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priverstiną kareivystę.
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KANADA UŽDARĖ DU
RIS AMERIKOS PABĖ

GĖLIAMS.
Jei kas norės pabėgti nuo 

Amerikos kariumenės į Ka
nadą, tas atras Kanados 
duris jau uždarytas. Kana
dos valdžia nori padėti Su- 
vienytom Valstijom suimti 
visus vyrus, kurie kariume- 
nei tiks. Penki vyrai bėgo 
Kanadon iš Riverside, N. J., 
ir Kanados valdininkai su
gražino juos atgal, paaiš
kindami, kad pakol naujokų 
registravimas Suvienytose 
Valstijose pereis, Kanados 
duris bus uždarytos jau
niems vyrams. Keliai i Mek
siką ir kitas šalis taippat 
esą uždaryti.

Amerikoj jau prasideda 
riaušės priš priverstiną ka- 
riumenėn ėmimą. Clevelan- 
de pereitoj nedėlioj socia
li, tai surengė ant skvero 
prakalbas. Policija užpuo
lė ant susirinkimo ir nu
traukė kalbėtoją nuo plat
formos. Žmonės už kalbė
toją užsistojo ir prasidėjo 
muštynės. Riaušių vieton 
pribuvo policijos rezervos ir 
susirinkusieji likos išvaiky
ti. Policija pagriebus pusę 
tuzino žmonių nusivežė nuo
vadom Žmonės nusivijo iki 
nuovados, kur įvyko kitas 
susirėmimas Ir da daugiau 
žmonių buvo areštuota. Mi
nia pradėjo bombarduoti po
licijos stotį ir išdaužė lan
gus. Tik raitai policijai pri
buvus žmonės likos išvaiky
ti.

Tokios pat riaušes buvo 
ir Chicagoj. Kapitalistų 
laikraščiai rašo, kad tenai 
policija nieko nesigailėjo ir 
lupo lazdomis, kad galvos 
net barškėjo. Areštuota 8 
žmonės.

Montreale, Kanadoj, kur 
valdžia da tik rengiasi kon- 
skripciją įvesti, taipgi pra
sidėjo riaušės. Kas diena 
žmonės taiso demonstracijų 
ir prieina prie susirėmimų 
su valdžia. Pereitoj nedė
lioj demonstrantai išdaužė 
franeuzų laikraščio „La Pa- 
trie” redakejios langus ir 
vaikščiodami gatvėmis šau
kė : „A bas la conscription !” 
(šalin konskripcija). Kon- 
skripcijai daugiausia prieš
ingas Montrealas, kur laug 
franeuzų gyvena. Kanados 
franeuzai mat labai nesu
tinka su anglais ir todėl 
priešingi anglų kariumenėn 
eiti. Franeuzų net kunigai, 
kaip antai „L’Action Ca* 
tholiųue” redaktorius kum 
Nadeau, agituoja prieš kon-! to, kad nuo 14 gegužės italai 
skripciją. Sakoma, kad! 
valdžia tikisi didelių sumi
šimų ir milicijai jau išdalijo 
patronų su kulipkomis. Ga
li būt, kad kils revoliucija.

Netoli Roankoe, Va., pra
ėjusį panedėlį Jungtinių 
Valstijų valdžia suėmė 300 
žmonių, priešingų konskrip- 
cijai. Sakoma, kad jie buvo 
pasistatę tenai kalnuose 
tvirtovę ir nutarę spėka 
priešintis.

Valdžia paskelbė, kad 
Virginijos ir Texas valstijo
se susekta didelė slapta or
ganizacija kovai prieš pri
verstiną kariumenėn ėmi
mą. Sakoma, kad per Mek
siką vokiečiai yra pristatę 
tai organizacijai da»g gink
lų ir jos tikslu esą pakelti 
revoliuciją. Valdžios šnipai 
keliatą žmonių jau suėmė.
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KANADA IR SAVO ŽMO
NIŲ NEIŠLEIDŽIA.
Kanados imigracijos vy

riausybė pranešė savo vai-i 
džiai, kad šiomis dienomis; 
labai daug jaunų vyrų ėmė 
eiti į Suv. Valstijas, nore-i 
darni matomai pabėgti nuo 
priverstinos kareivystės, 
kurią jau ir Kanadoj keti-; 
narna įvesti. Visi jie te-į 
čiaus buvo sulakyti. Kana
dos valdžia savo 1-----.-----
dc aštrų įsakymą kariume
nės ir imigracijos vyriausy
bėms, kad tinkamų kariu- 
n.enei amžiaus vyrų nei vie
no iš Kanados neišleistų. 
Tokį pat įsakymą gavo Mai
ne ir Grand Trunk geležin
kelių valdybos.
BAISI SKERDYNĖ ITA

LŲ FRONTE.
Pastaromis dienomis ita

lų fronte užvirė baisus mū
šiai. Su negirdėtu narsu; 
mu italai pradėjo atakuoti 
austrus Isonzo paupiu ir Ca 
rsos lygumoje. Nors aust
rai sutraukė daug kariuo
menės iš rusų fronto, bet 
šventojo tėvo tautiečių ata
koms atsilaikyti negali. Su 
kokiu įniršimu jie tenai mu- 

! šasi, tai galima suprasti iš

sakosi paėmę jau 24,000 au
strų nelaisvėn, o austrai sa
kosi paėmę per tą pati laiką 
13,000 italų nelaisvėn. Ita
lai veržiasi prie Triesto uo
sto ir jau tik 10 mylių nuo 
to miesto randasi. Kaip ro
dos, tai italai pradėjo šitą 
ofensyvą išdalies ir dėlto, 
kad nedavus teutonams su
traukti perdaug didelių spė
kų prieš francuzus, kur ir 
taip jau jie daug kariume- 
nės nugabeno iš rusų fron
to.

SUSEKTA REVOLIUCIO
NIERIŲ SPAUSTUVĖ 

BERLINE.
Berlyno policija susekė 

slaptą spaustuvę, kurioje 
vokiečiai revoliucijonieriai 
spausdino atsišaukimus i 
darbininkus. Profesionali
nių sąjungų centralio komi
teto narys likosi areštuotas, 
kaltinamas kaipo šalies iš
davikas.

PASIKĖSINIMO ANT 
KERENSKIO NEBUVO.
Praėjusioj sąvaitėj buvo 

pasklydęs gandas, buk Pet 
rograde buvo padarytas ant 
naujo karės ministerio Ke
renskio gyvybės pasikėsini
mas. Dabar gi iš Petrog- 
grado pranešama, kad tai 
netiesa.
RUSIJOJ ATEINA MIES

TŲ RINKIMAI.
Visa Rusija rengiasi 

prie ateinančių miestų rin
kimų, kurie bus laikomi 
tuo pačiu laiku visuo
se miestuose ir miesteliuo
se. Kandidatus stato bur
žuazijos liberalai ir susivie
nijusios socialistų organi
zacijos.
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Amerika prisidėjo,
Rusija pasitraukė.

”The Boston Herald” aiš
kina, kad Amerikos prisidė-* 
jimas karės bėgio nelabai 
nusvers. Jeigu Amerika 
butų prisidėjus kuomet Ru
sija kariavo, tai butų kas ki
ta; dabar Amerikai prisieis 
užimti tiktai tą vietą, kurią 
apleido rusai. Tiesa, jis sa
ko, rusai su vokiečiais da 
nesusitaikė ir ginklo da pa
dėjo, bet kadangi jų armija 
dabar vokiečių visai neata
kuoja ir kažin ar kada ata
kuos, tai sąjungininkams 
tas visviena, kaip kad Rusi
ja butų visai iš karės pasi
traukus. Vokiečiai savo pui
kus iš rusų fronto dabar 
siunčia Francuzijon prieš 
anglus ir francuzus, austrai 
gi savo spėkas iš rusų fron
to gabena prieš italus. A- 
merikos kariumenė Euro
pon nuvykus turės atsto
vėti tik tas teutonų spėkas, 
su kuriomis turėtų kovoti 
rusai savo fronte. Taigi 
Amerikos prisidėjimas są- 

keliu'išiei- jungininkų spėkų nepadi
dins.
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VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
UŽPUOLĖ ANGLIJĄ.
Pereitoj savaitėj keliūtas 

vokiečių orlaivių nulėkė 
Anglijon ir mėtydami iš oro 
bombas pridarė baisių daly
kų. Venam pajūrio mieste 
nuo sprogstančių bombų 76 
žmonės buvo užmušti ir 
sužeisti. Tarp užmuštų 
50 moterų ir vaikų.

174
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280 ŽMONIŲ ŽUVO 
AUDROJ.

Per Illinojaus, Indianos, 
Tennessee, Arkansas ir 
Kentucky valstijas perei 
tos sąvaitės pabaigoj perė
jo baisi audra, kurioj dau
giau kaip 280 žmonių likos 
užmušta ir 1,335 sužeista. 
•Daugiausia nukentėjo Illi- 
nojaus valstija, kur 92 žmo
nės likos užmušti ir 650 su
žeista. Tūkstančiai šeimy
nų liko be pastogės ir mate
rialiai nuostoliai sieks ke
liolikos milionų dolerių.

JOKIŲ SUBMARINŲ VO 
KIEČIAI PRIE AMERI

KOS NETURI.
Pastaromis dienomis A- 

merikos laikraščiai pripil
dyti buvo žiniomis apie ko
kius tai slaptingus „subma- 
rinus,” kurie „pradėjo rody
tis” Amerikos pakraštyje. 
Vokiečių užsienio ministeri
ja dabar vienai amerikie
čių žinių agentūrai paaiški
no, kad tuos „submarinus” 
turbut patįs amerikiečiai 
prasimanė, kad daugiau į- 
bauginus savo žmones. Vo
kietija jokių submarinų i 
Amerikos pakraščius nėra 
siuntusi.

LAUKINIS PATRIOTŲ 
DARBAS.

Iš Syracuse, N. Y., prane
šama, kad kolegijos studen
tai tenai sulaužė kaulus vie
nam savo draugui, kuris su
degino popierėli, ant kurio 
buvo atspausdintas Suvie
nytų Valstijų vėliavos pa- 

1 veikslėlis.

ANT FILIPINl 
NERAMU.

Ant Filipinų valdžia tiki
si sukilimo. Filipinai yra 
Amerikos pavergtos salo.;. 
Amerikiečių valdžios vietom 
žmonės nemyli, todėl mano
ma, kad dabar jie gali suki; 
ti. Sukilimo bijodamosi, a- 
merikiečių valdžia dabar tū
nai sustiprino apsaugą Vi
sa šalis esanti pilna kariu
menės. Kur tik nepažiūrė
si, ten kareivis su karabinu. 
Tai taip Amerika kariauja 
už tautų paliuosavimą.

Socialistai pradeda 
kovą už paspirtus.

Amerikos valdžia atsisa
kė duot socialistų delegaci
jai pasportų į Stokholmo 
konferenciją važiuot. Prieš 

• toki atkaklų valdžos pasikė
sinimą ant Amerikos pilie
čio teisių Socialistų Partija 
rengiasi pakelti didelę ko- 

i va.
Buvęs kongresmanas Ber

geris. vienas iš tos socialis
tų delegacijos, išvažiavo jau 

i į Washingtoną su dokumen
tais, kad paaiškinus valsty
bės departamentui tikrąjį 

• dalykų stovį ir grieštai pa
reikalavus sau ir savo drau- 

j gams pasportų.
Tuo tarpu advokatas Hill- 

!quitas, antras delegacijos 
i narys, gavo iš Tarptautinio 
! Socialistu Biuro sekreto
riaus Kamilio Huysmano 
šitokią telegramą:

„Atskiros tarybos su bul
garų, austrų ir finų sociali
stais jau prasidėjo. Atei- 
načioj sąvaitėj bus atskiri 
pasitarimai su vokiečių ir 
vengrų socialistais. Visų 
sutikimas beveik užtikrin
tas. Visuotina konferenci
ja bus ne anksčiau kaip 1 
liepos. Telegrafuokit, kas 
iš Amerikos važiuoja.” 

i Iš šitos telegramos matyt, 
’ kad visų Europos šalių, kaip 
neutralių taip ir kariaujan
čių, socialistai galės konfe
rencijoj dalyvauti, vien tik 

. "demokratiška” Amerika 
nenori duot savo socilistams 
pasportų. Hillcįuitas sako, 
kad Washingtono valdinin
kų užsispyrimas Stokholmo 
konferencijai nei kiek neuž
kenks, o tik parodys visam 
pasauliui, jog Amerika sto
ja karėn ne už demokratijos 
principus, kaip ji pati sakė
si, bet už savo kapitalistų 
reikalus.

Toliau Hilllųuit pasakė, 
kad pasportų klausimas da 

■ nepabaigtas. Išrinkti soci
alistų partijos delegatai rei- 

I kalaus savo teisių kaipo Su
vienytų Valstijų piliečiai, 

į kad pasportai jiems butų iš
duoti. Jeigu Washingtono 
valdininkai nenorės savo pi- 

| Rečiams pripažint jau ir ši
tų paprasčiausių teisių, tai 
Socialistų partija pakels ši
tą klausimą prieš visos ša
lies piliečius.

"Valstybės 
pozicija savo kraštutinumu 

•paprastai yra labai kvaila,” 
sako Hilląuit ”Juk šitai 
tarptautinei socialistų kon
ferencijai pamatą padėjo 
pats Suvienytų Valstijų 
prezidentas, kuomet jis pa
skelbė augštą savo taikos 
į rogramą, kurį priimti jis 
ragino visą pasaulį. Pažan
gus Europos elementai, tų 
tc.rpe ir socialistai, gavo 

, tuomet iš to "VVilsono pro- 
gramo į .vėpimo ir pradėjo 
organizuoti spėkas to pro- 
gramo įkunymui. Prie to 
(k.rbo nutarė prisidėti ir 
šios šalies piliečiai. Bet 
štai valstybės departamen
tu s tuomet varu uždraudžia 

prezidento programą 
•, \kinti. Iš to išeina, kad ši- 

j įdėjimą, kurį pats prezi- 
’it.is yra užgyręs, valsty- 
; Y parlamentas skaito iš

trintai darbu.”

d,

Mooney žmonos byla.
———~~“

Jau pereitam „Keleivio”; 
numeryje buvo rašyta, kad 
San Franciscoj prasidėjo 
Mooney žmonos byla. Ka
pitalistų spauda apie tą bylą 
tyli. Tik tiek yra žinoma,’ 
kad fabrikantai sudėjo 
$1,600,000 darbininkų orga
nizacijų išnaikinimui ir kad 
jie daro didžiausias pastan
gas, kad netik pats Mooney, 
butų pakartas, bet kad ir jo 
žmona butų nubausta, nors i 
ji yra muzikos mokytoja ir 
su unijų organizavimu nie
ko bendro nėra turėjusi.

