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AMERIKA IMS KAREI- 
VIUS PRIEVARTA.

Ėmimo amžius nustatyta 
tarp 21 ir 27 metų.

Po kelių dienų karštų 
ginčų, Jungtinių Valstijų 
kongresas nutarė Įvesti pri
verstiną kariumenėn ėmi
mą. Senate konskripcijos 
bilius perėjo 81 balsu prieš 
8, o atstovų bute — 397 bal
sais prieš 24. Socialistų at
stovas Londonas balsavo 
prieš.

Priimtasai konskripcijos 
bilius užgiria Wilsono pie
ną—taip vadinamą „rinkti
ni ėmimą” (selective draft). 
Šitas pienas reiškia ve ką: 
Amerikoj bus priverstina 
kareivystė, tečiaus valdžia 
turės spręsti, nuo kokių 
darbų žmones galima imti 
kariumenėn, o nuo kokių— 
ne. Farmerių, angliakasių, 
amunicijos darbininkų ir 
kitų, kurių darbas karės 
metu valstybei labai reika
lingas, neims. Rinks tik to
kius. kurių paėmimas kuo- 
mažiausia galės atsiliepti 
ant šalies išdirbvstės. Todėl 
šitas konskripcijos pienas ir 
pavadinta „rinktiniu ėmi
mu.”

Bus imami tik nevedę ir 
nejaunesni, kaip 21 metų 
amžiaus piliečiai.

Iš pradžios šitas bilius, 
kaip jis išėjo iš atstovų buto, 
reikalavo, kad butu imami 
nevedę vyrai nuo 21 iki 40 
metų amžiaus, bet senatas 
pataisė, ’ kad ėmimo amžius 
butų tarp 21 ir 27 metų. Dėl 
šito pataisymo bilius turės 
eiti da bendro komiteto ap
kalbėjimui, tečiaus iš visa 
ko matyt, kad komitetas su
tiks jį palikti taip, kaip se
natas ji pataisė.

Prie konskripcijos biliaus 
prikergta dar keliatas 
amendmentų bei pridečkų. 
Svarbesni jų bus šie:

1. Šis priverstinas kariu
menėn ėmimas Įvedama tik
tai šiai karei.

2. Pavelyti R oose veltui 
suorganizuoti vieną liuosno- 
rių pėstininkų divizija, su 
kuria jis nori važiuoti Fran
cuzijon.

3. Pakelti kareiviams al- 
gą-

4. Kunigus ir teologiškųjų 
seminarijų mokinius nuo 
kareivystės visai paliuosuo- 
ti.

5. Uždrausti kareiviams 
gerti svaiginančius gėri
mus.

Pirma buvo priimtas 
amendmentas, kad gerti tu
ri būt uždrausta netik ka- 
riumenei, bet taipgi kongre
so nariams, augščiausiam 
šalies teismui ir visiems val
džios darbininkams. Sulyg 
to amendmento, prasižengi
mas butų buvęs kongreso 
nariui turėti pas save svai
ginančių gėrimų ir prasi
žengimas tam, kas tuos gė
rimus jam parduotų. Te
čiaus vėliau šitas amend
mentas pakeista uždraudi
mu vien tik kareiviams ir 
oficieriams gerti. Pripažin
ta, kad senatoriai su kon- 
gresmanais gali išsitraukti.

NORI SUDARYT 2,000,000 
KAREIVIŲ ARMIJĄ.

Perėjus konskripcijos bi-‘ 
liui, karės departamentas: 
Washingtone dabar daro 
pienus, kad i du metu suda
rius išlavintą 2,000,000 kari 
reivių armiją.

Kaip tik prezidentas po’ 
konskripcijos bilium pasira-: 
šys, už 10 dienų visuose 
Jungtinių Valstijų mieste
liuose prasidės jaunų vyrų 
surašinėjimas, o rudeni, 
apie rugsėjo mėnesį, mano
ma pradėti kariumenės la
vinimas.

ATVAŽIAVO FRANCU
ZŲ KOMISIJA.

Pereitoj sąvaitėj Ameri
kon atvyko jau ir francuzų 
komisija į karinę konferen
ciją. Komisijoj yra buvęs 
vyriausis francuzų armijos 
vadas Žofras (Joffre), ad
mirolas Cocheprat, Viviani 
ir keliatas kitų žymesnių 
Francuzijos vyrų.

VYSKUPAS PAĖMĖ 
$125,000. I

„Boston Globė” 26 balan-[ 
žio išspausdino žinią, kad 
Brooklyno ir Long Island 
diocezijoj katalikų kunigai 
surinko iš žmonių $125,000 
ir visus tuos pinigus atida
vė tos diocezijos vyskupui 
McDonnellui kaipo „auką.” 

Ir vyskupas priėmė šitą 
krūvą pinigų, gerai žinoda
mas, Kristaus pasaką: ”Len 
gviau bus kupranugariui 
išlįsti per adatos skylutę, 
negu turčiui Įeiti dangaus 
karalystėn.”

Ir sėdėdamas ant tos krū
vos pinigų šitas vyskupas 
vėl skelbia: nekraukite tur
tų, nes tai yra žemės mar- 
nastis.

ARGENTINA NUSIUNTĖ 
ULTIMATUMĄ 

VOKITIJAJ.
Argentina nusiuntė Vo

kietijai aštrų ultimatumą, 
reikalaudama pilno atlygi
nimo už paskandinimą Ar
gentinos laivo „Monte Pro- 
tedigo.” Argentinos amba
sadoriui Įsakyta tuojaus 
pertraukti reikalus su vo
kiečių valdžia, jeigu ši ne
norėtų prisiimti atsakomy
bės už paskandinimą laivo.

GUATEMALA PER
TRAUKĖ RYŠIUS SU 

VOKIETIJA.
Nedidelė pietų Amerikos 

respublika Guatemala taip
gi pertraukė ryšius su Vo
kietija ir Įteikė vokiečių am
basadoriui pasportą važiuot 
namo.

REVOLIUCIJA NUGĄS
DINO AMERIKOS 
KAPITALISTUS.

• Pasklydus žiniai, kad Vo
kietijoj ir Austrijoj prasi
dėjo revoliucija, Amerikoj 
tuojaus nupuolė kaina ant 
kviečių. Mat kapitalistai 
persigando, kad kaizeris 
gali būt nuverstas ir karė 
gali greitai pasibaigti, o ka
rei pasibaigus negalima bus 
ir duoną taip prangiai par
davinėti.

I 
I 
I 
i

VOKIEČIAI NORĖJO 
PAGAUTI ANGLŲ MI- 
NISTERĮ ANT JŪRIŲ.

Užpereitos pėtnyčios nakti 
penki vokiečių naikintojai 
norėjo užpulti ant Anglijos 
pakraščio, bet anglų sargy
bos laivai juos pamatė ir du 
jų paskandino, o kiti pabė
go. 118 vokiečių anglai iš-į 
gelbėjo iš jūrių ir parsivežė 
namo kaipo karės 
vius.

Nuvaryti nuo Anglijos 
pakraščio tris vokiečių lai
vai nuplaukė prie Francijos 
ir apšaudė miestą Calais, 
užmušdami tenai ir sužeis- 
dami keliolika liuosų gyven
tojų.

Manoma, kad vokiečiai iš
plaukė ant jūrių, norėdami 
sugauti ar paskandinti An-j 
glijos ministeri Balfourą, 
kuris plaukė Amerikon i są
jungininkų konferenciją.

VOKIEČIAI PRAŠOSI RU
SŲ NEUŽPULDINĖTI.
Iš Petrogrado praneša

ma, kad vokiečiai visokiais 
budais bando su rusais susi
draugauti. Pavyzdžiui, Ry- __  • i 2? 1. _ 1i

! 
I

gos-Dvinsko fronte iš savo 
apkasų vokiečiai iškėlė di
delę drobulę su parašu: 
„Neužpuldinėkite ant mus. 
Mes irgi neužpuldinėsime!” 

Kitose vietose vokiečių 
orlaiviai mėto i rusų pozici
jas pranešimų, kur sakoma, 
kad Vokietijos žmonės nori 
su Rusija taikytis.

KONFISKAVO 1,500 
ŠAUTUVŲ.

Laikraščiai rašo, kad Mil- 
waukee mieste, kur gyvena 
daug vokiečių, valdžios 
agentai susekę slaptą gink
lų sandelį. Konfiskuota, 
esą, 1,500 šautuvų.

I

PATRIOTAI NORI NU
BAUST CHICAGOS 

MAJORĄ.
Chicagos patriotai krei

pėsi Į federali apskričio pro
kurorą Clvne reikalaudami, 
kad federalė valdžia nubau
stų jų miesto majorą 
Thompsoną už... nepatrio- 
tiškumą. Mat Thompsonas 
pirma nepritarė karės pa
skelbimui, o dabar neprita
rė priverstinai kareivystei 
ir atsisakė pakviesti Chica- 
gon Į svečius karinę anglų 
francuzų delegaciją.

mirtis ir

I

SULAIKYTI KANADOJ 
RUSAI JAU PALIUO- 

SUOTI.
Kelios sąvaitės atgal Ka

nados valdžioa buvo sulai
kius kelis rusų revoliucijo- 
nierius, tų tarpe buvusi 
„Novyj Mir” redaktoriui 
Trockį, Čudnovskį ir kitus,j 
kurie grįžo iš Amerikos Ru
sijon. Juos buvo paskaitę 
vokiečių šnipais ir uždarę 
su vokiečių belaisviais, bet 
dabar pranešama, kad juos 
jau paliuosavo.

VOKIEČIAI SKANDINS 
SAVO LAIVUS.

Vokiečių laikraščiai sako, 
kad jeigu amerikonai var
tos užgriebtus Amerikos 
uostuose vokiečių laivus 
siuntimui sąjungininkams 
amunicijos ar kariumenės, 
tai vokiečių submarinai 
skandins ir juos. i

Petrogrado ir Maskvos 
bankai apsiėmė paskolint 
naujai rusų valdžiai pusant
ro miliardo rublių.

Revoliucija šluoja lauk 
vainikuotas galvas.

ščEGLOVITOVAS IŠGA
BENTAS KIJEVAN.

Areštuotasai buvęs teisių 
ministeris Ščeglovitovas li
kos išgabentas Kijevan. Te
nai esama prirodymų, buk 
jisai buvo surengęs pagar
sėjusią Beilio bylą su tikslu 

____  sukelti Rusijoje neapykantą 
Švedijoj revoliucija. Vo- prieš žydus._ a _ .2 J Kaip skaitytojai gali at- 

Be abejonės, netolimoj atei- byloje darbavo-
tyje karė pasibaigs.”

DARBININKŲ MINIOS 
BUNDA.

Iš Kopenhagos telegra 
fuojama: n f —

belais-'kietijoj s^reikai „Plėtojasi, 
j

... I si ir lietuvių kun. Pranaitis 
* Mes norim atkreipti skai-1 (dabar jau miręs). Jis taip- 

tvtojų domą į vidujinę tos'gi stengėsi prirodyt, kad 
telegramos reikšmę, į jos lo-i ž.vdai vartoja krikščionių.

kraują tikybinėse savo ap-„Švedijoj revoliucigiką
ja, Berlyne streikai — reiš
kia, bus taika.”
Iki šiol būdavo kitokios ru- . .

šies logika. Iki šiol buržu- visaip ji išjuokė, ir

eigose. Nors Beilio apgy
nėjai iš kun. Pranaičio pa
darė toj bvloj didelį asilą, 

‘ " ‘ C’ ‘ • Beilis
azijos spaudoj mes skaity- b.uvo atrastas nekaltu, te- 
davom šitokius dalykus: čiaus ~ už šitą patarnavimą 

važiavo 
reiškia, 
„Biržoje neramu — reiškia, 
reikia laukti svarbių nuota
kių.” Visas civilizuotas pa
saulis priprato prie tokio 
dalykų stovio, kur birža bu
vo politiškojo gyvenimo ro
dyklė ; kur karaliai, ministe- 
riai, diplomatai ir biržų biz
nieriai darydavo istoriją.

Laikai mainosi... Musų 
dienomis istorija daro dide
lį krypsnį „Į kairę.” „Augš- 
tos kilmės vyrai,” diploma
tai ir biržų karaliai prade
da trauktis jau Į užpakali. 
Ant scenos išeina tikrieji 
gyvenimo tvėrėjai — darbi
ninkai !

Prispaustos ir nuvargin
tos darbininkų minios tylė
jo ilgai. Ilgai jos snaudė. 
Bet pagalios darbininkai sa
vyje pajuto milžinišką pa
jėgą. Ir minios sujudo,: 
sukruto, prašneko tikruoju: 
balsu, balsu reikalavimo,: 
nuo kurio persigando risi 
šio svieto galiūnai...

Mes pergyvenam didžiau
sią gadynę žmonių istorijoj; 
gadynę darbininkų pasiliuo- 
savimo.

Kas gi išjudino darbinin
kų minias iš susnudimo?

Badas. Vargas... Gyveni
mas pasidarė nebegalimas, 
gyvenimas pasidarė klai
kus... Europoje 
pragaras iš visų pusių... Pa
saulis pavargo nuo ašarų, 
paskendo kraujuose. Euro
pos tautos alpsta prislėgtos 
karės sunkumu. Išsisėmė 
kantrybė... Darbininkų mi
nios pareikalavo taikos ir 
duonos!

Sukilo darbininkai Rusi
joj, sukilo Vokietijoj, Veng

rijoj, Švedijoj... Visas pa
saulis tuojaus bus apimtas 
revoliucijos gaisru.

Ir visur — Rusijoj, Vokie
tijoj, Vengrijoj, Švedijoj — 
sukilusių minių priešakyje 
eina proletariatas — sam
domųjų darbininkų klesa. 
Jis veda, vadovauja, o kiti 
revoliuciniai elementai seka 
ji. Proletariatas visur pir
mutinis. Jis griauja senąją 
kultūrą, senąjį kapitalistiš
kąjį pasaulį, senąjį gyveni
mą... Jis tveria naują kultū
rą, naują civilizaciją, naują 
gyvenimą. „N. M.”

Toks ir toks ministeris iš- juoaašimčiams kun. Pranai-1 
tis paskui gavo medalį. 1 

Dabar gi gali pasirodyt-, 
kad visa toji byla buvo su
fabrikuota pagal Ščeglovi- 
tovo užsakymą su antisemi
tiškais tikslais.

tenai ir tenai — 
bus karė.” Arba:

NORI CENZŪROS ANT 
TELEFONŲ.

Kongresmanas Gallivan 
iš So. Bostono distrikto pa
taria karės departamentui 
Įvesti cenzūrą ant pasikal
bėjimų telefonais. Toji cen
zūra turėtų būt tokia, kad 
visi pasikalbėjimai turėtų 
būt atliekami anglų kalba. 
Kas negali kalbėt angliškai, 
tam kalbėt visai neleidžia
ma.

PRIVERSTINO KAREI
VIAVIMO KLAUSIMAS 

SENATE.
Senatas dabar svarsto bi- 

lių apie priverstiną karei
viavimą. Wilsonas pataria 
Įvesti, kaip jis pavadino, 
„rinktinį ėmimą” (selective 
draft). Nevisiems buvo aiš
ku, ką tas rinktinis kareivių 
ėmimas reiškia, todėl Wil- 
sonas paaiškino. Tas reiš
kia ve ką: bus Įvestas vi
suotinas priverstinas ka
reiviavimas, tečiaus val
džia turės spręsti, nuo ko
kio darbo darbininkus ga
lima atimti, nuo kokio—ne. 
Imdama vyrus kariumenėn 
valdžia rinks tokius, kurių 
paėmimas kuomažiausia 
galės atsiliepti ant išdirby- 
stės. „Liuosnorių sistemoj 
to nėra,” sako Wilsonas. 
„Žmonės gali eiti nuo far-; 
mų, iš kasyklų arba iš tokių 
dirbtuvių, kur jie labai rei
kalingi.” Taigi iš to reikia 
suprasti, kad Įvedus rinkti
ni ėmimą, nuo farmų ir iš 
kasyklų darbininkų neims.

I

KODĖL HINDENBUR- 
GUI NESISEKA.

Vokiečių kapitonas Zals- 
manas aiškina Berlyno laik
raštyje „Vossische Zeitung” 
kodėl Hindenburgui nesise
ka kariauti vakarų fronte. 
Jisai nurodo, kad sąjungi
ninkai dabar daug stipres
ni medžiagiškai. O pakol jie 
turės daugiau kanuolių ir 
amunicijos, Hindenburgui 
niekas daugiau nelieka.kaip 
tik trauktis atgal, 
materialę 
narsumas negali atsilaiky
ti,” sako kariškas vokiečių 
ekspertas.

„Prieš
persvarą joks

I Yaldžia insake švęst 1 Gegužes.
ŠALIS APVAIKššIOJO JĄ 

SU DIDŽIAUSIA IŠ
KILME.

Nuo buvusių caro rūmų žėri 
socialistų obalsis: „Visų ša
lių proletarai, vienykitės!”

Telegramos šią sąvaitę 
pranešė iš Petrogrado labai 
įdomių žinių.

Tarptautinė darbininkų 
šventė, Pirmoji Gegužės, 
kurią iki šiol tik socialistai 
slapta apvaikščiodavo, da
bar padaryta oficiale Rusi
jos švente.

Ant buvusio caro Žiemos 
Rūmų, kur iki šiol buvo 
biauriausios pasaulyje val
džios lizdas, 30 balandžio iš
kelta milžiniška iškaba, ant 
kurios parašyta didelėmis 
raidėmis socialistų obalsis: 
„Visų šalių darbininkai vie
nykitės! Jus neturit nieko 
pralaimėt, tik retežius, ir 
užkariaut pasaulį!”

Vienkart su tos iškabos 
iškėlimu, karės ministeris 
Gučkovas išleido praneši
mą, kuriuo panaikinami risi 
Rusijos kariumenės suvar
žymai. Padaryta tai Gegu
žinės Šventės išvakaruose, 
kad šitas senosios valdžios 
retežių nusikratymas supul- 
tų su Liuosybės Švente, ku
ri pirmu syk istorijoj susi
laukė oficialio apvaikščioji- 
mo

Šitas Gučkovo praneši
mas, kurį jisai padarė pa 
tiems kareiviams reikalau
jant, daro sekančias refor
mas:

Nuo šiol visi kareivia: 
skaitysis Rusijos piliečiais

Po caro valdžia kareiviai 
nesiskaitė net tautos na
riais, už kurią juos mokin
davo mirti.

Visiška tikėjimo laisvė, 
žodžio laisvė gvarantuo- 

ta.
Lankymas bažnyčios ii 

pamaldų nepriverstinas.
Laiškai iš karės lauko ne

bus cenzūruojami.
Karės frontan bus prista

toma kareiviams ne tik laiš 
kai, bet ir knygelės.

Atsakinėjant kareiviams 
į oficierių klausimus titulas 
”Vaše Blagorodije” panai
kinamas. Nuo šiol kareivia 
atsakvnėdami į oficierių 
klausimus, sakys tikta 
„taip” arba „ne,” be jokių 
„rodijų.” Beto, nuo šio’ 
kareiviams nereikės saliu 
tuoti oficerių susitikus an' 
gatvės ar šiaip kur. Karei
vis „gali atiduot oficieriui 
pagarbą tik jeigu jis pats 
to nori,” bet priversti prie 
to oficieriai jo negali.

Kūno bausmė armijoj vi
siškai panaikinama.

Tai su tokia laisvės d va 
šia Rusija apvaikščiojo Pir 
mos Gegužės Šventę, kurią 
įsteigė apie 25 metai atga 

tarptautinis socialistų šuva 
žiavimas Paryžiuje. w

Iki šiol tarptautinę darbi 
ninku Liuosybės šventę so 
cialistai Rusijoj tegalėjo pa
minėti tiktai susirinkę kur- 
nors girioje, ir tai su di 
džiausiu atsargumu, ka< 
neužpultų policija ar kazo 
kai. šiandien gi ir valdži. 
jau stojo po raudona sočia-* 

lizmo vėliava ir kartu su 
darbininkais apvaikščiojo 
tarptautinę jų šventę.

Kadangi Rusijos kalendo
rius eina 13 dienų vėliau, 
negu viso pasaulio, tai 1 
gegužės atkelta pirmyn, 
taip, kad Rusijos žmonės 
galėtų apvaikščiot tą šven
tę kartu su kitų šalių prole
tariatu.

Parodos Petrograde ir ki
tuose miestuose buvo tokios 
didelės, kokių Rusija ne
buvo mačius da kaip ji sto
vi.

Apie tai telegrafuoja iš 
Petrogrado „United Press” 
štabo korespondentas Wil- 
liam G. Shepperd.

LENINAS JKURĖ NAUJĄ 
PARTIJĄ.

Iš Petrogrado praneša
ma, kad buvęs kraštutinis 
kairysis socialistas Leninas 
išstojo jau iš Social-Demo- 
kratų partijos, nes tenai ne
turėjo sau pritarimo. So- 
cial-Demokratų spauda iš 
to labai džiaugiasi. Išsto
jęs iš darbininkiškų social
demokratų, Leninas įkūrė 
naują partiją, kuri vadinsis 
"Komunistų Partija.” Leni
no partijon, sakoma, rašosi 
daugiausia anarchistai ir 
visokie karštagalviai, triuk
šmadariai.

Lenino įtekmė labai nu- 
ouolė. Kur tik jis bando 
kalbėt, darbininkai su ka
reiviais visur sukelia lermą. 
Fanatiškai nekęsdamas An
glijos, Leninas paskelbė, 
kad jis stengsis visomis jė
gomis griauti dabartinę Mi- 
iukovo ir Kerenskio val
džią ir stengsis įsteigti 
„proletariato diktatūrą,” 
kad „buržuazijos revoliuci
ją” pavertus „sociale revo
liucija,” ir padarius atskirą 
taiką su Vokietija.

Atsakydama į tuos iste
riškus Lenino šukavimus, 
darbininkų organizacijų 
konferencija išnešė rezoliu
ciją, kurioj išreiškia pagei
davimą, kad į dabartinę val
džią įneitų da koks vienas 
ar du socialistai, kas reiškia, 
jog jie, darbininkai, su da
bar esančia laikina valdžia 
sutinka, o juo labiau, kad ši
ta valdžia dabar randasi po 
Darbininkų ir Kareivių Ta
rybos kontrole.

Už laužymą tvarkos ir da
rymą triukšmo šešis Lenino 
oartijos narius žmonių mili
cija anądien jau areštavo.

Spauda stebisi iš valdžios 
kantrybės ir aštriai smerkia 
Lenino ekscesus. Taip skel
bia gaunamos iš Petrogrado 
telegramos. *

15,000 DARBININKŲ 
IŠMESTA Iš DARBO.

Už pereitą panedėlį Lynne, 
netoli Bostono, užsidarė 30 
ceverykų dirbtuvių ir dau
giau kaip 15,000 darbininkų 
likos išmesta ant gatvės'. 
Šituo lokautu kapitalistai 
nori išardyti uniją. Darbi
ninkai prieš tai protestuoja. 
Unijos viršininkai sako jie 
šauksis į Wilsoną, jeigu fab
rikantai tuojaus savo fabri
ku neatidarvs.v
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-^APŽVALGĄ
SULYGINO KARŲ
SU REVOLIUSIJA.

"Vienvbė Lietuvninku" *■
•; užsimanė pafiliozofuoti apie!

PATRIOTINĖ SOCIALIS
TŲ AUKA.

Socialistų priešai visuo
met kaltina socialistus už 
stoką patriotizmo. Bet 
"Naujienos” dabar pastebi, 
kad tas nevisuomet sutinka 
su tiesa.

Jos rašo:
"Imkime Pasadenos, Cal. 

socialistų organizacijos darbą 
— kas gali jam prilygti? Ta 
organizacija pasiūlė karės mi- 
nisteriui didelę auką. Socia
listai yra darbininkai, todėl jie 
neturi nieko brangesnio, kaip 
savo 'darbdavius,’ samdyto
jus. Ir jie pranešė karės mi- 
nisteriui j Washingtoną, kad 
jie aukauja tuos savo samdy
tojus karės reikalams.”
Tą patriotinį pasiūlymą 

Pasadenos socialistai pada
rė per laišką. Tas laiškas 
skamba taip:

"Karės Sekretoriui, VVashing- 
ton, D. C.

"Gerbiamas pone. — Mes, 
Pasadenos. Cal., socialistai, 
kurie sudarome žymią samdi
ninkų dalį Pasadenoje, šiuomi 
pavedame musų ištikimus ir 
patriotinius samdytojus jų ša
lies tarnybai. Mes jaučiame, 
kad dabar, kuomet, ačiū jų pa
stangoms, tapo paskelbta ka
rė, jų patarnavimai bus suvar
toti, ir mes prašome Jūsų nau- 
dųįies jais visokiais budais, 
kokiais tik galite, ir bukite 
tikri, kad jie, kurie pirma taip 
patriotiškai kalbėjo, bus pir
moje eilėje kovotojų su priešu, 
net jeigu ir didelis pavojus 
jiems grasintų.

"Musų samdytojai visuomet 
tvirtindavo, kad jie yra daug 
naudingesni, kaip mes, ir tuo 
pasiremdami jie reikalaudavo 
sau milžiniškos dalies to turto, 
kurį mes pagaminame. Mes 
pirma niekuomet nesutikdavo
me su jais tame, bet dabar 
mes paimsime juos už liežu
vio ir busime ramus, kad ša
liai, besinaudojančiai tokia 
smegenų ir kitokių gabumų 
gąųsybe, bus nebaisus jokie 
prįešąj,...

Kad jų nebus namie, to 
niekas nepasiges, ir mes kaip 
gaminome pasaulio gėrybes, 
taip ir gaminsime toliau. Tu
rime tečiaus pridėti, jeigu dėl
to, kad mes nesinaudosime 
nuostabiomis jųjų proto dova
nomis, tai jie. savininkai, gali 
nesitikėti jokios dailės,
su musų pasigamintuoju 
tu, jiems nesant namie, 
pasidalinsime tarp savęs, 
lig atliktojo darbo vertės.

