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RUSIJOS REV0L1UCIJ0N1ERIA1
ATSKIROS TAIKOS NENORI.

Durnos Social-IJemokratų 
telegrama Amerikon.

Amerikos socialistų kon- 
gresmanas Meyer London 
mušė durnos social-demok- 
ratų vadui N. C. Čcheidzti 
telegramą, klausdamas jo 
teisingų žinių, kaip dabar 
Rusijos socialistai 'žiuri i 
karę: ar jie nori atskiros 
taikos su Vokietija, ar ne.

Balandžio 21 d. Washing- 
tone gauta iš Petrogrado 
nuo dūmos socialdemokra
tų pildomojo komiteto atsa
kymas, kame pranešama, 
kad „visa Rusijos revoliuci
nė demokratija’’ priešinga 
atskirai taikai. Telegrama 
skamba:—

„Kaip jau buvo pasakyta 
Darbininkų ir Kareivių Ta
rybos dekleracijoj, visa re- 
voliucijinėRusijos demokra
tija reikalaujanti ne atski
ros taikos, bet tarptautinės 
taikos be jokių užkariavi
mų, be jokių atlyginimų, 
kad visos tautos galėtų lai
svai gyventi ir plėtotis, ir 
trokšta, kad visų šalių dar
bininkai darytų viską, idant 
taika ant tokių pamatų kuo- 
greičiausia Įvyktų.”

Be to da par Londoną at
ėjo žinia, kad septynių Ru
sijos armijų delegatai 19 ba
landžio turėjo Petrograde 
konferenciją su Darbininkų 
ir Kareivių Taryba ir klau
sė. ar taryba pritaria atski
rai taikai, ar ne. Kairysis 
social-demokratas M. Soko- 
lovas tarybos vardu atsakė:

„Taryba atmeta visas kal
bas apie atskirą taiką.’’

Pagalios prof. Miliuko- 
vas, kuris dabar užima už
sienio ministerio vietą, kal
bėdamas Į francuzų ir ang
lų darbininkų delegaciją, 
kuri pribuvo Rusijos darbi
ninkų ir kareivių suvažiavi- 
man, pasakė: „Rusijo są
jungininkai neprivalo bijo
tis, kad Rusija juos pames. 
Mes sunrantame, jog kilus 
revoliucijai jus galėjote bi
jotis, kad mes galime netek
ti spėkų atsilaikyrilui. Bet 
aš meldžiu jus pranešti sa
vo žmonėms, kad sudemo- 
kratėjus Rusija liko du syk 
stipresnė ir kad ji apgalės 
visus sunkumus, kokius tik 
karė ant jos yra uždėjus.”

Petrogrado laikraščiai aš
triai kritikuoja kraštutini 
socialdemokratą Leniną, 
kuris sugrįžęs iš Šveicarijos 
patarė laikiniai valdžiai da
ryti su Vokietija atskira 
taiką. „Russkaja Volia” 
sako, kad tarp Lenino ir bu
vusio caro ministerio 
Štiurmerio nėra jokio skir
tumo, nes ir vienas ir kitas 
nori patarnauti kaizeriui.

PRIEŠTARAUJANČIOS 
ŽINIOS APIE SOCIALIS
TŲ TAIKOS KONGRESĄ.

Žinios Apie socialistų tai
kos kongresą skrenda iš už 
jurio kaip antis pavasario 
metu ir kiekviena tų žinių 
vis kitokia. Visų pirmiau
sia buvo pranešta, kad vo
kiečių socialistas Scheide- 
mann su kaizerio pritarimu 
išvažiavo Danijon ar Švedi- 

jon tartis su rusų socialis
tais apie karės baigimą > 
bet vėliau šita žinia buvo at- j 

i šaukta. Ant tų pėdų paskui • 
vėl buvo paskelbta, kad ta
rybos dėl to kongreso at- 

. naujinta ir jis įvyksiąs. Tuo 
tarpu atėjo žinių, kad į tą 

‘ kongresą ir delegatai va
žiuoja. Iš Haagos išvažia-; 

, vęs olandų socialistų atsto-! 
vas Troelstra; nuo italų so-! 
cialistu parlamentarinės ■ 
frakcijos išvažiavęs Odinoi 
Morgari ir keli delegatai 
nuo sindikalistų frakcijos;1 
Tarptautinio Socialistų Biu
ro sekretorius taipgi išva
žiavęs i Stokholmą. Vy- 
riausis suvažiavimo tikslas•; 
esąs tame, kad aptarti, ko
kiu budu galima butų kuo- 
greičiausiai pabaigti karę, 

i Svarbiausia čia rolė, sup
rantama, turėtų išpulti ru
sų socialistams, kurie, kaipo 
revoliucijinis elementas, 
Rusijoj dabar turi didžiau
sią Įtekmę. Tečiau rusų 
Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba, kurioj yra atstovau
jamos visos socialistų srio- 
vės, -dabar praneša, kad ji 
apie tokį taikos kongresą, 
nieko nežinanti ir kad rusų’ 
socialistai jokių atstovų į jo
kį suvažiavimą užsienin nė
ra siuntę. Ir telegramos 
dabar praneša, buk Danijos 
socialistas ministeris Stau- 
ning paskelbęs, kad socialis
tų taikos suvažiavimas bu
siąs gegužės pradžioje. Ji
sai išreiškęs viltį, kad ir A- 
merikos socialistai tame su
važiavime dalyvausią.

GENEROLAS IVANOVAS 
ĖJO Už CARĄ.

Revoliucijai prasidedant, 
generolas Ivanovas buvo pa
skirtas vyriausiuoju vadu 
kariškojo Petrogrado ap
skričio. Kuomet prasidėjo 
sumišimai, Ivanovas įsakė 
garnizonui iš Carskoje Selo 
eiti prieš revoliucijonierius; 
bet garnizonas, perėjęs du
rnos pusėn, nusiuntė pas! 
Ivanovą tris delegatus pasi
tarimui. Generolas Ivano
vas atsisakė su tais delega
tais kalbėti ir liepė juos tuo- 
jaus areštuoti. Tuomet jam 
paaiškinta, kad jeigu karei
vių delegatai nesugrįš tuo- 
jaus sveiki ir laisvi, tai sun
kioji artilerija, kuri stovi 
netoli rūmų, kuriuose ran
dasi carienė, tuojaus tuos 
rumus nušluos nuo žemės 
paviršiaus.

Matydamas, kad kova 
pralaimėta, generolas Iva
novas pasislėpė.

„Birž. Viedomosti.”

VOKIEČIU SOCIALISTAI 
REIKALAUJA PRISI

PAŽINIMO.
Vokiečių socialistų di

džiumos organas „Vor- 
waerts„ redakcijos vardu 
sako:

„Vokietijos valdžia pri
valo turėti drąsos ir pasa
kyti žmonėms gryną teisy
bę, kad diktuoti taikos išly
gas visam priešų pasauliui 
nėra galima.”

Proletariatas tik pūstelėjo — ir vienas „Dievo pateptinis” nulėkė nuo žemės 
kamuolio stačia galva. Kaip išrodo, tai ir su likusiais gali būt tas pats.

RUSIJOS .LIKIMAS PRI
GULI NUO DARBI

NINKŲ
Rusijos premjeras Lvo

vas ir karės ministeris Guč- 
kovas išleido Į amunicijos 
darbininkus atsišaukimą, 
kame sako, kad visas Rusi
jos likimas priguli nuo dar
bininkų. Darbininkų galė
ję yra palaikyti iškovotą 
laisvę ant visados, arba 
duoti vėl senai vergijai su
grįžti. Atsišaukimo tiks
las — paraginti amunicijos 
darbininkus, kad jie negai
šintų nei vienos darbo va
landos be reikalo.

VISA RUSIJA ŠVĘS 
PIRMĄ GEGUŽĖS.

Šįmet pirmu syk Rusijos 
istorijoj visa šalis švęs tarp
tautinę darbininkų šventę 
— Pirmą Gegužės. Visuo
se miestuose ir miesteliuo
se bus rengiamos didelės 
demonstracijos ir milionai 
žmonių maršuos po raudo
na vėliava. Po demonstra
cijų bus laikomi mitingai, 
kur socialistai ir revoliucio
nieriai sakys prakalbas. Ge
gužinę šventę apvaikščiot 
nutarė Darbininkų ir Ka
reivių Taryba, kuri dabar 
Rusijoj lošia svarbesnę rolę 
negu durna.

Kad nesugaišinus nei vie
nos darbo dienos, revoliuci
nė Darbininkų ir Kareivių 
Taryba nutarė, kad nedė- 
lioj, 29 balandžio, butų visą 
dieną dirbama, o utarninke, 
1 gegužės — švenčiama.

Kunigija su buržuazija 
Gegužinės Šventės labai ne
mėgsta.

KITA RUSŲ PARTIJA 
VAŽIUOJA PER VO

KIETIJĄ.
Pereitoj savaitėj rąšėm, 

kad vokiečių valdžia davė 
leidimą rusų socialistams 
grįžti iš Šveicarijos per Vo
kietiją ir parūpino jiems net 
speciali traukinį. Dabar gi 
telegramos paneša, kad ir 
kita- partija rusų socialistų 
važiuoja per Vokietiją. Ši
tie esą daug radikališkesni 
da ir už Lenino partiją. Jie 
esą lygus kun. Krapotkinui. 
Bet kun. Krapotkinas yra 
anarchistas, o ne socialistas.

RUSAI LAUKIA VžFŪOLIMO 
ANT PETROGRADO.

SĄJUNGININKAI NE
DUODA VOKIEČIAMS 
LAIKO PASITAISYT.

Apie vokiečių užpuolimą 
ant Petrogrado vėl pradėta 
kalbėti. Šiuom kartu rusai 
yra giliai įsitikinę, kad vo
kiečiai rengiasi atakuoti jų 
sostinę nuo jūrių ir sausže- 
mio. Tuo tikslu jie traukią 
daug kariumenės Rygos- 
Dvinsko frontan ir koncen
truoja laivyną Baltijos jū
rėse.

Negana to, vokiečiai nori 
’ da pasėti tarp rusų karei
vių nepasitenkinimą. Tuo 
tikslu jie pradėjo mėtyt Į 
rusą pozicijas bombų iš sa- 

I vo orlaivių, kurios sprogda
mos išmėto kurstančias 
proklamacijas.

ŠVEDIJOJ PRASIDEDA 
REVOLIUCIJA.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad švedų sostinėj Sto- 
holrne pereitoj savaitėj įtai
syta alkanų žmonių demons
tracija labai išgąsdino val
džią ir paskalai apie revo
liuciją eina po visą šalį. Su
sirinkę ties parlamentu 
žmonės užsilaikė ramiai, bet i 
šauksmai už respubliką ir 
revoliuciją girdėjosi gana 
tankiai. Karaliaus rumus 
saugoja jurininkų infante- 
rija.

PASKANDINO DU LAI
VU SU SUŽEISTAIS. 

Šiomis dienomis vokiečių 
i submarinai paskandino du 
anglų Raudonojo Kryžiaus 
laivų, kurie vežė sužeistu* j 
kareivius. Žuvo 75 žmonės, 
tų tarpe ir 15 sužeistų vo
kiečių. Skandinti Raudo
nojo Kryžiaus laivus tarp- 

j tautiniai įstatymai drau- 
' džia.

STATYS MTLSONUI PA
MINKLĄ.

Francuzijoj, Deaurille 
mieste, majorui sumanius, 
gyventojai nutarė pastatyt 
Wilsonui paminklą.

MIRĖ GEN. BISSING.
Pereitoj są vaite j r■ ’ - 

nuo plaučių uždegimo B 
j gijos general-gubernatori. < 
gen. von Bissing.

TURKIJA PERTRAUKĖ 
SU AMERIKA REIKA

LUS.
Turkijos valdžia paskelbė, 
d sekdama savo talkinin 

kės Austrijos pavyzdžiu ;; 
taipgi nutarė pertraukti su 
Amerika ryšius.

PASVEIKINO RUSIJOS 
DARBININKUS.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Gomper- 
sas pasiuntė socialdemokra
to Čcheidzės vardu telegra
mą su pasveikinimu Rusijos 
darbininkų pergalės. Ame- 

| rikos socialistų suvažiavi
mas taipgi pasveikino Rusi
jos proletariatą panašia te
legrama.

500 VOKIEČIŲ NORĖJO 
PABĖGTI.

1 Iš Amsterdamo praneša
ma, kad 500 vokiečių norėj 
pabėgti Olandijon. Tečiau 
netoli rubežiaus juos pasi 
vijo kaizerio ulonai ir pra
dėjo šaudyt iš kulkasvai 
džių. Mušis traukėsi pusė 
valandos ir 38 bėgusiu ji; 
buvo užmušta, o kiti suimti

ANGLIJOS MINISTERIS 
JAU AMERIKOJ.

Kaip buvom jau rašę 
Amerikoj rengiama karin 
sąjungininkų konferencija 
Anglijos užsienio ministeri 
Balfour jau atvažiavo. Da 
bar laukiama tik francuz’ 
delegacijos. Kaip tik fran 

) cuzai atvažiuos, tuojau 
| prasidės konferencija. Kon 
f e re nei jo j bus svarstoma 
kaip geriau sunaudojus 
Amerikos pajėgas šitoj ka- 
’ėj-

Paėmė 33,600 belaisvių ir 
330 kanuolių.

Francuzijoj sąjunginin
kai neduoda Hindenburgui 
laiko nei pasitaisyt. Jei 
francuzai liaujasi atakavę 
tai anglai pradeda ofensy- 
vą. Nuvaro vokiečius my- 
lią-dvi atgal, paveža savo 
artileriją pirmyn, ir, vos tik 
vokiečiai pradeda kasti sau 
naujus apkasus, jau vėl juos 
bombarduoja.

Ir taip nuo 8 iki 20 balan
džio francuzai su anglais 
netik atkariavo didelį plotą 
žemės, bet paėmė 33,000 
sveikų vokiečių nelaisvėn ir 
užgriebė 330 kanuolių.

VOKIEČIAI MĖTO KURS 
TANČIAS PROKLAMACI

JAS.
Rusų laikraštis „Rieč” 

rašo, kad vokiečių orlaiviai 
oradėjo mėtit į rusų pozici
jas proklamacijas, kurio' 
kursto kareivius mesti gink 
’us, o grįžti namo ir dalyti: 
)onų žemėmis.

Maisto riauszes
Szvedijoj ir Danijoj.

Netik Amerikoj žmonėms 
stinga maisto, bet ir kitose 
šalįse. Kaip Amerikos, taip 
ir kitų šalių kapitalistai iš
gabena valgomus daiktus į 
kariaujančias šalis, nes te
nai brangiau galima par
duoti, o namie žmonėms pri
sieina badauti. Bado pri
spirti darbininkai pradėjo 
kelti riaušes. Iš Švedijos 
ateina žinių, jog tenai įves
ta jau duonos kortos, kad 
žmogus negalėtų- suvalgvt 
daugiau duonos, kiek 
jam paskirta. O kadangi 
paskirta labai mažai, tai 
darbininkai Švedijoj pradė
jo streikuoti ir reikalauti 
maisto. Laike demonstra
cijų alkani žmonės pradėjo 
plėšti krautuves. Jsimaišo 
policija ir kįla riaušės. Apie 
tokias riaušes ateina žinių 
taipgi iš Danijos ir Šveica
rijos. Visas pasaulis neri
mauja.

PRADEDA EITI SOCIA
LISTŲ LAIKRAŠČIAI.
Petrograde ir kituose 

miestuose kone kas diena 
įasirodo visai nauji laikraš
čiai, daugiausia vis socialis
tų. „Birž. Vied.”

LAWSON NEKALTAI 
BUVO NUTEISTAS.

Pradėjus Rockefelleriui 
smaugti angliakasių uniją 
nėr Colorados streiką, uni- 
ios organizatorius John R. 
Lavvson buvo nuteistas ka- 
lėjiman iki gyvos galvos. 
Dabargi pats prokuroras 
pripažino, kad Lawsonas 
buvo nuteistas nekaltai. Jis 
sataria jį paliuosuoti.

’<ARIUMENĖN GALI PA
ŠAUKTI ATEIVIUS IR 

VEDUSIUS.
Paskelbus Amerikai karę 

su Vokietija, daugelis jaunų 
vyrų pasiskubino apsivesti, 
nes buvo manoma, kad jei
gu ir įves priverstiną karei- 
vvstę, tai vedusių vyrų ne
ims. Bet karės ministerija 
dabar paskelbė, kad visi vy
rai, kurie tik apsivedė po 
karės apskelbimo, bus ima-, 
mi taip pat kaip ir nevedę.’" 
Tš šito paskelbimo 
išeina, 
dusių

L< 
’o. kr 
eiviai 
pi r

Visa toji tragedija atsit’ 
ko 22 balandžio tuoj po su 
grįžimo iš bažnyčios, km 
kunigas pasakė pamoks’-' 
apie reikalingumą ameri 

kad pirmiau apsive-j kiečiams eiti į karę. Mote 
neims. ! rįs tąjį jo pamokslą.
•:.-'rčini tuotarnu ra- i'ritikn-'---*.
d h’-'’ ’mami ’r tie n*- ■

kurie turi išsiėmę jis tuojaus atliko savu 
mas popieras. ' viską pasiuntinystę.”

tečiaus |

Revoliucija Vokietijoj ir 
Austro-Vengrijoj.

Vokietijoj ir Austro-Ven
grijoj prasidėjo revoliucija 
Visoj Vokietijoj prasidėj 
streikai. Sustreikavo am. 
nicijos darbininkai Berlyne 
Essene Kruppo fabrikozt 
Magdeburge ir kitur. Mag 
deburge apie 10,000 strei 
kierių norėjo sudegint Re 
tužę. Kareiviai prade 
šaudyt, daug žmonių užn 
šė. Berlyne sustreikavo ap 
300,000 žmonių. Valdž 
ledrįso vartoti spėko-, 
įtsišaukė į Hindcnb-m. 
kad jis gelbėtų. Hindenb^r 
?as kreipėsi telegrama į 
larbininkus, prašydamas 
juos geruoju, kad nestrei
kuotų.

Streikieriai reikalauja 
uojaus baigti karę, duot 
luonos ir pakeisti valdžią 
/aidžia išleido paaiškinimą, 
:ad karę pabaigus duono 
ištiek nebus. Visoj Vokie 
i jo j esąs toks sujudimas 
;ad nuraminti žmones jau. 
tesą vilties. Sosialistai rei 
:alauja didžiausių reformų

darbininkai juos remia

VOKIEČIAI ŠALbv> 
STIKLU.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad rusų fronte vokiečiai 
pradėjo šaudyt stiklo kulip- 
komis. Manoma, kad jiems 
jau pristigo metalo.

$100 BAUSMĖS UŽ VĖ
LIAVOS ĮŽEIDIMĄ.

Brocktone, Mass., buvo 
areštuotas ir nubaustas 
3100 tūlas M. Marmyš už 
ai, kad renkant čevervk 
lirbtuvės bosui pinigus f" 
vėliavos jis atsisakė aukau 
ti, o kada patriotai pasku 
prisegė vėliavą ties jo var 
stotu ir apstoję aplinkų 
pradėjo iš jo tyčiotis, ji 
nutraukė tą vėliavą ir n 
metė ant varstoto. Už i; 
jį prašalino iš darbo, pask 
areštavo ir nubaudė. Jie 
apeliavo.

Kunigas užmušė 
dvi moteris.

Yonkers, N. Y. mies c 
kongregacionalistų bažny ■ 
čios kunigas Robert F. Ber 
ry, susiginčijęs su savo žmc 
na ir uošve dėlto, kad j 
reikalaująs Amerikos ka 
su Vokietija, o moterįs 
si rodė nepritariančio" 
nuomonei, padūkęs iš p’ 
mo kunigas pagriebė < 
veri ir šūviais užr ė 
žmoną ir uošvę, šovė ir į 
vo žmonos seserį, bet nepe 
taikė. Persigandęs sav 
darbo, jis paskui bandė pa 
rašyt laiškelį, bet parašę 
tik „Insane Prussians” (be 
pročiai prusai) jis pats nūs’ 
šovė.



X

I

2 KELEIVIS.

Z1

APŽVALGĄ
AMERIKA SUSTIPRINS 

KAIZERI.
Tokios nuomonės 

„Naujienos.”
Kaip žinia, Wilsonas 

skelbė, kad Amerika prade
da karę ne prieš vokiečių 
tautą, bet prieš kaizerio vai-1 

žią. Amerika kariausian
ti už demokratizmą, už pa- 
liuosavimą pavergtųjų tau
tų, už paliuosavimą net vo
kiečių tautos. Ir daugelis 
šitiems Wilsono žodžiams ti
ki — tiki, kad Amerika pa
dės Vokietijos žmonėms nu-, 
versti kaizerį nuo sosto.

”Naujienos” su tuo nesu
tinka ir klausia:

"Bet kokiu budu?
"Matoma, tuo budu, kad S. 

Valstijos prisidės prie Vokie
tijos sumušimo. Kada Vokie
tija pralaimės karę, tai jos 
žmonės bus nepatenkinti savo i 
valdžia, kuri privertė juos; 
tiek daug kentėti, žadėdama 
jiems pergalę, ir neišpildė sa
vo žodžio. Apvilti Vokietijos 
gyventojai, sukils prieš savo 
valdžią.

"Toks argumentas yra la
bai panašus i tiesą. Istorija 
rodo daug pavyzdžių, kur 
pralaimėta karė būdavo val
džių puo’imo priežastim. Taip. 
Fracija 1870 m. numetė savo 
karalių, kuomet Rusija sumu
šė ja. Rusijoje 1905 m. kilo 
revoliucija po pralaimėtos ka
rės su Japonija. Ir dabartinė 
Rusijos revoliucija vargiai 
butų prasidėjusi karės laiku, 
jeigu Hindenburgas nebūtų 
supleškinęs rusus daugelyje 
mušiu.

"nepasisekimas karėje daž
nai esti revoliucijos priežasti
mi. B 
revoli 
nepas 
kada : 
už jį. 
kad jų valdžia yra kalta karės 
pralaimėjimu, tai jie {nekila 
prieš ją. Turkija keletas me
tų' atgal pralaimėjo dvi kares 
— su Balkanų valstybių su
sivienijimu ir su Italija; bet 
revoliucijos delei to nebu
vo.”
Taigi dabar kįla klausi 

mas, kaip Vokietijos žmonės 
žiūrės į karės pralaimėjimą 
jeigu Vokietija ją pralai 
mes? Ar apkaltins jie ui 
tai kaizerio valdžią, ar ne? 
„Naujienos” nurodo, kad—

"Didžiuma jų iki šiol buvo 
įsitikinus, kad Vokietija yra 
užpulta, ir kad valdžia tode; 
atlieka savo pareigą ginčams 
Šalį nuo Užpuolikų. Tokios 
nuomonės laikėsi net didesnio 
ji dalis Vokietijos socialistų. 
Tik palyginamai mažas socia
listų skaičius karės pradžioje 
vertė kaltę už karės kilimą ne 
ant svetimų šalių, o ant save 
valdžios...

"Šitie socialistai, kurie vis? 
kaltę arba dalį jos vertė an' 
valdžios, laikui bėgant įgiję 
vis daugiaus ir daugiaus intek 
m ės Vokietijoje, kuomet pne 
šai rytuose ir vakaruose tap< 
ne tik atremti, bet ir toli nūs 
tumti nuo rubežiaus. Socialis
tai ėmė vis smarkiau reikalaut 
taikos, ir žmonių minios vis la 
biau jiems pritarė.

"Reichstage ir spaudoje so
cialistai vis drąsiau nurodinė 
jo. kad didžiausią kliūtim pri< 
taikos yra kaizeris ir jo minis 
teriai. Kada-gi kilo revoliuci 
ja Rusijoje, tai Vokietijos so 
cialistai taip toli nužengė, kac 
vienbalsiai atmetė karės ’ou- 
dzeta...

"žodžiu, dalykai priėjo prie 
to, kad arba Vokietijos auto 
daryt taiką, arba liaudis bu 
kratai neužilgio butų turėję 
tu nušlavus juos nuo kelio.

"Tokiu momentu į karę įsi 
maišė Su v. Valstijos. Karr 
bus dabar šitas faktas naudin 
gas: kaizeriui, kurio sostą: 
jau pradėjo svyruot, ar žmo 
nėms, kurie vis aiškiau ėmė 
matyt, kad kaizeris yra di 
džiausis jų nelaimių kaltinin
kas?

"Be abejo, 
sidėjus 
priešui 
ris v< 
nė. na 
tijoj r 
tikė3 j*
prieš Vokietiją šiandie 
riauja visas pasaulis. ]

yra

pa-

vojus būt sumuštai, tai ar jie 
nenorės ginties nuo šitokio 
pavojaus?”
Baigdamos „Naujienos” 

išreiškia viltį, kad kaizeriui 
vistiek gali ateiti galas. Jos 
rašo:

"Mes manome, kad Vokieti
jos socialistai visviena nepa
liaus kovoję ir kad jie anks
čiau ai* vėliau padarys su V.-ii- 
rr.u tą-pat, ką Rusijos revoliu
cionieriai padarė su .Mike. Bet 
padarys jie tata*. ne ačiū Su v. 
Valstijų "talkai," o neveizint 
jos.

"Amerikos prisidėjimas prie 
talkininkų pailgins kaizeriško 
despotizmo dienas. Bet užtai 
kada išmuš paskutinė jo gyve
nimo valanda, rai kas-.sin,fa 
bus juodidesnė. Vien kaizerio 
prašalinimu Vokietijos darbi
ninkai nešit lakins.

"Bėda šiandien yra tiktai ta
me, kad prie dabartinių aplin
kybių ta votis ant Vokieti.; os 
kūno gali netrukt, iki nepasi
baigs karė.”