Pereitoj sąvaitėj New 
Yorke gauta nuo Mooney 
tokia telegrama: ’Renos 
Mooney bylos klausimas 
prasidėjo. Kriminališki 
prasižengėliai Fikertas ir 
Kuna teisia nekaltą motel i, 
o giną melagingą liudininką 
Oxmaną. Įsidėmėkit tatai... 
Bus bandoma papirkti pri- 
saikintus liudytojus. Beša
liškas teismas todėl nėra 
galimas. Klausimas apie 
mano bylos peržiūrėjimą da 
neišrištas.”

Kita telegrama iš San 
Francisco praneša, kad pri- 
saikintųjų suolą stengiama
si išrinkti iš kapitalistų ar
ba ištikimų jiems žmonių. 
Kiekvieno kandidato į šuo
lininkus klausinėjama ar ne 
socialistas jisai ir ar nepri
guli prie unijos. David B. 
Carter pasisakė esąs soci
alistas ir jį tuojaus atmetė. 
Kandidatas gali būt tik plu- 
tokratų partijos—republi* 
konas arba demokratas.

DARBO MINISTERIJA 
PRADĖJO VEIKTI.

Perėjus Rusijos darbo 
ministerijai į socialdemo
krato Skobelevo rankas, 
tuojaus prasidėjo darbas. 
Visų pirma pradėta svars
tyti įstatymo sumanymą a 
pie įvedimą visose fabriko 
>e ir dirbtuvėse 8-nių valan
dų darbo; paskui seka įsta
tymo sumanymas apie strėl
ini laisvę, apie reorganiza
vimą fabrikų inspekcijos ir 
apie valstybinę darbininkų 
apdraudą.

sekretoriaus

UŽDRAUDĖ PRUSEIKAI 
PRAKALBAS.

„Boston Globė” rašo, k;?’ 
Phillipsburge, N. J., ir Kaš
tone, Pa., lietuvių sociali' 
tams buvo uždraustos pra
kalbos, kuriose turėjo kal
bėt* „Brooklyno socialistu 
redaktorius.” Mes spėjam, 
kad tai buvo drg. Pruseika 
Anglų laikraštis sako. kari 
prakalbos buvo uždraust, 
dėlto, kad policija nesupran
ta lietuvių kalbos.

KANADOS ŽMONĖS PRO 
TESTUOJA PRIEŠ KON- 

SKRIPCIJĄ.
Įvedus Suvienytom Vals

tijom priverstiną kareivia
vimą, Kanados militaristai 
taipgi sujudo agituoti už 
konskripcija. Darbininkai 
prieš šitą sumanymą smar
kiai protestuoja. Montrea
le pereitoj sąvaitėj įtaisyta 
milžiniška demonstracija 
prieš priverstiną kariume
nėn ėmimą. Po demonstra
cijos, kurioj dalyvavo 20,000 
žmonių, buvo mitingas. 
Kalbėtojai pranašavo, kad 
jeigu valdžia karišką įsta
tymą pravestų, tai Kanadoj 
galės kilti revoliucija.

STREIKAS PARYŽIUJE 
PLĖTOJASI.

Paryžiuje prasidėjo strei
kai. Visų pirmiausia su
streikavo moteriškų drapa 
nu siuvėjos, skrybėlių mo
distės ir kitos siuvimo sry- 
ties darbininkės. Jos parei 
kalavo subatomis liuosų po
piečių ir mokesties pakėli
mo, nes prie dabartinio 
brangumo jau nebegalėjo iš 
simaitinti. Kaikurios fir
mos siuvėjų reikalavimus 
išpildė. Dabar gi sustreika
vo virėjai ir patarnautojai 
bankų darbininkai, mėsinin
kai ir kiti. Streikas ka: 
diena plėtojasi vis daugiau.

RUSIJOJ PRASIDĖJO 
KAIMIEČIŲ SUMIŠIMAI.

Iš Petrogralo pranešama, 
kad Minsko gubernijoj pra
sidėjo kaimiečių bruzdėji
mas. Kaimiečiai su karei
viais konfiskavo kunigaikš
čio Sviatopolk - Mirskio 
dvarą. Milicija negalint 
žmonių suvaldyti. Panašių 
žinių ateina taipgi iš Sibiro 
ir Besarabijos. Enisiejaus 
gubernijoj (Sibire) esą su
naikinta 30 sodybų. Vietos 
Darbininkų ir Kareivių Ta 
ryba apskelbė toj gubernl 
joj karės stovį. Saratove 
gubernijoj kareiviai konfis
kavo visus garlaivius an’ 
Volgos. Orlovo gubernijoj, 
išgrobta keliūtas dvarų.

dc

SOCIALISTŲ MINISTE 
RIŲ ATSAKOMYBĖ 

PRIEŠ DARBININKUS.
Rusijos socialistai, kurie 

įnėjo laikinon vyriausybėn, 
už savo darbus turės būti 
atsakomybėje prieš Darbi
ninkų ir Kareivių Tarybą. 
Taip nutarė visuotinas Ru
sijos valstiečių suvažiavi- 

’ mas ir vidutinių socialistų 
! suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 48 organizacijos.

RUSIJOS PROLETARLA- 
TAS GINA ADLERĄ.
Šiomis dienomis kariškas 

teismas Austrijoj pasmerkė 
miriop Friedrichą Adlerą, 
kuris anuomet nušovė Aus
trijos despotą premjerą 
Štiurgką. Rusijos Darbi
ninkų ir Kareiviu Taryba, 
todėl kreipėsi į Tarptautini 
Socialistų Biurą ir visų ša
lių socialistų partijas, reika
laudama daryti viską, kas 
tik galima, kad išgelbėjus 
Adlerio gyvastį. Adleris, 
kaip ir visi socialistai, buvo 
didelis taikos šalininkas ir 
karštas kovotojas už žmo
nių laisvę.

Sako, Japonija
užpulsianti Rusiją.

Amerikos lakraščiai rašo, 
jog Anglija turi padarius su 
Japonija sutartį, kad pasta
roji užpultų ant Rusijos, 
jeigu rusai padarytų su Vo
kietija atskirą taiką.

Iš Petrogrado gi praneša
ma, kad Rusijoj dabar pasi
darė tokis industrijos kri- 
zis, jog Rusija būtinai turės 
pasitraukti iš karės.

Visos Rusuos darbininkai 
pradėjo streikuoti ir tokių 
reikalavimų fabrikantams 
statyti, kad šiems prisieina 
fabrikas uždaryti. Socialis
tai todėl pataria imti fabri
kas visuomenės nuosavy
bėn.

VOKIEČIAI SUGAVO 4 
LAIVUS.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Botnijos užlajoj vokie
čiui submarinas suėmė ketu
ris garlaivius, kurie ėjo su 
prekėmis iš Švedijos į Rusi
ja. Botnijos užlajoj subma
rinų tiek priviso, kad laivų 
plaukiojimas tarp Švedijos 
ir Suomijos likos visai su- 
stabdytas.

KERENSKIS IŠVAŽIAVO 
KARĖS FRONTAN.

Naujas Rusijos karės mi- 
nisteris Kerenskis išvažia
vo vakarų karės frontan ir 
manoma, kad jis apvažiuos 
visus frontus ir sugrįš Pet- 
rogradan tik už kokių trijų 
savaičių.

JAPONIJA PRISIUNTĖ 
SĄJUNGININKAMS 

PAGALBĄ.
Šiomis dienomis Japonija 

prisiuntė keliolika savo ka
riškų laivų sąjungininkams 
į pagalbą, o neužilgo pri
siusianti ir kariuomenės.

7,000,000 KAREIVIŲ UŽ
MUŠTA.

Išviso karės nuostoliai sie
kią 45,000,000 žmonių.

Iš Londono pranešama, 
kad anglų karės tarybos na
rys Arthur Henderson savo 
paskaitoj nurodė, jog per 
tris metus šios karės užmuš
ta jau 7,000,000 kareivių. Iš 
viso gi karės nuostolių, 
skaitant sužeistus ir nelai
svėn paimtus, esą daugiau 
negu Angį jo j yra gyvento
jų. (Anglijoj gyventojų, 
sulyg 1911 metų surąšo, bu
vo 45,370,530.)
SUBMARINŲ PAVOJUS 

MAŽĖJA.
Anglijos ministerių pir

mininkas Lloyd George pra
nešė parlamentui, kad pas- 
kutinėsmis trimis savaitė
mis medžioklė ant submari
nų davė labai gerų rezulta
tų ir kad pavojus kas diena 
eina vis mažyn, šį mėnesį 
paskandintų laivai busią jau 
daug mažiau, negu pereitais 
mėnesiais. Vokiečiai visą 
viltį turi submarinuose, bet 
Anglijos premjeras užtikri
na, kad submarinais vokie
čiai Anglijos nenuveiks, tik 
reikią visiems išvieno dirbt, 
reikią maistą taupyt, rei
kią kiekvieną sklypelį že
mės išdirbi ir įsėti, o Angli
ja atlaikysianti.
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PZVALGĄ ~
AMERIKOJ PRADEDA

SIAUST! CARIZMAS, 
nu*
kad

z

Pereitam „Keleivio” 
įeryje buvo rašoma, 
»ittsburge kapitalistiškoji 
aidžia uždraudė socialis- 
ams jau prakalbas laikyt, 
’askui atėjo žinių, kad In- 
lianapolyje policija užpuo* 
ė ant socialistų 
šgriozdė ofisą, 
laug literatūros ir suėmė 
celiata žmonių, 
užpuolimas buvo padarytas 
Chicagoje ant Centraiinio 
Socialistų Partijos ofiso. 
Dabar vėl pranešama apie 
tokį užpuolimą Pittsburge 
ir kitur

„Naujienos" sako:
’’Tų kratų ir konfiskavimų 

tikslas yra surasti 'dokumen
tų.’ prirodančių socialistų par
tijos 'nusidėjimą' prieš Įstaty
mus. Valdžia geistų bausmė
mis sustabdyt prieškarini so
cialistų veikimą.

”Ar ne tą-pat darė ir Rusi
jos valdžia, kolei tenai viešpa 
tavo carizmas? Ar r.e taip- 
pat elgiasi da ir šiandie Prūsi
jos despotai?

"Despotinių Europos va! 
tižiu darbai tečiaus gali dar tu 
rėt šiek-tiek pateisinimo tame 
kad tenai eina sunki kova tar 
pe valstybių ir kariškos ener 
gijos susilpnėjimas šalies vi
duje didina pavojų iš prieš' 
pusės. Bet koks pavojus grę 
šia iš lauko Suv. Valstijoms'. 
Joks. Vokietija negali nė sva 
jot ne tiktai apie užkariavim. 
Suv. Valstijų, bet ir apie Įsi 
veržimą i jų žemę. Todėl per 
sekiot žmones šioje šalyje už 
priešinimąsi karei yra niekt 
nepateisinama sauvale.

"Ir prie visa ko toks elgima 
si da yra be galo kvailas. Ko 
kiu slaptų raštų ir pienų tikis 
surasti valdžios šnipai, grioz 
darni socialistų 
socialistai 
organizacija, 
taria, jie praneša spaudoje 
visa, ką jie rengiasi padaryt 
jie pirma viešai apsvarsto; sg 
vo tikslus ir pienus jie n uola 
tos skelbia publikai. Krata: 
daryt ir jieškot kokių tai sle 
piamų dalykų pas socialistus 
kaip darydavo kitąsyk Rusijo 
žandarai ’palaimintuose’ Niką 
lojaus Paskutiniojo laikuose— 
gali ateit i galvą tiktai bepro 
čiui.

"Amerikos despotizmas 
kaip ir kiekvienas despotiz 
mas, neužsitiki liaudim, 
bijosi slaptų ’kymų’ 
liucionierių pusės, 
jam rodosi, kad tie 
rastų pritarimo žmunyse. An' 
kiekvieno žingsnio jam ėmi 
vaidinties suokalbininkai ii 
suokalbiai.’’

buveinės. 
užgriebė

Toks pat

ofisus ? Jul 
yra atvira legali 

Visa, ką jie nu 
praneša

Jisa 
iš revo 
kadang 
’skymai

Prezidento sekretorius at
sakęs, kad vyčius busią ga
lima šioj karėj sunaudoti.

"Keleivis" ‘ 
"lietuviškam vaiskui" 
kiek nepavvdi. Tik 
nesuprantam, kam dar 
tos telegramos reikėjo, 
naujokų ėmimo biurų 
visur. Kam kvepia 
jas, tas gali 
riumenėn ir be
REVOLIUCIJA IR LIETU

VOS KLAUSYMAS.
Leidžiamas Petrograde 

Lietuvos pirmeivių organas 
Naujioji Lietuva" rašo:
Rusijos revoiiuciją iškėlė 

larbo liaudis: darbininkai’ 
broletarai, ūkininkai, ką- 
•eivių rudinėmis apvilkti, ir 
ocialistinė inteligentija 
'ei moksleivija. Revoliuci- 
a į plataus gyvenimo pavir- 
į išvedė demokratiją, kaipo 
fidžiausią veikiančią pąjie- 
ą. Įnėjus A. Karenskmi mi 
dsterijon, Laikinoji Vyriau- 
ybė gavo stiprų fundamen- 
ą. be kurio ji vargu butų iš 
ilaikiusi. Iš kitos puses, i 
)arbininkų ir Kareivių a’-' 
tovų Taryba, Laikinosios 
vriausvoes veikimą koniii- ! 

įliedama, užtikrina, kad pig
iųjų darbo masių reik:; ii 
>us tinkamai aprūpimi.

Tai. kas Rusijoje atuiikc, 
eprivalo vienai tik iusų tan
ai naudos nešti. Rusijos re- 
oliucija tokios pat įtakos ir' 
etuvių gyvenime turi pa- 
aryti. Rusijos demokrati-į 
os 'laimėjimas — tai ir mir I 
ų laimėjimas. Demokrati 
os priešininkų nugalėjimas 
lusuose turi būti ir musų 
riešininkų nugalėjimas. .
Organizuotoji Rusijos de- 

nokratija, užkariavusi eilę 
ozicijų, jas tvirtina ir prie 
aujų užkariavimų-laimėji- 
iu ruošiasi. Mes privalom?: 
ą pat daryti, kad bendros Į 
ergalės, bendro laimėjimo) 
alsius išnaudoti. Šitai nė 
ienos minutės neprivalome' 
tžmiršti.

Mums reikia kuogreičiau- 
ia, kuostipriausia organi- 
uoties, kad lietuvių gyveni
ne užimti tinkamą demokra- 
ijai vietą. Mes turime būti 
erti revoliucijos ir tų demo-i 
iratiios uždaviniu, kuriuos 
evoliucija pastatė. Mums i 
ai reikia padaryti išvargin- 
os musų darbo liaudies rei-! 
alų vardu.

šitos laimės 
nei 

mes 
ši- 

Juk 
yra 

krau- 
prisirašvti ka- 

telegramos.

