
□ 9 R

. 'KELEIVIS”
DARBO ŽMONIŲ LA1KRASTIS 

Leidžia J. G. Gegužis & Co.

Prenumerata metams:
Ameiikoje .............................. $
Kanadoj ir užrubežiuose .... $2

Prenumerata pusei metų: 
Kanadoj ir užr'ibežiuose .... $1.25 
Amerikoje ..........................................
Apgarsinimų kainos klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite: 

“Keleivis,” S. Boston, Mass.
a- -r

I

No. 15 Telephone:
So. Boston, 506

*

%

y*/Zzk - \ \

i

i “KELEIVIS”-
H LITHUANIAN WEEKLY
y

Jr f

K
U 4^

------

-U- - ,
~ - ■■ Ii ~~~

--------------

published by J. G. Gegužis & Co.
Every Wednesday in Boston, Mass.

t
SO. BOSTON, MASS., 11 BALANDŽIO-A PRIE, 1917 M.

J ?

Represents over 4,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 50,000 in 
New England and about 500,000 

in the United Statės.

The Best Advertising Medium.
Advertising rates on application.

Ali communications should be 
addressed to: Į,
"Keleivis,” S Boston, Mass. f 

O--— ---- —a

— A A. «

OfHc •>, M,sa „nd.r th* »rt nf Mareh g. 1«79.

Telephone:
So. Boston. 506 Metas XII.

Kare Vokietijai jau paskelbta; Vokiečių ir Austrų laivai Amerikoje konfiskuoti.
Brazilija. Vokiečių socialistų vadas Scheidemann išvažiavoKuba taipgi apskelbė Vokietijai karę ir turbut tą patį padarys

tartis su Rusijos socialistais apie karės baigimą. Francuzijoj anglai pradėjo didelį ofensyvą; jie sulaužė vokiečiė frontą, paėmė 
9,000 belaisvių, 40 kanuolių_daugybę kitokio grobio.

I
IAmerika jau kariauja.

I

VOKIETIJOS IR AUSTRI
JOS LAIVAI UŽGRIEBTI.

žmonių laisvė pasibaigė; 
prasidėjo ginkluotas kumš

čios viešpatavimas.
Pereitoj sąvaitėj Jungti

nių Valstijų kongresas dide
le balsų didžiuma nutarė 
apskelbti Vokietijai karę. 
Ir karė iau pradėta. Vokie
tijos laivai Amerikos uos
tuose užgriebti. Armijos ir 
laivyno mobilizacija pa
skelbta. Kapitalizmas
triumfuoja. Amunicijos pa
triotai paėmė viršų. Kas 
laimės, kas ne, o jie jau lai
mėjo. Kainos tuojaus paki
lo ant visų valgomų daiktų. 
Reiks daugiau amunicijos, 
reiks aprūpint didelę armi
ją, visa tai reiškia kapita
listams riebų biznį.

Vienas Bostono laikraštis 
aiškina žmonėms, ką tai 
reiškia karės padėjimas 
Amerikoj. Klausykit, kaip 
tai patriotiškai skamba: 
"Karė jau pradėta. Dabar 
visos piliečių teisės pasibai
gė. pasibaigė jų laisvė. Visi 
dabar stovi už savo šalį, ne 
pagal noro, bet pagal įstaty
mo. Sulyg įstatymo prezi
dentas dabar yra vyriausis 
vadas ir kur jis veda, šalis 
turi eiti.”

Paskelbdamas Vokietijai 
karę, kongresas apreiškė, 
kad prieš Austriją Ameri
ka nekariaus. Bet Austri
ja pasiliko Vokietijai ištiki
ma ir pertraukė su Ameri
ka visus reikalus. Todėl 
AVilsonas liepė užgriebti ir 
Austrijos laivus Amerikos 
uostuose. Spėjama, kad 
Austrija dabar apskelbs ka
rę Amerikai, o paskui Aus
trijos ta patį padarys Tur
kija ir Bulgarija.

D A NEGIRDĖTI 
ORO MŪŠIAI.

Pereitos sąvaites pabai
goje per dvi dienas Prancū
zijos fronte ėjo da negirdė
ti iki šiol mūšiai padangėse. 
Pradedant anglams didi jį 
ofensyvą, didžiausi eskad
ronai jų orlaivių lakstė virš 
vokiečių pozicijų ir nurodi
nėjo savo artilerijai kur 
šaudyt. Beto jie pasiryžo 
nufotografuoti visas vokie
čių pozicijas. Ant anglų or
laivių užpuldinėjo vokiečių 
orlaiviai ir per ištisas dvi 
dienas padangėse tarškėjo 
kulkasvaidžiai ir sproginė
jo bombos. .
nas anglai neteko 28 oriai- franeuzai nelabai norėjo to ko stebėtis, 
vių. bet sako, kad tie nuo-j~’ 
stonai yra tik menkniekis,! 
sulyginus juos su tomis fo-j 
tografijomis, kurios buvo 
per tas dvi dienas nuimtos. 
Iš viso buvę nuimta apie 
2.000 fotografijų ir anglai 
dabar žino kiekvieno vokie
čių apkaso vietą. Beto, nu
rodant tiems orlaiviams į 
kur šaudyt, anglų artilerija 
pridariusi vokiečiams bai
sių nuostolių per tas dvi die
nas. Vokiečiams šitoj ko/ 
voj 15 orlaivių buvo sunai
kinta ir 31 sugadinta.

JAU MUŠA VOKIEČIUS 
Iš BELGIJOS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Belgijoj, Lombartzydės 
apielinkėj, vokiečiai likos iš
varyti iš savo pozicijų ir są
jungininkų kariumenė ei
dama pirmyn rado labai 
daug vokiečių lavonų. Lom
bartzydės apielinkėj frontą 
laikė belgų kariumenė. Tas 
reiškia, kad jau ir belgai 
pradėjo vokiečius mušti.

REVOLIUCIJONIERIŲ 
DEMONSTRACIJA 

AIRIJOJ.
Per Velykas Airijos sosti

nėj Dubline airių revoliuci- 
jonieriai buvo įtaisę demon
straciją kritusiems metai 
atgal savo draugams pami
nėti. Ant pačtos namo, kur 
pernai per Velykas revoliu- 
cijonieriai buvo įsitaisę 
tvirtovę, dabar vėl iškabi
nėta revoliucijos vėliava ir 
tvirtovę, dabar vėl buvo iš
kabinta revoliucijos vėliava 
ir minios karštai ją sveiki
no.

paėmė KĄ SAKO ANGLIJOS 
LAIVYNO MINISTERIS.

ginti ilgesni frontą
---------- rodinėja, kad nors submari

nai daug daro nuostolių, te-

Anglai pradėjo
smarkų ofensyvą.

i Francuzijoj išpradžių
i Britanijos kariumenė buvo čiaus tok gražu jie nėra jau 
visai neskaitlinga ir blogai taip baisus, kaip manoma, 
aprūpinta. Todėl vokiečiai Per gruodį, ;
.ją niekino ir mažai į ją atsi- • 
žiurėjo. Visas karės fron
to sunkumas reikėjo pakelti 
franeuzams, kurie turėjo 
beveik vieni laikytis prieš 
vokiečius, suprantama, jei 
neskaitysim rusų fronto.' 
Anglams ginti buvo pavesta 
mažutis žemės sklvpelis, 

Per tas dvi die- ir belgams, ir tai dar virš 3,000 laivų.
- J'—A V Viii 

sklypo užsitikėti: kai kur pasiseka laiks nuo laiko lai
dai- pačių francuzų būriai va paskandinti.

į Iki lapkričio 1916 m. lai 
vais pervežta žmonių 
(daugiausiai kareivių) 8, 
000,000. Sužeistų ir ligonių 
1,QOO,000. Visokių daiktų 
9,420,000 tonų. Arklių ir 
mulų 1,000.000. Benzino 
tonų 9,420,000. Arklių ii 

Per tą laiką išegzaminuo
ta ant jūrių bei apžiūrėta 
portuose virš 25,800 laivų. 
Tai tiek nuveikė laivynas 
todėl nėra ko bijotis, jog 
nemaža vokiečiams įsipyko 

Didžiuma prekybos laivų 
dabar apginkluota. Gink 
’uoti laivai lengviau apsi 
oaugoja nuo povandenini 
'aivų, nes tie negali stoti 
atvirą kovą, bet tik iš nety 
čių jei pasiseka užpuolu 
paskandinti. Iš 100 užpul
tų prekybos laivų ištruko 
nuo povandeninių laivelių 
75, bet tik jei laivai buvo sv 
ginklais, nes tada jų povan
deniniai laiveliai nedrįso 
vytis. Tuo tarpu iš negink 
luotų užpultų 100 vos tepu 
spruko 24.

Per vasario mėnesį pa 
'■-kandinta laivų maždaug 
virš 430,000 tonų. Bet ti
kimasi vokiečių submarino 
veikimą sumažinti. Ir dabar 
jų nemaža žūna, tik neske! 
biama iki laikui, nes nori 
ma, kad vokiečiai nežinotų 
kas su jų laivais atsitiko ir 
kodėl jie negrįžo. Galutinai 
sunku kitą kartą pasakyti: 
paskandinta vokiečių po
vandeninis laivas, ar ne, ka
da jį šaudo ir jis pasineria.

seniau buvo 
laivas ir 

Karės 
”Em-

VOKIEČIAI IŠSPROGDI
NO SAVO SKRAIDUOLĮ.

Guamo salos uoste buvo 
internuotas vokiečių pa- 
gelbinis skraiduolis ”Cor- 
moran.” Amerikiečiai dabar 
norėjo paimti jį į savo ran
kas. Vokiečiai nepasidavė 
ir savo laivą susprogdino. 
Kelintas jurininkų eksplio- 
zijoj buvo užmušta, kitus 
amerikonai areštavo.

„Comoran”
rusų pasažierinis 
vadinosi ”Riazan. 
pradžioje vokiečių 
den” jį pagavo ir vokiečiai 
jį pavertė į pagelbinį skrai
duolį. Gruodžio 14 d., 1914, 
”Cormoran" pasirodė Ap- 
ros prieplaukoj, prie Guamo 
salos, ir paprašė bevieliu te
legrafu leidimo ineiti pasi
imti anglies ir maisto. Lei
dimą jam davė. Bet kadangi 
tieg daug anglies negalėjo 
jam tenai duoti, kiek jisai 
norėjo, tai salos guberna
torius patarė jam pa
silikti internuotu arba į 
24 valandas apleisti prie
plauką. Vokiečiai nutarė 
pasilikti ir buvo internuoti.

ANGLAI PASKANDINO 
SUBMARINĄ.

Šiaurės juroje anglai pa
skandino vokiečių submari- 
ną ”U-39,” kuris buvo pa
skandinęs norvegų garlai
vį ”Ida.” Submarino įgulų 
anglai paėmė nelaisvėn.

ANGLAI SUSIJUNGĖ 
SU RUSAIS.

Rusų armija Turkijoj va
rydama turkus i pietus susi
jungė jau su anglų armija 
Mezopotamijoj.

i

o . sausi ir vasari 
vokiečių povandeniniai lai
veliai paskandino 343 pre
kybos laivų, išviso apie 726,- 
000 tonų. Bet tuo pačiu lai 
ku į Britanijos portus įplau
kė arba iš ten išplaukė 12- 
000 laivų. Kasdieną po jū
res, kur veikia vokiečių po
vandeniniai laiveliai, plauk 

... Tad nėra 
jei vokiečiam;

užpildė protarpius. 1
Bet iki šiai dienai daug 

kas fronte persimainė. Ang
lų saujelė išaugo į milžiniš
ką armiją. Toji armija iš 
skaudaus prityrimo išmoko 
kaip kariauti ir tvarkytis. 
Jau šiandien Britanijos ka
riumenė tikrai prirengta. 
sulyg šių laikų reikalavimų, 
pralavinta, rasit, neblogiau 
kaip francuzų. Oficierių 
dabar Britanijoj gal tiek, 
kiek seniau buvo prastų ka
reivių. Tokių oficierių sko
lintis nuo francuzų neleido 
anglų puikybė (nuo vokie
čių tai skolinasi austrai ir 
turkai, ir bulgarai). Todei 
išpradžių anglų kariumenė 
nebuvo ir būti negalėjo pa- 
vvzdinga. Bet iau arti tris- 
metai karė siaučia ir per tą 
laiką spėjo prasilavinti ge
rokas būrys oficierių. Ge
riausiai prasilavino tie, ką 
gavo mokintis fronte, beka
riaujant prieš vokiečius. Ne 
tik oficieriai, bet ir karei
viai šiandien kitaip atrodo, 
negu jie atrodė prieš porą j 
metų. Todėl nėra ko stebė
tis, jei šiandien anglų kariu
menė jau skaitoma už pa- 
jiegą, galybę.

Štai jau franeuzai patikę-I 
jo anglams ilgą, virš pusan
tro šimto varstų frontą, vi-j 
sai ten nelaikydami savo 
kontrolės. Jau vokiečiai ima: 
statyti prieš anglus beveik 
tiek pat kariumenės, kiek 
prieš franeuzus. Jau vokie
čiai ima bijotis ir anglų be
veik tiek kiek francuzų. An
glų kariumenė, jei neskaityt 
belgų nedidelį būrelį, laiko 
frontą nuo Atlantiko van
denyno iki pat Rovė, dusyk 
ilgesnį frontą, negu laikė 
prieš metus. Francuzų lai- 

i komas frontas dar vis be
veik dukart ilgesnis negu 
anglų. Bet jis vis trumpi
nama, kuomet anglų ilgina-'

Sulaužė vokiečių frontą ir 
paėmė daug belaisvių.

Sutraukę didelę galybę 
kanuolių anglai pradėjo 
milžinišką ofensyvą prieš 
vokiečius Francuzijoj. Per 
>6 valandas be jokios per
traukos jų artilerija bėrė į 
vokiečių pozicijas šoviniais 
kaip kruša. Tuo pačiu lai
ku šimtai orlaivių iškilę į 
'adanges skraidė virš vo
kiečių pozicijų, mėtydami į 
ias bombas, fotografuoda
mi apkasus ir nurodydami 
savo artileristams, kur šau
dyt. Po dviejų dienų šito
kios audros, Velykų rylą 
jau metėsi anglų pėstinin
kai atakomis. Šitas pėsti-, 
ninku šturmas į 
ant syk 15-kos mylių frau.?: 
tu. Jie nuėjo vietomis iki i 
lenkių mylių pirmyn, užim-Į 
darni tokiu budu apie 50 ke 
turkampių mylių plotą vie 
na diena. Dručiausios ve 
kiečių pozicijos, kaip ant? 
Vimy, kuri skaitėsi visai ne 
nueinama, paimta šturmu 
Kartu su tomis pozicijomi 
ingiai paėmė daugiau kai 
\000 belaisvių, 40 kanuolr 
r daugybę kitokių daikti 
turie tebėra da nesuskaity 
i ir neapkainuoti. Ir kuo 
net šita žinia rašoma, ang 
lų ofensyvas eina vis platyi 
ir smarkyn. Paskutinės te 
’egramos sako, kad muši 
eina jau per 50 mylių.

ma.

RUSIJOS MINISTERIAI 
IŠVAŽIAVO KARĖS 

LAUKAN.
Iš Petrogrado praneša

ma, kad visa dabartinė Ru
sijos ministerija išvažiavo 
karės laukan su kareiviais 
”pasikaibėt.”

CUBA APSKELBĖ 
VOKIETIJAI KARĘ.

Sekdama Jungtinių Val
stijų pavyzdžiu, Kuba taip
gi apskelbė Vokietijai karę 
Vokiečių laivai Kubos uos
tuose likos užgriebti ir re-: 
publikos prezidentui Meno- 
kalui suteikta pilna teisė' 
naudoti visas Kubos sausže- 
mio ir jūrių spėkas prieš! 
Vokietiją. Kuba — tai nedi
delė sala Amerikos pakraš
tyje; ji yra savistovi repub- 
lika, bet po Amerikos globa. 
Kariškos jos spėkos labai 
menkos, bet visgi 10,000 ka
reivių ketina sąjunginin- 

l kams sutaisyti.

NUPUOLĘ RUSŲ LAKU 
N AI PAGRIEBĖ LAIVĄ 

IR PABĖGO.
Iš Petrogrado praneša 

na, kad 3 balandžio keliata 
’usų orlaivių buvo nulėk 
bombarduoti turkų miešti 
Derką. Turkai pradėjf 
šaudyt ir į vieną orlaivį pa 
'aikė. Pašautas orlaivis tu 
■ėjo nusileisti. Lakūnai pa 
matę netoli turkų laivę nu 
'tatė į ją savo kulkasvaid 
:r pradėjo bombarduot. Bu 
•ę ant laivės turkai išbėgio 

jo. Rusai tuomet pasistaU 
ant jos savo kulkasvaidi 
kompasą ir kitus reikalin 
gesnius daiktus, sugadintą 
orlaivį paskandino ir leidos 
savo pakraščių link. Kelio 
nėj jiems reikėjo kovoti su 
didele audra, bet po keliu 
dienų jie prisiirė prie Duar 
lidačio pussalio, kur juo: 
paėmė rusų mininkas ir at
vežė į Sevastopolį.

RUSŲ IR VOKIEČIŲ SO
CIALISTAI TARSIS APIE 

BAIGIMĄ KARĖS.
International News Ser- 

vice agentūra praneša iš 
Amsterdamo, kad vokiečių 
socialistų vadas Scheide
mann su valdžios žinia ir 
pritarimu išvažiavo pasi
tarti su rusų socialistais 
apie karės baigimą. Socia
listai, kaipo revoliucinis 
elementas, Rusijoj dabar 
turi didelę galybę ir jie yra 
didžiausi priešai karės. 
Teisių ministeris socialistas 
Kerenskis apreiškė aną die
ną. kad senosios valdžios 
svajonės apie įgijimą Kon 
stantinopolio ir Dardaneiių 
yra jau palaidotos kartu su 
senuoju rėžimu; naujoji ii 
revoliucinė Rusija nenori 
jokių užkariavimų. Jisai 
pabriežė, kad toji perplaukt* 

prasidėjo dabar turėtų būt neutra
lizuota, o su tuo pilnai su 
tinka Vokietija ir Turkija 

[ Todėl vokiečiai dabar nema 
\ kliūties, kuri neleistų 
lems su rusais susitaikyt 
"ik visas klausimas liek: 
ame, ar norės rusai daryt 
tskirą taiką ir leisti tuo 
tet vokiečių armijoms už
uiti ant francuzų respubh- 
:os. Apie šitą klausimą, be 
bejonės, socialistų konfe 
encija ir kalbės. Scheide 
nanno pasimatymas su ru 
ų socialistais įvyksiąs Ko 
enhagoje arba Stokhol

ne.
Tuo tarpu vokiečių armi 

oms rusų fronte esą isaky 
a pasilsėti ir jokių užpuoli 
nų nedaryti. Tie keli ant 
moliai, ką vokiečiai buvr 
)adarę pereitoj sąvaitėj, tai 
mvus tik tam tikra demon 
tracija, kuria norėta paro 
lyt, kad vokiečiai yra d 
ęana stiprus ir jei rusai ne 
įorės taikytis, vokiečiai gal 
mos da sumušti.

I

i

s Vokietijos socialistai
stoja prieš karę.

L 1

Paskutinės žinios iš Vo
kietijos parodo, kad Vokie
tijos parodo, kad vokiečių 
socialistai pradeda jau agi
tuoti prieš karę. Reichsta
ge buvo trissyk skaitytas 
sumanymas apie paskyrimą 
pinigų nepermatytiems ka
rės reikalams, bet visus tris 
kartus abidvi socialistų par
tijos balsavo prieš sumany
mą. Visi socialistų atsto- 

i reikalauja kuogreičiau-
i

vidujinius Rusijos reikalus. 
Socialistas Noske pasakė, 
jog Rusijos žmonės yra tos 
nuomonės, kad Vokietija 
bandys sugrąžinti Rusijoj 
oaro valdžią; šita nuomonė, 
iis sako, turi būt oficialiai 
•šblaškyta. Toliaus jis pa- 
akė, kad Vokietijos socia- 

’istai gavę iš užsienio pa- 
aginimą pakelti . revoliuci- 
ą Vokietijoj. Socialistas 
Sernšteinas kalbėdamas pa
lakė, kad jeigu Vokietijos 
valdžia nesiskubins baigti 
karę, tai su kaizerio sostu 
gali atsitikti tas pats, kas 
atsitiko su caro sostu. Pa
triotai pradėjo šaukti: ’Tš- 
lavimas!” Kilo triukšmas ir 
Bernšteinui atimta balsas.

PIRMUTINIS GINKLUO 
TAS AMERIKOS LAIVAf 

PASKANDINTAS.
Pirmutinis ginkluotas 

Amerikos kapitalistų laivas 
”Aztec,” kuris vežė Fran- 
euzijon už .$500,000 amuni
cijos ir kitokių tavorų, likos 
paleistas jūrių dugnan b' 
jokio persergėjimo. Žuvo 28 
žmonės.

KANADAI GRESIA 
REVOLIUCIJA.

Amerikiečių laikraščia 
jaskelbė labai įdomių žinių 
įpie Kanadą. Sakoma, kač 
‘rancuzų provincijose tena 
prasidėjo smarkus revoliu 
•inis judėjimas. Francuza 
irganizuojasi į kompanija: 
(rotas) ir viešai mokinas 
zartoti ginklą. Taip dary 
lami jie aiškina, jog jie no 
ri „prisirengti,” kad vai 
lžiai juos pašaukus jie bu- 
;ų jau prasilavinę kareiviai. 
Pečiaus esą gerai žinoma, 
kad francuzų tikslas yra 
ne padėti valdžiai, bet sukil
ti prieš ją ir įsteigti savv- 
stovią respubliką, taip kaip 
*>adarė kitą syk Jungtinė' 
Valstijos.

Valdžia visa tai nujaučia 
■r bijodamos! sukilimo laike 
namie 50,000 kareivių, ku
kiuos senai jau reikėję iš
siųsti karės frontam Jau 
antras mėnuo, kaip iš Ka
nados sustabdyta kariume 
nės.siuntimas.

SMARKUS MŪŠIAI 
FRANCUZIJOJ.

Franuzijoj siaučia smar
kus mūšiai. Sąjungininkai 
iau antrą sąvaitę laužiasi 
oer taip vadinamą ”Hinden- 
burgo liniją,” bet vokiečiai 
drūčiai laikosi ir kiekvieną 
oėdą žemės sąjungininkams 
prisieina imti per didžiausią 
kovą. Jau kelinta diena 
kaip franeuzai. su anglais 
gula ant St. Quentino, ant 
kurio remiasi „Hindenbur- 
go liniją,” bet vis da paimti 
tos tvirtovės negali.

Kuomet franeuzai su an
glais daro didžiausias pa
stangas, kad prasilaužus 
per ”Hindenburgo liniją,” 
vokiečiai bandė anądien 
prasimušti per francuzų 
frontą ties Reimsu. Jie pa
darė čia netikėtą užpuolimą 
ir paėmė keliatą francuzų 
pozicijų, užgriebdami kartu 
ir 827 kareivius nelaisvėn. 
Prisiartinę prie Reimso, jie 
vėl pradėjo smarkiai šitą 
miestą bombarduoti. Bet 
dabar vokiečiai vėl tapo at
stumti atgal.

I

PANAIKINO TIKYBI
NIUS SUVARŽYMUS.
Iš Petrosrr pri

ma. kad naujoji Rusijos val
džia panaikino visus senos 
valdžios įstatytmus, kurie 
varžydavo žmones dėl tiky
binių skirtumų. Dabar Ru
sijoj tikėjimų skirtumo ne
bus. Žydas bus toks pat 
ponas, kaip ir katalikų pra- 
baščius.

t
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APŽVALGĄ
KATRIE DAUGIAU PA
DEDA KLERIKALAMS.
"Tėvynė” išmetinėja so

cialistams, buk jie, atakuo
dami tautininkus, padeda • 
klerikalams. Girdi:

”Jie visomis pajiegorais pa
deda klerikalams pastarųjų 
pastangose atakuoti liberalų 
bažvalgų žmones; jie daro vi
ską, kad dar labiau sustipri
nus klerikalizmą. Tai ma
tant, nenoromis veržiasi klau
simas: ar musų socialistams 
klerikalai yra artimesni už li
berališkų pažvalgų žmones?.” 
Labai teisingai ant šito 

"Tėvynės” užmetimo atsako 
"Laisvė.” Ji klausia:

”Kas labiausia sustiprino 
Lietuvoj klerikalizmą, jeigu 
ne liberalų pabėgėliai Smeto
na, Kubilius, Gira ir kiti? Jie 
išmankštino sustirusį klerika
lizmą, Įpylė naujos gaivios e- 
nergijos i merdėjantį kūną. 
Jie patiesė tiltą klerikalizmui 
į inteligentiją. Jie, tautinin
kai, davė klerikalams durnos 
atstovybę, jie davė jiems rek- 
liamos Įrankį užsieniuos pavi
dale vadinamo Gabrio biuro. 
Šios karės laiku jie įtaisė kle
rikalams stiprių pozicijų šel
pimo organizacijose.