I

.4- reikia neužmiršti, kad 
« priežastim tasai 

s esti tiktai tada, 
apkabina valdžią 
žmones nemano.~ X—U.

kaizeriui. Pri- 
naujam galingair 

Drie talkininkų, kaize 
■ns šaukti, kad ’tėvy 

e.’ Ir rąsis Vokie 
a žmonių, kurie pa 
-Juk ta. r.e juokai 

s ka- 
Na, c 

jeigu Vokietijos žmonėms ro 
dysis, kad jų šaliai gręsia pa-

I

AIŠKINA KLERIKA
LAMS REVOLIUCIJĄ.
Mes buvom jau rašę, kaų 

žioplai musų „broliai” tau
tininkai ir klerikalai aiški 
na sau revoliuciją. Jie vis 
tvirtina, kad Rusijos revo 
iiuciją sukėlė ne socialistai 
ne revoliucionieriai, bet.. 
žmonės. Išeina, kad revo 
liucionieriai negali būt žmo 
nės, o žmonės negali būt re 
voliucionieriai.

„Keleivis” ir "Naujienos' 
nurodė, kad jie kalba nesą 
mones. | Nurodė, kad revo 
liucijas gimdo ne kokio 
nors partijos ar srovės, be 
oats gyvenimas. Tečiaus 
klerikalai ir šito nesuprato 
Tiems pasirodė, kad 
istai čia pripažįsta 
nesą, jog revoliucija 
socialistų nuopelnas, 
ru taip, tai, sulyg jų išma 
nymo, socialistai ir auk; 
neprivalą rinkti revoliuci 
jai.

„Naujienos” dar sykį aiš 
tina tiems politikos kudi 
kiams, kas tai yra revoliuci 
ja:

"Revoliucija yra aštrioje 
formoje apsireiškianti klės; 
kova. Kodėl klesų kova tan 
tikram momente priima ašt 
rią formą, t. y. pavirsta Į re 
voliuciją? Todėl, kad taip su 
sideda aplinkybės. Bet šito: 
aplinkybės pačios savaimi ne 
reikštų revoliucijos, jeigu ne 
veiktų tos ■visuomenės klesos 
kurios geidžia pervartos vi 
suomenės tvarkoje.

”Kas-gi yra tos veikiančios 
klesos Rusijos revoliucijoje'. 
Pirmoje eilėje darbininkų kle 
sa. O kas vadovauja tai dar 
bininkų klesai ? Socialistai 
Tik ačiū socialistų vadovau 
jantiems darbininkams, Rusi 
joje tapo nuverstas caras, at
mesta monarchija, pripažinta 
lygios teisės visoms tautom: 
ir tikėjimams, nutarta sušauki 
įsteigiamasis seimas, paliuo- 
suoti politikos kankiniai ir tt

"Nors darbininkų spėka Ru
sijoje dar nepriaugo prie to 
kad jie jau dabar paimtų Į 
savo rankas valdžią ir įvest 
socializmą, bet jie jau yra pa
kankamai galingi, kad priver
tus viešpataujančias klesas Į- 
vykint svarbiausias reformas 
valstybėje. Ir jie tą daro. Juc 
labiau mes remsime šitą Ru
sijos darbininkų kovą, tuo jie 
išgaus daugiau laisvės ir tei
sės, ir tuo labiau jie aplaužys 
ragus visiems caro bernams, 
’kramolos malšintojams.’ ’’

sočia 
jiem.
nėr.

O jei

PERSPĖJA KUN. 
KEMEŠJ.

„Naujienos,” išparodžiu- 
dos kokių nesąmonių „Dar
bininkas” pripasakoja apie 
ocialistus, sako:

”Jeigu ’Darbininkas’ nežino, 
ko socialistai nori iš gyvenimo, 
tai mes jam pasakysime. Jie 
nori, kad žmonija turėtų kuo- 
daugiausia laimės. O kadangi 
žmonijai šiandien kenkia viso
kie parazitai, tai jie nori, kad 
tie parazitai išnyktų. Viena 
pikčiausių jų parazitų veislė 
yra kunigija ir ta kunigų vado
vaujamoji partija, kuri vadi
nasi klerikalai. Taigi, kun. 
Kemeši, look out!”

SOCIALISTŲ ĮTEKMĖ 
AUGA.

Socialistai buvo nusiminę, 
kad Europos karė, kuri su
drebino visą pašau1!, suardė 
ir tarptautinę socialistų vie
nybę.

Bet kaip dabar išrodo, tai 
iš tos baisios katostrofos 
socialistų partija išeis daug 
stipresnė, daug populiariš- 
kesnė, negu ji buvo ikišiol. 
Kuomet viešpatavusios iki- 
šiol idėjos pradėjo viena pa
skui kitos bankrutyt, 
kuomet patriotizmas ir 
tikėjimas pradėjo gimdyt 
jau pasipiktinimą, kuo
met bažnyčios autorite
tas ėmė smukti ir mo
narchijų sostai braškėti, tai 
socialistų įtekmė pradėjo 
augti ir jų autoritetas kilti.

Amerikos kapitalistų 
spauda, kuri iki šiol sociali
stų judėjimą tyčia ignoruo
davo. dabar atydžiai jį tė- 
mija ir kas diena cituoja so
cialistų laikraščius, šian
dien jau nesvarbu, ką sako 
kaizerio ministeriai, bet 
•varini, ką kalba vokiečių 
ocialistai Reichstage, ką 
rašo jų laikraščiai. Taip- 
oat įdomaujama, ką rašo 
ivedų ir danų socialistų 
pauda, ką kalba rusų so
cialistai. Vienu žodžiu, so- 
dalistų judėjimas pasidarė 
adovaujamu autoritetu 

įasaulio politikoje.
Mums smagu yra pažymė- 

i, jog šitą faktą pastebėjo 
r anglų socialistų dienraš- 
is ”New York Call.” Tą 
nes patėmijom tik tuomet, 
kuomet šitas musų straips
nelis buvo jau parašytas. 
Paduodam čionai anglų 
Mėnraščio straipsnį „Nau
jienų” vertime:

"ĮNDOMIOS ir reikšmingos 
ž;nios ateina iš Vokiečių. Jos 
praneša, būtent, kad Phillip 
šeidemanas (Scheidemann), 
reichstago socialistų didžiu
mos vadas, išvažiavęs j Rusi
ją. ir kad jo misija esanti — 
susižinoti su Rusijos socialis
tais darbininkais ir tarties su 
jas dėl taikos. O tą savo pa
siuntinybę šeidemanas atlikęs 
pilnu kaizerio valdžios pritari
mu. Dar daugiau, Vokiečių 
valdžia užtikrinus, kad kol šei
demanas tarsis su Rusų revo- 
liucijonieriais, vokiečiai susi
laikysią nuo užpuolimų ant 
rusų.

"Svarbumas čia ne tik tame, 
ar ta misija turės pasisekimo 
ar ne, ir ne tame, kaip kitų 
šalių socialistai pažiūrės į Šei- 
demaną, kurs duodasi auto
kratinei valdžiai tam tikslui 
pavartoti save kaipo Įnagį: jį 
gali kiti pasmerkti už tai, kiti 
pateisinti. Visųsvarbiausia 
čia yra tai, kad autokratybė, 
atsidūrus ant prapulties kran
to, kai skęstantis peilio ašme
nų, graibstosi socialistų pagal
bos — tų žmonių, kurių ji bi
jojo, kurių baisiausiai nekentė 
ii' kuriuos visokiais budais 
persekiojo; tų žmonių, kurių 
augančioj i galybė kaizeriams 
ir jų klikoms atrodė civilizaci
jos ir progreso pabaiga.

"O dabar — dabar kaize
rio valdžia šaukiasi tų ’vater- 
landslose gesellen,’ tų 'tėvy
nės išgamų,’ kaipo paskutinės 
vilties tėvynei gelbėti, kaipo 
vienintelės jiegos, kuri galėtų 
taiką pasauliui sugrąžint.

"Ir tos visds kaizerių val
džios turi tiesos. Karei besi
tęsiant. dagi aršiausieji darbi
ninku klesos priešai, išnaudo
tojai ir tvronai vis labiau ir la
biau pradeda suprasti, kad tik 
darbininkų klesa teturi jiegu 
suteikti taiką pasauliui, kurį 
jie sunaikino ir griuvėsiais pa
vertė; kad, carams, karaliams 
ir dinastijoms besiartinant že
myn, .begriūvant imperijoms, 
tame * visapasauliame chaose 
tik vienui viena darbininkų 
klesa turi vyriškumo, turi jie- 
gų tvirtai stovėti ir pasekmin
gai veikti, kad civilizaciją ant 
kojų pastačius.

"šeidemano misija, šia va
landa, tai nepalyginamai di
desnis socializmo triumfas, ne 
kaip Bazelio konferencija ke
li metai atgal, kur susirinkę 
iš visu Europos šalių socialis
tai išleido persergėjimą val
dančioms klesoms, kad jos ne
drįstu traukti Europa karės 
verpetam Konferencijon tuo
met tie žmonės važiavo prieš 
savo valdonu norą, ir užtat 
jie buvo vadinami savo tėvy
nių išdavikais.

"Bet štai dabar tie valdo
nai niekingai puola ant kelių 
prieš socialistu* ir meldžia jų. 
kad jie 'gelbėtų tėvynę’ iš tų 
baisenybių. į kurias jie patįs] 
šalį paskandino. Jie ėjo ka
rėn, nepaisydami jokių socia
listų pastangų sulaikyti nuo 
karės. Jie raiti jojo per juos, 
kojomis trypė, prievarta bru
ko jiems ginklus rankon ir 
vertė žudyti žmones tūkstan
čiais, milijonais...

"O dabar, dabar nusigandę ir 
desperacijon įpuolę, tie valdo
nai kreipiasi į socialistus kaipo 
į vienintelę viltį taikai įsteigti. 

"Pasaulio socialistai tegul 
tiktai pažvelgia į šitą stebėtiną 
spektaklį ir prisemia drąsos. 
Tai dar pirmas, bet. be abejo, 
ir ne paskutinis bus kaitas, 
šiai karei besitęsiant, kad pa
saulio valdonai turės ne tiktai 
skaityties su socialistais, bet 
tiesiai maldauti jų — kaipo 
vienintelės jiegų turinčios vi
suomenės dalies, — kad jie ge
sintu tą baisųjį karės gaisrą, 
kurį patįs valdonai sukurė. 
Šitokių plačiu žvilgsniu žiūrint 
į dalyką, smerkimas ar patei
sinimas šeidemano ir jo drau
gų patampa visai nesvarbus 
dalykas. Ką šeidemanas ir jo 
didžiuma iki šiol padarė ir ko 
nepadarė, taipjau nesvarbu. 
Jie buvo pasidavę spėkai, ku
riai jie tuomet manė, kad ne
begalima pasipriešinti. O da
bar ta spėka pasidarė visai be- 
jiegė, jos didybė tapo sulaužy
ta, jos nagai sūparaližuoti, ir 
ji šaukiasi ju. prašo jų. mal
dauja jų, kad jie susimiltų ir 
padarytų taiką. Tie. kur karę 
sukurė, nebegali jos užgesin
ti. O socialistai gali.

"Ar šeidemanui jo pasiun
tinybė pasiseks, ar nepasi
seks, nuo to dalykai neatsi
maino. Gulų gale darbininkų 
klesa, socialistai, įvykins pa
saulyj taiką — ir už savo pa
stangas jie ir pasaulį sau pa
siims."
Tiesa, tos žinios, kurio

mis pasiremdamas "Ne\> 
York Call” pagamino šitą 
straipsnį, paskui buvo už
ginčytos. Buvo paaiškinta, 
kad Ssheidamanniš Berlyno 
niekur nebuvo da išvažia
vęs. Tečiaus šita aplinkybė 
abelno dalykų stovio da ne
atmaino. Ji tik parodo, kad 
socialistų konferencija da 
neįvyko. Vėlesnės telegra
mos praneša, kad konferen
cija da įvyks. Vadinasi, čia 
buvo padaryta tik datos 
klaida. Faktas gi lieka fak
tu, kad Vokietijos valdžia 
socialistuose mato didelę 
pajėgą. Rusų socialistams, 
grįžtantiems iš Šveicarijos į 
Rusiją, kaizerio valdžia pla
čiai duris atidarė ir davė 
speciali traukinį pervažiuo
ti jiems per Vokietiją. Ap
rūpino juos visokiais pato
gumais ir palydėjo kaip ko
kius labai gerbiamus sve
čius. O tai juk daugiau ne
gu nepaprasta.

„KATALIKTS” SUSTOJO.
Ėjęs Chicagoje „Katali

kas” 15-tame savo numery
je paskelbė, kad jis jau su
stoja ėjęs. Jis rašo:

"Šiuomi pranešame savo 
skaitytojams, sandarbinin- 
kams bei rėmėjams, kad 'Ka
taliko’ išleidinėjimas su šiuo 
numeriu yra pertrauktas iki 
bal. 30 d. 1917, pakolei daly
kai susitvarkys.

"Per tą laiką bus ir krautu
vė uždaryta, kaipo: kuygų, 
muzikalių instrumentų ir kitų 
visokių smulkmenų.”
Taigi jis sakosi sustojąs 

tik apribuotam laikui. Bet 
ar jis pradės vėl eiti, tai pa
matysime vėliau. Kaip ži
nia, p. Tananevičiui pasku
tiniais laikais labai nesise
kė.

Buvo pradėjęs jis leisti 
dienraštį, bet prakišo. Dien
raštis nusmuko ant sąvait- 
raščio. Paskui subankruti- 
jo Tananevičiaus bankas, o 
dabar sustojo ir sąvaitraš- 
tis.

Kitokio likimo „Katali
kas” negalėjo nei tikėtis. 
Šmeiždamas pirmeivius ji
sai įgijo labai prastą vardą 
netik tarpe kairiųjų, bet ir 
taip vadinamoj „vidurinėj 
srovėj.” Tarp klerikalų, ku
riems jisai pataikavo, jam 
irgi dirvos nebuvo. Ku
nigams rupi visų pirmiau-

Kaip caras atsisakė nuo sosto.
Ne visiems dar žinoma, 

kaip caras atsisakė nuo sos
to. Daugeliui rodosi, kad jis 
buvo paimtas už apykaklės, 
nutrauktas žemėn—ir tiek.

Bet netaip buvo. Dūmos 
diplomatai ir politikieriai 
su caro prašalinimu pasiel
gė taip gudriai, kad jo ša
lininkams ir visiems tam
siems žmonėms, kurie buvo 
iam prisiekę ir skaitė jį Die
vo pateptiniu, išrodytu, jog 
caras pats atsisakė. Tuo 
tikslu jie parašė tam tikrą 
manifestą, pasitiko carą už 
Petrogrado ir privertė jį po 
mo manifestu pasirašyti.

Šitas manifestas skamba 
taip:

„Mes, Mikalojus Antrasis, 
iš Dievo malonės Caras Len
kijos ir Didkunigaikštis 
Suomijos, visiems Savo išti
kimiems pavaldiniams pra
nešame :

„šituo didžios kovos metu 
prieš išlaukinį priešą, kurs 
jau tris metai mėgina pa
vergti Musų Tėvynę, Dievo 
buvo skirta Rusijai pergy
venti dar daugiau skaudžių 
rūpesčių.

„Naminiai vargai grasino 
pragaištingai atsiliepti ant 
tolimesnio sunkios karės ve
dimo. Rusijos likimas, jos 
karžygiškos Armijos garbė, 
Žmonių laimė ir visa Musų 
mylimo Krašto ateitis reika
lauja, idant karė butų veda
ma neatsižiurint į jokias lė
šas iki pergalės.

„Žiaurus priešas daro pa
skutines pastangas ir jau. 
arti ta valanda, kada šauni 
Rusijos armija sykiu su mu. 
su garbingais Sąjunginin
kais, galutinai jį apveiks.

„Taip svarbiu Rusijos gy
venimui laiku, Mes manom, 
jog Musų Žmonės turi teisę 
pasitikėti ant pilnos visų 
vienybės ir tvarkos, idant 
greita pergalė įvyktų, todėl 
su pritarimu Valstijos Du
rnos Mes pripažinome, jog 
Tėvynės gerovė reikalauja, 
idant Mes atsižadėtumėm 
Rusų Valstijos Karūnos ir 
Viršiausios Valdžios.

„Nenorėdami skirtis nuo 
Musų Mylimo Sunaus, Mes 
pavedame Musų Sostą Musų 
Broliui, Didžiamjam Kuni
gaikščiui Michailui Alek- 
sandraičiui, su Musų Palai
minimu Sosto ir Rusų Im
perijos ateičiai.

„Mes kviečiame ištikimus 
Tėvynės sūnūs pildyti jų 
šventą ir patrijotišką prie
dermę paklusnumo Carui 
sunkiose valandose rūpes
čių, padedant Jam, podraug 
su Tautos Atstovais, vesti 
Rusijos Valstiją prie gerbū
vio ir garbės.

„Lai Dievas padeda Rusi
jai.

„Nikalojus II.”
Kaip matote, išrodo, jog 

caras pats atsisakė nuo sos
to. Išrodo, kad jis nutarė ta
tai padaryti dėl šalies gero
vės. Vadinasi, niekas io 
prie to nevertė. Durna tik
tai pritarė šitam jo nutari-

sia savo organus platin
ti tarp tikinčiųjų, o 
ne „Kataliką,” kurį leido 
svietiškas žmogus, ir prie to 
da laisvamanis, tik dėl biz
nio.katalikybės skraiste pri
sidengęs.

Prie to, žinoma, turėjo 
prisidėti ir dabartiniai sun
kus laikai, ypatingai laik
raštinės medegos pabrangi
mas. Mes girdėjome, kad 
ir „Lietuva,” savo laiku bu
vęs stipriausis lietuvių laik
raštis, dabar jau labai sun
kiai verčiasi ir kažin ar ne
turės tik pasekti savo kai
myno pėdomis. Kiti tauti
ninkų laikraščiai žada vie
nytis, nes kitaip jau nebega
li išsiversti.

mui. Vadinasi, ji pildė jo 
„norą.”

Tai' buvo gudrus juridiš
kas „triksas.” Caro rezigna
cija paskelbta viešai: Žiūrė
kite visi caro šalininkai ir 
rėmėjai, jūsų caras pats at
sisakė carauti.

Ir juodašimčiai neturėjo 
ką prieš tai pasakyti. Visos 
tamsios spėkos negalėjo kal
tint revoliucijonierių už 
prašalinimą valdono, nes jo 
parašas liudija, kad jis pats 
pasitraukė.

Jei ne šitas gudrus durnos 
juristų manevras, jei caras 
butų nuverstas varu ir nu
žudytas, tai nėra jokios abe
jonės, kad juodašimčiai bu
tų sukėlę kontrarevoliuciją 
ir šiandien gal sėdėtu jau ki- 
tas caras ant Rusijos sosto.

Ščulginas apie caro 
atsisakymą.

Durnos atstovas Ščulgi- 
nas, kuris podraug su Guč- 
kovu buvo įgaliotas priimti 
iš caro atsisakymą nuo sos
to, pasakoja apie tai šitokią 
istoriją:

„Kuomet mes įnėjome ca
ro vagonan, mes radome te
nai baroną Frederiksą, caro 
dvaro ministerį, ir nepažįs
tamą generolą. Nekurį lai
ką palaukus, pasirodė ir ca
ras. Jisai gana mandagiai 
mums pasilenkė ir paprašė 
atsisėsti. Tuo pačiu laiku 
įnėjo vagonan ir gen. Rus- 
kis. Jis buvo pakviestas 
Durnos Pildomojo Komiteto 
būti prie pasikalbėjimo.

„Gučkovas perstatė daly
kų stovį. Kalbėdamas akis 
nuleidęs, kad paslėpus savo 
susijudinimą ir kaip galint 
aiškiau nupasakot, jis nepa- 
slėnė nieko. Pabaigęs savo 
kalbą, jisai pasakė, kad vie
nintelis išėjimas dabar butų 
atsisakyti carui nuo sosto, 
pavedant jį savo sunui Alek
siejui.

„Caras veik ramiu balsu 
atsakė: ’Aš apgalvojau;
šios dienos atsitikimai pa
lenkė .mane atsisakyti nuo 
sosto, bet aš negaliu skir
tis su sunumi ir rekomen
duoju jums jo vieton savo 
brolį Michailą.’

„Pasikalbėjęs su manim, 
Gučkovas pasakė carui: 
’Mes neturim teisės kištis į 
jūsų tėviškus jausmus. Be- 
to, jaunas valdonas, misly- 
damas nuolatos apie savo 
tėvus, galėtų auklėti neapy
kantą linkui tų, kurie atsky
rė jį nuo giminių. Darykite, 
kaip norite.’

„Caras išėjo į savo kam
barį, iš kur jisai sugrįžo su 
pasirašytu atsisakymu nuo 
sosto. Caras pasirašė ant
ru kartu. Buvo jau pusiau
naktis be 12 minutų.

„Potam jis ištiesė mums 
savo ranką ir paspaudė mu
sų rankas.”

„Birževyja Viedomosti.”

Darbininkų ir kareivių 
Taryba.

Kas ji yra ir kaip ji galinga.
Puolus caro valdžiai ir jos 

vietą užėmus durnos paskir- 
tajai ministerijai, Rusijos 
revoliucijonieriai tuojaus 
įsteigė Darbininkų ir Ka
reivų Atstovų Tarybą. To
kiu budu tarp kareivių ir 
darbo žmonių užmegsta 
draugiški ryšiai ir jeigu da
bar buržuazija, patenkinta 
caro valdžios nuvertimu, 
norėtų revoliuciją sustab
dyti ir prie galutino tikslo 
revoliucinio proletariato ne
prileisti, tai ji taip lengvai 
to padaryti negalės, nes ka
reiviai, ginkluota šalies spė
ka. stovi su darbininkais. 
Taigi įsteigimas Darbinin

kų ir Kareivių Tarybos bu
vo labai gudrus ir išmintin
gas darbas.

Ir svarbiausia yra tas, 
kad šita Taryba yra sociali
stų įtekmėj ir jų vadovauja
ma. Jos pirmininku yra du
rnos socialdemokratų vadas 
Čcheidze, iškalbingas ora
torius ir gabus darbininkų 
vadas. Savo keliu Tarybon 
įeina visos Socialdemokratų 
Partijos srovės.

Taryba veikia visoj Rusi
joj ir nesenai buvo ios sky
rių suvažiavimas Petrogra
de, kur dalyvavo arti 400 
delegatų. Tan suvažiaviman 
pribuvo francuzų ir anglų 
socialistų delegacijos, kad 
vardan savo proletariato 
pasveikinus Rusijos prole
tariatą su jo pergale. 
Kaip jau buvom pereitam 
„Keleivio” numeryje rašę, 
užsienio socialistų delegaci
joms pasitikti Petrogradas 
buvo įtaisęs didžiausią pa
rodą. Minia nešė raudonas 
socializmo vėliavas, muzika 
griežė revoliucijos maršus 
ir žmonių entuziazmui ne
buvo galo. Ką šitas revo
liucionierių suvažiavimas 
nutarė, tuotarpu mes da ne
žinom, bet mes galime tikė
tis, kad jis buržuazijai ir jos 
pagelbininkei drasiškijai 
nieko naudingo nenutarė, 
nes užsienio kapitalistų 
spauda apie suvažiavimo 
nutarimus visai tyli. Ji pa
siskubino pranešti tik tą, 
kas sąjungininkams nau
dinga, būtent, kad Rusijos 
Darbininkų • ir Kareivių su
važiavimas nutaręs tęsti ka
rę toliaus. Bet kaip dabar 
paaiškėjo, tai ir tas nutari
mas išrodo visai kitaip, ne
gu kapitalistų spauda jį nu
pasakojo. Suvažiavimas 
nutarė tiktai nedalyti su 
Vokietija atskiros taikos, 
nes tas pagelbėtų kaizerio 
iunkeriams sunaikinti fran- v
euzų respubliką, tečiaus to
limesniam karės tęsimui su
važiavimas neparodė ma
žiausio noro. Priešingai, 
suvažiavimas išreiškė pa
geidavimą, kad taika įvyk
tų kuogreičiausia, ir jis ra
gina kitų šalių proletariatą 
spausti savo valdžias viso
kiais budais, kad šitą bepro
tišką žmonių skerdynę jos 
baigtų kuogreičiausia.

Kaip matyt iš telegramų, 
tai Darbininkų ir Kareivių 
Taryba vidujiniame Rusijos 
gyvenime dabar lošia dides
nę rolę negu durna. Jos pa
tarimų ir nuomonės klausia 
net kariumenės vadai. Štai 
šiomis dienomis septynių 
Rusijos armijų delegatai 
buvo atvažiavę Petrogra- 
dan ir turėjo su Tarybos 
nariais pasikalbėjimą apie 
tolimesnį karės vedimą. Du
rna taipgi priversta tartis 
su Darbininkų ir Kareivių 
Taryba. Taigi išrodo, kad 
šiuo kartu Rusijos revoliu
cionieriai puikiai susiorga
nizavę ir socialistų vado
vaujami jie užimtos pozici
jos jau neapleis.

ANGLIJOS SOCIALISTŲ 
PARTIJA KOVOS 

PRIEŠ KARĘ.