________________ _____________ K E L E1VI S.______

RE'. OLIl Cl.JOS NESU- | Tai jau paprasta tu logų 
LAIKYSI. i "aksioma"—jei kas neištirti

Tūli bijosi revoliucijos, I X— - — - -
kad ji reiškia krauju. Taip,Ar tas jiems taip aišku, kad 

j tas tiesa, kraujas neša' ? - 1 - -------
skausmą, o kartais ir mirti.! ipato pasaulį ir sako 
Bet kągi čia padarysi, kadj^a^ tai Dievo darbas, 
toks jau gamtos įstatymas, 
jog kiekviena gyvybė 

skausmą.
negimsta be

*a Dievo galybė

nereikia jokiu prirodymu

perna 
žmogus 
mo.

Taigi

ater 
Juk ir 
skaus-

ka re- 
kar

as priešingas 
voiiucijai dėlto, kad ji 
tais reikalauja kraujo, tas 
turėtų būti lygiai priešin
ga? ir savo motinai, kuri 
per skausmą suteikė jam 
gyvastį.

Revoliucijos negalima šu
tą bdy t nes kiekviena revo 

liucija yra naujos gyvybės, 
naujos dvasios gimimas, 
čia veikia ne žmogaus ran
ka, bet gamtos įstatymas. 
Kas sena, tas turi griūt.

Juk galima butų pasaky- 
i, kad žemės drebėjimų ne- 
urėtų būti: galima butų 
įasakyt. kad ir audros ne- 
eikalingos. kad perkūnijos 
įereikia. galima daug ką 
pasakyt, bet gamta to ne
paiso. Nepaiso ir (gyveni- 
nas.

Kada atmosferoj pasida- 
vietoj didelis 

audra, 
prisirenka 

erdaug elektros — trenkia

___________ , nes 
kaipgi kita p toks gražus 
pasaulis galėtų atsirasti. 
Juk ir trio »a pati savaimi 
iš žemės ne sdygsta.

Toks „im tsias” labai tin- 
Kas ne

sutvėrė ir 
pavyzdžiui, 
Peru res 

žiemos,

ka bemoks ams. 
aišku, tą Pievas 
viskas. Taip, 
pietų Amerikoj, 
pulikoj, kur nėra
tamsus žim-nės nežino, jog 
nuo šalčio vanduo pavirsta 
i ledą. Todėl 
tiko tenai -rilis 
ryto tie žmonės 
ran parsin-. šti 
rado tą var deni 
jie nuspren

kada sykį iš' 
ir kada iš 
nuėjo eže- 

vandens ir 
sukietėjusi, 

ė, kad naktį čia 
turėjo būt Dievas ir pada
ryt šitą "su buklą," 
ežeras į "akmenį" 
butų pavirtęs. Ir

nes pats 
juk ne- 
kuomet 

jie pradėjo melstis, o ledas 
tuo tarpu . no saulės sutir
po, tai jie tikėjo, kad Die- 

ir vėl stebuklą padarė, 
paversdami' °-
zera vėla i

Taip ir k

vas

Lietuvių reakcija—kleri- 
llfli iii čoliriinlroi iv r-otoi-

LAISVOS RUSIJOS HIMNAS
žodžiai K. Balmonto, muzika Grečaninovo. 

(Versta iš anglu vertimo).

I
Sveika Rusija jaunoji! 

Buk pagarbinta daina;
Tarp tautų jaunutė stoji, 

Buk galinga ir laisva.
II

Nepavergs jau niekas tavęs, 
Tavo saulė skaisčiai švies!

Garbė tiems, kurie tau davė 
Naujo vieko ir laisvės!

Sveika Rusija jaunoji!
Buk pagarbinta daina;

Tarp tautų jaunutė stoji, 
Buk eralinęa ir laisva.

III
Liejas daina sutartinė 

Visuos Rusijos kraštuos, 
Džiaugias darbo žmonių minios. 

Kad laisvai dabar gyvuos!
Sveika Rusija jaunoji!

Buk pagarbinta daina;
Tarp taurų jaunutė stoji, 

Buk galinga ir laisva.

| Skaitytojų Pastabos j
Giria savo.

„Vienybės Lietuvninkų” re
dakcija aiškina, kad iš trijų 
musų juoku laikraščiu—
„Kardo,” „Žvirblio” ir „Tar
kos"—geriausia yra 'Tarka,’ 
kurią leidžia tautininkai. 
Rusai sako: „Vsiak kulik 
svojo boloto chvalit”—kož- 
nas tilvikas giria savo balą, 

žąsinas. ..
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Vienas „Vienybės Lietuv
ninkų” bendradarbis šaukia 
į savo tautiečius: „Sukruski- 
ine tikslo j ieškot i.” Kaip tas 
jų tikslas išrodė—nepasa
ko.

z

VYČIAI SIŪLOSI KARIU 
MENĖN.

„Lietuviškam vaiskui’ 
jau pradėjo niežėt kaili 
Pajutę triukšmą, vyčiai ne 
benurimsta—norisi muštis 
Tuo tikslu jie jau nunešė 
Wilsonui tokią telegramą: 

”Woodrow AVilson.
Suv. Valstijų Prezidentas 

Baltasis Namas.
Washington, D. C.

"Šiuomi svarbiuoju momen 
tu, kuomet Suvienytos Valsti 
jos Įstojo į kariautojų eiles u? 
palaikymą švenčiausių demok 
ratizmo principų, Lietuvos Vy
čiai sykiu su visais kitais tik 
rais lietuvių patriotais, skai 
čiuje apie 30.000 stiprių vyrų 
prižada paramą Suvienyti 
Valstijų Prezidentui ir yra pa 
sirengę ginti Amerikos Vena 
vą ir principus, kuriais Jina 
yra surišta visuomet, ir visur, 
kada tik musų patamavimas 
bus reikalingas.

"LIETUVOS VYČIAI.
Militaristiška Komisija

John E. Karosas. 
J. J. Roman, 

V. Vashkevich.”

alai, jų šalininkai ir patai- 
unai—šiandien, lyg chame- 
eonai, stengiasi savo paviršį 
■akeisti-pagražinti ir šį me- 
ą savo reikalams neri išnau
doti. Tegu jie žino, mes, ak- 
yviai revoliucijai padėjusie- 
į, stiprus revoliucijos dva- 
ia tarptautinį demokrati- 
os laimėjimą išnaudosime 
avo liaudies gerui. Tegu 
ie žino, kad jų viešpatavi
mui, kuris Rusijos carizmo 
iaudžiai uždėtais retežiais 
i kėši, atėjo galas!
Šitai mes turime padaryti. 

Citaip, dėl „gražių akučių” 
r lipšnaus didžiausių musų 
riešininkų—„kramolos” (t. 
. laisvės!!!) malšintojų ge 
inimosi, mes savo revoliu- 
inės demokratijos pirmgy- 
nystę neparduosime.

Mums, lietuvių demokrati- 
ai, dar daug, labai daug rei- 
:ės kovoti. Musų gimtinė, 
avosios reakcijos slegiama, 
caro nuteriota, dar ne laisva, 
šimtinės liuosybės, musų 
iaudies pasiliuosavimo var
iu, musų revoliucijos, kovos 
r pergalės vėluvą mes priva- 
ome augštai laikyti. -

Kode! Francija, Anglija 
r Amerika nesutinka, kad 
klzaso ir Lotaringijos gy- 
’tntojai nubalsuotų prie ko- 
tokios valstybės tos provin
cijos tur prigulėti?.

•o- vienoj 
'-paudimas — kila 
Kada debesis 
oerdat.^ 
perkūnas.

Taip pat yra ir gyvenime, 
aip pat buvo dabar Rusi
oj: žmonės buvo perdaug 
brispausti, juose prisirinko 
>erdaug pagiežos—ir 
.ūdra, ir trenkė į caro 
ą perkūnas.

kilo 
sos-

BLOGA LIETUVOJ.
Šiomis dienomis Ameri

kos laikraščiai išspausdino 
nėjusią nėr Šveicarija ži- 
lią. kad 150,000 žmonių Lie- 
.u vo j badauja.

Dabar vėl "Tėvynės” re
daktorius praneša, kad „Tė- 
■ynės’ 
Ii jos
au.
i s,

‘ s
iams

adresu atėjo iš Šve- 
s žinia, kad Lietuvoj 
tikras badas. Augštuo- 
Šeinius ir Rimka muša 
Stokholmo amerikie- 

~.s telegramą, kad jie 
mogreičiausia siųstų Lietu- 
-on pagalbą.

Jeigu nežiūrint aštriau- 
ios vokiečių cenzūros ir 

storiausių kariumenės sie
lų šitie baisai galėjo pasiek- 
.i plataus pasaulio ausis, tai 
eiškia, kad musų Lietuvoj 
au labai bloga.

Centralis komitetas turė
tų kuogreičiausia išsiųsti 
’isus Lietuvių Dienoje su- 
inktus pinigus. Katalikai 

surinktas bažnyčioje aukas 
taipgi turėtų kuogreičiau
sia siųsti Lietuvon.

Bet jeigu Lietuvoje yra 
.ikras badas, tai reiškia, 
kad tenai jau maisto pris
migo. O jeigu maisto jau 
nėra, tai ir pinigai nedaug 
tegelbės.

is sukietėjusi e- 
vandenį.
•ligai daro. Ko 

jie nesupranta, tą jie aiški
na Dievo gilybe. Neprotau
jančiam ži .ogui žodis "Die
vo galybė viską išaiškina. 
Tečiaus pr >.aujar.čio 
gaus toks dalykų ja 
mas" negali patenkint 
gu aš, padėkime, i 
nors naujo padaryt 
su pirmiau, 
medžiagos, 
žino, kad i

zmo- 
iškini- 
z 

noriu ką 
i, tai vi

la man reikia 
Kiekvienas juk 
delno negalima 

išburti girnos medžių. Ma- 
žiausis vaikas žino, kad. 
kuomet ji? nori nulipdyti 
arkliuką, tai visų pirmiau
sia jam' reikia gauti molio. 
Ir lotvnų patarlė sako, kad 
iš nieko gali būt tiktai 
niekas. Tuo tarpu pas teo
logus iš nieko Dievas pada
ro visą pasaulį.

Tokioms-' pasakoms gali 
tikėti tiktai davatkos.

Jeū

Amerikos valdžia ir Tarptautinė Šeri aiistu 
Stokholmo Konferencija.

Šalčius, rašydamas "Vie
nybėje Lietuvninkų" apie 
savo kelionę į AVeshingtoną, 
prie savo pavardės stato 
Vadinasi, viso labo tik moky- 
*’g.” Vadinasi, viso labo tik 
mokytojas virto jau ”ger 
biamau" Šalčium. Pagyvens 
jis da ilgiau ant Fifth Ave- 
nue, imdamas š visuomenės 
aukų po $25 algos sąvaitei, 
tai ir „grafu” pavirs.

DAR APIE PASAULIO 
TIKSLINGUMĄ.

Kun. Bučio vedamas 
'Draugas” vėl kalba apie 

pasaulio tikslingumą ir Die
vo buvimą. Jis rašo:

"Negalimas daiktas, kad 
trioba savaimi išdygtų iš že
mės. Iš to kad ji yra, ma
tyt, jog buvo kas ją pastatė. 
Dar didesnis ir gražesnis 
daiktas yra pasaulis. Kas sa
kytų, jog jis atsirado be prie
žasties sutvarkiusios jį tas 
padarytų klaidą didesnę už to, 
kuris tiki, kad triobos dygsta 
savaimi iš žemės.

"Jeigu keliauninkas iš ap
svilusio degtuko supranta, kad 
ant- tuščios salos butą žmo
gaus, jei mokslininkas iš tit
nago atšaižėlės aštrumo Įspė
ja. kad ji yra protingo asmens, 
padaras, tai dar labiaus pasau
lio tikslingumas prirodo iš- 
inti, kuri jį padarė, pirma 
negu smegenys atsirado.”
Toje „išmintyje” čia, ži

noma, reikia suprasti Die-

PATENTUOTAS TAU
TIŠKUMAS.

„Lietuva* protestuoja 
prieš kun. Mickevičių, kam 
jis vadina savo bažnyčią 
„tautiška." Ji rašo:

”Mes norime dar syki užpro
testuoti prieš tai, kad vardas 
'tautiškas’ nebūtų valkioja
mas. Lietuviai neturi tautiš
kos bažnyčios, nei tautiškų ku
nigų.

"Lietuvių tautiškoji sriovė, 
kuri atstovauja tautystės 
principą musų tautoje, nepri
pažįsta Tokio dalyko, kaip tau
tiški kunigai, ar tautiškos baž
nyčios. šitie 'kunigai,’ kurie 
prisidengia 'tautiškumo’ var
du, nieko bendro neturėjo ir 
neturi su tautiškųjų lietuvių 
judėjimu ir savo bizniui nep
rivalo tuo vardu dangstyties 
ir tautiški mo principą žemin
ti. Jie gali sau vadintis ’ne- 
prigulmingais,’ ar kokiais ki
tais. bet tautiškumo vardą jie 
privalo palikti nuošaliai. Ir 
patįs tautininkai privalo visu- 
pirmiausiai į tai atkreipti aty- 
dą, jeigu iie negeidžia savo 
srovės sarmatos ir demora
lizacijos."
Iš to išeina, kad tautišku

mas yra jau „tautiškos sro
vės” užpatentuotas ir nie
kas to žodžio vartoti negali.

Jeigu jau taip, tai nuo 
šiol „Lietuvos” abazo patri
otus mes vadinsime „paten
tuotais tai tininkais.”

surengtą

’is nuvertė savo 
laizeru tarybų 
isai greičiau

Prezidentas Wilsonas rei
kalaudamas iš kongreso ka
rės apskelbimo, pasakė, kad 
„einame i karę ne dėl ker
što.” Prancūzija kariauja, 
kad atkeršijus už 1871 m. 

- Skelbiama, kad Amerika 
eina į karę ne dėl užkariavi
mų, o piniginę ir militarinę 
pagalbą siunčia Anglijai, 
kuri atmetė Rusijos dekla
racija, kad karė turi užsi- 
baigt be užkariavimų ir ka
riškų atlyginimų.

Kaip skaitytojams jau ži
noma, Rusijos revoliucionie
riai yra nutarę šaukti tarp
tautinę socialistų konferen 
riją kokioj nors neutralė 
valstybėj ir tuo tiksiu jie i? 
išsiuntinėjo visų šalių, soci
alistų partijoms pakvieti 
mus.

Gavo pakvietimą ir Ame 
rikos socialistų partija. A 
merikiečiai pakvietimą pri 
ėmė ir paskyrė tris atšovus: 
llilląuitą. Bergerį ir Lee. Tie 
tris gabiausi Amerikos pro 
letariato reikalų žinovai tu 
rėjo važiuoti Stokholman 
kad pasikalbėjus su kitų ša
lių gabiausiais darbininkų 
vadovais, ką turi daryti pa 
šaulio darbininkai,- kad kuo; 
greičiausia pabaigus viešpa
taujančių luomų 
skerdynę.