"Amerikos tautininkai la
biausia gelbėjo klerikalizmui, 
remdami visas klerikalų misi
jas ir misijonierius iš Lietu
vos. Klerikalų įtekmė, kaip 
ant mielių augo laike Olšaus% 
ko-Tumo kelionės, laike kelio
nės Yčo. Kaip broliavosi kle-, 
rikalai su tautininkais laike p. 
S. Šimkaus misijų mes irgi vi
si žinome.”
Prie to, ką pasakė "Lais

vė/’ reikia da pridėti tau
tininkų atsimetimą nuo Lie
tuvos Šelpimo Fondo. Ši
tas jų pasielgimas buvo sti
priausia parama klerika
lams. Atsimetę jie ne tik 
padėjo klerikalams šitą pro
gresyvi fondą juodinti, bet 
ir surinktus savo pinigus 
siuntė ir iki šiol tebesiunčia 
klerikalų draugijoms. Jų 
pinigais .Lietuvos klerikalai 
daro sau karijeras ir stipri
na savo poziciją, kad, gavus 
Lietuvai autonomiją, pa
čiupti į savo rankas valdžią 
ir vykinti savo obalsi: "Vis
kas Lietuvai — Lietuva gi 
vyčiams!”

PROTESTUOJA PRIEŠ 
"KOVĄ."

"Kova” besiginčydama su 
"Naujienoms” iškraipė la
bai daug pamatinių "Nau
jienų” minčių ir iškraipius 
paskui pasakė: žiūrėkite, 
koks yra "tikras ’Naujienų’ 
veidas.”

"Naujienos” prieš tai da
bar karštai protestuoja ir 
sako:

"Gerbiamieji ’Kovos’ re
daktoriai! - šitokių ŠMEIŽTŲ 
griebties, tai jau yra perdaug. 
Jais jus nupiešiate ne 'Naujie
nų’ veidą, o SAVO. Ir mes jų 
taip nepraleisime. Daug kar
tų mes pasitenkindavome tik
tai atsakymais laikraštyje į 
jūsų pastangas diskredituot 
'Naujienas’ socialistų akyse, 
bet šį kartą mes griežtai rei
kalaujame, kad jus patįs at
šauktumėte 'Kovoje' tą šmei
žimą.. Kitaip mes busime pri
versti kreipties į LSS. ir rei
kalaut paskyrimo partijos tei
smo.”

Nepataikaujant nei vie
nai, nei kitai pusei, mes tu
rime pasakyti, kad "Kova” 
ištiesų elgiasi labai nesąži
ningai, taip iškraipydama 
savo oponentų mintį. Tai 
toks jau d. Kapsuko būdas. 
Jis labai tuo pasižymėjo ir 
buvusioje dabar kairiųjų 
draugijų konferencijoj 
Brooklyne.

NE REVOLIUCIONIE
RIAI, BET ŽMONES.

Chicagiškė "Lietuva” aiš
kina savo skaitytojams, kad 
"ne revoliucijonieriai nu
vertė caro valdžią, bet žmo
nės."

Išeina, kad revoliucijonie- 
riai, tai ne žmonės.

O gi razumėlis, razumė- 
lis!

NEBEŽINO KĄ 
PLIAUKŠTI.

"Keleivyje” buvo jau pa
sakyta, kad Rusijos revo
liucija yra smūgis ne tik ca
rui, bet podraug ir visiems 
jo "burdingieriams”—kleri
kalams. Ir tas kas diena 
darosi vis aiškiau. Tasai 
perkūnas, ką trenkė į caro 
sostą, padarė didžiausi su
mišimą ir musų "dvasiškų
jų tėvelių” tarpe. Jie dabar 
nebežino nei ką sakyti. Tik 
pasiklausykit, kaip pliauš
kia kunigų leidžiamas 
"Draugas:”

"Socialistais visais laikais 
giriasi, kad jie yra didžiausi 
darbininkų užtarėjai, laisvės 
šalininkai, na, ir revoliucionie
riai. Be jų, esą, niekur šalyse 
nepradedama jokia žymi per
versme. Jie visuomet stoją 
pirmose eilėse, kuomet prisi
eina griauti carų ir karalių 
sostai.

"Bet štai Rusijoje įvyko re
voliucija ir caras prašalintas 
nuo sosto. Pasirodė, kad ten 
socialistai nei rankos nepridė
jo nei prie revoliucijos, nei 
prie sosto nuvertimo. Visa tai 
atliko patįs durnos atstovai be 
jokios socialistų pagelbos.”

Da gerai, kad tas klerika 
lų organas nepasako, jog vi
sa tai atliko kun. Laukaitis 
su Yču, .kurie turi net me
dalius nuo caro užsitarnavę 
už savo "revoliucijonieriš 
kūmą."

Reikia pasakyti, kad ne 
vieni tik klerikalai dėl rusų 
revoliucijos neteko galvos 
bet ir tautininkų liogeryje 
pasidarė triukšmas. Jiems 
revoliucija tap-pat sumaišė 
galvas. Jie siuntinėjo savo 
"bepartyviškos partijos" 
prezidentą po Europą Lie
tuvos "liuosavimo” reika
lais, išmokėjo jo kelionėms 
apie S800.00; o Lietuvai nuc 
to nei šalčiau, nei šilčiau. 
Dėjo jie Gabriui aukas, da 
bar ruošiasi siųsti Šliupą 
Žmonių sudėtos aukos bai
gia jau išeiti ant geležinke
lių ir hotelių, o laisvės kaip 
nėra, taip nėra. Socialistai 
visuomet jiems kalbėjo, kau 
tokiais keliais prie laisvės 
neprieisi. Laisvę galima iš
gauti vien tiktai revoliuci
jos keliu. Tautininkai su 
klerikalais iš to juokėsi 
Bet štai kįla revoliucija ii 
caro sostas griūva. Socia
listų žodis išsipildo; jų po
zicija pasirodo esanti tei
singesnė, jie geriau pažįsta 
gyvenimą.

Tautininkai su klerika
lais nebežino ką sakyt, tai 
pradėjo šaukt, kad čia ne 
socialistai revoliuciją sukė
lė, bet... durna.

Bet tuomi jie dar sykį pa
rodo, kad jie nepažįsta gy
venimo. Kas pažįsta gyve
nimą, tas žino, kad revoliu
cijas gimdo tam tikros gy
venimo sąlygos. Socialistai 
šitą gerai žino ir todėl jie 
nesako, kad čia jie sugriovė 
caro sostą. Jie tik sako, kad 
jų žodis išsipildė, kad jie ge
riau gyvenimą pažįsta — 
štai ką jie sako!

D-ras Šliupas įniršęs ant 
socialistų So. Bostone išva
dino juos "aklom vištom" 
— "Liėtuviški socialistai 
tai aklos vištos!" sušuko ji
sai trenkdamas kumsčia } 
stalą. Bet šitas vardas so
cialistams netinka. Jis tin
ka kuopuikiausia tik Šliupo 
partijai ir visiems kitiems, 
kurie tiki, kad Rusijos revo
liuciją sukėlė Durnos atsto
vai. Taip tikėti gali vien 
tiktai akla višta.

LENKIJAI DUODA 
LAISVĘ.

Naujoji Rusijos valdžia 
paskelbė, kad ji pripažįsta, 
jog Lenkija po karės turi 
būt laisva ir visos tris jos 
dalis sujungtos į vieną kū
ną.

KLERIKALAI APIE 
ŠIMKŲ.

Kuomet St. Šimkus rinko 
klerikalų krepšin pinigus, 
tai jis buvo garbinamas jų 
spaudoje kaipo genijališ- 
kiausis žmogus. Jis buvo 
ir gabus kalbėtojas, ir ta
lentuotas dailininkas, ir 
rimtas kritikas —ir viskas. 
Ypač klerikalai kėlė jį į pa
danges, kuomet jis ėjo su p. 
Bulota į debatus ginti kle
rikalų draugiją.

Bet štai p. St. Šimkus su
sipyko su kunigais ir pas
kelbė laikraščiuose kaiku- 
riuos jų darbelius. Ir kaip 
matai, tartum burtininkui 
magiška lazda pamojus, iš 
p. St. Šimkaus išnyko visos 
tos gražios ypatybės. Tik 
klausykit, kaip dabar ji cha
rakterizuoja kunigų orga
nas "Draugas:”

"Neseni lai laikai, kuomet 
Amerikon atkeliavo ‘dailinin
kas’ St. Šimkus. Sakėsi esąs 
atsiųstas šion šalin Lietuvių 
Centralio Komiteto Petrogra
de. Iš pirmojo su juo. pasi
matymo pasirodė, kad jis nei 
kiek nepanašus į 'dailininkus.’ 
Ot, sau paprastas gaidys, ieš
kąs tik avanturų.

"Jis čia atvažiavo aukas 
rinkti nukentėjusiems dėl ka
rės lietuviams. Kadangi pa
sirodė ne ką nusimanąs apie 
Lietuvos ir jos gyventojų 
vargus, be to nemokąs nukal
bėti. aukų rinkimas jam nesi
sekė.

"Ėmėsi todėl jis chorus la
vinti, paskui vargoninkauti. 
Nes su tuščiu pilvu nėra špo
sų. o Amerikoj be darbo nei 
vienam negalima pragyventi.

"Katalikų visuomenė, pas
tebėjusi jame paprasto prie- 
kabininko gaidžio būdą, su juo 
nenorėjo turėti artimesnių ry
šių. Bet St. Šimkui labai pa
tiko laisvamaniai. Šitie kiek
vieną naują svetį iš Europos 
mandagiai sutinka, jam nuo- 
lankiauja. kad paskui pasiga
mintų iš jo įrankį kovoti prieš 
katalikus.

"Tasai laisvamanių tauti
ninkų mandagumas ne visuo
met betgi atneša jiems vai
sius. Kartais jie gerokai at
šimpa į 'mylimąjį' svetį savo 
dantis ir viskis nueina nie
kais. Tai bųva tada, kada jie 
užtaiko ant socialistų.

”Su St. Šimkum laisvama
niams buvo lengva apsidirbti. 
Šimkus pateko tiesiog dvasios 
pagavimam kuomet jam lais
vamaniai pažadėjo dovaną pa
rūpinti ir be vargoninkavimo.

"Tatai tuojaus Šimkus me
tė savo užsiėmimą, per laisva
manių laikraščius bjauriau
siais žodžiais apšmeižė lietu
vių visuomenės veikėjus ir pa
lindo po d-ro šliupo skraiste. 
Dabar jis jaučiasi ten rojų įsi
gijęs.

"Ar d-ras šliupas, keliauda
mas į Europą, pasiims su sa
vimi ir Šimkų, nieko tikro ne
žinoma.”
Tas labai puikiai charak

terizuoja krikščioniškąją 
klerikalų dorą ir jų sąžinin
gumą.

DĖLEI PAVOGTŲ 90,000 
RUBLIŲ.

D-ras Šliupas, o paskui jį 
ir "Ateitis” pyksta ant 
"Naujienų” ir "Keleivio,” 
buk šie laikraščiai apšmei- 
žę Leoną, įtardami jį pavo
gime 90,000 rublių. Juo la
biau musų tautininkams su
skaudo širdį, kad "Naujie
nom" ir "Keleiviu” pasirė
mė ir "Naujoji Lietuva.”

Bet niekus musų tauti
ninkai kalba. Apie šitą 
vagystę ne socialistai pra
dėjo kalbėt, bet patįs tauti
ninkai. Pirmutinis buvo 
Aukštuolis, kuris pranešė iš 
Švedijos, kad pavogta 90,- 
000 rublių iš šelpimo pinigų. 
Amerikos tautininkai pra
dėjo tuomet rašyt, kad tai 
lenkų darbas.

"Naujienos” dėl tos prie
žasties padarė tokią pasta
bą:

"Mums yra nesuprantama 
tas skubinimasis apkaltint len
kus. Jeigu ištiesų kunigaikš
čio Liubomirskio įgaliotinis 
butų pavogęs tuos pinigus, tai 
juk tatai dar nereiškia, kad vi
si lenkai toje vagystėje daly
vavo ir yra vagįs. Bet, antra 
vertus, kame yra prirodymų, 
kad 90,000 rublių pavogė tasai 
įgaliotinis ?

KELEIVIS.
"Pinigai ėjo per trijų žmo-l 

nių ranka*. P-nas Leonas ga
beno juos Stockholman; Liu
bomirskio įgaliotinis vežė juos 
Vilniun; o Vilniuje juos priė
mė p. Smetona (arba Vileišie
nė, kaip buvo Įsakyta p. Leo
no). Tai kodei-gi dabar būti
nai turi būt taip, kad pinigai 
sutirpo lenko, o ne katro-nors 
tų dvieju lietuvių renkose? , ,

"Be to, pinigai buvo indėli sta pluoštas iškarpų is ang- 
į atskirą paketą. Jeigu pake- lų laikraščių apie dideli 
tas buvo pristatytas į Vilnių, skandalą tarp lenkų katali- 
neatplėštas, tai pinigų reikia 
jieškoti ne pas tą žmogų, kuris 
ji vežė, bet pa* tą. kuris juos 
dėjo į paketą. Gal jisai indėjo 
tenai ne 100. o 10 tukstahčių

Jeigu pake- lų laikraščių apie

rublių ?
"Musų dešiniųjų laikraščiai 

apie šituos visus dalykus ne
praneša nieko, bet tuojaus. be 
niekur nieko, x agina visą len
kų tautą. Nagi, ką jus pasa
kytumėte, jeigu šitokiu-pat 
budu lenkai arba kas kitas už
simanytų paversti vagimis vi
sus lietuvius?

"Turėkite, vyrai, sarmatos, 
ir neskiepykite aklos tautinės 
neapykantos n-ūsų žmonėms." 
"Keleivis” šitą pastabą 

tuomet perspausdino. Tai 
kurgi čia to jūsų Leono ap- 
vaginimas? Jeigu jau tą jus 
skaitote įtarimu Leono, tai 
ištiesų išrodytų, kad "ant 
vagies kepurė dega."

IŠLINDO YLA Iš MAIŠO.
Kada kun. Kemėšio "Dar

bininkas” ragino savo skai
tytojus protestuoti prieš ka
rę, mes sakėm, kad jis veid
mainiauja. Klerikalai vi
suomet romia valdančiąja 
klesą, visuomet remia kares 
ir "Darbininkas,” kaipo kle
rikalų organas, taipgi nega
li to neremti.

Ir pasirodo, kad mes ne- 
klydome taip sakydami. 
Štai 41-mam savo numery
je jis jau ragina lietuvius 
nesipriešinti karei, bet rem
ti ją. Jis rašo:

"Jei Suv. Valstijos stos į 
karę, mes lietuviai turime 
stoti šios šalies valdžios pu
sėn ir paremti ją. Tai musų 
priedermė ir nuo jos nega
lime šalin bėgti.”

Vadinasi, musų prieder
mė remti karę, kad amuni
cijos fabrikantai galėtų pil
ti sau milijonus, kad mais
to trustas ir kitokie razbai- 
ninkai galėtų^ da daugiau 
visuomenę plėšti.

Tai ve už ką stovi švento 
Juozapo Sąjungos organas!

Indionij kalbos
Smithsonian Institution 

turi įsteigus Etnologijos 
Biurą indijonų gyvenimui 
tyrinėti . Tas biuras nuola
tos esąs bombarduojamas 
klausimais, "kaip indijonų 
kalboje vadinasi" tai šis, tai 
tas? Todėl biuras dabar iš
leido paaiškinimą, kad atsa
kyti į tokius klausimus be
veik nėra galima, nes indi- 
jonai kalba ne viena kalba. 
Paėmus abi Amerikas, pie
tų ir šiaurės, indijonų kal
bų busią apie 1,000. Į šiau
rius nuo Meksikos praktiš
kai esą 500 skirtingų indi
jonų kalbų.

Kad parodžius, kaip 
jos viena kitai nepa
naši, minėtasai biuras 
priveda pavizdį, kaip in
di jonai vadina žmogų. 
Cherokee giminės indijonai 
sako "yunv.i,” o buvę jų 
kaimynai iš Creek giminės 
sako "isti.” Delewarai vy
rą vadina "in,” o abelną 
žmogų "lehno” arba ”le- 
nap.” Pas rytų eskimosus 
žodis "inuit” reiškia žmo
nes, o "inuk” asmenį. Osa- 
ge indijonas sako "nikiša- 
ga,” o zuni taria "kwe.”

Vienos indijonų giminės 
savo kalboj visai nevartoja 
"n,” kitos neturi "d,” da ki
tos neištaria "r” ir . "1.” 
Sioux giminės indijonai va
dina save "dakotais,” kas 
reiškia sąjungininkai. Bet 
ir tas žodis nevienodai ta
riamas. Rytiečiai sako Da- 
kota, viduriniai taria Nako- 
ta, o vokiečiai — Lakota.

DIDELIS SKANDALAS 
TARP VYSKUPO IR JO 

GASPADINĖS.
Iš Kanados mums prisių:

ku aoaštahškos bažnyčios V X -
vyskupo A. Markievičiaus 
ir Marės Olšanskaitės.

Alšauskaitė tarnavo pas; 
vyskupą už gaspadinę ir 
prasidėjo tarp judviejų mei
liški santikiai. Dažinojoapie 
tai merginos tėvai ir atsiė
mė ją. Vyskupas pradėjo 
rašinėti jai karštus meiliš
kus laiškus. Mergina pasi
sakė. kad vyskupas jau tu
rėjo ją už pačią. Prasidėjo 
skandalas. Dalykas paga
lios atsidūrė į teismą. Mer
gina parodė teisme visus 
vyskupo laiškus. Vienas iš 
jų skamba taip:

"Brangiausia mano Ma
ryte !

"O, kaip man ilgu be ta
vęs. Gyvenimas išrodo vien 
tik nuliūdimas ir mirtis. Ko
dėl gi aš negaliu išgirsti ta
vo balselio, nors sykį da pa
bučiuoti tavo lupeles?

"Jei aš galėčiau, aš eičiau 
ant kelių, kad tik tave pa
matyt. Tavo tėvai nežino, 
kokį baisų skausmą aš tu
riu kentėti per juos. Aš 
prašau Dievo, kad atsiųstų 
man mirtį, bet Dievas ma
tomai neklauso ir aš priver
stas esu kankintis. Kas 
man dabar daryti? Aš ne
žinau kur eiti, kad gelėčiau 
rasti ramybę, kur galėčiau 
tave užmiršti.

"O, mirtie, paliuosuok 
mane nuo tų baisių kančių 1 
Mare, be tavęs man tik vie
nas nusiminimas — o, kaip 
sunku.

"Mano mintis visuomet su 
tavim, ir sapne ir gyvenime. 
Gal tu jau užmiršai mane, 
bet aš negaliu užmiršti nei 
valandėlei. O, Mare, pasa
kyk, kas man daryti be ta
vęs? Tu visai apie mane 
nepaisai!

"Man niekur nelinksma. 
Niekur nerandu ramybės. 
Aš visur apie tave tik misti
nu ir prie tavęs ilgiuos. Aš 
turėsiu palikti viską ir pas
tipti kaip šuva. Aš turėsiu 
taip padaryti, nes mano nu
siminimui nėra galo.

"Aš meldžiu tavęs, duok 
man nuodų. Aš meldžiu dar 
sykį: brangiausia, sutrum
pink mano kančias. Aš my
liu tave pasiutusiai!

"O, kaip tu man brangi. 
Visas pasaulis negali tavęs 
užstosi. Maryte mano. Aš 
lieju ašaras dėl tavęs. Tu 
brangiausis mano turtas. O! 
kaip aš trokštu tave pama
tyt! O! tik pamatyt tave! 

"Tavo ant amžių 
nelaimingas. 

"Alfons Markiewicz.”
Šitas laiškas buvo skaity

tas teisme ir mergina ats
pausdinus jį dalijo katali
kams prie bažnyčios.

Vyskupas teisme prisipa
žino, kad tūlos vietos tame 
laiške yra jo rašytos, bet 
kitko jisai negalįs atsiminti.

Tūla ."sesuo" Franciška 
liudija, kad pirma ji buvo 
pas šitą vyskupą už gaspa
dinę. Paskui vyskupas įš
ventino ją į "miniškas” ir 
liepė iš klebonijos išsikraus- 
tyt. Bet kada ji vėliau atė
jo klebonijon, ji rado jau ki
tą gaspadinę. Tai buvo ta 
pati Marė Olšanskaitė. Ji 
buvo vos tik 15 metų am
žiaus ir graži mergina. Vy
skupas sėdėjo ir laikė ją ant 
kelių apsikabinęs. Pamatęs 
atėjusią "seserį" jisai pašo
ko ir paskui prieš kryžių 
liepė jai prisiekti, kad ji nie
kam nepapasakos, ką jį čia 
matė.

Tūla Karolina Ludley, 
taipgi viena buvusių šito

vyskupo gaspadinių, liudija, 
kad syki išėjus vyskupui i 
miestą, ji atrakino jo mie
gamąjį ir rado tenai dvi 
jaunas merginas. Ludley 
yra vedusi moteris ir klebo
nijoj tuomet negyveno, tik 
ateidavo du-tris syk į sąvai
tę išvalyti kambarius. Ra
dus vyskupo miegruimyje 
merginų, ji susisarmatijo ir 
nieko joms nesakydama iš
ėjo. ____

Bet daugiausia sujudi
nančių dalykų papasakojo

"Jis paėmė į ranką kryže
li ir aš ii pabučiavau," sako 
mergina. "Jis man paaiški
no, kad Dievas yra musų 
liudytoju ir užmovė man 
ant piršto žiedą. Tuomet 
jis paskaitė iš knygos mal
delę ir pasakė, kad mes jau 
apsivedę. Bet liepė niekam 
apie tai nesakyt... Paskui 
jis atėjo pas mane ir norėjo 
su manim negerai pasielgti, 
bet aš nenorėjau pasiduot. 
Jis tuomet mane užtikrino, 
kad mes esam legąliškai ap
sivedę ir kad man nėra ko 
bijotis.

Paskui, kada ji pasakiusi 
vyskupui, jog ji jau nėščia, 
vyskupas nusiuntęs ją pas 
daktarą ant Selkirk avė. ir 
davęs $200 už išgydymą. 
Bet daktaras atsisakęs ką 
nors daryti. Vyskupas lie
pė merginai sakyt, kad ji jo 
sesuo.

Tuomet jis ją išsiuntęs į 
St. Paul miestą ir atidavęs 
i privatini ligonbutį, kur jai 
buvo padaryta operacija ir 
tokiu budu motina neprisiė
jo likti.

Į ligonbutį vyskupas bu
vęs atvykęs persirengęs ci- 
vilėm drapanom ir išbuvęs 
prie jos porą dienų. Pas
veikus, ji vėl sugrįžusi į 
Winnipegą pas vyskupą ir 
pradėjusi jo prašyt, kad jis 
apsivestų su ja viešai. Vys
kupas ant to nesutiko, bet 
liepė jai pasilikti klebonijoj 
už gaspadinę.

. Kuomi šita byla pasibai
gė. iš prisiųstų mums iškar
pų negalima sužinot; apie 
teismo pabaiga jokių žinių 
da negavom. Jeigu gausim, 
paskelbsime.

Irgi.“filozofija.”
"Draugo” no. 51 patėmi- 

jau: "Akyva Smulkmena Iš 
Egypto.” Na, manau sau, 
gal ką na j o pasakys. Nors 
Egipto istoriją žinau neblo
gai, vienok pradėjau skai
tyt. Pasirodo, jog mažiau- 
sis kūdikis, kuris tik gali 
šiek tiek skaityt, turės nu- 
sįjuokt iš "Draugo” filozo- 
fijos.

• "Draugas nurodo, kada 
Juozapas pasitraukė savo 
tėvus ir brolius į Egiptą ap
sigyvenimui. Toliau sako, 
kad "Juozapo šeimynoj per 
keturis šimtus metų buvo 
apie 600,000 vyrų atkelian- 
čių ginklus." Nusistebėjau. 
Juozapo šeimynoj galėjo bū
ti tris ar keturios moteris, 
o čia sakoma, kad po 400 
metų buvo jau 600.000 ka
reivių. Paimu paišelį ir pra
dedu skaitliuoti. Išeina, 
kad kiekviena moteris kas 
metai turėtų pagimdyt po 
67 vaikus.

Deiko? Štai delko: 600 
tūkstančių kareivių galėjo 
būti iš tautos apie šešių mi
lionų gyventojų. O jeigu 
šitie šeši milionai gventojų 
išaugo iš "Juozapo šeimy
nos” per keturis šimtus me
tų, tai kiekviena žydė turė
jo pagimdyti kas metai po 
67 kūdikius. Tiktai šitaip 
dauginantis galėjo susida
ryti šešių milionų tauta, 
kuri galėjo duoti 600,060 ka
reivių.

Taigi, skaity tojau, pamą
styk, ar gali moteris pa- 
gymdyti 67 kūdikius į me- 

i tus? ‘ Ar tu tiki Į tokį ste
buklą? Jeigu ne, tai ėsi 
baisus bedievis.

Kaipgi žioplas turi būt 
"Draugo" redaktorius, jei
gu talpina talpina laikraš
tyj tokias nesąmones.

Kiekvieno gero kataliko 
yra pareiga paklausti 
"Draugo” redaktoriaus, at
gali moteris pagimdyt į me
tus 67 kūdikius?

Toliaus "Draugas" nuro
do, jog žodis "žydas” paei
na nuo Juozapo. Taigi da
bartinė katalikų "Švento 
Juozapo Draugija” turėtų 
vadintis "Švento Žydo 
Draugija.” Jeigu taip ne
vadina, tai mina po kojų 
"švento rašto mokslą.” Juo
zapas "mokslišaki" turi va
dintis žydu.

T. J. Kučinskas.

I Skaitytoji} Pastabos |
Philadelphijos kun. Kiau- 

lakis, kuris turi savo klebo
nijoj Gabrio "biuro” filiją, 
painformavo anglų laikraš
čio reporteri, kad "daugiau 
kaip 600,000 Amerikos lie
tuvių nori stoti i vaiską ir 
tik laukia, kad Amerika 
juos pašauktų mušti džer- 
maną.”