"Tikėdamiesi, kad Jus r_. 
imsite iš mus šitą didį pasiū
lymą, mes paliekame su tikra 
pagarba

Pasadena Socialist Party. 
"John C. Packard,

"organizatorius.”
Žinoma, šitas pasiūlymas 

padarytas juokais. Bet pa
juokimas labai vykęs ir la
bai vietoj.

• 
I 
I
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FINLIANDIJA GERAS 
PAVYZDIS.

Veik visi laikraščiai pa
žymėjo malonų socialistą..g 
faktą, kad finai į savo par
lamentą Finliandijoj išrin
ko didžiumą socialistų. Iš 
viso parlamentan išrinkta 
200 atstovų, o socialistų ta
me skaičiuje — 103. Fin- 
liandijos senate taipgi soci
alistų didžiuma: iš 12 sena
torių — 6 socialistai ir soci
alistas senato pirmininkas.

Pažymėdama šitą faktą 
"Laisvė” rašo:

"Toli į šiaurius nusidriekusi 
šalis, šalis uolu, ežerų ir van- 
denpuolių. šalis gražia, laips
niškai išaugusia kultūra, šalis 
kurios gyventojų dora ir pi
lietiška sąmbnė labai augštai 
pakilusi — išreiškė pilną užsi- 
tikėjimą socializmo doktrinai.

"Tie, kurie skelbė- ir tebes- 
kelbia, jog socialistų mokslas 
nešąs pragaišti,nedorą, išgve- 
rirną, supuvimą prakilnių jau
smų, visi tie tegul pasižiūri Į 
sveiką kunu ir dvasia finų tau
tą, jau besirengiančią Įvest so
cializmo mokslo principus pa 
čian gyvenimam”
Taip, Finliandija yra pui 

kus pavyzdis. Ji parodo 
kad kuo daugiau tauta pa 
kilus apšvietoje, tuo dides
nis joje socializmo judėji 
mas. Kitais žodžiais sakant 
tas parodo, jog darbininku 
apšvieta ir susipratimas ve 
da prie socializmo.

karę ir revoliuciją. Apie ka
rę ji rezonuoja taip:

"Žmonija ir kiekvienas žmo
gus paskirai 
rėš. Vienok karės yra 
kares iššaukia ne 
rai ar nenorai. * 
žiu! 
rėš
na

ir vi- 
tur- 
mes 
su-

pri-

"VIVE LA FRANCE.”
Tokiu antgalviu kitoj vie

toj teipa šiame "Keleivio” 
numeryje straipsnys, kuri 
mes perspausdinom iš Bos
tono buržuazinio dienraščio 
"Globė.”

Mes patariam kiekvienam 
skaitytojui jį perskaityti. 
Pamatysite, kaip karštai, 
kaip jausmingai jis parašy
tas. Kaip augštai tenai 
kainuojama laisvė, lygybė, 
brolybė, kaip garbinami te
nai kovotojai už tuos idea
lus — apsiverkti galima be-

Bet šiame "Keleivio" nu
meryje telpa taipgi strai
psnys — "Biaurus Kapita
listų Suokalbis.” Perskai
tykit ir jį. Pamatysi- 
tę,. koks baisus skirtumas 
tarp kapitalistų teorijos ir 
darbų. Teorijoj jie di
džiausi demokratizmo šali
ninkai ir laisvės mylėtojai, 
o savo darbuose, gyvenime 
—didžiausi laisvės naikinto
jai. Teorijoj jie skelbia, 
kad "gyvastis yra prigimta 
kiekvieno žmogaus teisė,” o 
gyvenime jie nesidrovi da
ryti velniškiausių suokal
bių, kad atėmus žmogui gy
vastį, jei tas žmogus kenkia 
plėšriajam jų bizniui.

KURGI BUS GALAS?
Amerika da nepradėjo ka 

riauti, dar vos tik paskelb 
ta karė, da nesumobilizuo 
ta armija ir laivynas, o jai 
kįla triukšmas, kad bus ba 
Jas.

"Nevalgykit taip daug! 
šaukia kapitalistiška spau 
da.

"Nesveika daug valgyt,’ 
pataiso visokie profesoriai 
ir geri patriotai.

Valdžia ragina moteris i> 
vaikus sodinti daržoves vi 
sur, kur tik yra žemės skly
pelis.

Naujoj Anglijoj norimu 
jau panaikinti ir taip vadi
namąjį Blue Law — mėly
nąjį įstatymą, draudžiant 
nedėliomis dirbti, kad žmc 
nes šventadieniais galėti 
dirbti daržus ir auginti mai
stą.

Chicagoj kaikurie hotelia 
nutarė jau vieną dieną są 
vaitėj neduoti mėsos.

Massachusetts guberaa 
torius McCall pasakė, kac 
badas, kuris gręsia Amen- 
kai, yra daug baisesnis ui 
vokiečius.

New Yorko majoras Mit 
chellis užpirko kelis vago 
nūs bulvių ir pardavinėja 
jas žmonėms nupiginta kai 
na (be pelno), kurie tik nori 
bulvių sodinti.

žodžiu, subruzdo visa A 
merika. Daroma viskas 
kad kuodaugiausia pagami 
nūs maisto. Jau prasideda 
agitacija, kad maisto 
duktus valdžia paimtų 
kontrolėn.

Visa tai matant, 
klausimas: kur gi bus ga
las? Kas gi bus, kaip su
mobilizuos milioną SF gal ii 
daugiau kareivių, kurie nei 
ars nei sės, o valgyt turės? 
Kas bus už metų, jeigu jau 
dabar tokia baimė apėmė vi
są šalį?

Ir visgi yra tokių besme
genių, kurie džiaugiasi, kad 
Amerika įsikišo karėn ir a- 
gituoj» už ją. Tik paskai
tykit musų klerikalų laik
raščius — kaip begėdiškai 
jie šaukia už karę!...

nepageidauja ka- 
. a. Taigi 
žmonių no- 

Giliau pribi
rėjus jjy.matysime, kad ka- 

> kita tiktai dėlto, kad vic- 
žmonių dalis, viena valsty

bė nori nuslopinti kitą. Ka
rės priežastimi yra tas. kad 
dviejų valstybių interesai su
siduria, susikerta. Taip ir ši 
karė vedama už tai. kad Ang
lija negalėtų \ iešpatauti ant 
jūrių ir tam panašiai. Taigi 
žmonija nors nenori karės, bet 
ji jos negali išvengti, ji turi 
griebties už ginklų, kad ap
ginti savo šalį, o apgynimas 
savo interesų, savo šalies ir 
yra karė.”

Kad karės kįla dėl vaisty
tų varžytinių, dėl naujų ko
lonijų. naujų rinkų, naujai 
{elių ir tam panašių daly
kų, tai tas jau senai yra ži
luma. Tą jau nurodė Mark
sas ir tą patvirtino kiti so- 
?iologai. Taigi "Vienybė 
Lietuvninkų” čia nieko nau
jo nepasako, ji tik kartoja 
ai, ką socialistai senai yra 
au išaiškino, rėčiaus Vie- 
įybė L.” storai suklysta, 
{ada prie šito prideda savo 
įuomonę, buk žmonija "ne
dali karės išvengti.” Jeigu 
{arės gimdo valstybių var- 
iytinės, tai jau 
as varžytines 
tariu nebūtų.
•aržytinių prašalint negali
na? Žinoma, kad 
keikia panaikint ? gi 
inę nuosavybę 
os išnyks, Išnv I 
lanaikininus pr: 
avybę išnyks 
tiesa, kurios gyvenimas re- 
niasi ant 
)imų, ant 
}ita klesa 
tiesa. Ji

eiškia. kad 
prašalinus 
O argi tų

gailina.
i tik priva

li* tuojaus 
ks dėlto, kad 
rivatinę nuo- 

ta žmonių

idedt 
pro 
save

kįk

Rusai kareiviai iškėlė 
raudoną vėliavą ir Hinden- 
burgo kanuoles nutilo.

Vokiečiai kareiviai nulei
do rankas ir paliko kurčiais 
savo oficierių komandai.

įvairių klesų. Ir karė ir revo
liucija vienodai kovoja su gin
klais rankose. Ir karėje ir re
voliucijoje žmonės užmušami, 
todėl ir karė ir revoliucija yra 
lygiai blogas darbas, jei jį va
dinsime blogu ir lygiai geras, 
jei jį vadinsime geru.”
Ir suprask tu žmogau, ar 

revoliucija dabar geras 
daiktas, ar blogas; ar karė 
geras daiktai. ar- blogas: 
Sulyg "Vieny ės Lietuvnin
kų" "filiozofijos," gali būt 
kaip nori — juodas gali būt 
baltas, o baltas gali būt juo
das. Todėl ir revoliucija 
yra tas pats kas karė, o ka
rė tas pats kas revoliucija. 
Ir čia žmonės kovoja, ir 
kovoja 
Aišku ir mok

Bet argi ištiesti taip yra? 
Augščiau mes matėme, 

kad kalės kįla tankiausia 
dėl naujų teri orijų. Vadi
nas, jos yra vedamos plėši
mo, užgriebimo, pavergimo 
tikslais.

Revoliucijos gi kįla pa
prastai prieš viešpataujan
čios klesos ar kastos despo
tizmą. Jos vra vedamos ne 
pavergimo, bei pasiliuosavi- 
mo tikslais.

Karė e skandinami laivai, 
griaujami m i štai, naikina
mos ištisos šalįs ir žudomos 
silpnesnės tautos.

Tuo tarpu gi per 
cijas sukilę žmonės 
tai prašalina tiktai 
šią valdžią, įveda „ 
tvarką ir palengvina sau gy
venimą, nieko nepavergda
mi ir nieko nenaikindami.

Taigi skirtumas tarp re
voliucijos ir karės vra toks 
kaip tarp dienas ir nakties 
Karė visuomet neša žmo
nėms pragarą, o revoliucija 
—šviesesnį gyvenimą. De' 
Europos karės visas pasau
lis keikia, o dėl Rusijos re
voliucijos visas pasaulis 
džiaugiasi.

Bet "Vienybė Lietuvnin
kų” to nesupranta. Jai ii 
"geras yra blogas" ir "blo 
gas yra geras.” Liogiškas 
iš to išvedimas bus toks, kac' 
pasaulyje nėra nei gero ne' 
blogo, yra tik "Vienybė Lie
tuvninkų,” kuri daug nesą
monių pri pa saka ja.
TAIP, .JIEMS REIKĖTŲ 

TAI ŽINOTI.
"Laisvės” čiru-Viru sako

si davęs vienam savo drau
gui, vykstančiam į Rusiją, 
šitokį įsakymą:

' "Pasakykit jiems, kaip mes. 
amerikiečiai, agituojam ir dir
bam. Pasakykit jiem, kiek 
vargo mes pakeliam, ir pra
kaito išliejam, bekviesdami 
žmones prie susipratimo. Pa
sakykit jiem, kiek draugijų 
mes turim, Įdek kuopų, kiek 
kalbėtojų, kiek laikraščių. Pa
sakykite jiems, Rusijos inteli
gentams, kad jie išmoktų po- 
puleriškai rašyt .ir sutvarkytų 
savo begalo nuobodžius laik
raščius. Ir tegul jie ten ne
paverčia lietuvių kalbos ’kan- 
celiarščina.’

"Vyrai, amerikiečiai! Su 
Europos lietuviais mes turim 
būt stragesni.”
Taip, europiečiams inteli 

geniams reikėtų tai žinoti. 
Ypač jiems reikėtų išmokt 
gyviau rašyti, kad jų laik 
raščiai nemigdytų žmonių.

C?

čia
ski rūmo nėra 

išira *

revoliu- 
papras- 
netiku- 

geresnę

i ?7tres klausimai

vartojiniui socialistai y:*a 
griežtai priešingi. Beto 
juk šimtai žmonių iš kito 
miesto liudijo, kad tą dieną 
Moonev sakė nas juos pra
kalbą i - - - ’ 
jo bu 
Fra 
vintiem. 
bininkų 
kaip a 
ias pa 
draugą 
jin y i-a 
bus 
rius.

Todėl prieš tą pragarišką 
titaiistų pieną nužudyt: 
. bininkų vadą 

protestavome.
oasiklausvk

Razbaininkai, kurie norėjo 
užmušti Tomą Mooney ir 
kitus darbininkų vadus, 
dabar palis areštuoti.

Biaurus kapitalistų suo
kalbis prieš darbininkų va
dus Moonev. Billingą. Noki
ną ir kitus, nenusisekė. Tie 
razbaininkai buvo pasiryžę 
nužudyti musų draugus pa
siremiant samdytais liudy
tojais ir sufabrikuotais pri
rodymais. Šitokiu budu suo
kalbininkai buvo apkaltinę 
darbininku vadus už meti
mą pereitais metais bombos 
i patriotišką parodą San 
Franciscos mieste. Ta bom
ba sprogdama tuomet už
mušė keliatą žmonių. Nors 
buvo prirodyta, kad tą die
ną ir valandą Tomas Moo
ney buvo visai kitam mies
te, bet tas nieko negelbėjo. 
Jį nuteisė pakorimui, o jo 
draugus visam amžiui kalė
jimam Moonev turėjo būt 
oakartas 17 gegužės, 
'usipra tusiems 
kams pakėlus prieš 
delį protestą 
rinkti aukų 
apgynimui, 

iš naujo, 
’egrafas praneša 
F ranciscos, 
darbininkų apgynėjai suse
kė, jog F. C. Oxman, stam
bus kapitalistas ir svar- 
biausis prieš Mooney liudi
ninkas, kreivai yra teisme 
prisiekęs. Negana to, šitas 
buržujus bandė .papirkti da 
ir kitą žmogų, kad už pini
gus liudytų prieš Tomą 
Moonev ir kitus darbininkų 
vadus, idant galima butų 
juos nužudyti. Tuo tikslu 
jisai parašė jam šitokį laiš
ką:

"Brangus Edwardse — Se
nai aš neturiu žinių apie tave: 
Turiu tau progą atvykti į San 
Francisco — kaipo liudininkui. 
Labai svarbus reikalas. Tu tu
rėsi atsakyti tiktai į tris ar 
keturis klausimus, apie ku
riuos aš tau paskui paaiškin
siu. Tu gausi bilietą kelionei 
ir visą ką gali gaut liudinin
kas. Gali būt $100 grynais; 
jeigu sutiksi, tai atsakyk man 
greitai adresuojant į ši viešbu
tį, aš sutvarkysiu visa. Vis
kas gerai, bet aš noriu liudi- 

Duok man žinią, jei 
o_____ LB. Sausio 3 dieną
nustatyta byla. Laikyk paslap
ty j.

Bet 
darbinin- 

tai di- 
ir pradėjus 
pasmerktųjų 

pasisekė priver
ki teismą perkratyti bylą 

Tuo tarpu štai te
is San 

kad nuteistu;?.

r jokiu*budu negalė- 
i tuo pačiu laiku San 

aneiseoje. Mums, sto- 
ant sargybos dar- 

reikaių, buvo aišku 
nt delno, kati kapita- 

* iryžo nužudyti musų 
vien tik deito, kai 
socialialistas ir ga- 

dr.rbininkų organizato-

yrav 
mo- 

r gimnazijos, o A- 
' ’ ' high

Koks tarp jų skir- 
katros yra augš- 

Skaitytojas. 
Rusijos reale 

: daugiau pana- 
Amerikos high school; 

ja gi artimesnė A- 
kolegijai, nors jų 

visai kitokia. Gim- 
ugštesnė už rea

le mokyklą, taip kaip Ame- . 
riko? kolegija yra augštes- 
aė UŽ high schoolę.

Klausimas: Rusijoj 
taip vadinamos realės 
kvklos ir 
merikoj kolegijos ir 
schoolės. 
tanias ir 
tesnės?

.Atsakymas: 
mokykla yra 
ši Į 
gimnazi 
merikos 
sistema 
nazija yra a v.

•capi 
da• y • ct 1 
~ Bet 
aule taiX

ji armija — kunigai. Sta: 
kaip tie begėdžiai rašė save 
organe "Drauge” 29 kovo:

''Pernai San Francisee. Cal.. 
vieną dieną įvyko miesto gat
vėmis piliečių parodavirtas. 
pritariąs S. Valstijų vyriausy
bei ginkluoties prieš išlauki
nius priešus. Parodavimo me
tu vienais suaaart histėjęs so
cialistas sviedė miaion hembą. 
Šit?, plyšdama r.užudė keiicli 
ką niekam nekaltų žmonių. Po
licija piktadarį visgi suėmė. Ji? 
yra Thomas Mooney. Bylct 
metu paaiškėjo, kad Meoney 
prigulėjo prie suokalbininkų 
gaujos. Tie suokalbininkai bu 
vę sumanę nužudyt? ir patį Ca- 
lifomijos gubernatorių. Teis 
mas piktadarį Thcmą Meoney 
pasmerkė miricp, sulyg šalie* 
teisių...”
Toliaus šitas besarmati 

kunigų organas iškoliojt 
lietuvių socialistus, kam j ii 
protestuoja prieš kapitalis 
tų suokalbį nužudyt tą ne 
kaltą žmogų, ir sako:

"Kas teisina bile kokį pikta
darį. tas pats yra jam artimas 
ir jo sėbras. Kas teisina pikta- 
dari Mooney, 
kfe.L_____t _
Darbininkai, 

kunigų 
gerai, 
pasidėki

° "nare 
tėveliams 
kalus

mes en.tr

-* X

Klausi ra :is: Pasakykit,
tas buvo pirmutinis Kynų 
prezidentas ir kas yra da
bar?

Atsakymas:
Kynų prezidentas buvo Ju- 
m ši Kai, kuris buvo įšven- 
intas 10 spalių 1913 metų. 

Bet birželio mėnesyje 1916 
u.ctų jis mirė ir jo vietą už
ėmė" buvęs vice-prc-zidentas 
Li-Juan-Hung ir jis yra da
bartinis Kynų respublikos 
irezidentas.

J. K.
Pirmutinis

Kausimas: Kiek kariau
jančios valstybės turėjo ka- 
•iumenės i _ „ i. 9 tani.

karei praside-

žingeidus.
Atsakymas: Vokietijos

<arinė pajiega buvo 5,200,- 
>00 kareivių, Prancūzijos— 
t,OOu,COO, Rusijos — o,»>00- 
)00. Austro-Vengrijos — 
1,000,000, Italijos — 1,2000,- 
)00, Anglijos — 730,000, 
Turkijos — 400,000. Šios 
buvo pirmutinės valstybės 
karei prasidedant, neskai- 
:ant Serbijos ir Japonijos, 
kurios labai didelės rolės 
šitoj karėj nelošia.

pelno, ant užgrie- 
kitų skriaudimo. 

— tai kapitalistų 
viešpa t au j a viso

ji ‘ rengia 
valstybių var- 

s, rei- 
tik ka- 

varžytinė- 
kiesos ka- 

Amerika 
įei

:e valstybėse i 
tarės. Todėl 
lytines, valstybių kare 
da pripažinti vien ti 
htalistų klesos 
nis, kapitalistų 
•ėmis. Ar būt 
iandien Įsivėlus karėn, 
fu ne kapitalistų klesa ją 
zaldytų? Nekuomat! Tie 
yrotestai, kuriais buvo už- 
•erstas visas Baltasai Na- 
nas, aiškiai parodė, kad 
Amerikos žmonės, darbinin- 
cai, karės nenori; jie kuo- 
markiausia prieš ją protes- 
.avo, tik kapitalistų spauda 
ritą faktą slėpė. Ji bubnijo 
ik apie tuos, kurie už karę 
šsireiškė. Šitie džingojis- 
ai darė tatai tuo tikslu, kad 
šrodytų, jog visi, kurie tik 
kalba apie karę, kalba už 
ą, o priešingų visai nėra. 
Visa tai kuoaišklausia liudi- 
a, kad karės norėjo tik ka
pitalistų klesa. O kad žmo- 
aės jos nenorėjo, tai liudija 
įetik jų protestai prieš ka- 
•ę, bet ir tas faktas, kad jie 
labar kariumenėn mažai 
•ašosi, nors kapitalistai ir 
risokie jų agentai iš kailio 
neriasi šaukdami, apie "fla- 
5ę” ir "patriotizmą.”

Toliaus "Vienybė Lietuv
ninkų" lygina prie karės re
voliuciją. Anot jos—

"Revoliucija yra ta pati ka
rė. Revoliucija (mes kalbame 
apie ginkluotą revoliuciją, su
kilimą), tik tuomi skiriasi nuo 
karės, kad karė kįla tarp val
stijų, o revoliucija tarp Įvairių 
klesų žmonių vienoje valstybė
je. Revoliucijos nenori jokis 
žmogus, nes kiekvienas žmo
gus brangina savo gyvastį, ne
nori lieti kraują. Revoliucijos 
kįla tiktai dėlto, kad viena ko
kia nors klesa slopina ir išnau
doja kitą klesą. Kol vienoje 
valstybėje bus viena dalis žmo
nių slopinama per kitą, tol bus 
revoliucijos.

"Vienu žodžiu ir revoliuci
jos ir karės kįla dėl vienų ir tų 
pačių priežasčių, tai yra delei 
to, kad viena valstija nori nu
slopinti kitą, kad viena žmo
nių klesa npri nuslopinti ar pa
vergti kitą žmonių klesą. Skir
tumas tiktai tame, kad karės 
įvyksta tarp valstijų, o revo
liucijos viduryje valstijos tarp
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ninko. 
gali atvykti.

tas remia viso- 
betvarkę ir anarchiją...” 

įšitėmyki- 
organo žo-

Išsikirpki* 
t kaipo de
dantį, kas 
” rupi r- 

Ta
de
ne

ŠALČIUS GYVENA Iš 
AUKŲ.

"Tėvynėje’’ tilpo Lietuvi! 
Dienos apyskaita. Iš jos pa 
sinodo, kad pinigais aukų 
surinkta §178,804.89, daik 
tais gi sudovanota $25,000 
Išlaidų Centralis Komitetą; 
padarė $7,034.34.

Toliaus apyskaita parodo 
kad Centralio Komiteto ras 
tinė savo išlaidas ir dabai 
apmoka vis dar iš surinktu 
nukentėjusiems žmonėms 
aukų. Nors Lietuvių Diem 
senai jau praėjo, bet Šalčiu; 
vis dar ima po $25 kas są 
vaite algos. Jam išmokėte 
jau $550.00 ir tie pinigai iš
traukti 4š abelnos aukų su 
mos.

Jeigu visuomenė preiš ta 
neužprotestuos, tai visi pi
nigai išeis šalčiaus algai.

"Tovo ištikimas,
"F. C. Oxman.”

Šitas laiškas buvo rašy
bas 14 gruodžio, 1916 me
lais. Kviečiamas liudinin
kas gyveno Illinois valstijoj 
’r kaip gyvas nėra buvęs 
San Franciscoj, kur buvo 
nešta toji bomba, kaip gj’- 
ras jis nebuvo matęs nei 
Moonev, nei kitų kaltinamų 
darbininkų vadų. Tečiaus 
jis turėjo liudyt ir prisiekti, 
<ad tą dieną buvo San 
Franciscoj ir matė, kaip 
Mooney metė bombą, matė, 
<ad su Mooney kartu buvo 
r kiti kaltinami darbininkų 

vadai.
Gavęs šitą laišką Ed- 

Arards nuvažiavo iš Illino- 
iaus į San Francisco, bet 
iudyt prieš Mooney nesuti
ko. Sugrįžęs atgal į Gray- 
rille, III., Ėdwards dabar iš- 
iavė Oxmaną, išdavė val- 
ižios advokatą, kuris per- 
;ekiojo Mooney, ir kitus 
suokalbininkus.

Oxmanas dabar jau 
areštuotas ir gali būt, kad 
arokuroras ir kiti to žmog
žudiško suokalbio partne- 
•iariai bus suimti. Jau pa
aiškėjo, kad prie šitos šlykš
čios piktadarystės prigulė
jo gana daug kapitalistų.

Kad Tomas Mooney ir da 
keturi darbininkų vadai bu
vo apkaltinti už šitą bombą 
aeteisingai, tai sakė visa 
larbininkų spauda. Moo- 
įey yra socialistas ir vi
siems žinoma, kad bombų

S‘ i UOS 
džius 
juos ir 
kųment 
musų 
keno reikalus jie gina, 
yra dokumentas, kuris 
da kunigams ant kaktos 
išaildomą juodą antspaudą 
kuris numauna nuo jų kau 
kę ir parodo visą jų veid 
mainyste, visa iu neapykan- v v v- X v
tą darbininkų klesai ir dar 
bininkų vadovams. Jie ne 
sidrovėjo net viešai, per sa
vo organą užtarti tokį šlyk
štų kapitalistų darbą, nesi 
drovėjo parodyt visą save 
sielos purvinumą vien tik 
dėl to, kad išniekinus darbi
ninkų užtarėjus, o užsisto 
jus už viešpataujančią kle 
są.

i

Tautininkai giriasi, kad į 
Dentralį Komitetą plaukia 
aukų. Bet už tai neplaukia 
aukų Į jų Gelbėjimo fc-ndą.

"Vienybė Lietuvninkų" 
nori, kad Lietuvos Šelpimo 
Fondas paskelbtų, kiek Bu
lota surinko aukų ir kiek 
atsiėjo jo užlaikymas. Du
otos renkamos aukos ir jo 

išlaidos buvo 
kas mėnesį. 
Lietuvninkų”

pragyvenimo 
skelbiamos 
’Vienybei 
liekas specialių atskaitų ne
skelbs. Pagalios ji nėra pa
aukavus nei kiauro cento, 
:ai kokių da atskaitų jai 
reikia ?

Ar žinote, kad—
Brangiausia gelžkelic 

stotis pasaulyje yra Grane 
Centrai Terminai New Yor
ke, prie 42-ros gatvės. Kiek 
jos pastatymas lėšavo, kom
panija niekad nebuvo pa
skelbus, bet sulyg patikėti
nu šaltinių ii atsiėjo arti 
$189,000,000. ‘

Sekanti sulyg brangumo 
yra milžiniška "Pennsylva- 
nia” stotis, taip pat New 
Yorke. Savo stiliaus dailu
mu ji viršija da ir Grand 
Centrai stotį.

Kaip Grand Centrai, taip 
ir Pennsylvania stotis reiš- 
kia daug daugiau, negu 
vien tik vietą traukiniams 
sustoti.