Užpereitą sąvaitę Leeds 
mieste buvo Anglijos socia
listų partijos 25 suvažiavi
mas. Suvažiavimo pirmi
ninkas d. T. W. Jewett ati
darančioje suvažiavimą sa
va prakalboje užreiškė, kad 
dabartinė karė kilo delei 
slaptų sutarčių Anglijos su 
intrigantiška buvusia Rusi
jos caro valdžia, ir kad ši
tas Anglijos Neprigulmin- 
gosios darbininkų partijos 
suvažiavimas yra pradžia 
Anglijos organizuoto prole
tariato griežtos kovos prieš 
tolesnį karės tęsimą.
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašoAMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

CHICAGOS CHRONIKA.
Apvaikščiojo Rusijos 

revoliuciją.
Balandžio 4 d. Chicagos 

Jaunų Socialistų Lygos kuo
pa surengė apvaikščiojimą 
Rusijos revoliucijos. Kal
bėtojais buvo d. P. Grigai
tis, A. Antonovas ir Kl. 
Jurgelionis, šis pastarasis 
buvo kątik sugrįžęs iš 
Washingtono, į kur buvo 
pasiųstas taikos šalininkų 
kaipo atstovas, iš ten sugrį
žo labai revoliucioniškame 
upe, pasipiktinęs karės šali
ninkų politika, jis todėl pa
sakė puikią prakalbą apie 
tą Amerikos karininkų ir 
militaristų veidmainystę. 
Kleofas Jurgelionis sako: 
”Wiisonas šalies atstovų 
bute pasakė, kad karė rei
kalinga, idant paliuosavus 
Vokietijos žmones iš po kai
zerio valdžios, bet taikos ša
lininkai savo rezoliucijoje 
užreiškė, kad Vokietijos ka
rininkai nepaliuosavo Rusi
jos žmonių iš po caro val
džios, negali paliuosuot ir 
Amerikos karininkai vokie
čių liaudies.” Gerb. kalbėto
jas savo ausimis girdėjęs ir 
savo akimis matęs, kas de
dasi šalies kongrese dėl ka
rės. Jis sako, kad kada vie
nintelis darbo žmonių at
stovas d. M. Londonas kon
grese prakalba žmonių var
du ir bando išreikšt liau
dies balsą, karininkai iš kai
lio neriasi. Tas pat buvo ir 
su senatorium Lafolete, 
kas aiškiai priparodo, kaip 
Amerikos Wall stryto na
riams rupi liuosuoti liaudį, 
čia buvo išaiškinta d. Lon
dono kongresui paduota re
zoliucija, reikalaujanti, kad 
jei šalis eina karėn, turi bū
ti tos karės lėšoms pašvęs
tas stambiųjų korporacijų 
turtas, bet liaudis, kuri au
kauja karei savo kraują ir 
gyvastį, neprivalo duot nei 
skatiko.

Žmonių buvo prisirinkusi 
pilnutėlė Mildos teatro sve
tainė ir Jurgelionio išve
džiojimai buvo patvirtinami 
griausmingais delnų ploji
mais. Čia likosi priimta re
zoliucija prieš karę ir pasių
sta Washingtonan.

Musų tautininkai.
Chicagos darbininkams 

pastačius kandidatu į mies
to aldermonus d. K. Gugi, 
musų tautininkų "Lietuva” 
atsisakė net apie tai praneš
ti savo skaitytojams, o tuo 
tarpu veidmainiškai jie 
skelbiasi mylėtojais tautos 
ir trokštančiais pakelti lie
tuvių vardą. Gal būt jie sa
vo vardą nori pakelti, bet 
jie jį labai nupuldo darbi
ninkų akyse, kada darbinin
kai pamato kam musų re- 
publikonai ir demokratai 
tarnauja.

Nesenai p. 01szewskis, su- 
bankrutijusio lietuviško 
banko bankierius, tverda
mas naują banką vėl skel
bia, kad tas bankas pakels 
lietuvių vardą. Gal p. 01- 
szewskis skaito tai garbe, 
bet lietuviams darbinin
kams iš to naudos nė
ra ir jie tos garbės 
nei tokių vardo pakėli
mų negeidžia. Mes geidžia
me, kad ir mes turėtume ša
lies ir miesto valdžios įstai
gose savus žmones, kurie 
gintų musų darbo žmonių 
reikalus, o ne Wall stryto 
biznį, kuris visai visuome
nei neša tik nelaimes.

Darbininkų kova niekais 
nenueina.

Kapitalistų spauda, prie 
kurios save skaito ir musų 
suskurusių tautininkų laik
raščiai, nuolat kartoja, kad 
socialistų įtekmė puola, bet 

lyg didesniam jų susirūpini
mui ta intekmė kaip nepuo
lė taip ir nepuola, priešin
gai, su kiekvienai metais vis 
augščiau pakyla.

Chicagiškė "Tribūna” 
prieš miesto valdžios rinki
mus nupranašavo, kad Chi
cagos piliečiai niekad dau
giau neberinks socialistų 
("Tribūna” matomai baisiai 
negeidžia, kad socialistai 
įnėję miesto valdžion nelei
džia stambioms korporaci
joms kartu su jų įstatytais 
valdininkais apiflėšinėt 
miestą). Bet rinkimai pa
rodė, kad d. Kennedy, kurio 
taip labai "Tribūna” neap
kenčia, netik likosi ir vėl iš
rinktas, bet gavo 6 tūkstan
čius balsų daugiau, negu 
"Tribūnos” i-ekomen duoja- 
mas kandidatas, o be to da 
ir antras socialistas d. John- 
sonas likosi išrinktas, ga
vęs 151 balsą daugiau, negu 
jo oponentas. Vadinasi, so
cialistų intekmė puola.

Kiieriks.

VVORCESTER, MASS.
Musų bruzdėjimas.

"Keleivio” skaitytojai gal 
nesykį pamanė, kad worces- 
teriečiai arba saldžiai užmi
go, ar aptingo, kad iš jų gy
venimo jokios žinutės "Ke
leivyje” nesimato. Bet taip 
blogai su mumis nėra, tik 
matomai nėra, daug tokių, 
kurie mažmožiais girties 
norėtų, todėl ir nerašoma.

Kad worcesterieeiai dar
buojasi, tai parodo, kad ir 
bent šio mėnesio jų darbe 
programas.

Balandžio S dieną buvo 
"Amerikos lietuvio” kursų 
iliustruota paskaita temo
je "Rusija ir Revoliucija.’ 
Prelegentu buvo M. Palta
navičius. Nors įžangos ti- 
kietas buvo 15e., publikos 
susirinko virš 300. Mat kai- 
kurių buvo manyta pamaty
sią 1905 metų Rusijos revo
liucijos paveikslus, kiti ma
nė pamatysią paveikslus ca
ro nuo sosto puolimo. Bet 
apsigavo. Viskas, ką pa
matė, tai caro paveikslą, ke
liate jo palečių ir cerkvių 
vaizdus, taipgi keliatą pa
veikslų iš Prancūzijos di
džiosios revoliucijos. Ir iš 
pačios paskaitos publika iš
sinešė negėriausius įspū
džius, nes prelegentas tik 
gražiai užvardiio savo pa
skaitą, bet nieko gero joje 
nepasakė, nei išaiškino.

Balandžio 15 d. Įvyko L. S. 
S. 40 kuopos surengtas Ru
sijos revoliucijos paminėji
mas. Kalbėtojum buvo pa
kviestas d. Pruseika iš 
Brooklyno, bet jam nega
lint pribūti, buvo F. J. Ba
gočius. Bagočiaus prakal
ba buvo gera. Kalbėjo te
moje "Rusijos revoliucija.” 
Lietuvių svetainė prie Endi- 
cott gatvės publikos grūste 
prisigrūdo, visi išsinešė 
kuogeriausį Įspūdį. Revo
liucijos rėmimo reikalams 
surinkta aukų $60.50.

Antru atveju Bagočius 
kalbėjo apie dailę, nurody
damas kaip svarbu jauni
mui prigulėti prie dailės 
kuopelių, kaip ve chorų, te
atrininkų ar muzikos.

Balandžio 15 d. vakare 
"Bijou” teatre buvo "Ame
rikos Lietuvio” kursų pa
skaita temoje "Kaip žmo
gaus kūnas subudavotas.” 
Prelegentu buvo M. Palta
navičius. Kaip teko girdėti, 
pasekmės buvo prastos.

Balandžio 17, 18 ir 20 die
nomis čionai buvo L. Š. F. 
skyriaus surengti fėrai.

Balandžio 19 buvo Wor- 
cesterio Lietuvių beno kon
certas ir šokiai. Vadinasi, 
krutame po biskį.

Saladrikas.

SO. AMAHA, NEB.
Kunigas išvaikė bažnytinį 

chorą.
Nors man kaipo katalikui 

nėra smagu, rašyti apie 
"dvasišką tėvą,” bet kaip 
sau norit, ir mums, katali
kams tųjų "patvaldžių vieš
pačių” valdžia kartais pasi
rodo neatlaikoma. Pasi
skųsti per katalikiškus laik
raščius mums katalikams 
yra negalima, nes tuos laik
raščius kunigai apsėdo ir 
kiekvieną teisingą savo ga
nomųjų žmonių balsą jie 
šiandien gali užgniaužti. Gi 
"Keleivis” nors ir yra socia- 
listišku laikraščiu, jis yra 
tikru išreiškėju žmonių bal
so ir troškimo, tikiuosi, kad 
ir mums leis savo skiltyje 
pasakyti apie musų ganyto
jais darbelius.

Dalykas štai kame. Lauk
dami švenčių mes So. Gum
bės lietuvių bažnytinis cho
ras troškome, kad pramo
kus daugiau giesmių ir jas 
gražiai sugiedoti. Dėl geres
nio suarmonizavimo balsų 
prisiėjo mums gauti vieną 
geriau išlavintu balsu cho
ristę. P-lei vargoninkei pa
tariant prikalbinome jos 
draugę. Verbų nedėlioję 
ant vargonų galerijos cho
ras giedojo gana gerai. Ku
nigas pabaigęs pamaldas, 
kuogreičiausia! atiapsėjo 
ant galerijos ir įntužęs užsi
puolė ant naujos choristės, 
kaip ji drįsta, ateit čia gie
doti būdama lenkė. Vargo
nininkė ir choristai pradėjo 
aiškint, kad mergina buvo 
choro užkviesta ir pagelbs
ti, visai nereikalaudama at
lyginimo, todėl kunigo užsi
puolimas yra ne vietoj ii* 
dagi labai nemandagus, Mr 
jeigu kunigas varo šalin 
mums reikalingą choristę, 
tai ir mes lietuviai choris
tai galime sykiu išeiti. Ku
nigas Įdūko. Užreiškė, kad 
jis galis sau chorą nusisam
dyt, o mums, kurie veltui 
jam tarnavome, nei iš- 
graužs. Choras tad atsisa
kė giedot bažnyčioje, kitaip 
sakant sustreikavo, užreiš- 
kęs kunigui, kad negrižš 
giedot pato!, pakol kunigas 
nepersiprašys įžeistą cho
ristę ir neatsiprašys viso 
choro už savo chamišką pa
sielgimą.

Kunigas laukiant Velykų 
automobiliu lakstė visur 
jieškodamas svetimtaučių 
choristų, kad mlsisamdyti 
juos už pinigus. Per Velykas 
vargšas mučelninko balsu 
pradėjo pamokslą, kad šie
met Kristus keliasi ne iš 
grabo, ale nuo kryžiaus, kad 
lietuviškas bažnytinis cho
ras norįs jį nukryžiavoti, c 
jis (čia jau reikia suprast: 
kunigas) esąs gatavas eit 
Kristaus vieton... Nors iš tų 
jo pasakojamų nesąmanių 
galima juoktis, nes ištikrųių 
save lygint prie Kristaus tai 
jau ne musų kunigams, 
ypač ne mūsiškiui, bet iš ki
tos pusės dalykan pažvelgus, 
reikia tik stebėties, kaip be
gėdiškai išdrįsta jis meluoti 
net bažnyčioje. Tik supras
kite jus katalikai, kaip tie 
nelabieji choristai mane nu
kankino savo nepaklusnu
mu! Labiau'negu revoliu
cionieriai Mikę Romanovą. 
Kiek tai reikėjo prisitran- 
kyt automobiiiuje ir pri- 
džiovint sau galvą, kad ga
vus nusamdyt svetimtaučių 
chorą dėl savo paiko užsi
spyrimo pavaryt iš choro 
vieną svetimtautę. • Nelai
mingas mueelninkas, mano, 
kad parapijoms da vis tokie 
vaikai, kuriems galima ne
sąmones pasakot ir jie ti
kės. Ne, parapijonis mate 
ir supranta, kad kunigas 
mėto pinigus, kad tik paro
džius, jog jis yra patvaldžiu

MIDDLEBORO, MASS. 
Rusijos revoliucija.

Balandžio 15 d. čionai 
įvyko L. S. S. 139 kuopus su
rengtos prakalbos paminė
jimui Rusijos revoliucijos. 
Kalbėjo d. K. Žurinskas iš 
Norwoodo. Kalbėtojas api- 
briežė Rusijos darbininkų 
kovos istoriją, išaiškinda
mas, kaip sunki buvo ta ko
va ir kaip ji galų gale pasie
kė savo pergalę ant juodos 
carizmo spėkos.

Kad Rusijos darbininkų 
revoliucija gyvais aidais at
skamba ir musų darbininkų 
sielose, tatai aiškiai pripa
rodo faktai, kaip musų žmo
nės, nežiūrint, kad prieš 
juos čionai stovi neperge
riausias rytojus, remia Ru
sijos darbininkų kovą kuo
mi paremti ją gali. Tam 
parėmimui suaukavo $22.39.
L. S. S. 139 kuopa iš savo iž
do paaukavo 5 dol., viso pa
sidaro $27.39. Aukautojų 
vardai tilps "Laisvėj.” Pini
gai pasiųsta L. S. D. P. at
stovybės iždininkui d. L. 
Pruseikai.

Prie L. S. S. 139 kp. yra 
susitvėrusi vaikų draugijė
lė. Vaikučiai lavinami ir 
mokinami deklamacijų, dai
nų, žaismių ir lietuviškos 
rašybos.. .

Laike šių prakalbų ge
riau prasilavnusieji, kaip 
ve: J. Meškinis, A. Meški- 
niutė, L. Čėsna, M. Čėsniu- 
tė, A. Čėsniutė, J. Krenčius,
M. Kreneiutė ir V. Sutkiutė 
gana gerai padeklamavo 
tinkamas eiles.

Socialistai čionai darbuo
jasi gana energingai. Gegu
žės 26 d. vėl rengia prakal
bas su visokiais pamargini- 
mais. Kalbės d. J. B. Smel
storius.

Be to scenoje statys vei
kalą "Medicinos daktaras.”

Kas plačiųjų minių vei
kiame, tai anksčiau ar vė
liau turi būti nuveikta. Dar
bininkams besidarbuojant 
dėl savo išsiliuosavimo turi 
ateiti diena, kad nuo jų visų 
rankų vergijos pančiai nu
kris ir visam pasaulyje už- 
plevėsuos laisvės, brolvstės 
ir meilės svmbolas — rau
donoji vėliava. Rusijos dar
bininkų revoliucija aidais 
atskamba visame pasaulyje, 
tad ateitis priguli mums.

H. Kricher.

WEST PULLMAN, ILL. 
Vestuvės.

Balandžio 12 d. čionai ap
sivedė gerai žinomas vietos 
gyventojams lietuvys Wm. 
Pilypas su panele Marija 
Ellis. Jaunavedė yra čiagi- 
mė, visą laiką nuo savo gi
mimo iki 19 metų amžiaus 
gyveno ant ūkės Scotville, 
Mich. Jaunavedis yra darb
štus veikėjas. Jo rūpesčiui 
dėka susitvėrė čionai L. S 
S. kuopa, kurios organizato
rium būdamas varė socia- 
listišką propagandą žodžiu 
ir platindamas socialistišką 
literatūrą.

Jaunavedžių apsivedimas 
buvo civiliškas, be jokiu ce
remonijų ir triukšmų, kaip 
tik toks, kaip civizuotiem? 
žmonėms pritinka.

Linkėtina jaunai porai 
kuolaimingiausio gyvenimo.

S. Tilvikas.

; ir ką pasako, taip ir tari bu- 
ti. Ne, kunigėli. Ši gady
nė jau demokratijos gady
nė ir žmonių balsas turi 
spręsti, o ne valdonų įsaky
mai. Mes chortstai už reiš
kiame, kad pakol kunigas 
neišpildys minėto musų rei
kalavimo, gali sau sveikas 
kankinties ir kryžiavoties, 
bet už tai te nekaltina mu 
sų. Vytis.

BROOKLYN, N. Y.
Vakarienė d. Kapsuko^ 

išleidimui.
Bal. 15 d. L. M. P. S. 1-ma 

kuopa surengė vakarienę iš
leidimui d. Kapsuko. Svečių 
buvo apie 100 ypatų. Laike 
vakarienės buvo trumpos 
prakalbos; pirmas kalbėjo 
d. V. K., apibrieždamas šio 
svarbaus momento klausi
mus. Jam kalbant įteikta 
gyvų gėlių bukietas nuo 
viršminėtos kuopos. Po tam 
kalbėjo kiti draugai, linkė
dami jam laimingos kelio
nės ir pasekmingo darba
vimosi darbininkų labui. 
Tūli draugai (J. Šaltys ir 
Bekampis) bekalbėdami 
taip toli nuėjo, kad d. V. K. 
rado vienu iš tvirčiausių, 
neklaidingiausių socialistų. 
Man regis, kad tai čigoniš
ki komplimentai. Aš ir d. 
Pilka, netekę kantrumo, 
kalbėjome kaip tik priešin
gai, nurodydami, kad d. V.
K. veikimuose neviskas yra 
gera ir pagirtina.

Panedėlyje atsisveikino
me su gerb. svečiais Bulo- 
tais, kurie apleido musų 
miestą ir išvažiavo į Chica- 
gą, o iš ten į Rusiją.

Tą pačią dieną vakare 
tautininkai turėjo savo va
karienę išleidimui į Europą 
Dr. J. Šliupo jieškoti Lietu
vai autonomijos!...

Kaip rodos, tai pp. Bulo
tai, Kapsukas ir Šliupas 
kartu važiuos ant vieno lai
vo. Kažin, kaip jie susitai
kys. Gali ir laivą sulaužyt... 
Bet visgi aš linkiu jiems 
kuolaimingiausios kelionės 
ir gero pasidarbavimo dar
bininkų labui.

K. Liutkus.

CLEVELAND, OHIO.
Pamaldos ir prakalba už 

karę.
Dauguma kataliku bai- 

šiai piktinosi, kad 1914 me- 
:ais vokiečių socialistų at
stovai balsavo už karės kre
ditus karei kilus. Socialis
tus smerkė už tatai ir vadi
no visokiais vardais patįs 
musų dvasiški tėveliai. Bet 
visai jie kitokią giesmę už
giedojo dabar, kada Ameri
kos valdžia delei grupelės 
kapitalistų pelno paskelbė 
karę Vokietijai. Tie veid
mainiai dabar jau ir bažny
čias pavertė į svetaines agi
tacijai už karę.

Štai 8 d. balandžio ir Šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje 
kunigas pasakė pamokslą 
apie karę, užsakė, kad 11 
balandžio vakare bus gedu
lingos pamaldos, kad Dievas 
padėtų Amerikai sumušti 
vokiečius.

Užsakyto vakaro sulau
kus susirenka bažnyčion 
daug žmonių, kiti žingei
dumo vedami eina pasi
klausyt kaip kunigas agi
tuos žmones ir aiškins tos 
žmonių skerdynės reikalin
gumą. Iš augštai nuo var
gonų girdisi giedalas: "Nuo 
pavietrės, ugnies, vainos ir 
bado išgelbėk mus viešpa
tie.” Kunigas persižegnoja 
ir sako "Kirieleison, Kriste- 
eleison”... Po keliolikos šio
kių ir tokių šventų paminė
jimo ir po eilės "melskis už 
mus” vėl girdisi: "nuo pa
vietrės, ugnies, vainos ir ba
do išgelbėk mus viešpatie.” 
Netikinčiam į visus tuos po
terius, suprantama, kad ir 
tie "prašymai” neturi jo
kios prasmės, bet aptemdin
tiems žmonelėms, tikin
tiems, kad tuos jų meldimus 
kas nors išklauso ir turi 
galę išpildyt žmonių norą, 
iš jų krūtinių su atsidūsė
jimu išsiveržia prašymas: 
"nuo pavietrės, ugnies, ka
rės ir bado išgelbėk mus 
viešpatie.” Taigi kaip skau

daus turi būt išjuokimas jų 
to troškimo ir meldimo, ka
da tas jų viešpats-kunikas 
atsako jiems:

"Lietuviai visuomet klau
so valdžios, kunigų ir kitų 
augštesnio luomo žmonių, 
taip ir šiuo karės laiku turi 
būti gerais ir nesipriešinan
ti (man rodos, jis turėjo čia 
pasakyt nemelsti ’nuo karės 
apsaugok mus,’), bet pasi
duoti valdžiai, nedaryti jo
kių sutarčių, ypač su vokie- v* • ciais.

"Ši karė kilo ne žmonių 
žudymui” (o kaip gali būti 
karė be žudymo žmonių?), 
”ne turtų užgrobimui” (tik 
Amerikos turto tai karei pa
skirta jau 7 miliardai dole
rių), "bet vokiečių barbariz
mo sutrėmimui,” (ne tam. 
bet keliatos kapitalistų is 
kaiės daromo pelno apgyni
mui). Taip meluodama! 
bažnyčioje musų kapitalis
tų tarnas pradėjo agituoti 
kad girdi, mes lietuviai tu
rime remti karę, turime sto 
ti su kardu visi kaip vienas: 
vyras, moteris, mergina ii 
vaikas, visi kas gyvas, c 
Dievas mums padės. Vadi 
rasi, visi kas gyvas paimkit 
peilius ir Dievas jums pa
dės skersti žmones, ar ne 
taip ponas kunige mokini? ’

Šitas žmonių skerdynėm 
skelbėjas tęsia: ”Wilsonas 
Lietuvai duos liuosybę (!) 
mes busime pagirti tarp 
amerikonų.”

žemės Žiedas.

- NEWARK, N. J.
Prcgresisčių vakaras ir 
d. Michelsono prakalba.
Balandžio 14 d. L. M. P 

S. 10 kuopa statė scenoje 
veikalą "Jono širdis.” Vei 
kalas atvaidinta pagirtinai 
publika išsinešė gerus įspū
džius.

Žmonių susirinko apie 
200. Nors pelno ir nepada 
rė, bet vakarėlis publika: 
labai patiko ir padarė gerą 
įtekmę Į žmones, kas musu 
progresystėms atneša mora
lę naudą.

Atvaidinus veikalą buve 
šokiai, kurie traukėsi iki lz 
vai. nakties.

Balandžio 15 d. Įvyko D 
L K. Vytauto d r-jos su
rengtos prakalbos. Kalbėję 
d. Michelsonas, "Keleivio’ 
redaktorius, kurio prakalbą 
neivarkiečiams pirmu kar
tu teko girdėti. Taipgi kal
bėjo d. A. Žolynas, vietinis

Publikos buvo apie 300.
Literatūros parduota už 

$10 dolerių. Prie draugijos 
prisirašė 8 nauji nariai.

Dr-go Michelsono prakal 
ba susirinkusiai publikai 
paliko gilių įspūdžių, gaila 
tik, kad labai mažai laike 
buvo prakalboms.

Prie to turiu pridurti 
kad pas mumis yra pora vy- 
čiukų, kurie kaip tik išgirs
ta, kad pirmeiviai parengia 
prakalbas, tuojaus bėga 
skųsti policijai, kad anar
chistai turės mitingą. Taip 
ir dabar tie pusgalviai nu
bėgę policijon pranešė, kac 
anarchistai turės mitingą 
Policijos viršininkas pa
klausęs ar viešas ar slaptas 
tas mitingas bus, gavęs at
sakymą, kad viešas, pasiun
tė pusgalvius namo, paste
bėjęs, kad anarchistai viešų 
mitingų nelaiko.

Albinas.

Giriasi svetimu darbu. — 
Iš Tacoiha, Wash. rašoma 
"Keleivyje,” kad LSS. kuo
pa darbuojasi. Scenoje sta
tė du veikalu. Bet nepasa
kyta, kad tai ne Tacomos 
draugi], tik Seatlles LSS. 
kuopos rūpesčiu visa tai bu
vo padaryta.

M. Baltrušaitis.

MUSKEGAN, ILL. 
Pasilinksminimo vakaras.
Balandžio 14 L. D. L. D. 

surengė pasilinksminimo 
vakarą. Balius buvo be 
svaiginančių gėrimų, bet 
žmonių atsilankė gana daug 
ir labai smagiai ir linksmai 
praleido liuosą laiką. Vaka
ras draugijai davė da kelia- 
tą dolerių pelno.

"Draugo” koresponden
tas rašo iš Muskegon apie 
velykų peštynes. Begėdis 
viešai meluoja pasakoda
mas, kad socialistai mušasi. 
Tam vargšui matyt ne vis
kas tvarkoj, nes sveiko pft- 
to žmogus negalėti] taip me
luoti, kada faktai kalba, jog 
tik tamsus žmonės gali sa
ve gyvuliais paversti ir pas
kui pjautis. Tamsus žmo
gus tarpe SOC ialistų negali 
turėt vietos, o tarpe katali
kų tik ir pasilieka tamsiau
si gaivalai.

Reikėtų bent kiek turėti 
gėdos, jeigu sąžinės neturi
te, rašant reikia atminti, 
kad vietos žmonės pažįsta 
socialistus ir meluojant apie 
juos tik patįs save galite 
žmonių akyse pažeminti, 
o kaslink nežinančiųjų 
teisybės tolimesnių žmo- 
rių, tai juk ir socialistai 
moka, ir dagi daug ge- 
žinančiųjų teisybės tolimes
nių žmonių, tai juk ir socia
listai moka, ir dagi daug ge
riau už katalikus korespon
dentus, rašyti ir teisybę nu
šviesti. K. Siubunas.

TARRINGTON, CONN.
Pereitais metais čia buvo 

susitveręs ”bepartyviškas 
Komitetas aukoms nuo ka
rės nukentėjusiems rinkti.” 
Tasai Lietuvių Dienos Ko
mitetas pasiliko tarpe mu
sų iki šiai dienai, išskiriant 
du jo nariu, kurie atsisakė 
iš komiteto dėlto, kad komi
tetas iš surinktų pinigu pir
ko saldainių dėžes rinki
kėms, nors tos visai to ne
reikalavo, bet dirbo, kad pa
gaminus kąsnį duonos ba
daujantiems.