Tuo tarnu gi yra mano^ 
ma. kad Amerikoj išviso 
lietuvių nėra daugiau, kaip 
600,000. Taigi turėtų stoti 
visi vvrai. vaikai ir moteris, 
kad sudarius Kiaulakio pa
žadėtąją armiją. Kodelgi 
musų kunigužiai nesigėdi 
pasakot tokias kvailystes?

Katalikas.

Kada Brightone Michel
sonas sakydamas prakalbą 
andai užsiminė apie revo
liuciją, tai kun. Kemėšis už
protestavo. "Katalikų baž
nyčia yra priešinga kiekvie
nai revoliucijai,” jisai už
reiškė," ir todėl aš protes
tuoju prieš gerbiamą kalbė
toją, kuris revoliuciją čio
nai giria.” Bet dabar ir pats 
kun. Kemėšis savo "Darbi
ninke" revoliuciją giria. Jo 
vyčiai net pasveikinimą nu
siuntė Rodziankai. Tai kat
ras gi kun. Kemėšio veidas 
yra tikras: ar tas, kurį jisai 
parodė Brightono prakalbo
se, ar tas, kuri jis rodo da
bar? Gal jis teiktųsi paaiš
kinti tatai savo laikraštyje?

Eks-Kiierikas.

Amerikos džingojistai 
jau paskelbė, kad Kristus 
yra "citizen of United 
Statės,” todėl jisai padės 
Amerikos patriotams ir ka
rę laimėti. Kaizeris gi tvir
tina, kad Dievas eina su juo. 
Taigi išeina, kad Dievo sū
nūs dabar eis prieš savo tė
vą. Prof. Gnaiba.

• Kemėšio "Darbininkas” 
sušuko:: O Jėzau Marija! 
Žiūrėkite kaip "Keleivis” 
meluoja! — patalpino žinią 
apie kaitinimą už žmogžu
dystę žmogų Willis. M. 
"Priest’ą," kurį buk "K.” 
pavadino kunigu.

"Darbinikas” iš telegra
mos sakinio: ”Wiliis M., the 
priest of Milo, Me.,” per
dirbo : ”Willis M. Priest” žo
dį priest parašęs iš didžio
sios "P” ir tokiu budu dva
siškio titulą perdirbo į pap
rasto žmogaus pavardę, tai 
jau ne tik melas, bet ir fal
sifikacija.

Monarchijas naikina 
skurdas ir priespauda, re- 
publikas perteklius ir pa
laidumas.

Neužtektinai platus yra 
Atlančio vandenynas, kad 
Europos revoliucijos lieps
nų kibirkštys neatskrystų 
ant Amerikos kontinento.
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Kas skaito ir rašo ! 
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Tas duonos neprašo

SCRANTON, PA.
Rezoliucija už karę ir pa

sveikinimas Rusijos 
naujai valdžiai.

Kovo 31 d. čionai įvyko 
d-ro šliupo ir jo artimiausio 
pasekėjo Fr. Živatkausko 
surengtos prakalbos.

Kaip tiedu musų vyru yra 
netekę Scrantono lietuvių 
tarpe įtekmės, pasirodė kad 
ir iš šio susirinkimo, į kuri 
susirinko greičiau žingeidu
mo o ne pritarimo vedami 
25 žmonės.

Musų didvyriai laukė, lau
kė daugiau žmonių, bet ne
sulaukę pradėio savo tą di
deles reikšmės ir svarbos 
mitingą.

Živatkauskui pirminin
kaujant pastatyta kalbėt 
kokia tai anglė moteris. Jos 
kalba tiek reiškė, kad liepė 
pritart Wilsono politikai ir 
karei. Po jos stojo kalbėt 
d-ras Šliupas, pirmiausiai 
paimdamas „į pučą” kuni
gus. Ką tasai žmogus apie 
kunigus pasakoja ir kaip 
sykiu su jais sėbrauja, man 
nėra reikalo to ir aiškinti. 
Šiuo kartu musų didvyris 
tik gal daugiau jautė kerš
to kunigams už tai, kad vie
tinis kunigas prieš Lietuvių 
Dieną Šliupą su jo štabu iš
varė iš bažnytinės svetai
nės. nors ir be to šliupas ko- 
liotis ir plusties—tai jau 
„master.” Iškoliojęs kuni
gus, šliupas paėmė už „ke
teros” socialistus — buk tai 
žiauriausi sutvėrimai, ne
pripažįstanti tautos nei val
džios. Manau, kad kunigi
nis paleistaburnis Račkus 
galėtų daug ko pasimokyti 
nuo Šliupo savo šmeižtams 
ir ir pravardžiavimams, ko
kiais apdovanoja socialis
tus. Tik paskutinis tamsu- 
nas ir iš visokio padorumo 
nusidėvėjęs pliuškis gal ne- 
sigėdintų panašių šmeižtų 
skelbti, kokių čia Šliupas ne
sidrovėjo.

Šliupo įnirtimas pasiekė 
augščiausį laipsnį, kada pri
siminė sau „Keleivį,” kuris 
buk apvaginęs tokį tautos 
didvyri kaip Leonas. Tik 
visgi Šliupui nepavyko įti
kinti susirinkusius, kad iš
tik rujų "Keleivis” „šlovin
gą vyrą’kapšmeižė. nes žmo
nės mąsto, kamgi Leonas 
siuntė pinigus per kokį ten 
nežinomą lenkų kunigaikštį, 
kada ir jis gerai žino, jog 
Vilniuje yra Agronomijos ir 
Teisių dr-ja, pilnai užtikėti- 
na ir vedama tokių garbin
gų tautos vyrų kaip Vilei
šiai, Biržiškai ir kiti. Paga
lios kodėl nesiuntė net jau 
tokio tautininko vardu kaip 
d-ras Basanavičiaus, bet pa
siuntė tokiais keliais, kad 
iš 100 tūkstančių lietuviams 
teko vos 10 tūkstančių?

Vadinas, pyksta musų Jo
nas kam tie socialialistai ir 
tokias teisybes žmonėms pa
sakoja. „Tauta” pas musų 
didvyrius tai tik ypatose 
Šliupo ir jam artimųjų, o 
kad socialistai ponų apgavi
kų negerbia, tai Šliupui iš
eina, socialistai tautos ne
pripažįsta.

Išniekinęs dešiniuosius ir 
kairiuosius, Šliupas užreiš
kė, kad tik vidurinė srovė, 
t. y. tautininkai gali pasta
tyti pasaulį ant ”gerų pa
matų.” Ir kaip jie pasauli 
stato tuojaus ir parodo. Ži
vatkauskas perskaito rezo
liuciją pasveikinančią nau
ją Rusijos valdžią, kurios 
priešakyje stovi tokie-pat 
kaip ir Šliupas didvyriai — 
Gučkovai, Lvovai ir Ro- 
dziankos. Pasveikinimas 
siunčiamas tiems „vyrams,” 
kurie revoliucionierių ver
čiami, kad gelbėjus savo 
kailį, patįs stojo revoliuci
jos pusėj, kad gelbėjus Ro

manovų dinastijos viešpata
vimą. Juk ne kas kitas, tik 
tie gudrus durnos vyrai no
rėjo ant Rusijos sosto paso- 
dyt caro sūnų ir caro brolį. 
Ir tik socialistams ir jų 
vienminčiams pasistengus 
carizmas likosi iš šaknų iš
rautas. Taigi pasveikini
mas reikia siųst ne dumi- 
ninkams. Mūsiškių didvy
rių pasveikinimas ne tuo ke
liu adresuojamas, todėl už 
jį balsavo tik jjenki, du bal
savo prieš, o kiti visai nuo 
balsavimo susilaikė.

Pasveikinimui kablegra- 
mu pasiųsti reikia 150 dole
rių. Pinigą nieks neduoda. 
Šliupas supykęs surinka: 
„Lietuviai! buvote tamsuo
liai ir busite! Aš pasiųsiu, 
bet tik nuo savęs.” Ir labai 
gerai, kad lietuviai pasiro
do tiek susipratę, kad 
jų vardu neleidžia ponams 
Šliupams siuntinėti pasvei
kinimus darbininkų prie
šams.

Taip pavykus su Rusijos 
naujos valdžios pasveikini
mu, prisiėjo išnešti antra 
rezoliucija, užtikrinanti lie
tuvių lojališkumą Amerikos 
amunicijos fabrikantams ir 
jiems tarnaujančiai vai- 
dziai.

Šliupas pradeda pasakot, 
kaip tikras džingojistas ar
ba amunicijos fabrikantas, 
koks baisus pavojus ”musų 
šaliai gręsia,” buk Vokiečiai 
norį išdraskyt ir padalyt 
”musų šalį” tarp laukinių 
meksikonų ir japonų, dėlto 
reikia gint šalį nuo vokiečių 
ir lietuviai, girdi, turi pasi
rašyt „ant šitos popieros.” 
Živatkauskas paima popie- 
rą į rankas, žmonės sukyla 
ir išeina lauk. Taigi ir rezo
liuciją už karę patariu pa
siųst tik nuo savęs. Mes 
darbininkai esame žmogžu
džių priešai ir ”žmogžudų ir 
padegliotojų” vardus grą
žiname tiems, kurie karių 
reikalauja.

Prakalbose dalyvavęs.

MINERSVILLE, PA.
Darbininkiškas solida

rumas.
Tegu kaip sau nori kas 

šneka, bet darbininkiški i- 
dealai, darbininkiška užuo
jauta ir solidarumas tvir
tėja ir tvirtėja.

Rusijos proletariato lai
mėjimas džiaugsmu ir vil- 
čia pripildė viso pasaulio 
pavergtosias žmonijos kru
tinę. Kiekvieno protaujan
čio darbininko širdis gy
viau pradeda trokšti ir tas 
mirtinais šiurpuliais dre
na visų tyronų ir išnaudo
tojų kunus.

Musų progresyvė darbi
ninkiškoji visuomenė neat
sikvėpdama darbuojasi ge
resnės ateities delei.

Minersviilės progresyvių 
moterų būrelis rengia va
karą, kuris įvyks tuoj po 
velykų. Visas vakaro pel
nas skiriamas Rusijos revo
liucijos reikalams. Tas pa
rodo, kad musų progresy- 
vės moterįs žino, kad nuvei 
timas caro nuo sosto, nors 
yra dideliu revoliucijos lai
mėjimu, bet revoliucija da 
nėra atsiekus galutiną sa
vo tikslą, ir reikalinga da 
daug aukų ir lėšų, kad pro
letariatas galėtų pilnai lai
mėti savo kovą ir ne tik Ru
sijoj, bet ir visame civili
zuotame pasaulyje sutrau
kytų retežius, kurie da 
žvanga ant darbininkiškų 
rankų. Taigi ir mūsiškių 
moterų vakaro pelno pas
kyrimas yra labai vietoj ir 
parodo, kaip musų susipra
tusios moterįs supranta sa
vo klesos reikalus.

Senas Singelis.

BATAVIA, N. Y.
Stato bažnyčią.

Batavia — tai nedideli? 
Genesse pavieto miestelis, 
turintis apie 13,000 gyven
tojų. Daugiausiai čionai 
gyvena vokiečių, italų, len
kų ir lietuvių randasi būre
lis, bet lietuviai veik visi su
lenkėję taip, kad ir lietuvių 
vardo bijosi.

Tikėjimiškas žmonių prie
taringumas ir fanatizmas 
užima pirmą vietą, tamsu
mas antrą, o ant tų viešpa
tauja smuklininkas ir kuni
gas. Reikia pastebėti, kad 
tokiame miestelyje randasi 
net 59 smuklės ir visos da
ro ne menkesnį biznį negu 
kunigužiai bažnyčiose.

Iš tų bažnyčių visos il
giausios eilės, paimsiu tik 
viena, būtent Lenkų Sal- 
džiausios širdies Jėzaus ba
žnyčią. Čionai kunigas veik 
verste priverčia parapijo- 
nus, kad parėję iš darbo ei
tų dirbti prie bažnyčios. 
Paklusnus vargšai parapi- 
jonįs dirba be jokio atlygi
nimo po tins valandas. Už 
to darbo atlikimą, t. y. už 
iškasimą skiepo, kunigas iš 
kontrakto atsirokavo, sa
kydamas parapijonams, 
kad pigiau jiems bažnyčia 
atsieis pastatyti.

Bažnvčios -skoloms išmo- V <
keti Darapijonįs rengia 
girtuokliavimo vakarus. 
Kunigas su savo padėjėjais 
kolektuoja po karčemas 
svaigalus, rita bačkas į sa
les ir ten su pagalba tų pro
to nuodų traukia iš tamsių 
žmonių paskutinį skatikėlį. 
Vis tai Dievo garbei. Nors 
žmogus jau ir nenorėtų ger
ti, bet kaip jam pasako, kad 
„ant Dievo garbės,” tai da 
skolinasi iš kito ir atiduo
da už svaigalus.

Ne be to, kad nebūtų ir 
didesnių griekelių. Štai 
sausio 29 d. kolektoriai iš 
smuklininkų, sužiniai re
miančių kunigą, surinko 
tiek daug svaigalų, kad pa- 
rapijonįs maudėsi juose, o 
paskui užsimanė maudytis 
savo šiltuose kraujuose, dėl
to suskaldė vieni kitiems 
galvas bei supjaustė šonus.

Turiu pasakyti, kad riša
me tame judėjime dalyvau
ja keletas ir musų tautiečių. 
Vienas net „Ateities” skai
tytojas.

Smuklininkai, remdami 
bažnyčias, tatai daro nebe 
tikslo. Jiems bažnyčios ir 
žmonių tamsumas labai rei
kalingi, bet stebėties reikia 
iš tokių, kurie net laisvama
niškus laikraščius skaito, o 
vienok remia tas įstaigas, 
statomas ant žmonių vergi
jos ir dvasiško skurdo.

Darbai.
Šiuo tarpu čionai darbai 

eina gana gerai. Darbinin
kų stinga. Išsilavinę darbi
ninkai uždirba po 25 ir 30 
dol. į sąvaitę. Daugiausiai 
darbininkų dirba Johnson 
Harvester Co. fabrikose, 
Darbai gana sunkus.

Darbininkų klesinis susi
pratimas stovi labai žemam 
laipsnyje. Jokios organiza
cijos tarpe jų nėra. Geisti
na, kad I. W. W. unija at
siųstų gerus savo organiza
torius gal ir pasisektų su
organizuoti unijos skyrių.

Lietuviškas judėjimas.
Kaip minėjau, lietuvių čio

nai visai mažai, nes ir tų, 
kurie čia gyvena, didesnė 
pusė sulenkėjusių, tai ir li
kusieji visai musų lietuviš- 
kan judėjiman nepatenka. 
Tatai parodo, kad ir toks 
apsireiškimas kaip Lietuvių 
Diena. Galima sakyt, kad 
bataviečiai nei nežino, ar 
nežinojo, kad ir šalies val
džia pripažįsta lietuvius

esant ant svieto. Tik per 
naujus metus atvykus iš 
Niagara Falls drg. J. Kesie- 
liui sutarėm pereiti per lie
tuvių stubas renkant au
kas nuo karės nukentėju
siems. Tuo budu pasisekė 
surinkt $7.00, vėliaus su
rinkta da $1.25, tai viso la
bo iš Batavia Lietuvos šel
pimo Fondan nasiuntėm 
$8.25. M. A. L.

f
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GARDNER, MASS. 
Moterų darbininkių 

streikas pralaimėtas.
Hayv.ood & Wabfi!e Co. 

fabriko? darbininkės iš 
priežasties, kad kompanija 
neišpildė žadėjimo pakelti 
joms algą, kovo 12 d. pame
tė darbą. Sustreikavo išvi
so 150 darbininkių.

Sustreikavusios moterįs 
kreipėsi prie B. Černiausko, 
kad pagelbėtų joms streiko 
reikalus vesti. Mat streiki- 
ninkės ne vien lietuvės, bet 
ir lenkės, pačios abejose kal
bose reikalą tvarkyti nega
li. Černiauskas apsiėmė. 
Sušaukė streikininkių susi
rinkimą ir liepė joms išrink
ti komitetą, kurin įėjo lietu
vė M. Balsevičienė ir lenkė 
Rakovska. Prie seno dar
bininkių reikalavimo pridė
ta naujas reikalavimas, kad 
kompanija prašalintų fore- 
maną už ėmimą kyšių.

Kompanija sutiko. Darbi
ninkės sulaukus 1 kovo nu
ėjo atsiimti savo algas, bet 
kompanijos valdyba paliepė 
joms pasiimti ir įrankius, 
vadinas. į darbininkių strei
ką atsakė lokautu.

Lokautas darbininkių ne- 
nugazdino. Streiklaužiu 
nebuvo. Bet moterų strei
kas parupo ADF. organiza
toriui Morganui, kuris pas 
sisiulė moterims Už streiko 
vedėją-taikytoją. Jo taiky
mą iškart kompanija atme
tė ir tarėsi tik su streikinin
kių komitetu. Sutiko su 
kai-kuriais darbininkių rei
kalavimais link mokesties 
už darbą ir prašė, kad dar
bininkės grįžtų darban. Bet 
streikininkės nesutiko, (rei
kalaudamos visų jų reikala
vimų pripažinimo.

Morganas vėliaus atsilan
kė į streikininkių susirinki
mą ir sakė prakalbą, bet ne 
apie tai, kaip laikyties vie
nybės ir vesti savo kovą iki 
pilnai pergalei, vien pasako
je apie reikalą susitaikyt. 
Perkalbėtojas Nalivaika da 
ir nuo savęs pridėdamas iš
barė streikuojančius ir lie
pė grįžt, kitaip visos neteks 
darbo.

Turiu pasakyt, kad Nali
vaika laikosi kunigo skver
no ir papeiktina moterims 
streikininkėms, kad tokiais 
vadovais pasitiki.

Šiems minimiems išnau
dotojų klapčiukams pasise
kė suardyt streikininkių 
vienybę ir nupuldyt laimėji
mo viltis. Taigi ir grįžo dar
ban negavusios viso to, už 
ką kovojo. Tiesa, kompani
ja foremaną prašalino* pa
naikino netikusį įstatymą, 
kuris pirma drausdavo dar
bininkėms sirgti. (Būdavo 
jei moteris dėl ligos vieną 
sąvaitę neatėjo į darbą, tai 
jau jai darbo daugiau nebvz- 
vo), taipgi pagerino kaž
kurių darbų mokestį. Bet 
už tuos laimėjimus priguli 
dėka ne Morganui ir Nali- 
vaikai. Jiedu tik pasirūpi
no, kad streikininkės visų 
savo reikalavimų išreika
lautų. Alzbieta.

Ar nepadžiaus dantų mu
sų tautininkai, kada karė 
pabrangins maistą ir neliks drebėti iš baimės pamisli- 
pas žmones pinigėlių, kad jus apie rytojaus dieną. Pa- 
palaikius ponų tautininkų tariu kiekvienam 
smukles ir krautuvėles?

DODSON, LA. 
Kaip galima gyventi.

Ne visos Amerikos gy
ventojams taip jau bloga, 
kaip laikraščiai skelbia, 
ypač rytiečių, kur, sako, 
žmonės badauja ir gatvėse 
šaukia duonos, kur bulvės 
ir daržovės taip brangios, 
kad neturtėliai darbininkai 
negali jų nei nusipirkti. Jau 
skelbiama, kad visuotinas 
badas Amerikai gręsia dėl 
stokos maisto. Visai te
čiaus nepasakoma, kad mai
sto užtektinai yra, tik mais
to spekuliatoriai supirkę jį 
nuo farmerių laiko, kad pa
skui brangiausiai jį parda
vus.

Noriu čia duot ”Keleivio” 
skaitytojams aplamą su
pratimą, kiek maisto gali 
pagaminti Amerikos farme
riai, jeigu tik daugiau do- 
mos butų dedama į ūkį, ne
gu į miestinio biznio speku
liacijas.

Louisiana valstijoje jau 
nuo vidurio kovo parduoda
mos naujos bulvės. Čia mat 
per metus tris kartus bul
ves sodinama. Taipgi ir ki
lus maisto dalykus dukart 
per metus surenkama. Dar
žoves per apskritus metus 
auginama.

Auginimas gyvulių at- 
sieina visai pigiai, tai ir pi
giai parduodami. Be gyvu
lių ūkininkai augina cukri
nes nendres, medvilnę, sal
džias bulves, pinacus, mie
žius, avižas, kviečius, gi lie
tuviai ūkininkai pradėjo sė
ti ir auginti daug linų ir ka
napių. Visa tai neša ūki
ninkui gražaus pelno.

Pavyzdžiui čionai prive- 
siu metinį pereitų 1916 me
tų A. Žemaičio raportą, pa
skelbtą anglų laikraščiuose.

KO KIEK UŽAUGINTA VIE
NAIS METAIS.

Medvilnės už 
Kukuruzų (corn) 
Maleso padarė 
Saldžių bulvių 
Pinacų 
šieno 
šebalbonų 
Cukrinių nendrių

SI 50.33
125.00
65.00
50.00
60.00

100.00
50.00
30.00

n
J, 
v

n 
n

už $235.32 
„ 15.00

Viso labo už $630.33
Daugiau pagaminta dviejų 
samdomų žmonių:

Pirmas jų pagamino — 
Medvilnės
Kukuruzų

Antras—
Medvilnės
Kukuruzų
Abu kartu išprodukta- 

vo už $366.73 
pats A. Žemaitis iš- 

produktavo už $630.33

už $106.41 
„ 10.00

Gi

Viso labo už $997.06 
Gyvulių tais metais už

auginta ir parduota
už $412.50 

Metinis pelnas tokiu
budu yra $1,409.50 

Iš to aišku, kad ūkininko 
gyvenimas nepalyginamai 
geresnis už miestinių fabri
kų darbininko gyvenimą. 
Miesto darbininkas ką už
dirba, viską ir pravalgo.

Turiu pasakyti, kad virš- 
nurodytas raportas yra ma
no paties nesenai pradėju
sio ūkininkauti ūkininko. 
Y ra daug lietuvių ūkininkų, 
kurie da geresnį pelną pasi
daro.

Man paliekant fabrikinį 
darbą ir išvažiuojant iš 
Worcester’io, Mass. į Loui- 
sianą, žmonės mane visaip 
baugino ir perstatė, kad gy
venti priseis tarp gyvačių 
ir krokodilių. Pasirodė, 
kad per du metu čionai pa
taikiau sau gyvenimą pasi
taisyt taip, kad nereikia

mylin
čiam ramų gyvenimą apsi- 

gyvent ant ūkės ir būti taip 
laimingu, kaip aš jaučiuosi.

Louisianoj žemės užtekti
nai, galima gaut nusipirkti 
gerų farmų arba nusisam
dyt. Kraštas čia kultūrin
gas. Keliai gerai ištaisyti, 
marketu netrūksta, mokyk-V t 7 v

los vaikams, bažnyčios ti
kintiems taipgi yra. Beje 
smuklių čionai nėra, bet už
tai farmeriai turi daug ge- 
lesnio ir sveikesnio gėralo 
—pieno, midaus bei vaisių 
skystimo.

Norintiems gaut platės 
nių žinių padedu ir savo 
antrašą. A. žemaitis
Box 43, Dodson, La.

Lietuviškos vestuvės.
Kovo 19 d. š. m. Dodsone 

buvo, turbut, pirmos lietu
viškos vestuvės, kurios at
sibuvo gavėnios laiku. Prieš 
du metu čionai atvykęs Ka
zimieras Šarkus apsivedė ir 
kas stebėtiniausia, kad 
šliubas buvo civiliškas. 
Kaip tūli spėja, tai šis civi
liškas šliubas šioj valstijoj 
yra pirmutinis. Po šiiubu 
buvo gražios lietuviškos ve
stuvės. Tiesa, nebuvo čia 
svaigalų ir torielkų daužy
mo, bet sukviesti lietuviai 
ūkininkai ir jų šeimynos la
bai gražiai ir linksmai pra
leido pasilinksminimo laiką 
Apart šokių buvo deklama
cijų ir skambėjo girių ai
dais kartojamos lietuviško?* 
dainos, ypač ”J “’ * 
marsalietės” ir 
kruskim.”

Ištikrujų, tai 
vo pasilinksminimas.

Jaunavedžiam 
kuolaimingiausio 
mo.

”darbininkų 
”broliai su-ir

bu-smagus

linkime 
gvveni- 

C. A. Sookul.

KINCAII), ILLINOIS.
Kaip lietuviai gyvena.

Šitas miestelis mažai yra 
žinomas, nes ant žemlapio 
jis atsirado tik 5 metai tam 
atgal, kada čia anglių 
kompanija atidarė dveja? 
anglių kasyklas, tai toji pat 
kompanija pristatė ir stu- 
bų darbininkų gyvenimui.

Lietuvių čia jau nemažas 
būrelis, yra viena pašalpinė 
draugystė ir SLA. kuopa. 
Viens lietuvis laiko valgo 
mų daiktų krautuvę, o dt. 
turi smukles, kuriems >biz 
nis neprastai eina, nes tam
sumo pas žmones da užtek 
tinai.

Anglių kasyklose dirba
ma tik pusė laiko. Naujoj 
nesenai pastatytoj geležies 
liejykloj darbas prasideda, 
bet tikimasi, kad jo čia bus 
užtektinai karei kilus.

Delei tamsumo ir girtuo
kliavimo čionai patiko ne
laimė vieną lietuvišką šei
myną. Besilenktyniuoda- 
mas su savo pačia katras jų 
daugiau išgers, Franas Ta
mošaitis gerdavo sykiu su 
pačia ir burdingierium pa- 
tol, iki bučeris atsisakė ant 
bargo duot maisto. Fra
nas, kad išvengus mokėji
mo skolų, vieną gražią die
ną palikęs savo pačią ir vai
ką burdingieriui, pats išva
žiavo į platų svietą. Žmo
nėms besijuokiant iš bur- 
dingieriaus, kad gavo gra
žią dovaną,ir tas išsižadėjęs 
dovanos iškeliavo savo ke
liais. Pasiliko viena varg
šė moteris. Kovo 23 d. toji 
nelaimingoji nupuolė nuo 
laiptų. Nugabenta į Pana 
miesto ligonbutį, kur gimė 
ir kūdikis. Motina ligon- 
butyje mirė. Pribuvusi iš 
Chicagos velionės sesuo pa
siėmė likusį 13 metų vaiką 
ir mažutį kūdikį.