Dėl Pennsylvanijos sto
ties reikėjo nugriauti daug 
triobų, išgręžti apačia East 
River ir Hudsono upių 6 tu
nelius, pastatyti 
Vartų” tiltą ir tt. Visa tai 
’ešavo suviršum $150,000,- 
000. Pati stoties trioba at
siėjo apie $10,000.000. Abi
dvi stotis dar naujos.

Bostono South Station 
paštatvmas lėšavo $14.000,- 
000.

Kun. Kemėšis rašo "Dar- 
oininke,” kad Kristus atne
šė pasaulin demokratizmą, 
o kun. T. Žilinskas sako, 
kad Kristaus mokslo dvasia 
demokratizmui priešinga. 
"Kristus nepaliko žmonėms 
teisės kontroliuoti dvasinę 
valdžią, tik paliepė vyriau
sybės klausyti,” rašo jis sa
vo knygutėj "Katalikų baž
nyčia ir Demokratizmas." 
Tai katro gi tiesa: kun. Ži
linsko, ar Kemėšio?

Ex-Klierikas.

"Pragaro

Myliu gėlės žiedą.
Myliu gėlės žiedą, 
Jos gaivius kvapus," 
Myliu jos parėdą— 
Žaliuosius lapus. 
Kai vargelis spaudžia, 
Sunkybės kankina. 
Ji mane priglaudžia, 
Lyg vaiką ramina. 
Kad einu kovoti 
Prieš gaujas priešų, 
Ji duoda drąsuno, 
Ji duoda jiegų... 
Myliu gėlės žiedą, 
Jos gaivius kvapus,- 
Mylėdams užmirštu 
Sieloje skausmus.

L. .Studentas.
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CHICAGO, ILL. 
cga»:ški žmogžudžiai” 

k agiečių scenoj.cb k agiečių scenoj, 
indžio 21 d. Chicagos 
ir S. Dr-jos Dramatiš- 

mzikaiio skyriaus ru- 
tapo atvaidintas vei- 
"Legaiiški žmogžu-

%

atvaizdina kovą

L. B.
i K 
vesėiu 
kalas a * • • Muziai.

V. ikalas atvaizdina kovą 
už laisvę, kaip kovotojai lie
kasi suimtais ir legališkų 
žmogžudžių nuteistais su
šaudymui. Veikalas publi
koj daru 
ypatingai

■ ties piečiams pastatomi 
teistieji sušaudymu i, 
u et kareiviai pakelia 
šautu 
t i nešančius šuvius, 
kos v’ 
kada 
šautuve 
išsiverž 
j i mas.

Mūsiškiai artistai veikalą 
atlo/ė labai gerai ir didelį 
įspūdi publikoj Įiadai’ė.

Ypatingai musų publika 
pasipiktina kunigu, kurio 
rolę lošė p. Kikila. Artistas 
savo užduotį atliko taip pui
kiai, kad kada kareiviai at
sisakė i nuteistuosius šauti, 
iš publikos pasigirdo šauks
mas, kad kunigas gal atlik* 
legališkų žmogžudžių dar
bą.

Po teatrui buvo šokiai.
Žmonių buvo nedaugiau- 

siai ir materialiu žvilgsniu 
vakaras kasžin ar duos ren
gėjams naudos.

J. B. Aglinskas.

gilius Įspūdžius, 
kuomet ant miv- 

nu- 
kuo- 

viai pakelia savo 
lūs, kad paleidus mir- 

uubli- 
■a atyda Įsitempia, o 
kareiviai ūmai meta 
p, tuomet iš publikos 
iia garsus delnų plo-

HYDE PARK, MASS. 
Klerikalu prakalbos.

• - ■ 
vo Šv. 
kuopos 
bos. 
no klerikalas 
kun. Kemėšis.
jo, kad neorganizuoti žmo- 
nės negali pakelti kultūros 
ir civilizacijos,-kaipo pavyz
di tam jiedu nurodo Afrikos 

zeidžius, kad jie kokie 
buvo prieš Kristų, takiais 

ir dabar. Aš pri-

indžio 15 d. čionai bu-
Juozapo sąjungos 33 

surengtos prakal- 
Kalbėjo iš So. Bosto- 

Fr. Gudas ir 
Jie pasako-

Uik?

R 
uariliek; 
dursiu, kad organizuoti kle
rikalai, ‘ ‘ 
mokslas, 
kiek pakilę, 
jie cla laikosi giliausios se
novės tamsiausių žmonių 
stabmeldiškų prietarų ir ti
kėjimo. Klerikalai tik ir or
ganizuoja žmones tuo tiks
iu. kad palaikius tamsybę ir 
kliudžius kultūros progre
sui.

jei ne svietiškas 
irgi nebūtų nei 

nes ir šiandien

Tiedu kunigiškos kultū
ros nešėjai pasmerkė socia
listus ir socializmą, buk tas 
iš žmonių plėšia, kas jiems 
yra brangiausiu, t. y. tikėji
mą. Na, jeigu žmogui tam
sumas, nešinė ir prietarai 
yra brangiausiais, tai aš 
patarčiau, pp. Gudui ir Ke
mešiui laikyties sau tas 
brangenybes, o žmonėms 
leist jas mesti šalin ir siek
ti tos gerovės, kokią turi 
šviesuoliai.

Kad klerikalai bijosi žmo
nių apšvietos, tatai aiškiau
siai parodo jų kova prieš 
žmonių skaitymą svietiško 
mokslo raštų. Jie ir čionai 
savo tose prakalbose liepė 
žmonėms skaityti tik tuos 
katalikiškus laikraščius, ku
riuos kunigai rašo. Ko ku
nigai mus mokina ir ko net 
krikščioniški kunigai per du 
tūkstančiu metu žmoniją iš
mokino, tai taip aišku vi
siems, kad reikia būti viso
kios gėdos nustojusiu, idant 
pasakot, jog krikščionybė 
skelbia meilę ir dorą. Ponai 
klerikalai, pasakykit, ar ne 
jūsų spauda remia žmonių 
skerdynes? Ar ne kunigai 
skelbia net bažnyčiose 
mums, kad reikalinga eiti į 
karę, kad joje žūti ir kitus 
mums neprasikaltusius 

žmones žudyti? Veidmai-i 
mai!

Girdi, daugiau susipratę 
socialistai prakeikia (F?) 
socializmą ii- grįžtą atgal 
prie katalikų. (Turbut jie 
atmena V. Ditkaus deklara
ciją). Už tokią nesąmonę 
galima butų atkisti Rama- 
nauskučiui bei Mešiiukui, 
bet "Darbininko" redakto
riams reikėtų truputį dau
giau išmanyt. Jei grįžta 
prie katalikų, tai tik socia
listų išmatos, o ne susipra
tę socialistai.

Tolesniai tie nonai agita
vo pirkti šėrus tos biznierių 
asociacijos, kuri pasiryžus 
atpirkti Lietuvoje žemę. 
Girdi, dabar rusų pinigai la
bai pigus, tai galima esą 
padaryt geras biznis. Kun. 
Kemėšis sako, kad to banko 
bankieriais ir komitetu esą 
kun. Jonas Žilinskas, kun. 
Tanias Žilinskas ir koks ten 
kriaučių šapos savininkas 
Bučas. Pasigyrė, kad vien 
tik kunigas Žilinskas pirkęs 
to banko šėrų už 15,000 do
lerių, kad jau surinkta ka
pitalo $100,000. Bet žmonės 
tečiaus to banko šėrų ne
pirko, žinodami, kad revo
liucionieriai nuo didžiaže- 
mių dvarininkų, vienuolynų 
ir kunigų atims žemės plo
tus ir išdalvs ia tiems, kam 
ii priguli, tai yra žmonėms, 
o musų biznieriai su savo 
žemės bankais gali sau ke
liauti žemės pirktiesi nors ir 
ant Marso. Darbininkė.

n

CAMBIDGE, MASS.
LSS. 71 kuopos vakarėlis.

Balandžio 14 d. Įvyko 
LSS. 71 kuopos surengtas 
vakarėlis-koncertas. Suloš
ta vieno akto drama "Drau
gas.” Vaidinimas pavyko 
gerokai. Be to dainavo vy
rų choras ir baiaikomis 
skambino kvartetas. Smui
ką griežė tūlas anglas-smui- 
kininkas. Taipgi pasakyta 
"Juro Ridziko” monologas.

Publika neužsiganėdino 
delei programo. trumpumo. 
Girdėjau, kad kuopa žada 
kitusyk duoti daugiau ir at
siteisti publikai už šio vaka
ro trukumus.

Dėl Laisvės choro.
Apie 5 metus gyvavęs čio

nai "Laisvės” choras skai
tosi jau mirusiu. Labai gai
la. "Laisvės" choras savo 
gražiomis dainomis ir geru 
sudainavimu nesvkį žavėjo 
netik Cambridgeaus žmo
nes, bet buvo kviečiamas 
dainuoti ir į kitas musų ko
lonijas, dainuodavo netik 
lietuvių parengimuose, bet 
ir svetimtaučių. Choro pa- 
irimo tikra priežastis sunku 
sužinoti, nes kaslink to 
yra daug nuomonių. Bet 
Kaip ten nebūtų, visgi ne
reikia leisti chorui mirti. 
Reikia pasilsėjus vėl su- 
kuopt energiją ir "Laisvės" 
chorą pabudint prie veiki
mo.

Beje, vieton "Laisvės" 
choro susitvėrė čionai vyrų 
choras. Gerai. Bet kodėl 
negali gyvuoti kartu ir miš
rus choras? Vienų vyrų 
choras neužvaduos "Lais
vės” choro, geistina, kad bu
vusieji "Laisvės” choro na
riai pamąstytų ir pastatytų 
"Laisvės” chorą ant kojų.

Kaziminkai.
Tūlas laikas tarp lietuvių 

čionai kaziravimas buvo lig 
iš mados išėjęs. Bet pasta
ruoju laiku kaži minkai vėl 
pradėjo smagiai krumpliais 
stalus daužyti.

Reikia pasakyti, kad tua 
nelemtu sportu pradėjo už
siimti tūli "draugužiai.” 
Gemblerystė — tai vagystės 
amatas. Sarmata "susipra- 
tėliams" juo užsiimti.

Uranas.

NASHUA, N. H.
L. S. S. 192 kuopos balius.

Balandžio 21 d. čionai bu
vo L. S. S. 192 kuopos pa
rengtas pasilinksminimo va
karas—šokiai su skrajojan
čia krasa. Vakaras nusise
kė. Kuopai davė 12 dol. 
pelno.

Už skrajojančios krasos 
laiškelius laimėjo dovanas 
sekančios ypatos: p-lė Be- 
liauskiutė — "Moterų Bal
są” metams, Agurkis—ap
darytą knygą "Sielos Bai- 
sai.

L. S. S. kuopa kaskart | bai sekėsi. Vakaras nusise- 
_ . • Žmonių

atsilankė daug. Rengė
jams liko apie 100 dolerių 
pelno.

Prakalbos.
Balandžio 22 d. Soho Lie

tuvių kooperatyviška drau
gija turėjo prakalbas. Kal
bėjo D. Lekavičia, K. Šim
kūnas, J. Virbickas ir P. 
Vohmgevičia. Žmonių bu
vo apsčiai susirinkę, gauta 
daugiaus kooperacijai šėri- 
ninkų ir išrinkta komisija 
sužinojimui kur galima 
gauti pigiau prekes pirkti. 
Taipgi išrinkta komisija 
konstitucijos projektui su
taisyk

Judėjimas.
Lietuvių Mokslo Draugi- 

jau persikėlė i savo namą.
L. S. A. 40 kuopa turės 

sava susirinkimą 6 gegužės 
po piet po n r. 21 Soho st.

Aileghen iečiai bėdavoja, 
kad jųjų "Lietuvos Sūnų" 
kliubą uždarė.

Savtsaidiškiai džiaugiasi, 
kad jų vakaras statant ope
retę "Adomas ir Jieva” ge
rai pavyko ir davė gražaus 
pelno. , •

Balandžio 22 d. LSS. 3 
rajonas turėjo savo konfe
renciją, buvo ir prakalbos.

LSS. 6 kp. rengiasi ap
vaikščioti gegužinę šventę 
6 d. gegužės.

Pittsburge 40 saliuninin- 
kų šiemet nustojo laisnių.

Darbai čionai eina gerai. 
Trūksta darbininkų.

Tautietis.

daugiau Įtekmės Įgauna tar- kė gana puikiai, 
pe vietos lietuvių. I kuo
pos parengimus atsilanko 
daug žmonių. Parengtų 
pramogų pelną kuopa tuo
jaus skiria kitiems parengi
mams. Taip ir dabar žada 
surengti visą eilę paskaitų 
ir kviesti už prelegentus r . 
J. Bagočių ir Z. Puišiutę.

Gegužės 6 d. Nashuėj kal
bės "Keleivio" redaktorius 
d. Michelsonas.

Karolis Barauskis.

Tautin’nkų žvejojimas.
Balandžio 12 ir 13 dienos 

vakarais čionai buvo tauti
ninkų misijos. Misijonie- 
riumi buvo p.. A. Nartus* 
kuris išplūdo socialistus »r 
katalikus. Tautininkai iš- 
anksto prie to rengdamiesi, 
nutarė neduot socialistams 
balso. Pirmininkas atida
rydamas susirinkimą pasa
kė, kad kurie kelsite triukš
mą, išeikite;vadinas, žinojo, 
kad žmonės turės pasipik- 
tint misionieriaus prakalba. 
Martaus prakalba ne pasi- 
piktint, o tik girdint ją pa
sigailėti reiktų tų vargšų 
musų tautininkų, kurie bla
škosi kaip sausas rudens 
metu nukritęs lapas. Laižė 
jie klerikalams ir carams 
rankas ir kojas, nuspirti da 
ir šiandien Martaus apgina
mi nuo socialistų, kaip vė 
kun. Olšauskas ir jam pana
šus. Bet katalikus, kuriuos- 
tokie ponai pasižaboję Jodo 
ir neprotaujančia minia pa
verčia, musų tautininkai 
niekina, vadinasi bjaurisi 
patįs savo darbo. Kaslink 
socialistų, tai tie tautininkų 
plūdimo tiek bijo, kiek saka
las žvirblio. Socialistams 
jie balso neduoda, nes bijo
si, kad tie nepasakytų žmo
nėms teisybės akyvaizdoje 
pačių tautininkų, kaip jie 
žmones apgaudinėja savo 
pasakojimais apie meilę 
Lietuvos ir kovą už jos lais
vę. Apsaugok pondzie Lie
tuvą nuo tokios laisvės, ko
kios reikalauja klerikalai ir 
tautininkai, kurie net ir čia 
susirinkime neduoda jiems 
priešingos nuomonės žmo
gui balso. Išnaudoja jie 
žmones ne Lietuvos laisves 
reikalams, bet savo bizniui, 
nes Lietuvos likimas prigu
lės nuo darbininkų revoliu
cijos, kuriai taip priešingi 
musų tautininkai ir klerika
lai.

Balandžio 15 d. čionai kal
bant d. Pruseikai vienas to
kių 'didvyrių šoko smerkti 
revoliuciją^ apie ką kalbėto
jas kalbėjo, bet nabagas tik 
pats sau sarmatos pridarė.

J. R. Punis.

PITTSBUGH, PA.
Neilaimingi atsitikimai.
Balandžio 23 nakčia 

Penn’a National Tube Co. 
fabrikoj tūlam darbininkui 
lenkui iki raudonumo Įkai
tinta ryna užsirito ant kojų 
ir nelaimingąjį skaudžiai 
apdegino.

Kitas nelaimingas atsiti
kimas patiko tūlą Soho 
"sportą,” kuris nusigėręs 
parėjo nakčia namo ir su
cigaretu dantyse atsigulė Į bago.

lovą. Nuo cigareto užside
gė lova. Pajutęs karštį, vy
riškis nubudo. Nenorėda
mas sukelti triukšmo, pra
dėjo pats gesinti ugnį sav-.; 
prigimta čirškyne, bet ne
spėjo užgesinti ir degančios 
lovos durnai pasiekė kito vy
ro kamba. į, tam atlėgus su 
pagalba, gaidas likos užtro- 
škintas.

Vakarėlis.
Soho lietuviai balandžio 

21 d. statė scenoje "Du Bro
liu.” Sulošta gana gerai. 
Tarpakčiais dainavo Aido 

i choras. Dainavimas nela-

KENOSHA, WIS.
L. S. S. sekretoriaus 

prakalba.
Balandžio 15 d. čionai Įvy

ko L. S. S. 58 kuopos sureng
tos prakalbos. Kalbėjo Lie
tuvių soc. sąjungos keliau
jantis organizatorius d. J. 
V. Stilsonas.

Susirinkimą atidarius vi- 
sųpirma p-lė Svolkin pa
skambino pianu "Marsalie- 
tę.” Paskui kalbėtojas pasa
kė ilgą ir nuosakią prakal
bą temoje "Kapitalizmo 
Įtekmė i darbininkus.” Ant 
galo gerai davė vėjo kleri
kalams ir laisvamaniams 
'ex-socialistams. Po prakal
bai d. Stilsonas prisiminė ir 
apie socialistų sąjungos 
statomą namą ir paaiškino 
namo reikalingumą socia
listams. Kenošiečiai sąjun
gos namui suaukavo $28.15.

Būrelis jaunų vaikinų pa
skambino mandolinais^ P. 
šlegeris sudainavo dvi daini 
solo, pritariant S. Vaitiekui 
pianu.

Po to buvo užduodami 
klausimai, i kuriuos sąjun
gos sekretorius davė atsa
kymus.

Tūlas parapijos šulas ma
nė savo klausimu sukriti
kuosiąs 
vargšas labai apsišutino. 
Manė, kad turįs gerą argu
mentą prieš socialistus, jei 
pasakys, kad vokiečiai kuo
ne visi socialistai, bet ka
riauja; kad Anglijoj irgi 
parlamente yra ”dvi dalįs" 
socialistų... Bet su tokiais 
argumentais jis taip suklim- 
po į balą, kad net gaila na- 
’ _ • J. Martin.

socialistus, bet

FITCHBURG, MASS. 
Tautininkai demoralizuoja 

žmones.
Balandžio 18 d. pas mus 

buvo tautininkų prakalbos. 
Kalbėjo p. A. Marius. Jo 
prakalbą cituoti nematau 
reikalo, nes tai buvo žirniai 
su kopusiais. Kada pertrau
koje rinko aukas i>askclbę, 
jog davusiųjų po 1 dolerį 
vardai bus paskelbti tautiš
kame laikraštyje, iš publi
kos pradėta prašyt baiso, 
bet Atartus užreiškė, kad 
jis žinąs, jog balso reikalau
ja socialistai ir jis sako, ži
nąs, kad tie kurie balso pra
šo, gali būt areštuoti’ ir pa
statyti po karės lauko teis
mu, pasodinti kalėjiman ar
ba grąžinami atgal. Iš tų 
grąsinimų autoriaus 77 pus
lapių knygos "Europos ka
rė," kurią jis labai piršo 
publikai, bet niekas nepir
ko, daugelis smagiai juokė- 
'i, lodei tasai "tautos mylė
tojas,” antru atveju kalbė
damas, da labiau pradėjo 
grasinti ir demoralizuoti 
žmones. Girdi: socialistai, 
"tie išgamos," protestuoja 
prieš karę; girdi, Fitchbur- 
go lietuviai priėmė protesto 
rezoliuciją,dabar jie privalą 
atšaukti ją per ”Boston 
Post," kitaip busią blogai. 
Lietuva negaus autonomi
jos (tautininkai jai jos irgi 
neduos; Lietuvai laisvę iš
kovos revoliucionieriai. R.). 
Publika reikalauja balso, 
tautininkai neduoda. Visa 
publika atkistojo, pakilo 
triukšmas, žmonės demon- 
stratyviškai apleidžia sve
tainę. pasiliko tik kelios da-. 
valkos. Po valandai tūli su-, 
grižo atgal svetainėn, kad 
girdėjus, ką tasai kalbėto
jas toliaus pasakos. Jis pra-. 
deda pasakot, kad tautinin
kai sutverė bendrovę, kurį 
pasiryžus statyt Lietuvoje 
fabrikas, kad jis organizuo-. 
jas tos bendrovės kuopas ir 
parduodąs Šerus ir tt.

Vėl kilo klausimai, kam 
iš viso to nauda ? Ar žmonių 
nudėtais pinigais tautinin-. 
kai siuntinės vėl Yčą ir Ka
ružą pas popiežių pantapiio 
bučiuotų. Tasai atsipra
šant kalbėtojas atsako, kad 
jis galis pabučiuoti popie
žiui "ir Į ten kur sėda.” To-, 
kią pliauškynę svetainės sa
vininkui prisiėjo pertraukti 
ir salę uždaryti. Aš šaky-, 
eiau, kad tokiems kalbėto
jams prakalbų rengti visai 
neapsimoka. Panašias nesą-, 
mones, kaip, dėlto, jog 
lietuviai protestuoja prieš 
karę, Lietuva negaus 
autonomijos, gali pasa
koti tik tas, kuris ne
žino to, kad Rusijoje caro 
jau nėra ir Yčas su tautinin-. 
kais iš to’caro Lietuvai au
tonomijos neišprašys. Tos 
autonomijos negali Lietuvai 
duoti nei prezidentai nei 
popiežiai, nei kaizeriai, bet 
iškovos Lietuvai laisvę kaip 
tik tasai galingas pasaulio 
darbininkų protestas prieš 
karę — revoliucija. Fabri
kas Lietuvoje budavos ne 
tautininkai, kad iš jų imti 

visa tai, ką darbininkai 
pagamina, bet pastatys jas 
patįs darbininkai, kad ga
minus sau reikalingus pro
duktus, o tautininkai, kurie 
dabar renka aukas iš žmo
nių Lietuvos autonomijai 
nirkti ir fabrikom steigti, 
daro tą patį, ką kunigai už 
žmonių pinigus žadėdami 
Dievo karalystę.

Tam tautininkų nešva
riam biznieriui turi būt ga
las!

Vakarėlis.
Balandžio 15 d. K S. S. 

134 ir L. M. P. S. 34 kuopos 
turėjo bendrai surengtą 
juokų vakarėlj. Vakarėlis 
puikiai pavyko.

Reikia pridurti, kad pas 
mus pradėjo rengti viešus 
vakarus atskiros ypatos. 
Štai 14 balandžio vienas mu
sų krautuvininkas su savo 
gizeliais surengė šokius. 
Toks biznio būdas pas mus 
yra nepaprastas.

LSS. kuopos narys.

SHIRLEY, MASS. 
šis bei tas iš musų 

gyvenime.
Šitam miestelyje lietuvių 

gyvena tik 9 šeimynos, 10 
pavienių vyrų ir 6 merginos, 
visi tarp savęs sutinka, kaip 
kad vienas šeimynos nariai. 
Lenkų čia yra 15 šeimynų. 
Lenkai su lietuviais turi du 
krautuninku-bučeriu, vienas 
jų lietuvis, kitas lenkas, kal
bąs ir lietuviškai.

Išviso čia turime dvi fab
rikas, viena petnešų (su- 
spenders), o kita virvių 
dirbtuvė. Beveik visi lenkai 
ir lietuviai dirba virvinėj 
(cardage) dirbtuvėje. Dir
bame po 54 valandas sąvai
tėj, uždarbiai menki: vyrai 
gauna Į sąvaitę nuo $8.50 iki 
20 dol., merginos nuo 8 iki 
15 dol. Į sąvaitę. Tik tie dau
giau uždirba, kurie dirba 
nuo štukių (piece work).

Kadangi pragyvenimas 
pabrango taip, kad iš 8 ar 9 
dolerių jokiu budu sąvaitės 
pragyvent negalima, tai 
mes, darbininkai, susitarę 
pareikalavom daugiau mo
kesties.

Balandžio 16 d. lietuviai ir 
lenkai atėjo prie fabrikos 
durų ir sustojo Į eilę, kad 
atsiimti užmokesti. Superi- 
tendentas atėjęs pasakė, kad 
mokesties daugiau neduos; 
kas nori, teeina ir dirba, o 
kas nenori, tegu sau eina na
mo. Lietuviai ir lenkai visi 
nuėjo namo, tik vienas lie
tuvis Džim Norkus su sava 
dukterimis pasiliko dirbt. 
Tas žmogelis yra karštas 
katalikas, tai ir katalikiškai 
elgiasi, nuolankiai pasiduo
damas išnaudotojams ir 
darydamas skriaudą sau ir 
savo broliams darbinin - 
kams. Kitiems darbinin
kams prašant jo, kad to ne
darytų, jis atsakė: ”Aš esu 
pirmas lietuvis šitam mies
telyje, radau vienus fran- 
euzus, su jais dirbau ir da
bar su jais dirbsiu.” Kas žin 
kaip ilgai jis taip didžiuosis. 
Kompanija jau siūlo su
streikavusiems darbinin
kams algos pakėlimą. Dar
bininkai gerai vienybės lai
kosi ir savo kovą greit gali 
laimėti, tai p. Norkus 
džiaugsis lietuvių ir lenkų 
darbininkų iškovotu pageri
nimu, bet kaip tie darbinin
kai žiūrės Į jį savo kovą lai
mėję? Ne kitaip, kaip Į sa
vo skriaudiką.

Sustreikavusieji darbi
ninkai, kad užtikrinus vieni 
kitiems draugišką pagalbą 
ir vienybę, padarė tarp sa
vęs tokį sąryšį, kad visi su- 
drašusieji (susirašė 48 ypa
tos) sudėjo po 5 dol. kiek
vienas, išrinko iš savo tar
po 4 vyrus, kurių vardu pi
nigus padėjom Į banką. Jei
gu iš tų susirašusių vieny- 
bėn darbininkų katras grįž
tų pirma į darbą, nelaukda
mas kompanijos musų rei
kalavimo išpildymo, to 5 
dol. pasilieka sąryšiui. Ar
ba sugrįžus visiems Į darbą, 
jeigu atsirastų kas nesilai
kytų vienybės, to penkinė 
žūva.:

Jeigu čia butų žmogus, 
kurks galėtų mums pasakyt 
lenkų ir lietuvių kalboj pra
kalbą, galima butų ir drau
gija sutverti. Dabar darbi
ninkai čia neorganizuoti, 
bet jų vienybė visgi pavyz
dinga.