Balandžio 14 d. Įvyko to 
"Lietuvių Dienos Komitete” 
parengtas balius. Svetanėn 
pririto bačkų alaus, bet 
žmonių susirinko gana ma
žai. Girdisi, kad iš pelno 
Targu padengs lėšas. Ba
liaus rengėjai, matydami, 
kad nėra kam jų alaus ger
ti, gėrė jį patįs. Prisigėrę 
butų ir karę sukėlę, jei 
smarkuolių protingesni vy
rai nebūtų suvaldę.

Ir musų jaunuomenė ge
rai darbuojasi prie bačku
tės. Bal. 7 d. keli sporteliai 
prisirito bačkų ir kelias iš
tuštinę pradėjo bandyt keno 
galva kietesnė, bet tas jiems 
brangiai atsiėjo, negana, 
kad nakvot reikėjo šaltojoj, 
bet ir po 15 dol. užsimokėt 
už tą nakvynę.

Negeresnio pagyrimo ver
tos ir mūsiškės merginos, 
kurios jokiame visuomeniš
kame lietuvių darbe nedaly
vauja. Viešame susirinki
me, kur yra prakalbos mu
sų vietos lietuvaičių nema
tysi, bet ant balių, veseilių 
’oei krikštynų jas rasi. Ma
nau apie jas plačiau kitusyk 
parašyti, tegu visuomenė 
žino, ko galima jai iš tokių 
čiuingumo kramtytojų ir 
gatvinių sportelių laukti.

Girioje augęs.

MONESSEN, PA. — L.S. 
S. kuopa atsišaukia į vietos 
lietuvius darbininkus, kad 
dalyvautų apvaikščiojime 1 
gegužės. Po parodai bus 
prakalbos lietuvių, lenkų, fi
nų ir anglų kalbose. Ap- 
vaikščiojimas bus 29 balan
džio, prasidedant nuo 2 vai. 
po pietų. Rengėjai.
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KELEIVIS.

Socializmui lieka Naująiį Svietą vesti
SENAM PASAULIUI 

GRIŪNANT.
Tyror.ai siurbia musų krauju, 
Nespėja ašaros mums džiūt, 
Bet matom jau gadynę nauja 
Jau laiks ir mums teisėjais būt.

Trečiu kartu švenčiame 
pirmosios gegužės darbinin
kų šventę tarp trenksmo 
kanuolių. apsiausti naiki
nančiomis žmonių turtą ka
rės liepsnomis. Kuone visa
me pasaulyje vietoj vilties 
ir džiaugsmo himnų skamba 
raudos, vaitojimai, apleistų 
kūdikių verksmas ir pra
keiksmas žuvančiujų ir žu
dančiųjų... Tvronai siurbia 
piusų kraują, nespėja aša
ros mums džiūt...

Kuomet prieš ketvertį 
šimtmečio pasaulio proleta
riatas pirmu kartu uždarė 
fabrikas ir išėjo gatvė-na. 
kad parodžius savo spėką 
tyronams, kapitalo atstovai 
sudrebėjo, matydami viso 
pasaulio pavergtųjų žmonių 
solidarumą ir tarptautinę 
meilę. Pirmu kartu jie su
prato, kad proletariato gies
mėj užsakyta teismo diena 
turės kada-nors ateiti; kad 
tas apdriskęs, nuskuręs, al
kanas ir niekinamas prole
tariatas organizuojasi ir su
daro jėgą, kuriai kapitalas 
negalės atsispirti.

Ir proletariatas laukė die
nos, kad užreiškus: ”jau 
laiks ir mums teisėjais būt.”

Metai po metų bėgo, dar
bininkų jėgos demonstraci
ja kartojosi. Augo organi
zuoto proletariato spėka; 
apsireikšdavo ji lyg nesu- 
čiuoptinas spindulys, kad 
vėl pranykus pilkai darbo 
dienai užstojant. Tik kiek
vienais metais tasai Liuosy
bės vilties spindulys darėsi 
vis aiškesnis, vis stipresnis, 
augo, plėtėsi.

Ekonominis gyvenimas, 
kapitalo tvarkomas, plėtojo
si savo paprastu keliu. Au
go darbininkui skriaudos, 
bet ir kapitalas pradėjo 
galų gale nesveikauti. Pra
dėjo jam pristigti pašaro. 
Jam neliko kitokio pasigel
bėjimui budo, kaip tik žiau
ri, pašėlusi, barbariška ka
rė, kuri masino atskiriems 
kapitalo interesams aukso 
šaltiniais.

Da nepakankamai galin
gas proletariatas pasijuto 
neturįs užtektinai spėkų, 
kad išreikšti savo valią ir 
noroms-nenoroms turėjo toj 
baisioj karėj priimti kapita
lo jam įsakytą dalyvumą. 
Kaip kasdien jis aukauja 
fabrikoj savo jėgas ir svei
katą, kad kapitalas tuktų, 
taip ir karėn nunešė au
kauti savo gyvastį, savo šei
myniškus džiaugsmus ir 
laimę, kad gaminus reika
lingą kapitalui pašarą.

Džiaugėsi kapitalas, kad 
milionai jo mirtinų priešų 
nuėjo karės sukurin, kad 
užmiršo savo tarptautinį so
lidarumą ir meilę, sušuko 
jis, kad karėje ”žuvo socia
lizmas,’’ kad kapitalas jau 
nereikalauja bijoties tų al
kanųjų minių, ką skelbė: 
”jau laiks ir mums teisė
jais būt.”

Ir apskelbė jau, kad toji • 
proletariato laukiamoji: 
nauja gadynė liepsnose, aša
rose ir kraujuose paskendo’ 
ir veltui daugiau jos laukti.

Bet veltui kapitalo atsto
vų džiaugsmas.

Naujos gadynės aušra iš
aušo rytuose. Trenksmus 
patrankų ir pragariškus; 
karės triukšmus nuslopino • 
iš proletariato krutinės iš
siveržę naujos gadynės pa
sveikinimui Liuosybės him
no balsai ”otrečiomsia od 
starovo mvra, < _ 
eho proch s našych nog!’’i

sutratėjo ir griuvo, kad 
daugiau jau nebepakilus, o 
ant griuvėsių tos pasibaisė- 

. tinos bastilės iškilo iš žmo- 
nių kraujo proletariato pa
partis—Raudonoji Vėliava. 
Šimtas tūkstančių Liuosy
bės sūnų atkvėpę liuosybės 
oru užreiškė: ”JAU LAIKS 
IR MUMS TEISĖJAIS 
BŪT!”

Tarptautinis proletariato 
solidarumas nėra moksli
ninkų išgalvota vilione, va
dovų statoma prieš darbi
ninko akis, bet yra būtinu
mu, istoriniu įsakymu.

♦ ♦ ♦

Žmonijos istorijoje 1916- 
17 metai liekasi užrašyti 
kaipo perversmo laikotar
pis. Tai pasibaisėtiniausios 
karės metai.

Karė tęsiasi nuo 1914 me-Į 
tų, bet kuomet pirmais ir' 
antrais karės metais ant' 
karės lauko grūmėsi valsty-j 
bių militariškoji ir techniš
koji jėga, 1916 metais ka
reivių. jų vadų ir kariškos 
technikos vieton stojo tau
tos ir visuomenės, užsimir
šusios klesinius skirtumus. 
Ne žmogaus spėkoje buvo 
sulaikyti plačiausias minia, 
nuo veržimosi kovon už eg
zistenciją, kuomet kapita
las pastatė žmoniją ant pra
pulties krašto. Padėjimo 
sąlygų verčiami nuėjo ko
von kareiviai-darbininkai- 
ukininkai. nuėio moteris irV te

vaikai. Veržimasis kovon už 
būvį likos nesuturimas jo
kiais pro tarimais. Troški
mas laimėti tą kovą vertė 
visuomenes jieškoti naujų 
priemonių, o tas paveikė Į 
pačių visuomenių vidurinio 
gyvenimo susidėjimą; lyg 
pats savaimi visas gyveni
mas persiorganizavo, atsis
tojo visai naujais pamatais

Rusijos revoliucija, tai ne 
vien vietos nuotikis. Ame
rikos 1775 metų revoliucijos 
pasekmė buvo visa eilė per 
versmų Europoje. Patval 
džiai mc-narchos neteko ne 
aprubežiuotos savo galios 
Žmonių lažos (baudžiavos- 
retežiai truko. Rusijos re 
voliuciia, sunaikindama ca 
rizmą, gamina mirtiną smu 
gi kapitalizmo apsoliutiz 
mui.

Prasideda procesas pasi 
naudojimo iš tų patirimų 
kokius visuomenėm davt 
karė. Kiekvienam, kas til 
tėmija ir seka pasaulio judi 
jimą, šiandien žinoma, kac 
karės metu valstybėse ii 
tautose Įvyko dideli perver 
smai; kad visuomenės de 
atsiekimo bendro tikslo kuo 
ne žaibo smarkumu sutelki 
savo jėgas. Nors prie t 
vertė jas bendras pavojus 
tečiaus padaryti perversmą 
priparodė mums, kad seniai 
eikvota daugybė darbo, dau 
gybė turto vien tik delei ka 
pitalizmo systemos nelem 
tumo. Įsitikinome visi, ka' 
pamatai, kokiais buvo stato 
ma visuomenės ekonomija 
yra perdėm netikę, kad an 
greitųjų padėti nauji pama 
tai visai kitokius rezultatu: 
duoda.

Karei pasibaigus ar vi 
suomenės norės grąžinti se 
ną kapitalizmo ekonomiją 
kuri privedė žmoniją prie 
taip pasibaisėtinos ir pra 
gaištingos katastrofos ii 
kuri pasigelbėjimui iš jo 
pasirodė visiškai netinkan 
čia? Ne. Žmonija perdaug 
patyrė.

Šiais metais švęsdam 
darbininkišką tarptautini-' 
solidarumo, meilės ir liuosy 
bės šventę, Pirmąją Gegu 
žės. ant senos gadynės griu 
vėsių švenčiam musų ideali 

Užreiškia
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otriachniom' triumfo dieną.
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Ir nuo tu griausmingų balsų j laiks ir mums teisėjais būt 
sudrebėjo carizmo tvirtovėj J. B. S.
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Pirmos Gegužes Sulaukus
Ledams sutirpus, retežiai truko, 
Saulei pakilus, žuvo šiaurys, 
Liekanas tiršto naktinio ruko 
Šiltas vėjalis greit išklaidys,

Jau žydž žiedai, 
Skamba balsai, 
Saulutė šviečia, 
Gėrėtis kviečia —

Ei, ei veizėkit, koks reginys!

Linksma, sulaukus pirmos gegužės! 
Skamba liuosybės giesmių balsai, 
Nušvinta sielos, tarsi saulužės 
Spindulių parvom rasos lašai,

Viršuj žmonių
Plačių minių,
Kai skaisti rožė —
Symbolas grožės — 

Papartis musų žėri antai!

taip ėjo revoliucija Maskvoj.
Maskvoj revoliucija pra- 

idėjo 13 kovo visuotinu 
treiku. Sustojo tramva- 
ai ir visas judėjimas. Ant 
?eatro Pleciaus ties Miesto 

miižiniš- 
Išrinkta 

iš 15-kos 
inėjo 5 

ko-opera- 
or- 

Polici- 
valdžia 
spėką, 

nelabai 
pusėn, 

tada prisidėjusių skaičius 
pasiekė 1,000, tai laikinas 
zomitetas paskyrė kariume- 
tės vadu pulkininką Gruzi- 
tovą, Maskvos gubernijos 
emietijos pirmininką. Tarp 
idžiausio entuziazmo, bu- 
iai revoliucinių kareivių su 
'levėsuojančia raudona vė- 
;ava nuvyko automobiliais 
kazarmes, kad pakvietus 

r kitus kareivius dėtis prie 
•evoliucijos.

Seredoje, 14 kovo, visas 
laskvos garnizonas jau pe- 
ė‘o revoliucijonieriu pusėn, 
"uojaus užgriebta Kremlis 
.r arsenalai su ginklais. Pa

/aldyba susirinko 
:a minia žmonių, 
aikinas komitetas 
tariu. Komitetan 
larbininkai, 5

ir 5 visuomenėsinių 
fanizacijii nariai, 
a išnyko, kariškoji 
tesiskubino vartoti 
špradžių kareiviai 
•jo reveliiicijonierių 

sidėiusiu 
1,000,

i

Priverstina kareivystė]
KODĖL Aš ESU PRIE

ŠINGAS PRIVERSTINAI 
KAREIVYSTEL

ti ilgai lauktas, pavasarėli! 
Linksmini aki, kuri jausmus, 
Žavingą kvapą įkvėpi gėlei, 
Naujom gyvybėm’s puoši kapus,

Didi gamta
Savo ranka
Suteikus geismą, 
Sutveria veiksmą,

Steigti, gaminti šaukia visus!

Ei, žemes grum >ste, viskis iš vietos! 
Kiskis naujuoju plačiu keliu, 
Į ten, kur spindi gražesnis svietas, 
Sutvertas musų šiltu krauju!

Liepsnoj širdies, 
Šviesoj minties 
Tirpsta tamsybė, 
Atein’ liuosybė,

Senas pasaulis virsta nauju!
J. B. S.

skui tuojaus buvo atidaryti 
kalėjimai ir paliuosuoti po
litiškieji kaliniai; mieste te
čiaus nebuvo jokių plėšimų. 
Provokatoriai persirengę i 
kareivių drapanom, .bandė 
kurstyti minias prie plėši
mų, bet tie bandymai buvo! 
tuojaus nuslopinti. Susida-Į 
riusi iš mokinių ir studentų i 
milicija stropiai dabojo j 
tvarkos ir visuomenės tur-j 
tų. Slaptosios policijos ar
chyvai likos sudeginti.

Sukatoje. 17 kovo, revo- ' 
liucijonierių valdžia įtaisė 
didelę parodą ant Raudono
jo Pleciaus priešais Krenilį; 
dvasiškija laikė pamaldas 
už revoliucijonieriu valdžią. 
Gaudžiant Kremlio var
pams 30.000 kareivių perėjo 
ceremonialiu maršu pro pul
kininką Gruzinovą. Buvo 
nepaprastas ūpo pakilimas.

”Birž. Vied.”

Balsuoja už socialistus.
Iš Petrogrado 23 balan

džio pranešama, kad Sara
tovo gubernijos kaimiečiai 
išrinko apskričio Žemieti- 
jon visus socialrevoliucio- 
nierius. Tai geras ženklas. 
Tas parodo, kad Rusijos 
žmonės net kaime persiėmę 
revoliucijos dvasia.

Raimi eči ų su važiavimas 
Saratove priėmęs taipgi ke
lintą labai revoliucinių rezo
liucijų. Vienoj tų rezoliucijų 
reikalaujama, kad kiekvie
nam butų duota žemės, ku
ris tik pats gali ant jos dirb
ti. Žemės gi Rusijoj vi
siems gali užtekti, nes iki 
šiol didelius jos plotus lai
kė aprėpus valdžia, dvari-A A

n inkai ir dvasiškija. Val- 
: džios žemės jau konfiskuo- 
; tos. dabar reikia tik atimti 
' žemes iš dvarponių ir kuni
gų. Dabartinė valdžia dva
rų konfiskuoti nesiskubina, 
nes ji pati (dabartinė val
džia) • susideda iš stambių 
dvarininkų, kaip antai Ro
dzianko, Lvovas ir kiti. Bet 
revoliucinis Rusijos prole
tariatas reikalauja, kad tos 
žemės butu konfiskuotos ir

REIK A LA UJA KON FIS-
KAVIMO BAŽNYTINIŲ

ŽEMIŲ.
Darbininkų ir Kareivių 

Tarybų suvažiavimas Pet
rograde tarp kitko priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią ■ 
konfiskuoti visas klioštoriųj mulu avuu:»wm» ** 
ir bažnyčių žemes. įjos turės būt konfiskuotos.

Atviras laiškas Kongreso 
nariams, rašytas ”Metropa- 
iitan Magazino” karės ko

respondento ir Amerikos 
Sąjungos Priešais Militariz- 

mą nario John Reedo.
Kongreso Nariams, 
Washington, D. C.
Gerbiamieji:—

Leiskite man parašyti ke
liūta-žodžiu delei inešto bi- V 4 te
liaus apie priverstiną karei
vy stę. Aš pasiryžau rašyti 
Jums todėl, kad esu išbuvęs 
pustrečių metų kariaujan
čiose Europos šalįse kaipo 

į karės korespondentas, ap
lankiau penkis karės laukus 
ir mačiau žmonių reakciją 
priešais karę.

Daugelis vaikinų tokiam 
amžiuje, kuomet reikia tar
nauti kariumenėj, užsidir
ba pragyvenimą ir palaiko 
senus- savo tėvus arba šei
mynas. Ar turčiams irgi 
taip sunku gyventi? Žino
ma, kad ne.

Flattsburgo lavinimo ka- 
zarmės, įvairus atsargos 
oficierių korpusai, lavinimo 
kolegijų korpusai ir kiti, iš 
karų olicicriai bus imami 
susideda iš turtingų tėvų 
vaikų, kurie gali nusipirkti 
sau oficieriaus mokslą; mi
licijos oficieriai taipgi turi 

- būt turtingi žmonės. Tin- 
į ginių klesa vadovaus kiek
vienoj imtinėj armijoj.

Argi tai demokratiška im
ti žmogų, kuris karei yra 
priešingas, ir prievarta va- 

į ryti jį muštis?
Daugelis priverstinos ka- 

i rei vystės šalininkų sako, 
i kad tuomet bus priversti 
stoti visi karės rėksniai, 
amunicijos fabrikantai 
džingojistai redaktoriai ir 
kiti. Bet tie žmonės papra
stai jau per seni ir kon- 
skripcija jų nepasieks.

Priešingai, priverstinas 
kariumenėn ėmimas išvarys 
į apkasus tik jaunus vaiki
nus, kurių protas da nenu
sistovėjęs, kurie per jauni 
dar balsuoti ir išreikšti sa
vo pasipriešinimą, bet to bi- 
liaus daromi užtektinai su
brendusiais, kad rišti tą bai
sųjį gyvybės ir mirties klau
simą.

Ar tai sveika fiziškai?
Kas žino kiek nors apie 

kazarminį imtinių kareivių 
gyvenimą Francuzijoj ar 
Vokietijoj iki šios karės, tas 
nedaug galės pasakyti jų 
naudai. Sugrudimas krū
von jaunų vyrų ilgam laikui 
gali reikšti viską, tik jau ne 
sveikatą.

• Pulk.
Anglijos 
maišyto 
riau 
panikas 
negu 
pulkai.

Suvienytų Valstijų gen. 
L. Wood sako, kad 50 nuo
šimčių jaunų aplikantų 
Amerikoj bus atmesta dėl 
fiziško silpnumo. Taigi 
reiškia, kad tie jauni vyrai, 
kuriems daugiausia reikia 
kūno išlavinimo, vistiek ne
galės jo gauti. Tas reiškia, 
kad bus paimtas pats musų 
jaunimo žiedas, o kreivi ir 
šleivi bus palikti tautos gy
venimui palaikyt.

Ar tai reikalinga?
Civilėj karėj mes turėjo

me savo armijoj 90 nuošim
čių liuosnorių.

Amerikos karėj su Ispa
nija liuosnorių buvo dau
giau, negu reikėjo.

Anglija pastatė iš liuos
norių trijų milionų armiją

ir butų galėjus pastatyt da 
ketvirtą milioną. Priversti
na kareivystė tenai įvesta 
politiškais tikslais, bet ne 
militariškais reikalais.

Kanada jau kelintu kartu 
atmeta priverstiną kariu
menėn ėmimą, nors jau tre
ti metai eina kaip ji karėj 
dalyvauja.

Australija 
priverstinos 
pieną; prieš 
didžiuma kareivių apkasuo-

taipgi atmetė 
kareivystės 

ji balsavo net

se.
Kcmkripcija priešinga 

Amerikos idealams.
tančiai Amerikos 

ivo priešingi šitai 
Kodėlgi šitie žmc-

Maude, sako kad 
liuosnorių pulkai 
amžiaus daug ge- 

atsilaiko netik prieš 
i, bet ir prieš ligas: 
Vokietijos imtiniai

žmonių b 
karei.
p.ės turėtu būt verčiami mu
štis už tai, į ką jie netiki?

Argi lai nepriešinga ame
rikiečių idealams ir jų su
pratimui apie asmens ir są
žinės laisvę versti žmones 
laužyt ju tvirčiausius įsiti
kinimus ~

Per daugelį metų musų 
šalis suteikdavo prieglaudą 
geriausiam Europos krau- 
iui, kuris plaukdavo Ameri
kon kad išvengus kariume
nės tarnystės.

Ką reiškia priverstina 
kareivystė.

Priverstina kareivystė 
perdirba nevien tik žmo
gaus kūną, bet ir protą. Ji 
išmokina žmones klausyti 
valdžios, vistiek ar ta val
džia elgiasi gerai ar blogai; 
priverstina kareivystė at
ima žmonėms galę protauti 
originaliai; ji išmokina juos 
vartoti šautuvą, išdirba no
rą muštis ir neapykantą 
prieš laisvą, savystovią min
ti, kaip lygiai ir panieką 
žmogaus gyvasčiai.

Štai 1910 metais sustrei
kavo francuzų valstybės ge
ležinkelio darbininkai, rei
kalaudami žmoniškesnės al
gos trumpesnių darbo va
landų. Jie vedė streiką kuo- 
ramiausiu budu, nevartoda
mi mažiausios prievartos. 
Vietoj išpidyti jų reikalavi
mus arba nors ištirti reika
lą, francuzų ministerių pir
mininkas Briand pašaukė 
tuos streikuojančius darbi
ninkus kariumenės tarnys
tėm Esant priverstinai ka- 
reivystei, jie turėjo stoti ir 
kaipo kareiviai buvo prista
tyti prie to paties darbo, 
nuo kurio jie buvo pirma at
sisakę.

Vasarą, 1915 metais, man 
pasitaikė būti Bulgarijoj, 
kuomet ji stojo karėn teuto
nų pusėje. Aš žinau, kad 
Bulgarija nekuomet nebūtų 
galėjus šiton karėn įsiveltų 
jeigu joje nebūtų priversti
nos kareivystės, nes didelė 
žmonių didžiuma buvo prie
šinga karei apskritai, o Vo
kietijai ypatingai. Tečiaus 
karalius su premjeru nešau
kė parlamento, neskelbė sa
vo tikslų, tik paskelbė mobi
lizaciją ir tuomet pranešė, 
kad bus jau karė. Tuomet 
jau niekas 
priešingai, 
kareiviai, 
reikšti savo nuomonės.

Priverstinas kareiviavi
mas visą šalį pripratina 
prie karinės minties. Vyrai, 
kurie mokinosi kariško 
amato, neša karišką dvasią 
ir aklą paklusnumą valdžiai 
namo, iki galų gale visa ša
lis tuomi persisunkia, šito
kia psichologija viešpatauja 
nevien tik militarizmo daly
kuose, bet taip pat politikoj, 
industrijoj ir net apšvietoje, 
kaip tai mes aiškiai matom 
Prūsijoj.

?

I

nedrįso kalbėti
Piliečiai, kaipo 

negalėjo jau iš-

Kapitalizmo surėdymas 
savo surengta kare pats sa
ve panaikina.
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“KELEIVIS”
GEKIAUS1S DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS. 
prenumeratos KAINA 

Amerikoje:
Metams .................................... $1.75
1 usei metų ............................ 1.00

Kanadoj ir L žrubežiuose:
Metams .................................... $2.25
Pusei metų ............................ 1.25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant į Redakcijų, rašykit šitokį 
adresą:

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

Valdžia neims žmonią turto
Daugelis žmonių, ypač 

ateiviai, pradėjo bijotis, kad 
karės metu neprapultų jų 
pinigai bankuose, kad val
džia nepaimtų jų turtų.

žinia apie šitą žmonių 
baimę pasiekė jau ir prezi
dentą \Vilsoną. Kad žmo
nos nuraminus, valstybės 
: e k • etomis išleido šitokį 
paaiškinimą:

Kadangi Suvienytųjų 
Vrdstiių Prezidentui tapo 
pranešta, jog gyvenantieji 
šioj šaly i žmonės, ateiviai, 
no šios šalies piliečiai, labai 
susirūpinę tuo, kad karei 
tarp Suvienytųjų Valstijų ir 
svetimos šalies Įvykus, val- 
džm neužgrėbtu jų pasidėtų 
b rikuose pinigų ar kitokio 
turto, tai Prezidentas Įga- 
hojo mane paskelbti, kad to- 
k'a žmonių baimė yra visai 
nėr amatu ota.

Suvienytųjų Valstijų val
džia jokiose aplinkybėse ne
sinaudos karės padėjimu 
tam, kad užgrėbus turtą, 
a- r kurio tarptautiniai susi
tarimai ir pripažintieji ša
lies Įstatymai neduoda jai 
nei teisių nei prievolių. Ji 
uoliai gerbs visas privačias 
žmonių teises, lygiai savo 
piliečių kaip ir gyvenančių 
čia svetimų šalių valdinių.

Robert Lansing,
Valstybės sekretorius. 

Washington, D. C. 
Vasario 8, 1917.

Sutartis, kuri buvo pada
ryta tarp angliakasių uni
jos ir kasyklų 1916 metais,! 
baigiasi ateinančiais metais. 
Sulyg tos sutarties darbi-! 
ninkams buvo pakelta alga: 
nuo 5 iki 14 procento, be: 
Įvedimas naujos sistemos 
darbe ir pragyvenimo pa
brangimas iš darbininkų 
netik tą pakėlimą paima, bot 
padaro, kad angliakasiams 
negalima veisties iš tos al
gos, kokią jie gauna. Todėl 
nepaisant padorytos sutar
ties, angliakasiai sustreika
vo. Unija išrinko 35 savo 
atšovus, kurie sykiu su uni
jos prezidentu Jchn P. 
White’u veda tarybas su 32 
kasyklų savininkų atsto
vais. Rodosi, kad mainie- 
riai kovą laimės, nes ka- ės 
reikalai verčia ka ryklų s - 
vininkus nusileisti, kad tu
rėti užtektinai anglių.