Ameiikos vai
prie kiekvienos progos giria
si, kad ji stojo karėn taipgi 
tuo tikslu, kad privertus Vo 
kieti ją kuogreičiausia taiky 
tis, šitai socialistų misijai 
rodos, turėtų kuodaugiausi? 
pritarti. Bet ištikrujų pasi 
rodė visai kas kita. Pono: 
Wilsono valdžia netik nepa 
rodė socialistams pritarimo, 
bet grieštai atsisakė duot' 
jiems pasportus konferenci 
jon važiuoti ir dagi pagrasi 
no kalėjimu, jeigu jie nuva 
žinotų tenai, kur susirinkt 
visų šalių darbininkų atsto 
vai kalbėsis apie karės baigi 
mą.

Atsisakydama duoti sočia 
sistų delegacijai pasportų 
valdžia paaiškino, kad toj 
konferencija yra vokiečių su 
manyta ir esanti šaukiama 
vien tuo tikslu, kad padarini 
tarp Rusijos ir Vokietijos at
skirą taiką.

Bet šitas pasiaiškinimas 
labai žioplas. But-buvęsis 
socialistų delegatas Hilląuit 
oasiulė valstybės ministeriu: 
Dansingui visus laiškus ir 
dokumentus, kurie jo ranko
se randasi ir kurie parodo 
kas ir kokiais tikslais konfe 
renciją šaukia. Jei valdžia 
butų panorėjusi šituos doku 
mentus peržiūrėti, ji butų 
persitikrinus, kad jos nuo
monė apie socialistų konfe 
renciją yra labai klaidinga 
Visų pirmiausia ji butų pa 
mačius, kad šitą konferenci 
ią sumanė ir šaukia ne vokie 
čiais; toliaus ji butų sužino 
jus, kad visų šalių socialis
tai nepritaria atskirai tai 
kai tarp Rusijos ir Vokieti 
jos, o reikalauja visuotinos 
taikos ir visuotinos demo 
kratijos.

Tečiaus Amerikos valdžia 
žinoti to nereikia ir ji Hill- 
quito siūlomų dokumentų ne
priėmė. . ? i

Bet ištiesų dalykas čia ne

itskiroj taikoj. Revoliuci
nis Rusijos proletariatas, ku- 

carą, su 
nedarys, 

pasistengs,
Vokietijoj taip pat ivyk- 

ų respublika. Ir šito Aine* 
•Įkos plutokratai daugiau 
ia bijosi. Jie bijosi visas- 
ietinės demokratijos, nes 
:uomet demokratija ateina, 
ai plutokrat-ija turi griūti, 
r lodei plutokratai bijosi 
arptautinės socialistų kon- 
erencijos. Jie bijosi tarp- 
autinio darbininkų solidaru- 
no, kurį jie buvo pasiryžę 
.pskelbti jau mirusiu.

Juk kaiė siaučia jau treti 
netai. Žmonių teisės visur 
lanaikintos. žiauri karės 
liktatura pakėlė šarvuotą 
avo kumštį ir, rodėsi, su- 
riuškins viską, kas tik vieš- 
lataujančioms klesoms drįs 
jasipriešint. Plutokratai 
nanė, kad revoliucinio pro- 
etariato judėjimas jau nie
kados neatsikels po to smu- 
:io, kokį jam uždavė ši karė, 
ledėsi, laimingi atėjo laikai: 
arbininkai piauna vienas 
:itą, o kunigai ir visokie 
irofesoriai griauja socializ
mo idėjas—žodžiu, darbas 
ina kaip iš natų. Liko tik
ai palaukti, pakol karė bus 
pabaigta ir maištinga pro- 
etariato dvasia ant amžių 
lalaidota.

Bei pasirodo, kad kunigai 
r profesoriai melavo, kuo
met jie aiškino, buk socializ
mas jau miręs, buk revoliu- 
ijos idealai ateityje jau ne
belies ramaus plotukratų 
jurvyno.

Visai netikėtai Rusijoj į- 
ryko baisi ekspliozija. Die- 
c pateptasai caras nusirito 
įuo sosto kaip agurkas. Ir 
as perkūnas, kuris trenkė 
’etrograde, pridarė daug 
baimės viso pasaulio plutok- 
•atams. Nes Rusijos prole- 
ariatas, apsidirbęs su savo 
Dievo pateptiniu,” šaukia 
au tarptautinį darbininkų 
uvažiavimą kad įsteigus 
Naują Internacionalą ir kad 
as Internacionalas paėmęs 
,luotą apvalytų visą pasaulį.

Štai kodėl jie persigando 
•arptautinės socialistų kon- 
erencijos.
Štai kodėl Amerikos vaid

ila neduoda savo socialistam 
basportų ton konferencijon 

. ’ažiuoti.
Visos kalbos apie tai, buk 

ą konferenciją šaukianti vo
kiečių valdžia, yra pasaka, 
tūriai tik kvailys gali tikėti, 
kaizeris tos konferencijos 
jijosi taip pat kaip ir Ame- 
•ikos plutokratai, tik kaipo 
gudresnis jis tos baimės 
,aip aiškiai neparodo, kaip 
ją parodė pastarieji.

„Internacionalistai,” smer
kdami socialistus už pripa
žinimą tėvynės, apkrikštijo 
juos social-patriotais. O 
kaip dabar, bus su tais rusų 
socialistais revoliucijonie* 
riais, kurie gina savo tėvy
nę nuo Hindinburgo?

” t vii,, kad— V Z

socialistai nepaklau-
Musų „Kova 

rusai 
sę d. Kapsuko rezoliucijos 
nuėjo bendradarbiauti kar
tu su 
šingariovu, 
chovskiu, 
nuilovu. Kad tik greičiau 
d. Kapsukas Rusijon nuva
žiuotų, kitaip visi Rusijos 
socialdemokratai ir sočiai 
revoliucionieriai socialpat- 
riotais pavirs.

Lvovu, Kanovalavu,
Godnevu Ša- 

Grimmu ir Ma

„Kova” persergsti Sąjun
gos kuopas, kad Brooklvno 
kairiųjų organizacijų kon
ferencijos ““ 
liucijos, jei 
kuopoms, 
atmestų.

Užgyrus 
liuciją, kuopos sykiu priva
lo panaikinti ir Įsteigtą Ro
mintą Rusijos revoliucijai 
remti, nes didžiumos rezo
liucija draudžia remti tuos, 
kurie kartu su buržuazinėm 
srovėm tėvvnės gvnime 
bendradarbiauja.

mazumos rezo- 
ji bus prisiųsta 
neužgirtų, bet

didžiumos rezo-

Gaila, kad d. Kapsukas 
išvažiavo; jis tik vienas pa
taikytų mus išvesti iš to 
užburto rato, į kurį mus į- 
vedė jo brookliniškė 
liucija.

rezo-

„Laisvė” aiškina mažu
mos rezoliucijos autoriui 
d. Michelsonui, kad jam 
"aišku” kada „nieko neži
nom”... Taip, nežinojom, k°- 
kią Rusijos revoliucionie
riai poziciją užims, o dabar 
jau aišku, kad didžiumos 
rezoliucijos autoriai nežino
jo, jog su jų diktatūra Ru
sijos revoliucionieriai nesi- 
skaitys.

Kariškas ekspertas ir gi
lus politikas Anthony Arno- 
ux sako, kad aliantus iš da
bartinio „deadlocko” gali iš
vesti tik Amerika, suorgani
zavus iki 1920 metų 2,000,000 
vyrų armiją ir pastačius ant 
karės fronto ne vėliaus 1918 
1 milioną kareivių. Delei to 
reikia surinkt nuo Amerikos 
visuomenės kariškų mokes
čių $150,000,000 kasmet, ka
rė vesti per 3 metus ir tuo
met bus pasiektas laimėji
mas—saužudystė!

Nes tatai sudaro aplin
kybes, vedančias šalį prie 
kruvinesnės ir drastiškes
nės revoliucijos, negu kad 
buvo Rusijos revolucija.
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

CLEVELAND, OHIO.
Bažnytinės "prakalbos.”
Nuo gegužės 14-tos iki 

19-tai, kunigas Maliauskas, 
"filozofijos, ir sociologijos 
daktaras," čia laikė "prakal 
bas." "Prakalbos" buvo ne
paprastos, taigi jos buvo sa 
komos šv. Jurgio koplyčią 
su pakylėjimu, giesmėmis, 
"bagaslavenstvomis” ir nvt 
su žmogaus sumušimu. Per 
šešis vakarus tasai tamsiau
sias apaštalas kokie tik ka
da buvo bandė išanalizuot 
filozofiją, sociologiją, socia
lizmą ir pasirodyt mokytu 
vyru. Tečiaus nieko nepa
sakė, išskyras melagystes, 
kurių tiek pripliauškė, kad 
netik i laikraštį nesurašysi, 
bet nė Į jaučio skūrą netilp
tų. Štai ką pasakoja tasai 
beždžionių kupčius apie so
cializmą ir darbininkus:

"Socializmo mokslas ir 
pats socializmas, ant tokių 
pamatų stovi, kad jam įvy
kus pirmiausia grius tikėji
mas, kuris yra kapitalizmo 
pamatu, kaip sako didžiau
sias socialistų vadas Mark
sas.” Vargšas, jis tą faktą 
norėtų užginčytu bet šian
dien ir aklai davatkai jau 
yra tas faktas žinomu, kad 
bažnyčia palaiko visas kapi
talistiškos tvarkos niekšis- 
tes net ir tokias, kaip šian
dieninės žmonių skerdynės 
grynai dėl kapitalizmo inte
resų. Aišku. Aišku, kad 
griuvus kapitalizmui turės 
griūti ir jo visi ramsčiai.

Toliaus tasai tamsos apaš
talas štai kokią baidyklę 
bando pastatyti: "Griuvus 
kapitalizmui ir tikėjimui, 
prasidės atėminėjimas vyrų 
r.uo moterų ir moterų nuo 
vyrų. Įvyks vieša paleistu
vystė. Kagi jus moterįs 
manot apie tokią laisvą so
cializmo tvarką, kuriojej 
viena turėsite perleist ke-j įlįstus 
liasdešimts vyrų, o ne bus! 
nei vieno tikro jūsų vyro ir. 
jūsų vaikų tėvo, kuris pasui 
rūpintų tiems kūdikiams ir 
jums duonos?" Kad šitokį 
melą apie socializmą skelbti, 
tai reikia būti paskučiausiu 
latru, išsidėvėjusiu iš viso
kios doros ir gėdos, arba 
tamsiausiu ignorantu, kad 
tokiems pliauškalams tikė
jus. Į minėtą to tamsos 
apaštalo argumentą protau
jantis žmogus gali pastatyt 
šitokių klausimų: kiek ka
pitalizmo tvarka išplėšia 
moterims vyrų skurdo, ne- 
dateklių ir karių priemonė
mis? Kunige! suskaityk 
našles, kurių vyrai žuvo da
bartinėje karėje, da žūva ir 
žus? Suskaityk tuos milio- 
nus moteriškių, kurias skur
das nuvarė į slaptos prosti
tucijos gatves. Pridėk prie 
tų kunigijos išnaudotas gas- 
padines ir išmestas, kad se
nas pakeitus jaunomis, o 
gal r pas tave nubus sąži
nė ir sušuksi, kad taip nega
li būt. O idant taip nebūtų, 
socializmas reikalauja, kad 
kiekvienam žmogui, ar jis 
vyras ar moteris, butų už
tikrintas ekonominis būvis, 
kad nei moteriškė nei vyras 
nereikalautų pardavinėt sa
ve ar savo meilę paleistu
viam ir išnaudotojam, ku
rių priešakyje stovi kuni
gai. Ar aišku?

Tol: "Socializmui įvy
kus darbininkų gyveni
mas nepagerės, bet pasida
rys da baisesnis, kadangi 
socializmo laikuose turės 
visi dirbti ir dirbti lygiai— 
daktaras, kunigas, kapita
listas ir jiems panašus tu
rės eiti su ševelais čystyt 
luginus, kast žemę ir tt.” 
Turbut niek žioplėsnio ar 
gumento už šitą nepastatys. 
Anot kunigo Maliausko fi
lozofijos dabar darbinin-
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kam tai tik ir pyragai, kada 
kapitalistai, kunigai ir jiem 
panašus dykaduoniai carai 
ir kunigaikščiai darbininko 
pagamintas gerybes suėda 
ir darbininkus siunčia su 
ševelais jų lyginus valyti, o 
socializmo laikuose visuo
menės nenaudėliai negalės 
darbininkų triūso vaisiais 
tukti, argi tatai darbinin
kams ne baisu? Argi Rusi
jos darbininkams dabar ne 
baisu, kad Dievo pateptinis 
Mikė II—sis turi eiti kerd
žiauti ir teisingu darbu sau 
duoną pelnyti?

Taip, socializmas yra bai
sus, bet tik visiems latrams, 
vagiams, melagiams, dyka- 

i dvoniams, tinginiams, ne
naudėliams ir parazitams, 
prie kurių eilės priskaito 
save ir kunigai.

Tasai ”melologijos dak
taras" 'pastatęs Viršminėtą 
žioplą savo argumentą, 
klausia: "Pagalvokite, ar 
tokia socialistų valdžia (ku 
ri vers visus teisingu budu 
pelnyt sau duoną ir niekam 
neleis pasisavint kito triūso 
vaisiaus. Žem. žiedas.) ga
li būt geresnė, kaip kad da
bar yra valdžia kapitalis
tų?" Suprantama: Ania- 
navičiam, Puriškiavičiam, 
Pranaičiam, Maliauskam, 
Olšauskam ir jiems pana
šiems caro valdžia buvo 
dangaus palaima, o bet Rusi
jos visuomenė pakeitė caro 
valdžią socialistų valdžia.

Kaslink tolesnių to "me
todologijos daktaro" pliovo- 
nių nėra nei kas kalbėti, tik 
reikia pastebėti, kad prasta 
su musų tėveliais, jeigu turi 
tik tokius filozofus savo kle- 
sos interesams apginti.
Sumušė bažnyčioje žmogų.

Geg. 17 d. kunigui Maliau- 
skui nuo altoriaus laiptų 
■pasakojant melus apie so- 

ir socializmą, tu- 
^sjlas šv. Jurgio parapijonas 
ir i pasikėlęs pradėjo eiti lauk *š 

bažnyčios, ir da nepriėjęs 
bažnyčios prieangio slenkš- 
čio užsimovė ant galvos ke
purę. Stovėdamas prie sie
nos netoli durų mačiau, kad 
tasai žmogelis matomai ap
svaigęs svyravo. Maliaus
kas pamatęs žmogelį su ke
pure, pradėjo visa gerkle 
šaukti: "Ana! ana, bažny
čioj su kepure, žydo sūnūs, 
beždžionės vaikas! Imkit 
jį!”... Špitolninkai bobinčiu- 
je sujudo, tarp tų špitolnikų 
buvo ir vietos kunigas. Bet 
žmogelis turbut kaip ėjo 
taip ir išėjo, o špitolninkai 
dairosi, nežinodami ką imti. 
Klebonas prišoka prie tūlo 
kito žmogaus, stovinčio bo- 
binčiuje su kepure po pažas- 
čia ir sušunka: "Tai tu bu
vai bažnyčioj su kepure-?" 
Ir paukšt tam galvon, ko
kiu tai kietu įrankiu. Už
gautasis griuvo. Špitolnin
kai puolėsi ir visoj bažny
čioj sujudimas. Maliaus
kas: Šaukia: "Nusiramin
kite, tai beždžionės vaiką 
muša." Su perskelta galva 
sumuštąjį žmogų špitolnin
kai išvilko ir kasžinkur nu
nešė, ko man neteko matyt.