Shirley streikierys.

VVEST LYNN, MASS, 
Bomba lietuvių susirinkime.

Lietuviai katalikai pas 
mus turi sutvėrė parapiją. 
Vadovauja kun. Krasnic- 
kas. Kiek laiko atgal para
pija, ar Krasnickas buvo 
surengę misijas. Žingei
dumo delei nuėjau ir aš. Su
traukus jų tas visas prakal
bas į krūvą nieko daugiaus 
nesimato, kaip tik pinigų, 
pinigų, pinigų, pinigų... Ant 
galu pasakė: "Rytoj vaka
re, pamatysiu, kiek Lynųe 
yra gerų katalikų. O kuris 
esate geras katalikas, tai 
rytoj vakare atneškite į Lie
tuvių svetainę po 20 dol.”

Kovo 29, Kazimiero Drau
gija buvo parengus prakal
bas. Už kalbėtoją buvo pa
kvietus Kun. Mickevičių iš 
La vrcnce, Mass. Iš jo kal
bos supratau, kad jis pasi
ryžęs griaut Romos-trustą.

Kiek man atrodė, tai dar 
iš kalno buvo rengtasi prie 
šių prakalbų. Davatkos nu
tarė pavaišinti Mickevičių 
kiaušiniais. Bet ir Kazi
miero Draugystės viršinin
kai nesnaudė. Kuomet ka
talikai rinko kiaušinius, tai 
šitie per telefoną šaukė po
liciją davatkoms suvaldyti.

Vakaro sulaukus prisirin
ko tiek publikos, kad nei sė
dynių neužteko, daugeliuj 
prisiėjo stovėti. Kalbėtojas 
k> pat pradžių pradėjo apie 
draugystės reikalus, apie 
dabartini darbininkų gyve
nimą ir t.t. S. Zaleskui pa
sakius monoliogą, kun. Mic
kevičius pradėjo kalbėti 
apie Romos trustą. O-gi at
sikelia parapijos pirminin
ko pati M. Černiauskienė ir* 
pradeda kritikuoti kalbėto
ją, visai nei balso nepasi
prašius. Pirmininkas pa
kvietė prie tvarkos, bet M. 
Černiauskienė ne klausė ir 
dar keletas davatkų pradėjo 
zuKzėt. Tuomet Įėjo "anio- 
las sargas” ir iškėlęs medL 
nį kardą, paliepė sėstis ar 
prasišalint. Černiauskienė 
suriko: ”Eime sesės.” ir 
kartu sutrynė dvokiančių 
gazų dėžutę. Svetainėj pa- . 
sidarė tokia smarvė, kad 
kaiptik galima buvo dasė- 
dėt. Daugumas išėjo, pa
kol suspėta atidaryt langus 
ir smarvę išleisti lauk, ta
da, kurie buvo išėję, sugrį
žo atgal, išskiriant keletą 
davatkų. Kalbėtojas pui
kiai nupiešė velnią. Sako: 
”Nu, ot, daugumas sako nė
ra velnio, žiūrėkite, ar šitoji 
moterė ne velnias? Ir jei 
ne aniolas sargas, tai aš bu
čiau namo sugrįžęs jau 
grabe: Štai kokie velniai. 
Ar matėte?!” Publika ne
galėjo išsilaikyt iš juoko.

Balandžio 5 atsibuvo Ka
zimiero Draugystės mitin
gas. Ir tarp daugelio nuta
rimų, nutarta M. Černiaus
kienę patraukt į 
tokį pasielgimą, 
daryta,

Balandžio 21, 
teismas . ir Černiauskienę 
teisėjas nubaudė ant $20.00. 
Kiek dabar tarpe Lynno lie
tuvių kalbų ir juoko, tai ne
galima nei aprašyt. Kai 
kurie pranašauja, kad nuo 
šio davatkai smūgio ir pa
rapija grius. žmogus.

teismą už
Tas ir pa

atsibuvo

KLAIDOS ATITAISYMAS.
”Kel.” nr. 16 mano pole

mikoj padaryta klaida. Ten 
paminėta "Lietuvos Sūnų ir 
Dūk. D-ja.” Turėjo būti 
"Lietuvos Sūnų D-ja.”

S. Veckys.

MIDDLEBORO, MAS&, 
Owls svetainėj 6 dieną ge
gužės, 1917, 2 vai. po pietų 
bus Middleboro Kooperaci
jos prakalbos. Kalbės BA- 
(JOČIUS. “ 
lankykite.

Kas galite, atsi- 
Komitetask
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Kare ir Ameri kos socialistų pozicij a Pilnos žinios apie rusų revoliuciją Maskvoje
AM. SOCIALISTŲ PARTI

JOS SUVAŽIAVIMAS.
Jau minėjome, kad Ame

rikos Socialistų Partijoje 
kuone sykiu su Euro]>os ka
re prasidėjo kova tarpe su
simetusių i frakcijas socia
listų. Dešiniųjų srovę gali
ma butų pavadinti kons- 
struktyvų frakcija, kairių
jų gi — revoliucionierių-in- 
tei nacionalistų frakcija. 
Tarpe tų i rakei Jų savitar
pinė kova pasiekė tą laipsni, 
kad rodėsi, jog laukiamas 
S. P. suvažiavimas atneš 
nieką daugiau, kaip tik par
tijos plyšimą.

Laukiamas suvažiavi
mas interesavo visus: vieni, 
kaip ve: konsiruktyvai 
troško ir rengėsi savažiavi- 

' man, kad prašalinus tuos 
bereikalingus teoretiškas 
ginčus ir padėjus galą daž
niausiai visai nepamatuo
tiems ištarimams ii užsi
puldinėjimams vienų socia
listų ant kitų; kiti gi laukė 
ir rengėsi suvažiaviman, 
kad iŠ Partijos nrašalinus v X
"social-patriotus."

Jau Nevv Yorko socialis
tu konferencija parodė, kad 
partijoje abi srovės gana 
stiprios, kad konsti aktyvai 
nedaug tvirtesni už "revo
liucionierius."

Partijos suvažiavimas at
sidarė 7 d. balandžio, š. m. 
ir traukėsi kelias dienas. 
Šitas partijos suvažiavimas 
yra vienu indomiausių su
važiavimų Socialistų Parti
jos istorijoje. Ji galima pa
vadinti diena atgimimo so- 
cialistiško judėjimo Ameri
koje: apvalant jį nuo links- 

♦ tančių link sindikalizmo bei 
anarchizmo metodų elemen
tų, šis suvažiavimas socia- 
listišką judėjimą pastatė 
ant tikrai social-demokra- 
tinių pamatų ir patiekė tik
rą kelrodi netik šios šalies, 
bet ir visų kitų šalių socia
listams.

Kaip daugelio musų drau
gų buvo manoma, kraštuti
niai dešiniuoju ir nemenką 
rolę partijoje lošiančiu yra 
d. Victor Bergeris. Kraštu
tiniai gi kairiųjų sostainė— 
Ncw Yorko eastside.

Dviem dienom prieš S. P. 
suvažiavimą „Mihvaukee 
Leadere” V. L. Bergeris 
paskelbė Am. Socialistų po
zicijos delei karės sekanti 
programą:

1) Reikalauti, idant gelž- 
keliai, ekspresinės bendro
vės, telegrafas ir tarpvalsti- 
jinis telefonas pereitų šalies 
nuosavybėn ir visa tai butų 
vedama šalies valdžios.

2) Paimti šalies nuosavy
bėn ir po valdžios priežiū
ra turi būt vedamos anglių 
ir geležinės rudos kasyklos 
bei kerosino šaltiniai.

3) Valdžia privalo paimti 
i savo rankas ir vesti mais
to dalyku sankrovas.

4) Pagamintas ir atsar
goj gulintis maistas turi būt 
valdžios paimtas ir padalin
tas.

5) Valdžia privalo paimti 
šalies nuosavybėn ir kon
troliuoti visas sumonopoli- 
zuotas pramonijos šakas.

6) Visiems darbininkams 
— motei ims ir vyrams — 
turi būti užtikrinta gaįė už
darbiauti, kame principu 
turi būt pripažinta 8 valan
dų darbo diena ir užtektinas 
žmoniškam pragyvenimui 
už darbą ątiyginimas.

8) Visur privatinės paja
mos, viršijančios 810,000 
n etams, turi būti apmokes- 
čiuotos 100 procentu, kitais 
žodžiais tariant, visą priva
tini pelną viršijanti 10,000 
dol. metalus valdžia privalo 
konfiskuoti.

9) Paveldėjimas
a « 1 1 J_

I

I

tas arba apmokesčiuotas. 
kad nieks negalėtų pavel
dėti didesnio turto už tą, 
kuris duoda 10,000 dolerių 
metinio pelno. Išėmimas 
gali būti tik senukams ir 
nepilnamečiams vaikams, 
kur iems valdžia privalo 
skirti metini pelną, užtekti
ną jų užlaikymui.

10) Kaiės metu turi būti 
pilniausiai užtikrintos lais
vės žodžio, susirinkimų, 
-pandos ir susinešimų tei
sės, kaip ir visos kitos tei
sės, kuriomis visuomenė 
naudojasi ramybės laiku.

Kaip matome šito progra
mų toli gražu neužtenki 
Karės metu socialistų pozi 
rijai nustatyti. Ji čia pami 
įėjome kaipo charakteristi 
ką d. Bergerio nuomonės, si 
kokia jis suvažiaviman va 
riavo.

Rezoliucija ir diskusijos.
Po ilgų ir karštų savitar 

linių debatų komisija de 
iarės ir militarizmo rezo 
.iucijos projektui pagamini 
ųadavė suvažiavimui trk 
projektus. Vienas tų pro 
ektų paduotas 11 komisijo 
larių vardu, pavadintai 
didžiumos projektu," pc 
turiuo pasirašė taipgi to: 
komisijos nariai radikalu 
•paino atstovai ir kons 
ruktyvų atstovai, kaip vt 
iilląuit ir Bergeris. Antra 
nažumos projektas trijt 
narių vardu, kurių priešą 
<yje stovi Boudin iš Nev 
forko, o trečias (mažumo 
š vieno), paduotas John’t 
Spargo iš Vermont.

„Radikalai” delegatai su 
.ažiavime buvo mažumoje 
ečiaus posėdžiuose jie savi 

kukavimais ir ti iukšmingaii 
įeinu plojimais sukeldavt 
ikrą audrą kiekvienu kar 
u, kaip tik žodis revoliuci 
iis ar tarptautinis socializ 
nas buvo ištartu, tarsi pat 
ai tas žodis jiems reiškt 
mrtininko lazdelės moste 
ėjimą, išrišanti visas pro 
olemas. Vaduotasi daugiau 
šiai tokiais argumentai 
<aip "kad viso pasaulio aky 
itkreiptos Į šio suvažiavi 
no nutarimus” arba ”vis< 
pasaulio žmonės laukia i 
kio suvažiavimo revoliucini 
nkvėpimo.” Kiek tuose ar 
gumentuose yra liogikos 
.iek gal butų buvę ir svai 
)os suvažiavimo nutarimuc 
c, jeigu tie kraštutinis 
•įairieji butų sudarę šuva 
šlavimo delegatų didžiumą 

Suvažiaviman suvažiav 
spie 200 delegatų. Apleidu 
risus techniškus, taip sa 
kant Įžanginius suvažiavi 
mo darbus, reikia pasakyti 
kad renkant komisiją karė, 
ir militarizmo rezoliucijom 
projektui apdirbti, kairiej 
visas savo jėgas dėjo, kai 
komisijon neileidus dešinių 
jų. Ton komisijon turėji 
Įneiti 15 narių. Radikalu 
nesigailėjo pašaipos ir prie 
kaistų ”socialpatriotams.’ 
Jie užreiškia, kad socialist; 
partija yra politiška darbi 
ninku klesos partija ir kaipc 
tokia ji neatsižvelgiant i jo 
kias aplinkybes, kuriose ka 
rė kyla, privalo kariaut 
orieš karę, nežiūrint ar j 
butų užpuolimo ar apsigyni 
mo kare. Jie nepripažįsta 
šalies apgynimo jokioj for
moj, propaguoja tik revoliu 
ei jos principą ir tuo keli; 
mano išrišti visus visuome 
nio gyvenimo klausimus 
Jie Įneša, kad kiekviens no 
minuotų komisijon kandita 
tų pirm negu bus pastaty 
tas rinkimui, padarytų aki
vaizdoje suvažiavimo save 
dekleraciią, kad yra priešių 
gas karei, nežiūrint, ar j?

i ar apsigynime
9) Paveldėjimas turtų tikslu apskelbiama; kad pa- 

privalo būt taip sutvarky- smerkia visokią militarizmo

I

i

i

I
I užpuolimo

formą ir kad pripažista tik' 
viena kare. t. v. darbininkui

*• * * • v

prieš kapitalizmą.
Konstruktyvų frakcija, su

važiavime pasirodė didžiu
moje. Jie blaivai žiuri i 
draugijinius sar.tikius ir kų valstybėmis Amerikos 
orientuojasi, kad revoliuci-1 kapitalistams likos suvar- 
ne fraze negalima išrišti žyta, musų valdžia šaukia 
kalusimų, prieš kuriuos į šalies žmones spiesties prie 
nuolat s' 
žmonių darbo judėjimas.

Kairiųjų Įnešimas, nu-Į 
balsavimui 
66 už. 96 balsus prieš.

Komisijon, kaip minėjom, 
Įėjo abiejų frakcijų atsto
vai. Komisijos posėdžiuose 
buvo nemažiau karštų dis
kusijų: ir čia taip pat nei 
vienas skaudus žodis krito, 
adresuojamas ki.ai f rakei-i 
jai. Bet po išsikalbėjimui' 
abi pusės padarė nusileidi-!.... ....... .............. ....... .........
mų. Įsitikinta, kad taip kri- siekti jie pripažino Ameri- 
tišku momentu r*“’'—_ - -y “ ■ —
kisti nei partijai plyšti, nei^pos skerdvmu.' 
didžiumai Įsigalėti, ’ “ “
beabėjo, artimiausioj 
tyj pragaištinga

resų. Amerikos valdžia 
tuomet net ir protesto no
tos nesiuntė Vokietijai, kad 
ji laužo žmoniškumo teises. 

"Tečiaus, kuomet kariš
koji prekyba su sąjunginin- 

ir kų valstybėmis _ 
kad revoliuci-' kapitalistams likos 

negalima išrišti žyta, musų valdžia šaukia 
prieš 1

loja realis politinio j jos ir ginti 'demokratiją’ ir 
a.,,.k., „ma;;™.,.. civilizaciją.’ ”

Įnešimas, nu-! Amerikos kapitalistai, ar- 
pa.eidus, gauna, ba fabrikantai, kurie tiesio

giniai traukia dideli pelną 
iš karės, gamindami jai rei- 

: kalingą karinę medegą, ir 
' tie, kurie yra supirkę kari
nės medegos gaminimo pra
monės Šerus, kaipo užinte- 
rasuoti deda visas savo pa
stangas, kad karę kuoil- 
giausiai pratęsus, o geriau
sia priemone savo tikslui at-

negalima kes prisidėjimą prie Euro- 
___ Tad ir re- 

kaj,!zoliucijos projekte sakoma: 
”Karė nėra kova prieš 

.. . , at51-iePxM • centralių valstybių ’milita-
x m.ujimuooe santi- ■ ri2mą/ Neimilitarizmone- 

]. i...i šalima militarizmu panai-
nei demokratijos ne-

I

Dalis komisijos kairiųjų-tint;• v . *■ 1X11111, 11V1 V*V 44V
dešiniųjų g-alima, ivvkdinti militarės 
— kada -

vidu-
John
mili-

karė bus vedama ne prieš pasirasė
didžiuma. iI

i

narių sutiko su < 
didžiumos nuomone, 
toji didžiuma užėmė 
rini kelią, išskiriant

Dėl karės ir 
rezoliucijos 

po kuriuo 
nariu

Spargo. 
carizmo 
sektas, 
komisijos 
vra pilna politikinės išmin
ties ir privalumo supratimo 
išraiška.

V. Bergeris iškart manėsi 
paduoti atskyrą savo pro
jektą, bet kaip pats užreiš- 
<ė, kad akvvaizdoje svar
bumo momento, reikalau
jančio iš socialistų solidariu 
reikimo, ir akvvaizdoje fak
so, kad dali jo idėjų komisi- 
:a projektan priėmė, tai jis 
sutinka su projektu ir ant 
jo pasirašo.

Apie 1 valandą po pietų laisviai; jų vieton uždaryta 
ant Raudonojo Pleciaus at-j kalėjimuosna policija, 
ristojo artilerija ir kita ka-į Tą pačią dieną taipgi or- 
riumenė, turėjusi savo tik- j organizuota milicija, kuri 
siu užgriebti arsenalą. stropiai dabojo tvarką. .

Apie 2 valandą arsenalas: Suorganizuota Daibinin- 
pasidavė. Arsenalo kiemeliųi Daryba. • .
1 - - • Vakare miesto dūmoje

posėdi turėjo pildomas vi
suomenės organizacijų ko
mitetas.

Visuomenės komitetas, 
susidentis iš 150 demokrati
škų visuomenės organizaci
jų Įgaliotinių ir Darbinin
kų Tarybos, paskyrė Mask- 
vos ku riumenės vadu pulki
ninką Gruzinovą.

Trečioji Diena.
15 kovo Maskvos padėjimo 

centru buvo vis Nedėldienio 
Piečius ir miesto durna.

Pildomasis komitetas lai
kė posėdi be pertraukos nuo 
pat ryto.

Prieš miesto durną nuola
tos juda Maskvos garnizo
no pulkai ir griežia karinė 
muzika. Tas neapsakomai 
kelią minių ūpą ir praeinant 
kariumenei žmonės kiekvie
ną syki sveikina ją pašėlu
siai šaukdami „ura!”
-Kareiviai pereina pro du

rną ir vėl grįžta i kazermes. 
Po miestą vaikščioja tik tie, 
kuriems pavesta daboti 
tvarką.

Areštuota Maskvos guber
natorius gen. N. A. Tatišče- 
vas, apsaugos skyriaus vir
šininkas pulk. Martynovas, 
pagarsėjęs savo laiku pris- 
tavas Stroevas ir kiti poli
cijos viršininkai.

Areštuota taipgi visi žan
darų viršininkai ant vagza- 
lo.

Areštuota policmeisteris 
Zolotarevas ir miesto virši
ninko (gradonačalniko) Še- 
beko padėjėjai Naząnskis ir 
Timofejievas. Visi jie kar
tu su šebeko uždaryti 
Kremliuje.

Žinomas savo laiku ”och- 
rannikas” S. V. Zubatovas 
nusišovė.

Monarchistų sąjungos 
pirmininkas Kelciev taipgi 
buvo suimtas.

Didžios kunigaikštienės 
Elizavetos Feodorovnos ko
mitete buvo padaryta krata.

Juodašimčių sąjungos va
das Orlovas bandė surengti 
pogromą, bet jo pastangos 
paversta niekais. Negalė
dami surengti skerdynės, 
Orlovo šalininkai („tikrieji 
rusai”) suėmė Aleksandrov- 
sko gelžkelio valdybą. Bet 
gavus nuo Rodziankos tele
gramą, suimtieji tuojaus 
buvo paliuosuoti, o jų vieton 
areštavo pati Orlovą.

Įdomus atsitikimas buvo 
ant Chitrovo rinkos. Per
sirengę civilėm drapanom 
policistai sumanė susivieny
ti su Chitrovos gyventojais, 
prižadėdami jiems daug de
gtinės. Chitrovcai išreiškė 
senosios valdžios šalinin
kams pritarimą ir nuvyko 
>u jais i ”slaptają vietą,” 
kur policijos puvo paslėpta 
daug konfiskuotos dabarti
nės degtinės. Sužinoję po
licijos padėjimą, chitrovcai 
policistus surišo ir nugabe
nę miesto dumon atidavė 
sargybai, pranešdami kartu 
kur randasi policijos slaptas 
degtinės sandėlis.

Atic|ąvę policistus sargy
bai, chitrovcai užreiškė:

—Tai musų dovana nau- 
jai valdžiai. Tikėkite, kad 
šiomis didžios revoliucijos 
dienomis prieš tvarką mes 
neprasižengsim. Net ir mes, 
chitrovcai, suprantam da
bartinio momento svarbu
mą.

Chitrovcus pakvietė Įeiti 
dumon, bet jie atsisakė. Jie 
pasakė eisią saugot savo 
„kampų,” kad tenai betvar
kės kas nepadarytų.

(Iš rusų laikraščių)

Pirmoji diena.
Revoliucijos dienos Mask

voj prasidėjo 13 kovo (nau
jo kalendoriaus).

Kovo 13 d. Maskvoje aj>s- 
kclbta generalis straikas. 
Neišėjo nei vienas laikraš
tis. Tramvajai sustojo. 
Mieste eina dideli mitingai. 
Miesto durna laiko posė
džius su visuomenės veikė
jais. Skelbimas apie išvai
kymą durnos iš pradžios bu
vo kariškos cenzūros už
draustas, bet paskui leistas.

Atėjusios žinios apie Pa
regi ado nuotikiifS sujudino 

visą Maskvą, Bitas žinios 
buvo spausdinamos ant hek- 
tografų, ant remingtonų ir 
greitai po miestą platinos.

Žmonių minios jau iš pat 
•yto ėjo gatvėmis su raudo
tomis vėliavomis, gledoda- 
nos revoliucijos giesmes. Jų 
įestabdė nei policija,nei rai- 
i žandarai. Policija beveik 
įiekur ant gatvių nesirodė. 
Minios traukė daugiausia 
irie miesto durnos rūmo, 
eur buvo organizuotas iš 
isuomenės organizacijų i- 

jaliotinių komitetas žmonių 
udėjimui reguliuoti. Ko- 
niteto sąstatan inėjo apie 
50 žmonių. Ėjo klausimas 
įpie sutaisymą visuomenės 
ipsaugos komisijos. Tuo 
lačiu laiku durnos rūme 
kyrium tūrėjo posėdžius ii 
Darbininkų Atstovų Tary
ba, taip-pat svarsčiusi vi- 
uomenės apsaugos klausi- 
ną.

Darbininkų Taryba išlei- 
lodu atsišaukimu: vieną 
kareivius, kita i darbinio- 
:us. Tie atsišaukimai buvo 
kaitomi ant Nedėldienio 
Pečiaus, šaukiant žmonėms 
ura” ir "bravo.”
Iki vakaro padėjimas bu- 

'o labai neaiškus. Visi sa
lė, kad likimą išriš kariu- 
nenė, o Maskvos garnizo- 
:o didžiumos nuomonė buvo 
lar neaiškiai žinoma.

Tiesa, jau iš pat ryto’ 
liesto dumon pradėjo eiti 
tskiros kariumenės dalis, 
ižreikšdamos, kad jos pri- 
ideda prie žmonių judėji
mo. Bet ju buvo vis dar ne- 
laug.

Didelė žmonių minia sto- 
ėjo susirinkus prie miesto 
urnos. Čionai ėjo vis nedi

deli kareivių būriai, vis ats- 
liros kariumenės grupės, 
linia bangavo kaip jura, 
aukdama nežinomų atski
limų, ir kiekvieną syki ka- 
eivius pamačius 
ura.”
Staiga smarkiai 

asas piečius ir

buvo sutraukta daug karei
vių, ištikimų dar senajai 
valdžiai. Dideli būriai su
kilusių kareivių prieėjo ir 
pranešė jiems, kad jeigu jie 
geruoju nepasiduos, artile
rija tuojaus pradės i arse
nalo kiemą šaudyt.

Buvusieji kareiviai nuta
rė pasiduoti. Juos paėmė 
po sargyba ir nuvarė prie 
miesto durnos.

Čionai tuo tarpu jau pra
dėjo rinktis tik-ką išrinktie
ji fabrikose ir dirbtuvėse 
darbininkų atstovai, tūk
stančiais savo rinkėjų lydi
mi.

Tūkstančiai darbininkų 
ėjo parodinėmis eilėmis, 
ranką rankon susiėmę.

Ir visur per visą dieną pil
nos gatvės žmonių. Visų 
ūpas pakilęs, visi kvėpuoja 
revoliucijos dvasia.

Ant namų sienų išlipyti 
"Revoliucijos Biuletinai.” 
Juos taipgi vežioja automo
biliais ir meto tarp žmonių.

Per dieną miesto dumon 
ėjo Įvairios kariumenės de
legacijos, išreikšdamos sa
ve norą pereiti prie tų ka
reivių, kiniais valdo visuo
menės organizacijų komite
tas. Kažkurios tų delegaci
jų atnešė dumon ir savo pul
kų vėliavas, kaipo ženklą, 
kad tie pulkai jau pasiduoda 
žmonių valdžiai.

Iki pusiaunakčio 14 kove 
Maskvoj jau nebuvo nei vie
nos kariumenės dalies, kuri 
nebūtų pasidavusi žmonių 
komitetui.

Per visą tą dieną galima 
pastebėti tik du atsitikimu, 
kur priėjo prie kruvino su
sirėmimo.

Vienas Įvyko ant Akme
ninio tilto, kur susirėmė dv: 
kareivių grupės, viena jau 
perėjusi revoliucijonierių 
pusėn, o kita dar ištikima 
senajai valdžiai. Šitam su
sirėmime du kareiviai buvo 
užmušti, o 4 sužeisti.

Kitas susirėmimas Įvyko 
ant Jauzos tilto, kur žmonių 
minion Įsiveržė raita polici
ja. Iš žmonių pusės čia kri
to vienas darbininkas, o iš 
policijos pusės—p rista vo 
pagelbininkas ir vienas 
miestsargis (gorodovas).

Apie 5 valandą po pietų 
virš miesto pasirodė orlai
vis. Lakumas laikėsi 300- 
100 metrų augštumoj, tai 
nusileisdamas, tai vėl pakil
damas augštyn.

Propelcro parpimas 
traukė žmonių atidą. Iš 
nios pasigirdo balsai:

—Žiūrėkite: orlaivis 
raudona vėliava!

Ir ištiesų, prie vieno laks- 
tytuvo sparnų plesdeno rau
donas vėliukas.