Šitoji abiejų pusių at t - 
vų konferencija turi pilną 
Įgaliojimą padaryti nutari 
mus, o padarytiems nutari
mams turės pasiduoti abi 
pusės.

R eikala vim as pakėlime 
algos yra tik vienu iš visos 
eilės klausimų, kuriuos mi
nėtų atstovų k nferenci'a 
turi išrisi i. Kadangi pada 
ryta 1916 metais sutartis 
neužganėdino mainierių, tai 
dabartinėn kcnferencijon 
jie pasiuntė ne savo valdy
bą. bet išrinktus atstovus 
kad tie tartų, i su kasvklų 
savininkais. Tik ima ri, kad 
darbininkai konferencijos 
nutarimais pasitenkins.

AUK<>-

Zaj ieškoji nia u
Pajieškau brolių Dominiko ir Au

gustino Norkų, Kauno gub., Šiaulių 
pa v., Užvenčio parap., Žeberių sodos, 
4 metai atgal gyveno Chicagoj. *Jų 
pačių atsišaukti ar kasžino apie juos 
teiksis pranešti.

John Norkus
939 24th avė., Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Juozapo KiViliaus, 
Kauno gub., Raseinių pav., Kelmės 
valsčiaus, Burbaic.ų kaimo, gyveno 
i t:i_ ik phijoje ir dirbo cukernėj. Jo
paties auisau.iti ar kas apie jj žino 
meldžiu pranešti.

Pranas Kivilius
227 Sagainor st:., Pittsburg, Pa. 

i ajieškuu brolių: Kazimiero ir Jono 
XiU:c.ų, Kauno gub. ir pav., Šven- 
driškio kaimo, vienas jų gyveno Chi- 
eugej, antras Nev» lorke. Meaižiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Antanas kilaitis
% A. Prajaras 

7549 W. Capibal avė., Springfield, Ilk

Pajieškau savo pažįstamo Frano 
Luėinsko, Kauno gub., prieš du me
tu gyveno Easioa, Pa., dabar _bene 
Chicagoj. Jo paties ar einančiųjų 
meid.^ u atsiliepei.

Adomas Linius
1117 Jockson str., Easton, Pa.

Mincesotos valstijoj yra apsigy
venęs būrelis lietuvių įarmenų n 
v.e.ų pavadino Vilniaus Kolionija, j 
..ur pr.es porą metų is Pittsburgo iš- 
\am«*vo neietus mano pažįstamų ir 
.c.i paėmė valdžios dalinamos žemes 
diomesteadą). Norėdamas apsigy- 
vent ant uxės, meldžiu iš minėtos 
vietos lietuvių parašyt man laiškelį.

Wm. B.iučikas (19;
BOX 213, Oak Rili, W. Va.

Pajieškau Jono ir Frano Lučkevi- 
čių, Kauno gub., iš Kauno miesto, 
l'uriu svarbų reikalą ir meldžiu jų 
pačių atsišaukti ar kas žino apie 
juos pranešti.

.lateušas Lcc'.icvičius
30X 138, Cjurtaey, Pa.

Pajieškau Broniaus Palakaičio ii 
kitų pažįstamų; visi Suvalkų gub., 
Naumiesčio pavieto, Dabravalos 
gmino. Meldžiu jų pačių atsišauk
si ar kas apie juos žino pranešti.

Antanas čekauskas
i7 Aiiisiie str., Brooklyn, X. Y

Pajieškau savo žmonos sesers Bar
boros lėu/Jauksratės, Kauno guo.. 
ac.c.į pa.., Platelių pa:ap., Rudų
jų sodos, turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu atsišaukti.

Antanas Zariimas (18)
?. Office, Merrimack, N. H

Pajieškau brolio Ianmo Lileikos, Į 
prieš du metu gyveno Chicagoj. Tu- > 
riu labui svarbų reikalą ir meldžiu 
atsišaukti ar Kas jį žino pranešti. Jis 
paeina iš Telšių pav., Janapolio pa
rap., Baltininkų sodžiaus. (17)

Jonas Lileika
Box 522, Livingston, III.

Pajieškau Jono Vinicko, Suvalkų 
gub., MuriampJūs pav., Užlandžių 
kaimo. Turiu svarbų laišką iš Rusi- ; 
jos. Meldžiu atsišauk. (17) !

Tadas Rimkus
1062 Ansel Road, Cleveland, Ohio. i

Pajieškau Marcelės Pasakarnaitčs,' 
Kauno gub., Šiaulių pavM Raudėnų 
parap., Užpelkio kaimo. Jos pačios 
atsišaukti ar žinančiųjų apie ją mel
džiu pranešti. (18)

Zose Geležaaskutš
86 Įsi st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau l'aino Skurdausko, Kau
no gub., Telšių pav., Skuodo parap. 
Jo paties meki-uu atsišaukti ar kas 
.'.no teiksis pranešti. _ _ (17)

Darbininkas Kaušis ....
355 E. llūth st^ Kensingtcn, III

Pajieškau Zofijos Bernotaitės, 
Kauno gub., Telšių pav., Pel ių sodos. 
Meldžiu jos pačios atsišaukti ar kas 
.ir.o apie ją pranešti.

Franš Dibulskienė (18) 
10 W. 103rd pi., Chicago, III.

Pajieškau brolio Baltrau. Kr uics, 
Suvalkų gub., PaBer.iunės miestelio. 
Meldžiu jo paties’ atsišaukti ar ži
bančiųjų apie jį pranešti. (1 •) 

Cr.a Makunienė
24S4 Blue Island Avė., Chicago, 111.

Pajieškau draugės apsivedimui 
geistina kad butų liuterone arba 
laisvų pažiūrų, by tik ne katalikė. 
Aš esu jaunas doras vaikinas, turiu 
gerą užsiėmimą. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst paveikslą. Paveiks
lus grąžinsiu pareikalavus ir duosiu 
kiekvienai atsakymą. (17)

Antanas J. Petkus
BOX 508 Hammond, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, su pir
mu laišku meldžiu prisiųst savo pa
veikslą. Laiškus galite rašyt ang
lis.ui ar lietuviškai. (17)

\Villiain Stankus
1112 South Park Avė, llerrin, III.

VV1LKES BAKRE, PA.
A. a. Jieva Vaicikunienė. 12 kovo 

1917 m. persiskyrė su šiuo pasauliu 
mano numylėta žmona, su kuria pra- 

: gyvenome 35 metus draugėje. 28 m. 
gyvenome Amerikoje, todėl pranešu 
šiuomi visiems, kad mano geriausia 
prietelka persiskyrė su manim ant 
visados, palikdama mane didžiausia
me nuliudime. Velionė Jieva 14 ko
vo tapo palaidota ant šv. Kazimiero 
parapijos kapinių. Lai būna jai leng
va toji žemelė, kuri atskyrė mus, pa
likdama mums didžiausį nubudimą.

Vincas Vaiciekunas (18)
21 I.uzerne st., VVilkes Barre, Pa.

J.J. Kelley&Co.

1

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės nuo 35 iki 45 
žiaus, mylinčios gyventi 
Meldžiu atsišaukti.

A. Kuzmoski
Robe, Wash.

merginos 
metų am- 
ant ūkės.

(18)

REIKALAVIMAI.

DU KR1AUČIAI, 
o kitas 
i kriau- 
mokes-

REIKALINGI 
vienas prie kautų dirbinio, < 
blle dirbęs pas kostumerišsą 
ėių. Darbas ant visados ir 
tis gera. Kreipkitės pas: 

Petrą Valiulį (18) 
Lr.wrer.ee str, Lavvrence, Mass.

Pajieškau moteries arba merginos 
piit vaikų dabojimo. Vaikai: vienas 
šeštų metų, antras ketvirtų. Plates- 
mų žinių klauskite per laišką.

F. Kulikauskas 
Burlir.gton Šilk Mills,

KIRE ESPERANTO
KALBOS TĖVAS.

.Amsterdame gauta žinių, 
kad Va r savo j pasimirė 15 
dieną balandžio daktaras 
Liudvikas Zamenhofas, pa
garsėjęs visame pasaulyje,, 
kaipo tarptautinės kalbos 
sutaisytojas, kurią tai kal
bą Zamenhofas sutaisė taip, 
kad kiekvienam, kuris tik 
keliatą kalbų žino, lengva 
suprasti ir išmokti. Kadan
gi tarptautinių kalbų jau ir 
pirm į o buvo kelios sutaisy
tos, bet pasirodė vis netin
kamos ir likosi atmestos, tai 
Zamenhofas savo tvarinį 
praminė "Esperanto,” kas 
reiškia "vilties kalba." Es
peranto kalba susideda is 
2642 žodžių. Esperanto kal
boje yra Įvairių tautų žo
džių. ypač tokių, kurie savo 
fonetiškais garsai primena 
ir kitų tautų žmonėms tuos 
pačius" daiktus. Esperanto 
kalba likosi pripažinta tarp
tautine kalba delei jos leng
vumo ir gramatiško prastu
mo. Prie Esperanto kalbos 
pritaikyta Valapuko gra
matika. Esperanto kalbą 
jau 3 miiionai žmonių moka. 
Toj kalboj leidžiami laik
raščiai ir knygos. Turime 
ir Iietuvių-esperantistų. 
Amerikoje iš lietuvių-espe- 
rantistų yra daugiausiai at
sidavęs tos kalbos platini
mui K. Vidikauskas iš Phi- 
ladelphijos.

Zamenhof yra gimęs Bal
stogėj 1859 metais. Lietu
viai gali pasididžiuoti, kad 
jų senovės tėvynė davė vi
so pasaulio gerbiamą vyrą.

175 TŪKSTANČIAI MAI- 
NIERIŲ STREIKUOJA.
Iilinois, Ohio, Indiana ir 

vakarinės Pensvlvanios val
stijose sustreikavo virš 175 
tūkstančiai angliakasių rei
kalaudami pakėlimo algos 
.33 procentų.

Aukos . ......................................................
BRIDGEYVATER. MASS.

Aukos Philadelphijos; cukerninkų 
straikieriams. .Aukavo:

Po $1.00: S. Kirstis, J. Shaltanis, 
Al. Baginskas; po 50c.:— J. Tolivai- 
ša, Alf. Mažukna, L. Marcinkaus. 
Kašėta, K. Zinkevičia, V. Abelevičia, 
J. Antolionis, K. Pečiauskas, J. Kcp- 
eho, J. Baginskutė; po 35c: — P. 
Budrunas; po30e: — V. Shukis,_ J. 
Klemant; po 25c: — Ą. karpavičia. 
J. Kaiasauskaite, B. Obškeras, S. 
Stračir.ski. P. Črėsna, T. Valentuke- 
viėia, S. Klanur.as, V. Bingelis. J. 
Abramavičia. P. Margiunas, A. Dek- 
snys, T. Basevičia, V. Levcnavien. 
St. Laužikas. J. Brundienė, T. Be
kampis, P. Vizbaras, K. \ izbaras, L. 
Gladėnas, A. Tamulevičia, S. Savic
kas. A. Puidokas, V. Medžiutė, \. 
Alekunas, J. Matulis, V. Pirškis, S. 
Voveris, J. Spirida, J. Čimbor, J. 
Košcich, J. Rudis, A. Matulis, , I. 
Augustin. F. Alekncvich, K. Deks- 
nys, K. Yukr.a, J. Čūsr.a; po 20c: — 
M. Plokštis, S. Gaubis, D. Lapeikis, 
And. Brunda; po 15c: — A. Pilkau
skas. L. Oumet. Viso — $19.45. 
Smulkių aukų 40 I..M.P.S. kuopa šu. 
"moovir.g pietures” — $10.25.

Viso labo aukų surinkta Philadel- 
phijos cukerninkų straikieriams — 
$30.10.

Pasiųsta per "Kovos redakciją 
$30.05 su pasiuntimu.

Aukautojams ir rinkėjams tariu 
širdingą’ ačių.

J. Toli vaisa, rast.
Aukos priimtos ir priduotos "Ko

vos” administracijai. J. Šukys.

RUMFORD. ME.
Philadelphijos streikierių pašalpai 

čionai suaukauta $41.86.
Aukavo: J. Viskontas, J. Kuozu- 

kas. M. Mimor.t ir A. Giačas —_ po 
$1.00; J. Laurcckienė, F. Kaladzins- 
kas. J. Pliauplis, A. Lindautas. R. 
Petrauskas, J. Deringis. J. Stasiulis. 
T. Venckus. J. Duberdris, F. šiapas,
S. Kiaurakis, J. Vaznis, S. Jankaus
kas, ir A. Pocius — po 50c; E. Zab- 
lackis, J. Višniauskas ir J. Cap- 
kauskas — po 30c.; 3. Pikelis. B.
Mimontienė. St. Tomkus, A. Pjau- 
lokas. K. Karbauskis, W. Linn, D. 
Mažeika, J. Kaubris. J. Venckus. J. 
Aišmontas, J. Zadeikis, ?I. Eundulas,
J. Galinauskas. J. Abaris. J. Lukau- 
skas, J. Povilinskis, K. Jarušor.ienė.
K. Pjaulokas, A. Mulkis, A. Vaišvi
lienė, S. Eaub’.is. J. Kasparas. P. Za
deikis, L. Ryngialo. K. Pocius, A. 
N u tau tas, -J. Bartašius, M. Kurklie
tis, S. Orentas, S. Tutlis. M. Kizel, 
K. Vaišvvla. F. Panikas, J. Kctkai- 
tis, J. Gludenius, F. Stasiulis, L 
Gaudūšius, J. Vizgirda. E. Kryžienė.
T. Damkus. J. Karoinienė, J. Viikan- 
čienė. J. Raštinis, K. Draksas, A. Vi
šinskis, F. Bielskis. L. Pucienė, A. 
Antuzienė. J. Gelažinis, A. Gustai- 
tienė, A. Deltuva. A. Ankus, A. Bag
donas, M. Luobikis, K. Janui :s, S. 
Kuner.a, B. Šaltmerienė, A. Vilmun- 
tienė, O. Veluišaitė, A. Jakštas, P. 
Kreškevičia. P. Viiickienė. J. Aiduko- 
nis.P. Lapinskas, A. Mockus, J. 
Kundrotas, .J. Gailius. A. Paltana- 
vičia. O. Zeksiunicnė. L. Baltrušaitis, 
P. Subata, P. Saumors. J. Kubilius. 
K. Laurinaitis. A. Vepskur.as, J. 
Bunkartas, F. Tule:kis ir A. Gudena- 
vičius — po 25c; M. Paukštienė, J. 
Jasiunas, V. Balčiūnas. S. Norbutas, 
D. Limor.tas ir A. Viliokas — po 
20c.

(Mažiau 20c. davusiųjų vardus r.e- 
garsiname—Rea.).

Viso labo su smulkiomis aukomis— 
$41.86c.

A. Jucaitis.
Pinigus priėmėm ir tariame drau

gams š-’rdingą ačiū už ta didelę pa
galbą musų sunkioje kovoje su ka
pitalu. A. Burba, sek r.

A. Burba, sekr.

Pajieškau pusbrolių: Petro, Frar.c 
ir Stanislovo Stanių, taipgi Jono Sa
vicko, visi Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų parap., Pažusinės sodos. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Jonas Karčiauskas (19)
?30 Albar.y str., Roxbury, Mass.

Pajiškau Petro Siposkevičiaus ii 
jo sesers Elzės, abudu Suvalkų gub., 
Kalvarijos pavieto, Starozdų kai
me. ’luriu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti.

Petras Macejunas
BOX 335, Torrington, Conr..

Pajieškau broiio Vincento Praspa- 
auskio, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų parap., Meldvalakių dvaro, 
jo patie atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

R. Praspalauskas
209 So. 3rd str., Cedar Rapids, Ia.

Pajieškau Rapolo Civinskio, su ku
riuo gyvenova (juilmčj, iš kur jis iš
važiavo i Jungtines Amerikos Vals
tijas. Jo paties atsišaukti ar kas 
žino apie jį meldžiu pranešti.

Steponas Mišsinis
Mentes de oca 2079 d. 25 v.

Barracas ai Narte
Buer.cs Aires, .Argentina.

Pajieškau pusbrolių Frar.ciškaus, 
Juozapo ir Kazimiero Aleksandravi
čių, Kauno gub, Telšių pav.. Garui- 
iavos parap., Liužinų viensėdij a. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti. (18)

Kazimieras Praspalauskas
Box 769, Kenmore, Ohio.

Pajieškau pažįstamų Tado Mašioto, 
čntar.o Mašioto ir Stanislovo Kvet- 
auskio, gvve..". b.-ne Mahan.oy City, 

?a- Visi jie Kauno gub., Raseinių 
inv., Klambarko dvaro. Jų pačių at- 
išaukci ar kas juos žino meldžiu 
irar.ešt:. (1^)

Mateušas Jaučius
1023 Winter st, Phlladelphia, Pa.

Pajieškau orelio Jono Laurinavi- 
■iaus, Kauno gub.. Panevėžio pav.. 
.ariu svarbų reikalą ir meldžiu jo 
paties atsišaukti ar kas žino prąneš- 
ū. (13)

Julė Laurinavič
Loc. Du Bonnet, Man. Canada.

NEIŠPASAKYTAI SVARBUS 
REIKALAS!

Tuojaus tegul'* atsišaukia Liudvi
kas Poškus iš Pateklenų, Triškių pa
rapijos, Šiaulių pavieto. Randasi gal 
,<ur apie Philadelphiją. Taipgi jc 
broliai iš AmeriHpS lai parašo man. 
Dalykas einasi apie Elzbietą Poškai- 
_ę. Tuoj atsiliepkite! (18)

Geo Gedyill
>49 Oak st., Brockton, Mass.

Pajieškau Juozo Stasiulevičiaus 
Suvalkų gub,, Y/Jtų kaimo, .3 metai 
atgal' gyveno H^.leton, Pa. ir apsi- 
žer.ijo su Ona-’’Vanšieckiute. Kas 
apie ji žir.o malonės pranešti arba 
o paties meldžiu atsišaukti. (18) 

T. Ar.dukevičia
?. O. Cardell Sask, Canada.

-------------------------------------------------------------------S
REIKALINGA GASPAE1INĖ, na

šlė, moteris ąr suaugusi mergina 
re?.alinga už gaspadinę namams ir 
■.alkams prižiūrėti. Mokestis gera, 
šventadieniai liuosi. Geistina, kad 
mokėtų valgius gaminti ir butų lais
vų pažiūrų. Atsišaukite pas 

J. P. Krivaitis
15703 School avė., Cleveland, Ohio.

REIKALINGA gaspadinė namams 
apžiūrėti ir kartais už baro pastovėti 
aliur.e. Aš esu nevedęs. Geistina, 
tad atsišauktų mergina. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką. (18)

M. G. J.
Curtis Avė., So. Baltimore, Md.

REIKALAUJU darbo esmi dunke- 
pys, moku kepti juodą lietuvišką ir 
oatą duoną, taipgi viską, kas yra 
keptuvėj kepama. Meldžiu kam rei
tingas duonkepys rašyti.

Antanas Lukoševičius
255 Broadway, So. Boston, Mass.

PARDAVIMAI.

(18)

PARSIDUODA farma, dveji na
mai. 203 margai geros žemės, 75 dir
bamos, parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties savininko senatvės. Pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką. 
Rašykite pas: (17)

C. A. Sookul
Dodson, La.

PARSIDUODA krautuvė, puiki ci
garų ir kendžių krautuvė su išdirbtu 
bizniu parsiduoda labai, pigiai iš 
priežasties savininko išvažiavimo. 
Platesnių žinių kreipkitės šiuo adre
su: (18)

195 C st.
K. C.

So. Boston, Mass.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau pusbrolio Simcr.o Po
ciūno, prieš 4 metus gyveno Pitts- 
burge. Jo paties atsišaukti ar kas 
apie jį žino meldžiu pranešti.

Jenas Pociūnas
797 Bank st:., Waterbury, Conn.

Pajieškau dėdės Kazimiero Liubino, 
Kauno gub., Tirkšlių parap., meldžiu 
jo paties atsišaukti ar kas jį žinc 
pranešti. Taipgi meldžiu savo pa
žįstamų atsiliepti.

Antanas Gedvilas
84 Dikeman str., IVaterbury, Conn.

Pajieškau brolio Petro Mainonie 
Liėiunų kaimo ir Salomėjos Subotai- 
tės Krinčino miestelio, Kauno gub., 
Panevėžio pav. Kas apie juos žinc 
malonėkite pranešti.

Stanislovas Mainonis
105 Gore st., E. Cambridge, Mass.

Pajieškau pusseserės Anelės i>ag- 
ioniukės ir draugės Palionės Man- 
kauskiutės, abi Vilniaus .gub.. Trakų 
pav., Dvareliškių sodžiaus. Jos pa
čios ar kas kitas praneškite. (cS) 

Monise Bagaoniukė
1412 IVestern avė., N. S.

Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugų Juozo Kazlausko 
ir Petro Ruočkaus, abudu Suvalkų 
gub., Tamasbudžio kaimo. Jų pačių 
atsišaukti ar žinančiųjų apie juos 
meldžiu prenešti. (18)

S. Kaptais
183 Niagara st., Toronto,

Ont. Canada.

Pajieškau Viktorijos čiakanaučiu- 
tes, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Truskavos parap., Užvalkių kaimo. 
Jos pač'os atsišaukti ar kas apie ją 
žino meldžiu pranešti. (18)

John Zikar
2344 W. 23rd pi., Chicago, III.

Pajieškau draugų Jono Sid lusko, 
K. Belevičiaus ir Jenefškos Garkaus- 
kiutės Paežerių kaimo. Jų pačių atsi
šaukti ar žinančiuju meldžiu praneš
ti.' (17)

Kazimieras Spūdis
820 Bank st., Vv'aterbury, Conn.

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVI.”

PARMOS!
Jau 16 metų kaip čionai lietuviai 

gyvena ir tūli jų gerai prasigyveno, 
turi savo kuliamąsias mašinas ir ma
lūnus. Viską, kas tik reikia gyveni
mui patįs sau pasigamina. Kas iš 
lietuvių narėtų pirkti žemės ar far
mą, pirma rašykite platesnių žinių 
pas: (17)

I £

VISOKIE GĖRIMAI
GERIAUSIOS RŪŠIES.

Gardus Alus, Elius, Lageris 
Vynai, Konjakai, Degtinė 

ir Kvepianti Cigarai.

Patarnavimas prielankus 
teisingas.

215—247 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

ir

M 
U.
*

-( 
i fd

U

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magaziną ’Tnvesting 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. ’Tnvesting 
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.

GERA PROGA LIETUVIAMS.
As Frank Plaschus atidariau nau

ją knygyną ir Real Estate agentūrą. 
Čionai galite gaut pasiskaitymui vi
sokių knygų ir laikraščių ir norint 
sužinoti kur ir kaip galima nusipirkt 
žemės, namą ar farmą, ypač lengva 
nusipirkt gerus lotus šioj apielinkėj, 
iš abiejų pusių didelės upės, kur oras 
labai sveikas, nėra fabrikų, tik stnt- 
kariai eina. Lotų kaina nuo $100 iki 
$1,500.

Prank Plashus
3010 So. Union avė, Chicago, III. 

Phor.e Drover 4239.

DR. J. L. PODDER
iš Petrogrado—Rusijos 

Atidarė antrą savo ofisą Faneuil 
Chambers r.ame prie M ARK ET ST, 
BR1GHTON. MASS.

Telefonas Brlghton 7S1 W.
Gydo atsitikimuose ir užsisenėju- 

sias ligas. Slaptas vyrų ligas ypa
tingai. Kalba rusiškai, lenkiškai ir 
vokiškai. (17).

NEPIRKIT

UŽLEISTA SLOGA 
PAGIMDO ŠILTINĘ. 
SAUGOKITĖS.

- ,' f ’' v i *: "*

šeimyniški vaistai-piliulaų 
, gerai, lengvai prt 

Nė apsvaigimo, nė mistini 
Išgydo sal

Mateušas Yzaras
Onaida County, McNaughton, Wis.

Seni 
formoj — saugius 
mamo. 

nimo jas vartojant nėra, 
tį į 24 valandas — Gripą į 3 di«-r,a» 
Pinigus grąžiname jeigu neišgydo. 
Nusipirk tą grszų baksuką su rauJO 
nu viršum ir puno HiU’s paveikslu — 
kaina 25 centai. tl)

Gaunamos bile aptit-koje.

Pajieškau apsivedimui čia augu- 
sios merginos, prisilaikančios prie ti- 
lėjimo, kaip ir aš; aš esu 24 metų, 
turiu savo biznį ir noriu surast sa
vo gyvenimui augę. ?»Ieldžiu atsi
šaukti. Atsakymą duosiu kiekvie
nai.

• T. Bevny
3OX 363, Braddock, Pa

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ae senesnės 24 metų, geistina, kad 
autų laisvų pažiūrų, sutinkanti imt: 
civilišką šliubą. Aš esu 25 metų. 
Meldžiu atsišaukti. Atsakymą duo
siu kiekvienai. (18)

V. Aleksinas
1516 14th avė, Rockford, Iii.

Pajieškau apsivedimui vaikino nuo 
20 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 19 
metų, geistina, kad butų laisvų pa
niūrų.

N. Astrauskiutė
>3 Witt str. , Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, nežiū
rint tikėjimiškų pažiūrų, by tik ne
vartotų svaiginančių gėrimų, butų 
šviesaus gymio ir gero budo. Su pir
mu laišku meldžiu prisiusi paveiKs- 
■4-

L. Sejcr.as 
30X 493, Mt. Savage, Md.

PARSIDUODA 12 kambarių na
mas, 3 šeimynom gyventi, už 2,000 
dolerių. Namas su visais pirmos 
tiesos Įtaisymais. Savininkui j kitur 
išvažiuojant parsiduoda taip pigiai. 
Vpatiškai atsilankyt ir matyt galima 
vakarais po 6 v.
•56 Humphrey st., Dorchester, Mass. 

Tek Dorchester 3279-m.