Štai į ką paversta bažny
čia, įsteigta buk dėl meilės, 
doros ir brolybės skelbimo, 

žemės žiedas.

ST. CHARLES, ILL. 
Išgelbėjo katalikus 

nuo socializmo.
Gegužės mėnesio pradžio

je iš Chicagos Į čia atsibeldė 
"Draugo” agentas su dide
liu krepšiu Maliauskinių 
šlamštų. Apskuręs žmoge
lis landžiojo per dieną po vr 
sas stubas, bet nieks jo ta* 
voro neima. Galų gale už
ėjęs Į valgomų daiktų krau
tuvę, pradėjo krautuvės sa
vininkei guostis, kad čionai 
nėra gerų katalikų, nieks 
nenori "gerų katalikiškų” 
laikraščių skaityti. Krau- 
tuvninkė paaiškino, kad St. 
Charles priviso daug bedie
vių ir socialistų, tai ir kata
likai juos seka ir skaito dar
bininkiškus laikraščius. A- 
gentelis nudžiugo ir pasakė, 
kad jis atsiųs Į čia "moks
linčių” iš Chicagos, kuris 
pagydys katalikus iš socia
lizmo ligos.

Ir nepoilgam pasirodė iš 
mėtyti plakatai, kad gegu
žės 14 dieną kalbės "garsus 
mokslinčius” Račkus. Šau 
kia visus socialistus ir lais
vamanius, nes "jei neatei- 
sit, tai pasirodysit persilpni 
cicilikai,” Taipgi kviečia 
ir visus katalikus, kad išgir
stu "kas tie lietuviški socia
listai.”

Sulaukus minėtos dienos 
svetainėn susirinko daug 
žmonių.

Račkus atvažiavo su klap
čiuku, kaip klebonas su špi- 
tolninku. Tasai klapčiukas 
atvilkęs ką tik panešamą 
pundą laikraščių ant estra
dos, išdidžiai numetęs, pra
deda aimanuoti, kad spau
da, turinti taip didelę galy
bę ir taip mažai katalikų re
miama. ”Ar žinote, kokią 
spaudą turi remti kožnas 
bei vienas geras žmogus?” 
—klausia tas spaudos agen
tas. Iš publikos atsiliepia: 
"Tik ne ’Draugo’ spausdi
namą.” Bando pašiepimą 
atmušti ir teisinti "Drau
gą,” bet iš publikos pilasi 
pašiepimai, tai ” Draugo” 
agentas stvėręs pundą ir 
barstydamas po estradą pas 
prunka šalin už kulisų. Jo 
vieton išeina "garsusis” 
Račkus. Šitas kaip pradės 
piemeniškai pliaukšti ir ko- 
lioti socialistus, pravar
džiuodamas juos gatviniais 
epitetais, tai tik imk ir 
rausk iš gėdos, kad musų 
katalikus nuo socializmo 
gydo tokie daktarai, ku
riems pirma reiktų išmokt, 
kaip išsivalius savo purviną 
burną, o ne žmonių susirin
kime su savo blevyzgom pa
sirodyt. Paskui išgyrė ka
talikus ir kunigus, kad tie 
daug išradymų išrado. Tik 
nepasakė ar kunigas Schmi- 
dtas arba kunigas Richesa- 
nas taipgi savo išradimus 
užpatentavo? Šių dviejų 
išradimai ištikrųjų kuni
gam nemaža naudos atneš
tų, o ypač Richesono būdas 
kaip kunigams apsisaugo
jus nuo laisvos meilės.

Daugelis pradėjo reika
laut balso, bet kur tau. Lau
kit pabaigos.

Daugelis nenorėdami 
pliuškalų klausyties, išėjo. 
Pasiliko tik akliausi katali
kai, kuriems smagu klausy
ties, kaip kapitalizmo ir ve
rgijos bernas plusta tuos, 
kurie už darbininkų teises 
ir geresnį gyvenimą neat- 
leidžiai kovoja. Ateis diena 
ir jums apjakinti ir apkvai
šinti katalikai, kad turėsite 
gert iš to šulinio, į kurį šian
dien spjaudot. Be tų kata
likų pasiliko ir daugiau pro
taujančių žmonių, kad pil
nai pažinti kunigijos apgy
nėjų budus kovoj prieš dar

Kaip jie susikalbėjo.
Tūli bedieviai klausia, ko

kia kalba žaltys su Jieva kal
bėjo, kuomet jis ją gundė 
obuolį nuskinti? Na, o pa
sakyt gi jus, šliuptarniai, ko
kia kalba Šalčius kalbėjo 
Washingtonesu diplomatais, 
kuomet jis Įteikė jiems tauti
ninku partijos "Memorandu
mą?" .............................
viškai, o jis nemoka anglis-j Pabaigus Račkui pliaus
kai. E? kynę, jis-užreiškė, kad da-

Juk jie nemoka lietuj bininkų vienijimąsi.

įbar kas norite klausimų, 
parašykite ir priduokite. Į 
žodžiu statomus klausimus 
neatsakinės. Suprantama, 
kasgi rimtesnių žmonių ra
šys tokiam pliuškiui klausi
mą. Pas tokį begėdi viskas 
galima, kaip nori, taip išk
raipys parašytą klausimą, 
juk publika nežino, kaip 
klausimas pastatytas. Kas 
kita su tokiais klausimais, 
kuriuos visi girdi, i juos rei
kia atsakyt neiškreipus. T°- 
kių klausimų Račkus bijo. 
Todėl nieks klausimų ir ne
davė.

Račkus tad pradeda pra
šyt atlyginimo už pamokslą. 
Žmonės čiauposi. Agentas 
su kepure perbėga per žmo
nes, nuneša kelektą Račkui, 
tas susiraukia ir apskelbia, 
kad suaukauta 47 centus.

Tai buvo bene geriausias 
žmonių apkainavimas Rač- 
kaus prakalbos vertės. Gei
stina, kad darbininkai už 
panašius pamokslus visur 
panašiai atlygintų, tai gal 
ir pamokslininkas ką nors 
naudingesnio pasimokytų. 

Nekantrus.

ADA, OHIO. 
Du lietuviai baigė 

mokslą.
Ohio Northern Universi- 

ty šiais metais du lietuviai 
baigė mokslus; J. J. Bagdo
nas užbaigė komercijos kur
są su pagyrimu. Jis tuoj 
gavo darbą Cleveland Trust 
Banke su šimtu dolerių mė
nesinės algos. Bet Bagdo
nas neina dirbti, nes mano 
toliaus mokytis. Sako noris 
užbaigti advokato kursą.

F. J. Aimutis baigė elek- 
trotechniko-inžinieriaus ku
rsą. Jis taip gi buvo gabus 
mokinys. Gavo darbą Wes- 
ting Ėlectric Co., Pittsbur 
ge, Pa.

Reikia pastebėti, kad lie
tuviai čia laikomi už prakil
nius žmones, nes mat jie ge
riausia atsižymi klesose ir 
lietuviškų draugijų pareng
tuose vakaruose.

Viena mokytoja kiesoje 
oradėjo neatkreipti domos 
i lietuvius moksleivius (Mat 
ją pakritikavo už jos siau
ras pažiūras). Tada lietu
viai moksleiviai nuėjo pas 
universiteto prezidentą pa
siskųsti. Prezidentas atsa
kė: ”Kodel pirmiau man 
nepasakėt, aš tokią moky
toją prašalinsiu už pažemi
nimą lietuvių.” Toliau sako: 
"geresnių studentų nėra 
<aip lietuviai.”

Mokytoja tapo prašalin
ta iš universiteto. Ateiviai 
moksleiviai sutvėrė Cosmo- 
politan Club, t.y. pasaulės 
>us piliečių kliubas. Valdy 
ba: prezidentas—T. J. Ku
činskas ; vice-prez.—Ba
gdonas j sekretorius — 
Starch,—žydas iš Austrijos.

Kliubas laiko susirinki 
mus kas dvi savaiti; laiko 
prakalbas daugiausia socia- 
izmo dvasioj.

Universiteto prezidentas 
duos mokytoją kliubui, kad 
mokytų aiškiai ištarti ang 
iškus žodžius.

Lietuviai, norinti moky
kis, butų gerai, kad važiuo
tų Į šį universitetą. Yra 
geresnis universitetas atei
viams, negu kokis kitas. Ši- 
oas universitetas turi gerą 
Įtekmę Amerikoje; užbai
gus kokią nors mokslo ša
ką, galima gauti greitai už 
siėmimą su gera alga.

Studentas.

Sulyg "Laisvės” praneši 
mų Leninas reikalauja at
skiros su vokiečiais taikos, 
bet Leninas apie taiką nesi- 
tars su tokiais socialpatrio- 
tais kaip Scheidemannas. 
Mm... Kairiųjų kairieji 
matomai tarsis su kaizeriu 
ir Hindenburgu.

PITTSBURGH, PA.
Padėjimas kertinio akmens 

po L. M. Dr-jos namu.
i Nors Pittsburgo Lietuvių 
mokslo Dr-jos statomas už 
30 tūkstančių dolerių namas 
iš lauko jau kaip ir gatavas 
bet ceremonija padėjimo 
kertinio akmens pamatan 
atsibuvo tik 19 d. gegužės, 
1917.

Draugijos pirmininkui 
Povilui Kavaliauskui atida
rius ceremoniia trumus V w A
prakalbėle i susirinkusią 
minią, L.M. Dr-jos sekreto
rius J. Virbickas perskaitė 
draugijos istoriją, šis dr- 
jos istorijos dokumentas Ii 
kosi Įdėtas Į namo kertinį 
akmenį. Paskui kalbėjo an
glų kalba advokatas C. P. 
Long, nurodydamas nau
dingumą tokio namo ir iš
gindamas lietuvius už jų 
darbštumą ir rūpinimąsi 
apšvietos reikalais. Ant
ras kalbėjo lietuvių kalba L 
M. Dr-jos iždininkas Karo
lius Varašius, ragindamas 
lietuvius mesti senovės prie
taringą paprotį: "kaip bu
vo, tegu taip ir bus,” bet 
žengti progreso keliu ir 
steigti tatai, ko nebuvo— 
steigti naują gyvenimą, 
gražesnį, tobulesnį ir švie
sesnį. Trečias iš eilės kal
bėjo buvęs L. M. D. pirmi
ninkas Juozas Maskeliūnas, 
papasakodamas tai, ką 
draugija pergyveno. Po to 
kalbėjo J. K. Mažiukna, nu
rodydamas, kad draugija 
stengėsi pakelti darbininkų 
apšvietą, bet tas uždą vinis 
itlikti buvo begalo sunku 
->eiurint savo svetainės vie
šiems darbininkų susirinki
mams, dabar gi šita di
džiausioji kliūtis liekasi 
prašalinta. Ragino darbi
ninkus rašyties į L. M. Dr- 
;ą‘ir darbuoties savo apšvie- 
:os labui, kad iš to turėti 
-au naudą.

Ant galo da K. Varašius 
tarė padėkos žodį visiems, 
kurie rėmė L. M. Dr-jos 
darbą, kaip ve: Lietuvių 
Kooperatyviškai dr-jai. A. 
P.L. A. 7 kuopai ir S.L.A., 
kurios prisidėjo prie darbo 
u paskola.

Sykiu su Lietuvių Moks
lo Draugijos istorijos doku- 
nentu į kertinį akmenį likos 
dėti visų musų visuomenės 
■raviu organai: Tautinin
kų "Vienybė Lietuvninkų," 
"Tėvynė" kaipo S.L.A. or
ganas ; klerikalų organas 
'Draugas” ir socialistų 
’Kova.” Be to viso taipgi 

:dėta keli šių metų sidabri
niai šios šalies pinigai. Vi- 
a tai sudėta Į varinę dėžę, 
įžnitavota, kad oras nepri
eitų ir nesunaikintų ir įdėta 
į kertinį, akmenį kaipo at
mintį busiančioms gentkar- 
ėms. Tą ceremoniją atlie

kant buvo nuimta nuo da
lyvavusiųjų fotografiją.

Galutinas vidaus namo 
ištaisymas bus užbaigtas a- 
pie liepos mėnesį. Po to bus 
apvaikščiojimas: įėjimas į L. 
M. Dr jos namą.

Juozas Verbickas,
Misioj°s ir mūsiškiai laisva

maniai .
Nuo senai giriamasi, kad 

Pittsburgas turtingas lietu
viais laisvamaniais.’ Kiek ta 
me tiesos, tai parodė kad ir 
dabartinės musų Švento Ka
zimiero bažnyčios misijos. 
Tie visi mūsiškiai "laisva
maniai” per 8 dienas lankė
si klausyt misijonieriaus 
pamokslų ir mušdamiesi Į 
kratines ašarojo ant savo 
nusidėjimų. Iš bažnyčios 
išėję džiaugiami, kad šis mi
sionierius ne taip baisus, 
kaip kadaise kad buvo bar
zdotas kapucinas, kuris 
drauzdavo gerti. Nors šitas

nių nesąmonių pasakoja 
bet musų "laisvamaniams’ 
io žodžiai taip lipšnus, Kad ii 
džiaugsmą ir ašaras suke
lia. Kaipgi netikėti to 
kiems aukso teisybės žod 
žiams, kad carą nuo soste 
numetė ne revoliucijonie 
riai, bet pats Dievas, pako 
rodamas ji už mažų krikš
čioniškų tautelių spaudimą 
Mat, didelę "ne krikščioniš
ką” rusų tautą ir visus ki 
us totorius, bašk.vrus, ar 

menus, kirgizus, žydus ii 
kitus "no krikščionius” gale 
jo sau smaugt, žudyt ir Die 
/as butų galėjęs su smagu 
m u į tai žiūrėti. Ypač neiš 
oąsakytą džiaugsmą Dievas 
turėjo, kada musų 
carui gelbėjo 1906 
revoliucijonierius 
Bet kad dabar tas 
jo savo mielaširdingos ran 
kos paleido Lenkus ir Lic 
tuvius, atiduodamas juos 
prūsams, tai Dievas taip su 
pyko, kad net Mikę nuo soste 
numetė.- Musų "laisvama 
n iams” džiaugsmas, kač 
Dievas toks geras ir išmin 
tingas. kaip misijonieriu? 
jį atvaizdina.. Už tai misi 
jonierius užsitarnauja gar 
bę ir "laisvamaniai” po pa
mokslo bėga smuklėn, kad 
ten už jo sveikatą gerti. 
Bėgdami meta šalin "Lais 
yę,” "Kovą,”—"Keleivyje” 
iieško Maikio su tėvu, jeigu 
nėra, tai ir tas—po stalu!