Pametęs savo šeimyną 
Franas Tamošaitis gal ir 
nežino koks liūdnas likimas 
patiko ją. Tai vis pasekmė 
tamsumo ir girtuoklystės.

Tėvas norėdamas susiži- 
not su vaikais ar platesnių 
žinių gaut apie mirusią sa
vo moterį gali kreipties 
šiuo adresu:

Marė Norbutienė, 1701 
W. 17th st., Chicago, Iii.

Chas Joseph.

NAKOMIS, ILL.
Gyvenimo margumynai.
Šiame miestelyje lietuvių 

gyvena apie keli desėtkai 
šeimynų. Daugelis turi 
nuosavius namus pasistatę. 
Yra ir vertelgų užtektinai. 
Didesnė lietuvių pusė prik
lauso SLA kuopai.

SLA. kuopa nepersenai 
turėjo pasilinksiminimo va
karą. Vakaras davė gra
žaus pelno. Gegužės 5 d. 
vėl turės balių.

Lietuviai abelnai sutiki
me gyvena. Mat nėra nea
pykantos sėjiko „dūšių pie- 
menio,” todėl ir sutikimo 
nėra kam tarpe žmonių ar
dyti.

Pereitą sąvaitę čionai 
anglių kasyklose patiko ne
laimė du darbininku: vie
ną dieną nugriuvusi anglis 
užmušė anglą, antrą dieną 
lenką.

Šis pastarasis buvo lais
vų. pažiūrų žmogumi, mir
damas reikalavo, kad jį pa
laidotų be juodvarnių kran
ksėjimo. Kadangi unijos 
lokalas čionai gana didelis, 
tai dėl palydėjimo velionio 
draugo, dabrininkai 30 ko
vo nedirbo ir kasyklose 
darbas turėjo sustot. Visi 
unijos nariai ir šiaip daug 
darbininkų su gailos maršo 
muzika lydėjo velionio dar
bininko kūną į amžiną pas
ilsi. Palaidota miesto tau
tiškose kapinėse.

Laidojimas mirusiojo taip 
iškilmingai ir be kunigo 
patarnavimų tūliems tikin
tiems žmonėms darė nepap
rastą įspūdį.

— Tik jau ir užėjo laikai 
— šnekasi užpakalyje ma
nęs du lietuviai — laidoja 
žmogų be kunigo, be bažny
čios ir, žiūrėkis, da kaip 
gražiai !...

Jeigu pamąstytų, jiems 
butų aišku, kad ne religija 
ir tautyste, bet darbiinkiš- 
kas susipratimas suriša 
žmones meilės ir brolystės 
ryšiais, ir kad netolimas 
jau tas laikas, kuomet žmo
nija ir visai be tų žmogaus 
proto temdintojų- kunigų ir 
patriotų galės apsieiti.

Velionis darbininkas žu
vęs dėl kapitalo naudos, bu
vo dar jaunas ir jau darba
vosi darbininkų labui, todėl 
žuvusiam savo draugui 
darbininkai atidavė pasku
tinį patarnavimą ne pasam
dyti, bet broliškos meilės 
vedami, atsisakė net nuo 
savo dieninės algos, kad iš
reikšt žuvusiam draugui 
brolišką meilę. Teilsis.

IIlinojaus mainerys

NASHUA, N. H. 
Protesto mitingas.

Balandžio 1 d. LSS. 192 
kuopa sušaukė viešą tarp
tautinį susirinkimą, kad už
protestavus prieš Amerikos 
kapitalistų pastangas įtrau
kti šalį į Europos karę. 
Francuziškai kalbėjo vietos 
francuzų socialistų kalbė
tojai, o lietuviškai kalbėjo 
d. M. Akelaitis iš Norwoo- 
do. Publikos susirinko apie 
400.

Prakalbos padarė gerą 
įspūdį. Priimta vienbalsiai 
rezoliucijos ir pasiųsta 
Washingtonan.

LSS. kuopa mano sureng
ti prakalbas pasveikinimui 
Rusijos revoliucijos.

K. Barauskis. >-

c
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—O ką, Maike, ar tu skai
tei gazietose, kokią tilygra- 
mą musų lietuviškas vais- 
kas nusiuntė durnos prezi
dentui ?

—Skaičiau, tėve, skaičiau.
—O ką tu, vaike, mislini 

apie tai: ar mes gerai pa
darėm, ar ne?

—Aš mislinu, kad jus esat 
dideli veidmainiai, tėve.

—Kodėl tu taip prastai 
apie mus mislini, vaike?: 
Juk ir tu revoliucijai prita-Į 
ri. Visi socialistai džiau
giasi iš revoliucijos. Tai
gi reiškia, kad jus irgi esat 
veidmainiai.

—Ne, tėve, tarp mus ir 
jus yra didelis skirtumas. 
Mes revoliucijai pritariam 
neveidmainiaudami. Mes 
visuomet buvome ir busime 
jos šalininkai. Jus gi tik 
dabar jai pritariat, kuomet 
pamatėt, kad ji paėmė vir
šų. Bet kelios dienos atgal 
jus juodinot revoliucijonie
rius, kaip tik mokė jot. Tu 
pats, tėve, anąsyk rengeisi 
važiuot Lietuvon ir kovot 
prieš revoliucijonierius. 
Tuo tiksiu ir savo šoblę iš
pirkai iš policijos. Jus vi
suomet buvot priešingi re
voliucijai. Kunigai visuo
met skelbė ir dabar da skel
bia, kad kiekviena valdžia 
paeina nuo Dievo ir todėl 
griauti jos nevalia. Ir bet
gi tuo pačiu laiku jus siun
čiat pasveikinimus revoliu
cijai, kuri nušlavė tą Dievo 
paskirtąją valdžią. Jeigu 
tas nėra veidmainystė, tai 
pasakyk, kaip gi kitaip ta
tai pavadinti?

—Jes, vaike, apie tai ir 
mes kalbėjom. Mes taipgi 
pripažinom, kad sveikinti 
revoliuciją vyčiams neišpuo 
la, ba kožna revoliucija tai 
tik vanduo ant socialistų 
malūno. Mums daug geriau 
patiktų, kad Rusiją valdytų 
šviesiausis ciesorius, ba 
tuomet socialistai tiek va
lios neturėtų. Ale ką tu čia 
padarysi, kad Dievas taip 
davė. Dabar reikia jau tai
kytis pine naujos valdžios. 
Dėlto tai mes ir nutarėm 
siusti jai tilygramą su pas
veikinimais ir prašyti Lie
tuvai neprigulmybės. Kaip 
gausim neprigulmybę, tuo
met galėsim vėl savo kal
bėti.

—Vadinasi jus norite pri
silaižyti dabartinei Rusijos 
valdžiai, kad 
Lietuvą Į jūsų rankas.

—-Jesa.
—Bet argi 

kad šita valdžia yra tik lig- 
laikinė ir prie to da Lietu

ji atiduotų

jus nežinot,

va da ne jos rankose?
—No difrens, vaike. 

Džermanas vistiek bus su
muštas, ba dabar ir Ameri- 

jka pradėjo prieš ji vainą. 
i Už tai mes ir Wilsonui pri
tariam, kad jis padeda pru
są mušti. Kad ir mandri 
prūsoko galva, ale kaip vi- 

■ si prieš vieną sustos, tai vis- 
į tiek neatsilaikys ir turės iš 
į Lietuvos trauktis. Tuomet 
!musų tautiškas fondas pa
lamdys dideli šipą, nupirks 
geros amunicijos ir lietu
viškas vaiskas išvažiuos sa
vo kraiun socialistus mušti.v

O kad šita vaina prieš be
dievius geriau sektųsi, kad 
niekas jos netrukdytų, tai 
reikia, kad Lietuva butų ne- 
prigulminga, o neprigulmy
bę mes galim tiktai tuomet 
gauti, kada dabartinė Ru
pios valdžia turės ant mus 
gerą locką. Dėlto mes, vai
ke, ir mušėm jai tilygramą 
su pasveikinimais. Kaip 
natai, mes darom politiką 

—Taip, tėve, aš jūsų tik-
Ją suprantu. Bet ištiesų 
čia ne jūsų, bet kunigų tiks
iąs, tik su jūsų pagalba ku
nigai nori ji atsiekti. Jie 
nori paimti i savo rankas 
busimos Lietuvos valdžią ir 
viešpatauti. Bet aš, tėve, 
netikiu, kad šitas planas 
kunigams pasisektų. Lie
tuvos ir Rusijos revoliuci
jonieriai perdaug jau juos 
pažįsta, kad leistų jiems lai
mėtais savo vaisiais pasi
naudoti. Nesenai da buvo 
1905 revoliucija ir visi kuni
gų darbeliai da neišdilo iš 
žmonių atminties. Visi ge
rai atsimena, kaip jie tuo
met ėjo išvien su juodašim
čiais, kaip ragino mušti ir 
išdavinėti valdžiai revoliu- 
ci j on ierius. J ucdašimtišką 
Seinų vyskupo aplinkrašti 
laikraščiai ir dabar da pri
minė. Revoliucijonierius jis 
tenai vadina pragaro pa
siuntiniais, melo mokinto
jais ir da kitaip. Ir tau ro
dosi, tėve, kad tokiems žmo
nėms revoliucijonieriai da
bar ims ir atiduos Lietuvą. 
Aš abejoju.

—Tai tu, vaike, sakai, kad 
musų tilygrama nieko negi
liuos? Bet žiūrėk, tautinin
kai nusiuntė toki pasveiki
nimą dabartinei valdžiai ir 
gavo atsakymą, kad Lietu
vai bus duota neprigulmy- 
bė.

—Ir be tautininkų tele
gramos mes žinom, kad bu
vusioms po Rusija tautoms 
dabar bus daug geriau. Tą 
padarė revoliucija, kuriai 
tautininkai ir klerikalai vi-

»

I kuomet žmones prispaudžia 
didelis vargas ir valdžios 
prestižas nupuola.“ Čia Ba
gočius perbėgo revoliucijų 
istoriją, nurodė, kad revo- 

’ liucijos paprastai kila tik 
tuomet, kuomet valdžia pra
laimi karę, užtraukdama 
ant šalies dideli skurdą, ir 
pridūrė: “Aš bučiau labai 
dėkingas d. Kapsukui, kad 
dabar jis nurodytų nors vie
ną istorijoj atsitikimą, kur 
revoliucija kilo, kuomet val
džia karę laimėjo.“

Kapsukas nieko neatsakė 
nei i Bagočiaus argumen
tus. nei Į jo klausimą.

Michelsonas sako, jis ne- 
visame sutinkąs su Bago
čiaus nuomone, kaip lygiai 
nesutinkąs ir su Kapsuku. 
"Bagočius teisybę sako, kad 
griaujant dabartinę rusų 
valdžią, revoliucija galėtų 
skilti ir caro valdžia vėl ga
lėtų pakelti galvą; bet sa
kyti. kad dabartinė valdžia 
yra gera ir pasitikėjimo 
verta, taipgi negalima. Drg. 
Kapsukas teisybę sako, kad 
dabartine valdžia darbinin
kai pasitikėti negali; jis 
taip pat teisybę sako, kad 
darbininkams nėra reikalo 
toliaus kariauti. Bot tai via 
tik viena klausimo pusė. O 
mes nenorim būti vienpu
siai. Mes turim pažiūrėti i 
ši klausimą ir iš kitos pusės. 
Ir kada mes iš kitos pusės 
pažiūrime, tai pasirodo ly
giai tas, ką pasakė drg. Ba
gočius. Sugriovus dabarti
nę valdžią, atsigavę monar
chijos šalininkai galėtų ir 
vienus ir kitus kalėjiman 
sugrusti. Su karės klausi
mu. kada mes ji paiman iš 
kitos pusės, 
Padėti dabar i 
lą, tai reikštų 
Vokietijos valdžią, 
kaizerio partija 
tai revoliucijos 
mažės. Drg.

Balandžio 1 d. Brooklyne!Ii nieko turėti prieš tai, kad 
nuo Spaudos Sandoros, ku
ri atstovauja tūkstančius 
žmonių, butų du delegatai,” 
jis sako.

Šukys “ev-katedra“ už- 
reiškia: “Mes nutarėm duo
ti Spaudos Sandorai vieną 
balsą ir taip turi būti. Ši
ta Sandora nėra jokia orga
nizacija, susideda tik iš ko
kių aštuonių žmonių, ir ji 
negali turėti lygaus balso 
su darbininkų draugijomis. 
Draugijos stovi ant tvirto 
pamato, jos susideda iš už
simokėjusių narių, jos turi 
tikslą, jos daro suvažiavi
mus. O kas yra laikraščių 
Sandora? Kas tie laikraš
čiai? Ar jie turi koki tiks
lą? Ar jie kokia organizaci
ja? Tai yra tik kelių žmonių 
irankis bizniui daryti. Šian
dien jie turi skaitytojų, ry
toj jų neturės. Ir jie nori 
lygaus balso su mumis!“

Bekampis taip-pat išnie
kina laikraščių organizaci
ją. Anot jo. laikraščiai su
siorganizavo i Sandorą tik 
deltof kad Sąjungą už no
sies vedžiojus.

Kapsukas tą pasaką pa
tvirtina. Jis sutinka ir su 
Šukio nuomone, kad laik
raščiai nieko nereiškia ir jie 
turi džiaugties gavę nors 
vieną balsą šitoj konferenci
joj.

Michelsonas su tuo nesu
tinka. Jisai nurodo, kad d 
Šukio nuomonė neišlaiko 
kritikos. Viena, atstovybė 
čionai vistiek nėra propor- 
cionalė. Vienos draugijos 
yra didesnės, kitos mažes
nės, bet atstovų turi visos 
lygiai po 3. Antra, laikraš
čių Sandora nėra toks jau 
zero, kaip d. Šukys ir Kap
sukas sako. Apie kiekvieną 
laikrašti yra susispietę tūk
stančiai maždaug vienos 
nuomonės žmonių. Jau vien 
tik šita aplinkybė duoda 
laikraščiui teise kalbėti 
žmonių vardu. Drg. Šukys 
sako, kad tie skaitytoja1' 
yra liuosa minia; šiandien 
jie skaito tą laikrašti, rytoj 
jau neskaitys. Bet ar su 
organizacijoms yra kitaip? 
Juk ir apie sąjungiečius ga
lima pasakyti tą pati. Pakol 
jie užsimoka mėnesines duo 
klės, patol jie sąjungiečiai: 
kaip tik nustoja mokėję, jie 
jau nebesąjungiečiai. To
dėl sakyti, kad laikraščiai 
nieko nereiškia ir jų Sando
rai negalima pripažinti ly
gaus balso, tai netik- nede
mokratiška, bet ir neliogiš- 
ka.
Kapsukas:“Aš labai džiau 

giuos, kad drg. Michelsonas 
galų-gale pasakė aiškiai, ko 
jis nori. Tik supraskite 
draugai, ką jo kalba reiškia 
Jis nevą reikalauja, kad 
konferencija suteiktų. drg. 
Prūsei kai sprendžiamaji 
balsą, o užpakalyje to jis tu
ri visai kitokį tikslą. Jis 
užuolankiu keliu eina prie 
to, kad ši konferencija pri
pažintų jų Sandorai lygų 
balsą su darbininkų organi
zacijomis. Jeigu mes dabar 
tą pripažintume,'’ tai jau tas 
Įneitų tradicijon ir tuo pasi
remdama laikraščių Sando
ra galėtų reikalauti sau ly
gaus balso ir kitose konfe
rencijose, ateityje.”

Šukys: “Jeigu mes pri
pažintume, kad laikraščių 
Sandora yra organizacija ir 
gali turėt tris atstovus, tai 
šitas va draugas (rodo Į sė
dinti pirmoj eilėj vyrą), ku
ris kepa duoną ir turi daug 
kostumerių, galėtų pasaky
ti, kad ir jam reikia turėt 
čia tris delegatus, nes jo ko- 
stumeriai taipgi yra organi
zacija. Taigi ir laikraščių 
Sandora yra tokia pat orga
nizacija. Laikraštis yra 
toks pat tavoras, kaip ir

1
buvo kairiųjų organizacijų 
konferencija.

Apie tokios konferencijos 
reikalingumą buvo kalbama 
jau gana senai. Bet tai bu
vo vis atskiri balsai. Vieni 
musų laikraščiai išsireiškė 
už ją (“Keleivis,“ “Lais
vė“), o kiti prieš ją (“Nau
jienos,“ “Kova“).

Tik štai paskutinėmis ko
vo dienomis gauname pra
nešimą. kad už dviejų die
nų Brooklyne bus konferen- 

1 ciia. 
: kit.

Kas tą konferenciją nu
tarė šaukt, kokie klausimai 
bus joje svarstomi — apie 

; tai nei žodžio.
Daryta viskas taip urnai 

ir taip trumpu laiku, kad 
nei mandatai nespėjo laiku 
ateiti. Pavyzdžiui, rašan
čiam šiuos žodžius Įgalioji
mas atėjo tik po konferenci- 

■ j°s.
Todėl iš tolimesnių vietų, 

kaip iš Chicagos. delegatai 
negalėjo nei atvažiuoti.

Tūlos Įstaigos, kaip antai 
: Lietuvos Šelpimo Fondas, 
į pakvietimą gavo tik po 
konferencijos.

Tokia košė išėjo dėlto, 
kad rengėjui visai ignoravo 
spaudą. Anot jų nuomonės, 
laikraščiai musų gyvenime 
nieko nereiškia ir su jais 
"tarptautiniams socialis
tams” nėra jokio reikalo 
skaitytis. Todėl iki pasku
tinės dienos apie rengiamą 
konferenciją niekas ir neži
nojo, išskyrus tik kelis žmo
nes. kurie nutarė ją šaukti.

Jeigu taip darytų deši
nieji, tai nebūtų da tiek nuo
stabu: bet kuomet taip da
žo kairiųjų kairieji, kurie 
taip garsiai šūkauja apie 
demokratiškumą, tai jau 
daugiau negu keista.

Bet gana apie tai. Eiki
me prie pačios konferenci
jos.

Delegatų atvyko išviso, 
rodos, 14. Nuo visų kitų or
ganizacijų po 3, o nuo So- 
nalistu Spaudos Sandoros 
—1.

Priėjus prie mandatų, 
Michelsonas pasiprašo balso 
T nurodo, kad konferenci
joj yra “Laisvės” redakto
rius drg. Pruseika, kuris 
neturi jokio mandato, todėl 
konferencija galėtų suteikti 
iam sprendžiamaji balsą 
kaipo Spaudos Sandoros at
stovui, nes dabar nuo San
doros yra tik vienas dele
gatas, kuomet nuo kitų or
ganizacijų po tris. “Aš ma
nau, jog konferencija nega-

i
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"Būtinai dalyvau-

suomet buvo priešingi ir 
garbino carą.

—Meluoji, vaike! 
caro negarbinom.

—Nesigink, tėve, nes fak
tais akis išbadysiu.

—Nagi parodyk nors vie
ną faktą!

—O kas bučiavo carui 
rankas, jeigu ne Yčas su 
kun. Laukaičiu? O ar jie 
ne jūsų atstovai? Ką? Ar 
nori da daugiau faktų?

—Gana, vaike, gana!
—Taigi ne jūsų partija 

nuvertė carą nuo sosto ir ne 
jūsų partijai kalbėti apie 
Lietuvos laisvę. Jūsų caras 
nuėjo šunim šieno piauti ir 
paskui ji nueisite jus. Vel
tui jus mušat tas telegra
mas durnos pirmininkui. 
Geriau sudėtumet tuos pi
nigus ir nusiųstumet savo 
carui šifkortę, kad jis atva- 
žuotų Amerikon, o čia su
dėtumet aukų ir nupirktu- 
met jam “šeiną katarinką” 
su beždžione.

—Kad aš tau kirsiu per 
ausi, tai tu iš musų partijos 
nesijuoksi.

—Nesmarkauk, tėve, nes 
ir vėl neteksi savo šoblės.

Alės

i

duona.” Iš šalies kažin koks^potizmą ir pradės smaugti
•___ • I____ i* ••__ :__ či-jv.okdarys pataiso: “Kaip 

’donacas’!“ Šukys tęsia to
liau: “Laikraščio kostume- 
riai nėra jokia organizaci
ja. Jie nelaiko mitingu. Or
ganizacijos daro suvažiavi
mus, daro nutarimus, tais 
nutarimais paskui vadovau
jasi plačios minios,“ ir tt. 
ir tt.

Michelsonas kritikuoja 
Kapsuką ir šūki. Jis nuro
do. jog Kapsuko baimė, kad 
pripažinimas dabar Sando
rai lygaus balso neineitų 
tradicijon, yra tuščia ir nie
kuo nepamatuota. Iš Šukio 
jis stebisi, kad tas “kairysis 
socialistas” nemoka atskir
ti laikraščio reikšmės nuo 
kepalo duonos. Tuo tarpu 
gi čia skirtumas yra labai 
didelis. Duona 
paprastas kūno 
o laikraštis — tam 
kultūros ištaiga. Apie laik
rašti spiečiasi tūkstančiai 
žmonių nedelto, kad kam 
nors bizni daryt, bet dėlto, 
kad tas laikraštis atstovau
ja jų nuomonę, kad skelbia 
jų idėją. Pavyzdžiui, ši 
konferencija padarys svar
bių nutarimų. Kaip gi drg. 
Šukys praneš apie tuos nu
tarimus plačiai visuomenei, 
jeigu nebūtų laikraščių? 
(Balsas iš šalies atsiliepia: 
“Į donacus Įminkytų.”) 
Laikraščiai turės tą darbą 
atlikti. Laikraščiai turės 
tuos nutarimus skelbti, tu
rės už juos agituoti, bet jų 
daryme jie negali turėt ly
gaus balso. Jus patįs sako
te, kad kapitalistų tvarkoje 
moteris yra skriaudžiamos, 
nes Įstatymus joms reikia 
oildvt, o tu įstatymu leidi- 
me balso joms neduodama 
Tuo tarpu laikraščių Sando
rai, svarbiausiai musų kul
tūros Įstaigai, kuri netiktai 
pildo musų visuomenės nu
tarimus, bet ir agituoja už 
juos, tai Sandorai jus neno
rit pripažint lygaus balso 
net su tokiom draugijom, 
kurios viešam gyvenime 
veik jokios rolės nelošia.

Už Spaudos Sandorą kal
bėjo ir Bagočius. Jisai nu
rodo, kad Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos veikimas irgi panašus Į 
laikraščio leidimą. Jos na
riai susideda vien tik iš to
kių žmonių, kurie užsipre
numeruoja sau knygutę." O 
tečiaus šitai draugijai kon
ferencijos “inžinieriai” pri
pažino 3 balsus, o Sandorai, 
kuri atstovaija 20 sykių 
daugiau žmonių, tik vieną.

Bet nieko negelbėjo visi 
argumentai. Konferencijoj 
buvo didžiuma dd. Kapsu- 
ko-Šukio šalininkų,’ o tie 
žmonės jokios liogikos ne
paiso. Jie taip balsuoja 
kaip Kapsukas kalba.

Ir .taip jie nubalsavo, kad 
laikraščiai nieko nereiškia 
ir “Laisvės“ redaktoriui ne
galima duoti sprendžiamojo 
balso, nes Sandora negali 
turėti lygių teisių su “dar
bininkų organizacijomis.“

Pabaigus tą klausimą, pa
imta dienos programą, kuri 
susidėjo iš 10 klausimų. Pir
mas klausimas buvo Rusijos 
revoliucija. Pirmą balsą 
šiame klausime paėmė d. 
Kapsukas. Kadangi laikas 
buvo neaprubežiuotas, tai 
jisai kalbėjo netoli dviejų 
valandų. Pasakojo daug to
kių dalykų, kurie senai jau 
visiems žinomi ir po šimtą 
sykių visokių kalbėtojų kar
toti, todėl publiką pradėjo 
imti miegas, žmonės pradė
jo žiovaut Apie dabartinę 
Rusiją, suglaudus, jo nuo
monė šitokia: Dabartinė 
Gučkovp-Miliukovo valdžia 
yra buržuazijos’ valdžia, ji 
nori tęsti karę, o vesdama 
karę4 ji sudrutins savo des-

yra tiktai 
maistas, 

tikra

revoliucijonierius; todėl ši
tą valdžią reikia kuogrei- 
čiausia versti žemėn, jos 
vieton reikia statyti grynai 
revoliucionierių valdžią ir 
tuojaus baigti karę.

Pabaigus d. Kapsukui sa
vo ‘‘trumpą" kalbą (taip jis 
pats ją pavadino), vienas jo 

kad dabai 
Apru-

šalininkų Įnešė, 
aprubežiuoti balsas, 
bežiuota 15 minutų.