PARSIDUODA 1916 metų motor- 
•ikiius, ir sidekaris su dviem sėdy
nėm, Indiar.. Labai gera proga no
rintiems pirkti. Parduodu todėl taip 
pigiai, kad nenoriu duoti agentams 
uždirbti; už r.aują mokėta—$325.00. 
Dėl platesnių žinių malonėkite kreip
ties vpatiškai arba per laišką šiuo 
adresu: • (18)

L. Bagdonas
19 Eellevue avė., Montello, Mass.

$5.00 VERTĖS KNYGŲ DYKAI.
Kas pirks musų naują patentuota 

britvą $5. vertės, tas gaus visas čio- 
cai minėtas knygas dovanai.

Nat’j'a Biblija su Paveikslais $1.00 
Naujas Lietuviškas Sapnininkas 50 
Kaip Rašyti Laiškus....................... 25
Eudas Išmokti Vokišką Kalbą 35 
Aritmetika .......................................... 50
Pasakojimai Apie 7 Pakartuo-. 

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

teris ..............................................................
Paslaptis Burtininkų _..........
Vadovas arba

20
50
50

25
25

Tiesų Patarėjas 1.00

įdėjęs į registruotą

Pajiekau epsllvedimui merginos 
arba našlės, nuo 25 iki 35 metų, aš 
turiu 33 m. ir turiu gerą darbą. Pla
tesnių žinių klauskite per laišKą. 

Tam. St-as
13 Savcyer avė, Laneaster, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 22 iig 26 metų, kuri myli gerą 
gyvenimą. Aš esu 24 metų amžiaus, 
uždirbu po 4 dolerius i dieną, nevar
toju svaiginančių gėrimų, meldžiu 
atsišaukti.

Wi!imas Gumbis
31 Donns avė, Binghamton, N. Y.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 17 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
25 metų, turiu knygvedžio darbą. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiusi pa
veikslą, atsakvma duosiu kiekviena’.

’ F. I B. (18)
Mad as Hotel,

143% Washington st., Portland, Ore

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 20 rietu amžiaus, aš esu 
24 metų, nevartoju svaiginančių g' - 
rinų. Su pirmu laišku meldžiu pri 
siųst paveikslą. Vaikinų prašau ne
rasi nėti. (17)

Kazimieras Puruka
BOX 61, Harrisville, N. II.

Pa jieškau ap -i vedimui merginos ar 
našlės, aš esu 28 metų, 5 pėdų, 9 c- - 
lių augščio. švi. -aus gymio, e.-mi ma
rinistas. Meldžiu atsišaukti. (17i 

Engineer Hoops Building
110 So. Wabash Avė., Chicago,III.

Pasiųsk $5.00 
laišką arba per money orderį, o mes 
uoj prisiusime už $5. britvą ir už 

55.30 vėrės knygų dovanai.
Adresas: (?)

SUDRIK BARBER SUPPLY 
3343 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL

už $5. britvą ir už

KARĖ! KARĖ! KARĖ!
Iš priežasties karės pas mus pasi

darė perviršis tavoro. Delei to mes 
padarome didžiausį nupiginimą. Per 
ekančias 30 dienų mes duosime vi

siškai DYKAI su kiekvienu laikrodė
liu gražų $5.00 puikiai polišuotą plie
nini 7 šūviais revolverį, porą auksi
nių rankovėms knypkių, vertus $3.00; 
-agutę kaklaraščiui, vertą $2.00; 
'10.00 vertės tavoro dykai perkan
tiems pas mus 20 metams gvarantuo- 

•>. pilnais akmenimis "American 
M'atch” laikrodėli puikiai ingreviruo- 
a, vertą $15.00. užmokant tik $5.95. 

V^si tie tavorai bus jums pasiųsti per 
C. O. D. expre.su su privilegija išeg
zaminuoti; jeigu patiks atsiimsite, 
jei ne, jums ne kaštuos nei centas, 
nes grąžinate musų kaštais. Sykiu 
su užsisakymu nesiųsk pinigų. Tik 
pranešk mums, kad nori pats matyt 
musų laikrodėlį ir dovanas, o mes 
pasiųsime apžiūrėjimui. Jei patiks 
užmokėsi expresui $5.95 ir gausi 25 
dolerių vertės tavoro. Tas pasiūly
mas bus tik per 30 dienų. Užsisa
kant pažymėk vyriško ar moteriško 
•likrodėlio reikalauji. Rašyk šian

dien: (1~)
Standard Bargain Co.

109 Daugius Blvd, (Dept.37) 
Chicago, III.

Nepirkit farmų kur klimatas yra 
toks baisus, kad kaip tik žmogus nu
važiuoji turi sirgti ir mirti. Nepir
kit farmų kur žemė vien tik smėlis. 
Nepirkit farmų tenai, kad nusioirkęs 
farmą busi paleistas savo likimui. 
Pirkit farmas nuo Sanborn Compa- 
ny, Eagle River, Wis. Kaip atva
žiuoji čienai pirkti farmų, gauni 
kuogeriausi patarnavimą. Kaip at
važiuosi čia gyvent, gausi da geres
nį patarnavimą ir pagelbą, visaip 
kaip tik bus jums reikalinga.

Atvažiavus čia gyvent, nors ir su 
familija, ir išsirinkus farmą kur nė
ra namo, kompanija duos namą pa
gyventi pakol pastatys naują visai 
uždyką. Tai yra Sanborn’o patarna
vimo būdas. Atvažiuokit ir pamaty- 
kit akimis kaip musų komponija pa
gelbsti savo farmeriams ir kaip lie
tuviai gyvuoja. Mes turim lietuvių, 
kurie čionai jau 16 metų. Du Pet- 
rušaičiai gyvena 16 metų ant farmų 
čionai. Du Adomaičiai gyvena jau 
devynis metus čionai, ir daugelis tik
tai pora metų ir tt.

Pažiūrėkit kiek šį metą lietuvių 
prisipirko, ir visi, kurie tik atvažia
vo tai nusipirko. Simanas Zironis, 
iš Sioux City, lova, Morėiaus 20, nu
sipirko 40 akrų. Petras Federovvieh, 
iš Cleveland, Ohio, Morėiaus 29. nu
sipirko 800 akrų. Tonis Balsis, iš 
Akron, Ohio, Apriliaus 4, nusipirko 
10 akrų. Antanas Zapalčius ir Juoza
pas Galinis, iš Duųusne, Pa., Apri
liaus 12, abudu nusipirko po 80 akrų.

Musų kolionijų yra tarpe puikių 
ežerų ir upė bėga nuo musų kolioni- 
jos į miestą. Gali atvesti ką tik no
ri miestan vandeniu. Pasistorokit, 
dar yra gana laiko pradėjimui ant 
farmų šį pavasarį. Parduodam po 
40 akrų ir daugiau. Jeigu nusipirk
si 40 akrų įmokėsi tik $250, daugiau 
nereiks nieko mokėt per tris metus.

Darbą galima gaut kada tik nori 
vasaros ar žiemos laiku. Musų kom
panija užlaiko darbo agentūrą taipgi 
parūpina darbą dėl jaunų mergaičių 
ir vaikinų vasarnamiuose ir kitose 
vietose. Pirkit farmas pakol dar yra 
laikas, nelaukit pakol karė pagimdys 
badą miesto gyvenime. Farmerys 
niekad bado nekęs, ir nematys blogų 
metų. M. J. AUGULIS Lietuviškos 
kolionijos "GAUSA" direktorius, at
sakys jūsų laiškus ir duos jums ro
dą kaip pirkti farmą pagal jūsų tur
tą-
JO-

Rašykit dėl platesnių informaci-
(19)

SANBORN COMPANY, 
%Lithuanian Colony "Gausa” 

Director, 
EAGLE RiVER. WIS.

REIKALAUKIT

EAGLE
BRAND

CONDENSED

MILK
TME O R I C I IX A.l_
Per 60 metų gero kūdikių mai

sto. Reikalaukit nurodymų kaip 
maitint kudykius.
BOHDEN S CONDENSED MILK 

CO.. NEW YORK. (Kvis).
J

iš Alena Kastovska, pasirj 
dau visai publikai akyse.
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Kas mane išgelbėjo r.'so •’argT'a* 

.Tų ligų? Salntaras B-ttens. A- 
įer praeitus 4 metus buvau vos ri 
*yva. Aš kentėjau nuo nevirtnim- 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegeiėct 
rau valgyti ir suvalgytas maistu /:• 
teikdavo tnar. daug nesmagumo — *t 
>i!iepJavo skilvyj skausmai, rėžimai 
rurgimas vidurių. Diegliai suiruJa 
vo po krutinę, šouucse ir strėnoM 
Niekus aš negavau pagalbos dei s*v< 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau .-ai 
kalanti Salutaras Bitteris ir Salota 
as, Regulaatr-A, dėl moterų, p r*<14 
au gerai jausties, gerai valgylį b 
■iirbti, pasidarė smagu viskas. P« 
> mėnesius aš savo paveikslą nebag» 
iu paimt ir palikau laiminga naudo
jama Salutaras Bitteria. Kaina fl.ut 
dalima gauti geresninusa saliunuot* 
r aptrekose, o kur negalima gauti 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žulėk nuo visokių btogumą.

1709 S. Hainted SU Tel. Ganai Uil 
P. J. BAL1RĖN AS, Pnrf.

Chicago, 10.
Šitą apgarsinima turėtų perukai 

tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasibln

I 1

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
12 vidurnakčio.

Tolinus gyvenantieji galit 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS 
2204 Forbes str., Pitlsburgh, Pa.

ryto iki

kreiptis 
(?)

Farmos Farmos!
Pirk Farmą Didžiausioj Amerikoje 

Lietuvių Farmerių Kolonijoj, kurią 
mes apgyvendinome su 380 Lietuviais 
Farmeriais, kur vieni turi Ūkiškas 
Draugystes, kiti Parapijas ir lietuvį 
kunigą. Kelonija randas gražiausioj 
vietoj Amerikoje, apielinkėje miesto 
ScottviHe, Michigan, kuriame yra 
farmerių turgai ir sūrių, sviesto Iš
dirby stė ir produktų kenavimo Fab
riką, Melnvčia 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 farmų. Mažų ir 
Didelių, su Budinkais. Sodais, A rė
mais laukais ir nedirbtų žemių. Par
duodami tas Farmas, Gyvulius ir 
Ūkiškas Mašinas, viską duodam ant 
išmokėjimo Lietuviams. Rašyk tuoj, 
įdėk už 4c. štampą, gausi farmų Ka
talogą ir kolonijos Mapą. Adresuok 
taip: • (16)

ANTON KIEDIS & CO.
Peoples Statė Bank Building 

SCOTTVILLE, MICHIGAN.

II

i■ s

GERIAUSIA LIETUVIŠ
KA RESTORACIJA 

BOSTONE.
Šiuomi pranešame visiems lietu

viams. kad šiomis dienomis atida
rėm nauja Restoraciją po Nr. 10 
CA7»IBRIBGE ST., prie Bowdo:n 
Sųuare. BOSTONE. Restoraeija įtai
syta pagal naujausią systemą ir ga
minami visokie valgiai. Todėl lietu
viams svarbu žinoti, kad atsilankę į 
Lietuviška Rcstorantą gausit viso
kius valgius sveikus ir gardžiai pa
taisytus. Kurie tik busite toje apie- 
linkėje. malonėkite užeiti.

Labai paranki užeiga' taipgi Cam- 
bridge’iaus žmonėms.

Su pagarba
JOHN PADENSKIS

10 CAMBRIDGE ST.. PRIE BOW- 
DOIN SUVARĖ. BOSTON, MASS.

Lr.wrer.ee
expre.su
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Vyrai ir leidės, 
Visi klausykit:

MISTĖR DŽIOVA 
CIBUKAS

Džian Bambos 
Užėmė phisą.

Pavožnas ponas darakto
riau.

Pradėdamas žirų groma- 
cįaly aš jamu in savu baltu 
rankialy auksiniu plunks- 
nialy ir sakau tegul bus pa
garbintas, turėdamas no- 
dziejų, kad atsakysi na vie- 
ki viekuv amen.

' O dabar aš noriu apznai- 
mic, kas aš do vienas. Ma
na prazvišča yra Džiova Ci
bukas, o paeinu iš Vilniaus 
gubernijos, šaveiiancų aka- 
licos. Lig šiam čėsui aš in 
gazietas nieko nerašiau, ale 
matydamas, kad mana kū
mas Džian Bamba c-iongle 
tai ši tai tu vis mazoja, pas- 
tanavijau ir aš ku kalviek 
pabazgroc, ba aš ir iš seno 
krajaus ant knygos buvau 
jau gramatnas, o šitam kon- 
tre ir škulan vaikščiojau, 
todėl mokslo man netrūks
ta, galiu da ir kitu pamo- 
kyc. Aš norėtau ciongle į 
jūsų gazietu rašyc, ale su 
tokia uslovija, kad mani ga
lėtumėt inskverpe in Džian 
Bambos pleisu.

0 dabar aš noriu apz- 
haimic, kas aicitika anų va
karu mano auzoj. Parėjįs 
iš šapos namo pavalgiau ve- 
čeriju ir pradėjau skaityc 
jūsų gazietu. Kaip perskai
čiau anie revoliucijų Rusi
joj, tai net gaivu pakrapš
čiau ir pradėjau mislie:

— Dzieve tu mana, kaip 
tai mes lietuviai pradėjom 
nekesc žydų ir maskolių, o 
savi skaitom už kokį tai ge
resnį gatunką, bo statom 
didelius palocius savo kuni
gėliams ir mokam niekad 
nepaigtu kolektu ir kitokius 
parakus, o jiems vis da ne
gana ir negana ir vis ant 
mus rėkia kaip tas caras, ir 
gasdzina, kad po smercies 
visi eisim in peklu. O Dzie
ve tu mano, man ku širdzi 
netruka iš zgrizatos, kaip 
pamislinau, kad tie ruskiai 
ir žydai yra tukstanci sy
kiu už mus razumnesni. žy
dai savu rabinu never klau- 
syc, ale daro kas jiems pa
rinka, už tai pas juos yra 
mokytų žmonių, ba jie gali 
čitoc visokias gazietas ir eit 
į visokias škuies, o kaip ko 
nežiną, tai klausia razumne- 
snio, ale ne dumesnio, kaip 
tai yra pas mus. Musų 
prabaščiai užpanavojo ant 
musų parapijų, kišenių ir 
dusių, taip kaip caras buvo 
užpanavojęs ant ruskių. 
Ruskiai mužikai davė sau 
rodu su caru, o mes nega
lim.

—Ei, matka — sakau in 
savu Ciciliju, — paimk tu 
gazietu ir pačitok, ką man- 
dri žmonis Rusijos padare.

Taip mana boba paėmė 
peiperi ir atsisėdus ant kita 
gala stala pradėja čitoc, o 
aš paėmiau pluksnialy ir at- 

. ramantu, kad pabazgroc 
kokiu krospindenciju apie 
rivaliuciju ir pasiuse in jū
sų gazietu, bo žinau, kad jus 
norit narodą apšviesc, tai 
neatsisakvsit ir mana dur
nu raštų išdurkuoc.

Ale kaip tik padėjau savo < 
baltu rankialy ant peiperio, 
Dzieve tu mana, tuoj acida- :

j ra duris ir ineina auzan ku-l 
f nigas. Iš pradžių da nieką! 

1 i nesakė, ale kaipo dvasiška 
'asaba, tai eina pasiputis ir 
ackiša savu ranku bučiuoc, 
nors visai nepažįstamas. 
Ale aš prie pabučiavimo ne
su hariop, tik sakau: — ' 
gul jegamascis acisėda.

—Prašam acisėsc! — pa- 
, antrina mana Cicilija. — 
|1 Dabar turim trupuci čėso, 
i tai gerai, kad kunigėlis at- 
| ’ ėjo, galėsim paporic apie ri- 
’ valiuciju.

Ir čia mana boba pradėja 
gazietų čiioc. 0 kunigėlis 
kaip užgerklaus:

—O jus bezbožnikai, bez- 
božnikai! 0 tu sena dubina 
— ką gi tu mislini, ar aš 
tau lygus, ar aš čia pas tave 
paporic atėjau, a? — ir ei
na prie Cicilijos kaip kad 
norėtų jai užtepc. Tada aš 
ant to acikeliu nog zlasano 
ir sakau:

—Perprašau, jegamasci. 
ale Cicilija yra mano boba, o 
ne kokia ten kunigo dubina. 
Pajcmiau ją nekalta mergi
na, o ne kunigo gaspadine. 
tai kokiu spasabu ii gali buc 
sena dubina ?

— Žinau aš jus abudu, 
man apie jus žmonės sakė— 
poriia kunigas, 
stas gazietas 
demful da ir 
cijas rašinėji, 
gą nosį Įkiši, 
spaviednės tai turbut da ne
buvai, ir kolektos ant baž
nyčios da nedavei. Latras 
tu, vagis, nuo Dievo vagi...

— Jegamascis čia taip 
neporik, sakau, ba čia mana 
auza. 0 jeigu aš spavied
nės da nebuvau, tai galiu da 
nueiti kaip bus šilčiau ir 
mani nemokyk, ba aš ne pir
štu penėtas — sakau aš jam. 
ba mani jau zlascis paiemė, 
kad dėl dolerio į mano su- 
mene lenda ir mana 
kritikuoja. Okunigas 
to:

— O tu prakeiktas 
božnikai, gal būt, kad 
dolerio tu ir visai neisi 
viednin.

— Na. sakau, o jeigu taip 
ir pasitaikytų, kad žmogus 
per visą metą nenueitų ir 
už dolerį kunigui in ausį ne- 
Danoritu. tai kas iš to bu
tų?

— Prapuolęs ant amžių, 
demful! — Suriko kunigas 
ir už galvos sau nusitvėrė, 
o aš jau toliau sakau:

— Ale taip gyvena milio
nai žmonių, ką kunigui i au- 
sį už dolerį nekalba, o dėlto 
jie neprapuola ir vaikus 
gražiai užaugina ir su savo 
susiedais gerai sutinka. Tai
gi, prašau jegamascio, aš 
negaliu suprasc, kas tai bu
tų danguj do spravedlivas- 
cis. kad kaip turi dolerį ir 
pašnipsei kunigui į ausį, tai 
esi išgelbėtas, o kaip neturi 
dolerio — tai prapuolis. 
Taigi prašau jegamascio 
man šitą išvirožie, ba tas 
man ateina ant mislių labai 
tankiai, ale kaip prastas 
žmogus, tai aš negaliu sau 
to suprasc.

Kunigas ant to kaip pas
tatė in mani akis, tai Dzie- 
važ mislijau, kad suvalgis 
mani be duonos. Potam kaip 
suriks:

—O tu gyvuly prakeik
tas ! Ką gi tu mislini, kad aš 
iš dvasios šventos galiu gy
vent, ar gal darbo neturiu, 
kad atėjęs čionai pas tave 
teologijos mokslą uždyką 
tau aiškinčiau? Užmokėk, 
tai pasakysiu.

O aš jam:
—Ne, jegamasci. Man pė

dę moka tik tuomet, kaip 
darbą padarau, arba kaip 
bosas mato, kad mana dar
bas vertas pėdės. Jeigu ka
da kokį apmilku padarau, 
tai netik pėdės negaunu, 
bet da primokėc reikia. Tai
gi ir aš užmokėsiu jegamas- 
ciui, kaip matysiu, kad yra 
už ką. O jei gerai man ne
išaiškinsi arba ką nors pa-

Uždrau- 
skaitot, o tu 
koresponden- 
visur savo il- 

0 velykinės

mehiosi, tai tada jegamascis 
turėsi maii primokėc.

Kunigas kaip pašoks, 
kaip ims rėkė:

—Tu bezbožnike, kaip tu 
Jdrisci taip i kunigą sakyc? 
t Ar tu žinai, kad aš galiu 

Te- ant tavęs velnio macį už- 
ieisc. peklos ugnį tau už
degė, perkūną ant tavo gal
vos užleisc. iš sakyklos tavo 
vardą iškublikuoc, dangaus j 
vartus tau uždaryc? Aš esu! 
pateptas ant to, taip kaip! 
koks karalius ar ciesorius.

Mana Cicilija trupuci 
nusganda, ale aš ni kiek ne- 
užpikau, tik teisybi jam pa
sakiau :

—fškada, kad 
nežinojau, 
esi už bosą pekloj arba už 
fajermaną pas Iiuciperį, jei
gu turi tokią maci ant vel
niu ir gali ugnį tenai už
degė; jeigu aš tą žinotau, 
tai kaipo katalikas jega- 
mascio į savo auzą visai ne
įsileistam Tai viena. O 
kas link perkūnų, tai aš vi
sai nebijau, ba skaičiau, 
kad perkūnas yra niekas 
daugiau, kaip tik lektrikas, 
o jegamascis neturi tokios 
lektorės, ką lektriką dirba. 
Kublikacijos iš sakyklos aš 
zaipgi nebijau, ba nieko ne
užmušiau ir nepavogiau; o 
ant galo gali sau jegamas- 
:is kublikuoc mani kiek no
ri, ba aš visciek pas jus nei
siu. o nueisiu tenai, kur do
lerio nereikalauja ir gra
žiai priima, o Dzievas tai vi
sur tas pats, ba ir jus taip 
sakot. O kas link dangaus 

l vartų, tai aš nuo senovės 
esu girdėjęs, kad tenai už 
vačmaną stovi toks senas 
žmogelis, šventas Pyteris, ir 
už Įleidimą į dangti nereika
lauja netik dolerio, ale ir 
pykės tabako nenori, ba te
nai tokių daiktų niekas ne- 
iuzina. Kibą dabar ir dan
guje buvo rivoliucija ir tą 
senelį numetė, o jegamasci 
už vačmaną paskyrė. O da
bar apie tą patepimą. Man 
rodos, kad jeigu kam alie
jum ar vazelinu galvą pate
pa, tai razumo nuo jo gal
voj nei kiek negali pribuc, 
gali tiktai utelės išstipę, jei
gu jų turi, ale prie smege
nų tai jau neprieis. Tokie 
patepimai buvo geras daik
tas tik seniau, kada eudai 
būdavo, kada Abraomas pa
gimdė I zaol <ą, o Izaokas Jo
kūbą arba vyras vyrą, ale 
dabar, kaip vaikus pradėjo 
gimdzic bobos, tai jau vis
kas persimainė. Jus visą lai
ką fulinot žmones, kad jus ir 
visi carai yra patepti, žmo
nės jus klausė, o carai už 
tai jums gerai užmokėdavo. 
Ale laikai jau persimainė ir 
žmonės jums pradeda neti- 
kėc. Va gazieta: pažiūrėk, 
ką čia rašo. Rusijos žmo
nės sukilo ir nuvertė carą. 
Vienas Dzievo pateptinis iš
mestas jau ant dumpų.

Norėjau da daugiau sa
kyc, ale kunigas numojo 
ranka ir išeidamas pasakė:

—Šitas nieko nebijo. Gai
la mano laiko, dolerio jis 
jau neduos.

Taip ir persiskyrėm su 
dvasišku asabu.

Jūsų viernas,
Džiova Cibukas.

aš pirma 
kad jegamascis

nosį 
ant

bež- 
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IAmylite muzikų ir dainas atkreipkite atidą ant musų 
Igmbia Gramafenų ir lietuviškų rekordų. Su vėliausio 

^gerinimais, išduodančia vystai skambantį balsų.
Visokie li -tuviški reeordai. kokie yra padaryti, pas mus yra dėl 

taipgi rekordai ir k't->se kalbose — didelis pasirinki

me pilno, iliustruoto lietuviško kataliogo.— dykai. Pri- 
ce.ntu štampų prisiuniimui. Taipgi musų krautuvėj par- 
rykai ir vyrų papuošalai.

PILVINIS & ZALDOKS
| 233 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
TTOori s:-:-!-:

Visi, kurie 
pasiųlymo C 
išradimo d;y .. . .
pardavimo, 
mis.

r> i. . ’ ..LkCl vlo
siųskit už 2 
siduoda čeve

U'

Ant 21 
akmens 

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
Kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti, t. varant uotas ant 20 me
lų. Ypal:ngas pasiūlysimas. Mes iš
siųsime šį la.kruče n ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt, 
jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt vž tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Peikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELS1OR WaTCH CO.
$06 Aihen.-.eum Bldg. CHICAGO, 1LL
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Brahma. fr >m an i -i in the I.idian Museum.

(Brahma. Dievus ■ a visų dievų Tėvas.) 
fŠj VARBIALSIEJI faktai šioj kny- 

goj randasi pr imti iš Mytholiogijų, 
Eacyklopediškūjų lynų ir ištuokiu Bib-
ijų. Knyga su uriolika galingiausių
Dievų paveikslų:

1. Tris šv. Pane'ės Nekalto prasidė
jimo. Neturį yra :.et ir už karlienę dan
ėje.

• 2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 
Dievaite, yra krkia tai labai galingo 
Dievo sesuo, pati ir motyna vaikų.

3. Trįs galingiausi Dievų Sūriai. Kai 
ąo išganytojai ir atpirkėjai sviete.

4. Kiekvienas Dievas giriasi kad jis 
svietą sutvėrė ir pats save pasidarė.

5. Paveikslas pirmo žmegaus ir j< 
moteriškės. Kurias žydų Dievas Ja’no- 
veh, padare ant savo išveizdos.

Knyga: jxS 32 puslapių. Kaina 15c.
Perkupči.'imS pethoriams, agentams i: 

taip pardavinėtojams duodttma geras nuo 
.imtis. Ant pažiuręs-‘nesiunčiama. niekam 
Atsišaukite žemiau r.arodytn adresų.

Rijikius Spsustuyg 
338 vest End Avė.

Petre it, Mich.

rk Laikrodtlį?