Nesmagu yra tai minėti, 
bet tai charakteristika mū
siškių "laisvamanių,” tai ty
lias nusidėvėjusių karčemi
nių laisvamanių. Tais gir- 
ties nelabai saugu, nes ką 
žodžiu pas juos išgirsi, jie 
savo darbais tatai išniekins.

Daug galima butų apie 
juos prirašyti, bet šiuo kar
tu lai užteks šios pastabos.

Nuvytęs katalikas.

NORWOOD, MASS. 
Bėdos, vargai, nelaimės.
Mūsiškiai jurgučiai su 

mažiukais buvo sumanę pa
na ršuot i gatvėmis anglų 
patriotų dienoje 19 baland- 
:io ir vis galvojo, kaip čia iš
kilmingiau svetimtaučiams 
yasirodžius. Sugalvojo. Su
dalė iš lentagalių dideles du 
•is ir užrašė ant jų: "Duokū 
e kelią, vyčiai eina!” Ir iš

kėlę tas duris augštyn mar
guoja • linkui svetimtaučių. 
Svetimtaučiai nustebinti to- 
iia vyčia "vėliava," konfis
kavo ją. Dabar žmonės kal
ia, kad netekę savo vėliavos 
urės išnykti visi Norwoodo 
vyčiai.

Tą pačią dieną pirmeiviai 
aidojo mirusi savo draugą 
f. N. Musų kunigėlis sako
mi laukęs nabašninko kelias 
alandas prie bažnyčios su 
lavatkomis, bet negalėda- 
nas sulaukti nuėjo pasižiu- 
eti kas tenai darosi. Ogi 
duris-—nabašninką lydi di- 
iž’ausis žmonių būrys ir ei- 
ė karietų, lydi ne į bažnyčią, 
>et tiesiog ant kapinių, ir 
ietoj kunigo, pamokslą sa
ro Bagočius. Tada vietoj 
asimelsti už veiionies dū

dą., kunigas pradėjo plūstis 
r niekinti pirmeivius, kad 
ledavė jam biznio padaryti. 
Kunigas apskaito, kad "ant 
rero iiarėtko" jis čia butų 
*alėjęs padaryti apie $25, 
odei dabar jisai grąsina 
ieštysiąs” kai-kuriuos lai- 
lotuvių rengėjus, kurie drį- 
ę nunešti jam iš panosės 
ėlionį.
Keliom dienom praslin

kus musų lietuviškas 
:as trečią "smutką" turėjo. 

Tūlas vytis eidamas keliu 
ižkabino žmogų. Tas išsi

ėmė va rantą ir vytį arešta
vo. Teismas nubaudė šitą 
kunigo mokinį $15 ir dagi 
astatė po vilko bilietu, čia 

lai tikra Dievo "koronė.” 
Ar tik neapšauks musų ku
nigėlis tą teisėją socialistu 
ir bedieviu, už tokį pasielgi
mą su vyčių gvardijos ofi- 
cierium. Kunigo Sekretorius

HAVERHILL, MASS! 
Socialistų koncertas ir ku

nigo jomarkas.
Geg. 19 d. LSS 144 kuopa 

turėjo savo šio sezono 
paskutinį koncertą. Atvai
dinta komedija "Netikėtai” 
ir "Amerikoniškos Vestu
vės". Be tų veikalų buvo da 
’ Džian Bamba su savo Kei- 
dė” ir monologas "Kaip aš 
pakliuvau į Ameriką.” Ak- 
.oriai savo užduotis atliko 
labai gerai, nors kaikurie 
jų tik pirmu kartu buvo ant 
scenos pagrindų.

Abu veikalai ir monologai 
juvo gana juokingi, tai pub
lika gana smagiai vakarą 
praleido.

Reikia pasakyti, kad vie
tos kunigas bandė socialis
tams pakenkti ir dėlto su
rengė tą patį vakarą po baž
nyčia fėrus. Bet socialistų 
koncertan atsilankė virš pu
santro šimto žmonių, o i ku- 
i igo surengtus ferus atsi
lankė vos 9 davatkos.

Kad jau nesiseka, tai ne- 
siseka tiems musų tėve
liams. Juo labjau jie socia
listus keikia, juo labiau 
žmones draudžia nuo lanky
mosi į socialistų parengtus 
vakarus, tuo daugiau žmo- 
rės lankosi ir tuo geresnį 
i asisekimą turi tie keikiami 
socialistai. Mat ir nuo šio 
parengto koncerto pelno so- 
c ialistai sunaudos žmonių 
švietimo reikalams, o kuni
gų parengtos pramogos pel
nas paprastai nežinia kam 

, tenka. Žmonės jau pradeda 
'žiūrėt, kokiems tikslams pa
rengimų jielnas skiriamas ir 

j—1 remia tuos darbus, kurie
Kas suturėtų upės bėgimą, neša darbininkų klesai nau- 

naujas misijonierius didės- Kame gi yra tokia ranka? dos. K. D. Baranauskas,

t

kunigą’, 
metais 
žudyti 

caras iš

vais-

VVATERBURY, CONN. 
Tautininkai giriasi.

Gegužės 20 d. vietos tau
tininkai turėjo prakalbas. 
Kalbėjo ”garsus kalbėto
jas” Andrius Martus. Tau
tininkai turbut iš džiaugs
mo, kad galų gale ir jie su
silaukė "garsaus kalbėto- 
iaus,” giriasi savo spaudoj, 
kad jų kalbėtojui "publika" 
daugiau simpatizavo, negu 
socialistams. Ubagai dva
sios. Jeigu tik tuo gali pa
sigirti, tai aišku, kaip bėdi
nų jų esama.

Faktai teparodo teisybę. 
Kada socialistai surengia 
prakalbas, publikos prisi
renka keli šimtai. Į tauti
ninkų Martui surengtas 
prakalbas sykiu su rengė
jais atsilankė 33 vyriškiai ir 
2 moteris. Iš tų dagi ne 
visi ėjo dėlto, kad simpati
zuotų, bet dėlto, kad girdėti 
to "garsaus kalbėtojaus” 
prakalbą. Vadinasi, iš 15- 
000 Vaterburiečių lietuvių 
turint 30 sirnp ..tiku—tai 
jau nėra kuo girties musų 
ponams tautininkams. Ir 
tais tautininkų simpatik.ais 
kasgi yra? Nieks kitas, 
kaip tik tas mažytis būrelis 
pačių musų tautininkų, iš 
darbininkų malonės gyve- 
načių ir save darbininkų 
priešais "buržujais” vadi
nančių. Kaip matosi repli
ka apie musų tautininkus 
išeina nejierpuikiausia. Gir 
ties taip dideliais žerais, tai 
gali tik ubagai dvasios.

Nors į Martaus prakal
bas, kaip sakiau, susirinko 
”ponai buržujai,” bet Mar
taus tėvynės labui suaukau
ta išviso tik $6.88.

Tuščias pagyrų puodas 
perdaug tuščiai skamba, ar 
ne? Džiaugkities juo wa- 
terburiečiai, nes jis tuščias.

Jonas Sakavičius.
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KELEIVIS.

Ar Girdėjot toki Dalyką?
Dabar labai madoj būti 

demokratu. Šita mada atsi
rado tuojaus po Rusijos re
voliucijos. Caro soste da ne
atvėso ta šventoji vieta, ku
rioj jisai sėdėjo, kaip tuo
jaus liko demokratais net 
tokie žmonės, kurie pirma, 
rodos, ir užrauginti demo
kratizmo idealais visai ne
buvo.

Dabar jau kožnas y ra de
mokratas, išskyrus tik vie 
na kaizerį. Jeigu žinios da
bar galėtų ateiti iš Vokieti
jos, mes rasit išgirstume, 
kad jis taip pat demokratas. 
Bet dabar visi rėkia, kad jis 
yra vienų vienas baltas žmo
gus ant žemės kamuolio ne- 
deinokratas. ir visa šita 
karė dabar yra vedama vien 
tik. dėlto, kad padarius iš 
kaizerio gerą demokratą. 
Kaip tik tas bus padaryta, 
tuojaus ir karė pasibaigs. 
Iki tol gi taikos nebus.

Darbininkai turės sudėti 
vieną bilioną dolerių tam 

.roui ai ikti Be to da 
jiems patariama išleisti po 
keliatą valgių kas savaitė. 
Kaip išrodo, tai padaryti iš 
Viliaus Hohenzollerno gerą 
demokratą lėšuos negirdėtą 
sumą pinigų. Galutinai pa
baigtas, Vilius bus bran- 
giausis demokratas visam 
pasaulyje. Kiti mums at
siėjo palyginamai labai pi
giai. Taip bent galima sp
ręsti iš rimtų patriotiškų 
laikraščių. Jie pavirto de
mokratais per vieną naktį, 
nelyginant kaip buožgal
viai pavirsta varlėmis. Tik 
apie Japonijos mikados dc- 
mokratumą kažin kodėl nie
ko nerašoma. Kažin kodėl 
ant šito geltonodžio "dan
gaus sunaus“ dedama mink
šta paduškaitė. Gali būt, 
kad ir jis yra demokratas, 
tik nenori, kad japai apie tai 
žinotų ir todėl tyli.

Karalius Jurgis yra de
mokratas. Niekas tam ne
tikėtų, bet jis yra ir ką ju; 
jam padarysite. Taip pat 
demokratas ir Italijos kara
lius. Rokfeleris irgi demok
ratas, ir da ne bile koks. 
Rokfeleris pataria kiekvie 
na padaryti demokratu—ži
noma, tokiu demokratu, 
kaip jis demokratizmą sup
ranta, o jis jį supranta taip 
pat kaip demokratas Mor
ganas, Anglijos karalius, 
Wall Streeto gembleriai ir 
kiti ponai.

Budas demokratams da
ryti, kaip tie ponai pataria, 
o ištiesų reikalauja—nela
bai sutinka su Amerikos re- 
publikos įsteigėjų idėjomis. 
Washingtono, Tarno Paine, 
Jeffcrsono ir kitų tos mo
kyklos vyrų aprokavimus 
jisai apverčia augštyn kojo
mis. Rokfeleris andai paai
škino šitą būdą per spaudą. 
Jis sako: ”Aš noriu, kad 
penki mano sūnus butų 
tikri demokratai, bet lygy
bės principui palaikyti kito
kio kelio aš nežinau, kaip tik 
priverstinas militarizmo f • • *9imma=.

Na, ką jus ant to pasaky
site?

Juk tai yra tas pats, ką 
kaizeris darė per metų me
tus—prievarta vertė moky
tis militarizmo—o tečiaus 
jie mums aiškina, kad jis ne
padarė iš savęs ir savo sūnų 
demokratų. Rasit jis da ne
turėjo gana laiko? O gal 
jis netaip mokino, kaip rei
kia? Ponas Rokfeleris ga
lėtų nuvažiuoti Europon su 
išlavintais savo mušeikomis 
ir pamokinti kaizerį, kaip 
reikia daryti demokratus.

• Jei kaizeris sustatytų eilėn 
senus vyrus, mažus vaikus 

. ir net nėščias moteris ir iš
šaudytų juos kulkasvaid- 
žiais, kaip tai buvo padary
ta su pono Rokfelerio strei-

kuojančiąis anglekasiais 
prie Ludlovv, tai jis galėtų 
būt taip jau geras demokra
tas ■ lip ir pats Rokfeleris. 
Jis da galėtų pasimokinti 
demokratizmo iš sekamo 
Rokfelerio paaiškinimo:

"Visviena, kas iš musų 
karėn prisidėjimo neišeitų, 
mes, su priverstino karei
viavimo pagalba, turime ves
ti nepaliaujamą kovą prieš 
tą didijį pavojų, katras įš
liaužė musų draugijos siste- 
mon Amerikoje. Mes turim 
ant visados panaikinti tą 
šnairavimą ir nedemokra
tišką dvasią, su kuria kelin
tas žmonių atsineša linkui 
daugelio. O tą panaikinti 
mes galime tiktai palaikyda
mi nuo dabar militarę orga 
nizaciją, kuri’ savo sąstatu 
ir veikimu padarys musų ša
lyje tikrą demokratiją.”

Jus turėsite perskaityti 
šiuos žodžius labai atidžiai, 
turėsite skaityt net tarpe 
eilučių, kad aiškiai supra
tus, kas čia pasakyta. Mat 
šitas Ludlow didvyris kar
tais kalba labai neaiškiai, 
risviena ar tai su žmonė
mis ar savo maldose su Die
vu. Reikia jo kalbą anali
zuoti. Pasirodo, kad "di
dis pavojus” įsilaužė musą 
"draugijos sistemom” Tai 
reiškia: socialistų judėji
mas prasidėjo. Koks tai 
"šnairavimas” jau atsirado. 
Tai darbininkų nepasitenki
nimas. To visko panaikini
mui reikia didelės pasto
vios armijos. Ir prieš tą 
didijį pavojų mes turim ves
ti nepaliaunamają kovą 
sako tas dievuotas milionic 
rius. Militarizmas geležiu: 
savo kumsčia turi vaidyti 
šalį. Tuomet bus tikra de 
mokratija. Bet kada kaize
ris tokį militarizmą Įsitai
sė, tai mums sakoma, kad 
jis yra didžiausis demokra
tijos naikintojas. Mat kai
zerio militarizmas Rokfele
rio darbininkų nesuvaldo. 
Jie reikalauja daugiau ai 
gos ir grasina straiku. Tik
ras pavojus Rokfelerio de
mokratizmui. Todėl reikia 
Amerikoj militarizmo. Tis 
pažiūrėkit į Colorados val
stiją, kur ponas Rokfeleris 
užlaiko privatinę savo armi
ją—ar tenai neprišaudyta 
demokratizmo į darbinin
kus? Arba paimkime to 
dievobaimingo krikščioni j 
miestą Bayonne, N. J. — 
ar čia neprišaudė "demo
kratiškos dvasios” į darbi
ninkus? Ar dabar girdėt 
apie kokį nors "šnairavimą“ 
tenai? Tyku, ramu, žmo
nės lieja praikaitą už kelis 
dolerius savaitei, veidai ją 
sudžiūvę, patįs apdriskę — 
tikra demokratija!

O ar Rokfeleris nebuvo 
nuvažiavęs Coloradon į 
Ludlow, ar jis nešoko tenai 
su našlėmis, kurių vyrus iš
šaudė jo kasyklų sargai? 
Argi tai ne demokratija? 
Vokietijoj tokių dalykų ir 
su žiburiu nesurasi, nes 
kaizeris tenai no demokra
tas! Už tai visi demokra
tai ir kariauja prieš jį.