Po Kapsuko kalbėjo šiuo 
klausimu Bagočius. Jo kal
ba buvo stipri, gyva ir nuo
sekli. “Kapsukas tvirtina, 
kad dabartinė Rusijos val
džia yra buržuazijos val
džia ir todėl ją reikia griau
ti,“ sako Bagočius. "Bet iš 
kokių žmonių ir partijų to
ji valdžia susideda. Kapsu
kas nepasakė. Jis kalba tik 
apie Miliukovą ir Gučkovą 
Jisai nesako, kad toj val
džioj yra social-revoliucijo- 

: jis užty- 
socialdemokratą 
Peržvelgkim tos 

sąstatą iš eilės."

nierius Kerenskį
•i apie 
Čcheidzę. 
valdžios ____ ..
Čia Bagočius perskaitė da
bartinės rusų ministerijos 
sąstatą ir prirodo, kad tar
pe 12 vyrų yra tik vienas 
nacionalistas, kuri galima 
butų priskaityti prie Yčo 
kompanijos. Kiti gi—libera
lai. radikalai ir revoliucijo- 
nieriai. Vadinasi, dabarti
nė Rusijos valdžia yra ko
alicinė valdžia, atstovaujan
ti visas sroves, išskyrus 
kraštutinius juodašimčius. 
Bagočiaus nuomone, tokią 
kombinaciją negalima taip 
denuncijuoti. kaip ją denun- 
cijuoja Kapsukas. Pagalios 
šita valdžia yra tik lyglaiki- 
nė. Iš telegramų mes ma
tom, kad neužilgo Rusijoj 
bus sušauktas Įsteigiamasis 
Seimas, kur susirinkę žmo
nių atstovai turės išdirbti 
Naujai Rusijai konstituciją 
padėti naujai valstybei pa
matą ir pasakyti, kokios 
valdžios Rusijos žmonės rei
kalauja. Taigi ne nuo mu
sų tas priguli, bet nuo Rusi
jos gyventojų, kuriems dik
tuoti mes neturim nei galės, 
nei teisės.

“Kapsukas būtinai nori 
dabartinę valdžią griauti,“ 
tęsia- Bagočius toliau. “Ko
kiu gi buau? .Skelbiant jai 
nepasitikėjimą ir - boikotą 
vartojant prievartą ir spė 
ką. Tas reikštų kovą prie- 
dumą, kurią caras norėjo 
išvaikyt, bet negalėjo. Tas 
reikštų revoliuciją revoliu
cijoj, tas reikštų sukelti na
minę karę ir padėti buvu
siai caro valdžiai išardyti 
durną ir sugražinti senaj: 
režimą. Tuomet dabartinės 
valdžios vietą vėl užimtų ca
ro ministeriai, kurie dabar 
sėdi Petro-Povylo tvirtovėj, 
o šių vieton butų sukimšta 
netik dabartinė valdžia, bei 
ir drg. Kapsukas ir visi kiti 
revoliucijonieriai. Šitokios 
pasekmės butų nėišvengti- 
nos, jeigu eiti drg. Kapsuko 
nurodomu keliu.

“Toliaus d. Kapsukas no
ri, kad rusai'pertrauktų ka
rę su vokiečiais. Jam ro
dos, kad Vokietijoj -tuomet 
kiltų revoliucija. Bet tas 
juk reikštu atidaryti vokie- 
čiams kelią Į Rusiją. Ir ka
da vokiečiai užimtų Rygą. 
Dvinską, Pskovą, RevelĮ, 
Petrogradą ir Maskvą, kur 
tuomet butų Rusijos revo- 
liucijonierių valdžia? Vo
kietijos militarizmas tuo
met triumfuotų. Kaizerio 
valdžia sustiprėtų. Rusija 
butų apiplėšta, maistas iš
vežtas Vokietijon, sunkus 
vokiečių padėjimas paleng-* 
vintas- ir kaizeris -jų akise' 
butų genijus. Apie revoliu
ciją Vokietijoj tuomet ne
galėtų būt nei kalbos. Re
voliucijos kila tik tuomet,

išeina tas pats, 
rusams gink- 
i sustiprinti 

O kada 
sustiprės, 

šansai su- 
Kansukas 

tvirtina, kad vedant Rusijoj 
smarkią revoliuciją. jos 
liepsna persimes Vokieti
jon. vokiečių proletariatas 
sukils, nuvers kaizeri ir. ka
rė pati savimi tuomet jau 
neteks prasmės. Bet kurgi 
gvarantija, kad taip bus? 
Kuomi drg. Kapsukas re
miasi, kad padėjus rusams 
ginklą vokiečių proletaria
tas tuojaus šoks versti- savo 
kaizeri nuo sosto? Jam tik 
rodos, kad taip gali būt; bet 
jeigu taip nebus? čia, ro
dos, nereikia būt nei prane
šu, kad suprast, jog padė
jus rusams ginklą Hinden- 
burgas su savo armijomis 
tuojaus pradėtų triuškinti 
Rusiją. O jeigu taip nebū
tu. jeigu rusai padarytų su 
Vokietija atskirą taiką, tai 
visos vokiečių armijos iš 
Rusijos fronto užgriūtų ant 
F rancijos. Vadinasi, rezul
tatas tas pats: vietoj rusų 
respublikos, bus sutriuškin
ta francttzų respublika. Tai 
ye, kaip išrodo kita šito 
klausimo pusė. Pasirodo, 
kad griaunant kaizerio sos
tą tokiu budu, kaip nori 
Kapsukas, jo viešpatavimą 
galinta tik sustiprint ir pra
platintu ~ Taigi pasirodo, 
kad prieš Rusijos proleta
riatą stovi dabai kebli dile
ma: griauti dabartinę val
džią ir baigti l^arę—nege
rai; remti’ dabartinę val
džią irdęsti karę — vėl ne
gerai. Bet katras tų dvie
jų negerumų yra didesnis, 
tai geriausia gali numanyti 
patįs Rusijos. žmonės. Mes, 
amerikiečiai, nežinom ko
kios dabar'tenai sąlygos ir ' 
tod$l negalim spręsti, kaip 
jiems tenai butų geriau pa
sielgus. Pagalinus ir juo
kinga butų, jeigu mes pra
dėtume -jiems diktuoti: 
griaukit dabartinę savo

(Pabaiga ant 7-to pusi.)
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LAIKRAŠTIS. 
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje:
•\leta.'ns .............................. $1.75
1 usei metų ........................ i.oo

Kanadoj ir L žrubežiuose:
Metams .............................. $2.25
1 usei metų ........................ 1J5

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

"KELEIVIS"
255 Broaduay, So. Boston, Mass.

tos sumos paskolinti š^jun- 
ninkams be jokio nuošimčio. 
Šitą sumanymą dabar turi 
tiktai kongresas patvirtinti.

S AMERIKOS.
SENATORIUS SUMUŠĖ 

TAIKOS ŠALININKĄ.
Massachusetts valstijom 

senatorius Lodge, republi- 
konas, netikėtai pakilo Į 
didvyrius. Prieš atsidary
mą nepaprastos kongreso 
sesijos AVashingtonan nuva
žiavo iš Bostono partija tai
kos šalininkų ir pradėjo su 
kitais pacifistais varyti te
nai agitaciją už taiką. Jie 
rengė tuo tikslu demonstra
cijas, sakė prakalbas, pla
tino prieškarinę literatūrą 
ir tt. Bostoniečiai taikos 
šalininkai nuvyko pas savo 
valstijos senatorių Lodge ir 
pradėjo reikalauti, kad jis 
balsuotų prieš karę. Kilo 
tarp jų diskusijos ir mušty
nės. Laikraščiai sušuko 
kad taikos šalininkai norė

BUVO PAKORĘ 
VOKIETĮ.

Thermopolitano mieste
lyje, Wyoming valstijoj, tū
las vyras, spėjama kad vo- 
kietys, gerdamas saliune 
pakėlė stiklą ir sušuko 
’Hoch der Kaiser” (lai gy
vuoja kaizeris). Ir nespėjo 
jis prinešt stiklo prie bur
nos, kaip Amerikos patrio
tai šoko ant jo ir parmušė. 
Tuojaus atsirado virvė ir 
saliuno patriotai tuojaus tą 
žmogų ant balkės pakorė 
Tik ant laimės tuo tarpu 
pribuvo miestelio viršinin
kas, kuris nupiovė virvę ir 
nepažįstamas žmogus išliko 
gyvas. Patriotai tuomet 
liepė jam atsiklauti, pabu
čiuoti Amerikos vėliavą ir 
tuojaus išsinešti iš to mies
telio, ką tas ir padarė.

AMERIKAI GRĘSIA 
BADAS.

Laikraščiai ir įvairus vi-j 
suomenės veikėjai prana-1 
sauja, kad kilus karei su 
Vokietija ir pradėjus ga
benti maistą sąjungininkų 
armijoms, Amerikoj prasi 
dės badas.

KALĖJIMAS Už NEPRI- 
TARLMĄ WILSONUI.
Tūlas Henry Yager iš 

Maywood, N. J., likos nutei 
stas 6 mėnesiams kalėjiman 
už tai, kad savo prakalbo, 
kritikavo Wi’soną. Nuver 
sta caras Rusijoj, tai Ame 
rikoj prasideda carizmas.

jo sumušti patiiotą Lodge. 
Vienas jam kirtęs per žan
dą. bet patriotiškasis Lodge 
kirtęs užpuolikui atgal ir 
parmušęs ji. Džiaugsmas 
buvo neišpasakytas, kad se
natorius savo priešą sukru
vino. Tai esąs geras ženk
las! Tai reiškią, kad patrio
tiškoji 
viršų ir

dvasia paimsianti 
kad Amerika laimė

sianti karę. Sukruvintas 
senatoriaus vyras likos 
areštuotas. Senatoriui gi 
iš visų pusių pasipylė pa
sveikinimo telegramos. Iš 
menko gaiduko, senatorius 
Lodge virto "didvyriu.”

Bet dabar pasirodo, kad 
muštis pradėjo ne taikos 
šalininkai, bet pats senato
rius. Poni Peabody iš Cam
bridge, kuri buvo Bostono 
pacifistų delegacijoj, jau 
sugrįžo iš Washingtono na
mo ir paaiškino visą atsiti
kimą taip, kaip ji matė savo 
akimis. ”Mes prašėm, kad 
senatorius klausytų žmonių 
balso ir balsuotų prieš ka: 
rę,” ji sako, "nes mes esame 
giliai Įsitikinę, kad žmonės 
karei pi iešingi ir jeigu duot 
jiems balsuoti, jie nubalsuo
tų prieš karę. Senatorių? 
ant to atsakė,, kad jis jokių 
patarimų neklausys ir pri
dūrė, kad kas bijosi karės 
tas yra bailys (coward). 
P-as Bonnvvard ant to atsa
kė, kad sulyg jo nuomonė: 
bailys yra tas, kas nori ka
lės. Senatorius tuomet pa
sistiepė prie jauno vyro vei
do ir sušuko: 'meluoji, pra
keiktas!’ Bonnward atsakė: 
’aš galiu pasakyt tą pat] 
apie tamstą.’

' Senatorius Lodge tuo
met kirto jaunam žmogui Į 
veidą.-,Šis gi smogė senato
riui atgal ir patiesė jį ant 
grindų. Kas buvo toliaus. 
aš jau nežinau, aš tik tiek 
atsimenu, kad ašžokau jų 
tarpan norėdamaperskirti 
ir man teko nemaža smu- 
gių.”

Sakoma,. kad paskui se
natoriui pribuvo ' pagalba 
ir jaunas Bbnnvvard buvo 
skaudžiai apdaužytas. Su
muštą ji areštavo, bet ka
dangi buvo-daug liudininkų, 
kad senatorius ji užpuolė, 
tai tuojaus ji paleido?

$5,000,000.000 KARĖS 
REIKALAMS.

Susirinkę konferencijoj 
valdžios lyderiai Washing- 
tonc nutarė atidaryti sąjun
gininkams Amerikos aukso 
aruodus. Nutarė išleisti 
S5.000,000,000 vertės bond- 
sų karės reikalams ir pusę

NORĖJO PERKIRSTI 
JŪRIŲ TELEGRAFĄ.
Pereitoj sąvaitėj ameri

konai suėmė išeinant iš Bo
stono uosto vokiečių botą 
kuris vežėsi su savim l,20( 
pėdų ilgio plieno vielos ii 
trauktuvą dviem vyram 
sukti. Amerikonai sako 
kad tie vokiečiai važiavo 
perkirsti jūrių telegrafe 
vielą, kuri eina iš Rockfor- 
to, netoli Glousterio, į Eu
ropos pakraščius. Ant vo
kiečių boto buvo tris vyrai 
.r visi trįs areštuoti. Dabar 
’ie sėdi East*Cambridge ka- 
ėjime po $5,000 kaucijos 
kiekvienas.

Tą botą vienas pasiturin
tis vokietis nupirko Bosto
ne pora mėnesių atgal neva 
žvejybos tikslams, bet jis 
niekados nežvejavo. Val
džios agentai pastaruoju 
laiku pradėjo jį saugot ir 
patėmijo, kad vokiečiai ga
bena ant jo nužiurėtinų 
orietaisų. Išrodė, kad jie 
rengiasi kelti ką nors nue 
jūrių dugno. Valdžios šni 
oai galėjo tuojaus vokiečiu 
areštuoti, bet apsivilkę alie 
juotais drabužiais ir išsi 
suodinę jie vis sukinosi apie 
jį laukdami, kada jis pradės 
niaukti. Ir kada jisai iš 
plaukė niekam, nieko nesą 
kydamas, jie jį pasivijo ii 
areštavo.

METINĖ APYSKAITA 
TELEFONO KOM

PANIJOS.
Amerikos telefono kom

panija (Bell Telephone Co.) 
paskelbė savo metinį rapor
tą, iš kurio pasirodo, kad 
1916 metų bėgyje tos kom
panijos Telefonu pasinaudo 
ta 29,420,000,000 kartų.

Bell Tel. Co. piniginė apy
varta buvo taip milžiniška, 
kad kompanija nutąrė šiais 
metais išleisti 90 ųnilionų 
lolerių dėl įvairių pagerini- 
nų Bell telefono sistemoj. 
Pereitais 1916 "metais toji 
kompanija išleido dėl pta 
olatinimo telefono 66 milio 
ius dolerių.

Metinis pelnas 1916 me
tais buvo $264,600,000, arba 
530,151,000 daugiau negu 
191-5 metais.* Bendrovės šė 
rininkai šiemet gaus didelių 
dividendų, nes dividen 
darus pasiliko $35,160,000, c 
virš 22 milionai palikta ka
pitalo padidinimui t. v. ge
ležinėj kasoj. 1

American Telephone and 
Telegraph Co. savo metinia
me raporte išparodo, .kad 
jos grynas pelnas 1916 me
tais yra virš 44 milionai do
lerių, arba viršija 1915 me- 
tų^pelną 3 milionais, 635 
tūkstančiais ir 889 doleriais. 
1916 metais padidėjo 1 mi- 
lionu, 344 tūkstančiais ir 
770 mylių telefoninė^ vielos, 
arba kad dabar tai bendro
vei priklauso 19,850,315 my
lių telefono vielos.

UŽSIDARYS 20 ČEVERY 
KŲ FABRIKŲ.

Lynn, Mass.—20 didžiau 
šių čeverykų fabrikų, kurio 
se'dirba 14,000 darbininkų 
nutarė nuo 20 balandžio uz 
daryti savo duris neapri 
buotam laikui. Gali būt 
kad fabrikos stovės uždary 
ios per visą vasarą. Fab 
rikantai aiškina, kad jie bu 
vo priversti tokį nutarimą 
padaryti dėlto, kad pasta 
ru’oju laiku labai pabrango 
odos, o krautuvės ir rinko 
gatavų čeverykų turinčio: 
ant rankų labai daug. Nau 
lų užsakymų greitai tikėti 
nesą galima, žodžiu sakant 
oelno dabar nesimato ir to 
dėl kapitalistams neapsimo 
ka savo fabrikas leisti. Ji( 
turi pinigų užtektinai i' 
gali sau važiuot dabar an 
vakacijų, o 14,000 darbinin 
kų su šeimynomis lai gyve 
na iš Dievo malonės.

RUSŲ PASIUNTINYS 
PERŠAUTAS.

Pereitoj sąvaitėj Balti 
morėje likosi peršautas ru 
sų pasiuntinys, kunigaikš 
tis M. Božaiovskis, kuri 
kelios dienos atgal atvažia 
vo iš Petrogrado pas rusi, 
ambasadorių su valdžio 
reikalais. Jis likos peršau 
tas taip vadinamam Balti 
more Country Club’e apie t 
valandą naktį. Ką jis tanu 
diube veikė ir kas jį peršo 
ė, nesako nei jis pats, ne 

kiti. Šūvis pataikytas kru- 
inėn ir žaizda esanti pavo 
inga. Kaikurie jo dranga 

aiškina, kad jis nusirengda 
nas norėjo išsiimti iš kiše 
liaus revolverį ir revolveri 
letyčia iššovė, bet policij? 
oatvrė, kad šūvis buvo n 
š revolverio, bet iš karabi 

no. Policija spėja, kad j 
galėjo šauti vokiečių šnipai 
bet klausimas kila, kok- 
tuomet butų reikalas L 
slėpti?

SUAUKAUTI AMERI
KIEČIŲ DRABUŽIAI 

JAU RUSIJOJ.
Kun. Tumas pranešt 

„Lietuvių Balse,” kad suau 
kauti amerikiečių drabužia 
nukęntėjusiems nuo karė: 
lietuviams jau gauti ir iš 
dalyti.

Drabužai buvo siunčiam.’ 
per Amerikos Raudoniji 
Kryžių.

Sausio 15 d., 1916., "Kur
sko” garlaiviu išsiųsta iš 
New Yorko 27 skrynios 
Dvi skrynios kažin kur pra
puolė, tai nuėjo tik 25.

Balandžio 29 d. pereitu 
metų "Caro” garlaiviu buvo 
išsiųsta 28 skrynios drabu
žių. Nuėjo viskas.

Birželio 17 d. "Hermeso” 
garlaiviu buvo išsiųsta 24 
skrynios.

Drabužiai ėjo visą vasa
rą. Vos tik rudenį, 17 spa
lių, kun. Tumas gavęs žinią, 
kad jo vardu atėjo iš Ame
rikos daiktų. Viena skrynia 
atėjo visai sudaužyta be jo
kių daiktų.

Dalis daiktų išdalyta pa
vargėliams lietuviams Pet
rograde. o dalis išsiųsta to
liaus į Rusiją lietuvių komi
tetams.

Nauji raštai.
*'—

The Lithuanian Boos-ter, 
nedidelės knygutės forma
to mėnesinis "magazinas,” 
kurį leidžia tūlas Thomas 
Shamis, Wilkes Barre, Pa. 
šito keisto "magazino" išėjo 
jau du numeriai. Telpa ke- 
iatas trumpų straipsnelių 
ir eilių anglų kalboj apie 
Lietuvą ir lietuvius.

1. Vestuvės, "Papuskie 
Vėjali,” jaunosios arija, so
pranui ar mezzo-sopranui, 
kaina 35c.

2. Kregždele, duetas, kai
na 30c.

3. Birutė, "Dievaičiai, die
duliai ” Birutės arija, kaina 
>0c.

4. Eglė (žalčių karalienė), 
talčio ir Gulbė-Dievaičio 
luetas, kaina 75c.

Visi šitie M. Petrausko 
. eikalai gaunami "Kelel
io” redakcijoj. Reikia pa- 
akyti, kad dainos čia yra 
zartu lietuvių ir anglų kal- 
>cse.

*
Pajieškau draugų Krano Markūno, 

Krano Zavistanaviėiaus, Juozo Kalė
dos, Juozo Mikeliausko, Jono ir Ka
zimiero Kersevičių, visi Darsūniškiu 
miestelio, taipgi Juozo Rainio iš Už
girėlių kaimo, gyveno Dayton Ohio. 
Meldžiu atsišaukį.

Karolius Mičiulis (16) 
4502 7th Avė., So. Seattle, Wash.

Pajieškau draugų: Antano Luko
ševičiaus, Vaitkabalių vaisė., Gražiš
kių kaimo, ir Jurgio Starkevičiaus, 
Dotamų kaimo, Vaitkabalių vaisė., 
abu Suvalkų gub. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žino pranešti dėl labai 
svarbaus reikalo.

Franas Miliauskas
732 Prospect st., Portage, Pa.

J. J. Kelley&Co.
VISOKIE GĖRIMAI

GERIAUSIOS RŪŠIES.

AUKOS

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)
\Vest Frankfort, 111.

STOUGRTON, MASS. 
.. Š. F. skyriaus atskaita, nuo pra. 
žios kolektes ikj 4) <L vasario 1917. 
’urinkta įvairiai budais §392.46
lietuvių Dienoj surinkta 243.5a 
>Jorth Eastcne L. Dien. surink. 21.72 
.. Dienoj salės savininkas auk. 2.50 

šviso.įplaukė į L. Š. F. skyr. kasą
§660.23 

vairių išlaidų aukų rinkimo
reikalais . §18.09

.. Š. Fondan K. Šidlausko
vardu pasiųsta §4 <1.88

’iso tokiu budu išplaukė §489.97

'as vietos L. Š. F. kasininką
Joną Stpčku lieka §170.26

J. N. Neverauskas.
P. S. Šv. Antano Dr-ja ir D. L. K. 

ledimino žadėjo aukaut po 50 dol. 
.. S. S. 86 kp. — 813., bet kol-kas 
avo žadėjimo neišpildė.

Atsiprašau, kad atskaitos pirma 
epaskelbiau; kitur gyvenant sunku 
ii buvo padaryt. J. N. N.

OEL’VEiN, IOWA.
S. L. A. 203 kuopą’likviduojant de- 

ei stokos narių, likusius kuopos ižde 
:inigus §5.35 paskutiniai jos nariai 
>askyrė nuo karės, nukentėjusiems, 
asiųsdami L. Š. Fondan.

Ant. Banibliauskas.
Pinigų §5.35 priėmiau ir perda- 

iau L. Š. F. kasininkui, K. Šidlaus- 
ui. ’-.š J. G. Gegužis.

NASHUA, N.'H.
lukos Philadelphijos streikieriams.
Nashuos darbininkai, kurie atmena 

as tai yra streikas, atjausdami Phi- 
idelphijos cukernlų darbininkų-strei- 
ierių padėjir.ią, suaukavo jų pašal
ai §l03.72c.
Aukavo: M. Stanapėdas. J. Pau- 

auskas, V. Sadauskas, J. L. Buslevi- 
ia, V. Miškenis, A. Maszugnat, P. 
laidžius, K. Grigas, A. Turala, A. 
vrukonis, A. Semar.aičiutė, V. Tamu- 
evičius, P. Tamulevičius, A. Saule- 
•ičiutė, K. želionžs, B. Misara, S. 
laciulaitis, J. Sedelevičius, A. Baka- 
auskas, P. Tamulevičius, L. Karso- 
as, Z. Dzikeviez, J. Pankascun, J. 

"■arulevičius, J. Svekala, M. Galubus- 
as, M. Pivarvas, J. Kloczir.ski, P. 

Izanva, K. Dvareckas, F. Raudanis, 
r. Ramaškevičius, V. Sakalauskas, 
I. Akstinas, J. Szakarnik, J. Tamuie- 
ičius, V. Bartusevičius, B. HoLak, 

i. Alekas, M. Senkevičius & G. Be- 
'auskąs Co., M. Belevicz, J. Muka- 
ėnas, J. Petrauskas, V. Bareka, A. 
Ialakwy, L. Zaper.as, Lietuvių kuni- 
•as. M. Barelis, P. Juknevičius, P. 
Zileito, Lenkų kunigas, Grum- 
įlevičius ir V. Kupčiūnas aukavo 
— po §1.00; A. Blekaitis, S. Sa- 
as — po §1.00; A. Blekaitis, S. St
auskas. J. Stankevičius, P. Lula. L. 
liragavičius, A. Kalevvski. S. Valam 
ukevičius, V. Lapeša, A. Degėsis, A. 
valemanas, L. Trenavičius, J. Zapė- 
:as, K. Nadzeika, V. šalčiunas, A. 
"rer.avičia, V. Kamičius, M. Vičkoč- 
tas, S. Kuzma. F. Jankevičius, J. Lu
la, M. Uždavinis ir K. Jermalavi- 
ėius — po 50c. Viso su smulkiomis 
aukomis pasiųsta Philadelphijos 
treikierių komitetan §102.

V. A. Alukonis.
Pinigų §102.00 streikierių pašalpai 

š Nashua. N. H. gavome ir drau
gams tariame širdingiausią ačiū už 
jų draugišką užuojautą ir didelę pa
galbą musų sunkioje kovoje su kapi- 
alo žvėriškumu.

Alfonsas Burba, sekr.
Antspauda)

i ”KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
■ Visokius pabėgimus, nuskriaudi-
- mus, pasigarsinimus iš kokių vie

tą paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini
mus, delei tūlą priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsini nega
lime. Už tekius paskelbimus skai
tome po 2c. v.ž žodį kiekvieną sy
kį. Todėl siųsdami tokius paskcl- 
bimrs rašy! T kuotrumpi.ausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio" Admin.

Pajieškau Felikso Joneikos, Kauno 
gub., Telšių pav., Bernotavo vaisė., 

gyveno Bostone, 
atsi- 
(15)

Telšių pav.,
(ledlir.dėnų kaimo,
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
šaukti ar kas žino pranešti.

Antanas Garbenčius
Won Plateu Co., Camp 4, 

Long Lake, Wis.

Pajieškau Antosės Stačkiutės, ( be- ' 
ne ištekėjusiu), Kauno gub., Alek- 
sandravo pav., prieš išvažiuosiant 
Amerikon gyveno Panemunėlio vag-1 
žale, dabar gyvena bene Chicagoj. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu atsi- ' 
šaukti ar kas apie ją žino malonės 
pranešti.

Adelė Marijonaitė
233 Allendale avė., Detroit, Mich. 
_________________________________ >'

Pajieškau brolių Mykolo ir Jurgio 
Ražanauskų, Vilniaus gub., Trakų > 
pav., prieš kelis metus gyveno Hart- i 
forde, Conn. Jų pačių atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

W. L. Ražanauskiutė
Box 151, Holliston, Mass.

j?