šioj gadynėj nieks negali ap- 
sieit be laikrodėlio. Tai pirkite p 
laikrodėlį mano krautuvei, kur !■_ 
yra puikiausias pasirinkimas. (!:

Perkant laikrodėlį, lenciūgą jjĮ 
ar žiedą reikia mokėt "tik po b 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su- t 
derėtą sumą. !),

Taipgi pajieškau agentų jįt 
Mass. valstijoj. Patirimas ne- jis 
reikalingas. Kaucija galima už- j’j 
sistatyt piniga's arba nejudina- (' 
ma turtu (properte). 
Galima lengvai uždirbt po $20.00 
į savaitę. Kreipkitės. t

P. VA BUKONIS,
i 255 Broadu ay, So. Boston, Mass.!; 
vį

)

Lietuviai Kliaučiai
Yisti.it:* \’7n:ms DrubuiSaa 

Siuvame CM Užsakymo 
valoma, sstsituiae ir Hproci- 

nsote sesei
Vienintčlo Kriaučių kompanija 

So. Bostone, krtr rišamo 
?erų ir piožų darh$ ai prieina
mų kainų.

W PAS’UDINK PAS MUS 8TUTA 
!' O NEŠIOSI IR DŽIAUCSfiESI. u(

( Tod'l,j
i

Tikros Lietuviskcs S99 
Trejos Bevinerios.

i

kuria norit nas'siudiut 
grrų įrištą, išvalyt ar'.'* 3jprodt, 

kreipkitės psą mus.
SOUTH BOSTON CUSTCM

TAILCR1NG CO.
278 Brcadray, So. Boston.

Yra tik dabar pargaben- 
š Rusijos ir sudėtos 
’ D r. Cruning re- 

Susideda iš švia- 
gatunkų šaknų ii 

turinčių didžiausių 
;tekmę gydyme įvairių ligų. Kaina 
SO centų pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai j popiera 50c. įdėję ; ge
rų konvertų. Adresas:

Reikalaujame Agentų. (?)
THE LITHUBilAN UAIL C3DER HOL’SE 

3343 So. Halsted st.,
Chicago, III.

tos iš 
pūgai 
ceptų. 
žiu 2" 
vaisiu

KRAUTUVE

Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR GVERKC- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ

DUOKIT PASIŪT MUMS ¥
Užtikrinant, kad Jęs račėdysft pinigų Ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mca isnam 
materijų iš gerųjų firmų ir primirrncjti* 
rūbų pagal žmogų, todėl nesudarke žmogaus 
išvaizda* ir būna tvirtesni.

TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
$22 W. BROADVVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21G13
I Ay Vtf-ė «ant * v*^^***^i * r.»- i >

M. GALLI’/AN CO
Užlaiko gc-riausį

ELIŲ. VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

562-366 2ri st, Sg. Bestai.

Ei, Vyrai. Visi Pa*

¥ ’J D £ c K C!
Ji* užlaiko gerų Ręst aeracijų, 
visokio* rųšioa Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 8roaiway ir 259 D Streets 
SU BGSTOM, MASS.

i: 
I!

;; ar

i
: NORI, KAD MERGINOS 

MYLĖTŲ?
Jeigu **ip, tai nusipirk

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia į
- - - - .. i'Receptus su di- šf 

_ . nežiūrint ar iš *
,£ Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
? Gyduolių gal-te gauti, kokias til: i 5pasaulije vartoja, taipgi visados^ i randasi lietuvis aptiekorius. 

f EDVJSRO DaLY, Savininkas
18 Brca?wH, So. Boston.

Galite reikoKut ir per laiškus., 
T o mes per eksuresų gyduoles at- 
į siusime.

r .'moiet9iewLtacmė

Ii! 
$

f- Sutaisom F 
į džiausiu atyda, c * ’ * f

>>| KREST KENDŽIŲ, jj> 

?;'o Ji niekad nepamirš jus, nes (« 
ji'kerdžių gardumas priverčia jų j(į 
‘‘(jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
bjvisados Lownev’g Crest Ken- 1« 
u džių. Jeigu negali gaut kitur, 
Uitai prisiųst mums dolerį, o 

gausi vienų svarų geriausių 
S Amerikoj išdirbtų ker.džių.

Gerausias agentas Boston*.

«< K. ŠIDLAUSKAS 
fe 226 BROADVAY,

SOUTH BOSTON, MASS. s

! Hote! Sterling 
į Lietuviškas lietelis
* Lietuviškas kotelis 12 pt kap.
S Lietuviai, kuriems reikalas
* yra apsistoti, arba turėti reika- 
T lūs
I 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 suvaitos.

HOTEL STERLING
THOS SAGEVIČIUS SAVIN, 

4 Crescent avė. Ccr. Sterling st., 
BRIDGEPORT, CONN.
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E. J. Mažeika

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

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

| E. J. MAŽEIKA
| 52 Sheldon st., Hartford, Conn.
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aįRnrrm-.? ;Redakcijos Atsakymai.
Middleburiečiui.—Kadan

gi apie prakalbas tilpsta ki
to musų korespondento pra
nešimas, jūsų įdėti negali
me. Ačiū už pa rasimą.

J. Govėnas, (Bayonne, N. 
J.). — Kadangi "Keleivyje” 
garsiname vardus aukau
jančiųjų L. š. Fondan, 
streikieriams ir kitokiems 
reikalams, meldžiame savo 
skaitytojų, kad aukaudami 
Rusijos revoliucijos Rėmi
mo fondan malonėtų siųsti 
aukautojų vardus "Lais
vėn.” Jūsų, tam tikslui au
kavusiųjų vardus grąžina
me.

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

MES NUSIUNČIAME VISUR: 
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigru turite dabartinį jų adresų;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

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

LAIVAKORTES j Tisas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentu 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS

253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

rašykite žemiau padėti adresu, prisiunčjnnt 35 t, 
tuojaus apturėsite.

g REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE- $ 
J JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS. ,jj

i
k

Jų tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, tai i
v* ų •. v • _ 1*4__ JI_____ _ __ _________•_ •_____T?_____ X O* _ _ d> o



I Kaip plati turi būt Lietuva, (^uetonas)

"Lietuvai turi būt duota 
į'-eprigulmybė ir sugrąžintos 
visos jos žemės iki Kara
liaučiaus (Koenigsbergo). 
Kaimų vardai aiškiai liudi
ja, kad senovėj tenai buvo 
lietuvių žemė.” šliupas.

(Pabaiga).
Kaikurios tautos apgra 

bu užkariautos ir 
vintos, bet trakai 
niai ištirti, 
metų jo rašoma yra

I

Šliupas buvo užgavęs ir 
mano sulietuvintą žydų Pa
leist inę. Nežinau, ar tai or- 

■ ginalinė jo mislis, ar iš ma
inęs skolinta. Jeigu jisai}... 
■vienu laiku su manim prie į senovėje gyventa. Vienok 
1 4- * t _ • — • . • . * • e w •

<

sulietu- 
nuodug- 

Jau nuo ilgų 
v . apie 

trakus 2 tomų veikalas. Ži
nome apie tat nuo 15 metų 

. iš jo autobijografijos, žino
me ir to‘veikalo turini, ži
nome ir vertę — tai busiąs 
B. viso gyvenimo darbas. 
Jau dabar jisai gina trakus 
nuo visokių nemokslingų 
kritikų, kurie laiko trakus 

už laukinius žmones, o juk 
iš jų visa šios dienos Euro
pos civilizacija paeina. 
(Bas. laiškas ras. 16 IX. 
1902 m. tilpo ”Vien. Liet.” 
1902 m.).

Dideli Basanavičiaus už
pelnai. Jisai gi atranda, 
jog lietuviai dar didžiavy
rių neturi ir randa statymą 
jam paminklo nereikalingu 
(tenpat).

Aš gi nesutinku su jo 
nuomone apie save ir pake
liu jį augščiaus.

Prie tos pačios mokslinin
kų eilės priguli Pietaris ir 
J. Šliupas. Jie nėra sava
rankiais, galima sakvti ju 
mokytoju yra Basanavičius. 
Bet kadangi jiedu eidamu 
šiojo keliais praplatino Lie
tuvos sienas, tai ir jiedu mi
nėtinu.

Dievobaimingas Pietaris 
parašęs yra keletą veikalų 
ir straipsnių "Apžvalgoj“ 
spausdino savo populiariš- 
ką ir net davatkoms priei
namą veikalą "Lietuviai 
amžių glūdumose,” paskui 
išleido skyrium 1894 m. Nu
vedęs juos buvo prie graikų 
ir lotynų ir plačiau nurodė 
šiųjų giminystę su lietu
viais. 1894 m. buvo plačiai 
užmanęs užkariauti Rusi
ją. Jų upės: Volgą, Šiksną; 
Juriają, Oką, Upę — sulie
tuvina; miestus taipgi ati
ma: Smolėnsk, Pskov, Po- 
lock, Gžatsk, Možaik, Kije
vas. ("Varpas” 1894 m. N. 
S —11).

Pietaris buvo užgriebęs 
net Permiją, kuri yra netoli 
Sibyro. Jeigu Rusijos ty
rai mums priklauso, vidu
rys, vakarai, pietus, žiemiai 
— tai ir visa Rusija musų.

Pietaris pagaliaus buvo 
atradęs lietuvių buvainę 
Šveicarijoj (tenpat, Šliupas 
"Lietuvių tauta” I. p. 358).

D—ras Jonas Šliupas, 
pradėjusis savo darbą nuo 
peikimo ponų, paskui priki- 
busis prie Dievo ir kunigų, 
grįsta prie dievobaimingo 
kelio: jieško Lietuvos bu- 
vainės. Pirmas jo veikalas 
tame atžvilgyje yra "Lietu
vių pratėviai Mažoj joj Azi
joj," biskeiį pirm to kliudy
ta tas klausimas "Lietuvys
tės praeityj” ir pagaliaus 
užbaigta "Lietuvių tautoj” 
I. t. Jisai veda lietuvius iš 
Mažosios Azijos, veda tais 
pačiais keliais, ką ėjo jo mo
kytojas Basanavičius, tik 
būdamas didesniu patrijotų 
užgriebia didesnius plotus 
ir atiduoda juos lietuviams. 
Jisai plačiai apsistoja ant 
kiekvienos tautos ir iš pa
šalinu jas sulietuvina. Jam 
padeda tame dalyke kitų 
mažai pastebėta toly gy be 
miestų ir vietų vardų įvai
riose vietose, ką jau senis 
Narbutas buvo pažymėjęs. 
Jisai rado Sipylio kalną 
Mažoj Azijoj ir Sipylių mie
stelį Kauno gubernijoj; Pa
langą Mažoj Azijoj ir Pa
langą Lietuvoj; yra Joniš- 
kės salos ir Lietuvoj yra Jo
niškio miestelis. Tas paro
do, kaip plačiai lietuvių se
novėj gyventa.

ar.dra pasiskubino tat pa
daryti ir ’man už akiu už- 
bėgti. Kadangi Asija turi 
lietuvišką vardą, galime lai
kyti ją už vietą, kur lietuvių 

tos pačios misiles priėjo, tai galint kam užmetinėti, jog, 
rodos jo smegenų gilumą ir mano tvirtinimas persilpnai 

teisingumą: paremtas ir perdąsus, turiu

o-

11 Anglija — • tai anglių į 
'kraštas; anglių daugybė, 

anglimis kūrena. Žodis 
“anglis” užmirštas, bet sa-į 
la tą vardą gavus nuo lietu-Į 
visko žodžio anglis. Anglai' 
turės prisipažinti. Vargiai, 
jie bepermainys savo kraš
tą kitaip, išvengimui sulie
tuvinimo : pervėlu!

Lietuviai ten gyvenantis 
atlietuvina miestus: Musė- 
nus (Mosend), Balselę 
(Bellschiil), ir tt.

Persidanginam į Švedų 
žemę. Daukantas ir kiti mu
sų istorikai, jo pėdas sekda
mi, išveda švedų arba žuvė- 
uų vardą nuo žodžių "žuvis” 
ir "ėdu.” Bet aš negaliu su
tikt su taja teorija, kadan
gi ji yra perpaprasta, rei
kia išgalvoti geresnę ir su
rišti s u Lietuva.

Lietuvoj yra žinomas 
miestas Šiauliai, o tame 
mieste gyvena švedai, kurių 
niekur kitur nerasi. Šve
dais vadinasi tokie vyrai, 
kurie eina augštus mokslus, 
be. i gimnaziją nevaikščio
ja, o mokina juos per šąli 
gimnazistai, vistiek ką pro
fesoriai. Iš jų išeina labai 
garsus mokslinčiai, kaip an
tai : kunigai, aptiekoriai, 
kartais apicieriai, kancela- 
rijų raštininkai ir kiti. Tai
gi šitie švedai, o ne kokie 
ten žuvėdai, uždėjo Švedi
ja-

Taigi visa Europa sulie
tuvinta.

Pasilieka paimti dar Ame
riką. Ir tenai valstijos lie
tuviškai vadinas: Marylė-i 
nai (Maryland), Klumpija 
(Columbija), Nebraška, 
Utė (Utah), Perai (Peru), 
Paraguvė (Paraguay) irtt.

Į Aušrelę (Australiją) bei 
Polinėsius keliauti neverta, 
nes jie lietuvių išeivių apgy
venti.

Taigi visas pasaulis pri
guli lietuviams, visi moks
linčiai buvo arba yra lietu
viai ir visa kultūra (nuo žo
džio "kulti”) priguli mums.

"Situs istoriškus faktus 
sėmiau iš d-ro Genėjo vei
kalo "Kur lietuviai senovėj 
gyventa." Dr. Yla.

f

Farmos!! Ig 
.......... !

S. Baracevičius.
GBABOR1US.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidoj u už 45 dolerius, 
mažą už 15 doL

į Avissėnų (Abissinija) že
mę, menelikų (karalių) val
domą, Sudaną, Nūbi ją.

Pietuose randame Kapo 
žemę, greta — musų gen
tainių būrų šalis, kuri buvo 
anglų 1902 m. nuveikta. 
Garsus būrų vadas Dėvėtas 
— lietuvis. Anglų valdžia, 
drebėjo prieš jį. 2,z_. metu 
praslinko, kol lietuvių galy
bė buvo palenkta.

Rytuos randame Ginėją, 
Angai ą, Bangėlą,
Gambiją, ir tt.

Vakaruose užtinkame 
Maroką, Algirą, Tripilę, Lu
nį (tunėti), Baraką.

Į vidurį Afrikos neisim, 
nes tenai smiltynai, menka 
nauda butų iš to.

Traukdami plačia vaga 
nuo Sijono, neapsistosime 
Mažojoj Asijoj, Grakijoj, 
Bulgarijoj. Męs eisime pro 
miestą Wien arba Vieną, su 
keliais lietuviškais prie
miesčiais (Prataris, Vydė- 
nas ir k.). Pakeliui rasime 
gražius kalnus — Karpuo- 
tus, Sudėtus, plaukiam lie
tuviškas upes Savą, Draują 
(Drują), Teisią, Alutę. Du
nojų. Dar viskas lietuviš
kai kvepia. Einam į žie
mius, lietuviška dirva, jau 
Šliupo su Basanavičiaus ap
žiūrėta ir ištirta. Pasuk
sim į vakarus, dar nekliu
dytus, čionai rasime tappat 
lietuviškas buvaines. Lie
tuvos ten upės teka ir neša 
savo vandenis į jures-ma- 
res: Raina, Raudona (Ro- 
na„ Rhodanus), Seina, Mai
nas, Sambrė, Arą (Šveica
rijoj, Arva, Dauba (Daubs- 
Šveic.), Garonna, ir daugy
bė kitų mažesnių.

Miestai taippat lietuviš
ki: Kelinės (Koln, Paryžius, 
Kalė (Calais), Rimas 
(Reims), Rūpės (Roubaix), 
Tolionas (Toulon), Tauras 
(Tours).

Garsus Kelinių miestas. 
Iš kur jisai atsirado, nėra 
žinios. Tenai yra stebuk
lingos drapanos. Gali būti, 
•jog prie pavadinimo išėjo 
klaida. Berods tūli mena, 
jog Koln yra sugadinta Ko
lonija Agrippina. Daleidus, 
iog nuo kolionių, kuriose 
lietuviai gyveno, tas žodis 
bus kilęs, tai vis tiek lietu
vystė neišvengtina; tik nuo 
kolionių išvesti — butų ne- 
patrijotiška ir neenatlyva: 
nes tatai paniekina lietuvių 
būdą. Pi imi keliato metų 
buvo ginčas, kaip rašyti: 
Koln ar Coln, daėjo iki aug- 
ščiausiai valdžiai, kuri lie
tuvystę palaikė ir prisakė 
rašyti K. Tas klausimas 
toksai svarbus, kaip Lietu
vos kunigaikščio titulas, 
Trakų tautos lietuvystė -—į 
pačių lietuvių užtylėtas.

Traukiame į Šveicarijos 
kalnus. Pietaris buvo syki 
ten užklydęs bežiūrinėda
mas į žemlapį. Rado tik 
pėdsaką lietuvių būrimo. 
Truko jam drąsaus erelio 
-kriedimo į padanges, kad 
pražiopsojo tokią brange
nybę, tokias grožybes. Te
nai ir dabar randame lietu
vių kolionijas (nuo "kolio- 
ties”), randame musų pra- 
tėvių miestus, kaip antai 
Bernas, Ganiava (Genėvc. 
Genf), Naujapilę (Neuen- 
burg, Neufchatėl), Tunas 
(Thun), Baslys (Basei), Ši
lėnai (Chillon) ir tt. Berno 
miestas turi tą patį herbą, 
ką ir žemaičiai — mešką, 
jie užlaiko net gyvas meš
kas, kai kurie kantonai turi 
vytį, Lietuvos herbą pasi
rinkę.

Pirmiaus reikėdavo daug 
alpti lipant per kalnus ir 
nuo to paėjo Alpų kalnai.

Lieka dabar peržengti jū
res. Iš vieros pusės atsidur
sim Anglijoj, o iš kitos pu
sės Švedijoj.

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

Sanborn Company
% Lithuanian Colony Director

• EAGI.E R1VER, WIS.
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Parduodu Paminklu.’ ir Kviet 
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimtri. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęe, 
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes marx> automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Breadeay, So. Boston, Masa. 

Telefonas: So. Bcston 83!#-J.

to tvirtinimo 
teisybė taip ir kabo ore, 
reikia tik pasitarti. ■

Šliupas buvo nuvedęs lie
tuvius į Egipto žemę ir iš 
ten be priepuolių atgal iš
vedę, tą kraštą užkariavęs 
ir sulietuvinęs.

Nepasikakindamas pami
nėjimu užpelnų savo pirm- 
takunų — Basanavičiaus ir 
Pietario, jisai naudojasi ir 
mažesniais vyrais. Tūlas 
Malevskis išranda, jog Si- 

lietuviškų 
patvirtina 

vaisius ša
po Sibyro 

ŠibvreTobol, Irti- 
lietuviškai skamba.

Urai 
sena uola

byre esą daug 
vardų, šliupas 
tatai ir prideda 
vo jieškojimo 
žemlapį. 
sius — 
Tarda — Tau t a upe. 
— Ur-uola 
taippat rodo lietuvišką kili
mą. Įvairios tautos nešio
ja lietuviškus vardus: vo- 
gulai-vagiliai, samojėdai- 
samanėdžiai (Liet. Tauta I, 
255.)

Šliupas užiima beveik vi
są Vokietiją. Jos didžiosios 
upės lietuviškus vardus ne
šioja: Vystula, Laba, (El- 
ba) Ūdra (Oder), Visurgis 
(Weser), Maas (maža), 
Mosel (mažiutė). Kylio 
(Kiel) miestas, prie kurio Į- 
plaukia Į jurę šventinė, yra 
lietuvių miestas. Pagaliaus, 
jisai rado lietuvių liekanas 
Holstinijoj ir Meklenburgi- 
joj.

Dali lenkų krašto buvo 
užėmęs Basanavičius, atė
mė jų miestus Taurunus 
(Thorn), Senapilę (Staro- 
grod), Graudenz ir abelnai 
visą Pozų šalį, nes savo u- 
nių jie pirmiaus buvo nete
kę. Aną pusę Lenkijos B. 
buvo pirmiaus užėmęs.

Pasirodo, jog lenkai ir sa
vo kalbos neturi. Pusė jų 
žodžių paimta iš lietuvių 
antroji pusė iš mongolų 
Taip yra išvedęs Akelevy- 
čius, atkartojęs Malevskis. 
ką pilnai priima Šliupas 
Aprašiau tų trijų didžiavy
rių darbus. Jie užkariavę 
dali Azijos ir Europos, bei 
tai dar ne visas pasaulis.

Tokiu budu dalis Afrikos 
Europos, Azijos atkariauta. 
Bet kadangi negalėjo visos 
Azijo-s, 
apimti, 
spragas, 
jį darbą 
judintus

Lietuva, tėvynė musų, tu 
didvyrių žemė, džiaugkis!

Mano pirmtakunai tan
kiai atlikdavo savo patrijo- 
tiką darbą gana apmesti- 
nai, išknisdavo dalį kokie 
krašto, padarydavo ją lietu
viška ir eidavo toliaus knis
ti. Negerai jie darė. Kur 
sykį buvo pastatę lietuviš
ką koją, ten neišpuola trau- 
kties atgal. Todėl turiu už
baigti lietuvinimą visų že
mės šalių.

Asija — lietuviškas var
das. Todėl teisingai rašo 
Basanavičius Asija, o ne A- 
zija. Reikėtų rašyti berods 
ą, bet mano spaustuvinin
kui neturint didžiosios ą. 
reikia pasikakint paprastą
ja A. Asija paeina nuo a* 
sos, daug ąsų tenai butą ir 
dabar tebesama. Reikia tik 
pažvelgti į žemlapį, kokią 
daugybė jurų užlankų, upių 
vingių ir kalnų mezgu! Ir 
jeigu mano tautietis kara
lius Aleksandra Makedonas 
nebūtų perkirtęs kardu Or- 
dijaus mazgą, bučiau išrišęs 
tą rėbų ir atradęs, jog lietu
viams ąsos priklauso, jog 
Asija lietuvių. Bet Aleks-

I

Afrikos, Europos 
tai asai užlopysiu 
užbaigsiu pradėtą- 
ir išarsiu visai ne- 
dirvonus.

, jį plačiau pamatuoti.
Indai, Indija — lietuvių 

kraštas. Jų senovės kalba 
; — lietuviška. Dar ir dabar 

tvirtinama, jog lietuvis te- 
; nai nuvažiavęs susikalbės 

lietuviškai temokėdamas. 
Imalojaus kalnynai, su ats
kiromis viršūnėmis, debesis

■ siekiančiomis — Dievulio
■ giria, Gaurės Inkaras (Gau

ti — sankar) — stygavo j a 
lietuvystę. Ir lietuviškos u- 
pės ten teka — Bramaput- 
ra, Gangis, Indas.

Indų žemėje randame lie
tuvių įkurtus miestus — 
Bambą. Kalakutą, Madrą.

Trauksiu į žiemius, atsi
dursime Sibyre. Tenai ra
sime nemaž lietuvių inteli
gentų, vieni išmirę, kiti dar 
nesenai pagrįžo į savo tė
vynė iš Lietuvos.

Dalį Sibyro tautų, kaip 
jau minėjojome, sulietuvino 
Šliupas su Malevskiu, bet 
didelė dalis pasiliko neju
dinta. Kelmiukai, Jakučiai, 
Kamčedaliai, Jukagiriai — 
vis musų tautiečiai. Sup
rantama, kodėl patrijotų 
liuosu noru traukia tenai.

Kynai arba Kitu žemė, 
Kūrėja (Korėja), Parmoza 
(ar ne iš čia parmazonas?), 
Neponų (Japonų) salos — 
vis lietuvystės ženklus turi.

Traukiam į rytus, neapsi
stodami tose vietose, kurio
mis musų tautą vedžiojo 
Basanavičius ir Šliupas. Jie 
nuvedė ją į Mažąją Asiją, iš 
ten i Europą, ir tik dalį 
garsingų ir narsingų vyčių 
: Aigyptą (Afrikoj).

Šliupas buvo užkabinęs ir 
Paleistinės žemę, kuri esant 
"žydų" tėviškė. Tatai ne- 
Leisvbė; kaip nenerkunuotu 
visi dievobaimingi žydų ku
nigai ir patrijotėliai — 
taippat yra lietuviai.

Paleistynė — kilusi 
todžio "pasileisti.” švent
raštis liudija, jog nemaž ten 
oasileidėlių butą, kaip an
ai: Lotas, kuris gyveno su 
;avo dukterimis, Jokūbas, 
kuris turėjo dvi pati ir kele- 
ą gulovų, Dovidas (dovy- 
as, doviju) ir tt. Buvo išti

si pasileidėlių miestai, kaip 
Sodoma ir Gornura. Paleis- 
tynėje randame tokius lie-

— v __

tuvių miestus, kaip Eerusa- 
ė, Betliejus, Aka, kelete 

kalnų, kaip antai: Tebaras. 
Kaimelis, (ar ne kurme
lis?), Sijonas, Kalvarija 
Pastaroji randama ir Lietu
voje. net 3 vietose; taigi ir 
Paleistinps Kalvarija turė
tų būti lietuviška.

Apsistosiu prie Sijono il- 
giaus. To kalno vardas 
man žinomas iš mažens. Su
tikdavau giesmėse, maldo
se. Mažas 'būdamas, neiš
maniau jo vertybės, pikta 
man buvo, kad giesmėse ir 
maldose sijonas, o ne keli
nės garbinamos, todėl aną 
žodi pakeisdavau pastaruo
ju. Paaugęs supratau ir 
nradėjau garbinti jį vien 
dėl lietuvystės.

Bet vyrai tegul nenusi
mina. Slampinėjant po Eu
ropos žemlapį randame 
miestą, kuris Kelinėmis ar
ba Koln 
nai dar

Taigi Asija lietuviams 
priguli.

Per sieną traukiam į Af- 
! riką, kur buvo sykį nuvedęs 
narsuosius lietuvius Šliupas 
ir iš dalies Basanavičius. Jie 

į atėmė tik Egypto žemę 
kurio sostapillė Kairiu va- 

1 dinas. Pietų link užeiname

jie

I

is

vadinasi. Bet Čio- 
grįšiu.