Tai buvo kariškas 
nas, pakilęs oran virš 
lusios Maskvos, rodė 
solidarumą žmonėms.

”Ura, ura, ura!” — 
si iš 
balsų.

Apibriežęs ties miesto vi
duriu keliatą ratų, aeropla
nas pasislėpė.

Per antrąją revoliucijos 
dieną žmonės, tankiai ka- 
riumenei padedant, nugink
lavo daugybę miestsargių, 
kaip pėsčių, taip ir raitų.

Laikinam komitetui Įsa
kius, vėlai vakare buvo 
areštuotas Maskvos karės 
apskričio kariumenės vadas 
gen. I. J. Mrozovskis ir mie
sto viršininkas gen. šebeko. 
Iš viso areštuota apie 1.000 
policijos ir žandarmerijos 
narių. Tą načią dieną pa
mosuota visi politikos be

miegos priemone, ypač sveti
mos šalies armijos spėka.... 

į ”Veidmainyste taipgi yra 
ir tas pasakojimas, kad ši 

vokiečių žmones, o tik prieš 
jų valdžią... Patrankos žu
dys Vokietijos žmonių mi
nias, o ne jų valdžią....

''Pasmerkiame Jungtinių 
i Valstijų apskelbimą karės. 
■ kaipo žmogžudystę, papil 
domą ant Amerikos žmonių 
ir kitų pasaulio tautų...

„Pasaulio istorijoj neran
dame karės, kuri butų taip 
neišteisinama kaip šitoji 
prieš kurią stovime. Nie
kuomet tauta nebuvo ver
čiama daryt nedoresni už
puolimą kaip šis, kurin mu; 
verčia kapitalistų klesa, vi
sai nesiskaitydama su žmo
nių norais.”

Antra dalis projekto nu 
rodo, koks turi būt socialis 

I tų veikimas karės metu 
į Reikalaujama iš organizuo 
to proletariato neatlaidžioi 
aktyvės ir viešos kovos 
prieš karę, rengiant demon
stracijas, siunčiant Washin- 
gtonan peticijas ir visomis 
kitomis priemonėmis, ko
kios tik mums yra galimos 
Taip pat reikalaujama dar
bininkų priešinimosi Įvedi
mui priverstinos kareivys- 
tės ir kovos prieš kesinimą 
si Įvesti cenzūrą, suvaržyt 
laisvę žodžio, susirinkimų 
ir streikų.

Delei apsaugojimo darbi
ninkų klesos nuo bado karės 
metu rezoliucijos projektas 
reikalauja, kad S. P. per sa
vo atstovus kongrese ir val
stijų legislaturose balsuo
tų prieš visokį skyrimą pi
nigų karės ir militarizmo 
reikalams; kad draustų

PROJEKTAS REZOLIU
CIJOS PRIEŠ KARE IR 

MILITARIZMĄ.
'Jungtinių Amerikos Vals

tijų Socialistų Partija 
šiuo didžiojo kriziso mo
mentu pabriežia savo pri
pažinimą principų tarp
tautinio socializmo ir viso 
pasaulio darbininkiškos 
klesos solidarumo, ir pas
kelbia savo griežtą atsi- 
priešinimą karei, kurią 
kątik paskelbė Jungtinės 
Amerikos Valstijos.” 
Po šitos dekleracijos seka 

jlatus aiškinimas karių ir 
as pagaminančių priežaš- 
iių. Iš tų aiškinimų pada- 
’yta išvedimas, kad karių, 
priežastis gludi kapitalisti
nėj konkurencijoj tarp ats
kirų šalių kapitalo repre
zentantų.

Toliaus rezoliucijos pra- 
ektas atsišaukia Į visų šalių 
larbininkus, kad priešintų-! 
-i karei ir neremtų valdžių! 
politikos. ... -
Projekte labai smulkmėm- siuntimą maisto dalykų į 

;kai gvildenama įvairios da-11 _ 
bartinės karės fazės ir jos ėdžios 
įasekniės, prieinama i otvqV’ 
ipkainavimo J_ ____ t
nerikos Valstijų valdžios siu nustatytų

šaukė

;kai gvildenama įvairios da-1 užsieni, reikalautų iš val- 
' • ’ - uždraudimo maisto

______ t prie, spekuliatoriams plėšti už 
Jungtinių A-‘ maisto produktus ir tuo tik- 

,__K. ~1”---- J maisto pre-
jozicijos ir užreiškiama.’ kėnis kainas; kad reika- 
kad ši šalis ima Europos Mautų, idant valdžia paimtų 
airėj dalyvumo vien tik a-J šalies nuosavybėn maisto 
nerikoniško kapitalizmo in- produkciją ir žemę. Taipgi 
eresų delei, kad Jungtinės reikalaujama, kad S. P. 
\mcrikos Valstijos dedasi partijos centraliam komite- 

............................. tui leistų išvystyt kuopla- 
' čiausią agitaciją tarp mote- 
' rų, ypatingai užinteresuotų 
agitacijoje prieš karę ir mi- 
litarizmą.

Reikia prie viso to pri
durti, kad didžiumos rezo
liucijos projektas parašytas 

 - . bLdvbe tuščių frazių, -- -_______ I __ ________ 12__
aiškia kalba, Nėra jame 

visai nelietė i gi pseudo-revoliucinių iko-
J... •______

iarcn visiškai ne žmonišku- 
no, nei europinės demokra- 
ybės reikalais, kuo Ameri- 
ics valdžia dangsto tikrą 
avo dėjimosi karėn tikslą. 

Tuo žvilgsniu sakoma:
"Kada padaryta pasike-;

inimas ant Belgijos, Ame-- „ 
•ikos valdžia liepė savo ša-j blaivai, 1 
ies žmonėms laikytics neut- rimtai ir gražia populiare, 
’alybės.” ' Į aiškia kalba,

Mat toji padaryta Belgi-Į bombastiškų šukavimų nei- 
’ai skriauda 1.................. .. _
Amerikos kapitalistu inte-' munalų.

sujudo 
bendras 

auksmas ura apkurtino vi- 
ą piečių.

Negnilovo Projezdo 
i jo ant Teatro Pleciaus 
iatas rotų kareivių su 
•abinais ant pečių.

Minia persiskyrė. Karei
viai priėjo prie durnos rūmo 
r atsidavė žmonių valiai.

Miesto durna gavo stiprią 
ipsaugą.

Antroji diena.
Anksti 14 kovo rytą vėl 

prasidėjo žmonių judėji
mas; didelės žmonių minios 

. traukė iš visų miesto kraštų 
prie durnos su raudonomis 
vėliavomis ir giedojo revo
liucijos giesmes. Tveriaus 
gatve ėjo daug kariumenės 
ir važiavo artilerija. Ėjo 
kariumene ir iš kitų miesto 
dalių. Ėjo visi prie miesto 
durnos ir ant Nedėldienio 
pleciaus ties durnos rūmais 
stojo eilėmis ir raiteliai, ir 
ir pėstininkai, ir artilerija. 
Kariumene ėjo su raudono
mis vėliavomis ir visur bu
vo žmonių sveikinama 
griausmingais delnu ploji
mais ir šauksmais "ura.”

Ant Nedėldienio ir Teat
ro plečiu susirinko keli de- 
sėtkai tūkstančių žmonių.

iš- 
ke- 
ka-

pa- 
mi-

su

laku- 
suki- 
savo

nešė-
apačios tūkstančiai



“KELEIVIS”
GERI A U SIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

Aaierikoje:
Metama .........................
Pusei metų .................

Kanadoj ir Užrubežiuose: 
Metams .........................
Pusei metų .................

Su visokiai reikalais ______
piant į Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

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

$1.75
1.00

.. $2.25 

... 1.25 
atsikrei-

; Viena didžiausiųjų yra Bal
tstogėje. Ten šitam tikslui 
pavedė seną ir nebevartoja- 

! mą rusišką pirtį. Jos per
taisymas atsiėjo 26 tūkstan
čius markių. ”2 
gali ten apsivalyti

I

keleivis

Pajieškau draugų Juozapo Kepalu' 
ir Antano Sabalio, abu Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Kamajų parap., 
Kalvių sodžiaus. Taipgi Brunislavoj 
Seldos, kuris atvyko iš Škotijos 1915 .

»

5

Visokios žinios.
KAREI ŽMONĖS 
NEPRITARIA.

Kad Amerikos žmonės ka
rei nepritaria, tai aiškiau
sia matyt iš to, kad kariu- 
menėn labai mažai rašosi. 
Karės departamentas pa
skelbė, kad per 20 dienų pri
sirašė vos tik 25,842 naujo
kai, o reikia da 158,056 vy
rų, kad sudarius pilną ka
rišką pajiegą. Tie "patrio
tai,” kurie daugiausia šau
kia apie karę ir vėliavą, vi
rai nesirašo.

Amerikos sufragisčių 
draugija praneša, kad Su
vienytose Valstijose yra jau 
8,238,405 moterį', kurios ga
li balsuot prezidento rinki
muose.

Viena diena 
1 — save ir 

drabužius kokie 3,000 žmo
nių. Paprastai kasdien čia 
ateina apsivalyti kokis tūk
stantis žmonių. Panašiai 
veikia ir visos išutinėjamo- 
sios įstaigos vyriausiojo ry
tų vado srityje. Apsivaly
mas visose tose įstaigose y- 
ra suteikiamas dykai.

Dabar beveik visur žmo
nės yra įsitikrinę, jog šitos 
įstaigos yra tikrai naudin
gos. Užkrečiamomis ligo
mis dabar daug mažiau te- 
serga, negu kitados. Žmo
nės pradeda apsiprasti nuo 
senosios, buvusios rusų ga
dynėje netvarkos ir prade
da pamėgti švaresnį ir svei
kesnį buvimą. Ir išutinėja- 
mųjų įstaigų priešininkų vis 
eina mažyn; nesą bemaž vi
si musų šalies gyventojai 
jau suprato, kokis tai geras 
daigias visiškai išnaikinus 
žmogaus kankintojas utė
les; gi be tam-tikrų įstaigų 
nuo tos slogos visiškai apsi
valyti beveik negalima.

"ŽIBURĖLIO” 
PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešu, kad išva- s _
ŽlUOdama Europon perdUO- metais’, meldžTu atsišaukti, 
du savo atstovybės įgalioji
mus "Žiburėlio” Atstovybės 
Komisijai Amerikoje susi
dedančiai iš šių žmonių:

J. Neviackas, .
15 Millbury street, 

Worcester, Mass.
J. S. Pruselaitis,

775 Bank street, 
Waterbury, Conn.

K. Šidlauskas,
226 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
Todėl nuo šio laiko su 

sais "Žiburėlio” reikalais 
meldžiu kreiptis į "Žiburė
lio” Atstovybės Komisiją 
Amerikoje, augščiau nuro
dytais adresais.

Nuo buvusio "Žiburėlio” 
Atstovo Amerikoje, A. Rim
kos, atskaitą priėmiau.

Al. Eulctienė,
"žiburėlio” Draugijos 

Moksleiviams Šelpti Pirmi
ninkė ir Įgaliotinė.

20 d. balandžio, 1917.
Chicago, Iii.

K. Gavėnas
926 E. 70th st, Cleveland, Ohio.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esu Šuvalkų gub, Mariampolės pav, 
Prienų parap, Zapatkos kaimo. Mel
džiu atsišaukti.

Juozas Babravičius
3316 So. Union avė, Chicago, III.

Pajieškau Jurgio Grilausko Navi
kų kaimo ir Antano Vizbaro, Pa- 
grundų kaimo, Kauno gub.. Vilk
mergės pav, Subačiaus parap, ro
dos kad gyvena Pennsylvanijos ang
lių kasyklų rajone. Meldžiu 
šaukti. '

Antanas Indelis 
34 E. 21st st, Bayonna,

atsi-

VI- Pajieškau savo sesers Uršulės Lu- 
gyveno 
pačios 

• nialo-

kesevičiutės-Žukauskienčs, į 
Škotijoj, Dundee mieste, jos 
atsišaukti ar kas apie jų žino 
nės pranešti.

Juozas Lukoševičius 
1250 Scalp Level, Pa. Mine 40.

Pajieškau D. Stulginskio ir Anta
no Pepolio. abu Kauno gub., Rasei
nių pav.. Betygalos parap. Meldžiu 
atsišaukti ar žinančiųjų pranešti, kas 
praneš tikrų adresų A. Pepolio tam 
skiriu 5 dol. atlvgin’mo.

A. P. Miller
% W. H. S temk e, Vir.nebago, Minn.

Pajieškau draugo Kazimiero Butė
no, Kauno gub., Ežerėnų pav. Ro
kiškio valsčiaus, Žegiškių viensėdi
jos. Jo paties meldžiu atsišaukti, 
ar kas žino apie jį pranešti.

Kranas Valskis
222 Talbot st, Butlington, N. J.

Pajieškau J. Barčiausko ir V. Šim
kaus, Kauno gub., Raseinių pav. 
Gaurės parap. jų pačių ar pažįsta
mųjų meldžiu atsišaukti.

F. Valentiejus
136 Grey avė, Highland Park, Mich.

Pajieškau savo žmonos sesers Bar
boros Kazlauksiutės, Kauno gub, 
Telšių pav, Platelių parap. Rudai
čių sodos, turiu svarbų reikalų ir 
meldžiu atsišaukti.

Antanas Zarlimas (18)
P. Office, Merrimack, N. H.

Pajieškau pusbrolių: Petro, Frųno 
ir Stanialovo Stanių, taipgi Jono Sa
vicko, visi Kauno gub, Aiaulių pav, 
Kuršsr.ų parap, Pažusinės sodos. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Jonas Karčiauskas (19)
830 Albany str, Rozbury, Mass.

Minnesotos valstijoj yra apsigy
venęs būrelis lietuvių farmerių ir 
vietą pavadino Vilniaus Kolionija, į 
kur prieš porų metų iš Pittsburgo iš
važiavo keletas mano pažįstamų ir 
ten paėmė valdžios dalinamos žemės 
(Homesteadą). Norėdamas 
vent ant ūkės, meldžiu iš 
vietos lietuvių parašyt man 

Wm. Bliučikas 
BOX 243, Oak Hill,

apsigy
ni i natos 
laiškelį.

(19) 
W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos,, 
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, aš esmi 
28 metų. Geistina, kad atsišauktų 
laivų pažiūrų, sutinkanti imti civiliš
ką šliubą. Meldžiu su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą. (19)

J. Valiukas
BOX 223, So. Akron, Ohio.

J.J. Kelley&Co

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 35 iki 45 metų am
žiaus, mylinčios gyventi ant ūkės. 
Meldžiu atsišaukti. (18)

A. Kuzmoski
Rūbe, Wash.

VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RŪŠIES. 

Gardus Alus, Elius, Lageris

■ i 
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H
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Vynai, Konjakai, Degtinė J

REIKALAVIMAI.

REIKALINGI DU KK1AUČ1AI, 
vienas prie kautų dirbinio, o kitas 
bile dirbęs pas kostumerišką kriau
čių. Darbas ant visados ir mokes
tis gera. Kreipkitės pas:

Petrą Valiulį (18)
70 Lawrence str., Lawrence, Mass.

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

F. Kulikauskas 
Burlington Šilk Mills, 
_____________________________________________ 3

REIKALINGA gaspadine namams 
apžiūrėti ir kartais už baro pastovėti 
saliune. Aš esu nevedęs. Geistina, 
kad atsišauktų mergina. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką. (18)

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

ir Kvepianti Cigarai.

Patarnavimas prielankus 
teisingas.

245—247 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

ir
i
h

Lici^3),u:i

Aš Alena Kostovska, piro 
dau visai publikai akyse.

KATALIKŲ DVASIŠKIJA 
Už KARĘ.

Nežiūrint kad karė reiš
kia didžiausi žmonėms 
skurdą, vargą ir mirtį; ne
žiūrint kad maistas pabran
go jau dvigubai ir žmonėms 
gręsia badas; pagalios ne
žiūrint ir Dievo prisakyme 
"neužmušk,” visa Amerikos 
katalikų dvasiškija, vis: 
kardinolai ir vyskupai karš
tai remia valdžią ir agituo 
ja už karę. Niekas neparo 
dė tiek pritarimo viešpatau 
jančiai kapitalistų klesai 
kaip katalikų bažnyčia.

VOKIEČIAI NAIKINA 
LIETUVOJ UTELES.
Vokiečių valdžios leidžia 

moji Lietuvoj "Dabartis’ 
rašo:

Kol šį kraštą dar valde 
rusai, žmonių sveikata ma 
žai kam terūpėjo. Tada nt 
nežinojo, ar yra kokių prie 
monių apsisaugoti nuo lim 
pamųjų ligų. Vyriausybe į 
tai visai nesikišo. Taigi nie 
kam nerūpėjo padėti žino 
nėms apsivalyti nuo utėlių 
Turbut, tada nė nežinojo 
jog per utėles užsikrečia dė 
mėtąja šiltine, ta didelia 
limpančia ir pavojinga liga 
Šiaip, be abejo, butų ben 
kiek rūpinęsi utėlių naikini 
mu.

Bet užėjus vokiečiams ii 
suėmus šalies tvarką save 
rankosna, virto kitaip. ~ Vi
same krašte atsirado išuti- 
nėjamųjų įstaigų. Pirmu 
jų buvo tiktai kur-nekur, gi 
paskui atsirado ir daugiau 
Kame žmonės nenorėjo eit 
išsiutinėti, juos paskatine 
valdžia. Kurie vengia apsi
valyti nuo ido, tiems mieste 
viršininkas įsako, kad pa 
skirtą dieną ir valandą si 
visais saviškiais atkaktų 
apsivalyti nuo utėlių. Ku
rie neateina, tiems užded?. 
mokėti pabaudos. Žmonės 
pradžioje bijojo eiti, nesą 
manė, jog jiems reikės daug 
iškentėti. Bet kartą apsi
lankę, daugiau nebvengė ei
ti apsivalyt. Vyriausybė rū
pinosi apvalyti nuo Jido ir 
gyventojų būkles. Gyven
tojams išėjus išutinėjamon 
įstaigon į jų namus ateina 
valdininkai, nešini tam tik
rais vaistais, ir apvalo nuo 
ido jų kambarius, baldus, 
patalinę ir tt. Ir paskui 
valdininkai kartais dar nu
eina pažiūrėti žmonių na
mų, ar jie namie užlaiko 
švarumą. Tokiu budu dė
mėtoji šiltinė liko visai iš
naikinta.

Kitos išutinėjamosios įs
taigos esti labai didžios.

MONTELLO, MASS. 
'Panelių” draugystėj nesu

tikimai.
Musų "Panelių” draugys

tėj, kurioj priklauso vien 
geros katalikės ir kun. gas- 
Tadinė, jeina didelės pešty
nės. Nors ir visos katali
kės, vienok neiškenčia viena 
kitos neapliežuvavus. Ne
senai draugystė prašalino 
/ieną narę už girtuoklystę, 
9 kitą paliko ant pasitaisy- 
no. Sakoma, buk visai be- 
"eikalo tapo prašalinta. 
Kunigo gaspadine ir tūlo 
?x-socialisto pati valdo da
bar visą draugystę. Girdė- 
i, kad jos rengiasi iš drau
gystės prašalinti ir vieną 
karštą davatką. Davatkos 
labar taip ir kalba, buk ku
nigo gaspadine pavirto į be- 
iievę-socialistę.

Katalikė.

REIKALAUJU darbo esmi dunke- 
pys, moku kepti juodą lietuvišką ir 
baltą duoną, taipgi viską, kas yra 
keptuvėj kepama. Meldžiu kam rei
kalingas duonkepys rašyti. (18) 

Antanas Lukoševičius
255 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės bevaikės, nuo 18 iki 28 metų 
amžisus. Aš esmi 28 metų, turiu g»- 
ra darbą ir gerai uždirbu. Su pirmu 
'aišku meldžiu prisiųst savo paveiks
lą. Atsakymą duosiu kiekvienai.

John Gricius (19)
528 Baker st., Detrait, Mich.

■ >
Augustinas Daukantas paleistas iš 

armijos pataisymui sveikatos, besi
randantis dabar Tūlos mieste, Rust- 
ioj, jieško savo brolio Kazimiero 
Daukanto, iš Kauno gub., Telšių pav. 
ir meldžia atsišaukti mano adresu: 

Joną* Baltrėnas 
2004 Watson st., Pittsburg, Pa.

Pajieškau Juozo Stasiulevičiaus 
Suvalkų gub. Vartų kaimo, 3 metai 
atgal gyveno Hazleton, Pa. ir 
ženijo *u Ona Vanšieckiute. 
apie jį žino malonės pranešti 
jo paties meldžiu atsišaukti.

T. Andukevičia
P. O. Gardeli Sask.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čią ligų? Salutaras Bittąris. Al 
per praeitus 4 metu* buvau vo* tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinfana 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgyta* maiataa te
teikdavo man daug aesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimaa, 
gurgi m a* vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnose 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau r*4- 
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti *> 
dirbu, pasidarė smagu viskas. P«a 
« s»faa«.2*ns a* savu paveikslą nebėgs
iu pažint ir palikau uiuiii.*.
(auta Salų tara. Bitteria. Kaina 
Galima gauti gertaaiuuse 
r aptiekose, o kur uegauma 
kreipkis pas: (?)

SALUTARAS CHEMICAL 1NS1.
Žolės nuo visokių blogumą.

1709 S. Halsted St, Tel. Ganai »4Jr
P. J. BALTRĖNAS, Prot.

Chicago, 11L
Šitą apgarsinimą turėtų perska* 

’.yt kiekvienas, iš*.kirpt ir pa*>>>»

apsi-
Kas 

arba 
(18)ATSKAITA

kovo 1 iki balandžio 1. 1917.
1, 1917, balansas .. $14,270.42 
L. Š. F. vietinį skyrių Balti- 
Md. nuo pp. Bulotos, Žemaitės

tų įvairių rengimų $17.27 .... $34.28
-- -................. - — _ • ->

..... 4.61
Augščiausios 
Amerikoje 4 

kuopos draugiško vakarėlio 
burgh, Pa.................................

Per "Keleivį” nuo varduvių 
Riuko Montello, Mass..................

Per "Keleivį” nuo krikštynų 
Julioną Valentiną, Montello, 
Mass.................................................

Per A. Prakevičia iš Mt. Carmeil, 
Pa. likę pinigai r.uo liet, dienos 3.35

Per P. Dapkų nuo šeimyniško va
karėlio pas B. Putrimus, Detroit, 
Mich............................................... 10.50

Per Liudviką Gudzinskienė nuo te
atro ir publika suaukavo (nepažy
mėta, kas rengė), U ’ 
N. Y......................................

Per Lietuvių Dienos 
Rcseland, III, apielinkės 
rengto vakaro pelnas ....

Per "Naujienas” kučia pas Gage- 
lius.. Chicago, Ilk. $4.20, vestuvėse 
Krušeliausko su Piragiute, Chicago, 
III. $6.80. surinko Liet. Raudonos 
Ręžės Kliubas, Chicago, III. $11.45, 
surinkę Liet. Draug. Kliubas (iš 
kur?) $6.45, Tumelio vestuvėse 
$19.25, per L. Š. F. skyrių Dalidonis 
$1.75, per M. D. Paliavičių Collins- 
ville. III. $15.59. surinko Liet. Scenos 
Mvlėtojų Ratelis Chicago, III. $17.03. 
Viso ............................................. 82.52

Nuo A. Bulotos prakalbų iš Rum
ford, Me.

Per "Tėvynę” nuo 146 S. L. A. ir 
218 S. L. A. kuopų iš Minden W. 
Va. ............................................. 70.55

Per "Naujienas” surinko D. L. K. 
Gedemino Dr-tė, Chicago, III. 63.00

Viso per kevo mėn. įplaukė $475.56
Viso su balansu ........... $14,745.98

IŠLAIDOS.
T. L. Dunduliui. L. Š. F. finansų 

sekretoriui, už technišką darbų už 
Vasario mėnesį, 1917, $10.00 ir už 
Štampas, pepiera ir smulkios raštinės 
išlaidos 56.88 .........................  $16.88

pp. Bulotai ir Žemaitei už kelionės 
lėšas, pragyvenimas ir smulkios iš
laidos už du mėnesiu Sausio ir Va
sario, 1917 .............................. 426.88

A. Žymontui už Bulotų ir Žemaitės 
paveikslus ................................. 8.00

Pasiųsta į Petrogradą "Žiburėliui” 
-3500 rublių, kursas $29.25.. 1,023.90

Viso išlaidu per Kovo mėnesi
$1,475.66

Balandžio 1. 1917 lieka pas L. Š. F. 
Iždininką K. Šidlauska . - $13,270.32

Viso įplaukė į L. Š. F. iki Balandžio 
1, 1917 .............................. $35,434.81

L. Š. F. Finansų Sekr,
T. L. Dundulis.

Nuo
Kovo

Per
m o re, -uu. uuv yp.
ir Bulotienės prakalbų $17.01 ir ki- 
t, ‘

N. Balsevich iš St. Charles, III. nuo 
krikštynų pas I. Rajunčių ..

Per F. Pikšrį nuo
Prieglaudos Lietuvių

> Pitts- 
... 39.15

K.
5.00
pas

7.00

Schenectady.
... 27.50 
Komitetų, 

nuo pa- 
.... 62.35

i

ATSISVEIKINIMAS.
Paliekant Ameriką siun

čiu vardan savo ir "Žibui ė- 
lio” Draugijos savo pasku
tines padėkavones visiems 
tiems, kurie rėmė mano dar
bą Amerikoje, ir tuoin pa- 
iėjo "Žiburėlio” Draugijai 
šioje sunkioje gadynėje gel
bėti nuo karės bado ir var
go besimokinančiają Lietu
vos jaunuomenę.

Su dideliu pasitenkinimu 
ir pagarba ištariu pirmiau
sia ačiū Lietuvos Šelpimo 
Fondui, už didelę pašalpą 
"Žiburėliui” ir už tą prita
rimą ir rėmimą mano dar
bo, dėl kurių aš turėjau 
progą parinkti "Žiburėliui" 
aukų beveik visose Lietu
vių kolionijose Amerikoje 
per L. š. F. prakalbas.

