”
Kiekvienų dienų, kada tūkstančiai darbininkų išei

na iš dirbtuvių, juos pasitinka vaikai, pardavinėjantįs 
"NAUJIENAS.” Darbininkai perka ir skaito 
"NAUJIENAS.” O Tamsta ar matei "NAUJIENAS"?

Jeigu nesate matę "NAUJIENŲ,” tai skubiai pri- 
duokite savo antrašų ir gausite vienų kopijų 
"NAUJIENŲ” dykai.

PRENUMERATOS KAINOS
Metams $5.00, Pusei metų $3.00, Trims mėnesiams $1.75, 

Chicagoje ir Kanadoje $6.00, Europoje $7.00.

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

Cable, Naujienos—Chicago.

Genam 
Lietuviška

Ypatingai geros šios gyduolės:

25c
50c
20c
2bc

1.00
1.00

Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams .............
V rūkų ramintojas .............
Nuo suirimo nervų ...........
Bobro lašai .......................
Nuo saulės nudegimo__ _ 50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ............................... 75c
Kraujo Valytojas ............... 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo ........... $1.00

Pertu mos 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 daktarę. 

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
VX Šidlauskas

PROVIZORIUS «
226 Broadway, Kampas C st. So. Boston, Mass. į 
. jeseremr ■ ’ V ■ ............ ,.J

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

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

I

So. Bostone 
ir apielinkej

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

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

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

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