I>

Gardus Alus, E liūs, Lageris 
Vynai, Konjakai, Degtinė 

ir Kvepianti Cigarai.

Patarnavimas prielankus 
teisingas.

215—217 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

ir H 
t
t
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UŽLEISTA SLOGA 
PAGIMDO ŠILTINU. 
SAUGOKITĖS.

c - < <

Pajieškau Kastantino Almino, kiek 
pirmiau gyveno Chicago, 111. ir Bal- 

‘.imore, Md. Kauno gub., Baidotų 
sodos, Salantų parap. Kas apie jį ži
not malonėkit pranešti. (15)

Antanas Petrutis
719 Main st., Cambridge, Mass.

Pajieškau sesers Marijonos Andru- 
levičiutės, Vilniaus gub., gyveno New 
Yorke, paskui, rodos, Bostone. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu jos pačios 
ar kas apie ją žino pranešti.

Juozas Andrulevich
90 Grove st., New Britain, Conn.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui rfierginos ne 

senesnės 28 metų, mylinčios gražų 
šeimynišką gyvenimą. Aš turiu ge
rą darbą, į mėnesį uždirbu po 150 do
lerių. Meldžiu atsišaukti, atsakymą 
duosiu kiekvienai. (15)

John M.
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

CASCAČA

(15)

Pajieškau pusbrolių Petro ir Jur
gio Stanių, Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių valsčiaus, Rudupių sodžiaus, 
meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

Kazimieras Kundrotas (16) 
19 Hindle st., Detroit, Mich.

Pajieškau pusseserų Agotos ir Elz
bietos Šernukių Kauno gub., Panevė
žio pav., Naujamiesčio miestelio. Mel
džiu kas žino apie jas pranešti.

Steponas Petraitis (16)
2365 Aimond st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Farno Skurdausko, Kau
no gub., Telšių pav., Skuodo parap. 
Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas 
žino teiksis pranešti. (17)

Damininkas Kaušis ___ _
355 E. llūth su, Kensington, U)

Pajieškau brolio Pijušo Zablecko, 
gyveno Amerikoj, bet r.uo dviejų me
tų jokios apie jį žinios neturiu. Jis 
pats lai atsišaukia ar kas apie jį žino 
malonės pranešti. (16)

Jonas Zabieckas
Box 161, Sydney Minės, N. S. Canada

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
Mackevičio, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Raudėnų parap. iš Judriškių. 
Jžiu atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Antanas Janusas
17 Pleasant st., Lexington,

Mel- 
teiksis

Mass.

Pajieškau draugų: A. Buzevičio, k. 
Povilaičio ir J. Gibriuno, visi Kauno 
gub., Panevėžio pav., pirmasai Pa
kalniškės kaimo, antras Linkuvos 
miesto, trečias Tresų kaimo, visi 
Linkuvos parap. Meldžiu atsišaukti. 

P. Lukoševičius
1019 Wood st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo K. Jautakio, 
Kauno gub., Ilakių parap. Meldžiu 
jo paties atsišaukti ar kas apie jį žino 
malonės pranešti.

F. Pūkelis
2 Baneroft avė., AVakefield, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Milišausko, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., 
Skriaudžių parap. Kazliškių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti.

Motiejus Milišauskas
Box 94, North Jay, Me.

Kas nori žinoti apie Franą Luko
ševičių tegul atsišaukia sekančiu 
antrašu:

Antanas Šankus
236 Bolton st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Adomo šopio ir 
draugo Stanislovo Barvidžio, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Viekšnių miesto, 
draugas iš Daubyškių sodos. Gy
vena Monteilo, Mass. Atsišaukit pa
tįs arba kas žinot praneškit.

Jonas Šopis
2334 S. Oakley avė., Chicago, III.

Pajieškau Antano Bradžiuno, Kau
no gub. 
valse., . 
džiaus, 
pranešti.

., Vilkmergės pav.. Kukiškių 
Antazavos parap., čuladų so- 

Kas apie ji žino meldžiu

Box 165,
K. Sližis

VVestmoreland, N. Y.

Pajieškau pusserės Anelės Bagdo- 
niukės ir draugės Palionės Mankau- 
skiutės, abi Vilniaus gub., Trakų 
pav., Dvareliškių sodžiaus. Jos 
šios ar kas kitas praneškite.

Monise Bagdoniukė 
1412 V/estern avė., N. S.

Pittsburgh,

pa-

Pa.

Pajieškau švogerio Jono Litvaičio 
ir sesers M. Ragauskiutės (Litvaitie- 
nės) Suvalkų rėdybos, Pakonių para
pijos, Pagirmonio dvaro. Jie patįs 
ar kas kitas malonėkite pranešti.

F. Ragauskas 
1420 Reedsdale st. N. S.

Pittsburgh, Pa.

i

Pajieškau Antano Eielskio ir savo 
švegerių Pranciškaus ir Ignaciaus, 
jiedu gyveno prieš keturis metus 
Rumford, Me. Jų pačių dėl labai 
svarbaus reikalo atsišaukti ar kas ži
no meldžiu pranešti.

Joseph Paltanavich
186 Athcns st-, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės bevaikės, ne senesnės 30 
metų. Geistina, kad butų laisvų pa
žiūrų, sutinkanti imti civilišką šiiu- 
bą. Aš esu 32 metų. Meldžiu atsi- 
šauti, atsakymą duosiu kiekvienai.

J. Grigošaitis (16)
Box 436, Akron, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 27 metų amžiaus. Aš esu 
25 metų, turiu gerą darbą, uždirbu 
po 5 dol. į dieną. Nevartoju svaigi
nančių gėrimų. Meldžiu atsišaukti. 
Atsakymą duosiu kiekvienai.

Povilas Klanauskas
198 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Elzbieta Tutkytė iš Mastaičių kai
mo, Gelgaudiškio parap., Suvalkų 
gub, pajieškau savo dėdės Franciš- 
kaus Tutkaus, nesenai atvažiavusio iš 
Lietuvos. Turiu svarbų reikalą, ku
rie apie ji žino malonėkit pranešti.

Elzbieta Balsevičia (15) 
2326-—lOth avė., Scattle, Wash.

Pajieškau Juozapo Kudirkos, 2 me
tai atgal gyvena Vladivostoke, turiu 
svarbų reikalą. Taipgi jieškau Alek
so Fetroikio ir Albino Rubaževičio, 
abudu nuo Telšių. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žino pranešti.

Polikarpas Apulskis 
1313 Col Place, Seattle, Wash.

Pajieškau Jono Vinicko, Suvalkų 
trub., Mariampolės pav.. Užlandž.ių 
kaimo. Turiu svarbų laišką iš Rusi
jos. Meldžiu atsišauk. (17)

Tadas Rimkus
1062 Ansel Road, Cleveland, Ohio.

Seni šeimyniški vaistai-piliuikų 
formoj — saugius, gerai, lengvai pri 
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusimi 
ainio jas vartojant nėra. Išgydo šal
tį į 24 valandas — Gripą į 3 diena*. 
Pinims grąžiname jeigu neišgydo. 
Nusipirk tą gražų baksuką su raudo
nu viršum ir pono Hill’s paveikslu— 
kaina 25 centai. (S}

Gaunamos bde aptiekoįe.

Aš Alena Kostovska, pasiro

i

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 m.,'aš esu 30 metų. Kuri mer
gina myli dorą gyvenimą malonėkit 
plačiau susižinot per laišką. Malonė
kit su pirmu laišku prisiųst ir pa
veikslėlį. (16)

P. Jonikaitis
P. O. Box 303,

Timmins, Or.t. Canada.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI 3 KRIAUČIAI, 

kurie moka dirbt kotus, kelines ir 
bruslotus, taipgi reikalingas "bušle- 
ris” ir senų drapanų taisytojas ir 
preseris. Mokestis gera, atsišaukit 
greitai kaip tik galima. (Girtuok
liams ir į užgrabinį gyvenimą tikin
tiems dvasiu ubagams, darbo nėra.) 

S. J. PEMPĖ (16)
21 Glenwood avė., Binghamton, N. Y.

PARDAVIMAI.
PARDAVIMUI. LENGVAIS IŠ.MO- 

KESČIAIS, PRIEŠ FRANKLIN 
PARKĄ, DORCH ESTERY J.

19 Ąžuolinis Terasas
9 ruimais be įtaisymų, atneša ran- 
dos 20.00 per menesį. Kaina §2300.00.

21 Ąžuolinis Terasas
9 ruimais be įtaisymų, atneša randos 
§22.00 per mėnesį. Kaina §2300.00.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
3 kambariams ir virtuvei, veik nau

ji, pirkti tik keli mėnesiai. Priežas
tis pardavimo, savininkas išvažiuoja 
į kitą miestą. Reikalaujantieji 
šit pigiai ir gerus forničius.

S. Venskevičius,
19 Hunting Street, ant antru

E. Cambridge, Mass.

gau- 
(16)

lubų.

PARSIDUODA FORNIČIAI gerai 
užlaikyti, parsiduoda pigiai. Matyt 
galima bile kada. (15)

Jonas Balčiūnas
436 —2nd St., So. Boston, Mass.

EXTRA! EXTRA-
Parsiduoda labai pigiai BUČERNe 

ir GROSERNĖ. labai geroj vietoj ant 
77 Broadway, kampas A St. Aš per 
du metus padariau pinigų. Norintie
ji turėt gerą biznį nepraleiskit pro
gos. Platesnių žinių klauskite ypa- 
tiškai arba per laišką. (15)

77 BROADWAY,
S0. BOSTON, MASS.

DYYKAI.
Mes prisiusime puikią davaną kiek

vienam labai naudingą. Rašykite 
tuojaus pas: (15)

A. K. C. MAGIS CO.
Amsterdam, N. Y.

DYKAI G-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magaziną "Investing for Pro- 
fit." (įvesdinimas dėl pelno). Tatai 
verta §10 egzemplioris kiekvienam, 
kas neturi patyrimo kaip turėt už
tektinai pinigų saviems ir mylimųjų 
reikalams . aprūpinti. Ten išparodo- 
ma, kaip teisingu budu į trumpą lai- 
*ą galima likti turtingu. "Investing 
for Profit" magazinas yra vieninte
liu progresyvišku piniginių reikalų 
žurnalu ir turi daugiausiai ėmėjų. 
Išparodo kaip §100 užauga į §2.200; 
išsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-ms 
mėnesiams dykai.

H. L. Barber (?)
53J-—28 W. Jackson Boulevard,

Chicago, III.

§5.00 VERTĖS KNYGŲ DYKAI.
Kas pirks musų naują patentuotą 

britvą §5. vertės, tas gaus visas čio
nai minėtas knygas dovanai.

Nauja Biblija su Paveikslais §1.00 
Naujas Lietuviškas Sapnininkas 50 
Kaip Rašyti Laiškus....................25
Budas Išmokti Vokišką Kalbą 35 
Aritmetika ................................... 50
Pasakojimai Apie 7 Pakartuo-. 

sius ...................................................
Lietuviškos Pasakos Gražiausios 
Naujos ir Visokios Dainos .. 
Teisingos Paslaptįs Apie mo

teris ..............................
Paslaptis Bųrtinir.kų
Vadovas arba Tiesų Patarėjas

20
50
50

25 
. 25 
1.00

įdėjęs į registruotą 
monev orderį, o mes 
už $5. britvą ir už

Pasiųsk §5.00 
laišką arba per 
tuoj prisiusime 
§5.30 vėrės knygų dovanai.

Adresas: (?)
BUDRIK BARBER Sl’PPLY 

'3343 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Kas mane išgelbėjo nuo vargsaa* 
čių ligų? Salutaras Btteris. Au 
per praeitus 4 metus bu vau ves t ii 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirimo* 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegula.» 
.’au valgyti ir suvalgytas maisli* m 
teikdavo man daug ncsnuigumo — 
siliep-lavo skilvyj skausmai, retinta* 
gurgimas vidurių. Diegi.ai tuimua 
vo po krutinę, šonuose ir sUėr'>M ' 
Niekus aš negavau pagu.oos Jei s*v 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau r® 
salaut: Saiataras B»tteris ir SalJ’a 
as, Regu;34tr>a, dėl moterų, pra«M 
au gerai jausitės, gerai valgyt) b 
urbti, pasidarė smagu visJau. P® 
• mėnesius aš savo paveikslą neo«f;a 
tu pažint ir palikau laiminga uauo. 
laa.o Salutaras Bitlena, Ka:ru* 41 64 
salima gauti geFesatuCse saltuuuoa* 
r aptifckose, o kur negalima gauti 
sreipkis pas:

SALUTARAS chemical INST. 
Žolės nuo visokią blogumą.

1709 S. Halsted St., Tel. Ganai 6411
P. J. BALTRŪNAS, Prut. 

Chicago, Iii.
Šitą apgarsinimą turėtų perzkat 

tyt kiekvienas, išsikirpt ir p««*ua>

Jonas A. Katkus
Užlaikau visokių knygų ir kitokių 

daiktų. Galima gaut pirkti visus 
Amerikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto iki 
12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji galit kreiptis 
laišku šiuo adresu: (?)

J. A. KATKUS
2204 Forbcs s t r., Pittsburgh, Pa.

Farmos Parmos!
Pirk Farmą Didžiausioj Amerikoje 

Lietuvių Farmerių Kolonijoj, kurią 
mes apgyvendinome su 380 Lietuviais 
Partneriais, kur vieni i 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. Žemė 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 farmu. Mažų ir 
Didelių, su Budinkais, Sodais, Ara
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, 
Pcoples Statė Bank Building

SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Lietuviai Kliaučiai ! 
>! Vinokin* Vyrams Drabužia* j 
- Siuvame cnt Užsakymo 

' Ižrslome, sutaisome ir iiprosd- 
name seno*. j

jį Vienintėlė Kriaučių konpanŲ* 
So. Bostono, kur visarcv duoda 
gerą ir gražų darbą už priaina- 

Į i rcą kainą.
! PAS7UDINK PAS MUS SIUTĄ 
» O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESI.
I Todėl, kario norit puisiadint 
[Į gerą sint*, išvalyt arba tuprodt, 

kreipkitės pas mos.
SOUTH BOSTON CISTOM 

TAILORING CO. 
i 278 Broadwav, So. Boston.
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6IŠRADĖJAI
HUMORISTiKA.

f •>
STEIGKIM MUZĖJŲ 

MEDALIAMS. 
(Feljetonėlis.)

• Rodos „Laisvėje” mačiau, 
kad ponas Yčas jau parduo- 

’ da savo medalį, kurį jis ga
vo anuomet nuo caro už pa
bučiavimą jam rankon.

Mane ima baimė, kad to 
medalio nenupirktų koks žy
das. Mano nuomone, toki 
istorišką dokumentą reikė
tų gelbėt. Amerikos lietu
viai turėtų pastatyt tam 
tikrą muzėjų ir tokius do
kumentus surinkus sudėti. 
O jų bus apsčiai. Juk ir 
kun. Laukaitis tokį pat me
dalį gavo. Nabašninkas 
kun. Pranaitis irgi paliko 
medalį. O kun. Dambraus
ko organas „Draugija,” kur 
jis taip aiškiai išdėsto, kad 
prieš viešpatį carą lietuviai 
neprivalo priešintis ir netu
ri teisės jokių reikalavimų 
jam statyti, 
kampininkai,
Draugija

nes jie yra jo 
— ar toji 

„Draugija” nesvarbus mu
sų istorijai dokumentas? 
Seinų vyskupijos adminis
tratoriaus praloto Antana
vičiaus aplinkraštis, kame 
jis ragina katalikus mušti 
revoliucijonierius ir nesi
priešinti caro valdžiai, nes 

• kiekviena valdžia esanti 
nuo dievo, taip-pat turėtų 
būt padėtas muzėjun.

O gal manot, kad Ameri
koj tokios isterinės medžia
gos tai jau nėra?

Paimkite „Darbininką,” o 
pamatysit, kaip nelabai se
nai da jis garbino Rusijos 
carą. Jis karštai tenai pro
testuoja prieš socialistus, 
kurie pajuokia viešpatį ca
rą. vadindami Jo Didybę 
Mike, arba sakydami, kad 
jis silpno proto žmogutis, 
”Darbininkas„ supykęs pri
rodinėja tenai, kad caras 
yra mokytas vyras, išmin
tingas valdonas ir niekinti 
jo nevalia. Medalio „Dar
bininkas” už tokį carui 
„viernumą,” rodos, negavo, 
bet jeigu caras nebūtų nu
mestas, tai nėra abejonės, 
kad karei pasibaigus jis bu
tų jam da prisiuntęs. Taigi 
galima sakyt, kad ir „Dar
bininkas” yra užsitarnavęs 
ordeną.

Kitas Amerikos lietuvių 
kunigužių laikraštis bus 
„Tikyba ir Dora,” kuris tu
rėtų būt padėtas muzėjun 
kaipo dokumentas ištikimy
bės Rusijos carui.

Pagalios reikėtų surinkti 
visų buvusių caro burdin- 
gierių fotografijas ir taip 
uat sudėti tokiam muzėju- 
je.

Businčiai musų kartai bus 
•labai svarbu žinoti, kaip 
augštai buvo pakilus lietu
vių tauta, kiek ji turėjo už
sitarnavusių medalius vy
rų. Dr. Yla.

Miliūnus dolerių žmonės dasidrbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, ta proga gali būti kiekvie
nam; gal būt turit kokį išradimą dol užpatantavimo, gal notite “ką išrasti”, reikalaukite nuo musų dy
kai patarimų ir vedėjo išradimų: "ką išrasit” ir „kaip užpatentuoti.” kurį kiekvienam išsiųsim dykai. — 
Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame dykai. — Rašykite lietuviškai, į bile kurį musų ofisą: 

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE, (KS.)
309 Brcadvvay, New York. Barr’stei* Blg. Washington, D. C.

■’Bežė 
nes juk tą 
tautininkai 

pripažino tuomet vieną grą
žiusių melodijų.

virplys Užupinis.

««mui, ant kurio buvo 
: caria chrani,
hymną musų

I
I

ĮKAIP Aš PAKLIUVAU
AMERIKĄ.

(Moteriškas monologas.)
Pakol* da buvau 

mergaitė, kaip mam 
sakoja, tai labai mv 
les, o kartais 
vau ir gėles, 
jau paaugau, 
biausia mėgau kavalierius. 
Apie tai jau ir aš pati gerai 
pamenu.

Ale kaip čia tą kavalierių 
išrinkti ir už kurio ištekė
ti? Juk tai ne baranka per
laužti. Ir baimė ima, kad 
kartais nepatektum į kokio 
kailedirbio rankas. Kas ki
ta, jeigu bučiau kokia pras
čiokė, o dabar brolis vaiske 
buvo pisorium, dėdė kuni
gas, o ir pati gerai išridau. 
Taigi jau tų piršttų,svieteli 
tu mano, tik ir traukė iš vi
sur, nelyginant kaip į ne- 
perstojančios pagelbos at
laidus. Bet tėvams ir dėdei 
nė vienas nesidabojo. Jie 
vis atranda, kad jo tai lau
kas prastas, tai triobos su
linkusios, tai arkliai kudi. 
tai skolų daug turi, tai ki
tokie paibeliai. Bet apie 
vaikino protą, apie jo dai- 

‘ ‘ Kad
mane 
Rožy- 

r tas vaikinas da- 
Aš ir mirsiu neuž

miršiu. kaip tėvai ir kiti gi- 
■ gelba norėjo mane įkišti vi- 
‘gelbanorėjo mane įkišti vi
soj apygardoj . pagarsėju
siam davatkinui, kurį žmo
nės vadindavo Kuprinskiu. 
Sykį tasai Kuprinskas atva
žiavo jau su piršliu. Mama 
įsivedė mane į kitą galą ir 
sako: „Na, dukrelė, tai jau 
•ikrai Dievo mylista aplan
kė musų namelius ir tave. 
Tai tikrai auksinis vyras. 
Kas nedėlia vis nevalgęs Į 
bažnyčią važiuoja. O kokie 
majontkai!!”

„Surugtumėte kur sau su 
tokiu savo auksiniu vyru,” 
pamislinau sau. Ir pasa
kiau : „Mama, ką jus mano
te? Juk jisai kuprotas ir 
da vieną koją turi trumpes
nę.” „Tai kas kad su kup
rele,” užrinka mama. „Ki
bą ta kupra tau prilips. Žiū
rėk, juk ir musų tėvas su
linkęs, o vienok tu ir kiti 
vaikai kaip iš kvarmų išėję: 
tiesus kaip žvakės. O kas 
lik jo kojos, tai ji ne trum
pesnė, tik taip sau truputį 
šliupčioja. Mat ant vainos 

Jau j ei
tai

i

i
:

maža 
elė pa

išiau le- 
pakvepinda- 
Bet kuomet 

tai už vis la

ma

lumą jiems galvoj, 
nors ant juoko butų 
paklausę:„Kaip tau, 
tė, tas ar 
bojasi?”

i

mm? .\a. manau sau, A- 
merikoj. tai vaikinai ne tur
to įieško, bet geros ir išti
kimos savo gyvenimo drau
gės. Ir taip su pagelba ge
rų žmonių atkeliavau Ame
rikai! ir gavau vyrą, koks 
man nutiko.

Lukšių Juozas.

Atsakymai.
JcniŠkiečiui. — Apie d. 
ičio prakalbas jau til

po pereitame „Keleivio” 
num., todėl jūsų nedėsime.

S. Uždaviniui. — Jau bu
vo minėta apie koncertą ir 
LDLD. prakalbas. Atsi
prašome. kad dėl stokos 
vietos jūsų korespondenci
jos nededame.

Teisybės mylėtojui. — Pi- 
navijos žiedui plačiau daly
ką paaiškinus pareitame 
„Keleivio” numeryje, jūsų 
„atšaukimo” nedėsime.

Ten buvusiam. — Dr-ios 
sekretorius W. Geibis paai
škino, kodėl rėmėsi įstaty
mo litera, o ne žmonišku
mu. Nors galima jai (Ur
tei) pasakyti, kad buvo kri
tikuojama „įstatymo lite
ra” dalykas, o ne dr-ja, te
čiaus jūsų atsakymo nedė
sime. nenorėdami įsileist 
begalinių ginčų, iš kurių 
maža naudos. Pasitenkin
kite p. W Geibio argumin- 
tų silpnumu.

Šilkui pilkam. — Jūsų ža
rijas perdavėm „Kardo’ 
kalvėn. Mat, „Kardas” ar- 
tavojamas ir gelandamas. 
tai žarijų ten labai reikia.

Korespondentams. — At
siprašome. kad ne visų ko
respondencijas patalpina
me. Trūksta vietos.

75'* i
i Į 
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Hotel Sterling
Lietuviškas Hotelis

Lietuviškas hotelis 12 pt kap.
Lietuviai, kuriems reikalas 

yra apsistoti, arba turėti reika
lus

BRIDGEPORT, CONN.' 
apsistokite švariame lietuviška
me Kotelyje. Vieta tikrai puiki 
ir prieinama lietuviams. Čia 
galima pernakvoti, pavalgyti, 
išsigerti visokių trunku ir parū
kyt.

Kambariai parsamdomi vienai 
nakčiai, ant ilgesnio laiko, ar
ba ant visos savaitės.

HOTEL STERLING 
TUOS SAGEVIČIUS SAVIN. 
4 Crescent avė. Cor. Sterling aL, 

BRIDGEPORT, CONN.
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DIDŽIAUSIAS ŠIOS DIENOS VISUOMENES 
KLAUSIMAS YRA SOCIALIZMAS.

KELEIVIS

E

i

i

Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

GRAMAFONUS ir RECORDUS 
LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir it.

”KeI.” Administracija.

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

Mažeika

Taipgi užlaiko visokius
MUZ1KALIšKUS INSTRUMENTUS 

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

E. J. MAŽEIKA
Hartford, Conn.

I ^Y:
I
i
i

Į “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurių pre

numerata pasibaidė maksė
kite atnaujinti, r.es su’yg ’ ra‘ 
MS «;ri ersti bush*
sulaikyt. Tairjji mellžiarre 
ir savo :iii už-
sirašyti ”Ko. k: ipo tik
rai darbinio.’ ?•'.,? inikrSAį 
keris prie r.os prejet’
šventai gir.a dar’, ir.uikų rei
kalus.

Mainydami adresą būtina! 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa-
darius, peri";: 
galima. Main 
enka parašyt 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytojų mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkli- 
juoja ir prilipina tik už 1c. 
markę. Persergime visus, 
kad tokiu laiškų niekados ne
siųstų, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas, 
tari būt pridėta markė už 2c., 

tą laišką numeta arba 
už jį primokėt adresa-

ir.vt adreso ne
if.nt adresą už

atv irutę, lies

GALUVAR C0
Užlaiko geriausį

F.L1Ų, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
i»:; ai ir geriausio tabako Cigarų 

Mek'žLme užeiti, o visados 
rasi’e gražų patarnavimą.

? )2-S66 2rd So. Bcstep.

Ei, »yrai, »ui Pa* 
*,r ■ » n* r«r ■ jrl J M c. t k L 

Jis užlaiko getą Restauraciją, 
visokios rūšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

.ti

j

i 
I

304 B'Oc^ay ir 259 D Strests 
SO- BOSTON, MASS.

Bet kad sveikai apie so- 
cializmą, tų didžiausį vi
suomenės klausimą, spren- 
dus, reikia jį pažinti; reikia 
jį suprasti; reikia apie jį 
pasiskaityti.

Geriausia iki šiol lietuvių 
kalboj knvga apie socializ
mų yra "Naujienų” išleista 
vardu

SOC IA LIZM O M i N IT ES 
BLAIVUMAS.