Taip pat nuoširdžiai ačiū 
visiems "Žiburėlio” na
riams, aukautojams ir visai 
Amerikos Lietuvių pirmei
viškai visuomenei, kuri sa
vo aukomis ir pasidarbavi
mu parodė, kad jai rupi 
kiekvienas teisingas žmo-! 
nių šelpimo ir pažangos i 
darbas. Būnant man Ame
rikoje su pagalba jos ir jos 
organizacijų "Žiburėliui” 
surinkta iš viso $3,795.94.

Širidngai atsisveikinda
ma su pažangiais Amerikos 
Lietuviais ir linkėdama 
jiems kuogeriausios kloties 
ir pasisekimo jų darbuose, 
norėčiau išreikšti viltį, kad 
jie, susipažinę arčiau per šį 
laiką su Lietuvos "Žiburė
liu,” nepamirš jį paremti ir 
ateityje.

Al. Bulotienė.
"Žiburėlio” • Draugijos 

Moksleiviams Šelpti Pirmi
ninkė ir Įgaliotinė.

20 dieną balandžio, 1917. 
Chicago, III.

i

65.75

"KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Visokiu* pabėgimus, nuskriaudi- 

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

"Keleivio” Admin.

Pajieškau Vinco Garonskio. Kauno 
gub., Šiaulių pav.. Triškių par., Šar
kų kaimo, prieš 7 metus gyveno Ang
lijoj, vėliaus atvyko Amerikon, jo pa
ties ar kas apie jį žino meldžiu atsi
liepti.

Juozas Goronskis
BOK 17, Cliffside, N. Y.

Pajieškau pusbrolių Mateušo ir 
Antano Dedialiu, Siesikų parap., Ma
teušo Grigo, Pagirių parapijos. Jų 
pačių atsišaukti ar kas apie juos ži
no, meldžiu pranešti.

Daminikas Grigas 
10032 So. Indiana avė., Chicago, III.

Pajieškau Antano Bikulčiaus, Kau
no gub., Zarasų Dav., Salokų vals
čiaus. Plovė>ų kaimo, gyveno Balti- 
morėj, paskiau Red Bank. N. J. Jo 
paties ar žinančiųjų meldžiu atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos.

J. Bikulčius
213 Grabam avė., Brooklyn, N. Y.

Canada.

Pajieškau brolio Jono Laurinavi
čiaus, Kauno gub., Panevėžio pav., 
turiu svarbų reikalą ir meldžiu jo 
paties atsišaukti ar kas žino praneš
ti.

Julė Laurinavie
Loc. Du Bonnet, Ma*.

(18)

Canada.

Pajieškau savo draugo Aleksandro 
Plekavičiaus. Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, Luokės parapijos. Jis patsai 
lai atsišaukia, ar žinančiųjų meldž'u 
pranešti į "Keleivio” redakciją.

Jonas A. Seba
255 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pajieškau Felekso Šemkevičiaus, 
kuris prasišalino iš Rumfordo išvež- 
damas Šv. Roko- Draugijos $40.00 pi
nigų. Patartina katalikams apsisau- 
got, kad nepatektų ir kitur kokios 
nors draugijos pirmininku. Kas 
apie jį žinote. Malonėkit pranešti.

Šv. Roko Draugystė (20) 
222 Pine st, " Rumford, Me.

NEIŠPASAKYTAI SVARBUS 
REIKALAS!

Tuojaua tegul atsišaukia Liudvi
ka* Poška* iš Pateklenų, Triškių pa
rapijos, Šiaulių pavieto. Randasi gal 
kur apie Philadelphiją. Taipgi jo 
Broliai iš Amerikos lai parašo man. 
Dalykas einasi apie Elzbietų Poškai- 
tę. Tuoj atsiliepkite! (18)

Geo Gadyill
849 Oak st, Brockton, Mass

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA namas, 12 kamba
rių namas, trims šeimynoms gyven
ti, atnešantis $300 randos į metus, 
parsiduoda už $1,400. Reikalinga 

■ mokėt tik $200 ar $300, kitus išmo
kėjimais. Pardavimo priežastis per
sikėlimas savininko gyvent ant kon- 
tru. (21)

Juozas Maurušaitis
71 Baxter st., So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Juozapo Bagdo
no, Kauno guK, Vilkmergės pav., 
Anikščių -paradj Vitutiškių dv»ro 
Metai atgal girdėjau gyveno Cleve- 
’an, Ohio. Jis tiats lai atsišaukia 
arba "kas špi? -ji tino malonėkit pra
nešti šiuo ądresji:-, • (20)

Antanas Goštautas
14 Sh*ridan st) Bridgsport, Conn.
-------------- . ■ ■- ■ “ z; ■ ■■ —

Pajieškau Antano Petraičio. Tara
su sod., Mankunų vals., Raseinių pav.. 
Kauno gub. Jis pats ar kas 
malonėkit pranėšti.

Kazimieras Petraitis 
1336 Reedsdal* st. N. S.

Pittsburgh, Pa.

Pajieškau pažįstamų Tado Mašioto, 
Antano Mašioto ir Stanislovo Kyet- 
kauskio, gyv*na b*n* Mahanoy City, 
Pa. Visi ji* Kauno gub., Raseinių 
pav., Klambarko dvaro. Jų pačių at
sišaukti ar kas juos žino meldžiu 
pranešti. (18)

Mateušas Junčius 
1023 Wint«r st., Philadelphia, Pa

PARSIDUODA Karčema geroj vie- 
to, apgyventoj lietuvių prie didelio 
trakto, kur visada žmonių judėjimas. 
Platesnių žinių kreipkitės pas (19) 

J. M. M.
BOX 64, Providence, R. I.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai, visai mažai vartoti, parsiduoda 
iš priežasties—savininkas išvažiuoja 
Į kitą miestą. Gera proga kam rei
kalinga, parduodu nebrangiai. Maty
ti galima bile kada. (19)

K. J.
291 — 4th st, So. Boston, Mass. 

Trečios lubos.

kitas
(20)

Pajieškau brolio Mikodėmo Dubau- 
skio. Kauno gub.. Raseinių pav., Sar
tininkų vals., Aukštupiu kaimo, pir
miau gyveno Chicagoj, III. Jo paties 
atsišaukti ar žinančiųjų meldžiu pra
nešti.

Petras Dubauskas
49 Ten Eyek st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Juozapo Galva
nausko, girdėjau gyvena Brooklyne: 
paeina iš Kšuno gub, Novo-Alek- 
sandrovsko pav, Čedasų vals, Daie- 
čių kaimo. (20)

Jokūbas Galvanauskas 
4748 Racine st, Chicago, III.

Pajieškau savo pažįstamų ir drau
gu iš Suvalkų 
kabudžio. 
kaimo ir 
nešti.

E comp.,

Aš 
turiu

gubernijos nuo Griš- 
paeinu iš Pentiškių 
svarbių reikalų pra-

John _
12th Infant. Reg.

Nogales, Ariz.

Puskunigis

Pajieškau savo pusbrolio Aluizi- 
iaus Gedgaudo iš Kretingos miesto. 
Kauno gub., pirmiau gyveno Cleve
land, Ohio. Meldžiu atsišaukti.

John Sudman
P. O. BOX 750, So. Manchester, Ct.

Pajieškau Juozo Barzdaičio, Su
valkų gub., Starkų kaimo, gyvenu 
Montreal, Canada, iš kur atvyko 
Amerikon. Jo paties atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

Vladas Valentinas
189 R. R. avė., Bridgeport, Conn.

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

John Zikar
2344 W. 23rd pl„ Chicago, III.

Pajieškau pusseserės Anelės bag- 
doniukės ir draugės Paliūnės Man- 
kauskiutės, abi Vilniaus gub., Trakų 
pav., Dvareliškių sodžiaus, 
čios ar kas kitas praneškite.

Monise Bagdoniukė 
1412 Western avė., N. S.

Pittsburgh,

Jos pa- 
(;S)

Pa.

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

S. Kaptais
183 Niagara st, Toronto.

Ont. Canada.

Pajieškau Juozapo Stankaus, Kau
no gub., Šiaulių pav., Valakų sodos. 
Jo paties atsišaukti ar kas jį žino 
meldžiu pranešti, (21 >

Joe Stasiulis
BOX 69, Twins Falls, I.lnho.

Pajieškau pusbrolių Franciškaus, 
Juozapo ir Kazimiero Aleksandravi
čių, Kauno gub., Telšių pav., Gardi- 
navos parap., Buzinų viensėdijos. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
oraaašti. (18)

Kazimieras Praspalauskas
Bos 769, Kenmore, Ohio.

Pajieškau Zofijos Bernotaitės, 
Kauno gub., Telšių pav., Peilių sodos 
Meldžiu jos pačios atsišaukti ar kas 
žino apie ją pranešti.

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

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

Zosė Geležauskutė
36 lst st, Brooklyn, N. Y.

A. A. IZIDORIUS YU6KIS 
3-čią d. balandžio, 1917,

Mirė Izidorius Yuškis, Kauno gub. 
Raseinių pav., Šilalės par., Rudolių 
»od. Velionio giminės ar pažįstam' 
norint platesnių žinių kreipkitės par

WM. DRANGINIS (19) 
P. O. Bos 174, Frankfort Heights, III

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

K. C.
193 C st., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA 1916 metų motor- 
eiklius, ir sidekaris su dviem sėdy
nėm, Indian. Labai gera proga no- 
•intiems pirkti. Parduodu todėl taip 
>igiai, kad nenoriu duoti agentams 
uždirbti; už naują mokėta—$325.00. 
Dėl platesnių žinių malonėkite kreip- 
aes ypatiškai arba per laišką šiuo 
adresu: (18)

L. Bagdonas
9 Bellevue avė., Montello, Mass.

FARMOS! FARMOS! 
Parsiduoda pigiai Wisconsin 

Valstijoj.
Prie miesto, netoli Eagle River, su 

niškais ir be miško, parsiduoda ant 
abai lengvų išmokėjimų. Farmos 
>arsiduoda po 20, 40 arba 80 akrų 
;emės, galima pirkt mažiau arba dau
giau, kiek kuris nori. Kaina 40 ak
oj žemės nuo $550 iki $1,000 ; 20 ak
oj galima pirkt už $300. Norintieji 
jlatesnių žinių rašikite lietuviškai, o 
oš atsakysiu viską teisingai, nes aš 
oats gyvenu ant farmų. (20)

JOHN JESEVICH
P. O. BOX 302, Eagle River, Wis.

$5.00 VERTĖS KNYGŲ DYKAI.
Kas pirks musų naują patentuotą 

britvą $5. vertes, tas gaus visas čio
nai minėtas knygas dovanai.

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

sius ................................................... 20
Lietuviškos Pasakos Gražiausios 50
Naujos ir Visokios Dainos .... 50 
Teisingos Paslaptis Apie mo

teris 2o
Paslaptis Burtininkų........... ..— 25
Vadovas arba Tiesų Patarėjas 1.00

Pasiųsk $5.00 įdėjęs į registruotą 
laišką arba per money orderį, o mes 
tuoj prisiusime už $5. britvą ir už 
$5.30 vėrės knygų dovanai.

Adresas: (?)
BUDRIK BARBER SUPPLY 

3343 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

B NEPIRKITE i

WILKES BARRE, PA.
A. a. Jieva Vaicikunienė. 12 kove 

1917 m. persiskyrė su šiuo pasauliu 
naro numylėta žmona, su kuria pra
gyvenom* 35 metus draugėje. 28 m 
gyvenome Amerikoje, todėl pranešt 
šiuomi visiems, kad mano geriausia 
orietelka persiskyrė su manim ant 
visados, palikdama mane didžiausia
me nubudime. 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 nuliūdimą.

Vincas Vaiciekunas (18)
21 Luzerne st., Wilkes Barre, Pa.

Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame

rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji galit 
kreiptis laišku šiuo adresu: (30) 

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

APSIVEDIMAL

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 17 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
25 metų, turiu knygvedžio darbų. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųst pa- 
reiksla, atsakymų duosiu kiekvienai. 

F. I B. (18)
Madras Hotel,

143% IVashington st., Portland, Ore.

Pajieškau apsivedimui mergino® 
»r našlės bevaikės ne senesnės 35 
metų. Katros neturit vaikino, o no
rite gaut seną vilkų ir rast gerą lai
mikį, atsišaukite. Atsakymų duosiu 
kiekvienai (19)

S. Vilkas
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, mylin
čios dorą gyvenimą. Aš esmi 23 me
tų, turiu gerą darbą. Meldžiu atsi
šaukti, platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. (19)

F. Zimmer
371 E. Curtis st. Būtie, Mont.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 24 metų, geistina, kad 
butu laisvu pažiūrų, sutinkanti imti 
civilišką šliubą. Aš esu 25 metų. 
Meldžiu atsišaukti. Atsakymų duo
siu kiekvienai. (18)

V. Aleksinas
1516 llth avė, Rockford, III.

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
>pecialis 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 
"or Profit” magazinas yra vieninte
liu progresyvišku piniginių reikalų 
žurnalu ir turi daugiausiai ėmėjų, 
(šparodo kaip $100 užauga į $2,200; 
išsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-ms 
mėnesiams dykai.

H. L. Barber (?)
530—28 W. Jackson Boulevard.

Chicago, III.

APSIDRAUSKITE.
Būdamas National Accident Insu- 

rance Society bendrovės agentas aš 
apdraudžiu nuo netikėtinų atsitiki
mų (inšiurinu) suaugusius žmones, 
mažus vaikus, namus, rakandus ir 
viską kas tik yra vertingu. Su visais 
inšiurinimo reikalais meldžiu kreip
ties šiuo adresu: (19)

National Accident Scciety
647 Main st., Hartford, Conn.

Steven \Vebber Room 441, 
D’Esopo Bldg.

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVĮ."

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 čionai pirkti farmų, gauni 
kuogeriausį patarnavimą. Kaip at
važiuosi čia gyvent, gausi da geres
nį patarnavimą ir pagelbą, visaip 
kaip tik bus jums reikalinga.

Atvažiavus čia gyvent, ners ir su 
familija, ir išsirinkus farmą kur nė
ra namo, kompanija duos namą pa
gyventi pakol pastatys naują visai 
uždyką. Tai yra Sanbo-n’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, Morčiaus 20, nu
sipirko 40 akrų. Petras Federovich, 
iš Cleveland, Ohio, Morčiaus 29, nu
sipirko 800 akru. Tonis Balsis, iš 
Akron, Ohio, Apriiiaus 4, nusipirko 
40 akrų. Antanas Zapalčius ir Juoza- 
Dąs Galinis, iš Duųusne, Pa.. Apri- 
liaus 12. abudu nusipirko po 80 akrų.

Musų kolionijų yra tarpe puikių 
■ežerų ir upė bčera nuo musų koloni
jos į miestą. Gali atvesti ką tik no
ri miestan vandeniu. Pas’storokit, 
dar yra gana laiko pradėjimui ant 
farmų šį pavasarį. Parduodam po 
40 akru 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 vaikinu vasarnamiuose ir kitose 
vietose. Pirkit farmas nakol dar yra 
laikas, nelaukit pakol karė pagimdys 
badą miesto gvvenime. Farmerys 
niekad bado nekes. ir nematys blogu 
metų. M. J. AUGULIS Lietuviškos 
kolioniios "GAUSA” direktorius, at
sakys jusu la'škus ir duos jums ro
dą kaip pirkti farmą pagal jūsų tur
tą. Rašvkit dėl platesnių informaci
jų. ‘ (19)

SANBORN COMPANY.
%Lithuanian Colony "Gausa”

Director, 
EAGLE RIVER. WIS.
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Gelžkelio laikro
dis sriubelių už- 
si.kainas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo-

dubeiiavais vir- 
l.abai tei

singas, ypatingai 
žmonėms, 

tikras iai- 
ar.t 20 me-

’ ■ - ’y'-: *■ v< ,»-'V JkU/į tas su išrašytais

šals.

gelžkeliu važiuo jantiems 
kuriems rei is visuomet 
kas' žinoti. Gvurantuotas 
ut. YįKitiegas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime •• laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
resa.tiš $*.7"> C. O. D. ir p. r.-iuntimo 
ašuisu teise jums vi ką peržiūrėt.

•iei busi neužgar.Idiotas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. 1‘ ūkus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laisrodčiiu. (?)

EXCELS1OR WATCH CO.
006 Atkcaaeum B’dg. CHICAGO, 1LL

I
!

arimas

VIENI NEPASISEKIMAI. 
(Monologas).

—Jei... Žmogus gyven
damas ant svieto viską pra
leidi pro save. Vargsti ir 
lauki laimės, štai ji ateina, 
bet šmakšt ir praėjo!...

—Kiek vargo ir visokių 
nelaimių turėjau praleisti 
pakol sulaukiau laimės. Sa
ko, laimė visur, tik reikia 
mokėt ją surast. Ilgai galvo
jau, kokioj vietoj lengviau
siai man butu laimę sueiti ir 
pasigauti ją i savo rankas. 
Priėjau prie to išvedimo, 
kad pavasario metu laukuo
se žmogus jaučiasi laimin
gu. Kad šaltinis duoda ne
tik vandeni, bet ir turtus, 
džiaugsmus ir laimes. Juk 
visokių šaltinių gamtoj esa
ma. Galų gale atėjo man iš
ganinga mintis, j ieškot šal
tinių ar pavasario lauko. Ir 
kaip tik prisiminiau, kad 
yra miestas vardu šaltinių 
laukas, o gali tatai vadinti 
ir pavasario laukas, kai]) 
nori, tik pasakyk Spring- 
field, o bus ir vienas ir ki
tas: ir šaltinis ir pavasaris. 
Kaip puiki ta anglų kalba! 
Vienu žodžiu gali pavadinti 
ant syk net du skirtingu 
daiktu!

—Kad tave bala! Kodėl 
pirma aš to nežinojau. Da
bar jei noriu galiu pasakyt 
melą, o girdintis gali supra
sti, kad sakau teisybę. Kaip 
puiki ta anglų kalba!

—Atvykau i tą šaltinių ir 
pavasario lauką, pasileidau 
jieškot laimės. Išvaikščio
jau skersai ir išilgai, bet lai
mės nėr ir nėr. Išlandžiojau 
požeminius urvus, kaliau 
juos tolyn, bet laimės vis 
nėr, o vargas tik šaipos ro
dydamas savo meiteliškas 
iltis.

—Mąstau sau, kad sunkiu 
darbu laimės nieks neranda. 
Kaip aš galėjau to pirma ne
suprasti. Vis žioplumas.

—Aš galiu būti diilvyris- 
artistas. Tegu tik pasiro
dau ant scenos pagrindų, o 
visas teatras tratės nuo del
nų plojimo. Laimė taip ir 
šypsosi man savo žavinga 
šypsą...

Prisidedu prie teatrinin
kų ir reikalauju, kad man 
duotų dvi geriausias roles. 
Aš žinau, kad jeigu viena 
nenusiseks, tai kita patai
sys, o jei abi blogai išeis, tai 
publika pagirs mano pasi
šventimą ir darbštumą. Bet 
mulkis impresario-rc žisieris 
man sako, kad aš nei vienos 
gerai nesulošiu.

—Spjoviau ir nuėjau na
mo, bet mano kotletai, ku
riuos palikau ant stalo, kad 
sušveitus po teatro repeti
cijai, velniai žino keno nas
ruose pragaišo. Prakeiktas 
rainys lyg tyčiodamasis iš 
mano susiraukimu ir nepa
prastos mimikos šiepė savo 
haltus dantis, išžiodino nas
rus ir laižėsi savo raudonu 
liežuviu.

—Kad jam kiaurai išeitų! 
sukeikiau supykęs. Nieks 
kitas kaip tik jis mano kot
letus turėjo sušveisti. Iš- 
tikrųjų bučiau sulošęs pui
kią tragediją, jeigu tas ma
no priešas nebūtų išmovęs 
per langą, . . _

__Tai tau ir laime tame 
pavasario įuke! Vieni ne
pasisekimai!

—Po didžios pergales ant

( Kauno, užsirakiau pape’o 
■są, be: užsimąstęs nei neit; 
tau, kaip degtuko liepsru 
pradėjo spi.giu.t man pirštą 
Kad tave šimts balanų—su
šukau trenkęs i žemę pape- 
rasą ir degtuką ir įsikandau 
nudegintą pirštą. Kad ir 
persimas nesvietiškas, nors 
imk ir tampyk kojas.

—Bet ar tikėsite, kad ne
laimėje kariai? tupi pasislė
pusi laimė. Man i galvą 
mintis tik tokt!—aš galiu 
būt daktaras!

—Kokia puiki ir išganin
ga mintis!

—Tiesa, gydyt aš nesimo- 
kinau. Ir kokiems biosams' 
man tas reikalinga? Ant 
svieto tiek daug sutrukusiu 
širdžiukių. Kodėl aš to pir
ma nesupratau! Senmergių 
širdis gydyt—tai puikiausia 
profesija, o laimių kartais 
gali rasti daug daugiau ne
gu tame nelemtame pavasa
rio ar išdžiuvusio šaltinio 
lauke. Tik reikia nusipirkt 
akinius prikabintus retežė
liu prie ausies, nušveist gra
žiai kamašus, išpresyt keli
nes ir jau viskas, ko reikia 
širdžių daktarui. Akinius 
rytoj nusipirksiu, o kelines 
galiu pats išprosvt per nak
tį gražiai ištaisęs ir padė
jęs lovai po Šieniku.

—Geriausias balsamas 
sutrukusioms širdžiukėms 
—tai meilės tragedijos arba 
nors ir romansai.

—Ištikrųjų pradeda man 
sektis. Nusipirkęs akinius 
pas žydą, kuris gatvėj turė
jo išstatęs savo nešiojamą 
kromeli, einu gatve, o čia 
kaip tik muvinpikčių teat
ras, kur ant iškabų atmale- 
voti meiliškos tragedijos ar
tistai !

—Puiku. Tik reikia susi
rast dabar pacientų, o biz
nis jau eina.

—Sakau, kad pradeda 
sektis, tai nei nežinai kaip 
laimė pati traukte traukia^ 
si tau Į rankas. Žiūriu, kad 
i tą patį dalyką kaip ir aš 
žiuri dvi jau ne pirmo pa
vasario rožės, ir viena jų 
kaip tik ant mano laimės 
maloniai išsišiepė, pridary
dama ant savo fizionomijos'

•omą raukšlių, bet ką 
tų raukšlių paisysi, juk 
r geriau* nes tai aiškus 

vėd lakai eirdies sutvukimų 
—o akis taip ir žavėja.

—Kiliu matot, aš nebv- 
koks prastas vyrukas—dagi 
su speksais visai gerai išro-: 
dau. Tat ue tik su viena, bet 
ir su abiem aš tuoj susipa
žinau ir kai bematant suta
rėm eiti pažiūrėt tos puikios 
meilės tragedijos. ,

—Savo pirštų 
žiūrėjęs kelinią 
lūs, 
sprunka 
Įžangos teatrai! neįeisi 
leisti panelėms, ka 
man iikietą nupirktų _ 
ne tik rtbmandagu, bet ir vi
są biznį gali sau suspoilyt.

—Biznis tai biznis! Biznis 
tik ant melo ir apgavystės 
remiasi, kitaip jis nebūtų 
biznis. Plano panelės supra
to geriausius mano norus ir 
tikrumą mano žodžių, kad 
esmi iki vakaro labai užim
tas ligoniais, liet nuo astuo
nių esmi liuesas ir labai bu
čiau linksmas, jei jos butų 
malonios eiti su manim te
atram Sutiko!

—Rodėsi, kad tik tris 
žingsnius padariau ir štai 
iau aš savo draugo kamba
ryj.

—Žinai ką: sutikau dvi 
puikias merginas ir suta
rėm eiti teatran, bet aš pi
nigų neturiu, paskolink man 
doleri. Beje, merginos dvi, 
o man vienam lig ir per
daug, eikš ir tu sykiu, busim 
po porą.

—Laimėjau.
—Abu draugu ir aš su do

leriu kišeniuj nuėjom teat
ran, išpirkau tįkietus aš ir 
jis po du ir einam i '’rendez- 
vous” širdžiukių susitikti.

—Prakeikta laimė! Du 
pirmesni už mus jau nujojo.

Ir vėl po vieno nepasiseki
mo pasipylė riša eilė, bet 
jau nepasakosiu, nes jums 
nusibodo klausyt, pasaky
siu tik kad ir aš pats dro
žiau iš to pavasario ar šal
tinių lauko Į. Dulut, kad iš 
viso manės taipgi liktų tik 
”dul,” dacol!

Vienas Draugų.

galais ap- 
kisenių ga- 
kad laimėpajutau,

man iš rankų. Be 
. , o

d jos li
tai
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i
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Lietuvių Korporacija išmieravo 20,000 akrų žemės l.farinette pavie
te, aplink miestą kur yra bažnyčios, ir mokyklos. Žemė labai darlinga 
auginimui visokių javų: Rugių, Kviečių, Miežių, Avižų, Bulvių ir ki
tokių daržovių. Javai galima parduot tenpat už gerą ka>ną. Apie 
100 familijų jau čia yra apsigyvenę. Mes parduodam savo žemę ir 
samdom 600 darbininkų prie musų lentą plovyklos per čielus metus, 
todėl (laukelis farmerių eina darban į tas plovyklas kada nedirba sa
vo žemės. Gera proga tiems, kurie nori apsigyveni tarp savo žmonių 
smarkiai augančioj kolonijoj, kur yra bažnyčios ir mokyklos arti mies
tų ir geležinkelių. Rašykit tuojaus užklausdami kaslink žemės kainų ir 
mokesties pas CHAS ZEKAS (10)

UNITED LAND & INVESTMENT CO.
127 N. Dearhorn Str., (Room 808), Chicago, Illinois.

.X. • ♦ •Šeimini- 
naitę: — j 
tą ir ištuok

Tarnaitė 
kambariu as 

šeimininkė 
Kaip tai 
šiuot!

Tarnaitė: — 
tik šiukšles, 
paliksiu.

1J •'itlO

perpyku 
neši: osi?

1

1 UI 1

LS1UOS1U

■1'3:1 '■■ir.1.