Visi valdonai, visi karo,- 
liai demokratai, išskyrus ti i 
vieną kaizerį ir jo talkinin
kus. Anglijos karalių:, 
kaip jau sakėm, yra demo
kratas r kariauja už paliuo
gavimą pavergtų tautų. Kad 
jis tikrai trokšta toms tau
toms laisvės, tai jis labai 
aiškiai parodė pernai per 
Velykas Airijoj. Kuomet 
Airijos žmonės, nesuprasda
mi tikros laisvės vertės 
užsimanė nuo demokratiš
kos Jurgio globos atsikra
tyt, tai jis tuos neišmanė
lius demokratiškai iššaudė. 
Taip 
giasi 
tur.

kaip Anglijos karaliui rupi 
! pavergtų tautų liuosavi* 
mas? Demokratas visais at

žvilgiais. Jo žmona, Anglijos 
karalienė, ar nelanko dabar 
ligonbučių, ar ji nesikalba! _ _
su sužeistais kareiviais? Ar P°n- "Tėvynė” talpina jo 
tai ne demokratizmas? O laišką, rašytą SLA. Riki. 
Amerikos protestonų "šven- Tarybos nariams. Laiškas 
tasai tėvas" Billy Sunday ar nustebino mane: mat, 
nepaskiria specialių pamok-; aš dar niek; Jos nemačau 

rėjoms, taip kad joms ne-;Jusio iš po dr. Jono šliupo tie 
reikėtų sėdėti viename šuo-j plunksnos, čia šliupas at p 
le su savo poniomis ir varžy virai pasako—bent sykį — niekados

Šliupas išvažiavo Euro-

tasai tėvas” Billy Sunday ar net nustebino mane: 
__ -——F niek: los r.e
siu namų tarnaitėms ir vrjtaip mandagaus laiško, išė- 
rėjoms, taip kad joms ne- ‘ .
reikėtų sėdėti viename šuo-t plunksnos, t ia šliupas at 
i______ . * * '*
tis? Ar tai ne demokratiz- i teisybę ir ap e social’.s 
mas? pažvalgų žmogų. Jis sako:j

Kagi toksai Thomas Jef-'’’Tikiu> kad broliai, ne 
fersonas ar Paine apie de-ibHslte prieši: gi tam reikn- 
mokratizma išmanė? ; u'- nesa D1’- Matulaitis yra

Mes turim tik klausvti i vieI?,a? .B.
Rokfelerio ir kitu krikščio , Pa‘?k,,t!n^u?.,u

‘ Stebuklai! šliupas bent sy
kį galėjo pasakyti teisybę a- 

Juk jis visus 
pasmerkdavę. 

"atsiverti- 
s, ar ”se- 

išmintii.gyn" ėjimas,

niškų demokratų, o jie* mus - - 
atves ant tikrojo kelio. Y-, z - -.
pač dabar mes einam prie:P1C.^įahstą 
demokratizmo, kuomet įve- • s5>cl^įistus

gi galima n anvti, kad dak-1 
taias jau nesilaikytų savo 
seno įsitikinimo, kurį jisai 
man ne sykį pakartojo, bū
tent: "Mes turime mokyti, 
vadovauti ir valdyti minias, 
o ne mus minios." O kasgiį 

' > "mes?” Žinoma, lai au-i 
gauti musų buržuazija, kuri! 

darbo žmonėms
(

liškų! nieko neiškovojo ir neiško- 
įerupi darbo žino

jai 
dp 

ir 
usia
>-<< • v

dėm priverstina kareivystę.!,^a
Viskas, ko mums reikia, tai!lllas Prie lc:s-vb®. 
tik nusukti kaizeriui sprantn'!\ 
dą, o jau kitkas nesunku. į nef?nau- ,
_r mums niekas tame ne-L **et ne taip svarbu man 
kliudys, išskyrus tik sočia-j 
listus ir taip vadinamus pa-

Į J kaipo darbu žmogui, šliupu—--------------------
cifistus. Bet turint didelę na J° pasiimtoji 
armiją, ivedus aštria cenzu- jis i -Mryžo atlikt•.
ą, uždraudus mitingus ir; Kaip pat; pradžioje minėt j 
'^naudokis kitokių priemo-į savo laiško ako: ,a.’
nių, kurios gali būt reikalin-|buL ke?; :uiu. . k’e? 
gos tikrai demokratijai pa- galėsiu, dii ii. iu Lietuvių Iš
laikyti, socialistams ir pači- svės išgavimo labui, 
fistams nepasiseks įvesti tomą žmogų 
laisvoj Amerikoj despotiz- kilnų tikslą, 
mą. K “ ”;
kunigas Belford New Yor
ko patarė, tokius nenuoiT/. . s
mas galima "nutyldyt sujl^nt kekę 
kulipkos pagelba.” I metais, tai

Demokratas John D. Ro-• sukčiau: 
kef eteris žino, kaip gerai'jam. ’ 
tas veikia.

Žino tatai ir demokratas 
karalius Jurgis. Jis išban
dė tai per airių revoliuciją.

O militariškoji demokra
tija kulipką turės užtekti
nai.

Ar jus girdėjot tokį daly-j-vaduodavosi lietuvių laisvė 
ka? Iš "Alelting Bot.” [išgavimo klausimuose. Kel

asmuo; mane daugiau r.per 
užduotis,

fistams nepasiseks įvesti tomą žmogų
* • _ HIP," 

s turi labai pra- 
Jeigu nežino- 

kaip atkaklaus 
socialistų ir abelnai darbj 

priešo 
i. pastaraisiai 
beabejonėi, c’..-

“ Dieve, padėk 
Vienok dabar, žinc- 

! damas daktaro negražiiu 
1 ant socialistų ir jų abeln: 

veikimo užpul dinė j i mu
turiu visai ką kitą pasakyt 

Negalima tikėti, kad Šlii 
pas taip staigiai butų po: 
mainęs savo planus, kuriai.

Kaip Rvmo katalikų ciau Šliupo,
-A _ _ * _ ________ ____ * * T • ~1 •

- žmonių pirm neigus

Kaizeris, Belgija ir Biblija
Kas tiki Biblijai, tas netu

ri mažiausios teisės kaltinti 
kaizeri už Įsiveržimą ir su
naikinimą Belgijos. Dievo 
garbintojai privalo kaizerį 
laiminti, o nekaltinti. Jeigu 
jau galima jam kas užmesti, 
tai bent neatlikimą tos sker
dynės taip pilnai, kaip senis 
Jehova savo kariškuose įs
tatymuose to reikalauja. 
Sulyg šventos Biblijos, ku
rią tikintieji žmonės Dievo 
žodžiu vadina, Belgijoj ne
turėjo likti nei vieno vyro, 
nei vienos moteries ir nei 
vieno vaiko. Visi turėjo būt 
išganabinti, nežiūrint nei 
lyties, nei amžiaus.

Jeigu jus nenorėtum et 
‘am tikėti, tai paimkite Bi
bliją, atskleskĮtc Penktoj 
Maižiaus knygoj antrąjį 
skyrių, sujieškokite 26-tajį 
straipsnelį ir skaitykit. Ten 
rasite

’Tr 
Čiau 
moto 
bono 
-'am: '

■ šitokį dalyką:
aš (Maižius) išsiun- 
pasiuntinius iš Kode- 
tyrų pas Sihoną, Heš- 
karalių,

leisk
savo žemę. Aš eisiu tiesiog 
•ieškeliu.

nei į kairę, nei į dešinę. Aš 
mokėsiu tau pinigais už mė
są, kurią aš valgysiu, ir mo
kėsiu pinigais tau už vande
nį, kurį aš gersiu; aš nieko 
nedarysiu, tik pereisiu savo 
kojom.”

Lygai taip sakė ir kaize
ris į Belgijos karalių. Kai
zeris žadėjo užmokėti netik 
už mėsą ir vandenį, bet ža
dėjo užmokėti dagi už kelią, 
kuriuo jo kareiviai butų 
ėję.

Bet kągi Hešbono kara
lius atsakė Jehovos patepti- 
niui?

Jisai atsisakė jį per savo 
žemę perleisti.

I
Lygiai taip pat pasielgi 

ir Belgijos karalius.
Dabar sakykit: ar kaize

ris ne tokiam pat padėjime 
atsidūrė, kaip Dievo patep- 
tasai Maižius?

Žinoma, kad taip.
Ir kaizeris pasielgė iai. 

pat, kaip pasielgė Maižiu 
tik, kaip sakėm augščiai 
netaip pilnai savo darbą at
liko. Maižius šitą savo dar 
bą minėtoj savo knygoj ap
rašo taip:

"Bet Sihonas, Hešbono 
karalius, neleido mums per
eit per savo žemę... Ir Die
vas pasakė man: klausyk. 
aš pavedu tau Sihoną ir vi- 
įsą jo žemę: pradėk eiti, kai 
‘galėtum jo žemę paveldėt' 
Sihonas išėjo prieš mus i> 
išėjo visi jo žmonės ir ties 
Jahaza prasidėjo* mušis.”

Lygiai taip buvo ir Belgu 
joj. Toliaus:

’Tr mes nukirtom jam 
galvą ir iškirtom visus jo 
sūnūs ir visus jo žmones. O 
tuomet me; paėmėm visus 
jo miestus ir išnaikinom v:- 
sus vyrus ir moteris ir ma
žus kūdikius; iš visų mies
tų nieko neliko. Kaipo gro
bį mes paėmėm su savim 
vien tik jų gyvulius ir jų 
miestų turtus.”

Taigi Biblijoj mes randa
me antrą Belgiją, tik dau
giau sunaikintą. Mat kai
zeris, nors ir dievobaimin
gas žmogus, bet vis da ne
toks dievobaimingas, kaip 
Maižius. Jisai bando sekti 
bibliją, bet šaltai. Kaip ro
dos, tai išskyrus poną Rok- 
felerį, kuris ties Ludlow 
taip pasižymėjo krikščioniš
kais savo darbais, tikrai 
dievuotų žmonių šiandien 
jau kaip ir nėra.

Iš "Melting Rot.”

voo. Jai r 
nių reikalai; 
minią savai 
"vadovauti 
rit kas labi 

zijai.
bt'jonė >, Europon 
nesikreips prie darbo 
irią, nesikreips prie socialis
tų bent toliai, koliai jis aiš
kiai nepamatys darbininkų 
miniose viršijančios galy
bė;: Rusijoj daktaras, vei
kiausiai, kreipsis prie lokių 
ponų, kaip Miliukovas, Ro- 
dzianko ir kiti. O kiek 
tiems ponams rupi darbo 
žmonių reikalai, tai jau aiš
ku iš to, kad šitie ponai nors 

i malė, kad darbinin- 
nuvertė senąją 

tečiaus tuos.dar- 
ignoruoja: jie, 

me, pasiuntė alian- 
notą, nieko o nieko 

kareivių 
neši

mi iii ūko va s. 
suorasti iš ioX cz

daug daugiau

71

zmo* 
rupi tik tą 
“mokinti," 
“vaidyti." 

apeina bur- 
Gi šliupas, bea

ri u vykęs, 
mi-

1 j 
aiškic 
ką minios 
valdžią, o 
bildukus 
kaip žino 
tani' 
darbo žmonių i 
komiteto deputatų 
klausę. Tadgi 
riek galima 
Išsireiškimų, 
rūpinasi užkariavimu Kon
stantinopolio, negu darbo 
Žmonių reikalais.

Ar gali tad rūpėti to
kiems ponams, kaip Miliu
ko v s, Lietuvos laisvė, lie
tuvių gerovė? Jiems, man
ding, ne galvoje tas; mat. 
jie suka sau galvas apie 
naujus užkariavimus, o iii 
apie atidavimus paverštų 
kraštų

Lietuvai ir lietuviams 
laisvę iškovos ne ponai di
plomatai. bet darbo žmonės 
Caro valdžią nuvertė darbi
ninkai! Tik darbininkai iš
kovos ir Lietuvai laisvę 
Tik darbo žmonės kovoda
mi, o ne prašymais važinė- 
aamiesi, kaip tai kad Šliu
pas daro,—išiiubsuos Lietu- 
ą iš nelaisvės retežių.

Darbe žmogus

RE i KALA UJA IšM E Ii 
VK) Iš PARTIJOS CHAR

LES RUSSELLIO.
Amerikos socialistų par

tijos Pildomasis Komitetas 
pareikalavo iš Charles Rus- 
sellio, kad jis atsisakytu iš 
tos komisijos, kurion jį pas
kyrė šalies valdžia; komisi- 
įon likosi paskirtais milio- 
aierius Crane, McCormick 
ir kili darbo žmonių priešai. 
y pirmininku tos komisijos 
paskiras net toks reakcio
nierius kaip Eiihu Root.

Socialistų Partijos P. K. 
pastatė Russelliui galutiną 
reikalavimą: ar pasitraukt 
iš komisijos, arba atsisakyt 
nuo Soc. Partijos.

Soc. Partija taipgi prane
ša Rusijos socialistams, kad 
Russellį neskaitytų Am. 
Soc. Partijos nariu, kada jis 
atvyksiąs Rusijon, bet skai- 
tvtųsi su juo, kaipo su žmo
gumi, nepildančiu socializ
mo principų.

Jau aš iškalno veik atspė
ti galiu, kad skaitytojas, 
perskaitęs šį antgalvį nu
sišypsos, manydamas, jog 
visam pasaulyj nėra tokios 
šalies, kurios rybose vieš' 
tnitautų tiek daug karalių 
ir karaliukų. Tečiaus aš 
kitaip, turbut, suprantu ka
ralius. Aš esmi tikras, kad 
tokios šalies nereikia toli 
jieškoti—ji yra čia pat. Juk 
Suvienytos Valstijos — tai 
šalis, kurios rubežiuose vie 
špatauja karaliai ant kara
lių ir ant tų karalių dar ka
raliai ir karaliukai. Sakysi
te, ne. Gerai, pažiūrėkime.

Kasgi nėra girdėję 
Rockefcllerį — 

karalių,

I

apie 
alie- 

Camegie — 
Morganą — 

Šitie trys 
karaliai, manding, nei kiek: 

savo darbais 
Rusijos caru

1 “ 
ir 
su 

ypač 
au-

toki 
jaus 
plieno karalių, 
bankų karalių.

nėra atsilikę 
nuo buvusio 
arba esančio Vokietijos kai 
zerio. Rockefellei io 
Carnegie’s pasielgimai 
save .darbininkas, ; 
streikų laikais, kuoaišl 
šiai parodo, kad jie yra pil
nai užsitarnavę "grynai ka 
rališko titulo.” Gi Morgą 
no piniginės firmos intaku 
šalies gyvenimą, jos gerbi, 
vi ar krizį, kaip ant deln 
nriparodo, kad jis yra šio 
šalies viešpats ir valdovu 
O kagi besakyti anie darbi 
ninku ir jų šeimynų likimą 
kuris randasi šių karalių 
"apickoie?” Apskritai ta 
riant—šitie trys ka 
tai ne anie, kurie k 
pasitiko Krisiu ir jį s 
apdovanojo; jeigu šit 
radai pasitiktų Krist 
beabc j on ė s, a pd o va n c 
akmenimis, kaip tie ei 
kadaise apdovanojo šv. Po- 
vyią.