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

Patariame todėl kiekvie
nam tų knygų 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,” 
1840 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, 1LL. Į

kitaip 
reikia 
i ui.

MYLĖTŲ?
Jeigu <aip, tai nusipirk

KAM
.eidi slinkti!;';

SAVO PLAUKAMS?!
Neturėsi daugiau kal-jy . . 
tursuotų, resvų, krintan-J'; iį 
čių. pleiskanuotų, . 
mirusių, žodžiu—ligui-j’

E' 
f
L,z
-A

daugiau kai- L 
resvų. krintan-K ,.zy.. 

čių, pleiskanuotų, ap-jy. <4 
mirusių, žodžiu—ligai- Š >.
stų plaukų—ko turėtu- ę 

jmet gėdinties, 1 '■ ui” 
aaro Tau ne-į;.:X4l 

nemalonumą jik't-f.
urnai pra-t/ęęai 
musų su-jį ■' 5 

plaukams vais-5 - '
Geresnių plaukams 

rmatugą” nėra! <• 
padarys tą, kad Ta- 

s tankus, švelnus ir

mei visuomet gėdintiesjl 
nes tas aaro Tau ne
apsakomą 
—jeigu tik 
dėsi vartot

_ taisytus j 
tus “Dermafuga 
vaistų už •"De:

“Dermafuga” 
vo* plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinka. 
Busi patenki::: 
pavydėk kitų 
nes pats gali

Reikalaujant 
suvis dykai 
Prisiųsk 1C 
lėšų, gausi 
mafugos” 
ožvardytą:
ARGIL

?. O. Bo:

išnyks ant
:ckad daugiau 
tas savo plati 

j puikiems 1 
turėti dar d

: prisiusime 1 
išbandymui ‘ 
stampomis pe 

šbandymui dėžt 
veltui, sykiu ir ___
“Puikus Plaukai”. i
SPECIALTIES CO.,

Dept. 12 • ’
lilaaelphia, Pa. Į

t AR NORI, KAD MERGINOSiii 
į«(

KREST KENDŽIŲ, 
zi o Ji niekad nepamirš jus, nes jil 

kendžių gardumas priverčia ją (; 
‘Mus mylėt. Reikalaukit visur ir ii 
/U visados Lovney’s C ręst Ken- !; 
didžių. Jeigu negali gaut kitur, ij 
: tai prisiųsk mums dolerį, e» 
(•'Įgausi vieną svarą geriausių į! 
(įt Amerikoj išdirbtų kendžių. 
;į) Gerausias agentas Bostoną.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS. ,

■? ■ y?v 'r V * v

52 Shcldcn st.,
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Teisingiausia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyd3, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
GyduoLų galite gauti, kokias tik 
pasauli je vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVAR3 DALY, Savininkas
IS Brsisty, So. Baste.

Galitę reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresų gyduoles at- 

ųsime.

VERGIJOS 
dienos jau 
praėjo.

vis dar tarpe mi 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg- mi s t rėš -1. IG C) S.

Yra labai lengva išv< 
žų kliūčių išaugant 
jeigu urnai atida ant 
pia:na. Ir tas yra j ’ . 
link paties savęs ir 
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėj Into pilvo ir 
n.ų, kaipo plovimas skaudž: 
čios gerkles intraukiier.ii 
apmalšinimui dusulio. ■. 
vos ir ausų skaudėjime;

apsireiškia esąs iš geriausių " 
rainių gyduolių, esančių :: 
pardavimo—25c. už bonk’.ttę.

Nuo Reumatizmo. Padag-s. X. 
Sijos. Persišaldymo, ApšJubimc. Dgi; 
Skaudėjimo, Dicsdiu ir S\a.; 'ėjimo I? 
tinėje. kaip ir nuo visokiu kitu r< un 
tišku ligų, naudoki

ketiną drangą šeimy- 
l Tik 25c. ir 
rauti visose u:>

—
& cc.

r>i-

i <t:tc:.-S, 
to atkrci- 
•ų pareiga 
savo šci-

Z2
'•3 '

1 save
10 gal-
ect.

1 -

Ant 2 I 
akmens

Gelžkelio ixib 
rodis srnbelic 
užsukamas, vy 
riško didumo 
rašytais dnbel- 
tavais viršaia 
ant 20 m:, tų au 
ksuotas su iš 
Labai teisingas 
važiuojantiems 

, ______  reikia visuomet
i -ikras laikas žinoti. Gvarantuotaa 

ant 20 metų. Ypatingas pasinlyji
-tas. Mes išsiųsime šį laikrodė;; aut 

: kiekvieno adreso už $5.75 C. C. D. i; 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužg&nėdin- 
__„____ * Atsiminkite 
jus nžmokėturtčt už tekį pat laikro
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu

(?)
ENCELSIOR WATCH CO.

106 Athenaeum Eldir. CHIC AGO. Ii i

Pirk Laikrodėlį?

EXTRA!
M'<

š:

kaipo seną ir uzt: 
nos p<r puse šimtmečio. 
50c. l'onkntc: galima ju 
tiekose arba pas pati Tauri:

F. AD. RiCHTER
74—35 W3$r.Ington Stroet*

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE- | 
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS. ;įl

Jų tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, tai ji 
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 15 
tuojaus apturėsite.

dėiį apie $25.00 j

Siutus ir kitokius H

i

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVE2KO- 
TUS PASiUVAM PIGIAI IR GERAL

DUOKITrPASIUT MUMS^
Užtikrinam, ksd Jus sučedyzit pinigų 

turėsite GRAŽIUS KUBUS. Mes imam 
materijų iš gerųjų firmę ir priaiieruojaM 
rūbų pagal žmogų, todėl r.esudarkc žmogau 
išvaizdos ir bur.a tvirtesni.

1
« *3

ypatingai gelžkelio 
žmonėms, kuriems 1 
tkras laikas žinoti.
»nt 20 metų. Y pat' _
-ms. Mes išsiųsime šį L
kiekvieno adreso už $5.75 C. C. D. ii 
oersiuntimo kaštus, su t J j y 
ską peržiūrėt. Jei busi naužganėdin- 
cas, nemokėk nė cento.

MMMa

Aš kaip muzikantas, iš 
savo pusės noriu pridurti, 
kad muziejuje turėtų būti 
vieta taipgi ir Chicagos mu
šu didvyrių vakaro progra-

VA —i- 
šliupčioja. 
buvo, tai ronytas. 
gu tu už šito netekėsi, 
kitokio tau nėra.*’

”Ne, mama, aš už jo 
tekėsiu ir jo majontku 
noriu,” sakau.

„Aš tau parodysiu, nete
kėsiu !” atšauna mama. 
„Tuoj užrakysiu visas tavo 
parėdnes, kad niekur nei no
sies neiškiši. Juk kunigėlis 
senai jau apie šitą vaikiną 
kalba ir jisai ji čia atsiun
tė.”

Tas mane taip nugązdino, 
kad dėl visa ko ir susitariau 
su ta Dievo muka ir padavė
me užsakus. Bet mislinu, 
kad tik kaip nors išsprukus 
iš tų žabangų. Vis galvo
jau, kaip čia atsikratyti, bet 
neilgai teprisiėjo galvoti 
Patenka frankas man Ame
rikos laikraštis, ir beskaity
dama tarp kitko užtikau pa- 
jieškojimą apsivedimui 
merginų, kur pasogos ir 
kraities su vis nereikalau-

ne-
ne-

Tikros Lietuviškos S99 
Trejos Devinerios

Yra tik dabar pargaben 
tos iš Rusijos ir sudėto* 

8 pagal D r. Gruning rė 
ccptą. Susideda iš švie- 
žiu 27 gatunkų šaknų ii 

* vaisių turinčių didžiausią 
įtekmę gydyme įvairių ligų. Kainr 
50 centų pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierą 50c. įdėję į ge
rą konvertą. Adresas:

Reikalaujame Agentų. (?>
THE LITHUANIAN KAIL ORDER HOL'SE 

3343 So. Halsted st,
Chicago, IR

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

Perkant laikrodėlį, lenciūgų 
ar žiedų reikia mokėt tik po 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėtų sumų.

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

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

—   —1  . —' - Z Z - - L - . ~

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPP.OSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21011

š mTOTy-:-'--

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE J V TURITiį 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresų;

PEBĖGĖLIAMS į RUSUĄ, 
kurių turite adresus;

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

LAIVAKORTES j visas pasaulio dalis geriausia gaut pu mus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųsies dokumentus „į.. padarome atsakančiai.

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

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA
Susideda ii ej įvairiu gydančiu žolių 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;
VARTOJIMAS: . Viena Takelį šitų gydančių 

augmenų užmerkti į viena fcvorta čvsta spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van- 
denyje ir po 24 valandų gerti po pušų stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
229 Bedfcrd Are , Brcoklyn, N. Y.

Kampas North «-tos galvis.
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Kairiųjų organizacijų 
konferencija.

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
valdžią! ^es galime revo- 
liucijinį Rusijos proletari- 
jatą tiktai remti, bet ne dik
tuoti.”

Ant galo Michelsonas 
pataria išrinkti komisiją 
tam tikrai rezoliucijai para
šyti.
_ Kapsukas praneša, kad 
jis jau turis tuo klausimu 
rezoliuciją parašytą, todėl 
komisija nereikalinga. Jei 
kas noris, galis rezoliucija 
nuo savęs paduoti. Michel
sonas sako, kad tokios re
zoliucijos bus maždaug 
vienpusiškos ir sukels daug 
ginčų. Kapsukas nori, kaa 
jo autoritetas eitų vienas ir 
„kairiųjų kairieji” taip nu
balsuoja.

Posėdis uždaryta ir išei
ta pietų.

Po pietų Kapsuko pozici
ją kritikuoja drg. Herma
nas (ne delegatas). Jisai 
taip pat nurodo, kad drg. 
Kapsuko teorija neišlaiko 
kritikos. „Kurgi Kapsuko 
prirodymas,” klausia * Her
manas, „kad atsisakius ru
sams kariauti Vokietijoj 
kils revoliucija? Draugijos 
gyvenime nėra tokių taisyk
lių, kuriomis vadovaujan- 
ties butų galima be apsiri
kimo išvesti iš duotųjų są- 
lygu pasekmę. Čia nega! 
pasakyt taip kaip matema
tikoj, kad du syk du bus ke
turi.” Hermano nuomone, 
Kapsukas perdaug drąsiai 
sprendžia ir visai nesiskai
to su gyvenimo liogika. 
Hermanas yra tos pat nuo
monės, kad mes negalime 
Rusijos revoliucijonieriams 
diktuoti, nes jie ne maži 
vaikai, o prie to jie būdami 
ant vietos geriau gali žinot, 
kokios taktikos jiems reikia 
laikytis. Mes nežinom, ko
kios dabar Rusijoj sąlygos.

Atsistojęs drg. Šukys įsi
karščiavęs šaukia: „Pasa
kykit, kodel jus norite šitą 
buržuazišką valdžią patu- 
rėt? Ar jums gaila Gučko- 
vo? Ar jums gaila Miliu- 
kovo? Jus vis kartojat, 
kad jus nežinot, kur jus 
stovit. Bet mes turim žino
ti, kur mes stovim.”

Drgė Hermanienė reika
lauja, kad drg. Šukys ne
kraipytų kitų minties. 
„Mes"nesakom, kad mes ne
žinom kur mes stovim,” ji 
užreiškia; „mes žinom kui 
mes stovim; mes tik neži
nom, kaip dabar Rusijoj da
lykai stovi.”

Reikia pasakyti, . kad 
kraipymu kitų minčių ir žo
džių draugas Šukys labai 
pasižymėjo. Jis, matai, uo
lus Kapsuko mokinys. Kap
sukas tame tai jau spe
cialistas. Argumentų ji
sai beveik nekuomet ne
vartoja. Jis tik iškraipo sa
vo oponento mintis, deda i 
jas visai priešingą prasmę 
ir sako, kad taip kalba tik 
social-patriotai. SocialpaĮ- 
riotas pas jį ir Čcheidze, ir 
Sokolovas ir kiti. Tikras 
tarptautinis socialdemokra
tas yra tiktai jisai, Kapsu
kas, ir tie, ką jam pritaria.

Po ilgų ginčų įnešta už
daryti diskusijas. Drgė. 
Hermanienė įnešė, kad rei
kia padaryti iš to koks nors 
išvedimas. Michelsonas sa
kosi turįs rezoliuciją. Kap
sukas sakosi irgi turįs rezo
liuciją. Pastarojo rezoliu
cija skamba taip:

"Mes, lietuvių darbininkų 
kairiųjų organizacijų atsto
vai, susirinkę konferencijoj 
1917 m., bal. 1 d., lenkiame 
galvas prieš kritusius kovoj 
su caro valdžia Rusijos revo
liucijonierius ir siunčiame sa
vo džiaugsmingą sveikinimą 
revoliucijoniniam Rusijos pro
letariatui. kuris, nežiūrint Į 
prieštaravimus buržuazijos 
klesos, pakėlė raudona revo
liucijos vėliavą ir patraukęs

I savo pusėn geresniąją armi
jos dalį numetė carą su jo val
džia, pakėlė galingą proletarą 
prieš jau 2’A metų besitę
siančią nuodėmingą žmonių 
skerdynę ir kelia revoliucijos 
obalsį į kitas, imperialistinės 

j karės ir viešpataujančių klesų 
baisiai nuvargintas ir nualin
tas, kraujuose ir ašarose skę- 
s.-f’čias ir su badu besigru
miančias, panašias j Rusiją 
šalis.

"Mes pasipiktinam Rusijos 
buržuazijos pastangomis su
čiupt revoliucijos laimėjimus 
ir pačiupus i savo rankas val
džią toliaus tęsti nedoriausią 
ir kruviniausią karę.

’ Mes pasmerkiam tuos so
cialistus, kurie paturi buržu
azijos valdžią ir karės tęsimą, 
nes tą valdžią paturint ir ka
rę tęsiant greitai vėl pradės 
karės diktatūra viešpataut, 
kad sumindžiot iškovotas dar
bininkų klesos laisves, demok
ratijos teises ir kitus revoliu
cijos laimėjimus. Tai nepa
greitins revoliucijos kilimą ki
tuose kraštuose, o atstums jį.

"Mes matome, kad revoliu
cija Rusijoj tik prasidėjo ir 
valdžią iaiko savo rankose 
buržuazija, kuri tik spiriama 
revoliucijinės darbininkų kle
sos ir armijos dalies, sutiko 
duot amnestiją, žada sušaukt 
Įsteigiamąjį Seimą ir tt. Mo
narchija da negalutinai palai
dota. demokratiška respubli
ka, darbininkų klesos teisės ir 
lygios tautų teisės neapsaugo
tos, dvarų žemė nekonfiskuo
ta ir tt.

' Tik galinga Rusijos revo
liucijos valdžia, besiremianti 
darbininkų klesa, kurį turi su
telkt aplink save visas pris
lėgtąsias ir nuvargintas žmo
nių minias, gali apsidirbti su 
kontrrevoliucija, suokalbinin
kais ir pravest pilną demo
kratizaciją ir taiką.

"Juo galingesnis bus tas re- 
voiiucijinis Rusijos padėji
mas. juo greičiau jis persimes 
į kitas šalis, juo greičiau i- 
vyks taika, juo daugiau iško
vos sau teisių darbininkų kle
sa, juo lengviau įgis sau teisių 
ir laisvės pavergtosios tautos.

"Už tat mes visomis spėko
mis pasižadame remti tą re- 
voliucijini Rusijos judėjimą, 
remti materialiai ir moraliai 
tarptautinius revoliucijinius 
Rusijos ir Lietuvos socialde
mokratus. kurie atmeta ben
dradarbiavimą su buržuazijos 
partijomis, visokius deploma- 
tiškus jos ir politikierių ke
lius, ir kurie skelbia karę ka
rei, o ne paturėjimą jai.

"Tegyvuoja Rusijos revoliu
cinis proletariatas!

"Tegyvuoja Rusijos Revo
liucija! •

"Tegyvuoja tarptautiniai
socialistai!”
Michelsonas paaiškina, 

kad jis skaito netaktinga 
rašyti Rusijos žmonėms pa
mokinimus ir nurodinėti 
jiems, kaip jie turi elgtis, 
todėl jis savo rezoliucijoj 
tokių dalykų ir nerašąs. Jo 
rezoliucija skamba taip:

"Mes pripažįstam, kad 
dabartinis Rusijos politikos 
perversmas Įyra vienas svar
biausių klausimų šių dienų 
proletariato judėjime;

"Bet kadangi šitas pervers
mas yra da tik prasidėjęs ir 
revoliuciniam Rusijos proleta
riatui gali prisieiti dar ilgai Ir 
sunkiai kovoti, kad atsiekus 
kuodaugiausia savo klesai lai
mėjimų;

"Tai mes visomis savo j jė
gomis remsime socialdemokra
tų partiją, kuri siekia prie 
kuoplačiausios demokratiškos 
tvarkos ir visų pirmiausia 
stovi už darbininkų klesos rei
kalus.

"Mes karštai sveikinam Ru
sijos revoliuciją ir labai 
trokštame, kad jos banga nuš
luotų ir kitus Europos sos
tus.

"Mes esame grieštai priešin
gi kiekvienai tautų karei ir 
trokštam, kad dabartinė Eu
ropos skerdynė pasibaigtų 
kuogreičiausia.”
Prasidėjo diskusijos. Dr- 

gas Pruseika (ne delega
tas) sako, kad Kapsuko re
zoliucijos priimti taip, kaip 
ji yra, jokiu budu negalima. 
Joje per daug banališkumų. 
Reto, ji pasmerkia tuos so
cialistus, kurie palaiko da
bartinę Rusijos valdžią,- ir 
žada paramą tiktai tiems, 
kurie nepripažįsta bendra
darbiavimo su kitomis srio- 
vėmis. Dalykai Rusijoj ga
li taip susidėti, kad socialis
tams toks bendras veikimas 
su kitomis srovėmis bus vi-

isai neišvengtinas. Ir da-' 
bar, pavyzdžiui, Petrograde 
yra susitvėrusi Darbininkų 
Taryba, kurion įeina social
demokratų ir kitų darbinin
kų partijų atstovai Toji 
Taryba, kaip matyt, lošia 
tenai labai didelę rolę ir 
nedalyvauti joje socialis
tams negalima. Bet jeigu 
priimti d. Kapsuko rezoliu
ciją, tai tuomet jau mes tų 
socialistų remti negalime. 
Michelsono rezoliucija 
trumpa ir ją butų galima 
priimti, sako „Laisvės” re
daktorius, tik jos pabaigoje 
yra vienas neaiškumas: te
nai nepasakyta aiškiai, ko
kią partiją remti.

Drg. Herman nurodo, kad 
Kapsuko rezoliucija baisiai 
nenuosekli. Jis rezoliucijos 
pradžioj sako, kad revoliu- 
eijonieriai pritraukė save 
pusėn geresniąją valdžios 
dalį, o toliaus jau ragina tą 
valdžią griauti.

Drgė Hermanienė pata
ria išrinkti komisiją ir te
gul ji iš tų dviejų rezoliuci
jų padaro vieną. Kapsukas 
sako, kad jo rezoliucijos 
keisti negalima. Kapsuko 
rezoliucijos nenuoseklumus 
nurodinėja Plepys (ne dele
gatas), Dusevičia ir kiti 
Už tą rezoliuciją stoja Šu
kys ir kiti Kapsuko šalinin
kai. Kapsukas taipgi savo 
rezoliuciją giria ir sako 
kad ją galima priimti, tik1 
reikia pataisyti „Redakciji- 
nę dalį.” Balsuojama. Už 
Kapsuko rezoliuciją 9, už 
Michelsono 4. Mažuma tuo
met apreiškia, kad ji išneš 
savo rezoliuciją. Padaryta 
posėdžio pertrauka ir kai 
kurie delegatai išvažiavę 
namo. Paskui išrinkta da 
komitetas aukoms rinkti re
voliucijai ir konferencija 
pasibaigė.

Taigi išėjo fiasko. . Tau 
konferenciją rengiant nie
kas daugiau ir negalėjo iš
eiti.

Lietuvos Soc-Dem. Par 
Atskaita.

(Už vasario ir kovo mėn.)
V. Klimas iš Franklin, N 

J. $10.00;
A. Staniškis iš Franklin 

N. J. $10.00;
per V. Kapsuką surinkt; 

Phila., Pa. $109.00”;
per V. Stankų iš Easton 

gauta $6.25; (aukavo šie 
draugai: F. Bačkis $1.00, A 
Stankevičius 50c., L. Bač
kis, L. Valančius, J. Jonai 
tis, K. Jankauskas, P. Klo 
va, A. Tirvidis, Z. Tarvidai 
tis, M. Griciunienė, J. Jan 
kauskas, P. Treinaitis, M 
Urba, J. Ragauskas, K. Žen- 
čius, B. Sleger, A. Urba, B 
Davidonis, J. Skodis, M 
Bondžinskaitė, V. J. Stan 
kus po 25c.)

W. J. Las iš Phiiadelphia 
Pa. $5.00.

Binghamton, N. Y. LSS 
23 kp. koncerte $26.72.

Carnegie, Pa. J. Gatavec 
kas prisiuntė $30.00 (pavar
dės aukotojų pasiųsta V. 
Kapsukui).

Bronislovas Račkauskas. 
Endicott, N. Y. $10.00;

Ciiffside, N. J. 250 kuop 
LSS. susirinkime suaukau 
ta $4.50 (aukavo šie drau
gai : po $1.00 Bražnas, S. Ki
sielius, Katėnas, J. Degulis. 
Steponavičia 50.)

Lowell, Mass. laike V. 
Kapsuko prakalbų surink
ta (203 LSS. kp.) $8.06.

Newarko Jaunuomenės 
Kliubo prakalbose 25 d. ko
vo, 1917 m. $42.10.

LSS. IV rajono (New 
Yorko apygardoj) vakarie
nėje Newark, N. J. $57.25.

Iš EJizabeth per Petrašiu- 
ną $23.51.

Per Kapsuką nuo J. M. $1 
nuo J. Neviacko $5.00 ir nuo 
X Neviacko $2.00; viso $8.

Laike P. Grigaičio prakal-

• »t

lakite
Al L. SjHpntas

!

Sudentas. iV

S. Baracevicius.
GRABORIUS.

Palaido ju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidojo už 45 dolerius, 
maža už 15 doL

Farmos!!

Dangus rytų pusėje u ' 
mažu temo, priimdai s 
javą spalvą, gi vukui 
sėj žėrėjo visomis saulė! .- 
užių parvomis.

Nusileidžiančios 
rausvi spinduliai, pcrs; de- 
danii pro auksu sįulėtus de 
besius pamažu kopė vis 
štyn ir augštyn į n 
viršūnes ir kalnų kauva• u? 
pratęsiant vis ilgesnius i 
ilgesnius šešėlius ant ja 
nos minkštos vejos ir gėlė
mis išpuoštos žemės.

Medžiuose paukšteliai r 
dienos triūso prie gaminiui 
sau. lizdelių, tarsi dėl paly
dėjimo labdarės, sauhu.ė> 
sučiulbo, bet tappat pamažu 
viens po kito tilo, tik kui 
baloj, griežlė vis guviau 
griežė, t 
ta laisve, 
nedrumsčia iš 
žęs žmogus.

♦

Iii, Iii

TU

- ' ais sav 
-ikitos, i
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-! Ant

į motis
-i Miega
- nušniokščia.
■ lengvutis
-: R
;skrenda j

I iau
i džia 
snab

Ty
I fi V"_
l sriovė 
da a"

o balsais nepritaria 
: latomai senai• sumi-

po kito tilo, 
griežlė vis 
tarsi naudodamas! 

, kurios jai dabai 
laukų sugrį-

Tyla.
Išgęso 

skutimai

* *

ant daugaus pa- 
spindulių atspin

džiai, ant žemės išnyko šešė
lių ruožai, susiliedami į vie
ną nakties spalvą.

Nutilo balsai. Žmonės i. 
visa gamta sumigo.

Miega, sapnuoja...
Ant snaudžiančių žolyne 

ir nulinkusių gėlių galvelių 
krinta gaivinanti rasa. 
Krinta, kristalizuojasi į ži
bančius sidabriniuose mėnu
lio spinduliuose lašelius i 
girdo augmenų sielas nauja 
;pėka, reikalinga rytojaus 
dienos kovai....

Balzganu ruku prideng
tos pievos viduriu, vingiuo
damas tarpe ant jo nulinku
sių karklų, tyliai teka upe
lis, žaizdamas mėnulio spin
duliais, kurie virpa ir mirga 
skeveldrų ardomose upelio 
srovėse.

Tyla....
Net ir triukšmingas va/ 

lių koncertas jau nutilo, tik 
retkarčiais tyliai lyg nepa
tenkinta suturkia viena — 
kita, bet joms jau chorališ-

vt • • •

i

kalnelio stovi šimta- 
surambėjęs ąžuolas, 
r jis. Miega net ir 

Jo sunkių lapų 
vėjelio dvelkimas i 

<įstengia supurtyt, dėlto, 
is šalin nuo senio! 

- ic-s apušėlės, žai-j 
minkštučiu rubli, 
bučiuja.... 
Ramu ir lengva.

Gaivinančio vėsaus oro! 
g'rdo krutinę ir tei-l 

tlgaiva, gimdo Ilgesius,! 
kurie išt 
bylbus < 
oegalinėi 
kur vos a 
gždu 
paslapčių 
nežino

Puiki, žavinga, graži 
gamta ’ Maloni, slaptinga 
pavasario naktis!

* * ❖

Žmonės ramiai sau miega, 
bet ne visi. Be manęs da 
nebemiega ir jiedu stovėda
mi atsirėmę į beržą, kuris 
savo plonutėmis nusvirusio
mis šakelėmis pridengęs glo- 
ooja juos ir klausosi jų ty
rios, širdingos kalbos.