Na a jausis n 
deiis oro ats; 
jlmo
Perspėja
bus oras 
ar 24
Tai a
!as, 
l:škas
m&s
a ut o iu a tiškai. 
Labai gražios

Prakt?
—Aš nežinau 

ketų padaryt, 
vaikščiotų da u y. au la ip t 
o nesigrūstų tari i elev< 
rius — teiravosi depai 
ir.entinės sukru os savir 
kas.

— Tas lengva padaryt — 
atsiliepė juodvridis. kuris 
tarnavo ant ck-atoriaus.— 
Tik išimkit iš ?levatoriaus 
visus veidrodž- is ir suka- 
binkit juos ant liptų sienų, 
o tuomet risus moterįsį 
vaikščios laiptai:.

Oro atmainas parodo slo- 
ti.-iio tarpduryje figūros, 
lauk arba pasislėpdamos 

Aparatus 6*u> 7*^ colių didu- 
Ir.ui i.-varantuocas. Šitą ter- 
. pasiunčiam- per ekspresą 
». gavę S1.01) arba už tiek 

Nelauk, bet užsisakyk sau 
(?)

FISHLEIGH & CO. (Dept. E 13),
CHICAGO, ILL.

/S

r< w w ;

formules 'X

\ s..nii- pr-ati- 
p».s«‘ šiuitiiu-r! » 25 ’.
Itv VISM'A- .•.juivkvsr, 

*1X0.1 Jįaillc lliaiaakvli tiesėti

F. 4D. rk utki: jt co. 
24—U SastagtM St-eet, »cu Tark. f

Į “Keleivio” Skaitytojas.
Gerbiamieji:— kuriu pre

numerata pasibrige malonė
kite atnaujinti. r.<s sulyg tra
sos taisyklių priversti b y si m 
sulaikyt. Taipgi melct'inme 
ir savo draugus pakalbini už
sirašyti ^Keleivi“ kaipo 'ik
rai darbininkišką laikrašti, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininky rei
kalus.

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

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors, parašę laišką neužkli- 
iuoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokiu laišku niekados ne
siustu. nes Amerikoj ar laiš
kas užjipytas ar Beužlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c., 
kitaip tą Etišką numeta arba 

už ji primokėt adresa-reikia 
tui.

IEXTRA! |

”Ke!.” Administracija.

Laikrodėli?

J

į
ii

į Šioj gadynėj r.ieks negali ap- ' 
m sieit be laikrodėlio. Tai pirkite <! 
iy laikrodėlį mano Krautuvėj, kur 
Jp yra puikiausias pasirinkimas. 
!« Perkant laikrodėlį. Lenciūgą 
ly ar žiedą reikia mokėt tik po 
v $1.00 į savaitę, kol išmokėsi su- 

derėtą sumą.
S Taipgi pajieškau agentų 
c Mass. valstijoj. Patiriraas ne- 
tį reikalingas. Kau ja galima už- 
’į? sistatyt pinigais arba nejudina
mi ma turtu (properte).

Galima lengvai uždirbt po $20.00$ 
į savaitę. Kreipkitės. !'

APTIEKA

| Lietuviai Kliaučiai |
...... ..

sntaisozr.* ir raproei- j 
name tonus.

I
fII;

!(

V Hokir* Vyratns Drabrciua 
Siursme sns Uls.-.'<yno 

Ižvalotne,

Vienintelė Kriaučių kompF.nHs įj 
So. Bestena, kur rišamo duoda 
.rer» ir gražų darbą uš prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL 

•į! Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suproait, 

kreipkitės pas mus. 
į SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
i 273 Brnadvay, S®. Uostos.

Tikros Lietuviškas 899 
Trejos Devinerios.

Yra tik dabar pargabea
V-- “V* tos iš Rusijos ir sudėtos

a&a ■ ■pa’rtil
!' - ceptą.

Dr. Gruning re 
Susideda iš švie- 
gatunkų šaknų h 

turinčių didžiausią 
Kaina

ų? vaisių
tėkmę gydyme įvairių ligų.

50 cer.tų pakelis su prisiuntimu.
Galima siųsti stampomis arba įvy- 

įioję tvirtai į popierą 50c. įdėję į ge
tą konvertą. Adresas:

Reikalaujame Agentų. (?)

THE LiTHUAlIlAN MAiL ORDER HOUSE 
3343 So. Halsted st.,

Chicago. III

Ei, Vyrai. Visi Paa

Y ODE i KO?
Jie nžlaiko gerų Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Brcatoy ir 259 D Streets 
SO- OSSTCH, MASS.

I

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausį

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasi‘e gražų patarnavimą.

3S2-3S6 st., Sg. Boston.

;Į AR NORI. KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

)>j Jeigu *aip, tai nusipirk
$ 
$ i

i

i

\i>

KREST KENDŽIŲ
?;}o Ji niekad nepamirš jus, 

kendžių gardumas priverčia ją 
m jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
(('visados Lovmey’a Crest Ken- 
■ tjdžių. Jeigu negali gaut kitur, 
J'; tai prisiųsk mums dolerį, c 
(|| gausi. vieną, svarą geriausių

Gerausias agentas Bostone.
K. ŠIDLAUSKAS

226 BROAD5VAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

r Tosingiacsia ir Geriausia 
r Sutaisom Re.-eptus su 
; 5 džiausiu ntydn.
i Į Lietuvos atvežti _______ J______

f Gyduolių galite gauti, kokias tik į 
^pasaulije vartoja, ts
randasi lietuvis aptiekorius.

«
H 
nI
*

& Š£*

Hotel Sterling
Lietuviškas Hotelis

Lietuviškas hotelis 12 pt kap.
Lietuviai, kuriems reikalas 

yra apsistoti, arba turėti reika
lus

BRIDGEPORT. CONN. 
apsistokite švariame lietuviška- + 
me Kotelyje. Vieta tikrai puiki 
ir prieinama lietuviams, čia -j: 
galima pernakvoti, pavalgyti, j‘ 
išsigerti visokių trankų ir parų- į 
kyt- T

Kambariai parsamdomi vienai jį 
nakčiai, ant ilgesnio laiko, ar- -£ 
ba ant visos sąvaitės.

HOTEL STERLING | 
THOS SAGEYIČIUS SAVIN. I 

4 Crescent avė. Cor. Sterling st., T 
BRIDGEPORT, CONN. J 

S

Siutus ir kitokius
Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS'®
Užtikrinam, kad Jus aučėdyait pinigų ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mm iman 
materiją ia gerųjų firmų ir primieruoit* 
rūbą pagal žmogų, lodė! nesudarko žmogau* 
išvaizdos ir būna tvirtesni

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAU PIGIAI IR GERAL

d

7į
<1

š

TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
122 W. BR0ADWAY, 
SU. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. 3oston—21015
KiAieRaRaieRreeaRrtfrmc t

I

Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

GERIAUSIU LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

E. J. Mažeika

Tąipgi užlaiko visokius

£ MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 
| LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt.

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

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

I

1ĮĮ REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE- iįj 
$JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.$ 
$ Jų tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, 
jj rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunči«nt S5 
!«tuojaus apturėsite.di

t !'Uai
I ----- , -----, -----

(!(Amerikoj išdirbti} kendžių. 
r ■ ......... ...... ■

j

Receptus 
nežiūrint
ar

nes , 'j*

&r iš
- atūerikooiiki. j;

taipgi visados £

EDVARD DALY, Savininkas | 
18 Broato, So. Btslon, z

Galite reikalaut ir per laiškus, iį 
o me3 per ekspresą gyduoles at- i- 

j i siusime. *

I

GRAMAFONAI NUO 15 DOL. LIGI 150DOL.

i
— didelis pasirinki-

Reikalaukite pilno, lietuviško ka-
ii

prisiuntimuL

kokie yra padaryti, pas mus yra dėl 
kitose kalbose

TREJOS DEVYNERIOS 

T REJANKA

* <

-ė --------------------------
i

PILVINIS & ZALDOKS
233 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

y « ’

Visi, kurie mylite muziką ir dainas atkreipkite atidą ant musų 
paslųlymo Columbia Gramafonų ir lietuviškų rekordų. Su vėliausio 
išradimo pagerinimais, išduodančiais čystai skambantį balsą.

Visokie lietuviški recordai, 
pardavimo. Taipgi rekordai ir 
mas.

Susideda ii e? įz-irių gydančiu Ž0U9 ir iatnif. 

Sutaisyta su degtini arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaisfu arba karčiu 

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vieša pake i i litų gydančių 

augmenų užmerkti ; vienį kvorta čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba iivirti ėystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pus« stikfclio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
229 Bedford Avė, Brooklyn. M. Y.^3 Kampas Nortb * ws gatvės. OM

L) Dainos!

i 
i r r<: T 
£ 
i

iliustruoto 
taliogo — DYKAI.

Prisiųskit už 2 centu štampą

S
iI
i i 
įl ■

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

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARES BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

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

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųsies dokumentus 

pairome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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V i ve la France! Kmsmilf iicijos.
i i

1775 mete is susivienijusių 
revoliui inių Amerikos kolo
nijų ko 
nomas žmogus, 
nelįs pasikalbėti 
greso komiceti 
mas neturėjo . 
mų. 
iis aivaž.„ 
kad i iv & 
giCS 
kalbėt 
paaiškėjo, 
yra iš Fi 
yra slaptas 
džios pasi 
defei kilu: 
nijose r 
buvo pave 
bėgi ir biui 
ku tarp F- 
vojančių u. 
čių.

šiandien g 
atstovai 
upę 

a?

gresan atvyko neži- 
Jis sakėsi 

su kon- 
u. Nepažįsta- 
jokių Įgalioji- 

. .C ' ikė iš kur nei ko 
vo, tik reikalavo, 

priimtų; Būrelis kon- 
ių radėjo su juo 
Pesikaibant jiems 

, kad jų svečias 
•ar.cuzijos, kad jis 

franeuzų val- 
mr.tinys, atsiųstas 

\. glijos kolo- 
revoHudjos. Jam 
e<.a tėmyti dalyku 

kai; ir tarpiniu- 
aneuzijos ir ko- 

' laisvę amerikie-

Ameriko- 
•velkina žy 

1- rancuzijos de- 
hingtone. Gilus 

i tas musų en

žmoni-, 
mią g 
legatų 
ir stiprus pai 
tuziazmui itaneuzų delega- 
t uos buvo padėtas šimtme 
tis ir pusė atgal.. Karštas 
draugia bumas tarpe Fran 
euzijos ir Jungtinių Valsti
jų siekia da už paskelbimr 
musų neprigulmybės, ne. 
franeuzai suprato mus daug 
anksčiau, negu mes šuorą 
tome save.

Franeuzų 
tė musų 
unkščia, 
pastebė
jų dėjimą. 
Li-idviko 
1 <■> i V o ■?
laisvė 
tikėjimų 
šiol da 
žemės.
sitenki 
naujos 
dėl jie . ,.
delegatą', kad pasveikinu? 
nauĮa respublika, kuome? 
amerikiečiai da nežinojo 
kad respublika pas juos ga 
lės būti.

Francuzijos pagalba buve 
galingas akstinas musu ne- 
prigidmybei įgyti.
Deano buvo nusiųstas 
Amerikos Paryžiun, 
gavo tenai 20,000 
armijai drabužių 
muškėtv. Paskui atėjo re- 
v oliuci j onieriams

C4

filozofai svars 
klausimą daug 

negu mes patįs j;
ome. Intelektuali 

I iudviko XIV ii 
i XV viešpatavime 
pagimdė abstrakt 

tdealą virš tautų ii 
., idealą, kuris ik 

. neturėjo vietos ant 
Amerikiečių nepa 

nime franeuzai matė 
gadynės šviesą. To- 
atsiuntė čionai save

A rt v

Šilas 
s iš

Jisa 
kareiviu 

ir 30,00(

amunici
jos ir pagalios Francuzija 
atsisakė net nuo teritoriniu 
ssvo ambicijų šiaurės Ame 
riko j.

Jaunas Lafavette atvykęs 
pasiūlė savo karelą. Jo var
dą amerikiečiai stato vieno; 
eilėj su AVashingtono vardu 
Kuo 
kad jo v 
ka.

,u
met Lafayette pamatė 
_ .leno kardo nėužten- 
jis sugrįžo Francuzi

jon atgal ir atsivežė su sa- 
armiją revoliucijonie 

riams Į pagalbą. Puikiausi 
Francuzijos pulkai atvyko 
pas mus po generolo Roch- 
ambeau vadovyste, 
su franeuzų laivynu, 
neleido anglams 
čionai’ sustiprinimų, francu 
zų kariumenė sumušė ang 
Ių generolą Corrnvallį.

Ties Yorktownu franeuzų 
kariumenės apkasuose buve 
daugiau franeuzų neg revoliu 
cijonierių. Ir anglų gene
rolas tuomet norėjo pasi 
duoti franeuzų karvedžiu’ 
Rochar'bc-au, bet franeuzų 
generolas neikalavo, kac 
pergalė butų užrašyta Wa- 
shingtono garbei ir kad 
Washingtonui Comwallis 
atiduotų savo kardą.

Per taikos derybas An
glijos atstovai 
kad paliuosuotos Jungtinės 
Valstijos butų 
Francuzijai, bet 
atsakė, kad jie 
Ameriką r.eprigulmingą, ne 
jie ja paliuosavo.

Amerika įsiskolino _ tuo
met Francuzijai ant milionų 
dolerių, bet kada karė buvo

pabaigta, Prancūzija padavė 
apyskaitą ir pasakė: "Štai, 
kiek jus man skolingi. Ati
duosit, kada galėsit.” Pran
cūzija atsisakė net palukų 
imti už skolas.

Kuomet Lafavette sugrį
žo Franeuzijon atgal, jis 
Amerikos konstituciją, į rė
mus apdarytą, pakabino ant 

‘savo sienos. Šalia jos bu
vo tuščia vieta. Ji buvo pa
likta Francuzijos konstitu- 

• • • njai.
Ir jam nereikėjo ilgai jos 

aukti. Amerikos revoliuci- 
;os atspindys iššaukė galin
gesnę revoliuciją Francuzi- 
oj. Ką franeuzų oficieriai 
latyrė Amerikoj, tą jie par
sinešė Europon. Napoleono 
štabo viršininkas Berthier 
šmoko savo taktikosAmeri- 
<oj.

Šiandien franeuzų komi- 
ija yra Washingtone. Vi- 
iani, Joffre ir kiti su jais 

įtvažiavę yra sveikinami ne 
ien tik dėlto, kad jie yra 

,arsųs vyrai. Amerika ger- 
-ia juos dėlto, kad jie yra 
?rancuzijos išrinkti atsto- 
ai, o Francuzija yra se
niausia ir geriausia Ameri
kos draugė iš visų šalių.

Jie atvažiavo čionai dėlto, 
:ad Francuzija šiandien 
įergyvena didžiausį pavojų, 
tokį ji yra kada nors ma
lusi, ir dėlto, kad šituo sun
kiuoju laiku mes nutarėm 
toti šalia jos, kad palaikius 
os vietą pasaulyje, kad mes 
nutarėm dalytis su ja savo 
artais ir gelbėti jai kuo tik 
■alime.

Idealai šitų didžiųjų dvie- 
ų respublikų yra tie patįs, 
vaip Francuzija buvo išti
kima savo principams, pas
kelbtiems 1789 metais, taip 
r mes buvom ištikimi savo 
lidžiam 1776 metų doku- 
nentui. ”Liuosybė, Lygy
bė ir Brolybė” reiškia, jog 
ulos nepaveržiamos teisės 
ra prigimtos kiekvienam i 
mogui; prie tų teisių pri- 
,uli gyvastis, liuosybė ir 
eisė būti laimingų.

Šituo karės metu musų 
irdis niekur taip netraukė, 
kaip Francuzijon. Ameri
kiečiai franeuzų armijoj, 
auni musų vaikinai, kurie 
ažiavo ir mirė už Francu- 
.iją, musų darbininkai prie 

. užeistujų — vis tai paro- 
lymas to, ką mes jaučiame.

Mes mylim Francuziją, 
nes. daugiau da negu Fran- 
uziją, mes mylim tuos ide
alus, už kuoriuos jis stovi.

Vive la France! Lai gyv
uoja Francuzija!

„Boston Globė.”

ROCHESTER. N. Y.
Musų progresas.

Pastaruoju laiku pirmei
vių bruzdėjimas žymiai su
stiprėjo. Nors čionai pir
meiviai niekad nesnaudė, 
bet visgi taip energingai ne- 
sidarbavo, kaip dabar.

Andai nedėidienio vakare 
S. L. A. 69 kuopa statė sce
noje veikalą „Pirmi Žings
niai” Biskį pirmiau to čia 
buvo antru kartu suloštas 
veikalas „Blinda,” kurį pa
statė scenoj D. L. K. Gede- 
mino Draugija.

Balandžio 21 d. buvo LSS. 
kuopos surengtas 
vakaras.” Visas 
pelnas skiriamas 
revoliucijos parėmimui.

Balandžio 22 d. buvo D. 
L. K. Gedemino Dr-jos pa
statytos svetainės 3-jų me
tų sukaktuvių apvaikščioji- 
mas.

Apvaikščioiime dalyvavo 
apie 600 žmonių. Buvo pra 
kalbos apie dr-jos veikimą ii 
įos finansinį stovį.

Kadangi svetainė da ne
išmokėta, tai buvo paduotas 
planas, kad nariai sumokė 
tų, t. y. paskolintų po 1C 
dol. penkiems metams be 
procento, bet pasirodė, kac- 
susidėjo toli neužtektin? 
suma, matomai ne visi na 
riai sutiko skolinti dešimti 
nes be procento, tai kada 
pirmininkas užreiškė, kač 
kas gali paskolintų dr-jai p< 
daugiau, o dr-ja mokės to 
kį pat, kaip ir bankas pro 
centą, tuojaus atsirado, ku
rie pradėjo dėti po 200 i’ 
300 dolerių ir kaip berną 
tant sudėta 3.000 dolerių 
Taigi dr-ja visą skolą už na 
mą atmoka, o savi skolinin 
kai jau nėra taip baisus. Pa 
galios pinigai įdėti svetai 
nėn daugiau apsaugoti ne 
gu banke. Vadinasi prade 
dame blaivai protauti.

Po prakalbų ir mitingo 
buvo Aido choro dainos, pa 
skui vakarienė, ant galo šo 
kiai.

Gegužės 6 d. čia rengia 
mos didelės tarptautinė 
prakalbos paminėjimui Ru 
sijos revoliucijos. Rengiu 
socialistai.

Gegužės 18 ir 19 dd. kai 
bės čionai LSS. kęliaujan 
tantis organizatorius d. J 
V. Stilsonas. K. Arminas

"Gėlių 
vakaro 
Rusijos

LEWIST0N, ME. 
Vyčių streikas.

Katalikai sako, kad

i

Aukavo: B. Davidonis, S. 
Pikelis, J. Griciunas, J. Jan
kauskas, P. Treinaitis, J. Jo
naitis, A. Linius, A. Biga ir 
V. J. Stankus — po 25c. S. 
Vitkus 23c., K. Dibulskis 
?0e. Smulkių aukų $1.85c. 
Viso $4.53.

Visiems aukautojams ta
riame ačiū. J. Stankienė.

Red. Prierašas. Money or
deris ant $1.53 buvo prisių
stas kartu su koresponden
cija. ‘Keleivio” Redakcija 
pasiuntė ji Robertui Mino 
Room 219. Russ Bldg., 
Francisco, Cal.

y

San

LAWRENCE, MASS. 
Musu krutėjimas.

Balandžio 14 d. moterų 
Šv. Onos Dr-ja turėjo Kau
kių balių. Publikos buvo 
apie 500, smagiai pasilinks
mino ir rengėjams pramoga 
davė pelno. •

Balandžio 15 d. čionai bu
vo Šv. taurino Dr-jos pa
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
d. J. Neviackas iš Worces- 
ierio. Pirmoj savo prakal
bos dalyje kalbėjo apie Ru
sijos revoliuciją, antroj gi 
įpio draugijų reikalingumą 
Kadangi draugija yra baž
nytinė, tai mažai žmonės i 
ją rašosi. Publikos buvo la
bai daug ir žmonės iš pra
kalbos buvo užganėdinti.

Balandžio 16 d. įvyko tau- 
Jninkų sandaros surengto 
maršruto prakalbos. Kal
bėjo p. A. Martus. Tų ponų 
kalbos jau žinomos ir never- 
,a iu nei kartoti. Jie kalba c/
įpie dalykus, apie kuriuos 
r supratimo neturi. Šneka 
tpie Lietuvos autonomiją, 
įpie jos neprigulmybę, ru- 
isžius ir pramonijos kom- 
janijaš, visai lyg nežinoda- 
ni, kad ateities pasaulio 
gyvenimui steigti pašaukti 
te tautininkai. Ateitis pri
guli proletariatui, o p. Mar
aus organizuojama kom
panija, tai praeities tvari
niai. Kas keisčiausia, kad 
itsirado tokių naivių žmo- 
lių, kurie net ir į raštinin
kus tos Martaus kompanijos 
tpsiėmė. Nieko nesaky- 
'iau, kad tatai darytų san- 
lariečiai, bet kad prie to 
nznio dedasi žmonės, kurie 
avė socialistais skaito, tai 
au prasta. Kiekvienam 
protaujančiam juk gali būt 
tišku, kad tai spekuliacija, 
kurios griebėsi musų smun
kanti nuo koto tautininkai 
ir klerikalai. Remeika.

v: c t

Iš Petrogrado praneš
ma,.............
din

pa
žinia apie paskan- 
įvo Žana, kuris 

Archangelskan su 
rusų revoliu- 

iais, padarė socialis- 
tarpe liūdną įspūdį. Lai- 

buvo paleistas jūrių

vi m

Kartu 
kuris 

atsiųsti

vėla norėjo.

atiduotos 
franeuzai 
jau rado

Motina.
r kamgi sūneli tu mane 

apleidi—
m vają šalelę ir brolius ma

žus?
kr tau čia nemiela, kad sve

tur keliauji?
kr rasi linksmybių tvanus?
Nuvykęs už jūrių į šalį kal

nuotų,
?u džiusi, ilgėsies šalelės 

savos;
fen tavo nelaimė nebus ap

raudota,
<ad žūsi kasyklų urvuos.
lei savo jautimais dalinties 

norėsi,
Svetimiems nedrįsi atskleis

ti jausmų,
Tad tarpe linksmybių tu tik 

tai liūdėsi,
Fikrųjų neradęs džiaugsmų.

beverki močiutė, dėl manęs 
nedžiusi,

fu širdį pripildei man mei
lės ugnim;

Kankintoju tavo aš niekad 
nebusiu, •

Jei tavęs palieku čionai su 
tavim. Mokinys.

________ _____ , b 
dievo noro nei plaukas nu( 
galvos nenupuola, reiški: 
Dievui to norint musų lietu 
viskas „faderis” perdaui 
artimais su vyčiukėmis gy 
veno, totel vyskupas atsky 
rė jį nuo jų ir ištrėmė ii 
Lewistono. Musų vyčiam' 
tas ištrėmimas buvo skau 
džiausią Dievo rykšte. Ji< 
nusprendė atkeršyt. Kadan 
gi Dievas jiems davė air 
faderį, tai jie sušaukė mi
tingą ir nutarė neiti bažny
čion ir sulaikyt nuo ėjim> 
įeitus viernu.osius, vadina? 
oakėlė prieš Dievą revoliu 
:iją. Aš sakyčiau bravo vy
čiai... Dėl taip svar 
baus reikalo vyčiams strei 
kuojant, švento Juozapo są 
iunga privalo pasirūpint 
streikierius sušelpti.

Patarčiau vyčiams užpro 
.estuoti prieš sąjungos or 
ganą kemešihį "Darbiniu 
ką,”'kad streikierių šelpime 
reikalais nepasirūpina.

Polio paukštis.

EASTON, PA.
Aukos gelbėjimui Tomo 

Mooney.
Čionai 21 d. balandžio 

1917 m. L.D.L.D. 13 kuopo 
susirinkime nutarta parom 
aukomis Tomą Mooney, ku 
ri kapitalistiškas teismą: 
nutarė pakart 17 gegužės.

Važiuoja į Kanadą. — To- 
onto miestan pastaruoju, 
alku iš Amerikos privažia- 
o nemaža ir lietuvių. Pa- 
tebėtina, kad amerikiečiai 
įiekad taip skaitlingai Ka- 
ladon nevažiavo, kaip pa- 
kutiniu laiku.

Toronto žvalgas.

kad 
imą 1 

plaukė 
grįžtančiais 
cijonieri 
tų ta 
vas buvo paleistas jūrių 
dugnan be jokio perspėjimo. 
Žuvo revoliucionierius Kar- 
povičius, latvių rašytojas 
Jonas Jansonas ir nemaža 
kitų žymių revoliucijonie
rių, kurie buvo pabėgę nuo 
kruvinų caro budelių Ang- 
lijon ir dabar grįžo tėvy
nėn.

Oficialis rusų Darbinin
kų ir kareivių Tarybos or
ganas dėl šito nuotikio rašo:

'Tas sunkus smūgis į pa
pą involiucijos širdį negali 
praeiti nepastebėtas.

‘'Revoliucinė Rusijos de- 
mokratiia privalo atsakyti 
-mugiu Į centrą, iš kurio bu
vo paleista torpeda.
''Demokratija turi žiūrėti į 
i tą žmogžudystę kaipo į 
jnrodvmą, kad Vokietijos 
valdininkai, tai niekingi 
veidmainiai ir kad jų •priža
dai nekenkti rusų laisvės 
reikalams yra tušti žodžiai. 
Demokratija turi atsiminti, 
kad vokiečių valdžios už
puolimas ant saujalės kovo
toją už laisvę parodo, jog 
Vokietija nesusilaikys nuo 
to, kad musų revoliucijai 
uždavus da naujų smūgių ir 
kad tuomet Romanovų gan
ia vėl mokės pakelti galvą 
idant atkariavus savo sos
tą ”

Taigi Rusijos revoliuci
onieriai kaltina Vokietiją 
j.ž to laivo paskandinimą. 
Bet Amerikoj likę rusai re- 
voliucijonieriai mano, kad 
tą laivą veikiausia paskan
dino Anglijos valdžia. Lat
viai revoliucijonieriai išva
žiuodami iš Bostono taip ir 
sakė: jei tik anglų valdžia 
sužinos, kad Rusijon grįžta 
daug revoliucijonierių, tai 
be jokios abejonės ji pasi
stengs Į 
tie revoliucijonieriai 
jos 
jai ...
Rusijos valdžią, nes šita val
džia nori kariauti iki Vokie
tija bus sutriuškinta, o re-, 
voiiuc-ijonieriai visokiems 
užkariavimams ir ”triuški- 
nimams” yra griežtai prie
šingi, todėl, suprantama, 
Anglijai ir rupi, kad revo- 
iiucijonieriai Rusijoj neįsi-

padaryti taip, kad 
” *; * ' 1 Rusi- 

nepasiektų. Mat Angli- 
rupi palaikyti dabartinę

ŠVIESK SAULUTE! 
Saulute skaisti, šviesk, 
Mano svajones paliesk; 
Nuliudusią siela ramink, 
Krūtinėj jausmų gaivini 
Spindulį šviesos ištiesk, 
Šaltąją žemę apšviesk— 
Į vargšo grintelę pabelsk. 
Iš miego vergijos prikelk..