Seną

įį E. S. Stone, OpLD
Akių
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I
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Tclephone: Back B*y 4Xud

DAKTARAS

Fr. Matulaitis 
|ĮI GYDO VISOKIAS LIGAS, 
į! PRITAIKO AKINIUS.I
 Valandos:

Nuo 1 iki S dieną. 
Nao 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
J Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno.
$ BOSTON, MASS.

I

| J. MATHUS
.į Geriausia* Lietuvio
!( SALONAS IR RESTAURACIJA.’
B Sveiki geriaurios rųšies pėrimai .;)■ 
K ir užkandžiai. Patamavi.-nas prie- į ( 
įi lankus. )!!
it Parankiausia Lietuviška užeiga. Jij 
? J. MATHUS

Broadwa;r, So. Bestos. Mase, j,-;

Paprastas Pasikalbėjimas 
apie Amerikoniškus 
Laikrodėlius

INGERSOLL išdirbo daugiau laikro
dėlių, negu visi Amerikos išdirbėjai 
sudėjus j krūvą — 50 milionų išviso. 
Tas jums rodo, kad Ingersoll supran
ta, ko Amerikos žmonės neri.
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.

i1} 
I

Du iš 18 
Modelių

Pasiklausk 
Pardavėjų

Plain Dial $3

WATERBURY

i

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

80. BOSTON, MASS.

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

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

i

Specij&listas. !

ss

■4
Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Jojo pasa

kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtari tekias informaeijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laiku svei
kata, stiprybė ir gyvfc-.gum'ts, jos turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duriamą knysą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siuskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kaperio, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą Į svei
katą ir pasinaudokite jos lbiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašrjjnamos.

DYKAI KJe?Ard3S KiTYGCS KUPONAS

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknn Negalės, Tulžingu-ą
Prietvariua, Raudonosios Gyslos (hemeroidai), | 

Ecumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdias Ė 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos g 
namuose už labai raažą užmokestį. |

},Ics taip-gi norime Jums pasakyti apie musą § 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkiu į 
ir chronišku ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gcnorea, Nerviškas Nusilpnimas, E 
Šukrekėjimo 3‘riktura, Pūslės bei Inkstu Negalės g 
ir ligos Lytžčl'ai-šlapimo organu, kuries vyrus taip I 
tankiai kankina. E

»•

-■ 
z* 
I

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

A5 noriu susipažinti su Hekrie.YU scf- 
canCij. lietuviškai kalbančiu vyra ir mo
tore pasauly e. A S noriu, kad jie mane 
žinotų, Kaipo teisi nr 4 draugą Ir ceredort— 
kad žinotą kas aš esu—kuorr.i aS esu—ka aš 
esu padarąs praeityje Ir kad Žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. iŠ mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dčlc! 
m?no Hgų raefų mokslo, tirinąjienų ir patiri- 
n»o. Aš atidžiai Rtudijivau ir tirfoėjau tas se
nas. chrori^kas, riliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomos ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žiao. A> noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras b*4 moteris 
savo negales man atneštų. AŠ jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir retadariu. Parsisiųsdinkite maao Dykai 
Duodamų Knygą ir skaitykite BIMOpra- 
reiinia vilties.

y

Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien.
Neužmiršk užlipinti stctnpą, kad lai.'haS pas mus ateitų greitai.

Dr. J. RUSSELL PRICE Co., L 1101 -0 So. CUnton Et, Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tr.ojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė
Gatvė ir No.......... .
Miestas «♦ Valstija
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8 KELEIVIS.

turi net ir to vyskupo foto-j 
grafiją. Jei „Darbininkas" 
norėtų ją išspausdinti, mes; 
galėtume jam paskolint.

■ Kun. Kemešio vedamas 
Į laikraštis sako, kad pas len- 
kus tokio vyskupo nėra ir 

Šiemet dėl karės stovio; 
valdžiai neduodant leidimo; 
darbininkams paroduoti i 
gatvėse, So. Bostono lietu-; 
viai darbininkai apvaikš- i 
čios savo šventę vakare. Di-' 
dėlės prakalbas su pamargi-1 
nimais visos lietuvių pro-į 
gresyvės organizacijos pa
rengė bendrai. Bostono rub- 
siuviai visą 1 gegužės dieną 
nedirbs ir švęs savo šventę 
kaiD pridera ją švęsti.

Visų tautų darbininku 1- 
mos gegužės apvaikščioji- 
mas bus Common sode, pra
sidedant nuo 2 vai. no pietų. 
Iš čia susirinkusioji minia 
su muzika eis svetainėn, 
kur bus prakalbos ir kon
certas.

Lietuviai apvaikščios 
vo darbininkišką šventę 
kare nuo 7:39 Lietuvių 
lėj, kampas E i? Silver ; 
vių.

Vietines Žinios
PIRMOS GEGUŽĖS 

ŠVENTĖ.

> sa-
> va- 
i sa- 
gat-

„DARBININKAS” APSI- 
ŠUTINO.

Musu kaimynui „Darbi
ninkui” prastai einasi, todėl 
jis bando visokiais budais 
reklamuotis. Anądien jis 
didelėmis raidėmis parašė 
ant savo lango: „'Keleivis’ 
meluoja; karė apskelbta.” 
-Jisai manė padarysiąs bizni, 
parduosiąs už koki kvoderi 
savo laikraščio baugiau. Bei 
vietoj pirkti „Darbininką,' 
žmonės pradėio bėgti „Ke
leivi” pirkti. Skaito jie „Ke
leivį” ir juokiasi iš žioplo 
„Darbininko” reklamavimo
si.

Pamatęs, kad negerai pa
darė, musų kaimynas nuta
rė savo apgarsinimą patai
syti ir antru kartu parašė 
taip: ” 'Keleivis’ meluoja: 
skaitykit ’Darbininka.," 
Žmonės vėl juokiasi: „Tur
būt jau blogai švento Juo
zo organui einasi, kad jis 
taip žydiškai savo kromeli 
praeiviams pradeda siūlyt," 
sako jie.

Bet negana, kad žmonės 
iš „Darbininko” juokiasi.

pats 
Jisai

_ i<x’ 
„Darbininko” 

„Darbininkas da ir 
skaudžiai apsišutino. 
šoko prirodinėt, buk tilpęs 
„Keleivyje” straipsnys apie 
kunigišką laisvąją meilę e- 
sąs melas.

Tas straipsnys, kaip skai
tytojai gali atsiminti, buvo 
paimtas iš Kanados angliš
kų laikraščių. Tenai apra
šyta, kaip lenkų katalikų 
apaštoliškes bažnyčios vys
kupas A. Markiewiczius nu
skriaudė. jauną merginą, 
kaip jis siuntė ją ant opera
cijos, kaip tas dalykas at
sidūrė i teismą, kokius vys
kupas laiškus tai merginai — - _ - .. - _ - ’pa- 

šuva,” jeigu 
susieiti, ir 

paimta 
j laik- 

kuoaiš- 
■ tame 

straipsnyje. Tečiaus „Dar
bininkui” tas straipsnis 
protą taip sumaišė, kad ji
sai visą ji perspausdino ir 
pradėjo rėkti: „Žiūrėkit, 
kaip ’Keleivis’ biauriai me
luoja. Žiūrėkit, kokių jis 
prasmanymų prirašė!”

„Darbininkas” pražiopso
jo tą faktą, kad čia ne „Ke
leivio” prasimanymai, bet 
faktai iš teismo rekordų, 
kuriuos atspausdino Kana
dos angliški laikraščiai. 
Nuo savęs „Keleivis” čia ne
pridėjo nei vieno žodžio; 
priešingai, kai ką dar išlei
do, nes to dvasiško tėvelio 
darbeliai perdaug riebus, 
kad visus juos galima butų 
skelbti. Visas tas iškarpas, 
iš kurių tas straipsnis buvo 
parašytas. ”Keleivio” re
dakcija turi savo archyve;

rašinėjo, kaip jis sakėsi 
stipsiąs kaip š' 
negausiąs su ja 
tt. Visa tai buvo 
žodis žodin iš angliškų 
raščių. Tas buvo I 
klausia pasakyta ir 

Tečiaus
TO OLclO

x X

*
Pastorius pasmerkia

"patriotus.**
Balandžio 15 d. Tremont

todėl jisai šitą aprašymą va. 
dina melu. Bet mums ne
svarbu. ką pasakoja Kemė
šis savo "Darbininke." Mes 
remiamės Kanados laikraš
čiais. O jie sako, kad lenkai 
turėjo vyskupą. Jie patal
pino jo fotografiją ir apa
čioje rašo: „Bishop Paul. 
the head of the Polish Apo- 
stolic Catholic Church, vas 
ardent wooer, according to 
evidence introduced todavĮ 
in the trial of John Piz- 
gor...” Toliaus: „Sister 
Francis, the little okl \vo- 
man v.'ho said she vvent to 
keep house for Bishcp 
Paul... on one occasion, af- 
ter she had been made a sis
ter. she had seen the bishop 
holding Eis new housekee- 
per on his knees.” Kitoj 
vietoj anglų laikraštis aiš
kina: „Bishop Paul h also 
knovvn as Rev. Alphonse 
Markievricz.”

Tai kaipgi dabar bus, 
kun. Kemėši?

Dabar jau prisieina rašyt 
ant lango: ’’ 'Darbininkas’ 
meluoja! Ir meluodamas jis 
baisiai apsišutino.”

Toks parašas butų ir 
singas ir gal žmonės prade 
tų daugiau interesuotis.

a •

tei-

I Temple svetainėj pastorius 
Gabriel R. Maguire laikė 
4 ? rakai bą, pasmerkdamas 
Amerikos "melynkraują” 
plutokratiją, kuri savo pat
riotizmą išreikia vien 
liavos mosavimais. Jis 
ko: "Bėdinųjų 
nūs eina kariumenėn, 
niekados neis joų turtingųjų 
vaikai. Ištyriau rekrutavi- 
mo stotis Bostone ir paty
riau. kad Įsirašo kariume
nėn tik beturčiai vaikinai 
Bet nužiūrėkite, kiek rasite 
prisirašiusių tų ”mėlyn- 
kvaujų." kuriu reikalais ka
lės vedamos? Jiems pa

rka mosuot vėliava, kad 
būti garbingais patriotais.

Teatras.
LSS. 60-ji kuopa 21 bal. 

vakare Dudley Opera House 
teatre vaidino veikalą ''Erš
kėčių Takais.*’

Jeigu veikalo autorius 
tarp kiltų minčių ir mei
lės jausmų, kūdikystės vai
dentuvės ir surambėjusios 
senos pažvalgos, tarp svajo
nės ir skausmo, tarp gyve
nimo pertekliaus ir kovos su 
skurdu butų Įpynęs ir hu
moro siūleli — tai veikalas 
butų vienas geriausių musų 
scenos veikalų.

Toji liūdna gyvenimo dra
ma atvaizdina mąstytojui 
faktą, kaip netikęs kūdikių 
auklėjimas sudaro tą drau
giją, kurioje kilčiausios dva
sios, kilčiausi žmogaus troš
kimai, geriausi jos sūnus tu
ri žūti tose salvgose. kurias 
sudaro draugijos nelemtos 
pažiūros.

Vado vau i ančio j mokslei
vio Petro Diegelio rolėje Pr. 
Mockapetris, nekalbant apie 
sceniškos plastikos truku
mus, pasirodė tikru artistu. 
Puikiai lošė ir Petro numy
lėtinė kursistė Onytė (p-lė 
M. Krakauskiutė. Dvarpo
nio daktaro Tiškos rolėje d. 
F. N. Ramanauskas buvo 
gyvas tipas senų pažiūrų 
konservatyvo dvarponio. 
Reikia pasakyt, kad F. N. 
Ramanauskas yra talentin
gas aktorius, kokių nedaug 
mes da teturime. Neblogai 
lošė Tiškos žmonos rolę 
draugė F. Brazaitienė. Jų 
vaiko rolėj F. Znotas irgi 
puikus artistas, tiK gaila, 
kad kostiumas jo nevisai bu
vo tinkamas.

Kiti artistai, turinti ant
raeiles roles, lošė taipgi pa
girtinai.

Atsakanti scenerija, de
koracija ir pritaikyta muzi
ka ir dainos visą veikalą pa
darė interesingu ir gilius 
ispudžius paliekančiu, tik 
nesmagu paminėti, kad pub
likos buvo permažai. Kuo
met būdavo publikos būna 
kupinai, kuomet Magdalie- 
tę statant anais metais ke- 
liatas šimtų žmonių turėjo 
grįžti atgal nuo tos pačios 
svetainės durų, dėl stokos 
vietos, dabar jau atsilanko 
nedaugiau poros šimtų: va
karai rengiami musų kultū
rai pakelti, nejaugi bost 
niečiai butų jau taip kultū
ringais, kad Į tokius vaka
rus neatkreipia domos?

Reporteris.

C-

V‘ii? r\c. *

vė- 
sa- 

žmonių su-
bet

v

M'di’l pabrango. Maisto 
trukumas priešakyje.

Olseliuose miltai šią są- 
vr.iic pabrango 60-čiu centų 
■r.t bačkos. Sakoma, kad 
netrukus miltų visai pri
stigs. Brangstant miltams, 
suprantama, brangsta ir 

nona. Brangsta ir visi ki
ti dalykai. Maisto speku- 
liatoriai susikrauna ledau- 
pėse ir magazinuose maisto

'. . kus ir laiko, kad alkinti 
žmones ir išplėšti paskuti- 

iš iu skatikus. Vai- 
skclbia persekiojanti 

spekuliatorius už tokį
bą, bet tik skelbia, nes 

tikrenybei pripažindama 
„privatinės nuosavybės” nc- 
a'irčiamybę jinai negali 

• kyli pardavinėti, jeigu 
maisto spekuliatoriai „sa
vo" tr.vorų neparduoda.

Ypač tarpe žydų tūkstan
čiai šeimynų jau dabar ba
dauja, neturėdamos už ką 
nusipirkt duonos. Reikia 
laukt da blogesnių dienų.

Amerikos vėliava ant 
Lietuvių svetainės.

Nedėlioję (bal.22) įx> piet 
Lithuanian Citizen Ass’n 
kliubas surengė apvaikščio- 
jimą „iškėlimo Amerikos 
vėliavos ant Lietuvių salės." 
Kadangi diena buvo labai 
graži ir daug žmonių buvo 
gatvėse išėję, tai ties Lietu
vių sale. E gatvėj, susirinko 
apie 2000 žmonių. Pirminin- 
1 aujant daktarui P. Jaki
mavičiui, kalbėjo pulki
ninkas E. L. Logan, kon-! 
gresmanas James A. Galii- 
van, Dr. Tupper ir kunigas 
Tarnas Žilinskas, ragindami 
žmones aukaut savo gerovę 
ir gyvastį karei.

šešių metų Norkų mer
gaitė Eleonora pagelbstant 
George W. Peckham (karei
vis) iškėlė ant svetainės 
bokšto stiebo didelę šilkinę 
Amerikos vėliavą, 
kusiems giedant 
spanglcd Banner.”

Al TOMOBlLll'S SU 8 SĖDYNĖM.
Veselijoms, krikštynoms arba šiaip 

pasivažinėjimams^ Reikalaujantieji 
kreipkitės pas K. Šidlauskų į aptiekę 

‘26 
So.

pusi važi r.ejirnams <
ii ‘ ” ...
kampas Broadway ir C st. arba 
Gaus st., pas Chas Urbom Tel. 
Boston 168-M.I —

PARSIDUODA. Labai pigiai 7 
dvnėms AUTOMOBILIUS. Mažai 
žinčtas, naujas i— 
parsiduoda už $600.

3 KAMILUI' NAM AS. 169, Bolton 
st., su t Mietais ir guzais. Vertė 
$1,300.00, reikia jmokėt tik $100.00; 
duokit pasiulijinią. (?)

CHAS I KBON
26 Gatės st„ So. Boston, Mass.

nms 
tižia
tuos 
dar

Kruvinas susirėmimas 
policijos su jūreiviais.

Nakčia iš 20 Į 21 bal. 
Ccurt gatvėj, netoli Bow- 
doin skvero kilo gana dide
lės riaušės, susirėmus poli
cijai su jūreiviais.

Policistui Schultz’ui areš
tavus viena jūreivi už ne- 
daleistiną pasielgimą, atve
dus jį prie policijos telefono, 
kad pašaukus patrolės veži
mą, policislą užpuolė areš- 
auoto jūreivio draugai. Už- 
pultamjam policistui pribu
vo pagalbon policistas 
Frank Merritt, policistų 
sunkios naktinės buožės 
smarkiai krito ant jūreivių 
gaivų. Jūreiviai kelis kar
tus bandė šturmu paimt 
priešo liniją, bet kiekvienu 
kartu buvo atmušti atgal.

Į peštynės vietą subėgo 
daug žiopsotojų ir tie pasi
dalino Į dvi partiji, vieni už 
jūreivius, kiti prieš ir gal 
butų kilę gana didelės riau- 
-ės, jeigu nebūtų greit pri
buvus daugiau policijos su 
patrolės vežimu. Sukruvin
tų jūreivių prilodavo veži
mą ir nugabeno nuovadon, 
o kitus iškrikdė.

susirin- 
„Star

Majoras reikalauja, kad 
fariremr.is butų leista be 

tarpininkų pardavinėti 
savo produktus.

Mass. kgislaturai senato
rius McLaughlin padavė 
Bostono majoro Curlev pe-l 
ticiją. kame majoras reika-1 
lauja iš legislaturos, kad to
ji užgirtų tiesą, leidžiančią 
farmeriams 
produktus 
tuosna ir 
tarpininkų, 
dabar farmeriai 
duot savo produktus maisto 
spekuliatoriams, o tie lupa 
nesvietiškas kainas iš žmo
nių. Nesinori tikėli, kad 
tas majoro reikalavimas bu
tų pripažintas.

gabenti savo 
miesto marke- 
pardavinėti be

Kaip žinoma, 
turi par-

DRAUGIJŲ IR KUOPŲ 
DOMAI.

L. S. S. 60 kuopa 4 d. lie
pos š. m. rengia pikniką 
Čaledonia Grove 
Spring st.,’ West 
Mass. Kuopų ir 
prašome 
nerengi.

paupyj, 
Roxburv, 
draugijų 

tą dieną piknikų

ŠOKIAI.
L. S. S. 60 kuopos svetai

nėje, po nr. 376 Broadway, 
balandžio 28 d. vakare bus 
smagus šokiai. Orkestrą 
grąjis Įvairiausius šokius. 
Jaunimas kviečiamas kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyki
te, ypač merginos maloniai 
užkviečiamos, nes bus pui
kus pasilinksminimas.

RENGĖJAI.

į

ŠOKIAI!
L. S. S. 71 kp. Cambridge, 

Mass., 19 Gegužės, 1917, 
rengia gražų balių, Cyprus 
Hali, 40 Prospect st. Drau
gijų ir kuopų meldžiame ant 
tos dienos nerengti pokylių 
ir atsilankyti Į musų gražų 
pasilinksminimą.

Komisija.
•1 •

se-
va-

prekiuoja $1,575.00,

3-JŲ AKTŲ LIETUVIŠKA OPERA
Muziką parašė gerbiamas KOMI*. MIKAS PETRAUSKAS 

“Gabija’’ stato pirmu kartu Bostono 
scenoje

“Vnlnino 1IcMn/lninc'”r yeinias iįsraaeias=

Pataria neiti kariumenėn.
Roxbury ant telegrafinių 

stulpų pasirodė iš po nakties 
išlipintos proklamacijos, ku
riose rašoma persergėjimas 
jauniems vyrams neiti ka
riumenėn. Apie proklama
cijas tuojaus pranešta poli
cijai, kuri turėjo nemažai 
d«rbo, pakol nuskuto plaka
tas nuo sienų ir stulpų.

Proklamacijos buvo para
šytos gana netaisykliškai ir 
ant paprastos popieros. Po
licija mano, k2d tai gyve
nančiųjų Roxburvje vokie
čių darbas.

Vėl puikus vakaras.
Ateinančios subatos va

kare Grand Opera Hause 
teatre „Gabijos” draugija 
vaidins puikų veikalą operą 
„Velnias Išradėjas.” Dirs
telėkite Į apskelbimą.

Į “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurią pre- 

r.crrcrnta pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg kru
šos taisy kliu priversti busim 
sulaikyt. Tnipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti ''Keleivį" kaipo tik 
rai darbininkiška laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progas 
šventai gina darbininku rei 
kalus.

MainyJunti adresa būtinu 
turit priduoti SENAJJ ir 
N AUJA ij adresus. To nepa
darius. permala) t adreso ne
galima. Mainant adresą už 
enka parašyt atvirutę, nėr 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mainy 

darni adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkli- 
iuoja ir prilipina tik už lc 
markę. Persergime visas 
kad tokiu laišku niekados ne
siustu. nes Amerikoj ar laiš 
kas užlipytas ar Beužlipytas 
turi būt pridėta markė už 2c.. 
kitaip 
reikia 

t ui.

tą laišką numeta arhs 
už jį primokei adresa

"‘KeJ.’’ Administracija.

A. A B AZORUS PERSIKĖLĖ.
Pranešu visiems savo kostume- 

riams, kad aš perkėliau savo čeverv- 
kų taisymo krautuvę ant 301 E 
Street, šaiia Lietuviškos salės.

(?) 
A. ABAZORIUS,

301 E st.. So. Boston.

I
I

Sub., 28 Balandžio-Apriį 1917
Prasidės lygiai 8 vai. vakare.

Grand Opera House
1172.94 Washington St., prie pat Dover St. Elevatoriaus 

Stoties, Bostone.

Šios Operos muzika neišpasakytai graži. Perstatyme dalyvauja 
didelė Orchestra 30 muzikantų ir skaitlingas "Gabijos” Choras su keliais 
vietos ir is kitų miestų pakviestais pagarsėjusiais daininitais-solistais. 
Pamatysite kaip Velnias išrado degtine, o žmonės ją gerdami kaip nuke
liauja pragaran. Ateikite visi! Tikietai nuo 25c. iki $2.00.

I
SAUGIAUSIA BANKA

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

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

JOS EPU A. M A YNA K*.— PREZIDENTAS

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

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

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

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

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo 
nors neištikimose vietose, 
padėtų į saugią banką kuri 
po Valstibės priežiūra ir 
moka visiems teisingą nuošimtį. 
Padėt į banką galima ir po ma
žai.

kasierius
>

ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

bet 
yra 

kuri

Pirmas_______.___________ .
dirbtuvę. Dirba visokių stukt} aaiktus. Jei 
nori gauti štaką katalogų, prisiusi štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGiC SHOP.

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

THE MAGIC SHOP. j
mas Amerikoj lietavys uždėjo magijos J

’........................ j
i
i

b Tel.: 2787-J.Į

Dr. David W Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu 

2 iki 8 dieną, nuo 7 
8 vakare,

821 HANOVER STREET 
BOSTON, MASS.

I 
!

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!.

Neturėsi daugiau kal- 
tur.uotų. resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
r.cs tas daro Tau ne
apsakomų nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su

paisytus plaukams vais-_ 
tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėra! *■

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

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

■J . Dcpt. 12 •
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa,

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. (17)

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

M. ANDRlUšiUTĖ, 
MOTERIŠKU RIBŲ SIUVĖJA.

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbų gvarantuoju. Reikale 

’ pasiuvu bi'e rūbą į 24 valandas. To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 

Į iuokit pasiūt man.
Tel. S. B. 2134-M

>324 E street, kampas Broadway

|V

Geriausia
Lietuviška Aptiek • j)Sc. Bostone į 

ir apielinkėj i
Gyduoles sutaisome 

ir prisiunciame t
visokias, Jį

r kurios tik pasaulyje 
r priimtos ir yra 
► vartojamos.

ta

k-.L .T s
SILPNimS.

.Tei jautiesi netekęs spėkų, 
silpnas, be noro valgyti, arba jei 
virškinimo prietamsos atsakančiai 
nedirba, imk

Severa's Ealsam of Lifc
(Severos Gyvasties B. 

Sustiprina jis visa 
prašalina

’.-<a 75c. — aptiekosc.

Kryžiaus 
skaudėjimai
dažniausia gema nio ink
stą betvarkės. Dėl nuo
savais gero yra reikalin
ga, kad i takias slogas 
butu atkreipta didelė domi

i

E

E praši

gevera’s
Kidnsy and Liver Remetfy

(SEVEROS GYDUOLE NUO IHKSTy 18 KEPENŲ)
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, 
inkstą arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo koją suputimo, geltligės i 
50c. ir $l.C0.

Ka

:amas) 
orvanizma ir 

vidurių sukietėjimą.

(

o taippat gydyme

ir rukštumo skilvyj. Kairios

g:

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ..............
Nuc suirimo nervų ..........
Eobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo ___
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų .............................. 75c
Kraujo Valytojas .............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo .......... $1.0b

%

I liryžiana ckausmao išnyko.
« Ponas K. Miliauskas. II Iligh-
j lar.d avė., Newton Upper Falls, 

Mass^ praneša mums taip: “Ken
tėjau skausmus kryžiuje ir šo- 
nuošė, bet skaitydamas jūsų ka- 
lendorMĮ, ėmiau vartoti Severos 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau”.

"1
SEVEROS
GYDUOLES
galima gesti visur aptickose. 
Reikalas!: tiktai tikrt} “Seve
ras” gyduoTIj. bet neimk 
tokią, arba itisisakyk, jei v 
toje negalima gauti i-irkti.

W. F. SEVERĄ C0., CEDAR RAFIDS, lOtVA.

»
---------------

25e
5t>c
25c
50c
20c
2bc 

1.00 
1.00
50c

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

kaus kvėpavimo .......... 1.01
Gydu. r.uo "komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Prėskos r.uo nerviško galvos

skaudėjimo .......... 10 ir 25c
Gumas r.uo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir mediką- '•

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

Ii
I

iSS
226 Broadway, Kampas c st. g3. Bastos, Kass.