Jis spausdamas jos ran
ką pilė savo krutinės dre
ba? eiomis nuo susijudinimo 
Mpomis sušnabždėjo jai:

—Sudiev!...
„Sudiev” 

šlamėjęs beržynas.
Ir jis netrukus išnyko ber

žyno tankumoj.
Jinai valandą stovėjo nu- 

.eidusi galvą. Paskui sykiu 
su galvos pakilimu pakilo ir 
jos krūtinė, iš kurios išsi
veržė gilus atsidūsėjimas 
sykiu su žodžiais: „Veltui 
laukti!... Ir ji taipgi netru
kus išnyko, tik palikau aš 
vienas su savo mintimis...

Graži gamta, slaptinga 
gamta....

Kiek gema ir gaišta sva
jonių, troškimų ir vilties be- 
mimėse gyvenimo erdvėse...

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 
vietų prie miestelio ir mokyklos. 
Mes norime čia sudaryt naujų 
Lietuvą.

Sanborn Company
% Lithuanian Colony Director

EAGLE RIVEIČ, WIS.

,ut
;us
/f I >

i ūkę kai vėjelio ne- 
’ veikimas skrenda 
uis erdvėmis į ten, 
kia įmatoma žvai

rė mirkčioja savo pilna 
akute ir vilioja į 

? gelmes.
i, ž

Maloni

Telephone: Back Bay 4294
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Natoli didžiojo miesto knygyno, 
BOSTON, MASS.

♦

atkartojo su-

Gerisusias Lietuvio
8ALONA3 IR RESTAURACIJA. (I

Sveiki goriausios rųiies gėrimai 
ir užkandžiai. Patarnavimas prie

lankus.

< v r

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

S. Baracevicius
258 Broadway, So. Boston, Mana. 

Telefonas: So. Boston S39-J.

h 
v 
)

: Parankiausia Lietuviška užeiga, 
fi J. MATHUS ■
<342 Broadway, So. Boston, Mu*. j'i

T

Paprastas Pasikalbėjimas 
apie Amerikoniškus 
Laikrodėlius

1NGERSOLL išdirbo daugiau laikro
dėlių, negu visi Amerikos išdirbėjai 
sudėjus į krūvą — 50 milionų išviso. 
Tas jums rodo, kad Ingersoll supran
ta, ko Amerikos žmonės nori.
Žmonės reikalauja Waterbury, nes jis pa
rankus ir tikrai laiką rodo, taipgi stiprumu 
atstoja visus brangius laikrodėlius. Su vi
somis tomis ypatybėmis, jo kaina tik $3.00.

f

Du iš 18 
Modelių

Pasiklausk
Pardavėjų

Radiolite $4
Rodo laiką patamsyj. 
Rodyklė ir numeriai 
žėri su radiumu. Lai
ko daugiau 10 metu.

Plain Dial $3
• 

Akmenuotas, su kitų 
brangių laikrodėlių 
ypatybėm, kaip geras 
varpstis, šriubeliai ir 
tt. Gvarantuotas.

WATERBURY

bų, Akron, O. per S. Rei-• cialistai. 
kauską $23 31.

Hartford. Conn. per J 
Tirvą $11.25.

So. Bethlehem, Pa. laike 
paskaitų LSS. 31 kp. $7.75.

V. Prusis, Chicago, $5.00.
Išviso per vasario-kovo 

mėn. $397.70.
Įplaukė $70.95.
Nuo sausio 1917 likę $70.- 

95. sykiu — $468.65.
Išlaidos už vasario-kovo 

mėn. 1917.
Drg. L. Trockiui, „Novy 

Mir” red., paskolinta kelio-, 
nei į Rusiją, kurion nuvyko; 
revoliuciios tikslais, $100.- 
00. “ *

Tam pačiam tikslui kitam 
”Novy Mir” redaktoriui G. 
Čudnovskiui $100.00.

Ižde liekasi $268.65.
L. Pruseika

Visos konstituci
ni'ės gvarantiios likos su-j 

A.1 spauduotos, o vieton to visoj Į 
i šalyje paskelbta karės sto
vis. • |

Sveikata
& pajiegos 

ir 
energija

J

REVOLIUCIJA ISPANU I 
JOJ IR ITALIJOJ.

Berlynas sakosi gaunąs į 
žinių per Šveicariją, kad, 
Italijoj prasidėjo revoliuci
ja, kuri smarkiai platinasi' 
ir stiprėja. Daugelyje mie
stų esąs paskelbtas jau ka
rės stovis.

Amsterdame gauta žinių, 
kad Ispanijoj taipgi prasi
dėjo revoliucinis judėjimas. 
Valdžia esanti stipri ir iki 
šiol da laikosi, bet darbinio- 
kų judėjimas apima visą ša
lį ir valdžiai gresia kasdie-' 
na vis didesnis pavoju-. ■ 
Darbininkai buvo apskelbę,' 
visuotiną streiką, o Ru/ijo. j 
revoliucija d a daugiau pa
drąsino Ispanijos proleta
riatą, kuriam vadovauja so-

• • DYKA
ŠITAS^BRANGUS
VADAS 1 SVEIKATA

• v
” • • • t :■ t

Jam© aprašoma aiškioje, paprastojo kalbojo apio tokias 
ligas, kaip arba kraujo užnučdi'taas, spuogai, odos ligos,
soči skauduliai, triperis, užkrečiamos ligoj, aorvjškaa silpnu
mas, nusHpnėjimas, spermoteroa, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškii-šlapkao ir kitos ligos, kurios tik kankina

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlygi nima..

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvariu3, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusuly? ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžiu Ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; r.ucTtulžingumo užpeulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęa rytmetyje f Ar 
turite juodus plėtmu3 apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas; draugijosAr 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą? Tie lymptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose canlygose ir kad. jums reikalinga mediKoliška priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums ap-.o musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių ; jų senų laikų sveikatą, spc'uį ir stiprybę — ir kaip tapti vyra tarp vyrą. 
Tai yra sandelis žinios ir užtari gerą, sveiką patarimą ir Informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurio 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kai/ jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
Jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

v

Pristasldi Šitą ilykat DiKdamos Knygos Kuponą Sarges
DR. J. RUSSELL PRICE CO„ L.501 Madbcn A CJlnton St.., Chicago. HL ,

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti Tysai dykai, apmokėta 
paėta, jūsų brangią medikaližką Lxygą.

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

Gatvė ir Noė........................................................ . ..............................................................
?.......... Valstija
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Krikščioniškoji "moralybė' 
supudė žmoniją.

Balandžio 8 Paine 
svetainėj buvo viešas 
rinkimas, kame laikė 
kalbą anglas Joseph Mc- 

Kadangi prie visų stočių, Cabe. Kalbėtojas kalbėjo 
tiltų, prieplaukų, tunelių ir 
tt. stovi ginkluota sargyba, 
kuriai yra isakvta šaut ir 
užmušt kiekvieną m paklau-i. 1
santį karaulninko įsakymo, 
pereitą nedėldieni atsitiko 
nepaprastas atsitikimas. 
Devinto pulko milicijos na
riui stovint ant sargybos 
prie Imigracijos stoties, 
kur stovi užgriebti vokiečių 
laivai, atėjo civilėmis dia- 
panomis pasirėdęs vyriškis, 
kad sėdus va’tin. Milicnikas 
atstatė į atėjūną sa o šau
tuvą, bet vyriškis sma diai 
stūmė šalin milicniką ir nei 
žodžio netaręs nuėjo savo 
keliu. Milicnikas atsikėlęs 
tuoj raportavo savo seržan
tui, kuris įsakė sargui drą
suolį suimti ir atvesti, o 
jei priešinsis, nušauti. Mi
licnikas išpildė įsakymą ir 
drąsuolį atvedė pas seržan
tą. Drąsuolis atėjęs palie
pė seržantui milieniką areš
tuoti už nepagerbimą regw-» 
liarės armijos 'oficieria?^V ' J
kuriuomi yra tasai drąsuo
lis. Bet seržantas atsakė, 
kad milicnikas išpildė savo 
pareigas ir paliepė sargy
bai paimt reguliari kareivį, 
kuris turėjo atsiprašyti, te
čiaus visgi likosi nubaustas, 
pasiuntimu uosto tvirtovė ). 

Šitas atsitikimas parodo 
kokį aristokratizmą išvysto 
militarizmas, kaip panieki
nančiai reguliaris kareivi? 
žiuri į milicniką.

Kareivis atsisakė klausyt 
milieniko.

Hali 
susi- 
pra-

A pvaikščioj iir.as Rusijos 
Revciiucijos.

Bus ateinančios nedėlioj. 
15 balandžio-April, 1917, 2 
vai. po pietų, Peoples Temp- 
le’s salėje kamp. Berkeley. 
st. ir Columbus avė., Bosto
ne. Kalbės: John G. Ohsol, 

atstovas, 
L. Pruseika, 

redaktorius, lie- 
, red. 

’ rusiškai; T. 
Raivaaja,” fi- 

niškai; S. Friedman—žydiš- 
’ kai. Grajįs Roxburio Lat

vių orchestra. Įžanga dy
kai. Apvaikščiojimą rengia 
susivieniję Įvairių tautų so
cialistai: lietuviai, latviai, 
rusai, finai, žydai ir 
nuomenės Lyga S. P.

Kalbės
antrosios durnos 
angliškai;
"Laisvės” 
tuviškai; X. Bucharin 
”Novy M ir/ 
Sivjala, jed. ’

Friedman
Grajįs Roxburio Lat 

a. Įžanga dy
.111

jau

Gerb. Bulotai jau 
išvažiuoja.

Šios sąvaites pabaigoje 
gerbiamieji svečiai Bulotai 
jau išvažiuoja. Ketvergo 
vakare draugai rengia 
jiems atsisveikinimo vaka 
rienę pas pp. Šidlauriri-. Iš 
So. Bostono svečiai važiuo
ja tiesiog Chicagon, kur at
einančio] nedėlioj. 15 balan
džio, rengiamas didelis kon
certas ”žiburėlio” naudai. 
Iš Chicagos, apie pabaigą 
šio mėnesio, pp. Bulotai va
žiuos į San Francisco. o iš 
tenai per Japoniją į Rusiją. 
Senelė Žemaitė, kaip rodos, 
pasiliks Amerikoj prie su
naus.
EKSPLIOZIJA KASYK

LOSE.
Kanadoj, netoli Femie, B. 

C., Coal Creek kasyklose 
Nr. 2 ir 3, 5 balandžio 
vakarą ištiko kelios eksplio- 
zijos ir užbėrė 34 darbinin
kus. Tik du angliakasiu iš 
Nr. 2 kasyklos pasisekė iš
gelbėt.

•i

Kalbėtojas 
apie Rusijos revoliuciją ir 
krikščionybę. Jis sako: 
"Rusijos revoliucija nuvei
kė reakcionierišką valdžią, 
bet privalo nuveikti ir baž
nyčios politišką despotiz
mą.” Jis tolesniai užreiškė, 
kad žmonija butų pažengu- 

i mažiausiai ant 500 metų 
pirmyn savo civilizacijoje 
ir kultūroje, jeigu žmoni] s 
progresą nestabdytų Romos 
popiežių despotizmas.

Peržvelgdamas žmonijos 
civilizacijos ir kultūros vy
stymąsi, kalbėtojas priro
dė, kad Europa, užkariauta 
popiežijos, liko? paskandin
ta moralybės puvėsiuose. 
Tuos pačius draugijinius 
klausimus, kuriuos šiandien 
žmonija svarsto, kaip autai 
moterų ir'darbininkų pilie
tiškos lygybės teisės, jau 
svarstė 2390 metų tam at
gal Graikijos 
Krikščionybė nustelbė vis;- 
kitus žmonijos ideal 
vieton pastatė nežinią i 
grabinį gyvenimą, 
gą moralybę vietoj 
visą savo mokslą 
ant tamsiausiųjų 
stabmeldiškų pasakų 
prietarų.

"Tai tikras paradoksa 
kad ir ši, taip turtinga tve
riamąja energija šalis, da 
šiandien nesibjauri varpų 
skambėjimais. Velykos 
juk nieks kitas, kaip tik ap- 
vaikščio jimas stabmeld iš-
kos ceremonijos m y tiško iš 
grabo prisikėlimo aigiptiš- 
kų dievų Isio ir Ozirio. 
Krikščioniškoji bažnyčia t.-;- 
tai pamėgdžiodama skelbia 
apvaikščiojanti Kristaus, 
prisikėlimą. Bet ar K ris įn 
yra Dievu? Ar yra prirody
mai. kad Kristus yra bu
vęs?” — klausia McCabe. — 
"Vis tai tik tamsus mytai ir 
pasakos neparemti jokiais; 
tikrais faktais." —

tam at- 
piiiečiai.

us ir jų 
r už- 

melagin- 
etikos, o 
pastate 

gadynių 
ir
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IŠDINAMITUGTA AMU
NICIJOS FABRIKĄ.

Anksti 10 balandžio rytą 
Chestor, Pa., mieste likos iš-j 
dmamituota Aetna amuni
cijos fabriką. Daugiau' 
kaip 50 žmonių užmušta ir | 
daugybė sužeista. Sakoma, 
kad ekspliozija surengė vo
kiečiai.

Tečiaus kada 
agituoti 

sukilo ir 
išėjo iš

Demonstracija šliupo 
prakalbose.

Balandžio 3 d. vakare Lie
tuvių salėj įvyko vietos tau
tininkų parengtos Šliupui 
prakalbos.

Žmonių susirinko gana 
•daug.

Šliupas išniekinęs kiei i- 
kalus, pradėjo smarkiausiai 
niekinti socialistus. Publi
koje matėsi didelis neramu
mas, bet žmonės kentė Šliu
po ataka:
pradėjo smarkiai 
už karę, žmonės 
demenstratyviškai 
salės. Iš kelių šimtų žmo
nių salėje pasiliko apie 50 
ypatų.

Policistas, kuris buvo šo
kęs prie pirmutinių demon
strantų, pamatęs, kad visa 
publika sukilo, nusigandę 
išbėgo. Atsivedė da tris 
policistus, bet žmonės bu . o 
jau iškrikę.

Prakalbų rengėjams pa
daugino lėšas ir tie atvesti 
trįs policistai, pareikalavę 
užmokėt jiems po 3 dol. O 
aukų nieks nedavė, tai ren 
gėjams prisiėjo patiem 
kišenius patuštint.

Katalikų demonstracija 
už karę.

Pereitą nedėldieni Dor- 
chesterio katalikų kliubas 
surengė didelę demonstra
ciją už karę. Ant Mceting 
House Hill kalno buvo susi
rinkimas dėl iškėlimo vėlia
vos. Susirinko apie 10.009 
žmonių. Dalyvavo parodoj 
ir airių jaunų vaikų milita- 
riška Šv. Vincento dr-ja. 
Prakalbas sakė apart kitų 
kalbėtojų taipgi monsigno- 
ras Petras Ronan, raginda
mas katalikus eiti karėn ir 
aukauti savo gyvastį ir as
menišką laimę...

Apsivedė, kad išvengus 
paėmimo karėn.

Percim ; anedėlį Bostono 
miesto re-line per visą die
ną 1 uvo j isigrudis jaunais 
V, e-.c . . reikalaujančiais 
iš i: '-•.štiiiinko leidimų

e i vedimo. Bėgyje 
išdlieta virš 100 porų 

privesti.
ai imasi apši
limus vyrai, tin- 

'•..jam ėmimui ka- 
—tarp 19 ir 25 me- 
us. Jie galvatru- 
i. eee.i, remdamiesi 

' . e i visupirma 
ėlius.

Bostone, tas 
ir kituose did- 

New Yorke 
išsiėmė leidimus 

'2 poros, Chica- 
i 150 porų. Kai

riausių, ka- 
raštininkai 
ir visai at

duoti tuos leidinius.

v

v

*
»

1

vien.
a p: i 
goję 
k u. r
dangi
nesv.snė ia. kitur

i
P p r? 1

i sfcrencija gegužinės 
reikalais.

Ln. ■ .i; s. kurios yra nu- 
tarusios prisidėti prie Ge- 
griinės šventės, teiksis pri- 

gatus į konferen- 
. kuri bus laikoma tais 
d.’.- ?■ balandžio, 7:30 

m. ą v.iLiie, lietuvių so- 
ciu'isią :u:ė.:. Kviečia gegu- 

antės rengimo komi- 
t ptp -ą
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8AUCIAUSIA 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

JOSEPII A. MAYNAR-—PREZIDENTAS

662-672 WASHINGTON ST.
su kuria esmi surištas bendrais ryšiais r.uo devynių metų. 
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdjrt jums pi:: gų, ka
da pirksite SIUTĄ, APSIAUTALĄ. DRABi 7.1US AR PASI
PUOŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ Ali ČEVERYKUS. 
Pas mus yra didžiausias pasirinkimas, ko t:': reik a. Musų 
pavasariniai siutai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau 
gatavi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Mes galime 
pritaikyt drapanas kiekvienam, nežiūrim ka p tas Lutų sunku, 
nes musų noru yra užganėdint musu remi j.'s. :-;ad juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mur.’.is j ;■•er.-k.-int, kaip 
daugelis kitų musų tautiečių ir prieteiiu kai per itikrino apie 
musų sąžiningą patarnavimą. Jeigu kutins neužganėdin
tas, tam su noru grąžiname pinigus be ji kio klaus mo.

MUSU KAINOS VYRIŠKU IR VAIKINAMS SIUTU NUO 
$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $3.00.

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

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

PADĖT PINIGUS Į BANKĄ 
GALIMA PR1SIUST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Rankoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.

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

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo 
nors neištikimose vietose, 
padėtų į saugią banką kuri 
po A’alstibės priežiūra ir

'. J. Bagočius; 
ir daugelis

pranešame, 
pinigų

kuri 
moka visiems’ teisingą nuošimti. 
Padėt j banką galinta ir po ma-

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

J. Rimkus
P. O. Box 36,

(17)
IRUS
.Holbrook, Mass.

Dr. David MLRcstn i
•

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, IV 
Rusiškai ir Vokiškai.

GYDO VISOKIAS LIGAS.
Valandos:

Nuo 8 iki 10 ryte. No 
2 iki 3 dieną, nuo 7 
8 vakare.

121 HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

.. S. S. 69-ji kuopa ren- 
i v. ’ . k'.ri puikų veikalą 

takais, kuri 
suba- 

Opera 
žinomoj 
eleveite-

. m 
ėčių 

vaiuiiiS 21 balandžio
> rakare Dudley 
ase, jau gerai 

iotoj r.'-ie Dudley 
io stoties.
Pasiskub

n - - i

V
r

inkite 
iškalno, 
'O

Ae eivio'7 R 
K. 1.išri-.ą 
o pe racijos k' 
•30 ko. nariu:

Ar žinot kokią įtekmę tu
ri Roma į pasaulio mokslą? 

no—nueikite pasiklau- 
Bagočiaus paskaitos, 

skaitys ketvergo va- 
balandžio LSS. 60

II.
Jei 
syt
kut 
kare
kp. sa.ėj.

SVARBIOS PRAKALBOS.
Su-engė Lietuvos Sūnų ir 

Dukterų Draugystė, nedė
liojo, 15 balandžio, 1917. 

Svetainėje 108 Par k st.. 
Chelsea, Mass. Prasidės 
2-rą va L po pietų. Kalbės 
draugas S. E. Vitaitis. Sese
ris Ona ir Padoncė Žvingi- 
1 lutės iš Lynno dainuos, S. 
Zaleskas pasakys du mono- 

‘ Kur geriau ant bur
iu ” Amerikoj gyve- 

Į draugiją laike šių 
:bų nauji sąnariai bus 

i už pusę įstojimo, 
kviečia L. S. ir D.

logu: 
do?” 
nant. 
prakat 
priima

Visus
D-jos Komitetas

ATRADO LAIKRODĖLĮ.
. Paauksuotą laikrodėli su 

retežėliu pirmą dieną Vely
kų atrado^ąnt kampo Dor- 
chester ir o-tos gatvių. Jei
gu pametė kurie nors iš lie
tuvių kreipkitės pas

Joną Ivanauską, 
296—3rd st,. So. Boston.

Lie

Puikus metinis

BALIUS!
Rengia So. Bostono 

tuvių Labdarystės Draugi
ja, bus ketverge, 19 baian- 
džia-Apr., 1917. Prasidės 
antrą vai. po pietų ir trauk
sis iki vėlai naktyje, Lietu
vių Salėje, kamp. E ir Silver 
gatvių, So. Boston, Mass.

Visus širdingai užprašo
Komitetas.

PASEK M1NG AS MOKSLIŠKAS
GYDYM

Seniems arb
Ar kenti

Ar jūsų pi: 
plaukai nev 
ti r.uo parkų, 
išbėrimo 
dedi pilk

Jeigu 
ros viršm 
kir.k, bet : 
tuojaus. 
pu. 
t4

H. S. Stone, Oph.D.
Akių

] Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS

SILPNUMAS.
, Jei jautiesi netekęs spėkų, 

silpnas, be noro valgyti, arba jei 
riršKinimo prietamsos atsakančiai 
nedirba, imk

Severa’s Balsam of Life
(Severos Gyvasties B&lsamas) 

Sustiprina jis visą organizmą ir 
prašalina vidurių sukietėjimą. 
Kaina 75c. — aptickose.

Kidney and Liver Remedy
(SEVEROS GYDUOLE NUO BKSTį 13 KEPENI

pasiūlyti tokiuosepasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme 
-rba į us!ė» uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini- 

ir rukštumo skilvyj. Kainosi, n::o kojų suputimo, geltligės 
ir $1.00.

Ervr.ic-ja skaesma* išnyko.
Po: X. Miliauskas. 11 Hieh-

I • .1 avė.. Ncvrton Upper Falls,
.. : r .■<--•: mums taip: ‘*Ken- 

t skiu.-mus kryžiuje ir ^o-
n ios.\ b. t skaitydamas jūsų ka- 
i rdoriu. ėmiau vartoti Šėtros

-»bs nuo inkstų ir jaknų ir 
.k i pasveikau”.

SEVEROS 
GYDUOLES
galima gauti visur ap tiekose. 
R ei k c lauk tik* ai tikrų •‘Sere- 
tos” gyduolių. bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
toje negalima gauti pirkti.

SVERA CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

š

AS DOVANAI. 
jaur.ier.:>, abiejų lyčių. 
:o netekimo plaukų — 

ūkai pražyla — Ar jūsų 
Sus ir limpanti —Ar ken- 

:. r.ieLčjimo ar galvos 
Ar esi nuplikęs arba pra- 

.cl .
esi kenčiančiu bent nuo vie- 

ir.ėtos plaukų ligos, nevil- 
it.- akis negerovę prašalint 
Atidėliojimas yra pavojin- 

išsirašyk tuojaus musų iliustruo- 
knvgelę:

TEiSLBĖ APIE PLAUKUS 
(parašytą garsaus europiško 

specialisto) 
GYDYMAS VELTUI

Mes norime prirodyt jums savo loc- 
nomis lėšom:kad Calvacura Hair 
Freatment vaistas sulaiko plaukų 
slirkimą, išvalo šašus ir išbėrimą ant 
galvos ir ataugina naujus plaukus. 
Mes pasiųsime jums $1.00 vertės 
Calvacura N 1 vaistų dėžutę sykiu su 

u knygute "Teisybė apie Plau
kus.” jei jus prisiusite mums savo 
vardą ir a .trasą sykiu su 10c. sidab
ru ar krasos ženkleliais dėl apmokė
jimo pasiuntimo lėšų.

Iškirpk žemiau tilpstanti kuponą ir 
pasiųsk i Union Laboratorv, Box 
538. Union. N. Y.

Please find enclosed 10c. to help 
< pay the di.- tribution expenses. Kind- 
. i !y send me at once your $1.00 Cal- 
I • eura Nl, ar.d your booklet ~ 
! ■ Thruth about the Hair.
i Indčk šitą kuponą laiškan ir 
Į rcsuck:
■J UNION LABORATORY,

Eox 53S. UNION,

Ar Žinai Pasaulio Žinias?
Ar Skaitai Vienintelį ir Didžiausią Lietu- 

viy Darbininkų Dienraštį

Naujienas”
Kiekvieną dieną, kada tūkstančiai darbininkų išei- 

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

Jeigu nesate matę "NAUJIENŲ,” tai skubiai pri- 
duokite savo antrašą ir gausite vieną kopiją 
"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.ezejimo

The

užaa-

N. Y.

M. ANDRIUŠIUTĖ, 
MOTERIŠKU RUDŲ SIUVĖJA.

/

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale 
?as:ovu bile rjba j 24 valandas. To- 

jdėl persitikrinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 

iduokit pasiūt man.
Tel. S. B. 2134-M

324 E street. kampas Broadvray 
SO. BOSTON. MASS.

I THE MAGIC SHOP.
Į Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
’ dirbtuvę. Dirba viso k.u steku dulktas. Jei 

nori Jauti :t.:i ą k .. į? prisiųsk štampą 
ir tuoj gaus. Adresuokite taip:

YKS K5ACIC SMOP,
P. O. 3OX 309. HOL3HOOK. MASS.

cS» V \ \

Geriausia 
Lietuviška

So. Bostone 
, ir apielinkėj

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
25c
50c
25c
50c
2«c
25c

1.00
1.00

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams...............
Vaikų ramintojas ...............
Nuo suirimo nervų ...........
Bobro lašai .......................
Nuo saulės nudegimo _____ 50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų 15c
Kraujo Valytojas ............... 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo ........... $1.00

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 .......... 1.03
Gydu. nuo ’T<ornų’’ 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st'. $9. Baste, Sass