L. Studentas.

MALONUS PAUKŠTELI. 
Malonus paukšteli 
Pračiulbėk linksmai, 
Te skamba po orą 
Tavieji balsai...
Jau senai aš laukiu 
Dainelės tavos, 
Kodėlgi nečiulbi 
Tarp rytų aušros? 
Štai aušta aušrelė— 
Prašvinta rytai, 
Atbunda iš miego 
Nuskurdę vergai. 
Tu mielas paukšteli, 
Paskleiski garsus, 
Gaivink jų krūtinėj 
Kiltingus jausmus. 
Tavoji dainelė 
Man miela, graži, 
Nuo josios paliekta 
Krūtinė rami.

L. Studentas.

Farmos!! | 
ip""1' 

||| Išdalinta po du akeriu r.uvaly- C' 
;■} ta žemė, viena karvė, dvi kiaulės, ||( 

ir 12 vištą, ant labai lengvų iš- H 
į mokėjimų. Šitai tai yra Jūsų gy- į.Į 
!) venimo laimė. Mes turime 60,000 !j< 

j)| akrų žemės. Galite pasirinkt sau |į!
vietą prie miestelio ir mokyklos. 
Mes norime s:~ —• -*—‘ '
Lietuvą.
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Telephoas: Bsck 3ay -Ižj# 
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINU’'
Valandos:

Nuo 1 iki 3 diena.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

«
I
d 

į
«//
I
p
'•’j Netoli didžiojo miesto knygyno, 
į BOSTON, MASS.

4
M

S. Baraeevičius.)
GRABORICS.

Palaidoju vi^uoje aplink.r;iuow i 
miestuose.

PATARS AVIMAS GERAS | 
IR ęiGUS.

Didelį palaidoju už 45 dolerius, Į 
mažą už 15 dcl

VL.?- . .
Parduodu Paminklus ir KvUt 

kas. Užlaikau autorobih .s grei
tam susinėsimu!. AtillikuS rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu greičiau, r.egu vieti
niai graboriai, r.es mano automo
bilius stovi visados ar.t kebo.

S. Baraeevičius
258 Broaduay, So. Boston, Maso. 

Telefonas: So. Boston 889-J.
r ’-tž '’i

I

f J. MATHUS $

Geriausias Lietuvio
$ SALONAS 13 HESTAU3AC7!« 
;j! Sveiki ifariaustos raSiss ąėrinąa! -’j 
■« ir užkandžiai. Patarnavimas prie- 
;| lankus. į

: Parankiausia Lietnviika užeiga.
J. MATBUS §

512 Broidvay. 3e. Sosto’!. Mm*. ?(

Paprastas Pasikalbėjimas 
apie Amerikoniškus 
Laikrodėlius

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

Du iš 18
Modeliu

Pasiklausk
Pardavėjų

WATERBURY

Plain Dial $3
Akmenuotas, su kitų 
brangių laikrodėlių 
ypatybėm, kaip geras 
varpstis, šriubeliai ir 
tt. Gvarantuotas.

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

Parašyk «avo pilna vardą ir adresą, iškirpk ir rinsk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stempą, l '.<! laiškas pas mus ateitą greitai.

i

Valstija

usipažir.ti su kiekvienu ser-
i-.ksi kr.lbp.nčhi vvru ir •••

Dyspepsija ir Ncvirinimas, Jakrm Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (beniorojdr.i), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali buri pasek ir. ingai gydomi Tainistos 
nainuose už labai mažą užmokesti.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie mnsu 
pasekmingą petodą naminio gydymo tokią smarkią 
ir chronišką .iri kaip Syfilis arba Kraujo užnuedi- 
jimas, Odes Ligos, C-onorea, Nerviškas Nusilpninąs, 
Sukrekėjimo Striktara, Pūslės bei inkstu Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina. »

fencsimasViiiies*9

M A5 noria su _
ę.-,r.či j. lietuviškai kalbančiu vyru ir tno- 

S5 teta p .saulyc. /.» neriu, kad jie mane 
Įg /.. . kaipo teisingą draugą ir c • reti ari—

kad žin- tų kas 25 esu—kuomi aš esu —ka a3 
čsu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra- 

Bę kilnų darbą, kur; ai dabar veikiu. 15 mano 
M paveikslo jus galite matyti, kad ai užsiėmiau 
2 medi’.:::■*•> praktikavime per daugel;, daugel; 
0E metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
H mano ilgų metų mokslo, tirinęjimt; ir patiri- 
q3 tno. Aš atidžiai studijivau ir tirinėjau tas se- 
Kr na;, hreniškas. giliai įsisėdusias ligas, taip 
B sunkiai gydomas ir apie karias kiti daktarai 
B j.Up mažai žino. AŠ noriu, kad kiekvienas 
8 sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
B savo negales man atnešti]. Aš jiems teisin- 
Mr gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
St ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykr.i 
K 7 -lamą Knygą ir skaitykite mc.no pra-

Pn-sisiniUlnkitc kopiją tes knv^cs šiandien. Jojo pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
šau leli:- žiaijos ir užtari tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris tr..-"tą žinoti ir sekti— 
ypač rvarSl t:<:a.«, kurie ketina apsivesti. Jeigu uorito 
živ'tl, kaip j;>- gali būti sugražinta Jašą senu laiką s~ai- 
ka.'o, stiprybė ir "yvir.sirras, j\:s turite tuo.įnus par.-:.
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. N- i ;, kitę mums pinigą—siuskite tiktai savo 

_____________ vanlą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
’______________ kupeno, csnačio aj ačioje. Liaus'--' m. k’ sunkiai u .dirbtus
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jes lai?.u pa-luotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimu priežastis ir kaip jusu negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

j;

Dr. J. RUSSELL PRICE Cc., L1101 —9 So. Clintcn St, Chicago, EI.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tucjatm pasiusti Visai dykai, apmokėta 

pačta jus.i brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė.................................
Gatvė ir No.............................................
Miestas



8 KELEIVIS.

VELNIAS IŠRADĖJAS
MISŲ SCENOJ!

Balandžiu 28 d. ”(Jabiji 
statė Grand Opera 
teatre trijų aktu 
"Velnias Išradėhm 
džiai P. Bu 
tis ne originale n mu. 
Petrausko.

Veikianči ą 
Dalyvautoji] 
tiek. Sutrai 
rinį Į krūvą 
šiaip:

Pragaro raštinėj, 
niai išduoda rai . 
garo viršininkui Boiz.ūou 
bui. Paskiausiai ateina Ar 
tojų velnias ir pasisako, ka- ’t’lC'iČ'l'Ol ■>> ' ' \ L ' ’.Y .? '• . •'' O'*

nei

J

House 
operą 

” žo-
(rain- 

rika M.

arus u ų 
virš tri

Vel- 
pra- ~1.,,

i
Kad
vi -3 •

. >iėmęs ir užsidėjęs publikai 
nematant.

Pragaro scena buvo per
daug apšviesta, misterijos 
buvo stoka.

Baletas irgi nepergeriau- 
iai išėjo—muzika sau, šo

kikai sau. Sakoma, kad 
kun. Kemėšis labai pasipik- 
’ino velnių užreiškimu ko
vos Dievui ir baleto šokiku 
trikotais.

Dailės žvilgsniu—veika- 
’as gražus. Muzika gana 
o: iginalė, nors vietomis jau
čiama ir pirmesnių kompo- 
z iioriaus kompozicijų.

Nors publikos suvažiavę 
ir iš kitų miestų, bet visgi 
teatro salės nepripildė. Pa 
i glaus milžiniškas išlaidas 
u.dėtas veikalo pastatymui

’ rengėjams pelno nedaug 
teliks. Reporteris.

UŽBĖRĖ 119 ANGLIA
KASIŲ.

Pereitoj Pėtnyčioj ties 
Hastings. Colo., angliaka- 
ykloj išliko smarki eksplio- 
ija, užberdama žemėmis 
19 darbininkų. Visi užber- 

žuvo. Liko 110 našlaičių 
62 našlės.

1
Į*

PERSEKIOJA 
VOKIEČIUS.

Laikraščiai tik ką pasi- 
’-y.-ė, kad Jungtinėse Val- 
tijose areštuota jau arti 
0,000 vokiečiu.

o šių metą 
vetimtaučiui, 
žia Amerika 
us valia gyventi 
aip pusė mylios 

arsenalo,

.1

■* t

na 
•ui.
o Q

Atuii- organizuoja koope
raciją duonai kepti.

suorganizavę 
kooperatyviškai: 
sudėjo kapitale

per tris n etų- i. 
no artojo ne..

Belzabu.bas 1;
Velniui išr ; t 
žmonių gumų :: 
kosi nieko nežin
Belzabubas "e m 
Plakamas A toi į V o 
galvoja naują gur 
būdą ir pasako Belz 

.kad jis pa siąs te 
stirną, kuii gj.-u.ami 
blogais nevieii a.. 
visi žmonės, jei ti 
bas Įeisiąs j: 1 us 
ūkininką ant tri' 
berną. Belzabu'- 
čia. Velniai džia 
dainuoja.
Visi žmonė: 

teks,
Pragare per

Pažymėtina, 
bijos’’ perstatą 
kė visas "Lku- 
bas ir visi v: t 
abudu broliai 
Kemesis. i>.. 
Velnias išduok; 
portą pranešė, 
vo pragarui J? *erną 
smagia 
Kemė: 
būt suprato, 
torius visus, 
koje lietuvišką k 
siunčia Į 
yra kaip 
nė.

Antras 
velnio darba

greit mums

Gi

tai kun.
i nusijucAe, 
is susiraukė

kad veikalo au- 
kiok tik Ameri- 

unigų yra, 
peklą, nes jų čia 
tik minėia skaitli-

y

.Moteris 
bendrovę 
j. et tA.ciLcJiS, _
25.000 dolerių ir padavė \ ai 
džiai reikalavimą, kad m 
korporuotų. Bostono mote 
ris kooperatyvišką kepykk 
rado vienintele pasekming 
priemone kovai prieš duo 
no? brangumą.

Prie kooperacijos duono 
kepyklai Įsteigti prisidėj 
daugiausiai žydiškų moterį 
organizacijų, pirkdamos še 
rus. Kooperacijos organi 
zatorė Mrs. Hoffman Wes 
End Mothers’ I.eague orga 
nizacijos prezidentė, sake 
kad Bostono darbininką 
pirkdami kooperacijos šėru 
($2 šėras) i porą dienų su
dėjo reikalingą kapitalą, 
kooperacijai pradėjus duo 
na kepti, kooperacija smar 
kiai išaugs ir pastatys duon 
kėpiams tokią kompeticiją 
Kad tie arba turės duoni 
pardavinėt kooperac-ijot 
kaina, arba uždaryt save 
bizni.

Nors tuose užreiškimuo- 
se perdaug optimizmo, kuo 
met miltams brangstant ii 
pati kooperacija negalė, 
duonos pigiai parduoti, te 
čiaus visgi reikia pripažin 
ui. kad toji moterų kovo, 
prieš maisto brangumą 
priemonė yra labai gera.

Dabar vėl 
elbiama, kad nuo 1 birže- 

"nci vienam 
su kurio val- 
kariauja, ne- 

‘‘ arčiau 
prie val- 

zu s ai eenaio, amunicijos 
?.b< ikos ar forto.”
Tai. vadinasi, Amerika 
i i: uja s i Vokietijos kat

eriu. o ne su jos žmone
lių Kaize”i3 tos karės da 
ejaučia, o žmonės jau 
ekiejami.

L. S. S. Vi to RAJONO 
KONFERENCIJA.

So. Bostone L. S. S. 60-tos 
kuopos svetainėje, 13 <1. ge
gužės, š. m., prasidedant 
nuo 9 vai. ryte bus L. S. S. 
Vl-tojo Rajono Konferenci
ja.

Kuopos, kurios da neiš
rinkote delegatų, malonėki
te pasiskubint juos išrink: i 
ir išrinktiems duoti manda
tus.

Gegužės 12 d. vakare Lie
tuvių svetainei, kertėj E ir 
Silver gat., bus vaidinama 
puikus Br. Vargšo veikalą 
"Kryžius.” Geistina, kad de
legatai su važiu tų iš vakare 
ir matytų perstatymą, kurį 
rengia pats rajonas.

Z. M. Puišiutė. 
LSS. VI rajon. sekr. 

5 Harlem st.. Vorcester.

DIDELIS
TEATRAS IS MEILESv

Penkip aktu drama. Sulos L. T. K. Viesulą iš Montello, Mass.
Surengtas rūpesčiu LSS. 67 kuopos

Subatoje, 5d. Gegužes-May, 1917 mA

L?

per-

Svarbu Darbininkams.
Ketverge vakare, geg. 3 

1. LSS. 60-toš kuopos sve- 
ainėj F. J. Bagočius skal
ys vieną indomiausių savo 
askaitų. ši paskaita bus 
š socializmo mokslo, kuris 
iandien iškyla ant griuvė- 
ių senos gadynės. Kiekvie
nai darbininkui begalo 
varbu yra išgirsti šią pa
kaitą.

Susirinkimas.
Kooperacijos mėnsinis su- 

irinkimas bus seredoj 
’egužės 8 vai. vakare, 
uvių svetainėje, kertėj 
iilver sts., So. Bostone.

Visi nariai prašomi 
ka: tingiausiai susirinkti, 
tęs yra daug svarbių reika- 
ą. Bus renkami delegatai i 
Sąryšio suvažiavimą, kuris 
•us 27 d. gegužės, Brigh- 
on, Mass. Valdyba.

8 d
Lie- 
E ii

kuo-

aktas atvaizdina 
ant žemės tar

pe ūkininkų, platindamas 
girtuokliavimą.

Trečias aktas atvaizdina 
pragarą su visais velniais, 
raganomis, jojančiomis ant 
šluotų ir aukso v 
(karūnom) vainikuotas s. 
Ldas. Velniai liūdnai 

avo likimą ir 
kerštą. Die 

tarpu sugrįžt t 
Belzabubas ir 
gana p ragai* ui 
Artojų Velnias 
tinę, kuri visą 
pražuvimą. Veli 
nos džiaugiasi, 
triukšmingi1: 
jų Velnią, g 
to. : 
niui duoda vaidą 
radėjo, pusk: ia . 
bininku ir dovan 
kuri prie ucx . g 
riša. Visi džiaug 
užbaigia:
Nereiks mums daugiau 

liūdėt
Ir nereiks vaitoti, 
Galim drąsiai jau pradėt 
Su Dievu kovoti:
Užbaigus d. 

da baletu.
Nuo ai’tisii: 

su nuo darbo 
kinusių, dc’ig 
galima, 
ūkininkų 
rusių jų ] 
galėjo būt 

Jeigu

dainuoja s 
reiškia ’

inikais
1

ap 
už

I

I

I

I|kiu maitinimo KLAU- 
I’ SIMAS PASIDIDINA.

j

i

ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

bet

Wt,sncsy apsakomų.O1

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

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo
nors neištikimose vietose, 
padėtų j saugių bankų kuri yra 
po Vaistibės priežiūra ir kuri 
moka visiems teisingų nuošimtį. 
Padėt į bankų galima ir po ma-

26
So.

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

JOSEPII A. MAYNAR-— PREZIDENTAS

AUTOMOBILIUS SU 8 SĖDYNĖM.
Veselijoms, krikštynoms arba šiaip- 

pasivažinėjimams. Reikalaujantieji 
Kreipkitės pas K. Šidlauską Į aptieka 
kampas Broadway ir C st. arba ~ ' 
Gatės st.. pas Chas Urbom Tel. 
Boston 168-M.

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias 
DRESES ir KITUS RUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate 
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikal* 
pasiuvu bi'ie rūbą į 24 valandas. To 
dėl persitikrir.kit mano užtikrinimi 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
luokit pasiūt man.

. Tel. S. B. 2134-M
124 E street, kampas Broad^ay

įįft LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?! • 

Neturėsi dargiau kal- 
tunuotų. resvų, krintan
čių, pleišką: uotų, ap
mirusių. žk Jžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuome: gėdinties, 

tas Jaro Tau ne- 
nemalonumų 

—jeigu tik urnai pra
dėsi varu t musų su
taisytus plaukams vais-

Pittsburge uždrausta 
avinė:! svaiginančius gėri-1 
aus moterims, merginoms! 
r kareiviams.

par

A

tus "Dcrmaftsga”. e-eresnių plaukam: 
vaistų už “Derma :gą” nėra!

“Dermafuga” padarys tą. kad Ta 
vo * plaukai bus taukus, švelnus ii 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinks 
Busi patenkintas s.vo plaukais! Ne 
oavydėk kitų p- tiems plaukams 
nes pats gali f.-.rC-ti dar dailesnius.

Reikalaujant pritiksime Tau pačtz 
suvis dykai išbandymui "sampilą”. 
Prisiųsk 10c štamo mis persiuntime 
lėšų, gausi išbandymai dėžutę “Der- 
matugos” veltui, sykiu ir brošiurą; 
.įžvardytą: “Puikus Plaukai”. 
ARGIL SPECIALTIES CO., 

« Dept. 12 •
?. O. Bos 37, Philadelphia, Pa.

Minėtas veikalas yra 
taip gražus, kad publika 
negali atsigirėti. Mon- 
telloje jau kelis sykius 
atkartojo ir visados pu
blika buvo užganėdinta. 
Bet Brightone, prie nau
jai įtaisytos svetainės 
kiekvieną žavėte žavės. 
Nepraleiskite taip pui
kios progos, atsilankyki
te kiekvienas, kuris tik 
myli gražumą. Tikietai 
nebrangus.

KOMITETAS.

26 Lincoln St., Brightone.
vakare. Perstatymas prasidės 7:45 vakare.

Dalyvaus gabiausi artistai iš Montello.

VASAROS LAIKE KUDI-

SAUGIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass,
Ncsveikuojant jūsų Kūdikiui 
iŠ priežasties maisto, duok jatn

EAGLE 

BRAND 
CC-\DE?-'8£D 

MIL K 

■r w e o « • o * Au.
Tasai švarus, maistingas pie
nas pasekmingai vartojamas 
jau suvirintu šcšiosdešimts 
metu. Ar tai namie, ar sve
tur, tasai lengvai gaunamas, 
lengvai sutaisomas ir visuo
met vienodas pienas yra 
gus kūdikiams maistas. 

; ŠĮ apskelbimą pasiųsk 
j Borden’s Ccndensed Mi'-k 

Ncw York City.
o kaip vartoti—Daaiškinsiin.

M. ANDRIUŠIUTĖ, 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

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

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

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

ŠOKIAI.
A. L. T. Sandaros 7 kuo

lą rengia šokius gegužio č 
L Šokiai prasidės 7:30 vai. 
'akare. Lietuvių Salėj.

Kadangi grajis puiki or
chestra, todėl kviečiame vi- 
5us, kurie tik myli šokti bei 
inksmai vakarą praleisti.

Darbininkų konferencija 
delei maisto brangumo.
Centrai Labor Union dar

bininkų organizacijos prez 
Ed. F. McGrady sušaukė 
specialę Organizuotų darbi
ninkų karės Tarybos konfe
renciją ant 3 d. gegužės, kad 
a.ptarius priemones kovai 
prieš maisto brangumą. Ma
noma priimti atsakančias 
rezoliucijas, kad reikalaut: 
iš šalies valdžios, idant to i . 
darytų viską, kas galima 
kad neleidus maisto spėkų 
liantams apiplėšinėt visuo 
menę. Jei valdžia nieko tm 
žvilgsniu neveiksianti, ta 
iki sekančio gruodžio mėn? 
šio, sako McGrady, miltą 
pabrangs iki 20 dol. už bač 
ką. o anglis iki 39 dol už to

REIKALINGI DAR
BININKAI.

Prie naktinių darbų. Pa 
geidaujama lietuviai. Kreip 
dtės Į Employers Ass\ 
Room 726, 88 Broad st. 
Boston.

VU1. 1 uo- 
nuo žemės 

kad 
nes 

išrado deg- 
svietą ves Į, 

ai ii .. ja- 
sokinėja ir 
kiną Arto- 

ZLanti iš svie- 
*>■]■>■* A/ -p1 -__ LUJ <A VC.

Velnio Iš- 
avo pagel
ia medali, 

jam pri- 
>.ningai

praneša, 
liūdėt,

, o v
Inu

A. ABAZORIUS PERSIKĖLĖ.
Pranešu visiems savo kostume- 

iams. kad aš perkėliau savo čevery- 
ų taisymo 

Street, šalia

A.
:C1 E st..

krautuvę ant 301 h 
Lietuviškos salės.

(?)
ABAZORIUS,

So. Boston

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją. išdirba 

Mentholatum C<. Prieš eisiant gult 
štepk veidą m :a per kelis vaka
rus, o padarys v.i ’.ų tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
una visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampomis. (17)

J. Rimkus
\ O. Box 36. .Holbrook. Mass.

se-
va-

PARSIDUODA. Labai pigiai 7 
iynėms AUTOMOBILIUS. Mažai 
žinėtas, naujas prekiuoja $1,575.00, 
parsiduoda už $600.

3 FAMILIJV NAMAS. 169 Bolton 
st., su toiletais ir gazais. 
$1,300.00, reikia įmokėt tik $100.00; 
duokit pasiulijimą. (?)

CHAS VRBON
26 Gatės st., So. Boston, Mass.

Geriausia
Lietuviška

t Aptieka ^2
Vertė

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos. Į

megt 
iaiku 
reikt 

Tečiaus 
vestuvės i 

oaštynės ir 
atvaidi 

riau. Jeigu ne P. i 
senos ukinu 
Šarkiutė, i 
scenoj jokio g. va.: 
ka nebūtų m ’

Velnio persi 
scenos tau: y1, c: 
Daug geriau 
kad jis savo r.:g

DUONA PABRANGO 
DVIGUBAI.

Bostone ir aplinkiniuose 
miestuose nuo pereito pane 
dėlios duona pabrango dvi 
gubai. Bakanėliai, ką bu ve 
po 5c., dabar po 10c., o ką 
buvo po 10 centų, dabar pc 
15 centų. Tai ve, kokią nau
dą darbininkams neša pat
riotizmas su savo karėmis.

Krute, 
ir O. 

i j, tai 
li-

Gi

) j

r>

n 3*1 r-. o
udii
)(K'
nu-

SOCIALISTU PARTIJOS 
SUSI V IEMJO.

Iš Petrogrado praneša
ma, kad lietuvių ir mažaru- 
.:ių socialistų partijos susi
vienijo su ”Bundu” ir pada
rė vieną partiją savo tauti- 
niems reikalams ginti. Nau- 
■oii partija leisianti savo 
laikrašti.

"Bundas” — tai didelė žy- 
»du socialistų organizacija.

f❖❖
❖
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Abehias silpnumas, X
jaknv. nevirškinimas,Bevcikimas

gimk.; ■ virškinimas serganti 
jime. Norint prašalinti t3s 
mčms, taipgi sustiprinti visą

Įprastas 
palieka labai 
slogas ir užb; 
organizmą, re i

užkietėjimas, 
line

‘"vi

kia

Inam padė
jo pasek- 
vartoti

Ji

H. S. Stone, Gph.D. j 
aw,i i

; ifeSu^ Specijalistas.

;! 10 m. So. Bostone. $
399 Broadway, 

įj SO. BOSTON, MASS.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
I

25e
50c
25 c
50c
20c
2i>c

1.00
1.00
50c

► 
d

(SEVEROS GYVASTIES BALSAKAS 

Sūdąs suetiprinančiai-gydantis
Kaina 75 centai

Kas a;is tai abejotų, tegu perskaito štai šitų laišką.

J.'

Gyvasties F. 
msilpnėjimo ir vai - 

pranyko po snnr.ud ajir- - 
Balsamo bonko3. Pr 
idant visi kiti, kur:- 

; gyduolę”. l!rs. Pa^ac i J

•'širdir.cai dėkavoju ui Severos 
ba: k atėjau nuo skilvio 
noro. Visi kentėjim-i 
r.--, S-vercs Gyvasties 
pabkc’.bti ’._i'.cra.'< iuoso. 
čia, -užinetą apie tą

:n. L3-
turčjan 

tai vic-

;i ken- 
.h, Vv’is.

taj- r*..;
Severe: ryduoles galima gauti eptickcse. Fraioma r i kalant i tikrą

Severas gyduolių, neimti jokių falaifikacijų. Jei vietoj aptiekoje pirkti 
negalima, užsakius bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rr.pids, lova.

a—■
i
i
i
i
I

’O

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

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

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.09 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gvd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............. 1.0.9
Gydu. nuo "komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Prcškos nuo nerviško galvos

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

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

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietnrys uždėjo maįijos 
dirbtuvę. Dirba visokią štoku daiktus. Jei 
nori gauti štoką katalogą, pr’siusk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite'taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 303. HOLBROOK. MAS3. 
č —i M, 1111—r—.>» i — i-a

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 prisiusim 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

)

į

Tsl.: 2787-.’

Dr. David VI. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

V alar.doa:
Nuo 8 iki 10 ryta. Nt>

2 iki 3 dienų, nuo 7
8 vakare.

t JI R INOVER STREET, 
BOSTON. MASS.
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. 226 Broadway, Kampas c st. So. Boston, Mass,