Gi dar mėsos karaliai, 
įų—kviečių karaliai, kiau
šinių karai i ii, pagaliaus ir 
svogūnų (cibulių) karaliui. 
Ponia Margaret S. Oliveii 
kuri yra pagarsėjusi Chica
gos teismuose, 
dienraščiu vra 
"Onio-i Queen.” 
liai yra užgrobę visos šalie 
maistinius produkus.

J

ta?

ir vietinių 
vadinama 
šie kava-

S 
Pap

rastai jie yra vadinami 
"maisto spekuliatoriais.” 
Mat jie superka maistą kuo- 
pigiausiomis kainomis, o 
parduoda kuobrangiaūsia i. 
Ačiū jų nežmoniškam i.up - 
mui miiioninės darbo žmo
nių minios ir jų šeimynos 
badauja ne dėlto, kad mais
to mažai butų, bet dėlto, ka i 
"maisto karaliai” yra už
grobę maistą, supakavę šal- 
tu.osna sap.deliuosna (cold 
storages) ir laukia, kada 

neš jiems 
Mėsa i r 
sugenda

i

i

1

kainos pakils ir 
milžinišką pelną, 
kiaušiniai dažnai 
ilgai tuose sandėliuose bem 
tcvint. Tampa išversta eže
ran ar jurosna. Tuo tarpu 
gi tūkstančiai šeimynų ba
dauja.

Pagalinus seka visa eilė 
"dvasiškųjų” ir visokią 
svietiškųjų politikierių, ku
rie taip-pat viešpatauja ka- 
raliauja ant darbininką 
sprando.

Taigi, kaip matome, lais
voj V/ashington’o žemėj y- 
ra karaliai ant karalių ir 
ant tų karalių dar karaliai 
ir karaliukai. Visi jie nė 
sėja, nė piauna, o tačiaus 
puikiai gyvena. Ir kam 
jiems dirbti,kam prakaituo
ti, jeigu akla darbo žmonių 
minia duoda jiems puikiau
sią progą karaliauti ir para- 
zitauti ant savo sprando.
'Bet visgi darbo minia ka- 

----- —_r ------ r   da nors pabus. Pamatys, 
įnešimą ir tuojaus jį atme-'kaip smaugia ir išnaudoja 
tė. Jie tiktai balsuoja, kad ja visokie karaliai—ir pa- 
žmonės mokėtų. F ‘ ’

KONGRESMANAI NE
NORI MOKĖTI KARĖS 

TAKSŲ.
Tūlas Paige padavė kon

gresui įnešimą, kad karės 
metu kožnas kongreso na
rys paaukautų 65'. savo al
gos patriotizmo reikalams. 
Buvo nurodvta, kad didesnė 
tu ponų dalis yra vis milio- 
nieriai. Kongresmanai su
šuko kaip vilkai prieš šitą

____ — _ *
"Darbininko” No. 58 vie

linėse žiniose užtikau da 
vkną ant socialistų paskalą. 
Ten rašoma:

"Smarki bombardovka 
tarp Norwoodo lietuvių 
vaikinų įvyko gegužio 10 
dieną. Ant Dean st. Nor 
v.oodc, lietuviui N. P.-va
žiuojančiam • ant dviračio 
pa -tojo kdią 3 lieuviški so
cialistai. N.P nukrito nuo 
dviračio. Tuojaus įvyko su- 
. .'kirtimas ir P. N. gerokai 
a.; .malė kaulus J. B., kuris 
buvo priežastim N.P. nelai
mės. Kiti puolėsi pagelbėti 
•i pa .-Įdarė tikias kariškas 
šturmas.”

Įritėmyk, skaitytojau, 
bent du šiuos dalykus, "So- 
cialisrai rastom kelia ir P. v 
t v

gC 
lam 
k s

J ■JU C<1 
čiairs 
iiiukas 
stas), 
d riračio

lt

lcl

apmalė kaulus
Ar matote, 

iiaugsmas iš to? 
ų tas ve kaip bu- 
šaiigatviu 

žinomas 
(tik jau 

o paskui 
atūžė

visu smarkumu 
Lintį J. B. Abudu 

Ūžgautasąi J. 
kš tau parody-

nor-
: J. 
ne 
ji 

vy

w o u
1^1 U

soči
ant
tis P-N 
duoda į err 

g lūva.
B. sako:
riu. kaip šalygatviu važinė-
' • » A *

ti p.

mes

■; : Į į 
jau 
X T »
A€» 
110 
ViČ
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Ant tų žodžių vytis pa- 
bęs akmenį kerta J. B. 
rilkinį. J. B. nors jau 
. aiginta •, bet visgi vy- 
. N. parsitraukia ant že

li- volioj

e
a kaip katinas 

kr.ip tik paleidžia, 
ir vėl kabinasi. Mat 
'padūkęs kraujas, 
mūšio. M. šarga- 
stovi J. Germana- 

V. Pratašius, bet 
gi šiuom svk neso- 
-Jiedu tečiaus ma- 
kad gėda lietu- 

gatvės muštis, 
ja skirti. Bet kur tau! 
kaip ta Italė kabina- 
gana. Ant tos ”tre- 

aibėgo ir vyčio tė- 
3 pėdų "milžinas,” ir 

s pradeda šumyt. V. P. jį 
pėja: ”Seni, nesmar- 

nes tavo sūnūs kaltes- 
Senis prikimba prie 

'. ir pradeda jį draskyti, 
a J. Germanavičius 

sušuko:
o ne 

užkabi- 
0 ne, tai kaip vieną 

rando pagriebsiu, tai 
kai varles ištašky- 
Vyčiai pabūgo ir nu-

b< 
lis
1 —

I <

> \ 
tO.\s 
oii to
uzo

ir 
tai.

.„.ms ant 
nubėg ’‘ 
Vytis.
Si ir
VOg'OS 
vas, 

pers; 
kauk 
nis.” 
V. P

Tadj: 
išėjęs iš kantrybės 
'Vyčiai, žąsų ganyt, 
ant gatvės žmones 
nė i!
UŽ Sį 
visus 
siu!” 
sirammo.

Ant rytojaus atėjęs dirb- 
uvėn smarkuolis vytis pri

kimba prie J. G., kam, gir
di, nedavei sumušti J. B., aš 
girdi, kada nors ir tau ”pa- 
piksysiu." Tada J. G. pag
riebęs vytį tienke į sieną ir 
sako: “Kolei da tu mane 
fiksysi, tai aš dabar čia pat 
galiu tau kaulus iškratyti.”

Tuo tarpu vyčio suvąžinė- 
tas vaikinas J. B. išperka 
varantą ir teisėjas nubaud
žia smarkuolį vytį P.N. ant 
$15 ir pastato po policijos 
areštu. Mat, vytis jau bu
vo sėdėjęs už vagystę. Tai 
tokie tie "tris socialistai,” 
kurie "pastojo vyčiui ke
lią.” Kaip visa tai dabar 
patiks "Darbininkui?”

J. P. žilvitis.
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SCHE1DEMANAS GINA 
SOCIALISTŲ TAIKOS 

PROGRAMĄ.
Vokietijos kancleriui 

Bethmann-Holhveg pasa
kius politinę prakalbą, tuo- 
jaus paėmė balsą socialistų 
atstovas Scheidemanas. 
Scheidemano kalba buvo la
bai charektcringa ir sumir 
šanti kanclcriaus išvadžio
jimus. Apgynęs socialistų 
užimtą poziciją link taikos* 
Scheidemanas užbaigė savo 
kalbą karštu protestu prieš 
tolesnį žudymą milionų 
žmonių, ant galo sušukda
mas: "Lai gyvuoja taika,O J •/ —s_v* * xx £-ZVy JliCACt X-Cl l •*S<7 ' jtl

Patriotai! siliuosuos nuo jų. Markeris, lai gyvuoja Europa!”
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“KELEIVIS"
GER1ALSIS DARBO ŽMONIŲ

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

Aaerikoje:
Metams ............................ 5175
Pusei metų ...................... !.oo

Kanadoj ir Lzrubežiuose:
Metams ...’...................... $2.25
Pusei metų ...................... 1.25

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

“KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston, Masa.

ORE SPONDE NGm* r

Iš ARGENTINOS PA
DANGĖS.

Tūli musų tautininkai- 
korespondentai rašinėja i 
"Vienybę Lietuvninkų" apie 
Argentinos lietuvius ir ban
do juos išreklamuoti, kad 
bent tuomi lietuvių tautai 
garbės padarius. Girdi lie
tuviai čionai yra labai guo- 
dojami ir jiems darbas greit 
suteikiamas. Na, jeigu is* 
nadotojai ką-nors guodoja, 
tai tik ne tokį savo samdi
ninką, kuris sau žmogaus 
teisių reikalauja. Žemiau
sios, rųšies vergas, kapitali- 
ątui yra geistiniausias ir to
kiam greičiausiai jis darbą 
suteikia. Man rodos, aišku, 
kad tautininkai rekliamuo- 
dami Argentinos lietuvius 
pastato juos negražiausioj 
šviesoj, ne pagerbia, bet 
baip tik pažemina ir pripa- 
rqdo, kad Argenetinos lie
tuviai, tai ne prakilnus ko
votojai už žmogaus teises, 
bet nuolankus kapitalisto 
čebatlaižiai.

Bet tautininkai to nesu
pranta. .Jie savo organe pa
sakoja musų visuomenei, 
tarsi nusamdyti kapitalistų 
agentai, kad Argentinos lie
tuviai valgo brangius (da
bar neišpasakytai brangius 
tik ne dėlto, kad butų geri 
T. P. ) valgius, geria brango 
vyną. Tikri kapitalistai tie 
Argentinos lietuviai! Girdi 
ir prastų darbų lietuviai ne
dirbą. Dirbtuvių užvaizdo- 
juos labai girią (už ką? — 
žinoma nepasako. T.P.), tik. 
girdi, galima tikėtis, kad 
Argentinos lietuviai su lai 
ku užims Argentinoj žy
miausią vietą (?). Visa bč 
da tik tame, kad lietuviai 
Save tik "paliokais" vadina'. 
Nuo to daug nukenčia lie
tuvių tauta, nes visa garbė 

. tenka paliokams, o ne lietu 
viams.
’• Iš šalies žiūrint Į tuos var
gšus musų tautininkus taip 
ir prisimina pasaka apie 
varlę ir jautį. Pučiasi, pu 
čiassi, o pakšt ir susmuko, 
kaip varlė buvo taip ir pa
silieka. Be to, tikrą dalyki 
stovį žinant ir sykiu girdim 
tą visųpaikiausį pasigyrimą 
taip ir matosi musų tauti
ninkų dvasišką nususimą. 
Jeigu galima kam girtiem 
neprastu gyvenimu, tai tik 
jau ne Argentinos lietu 
viams, ypač dabar karės me 
tu. Kas link darbų, reiki? 
taipgi pasakyti, kad lietu 
viai dirba sunkiausius ii 
prasčiausius darbus, jeigu 
tik nors tokių gauna, nee 
darbininkų be darbo Argen 
tinoj minios.

Kad su tokiu uždarbiu 
galėtų gerai gyventi ir gar
džius valgius valgyti, tai 
prie šiandieninio maisto 

’ brangumo turbut nei svajot 
negalima. Daugiausiai už 
dirbama (gerus darbus tu
rint) po 2.50. Dirbantiej 
ant geležinkelių gauna p: 
1 pesą 40 centimų dienai. F 
tos dieninės algos atitrau 
kiama 90 centimų už mais 
tą. Atlieka 50c. Iš tų 50c 
reikia padengti drabužio, a 
valinės ir kitų reikalų išiai 
das. Retas katras čia už 
dirba po 2.50, nes už tokią 
algą darbas stačiai nepake 
liamas.

Dabar, jeigu pasitaikc 
diena, kita, kartais ir kelios 
dienos lietaus. Darbas an< 
geležinkelių būna pertrauk

tas. Darbininkai praguli, 
negaudami jokios algos, tai 
ką turėjo susitaupę iš tų at
liekamų nuo darbo penkias
dešimt centimų, viską pra- 
valgo, dažniausia net įsisko
lina samdytojams. Dauge
lis tokių įsiskolinusiųjų dai- 
bininkų be skatiko kišenių- 
jo pabėga iš savo vergijos. 
Kaii> manot, ar jie gerai ga- 
ii gyventi ir valgyti bran
gius valgius ir gerti bran
gius vynus?

Negeresnis darbininkų 
padėjimas ir fabrikose dir
bant, tik čia darbas šiek’ 
tiek pastovesnis, tai darbi
ninkas šiap-taip gali ver- 
sties ir palaikyt gyvast: 
kūne, bet ne svajot apie ge 
rus valgius ir brangius vy
nus.

Taip dalykams stovint, ką 
mano ' V. L." koresponden 
-ai atsiekti savo nepama 
duotais besigyrimais? Juk 
gali atsirasti lengvatikių 
kurie patikėję tokiems pro 
vokatoriškiems melams, pa 
aleisti jieškot to rojaus an 
žemės, o vietoje rojaus radi 
pragarą, kokiame padėjimt 
gali atsidurti? Nieks kita 
tokiems nelieka, kaip * pa 
dauginti bedarbių skaičių i 
parsidavimu samdytojam: 
už pigiausi atlyginimą su 
mažinti dirbantiems ir tai} 
toli gražu neužtektiną pra 
gyvenimui algą.

Ar dabar musų tauti 
linkai supras, kiek jie pa 
arnauja kapitalistams i 

kiek labo daro savo tauto, 
žmonėms?

T. P.

SO. MANCHESTER, CT. 
Iš musų bruzdėjimo.

Gegužės 3 d. buvo SLA 
207 kuopos surengtos pra 
kalbos. Kalbėjo St. Gegu 
.is iš Shenandoah, Pa. Pub 
ikos buvo apie 100 ypatų 
Prakalbą buvo daugiausia 
’.pio Susivienijimą Lietuvi 
Amerikoje. Prakalbos vi; 
gi neapsimokėjo, nes auk 
ėšoms padengti surinkt- 
.ik 3 dol. su centais.

Geg. 5 d. buvo tos pačio 
tuopos parengtas balius 
?avyko gerai.

Geg. 6 d. LDLD 80 kuopo 
susirinkime likesi atgaivir. 
a LSS 214 kuopa. Susirast 

3 nariai. Linkėtina, kad so 
Ralistų kuopa daugiau ne 
nirtų, bet kuotvirčiausia 
gyvuotų ir darbuotųsi dar 
lininkų ateičiai.

Geg. 9 d. buvo LDLD 8- 
tuopos surengtos prakalbos 
Kalbėjo drg. Akelaitis i 
Nonvoodo. Kalbėtoja: 
talbėjo apie francuzų revo 
iuciją, paskui apie rusų re 
oliuciją 1915 metais ir an 

;alo apie dabartinę rusų re 
voliuciją, išparodydamaf 
tiek ji pasaulio pavergtąja 
žmonijai atneša labo, delt< 
larbininkų pareiga remti j? 
ki galutinai nebus sutrau 
tyti darbininkų nelaisvė 
pančiai. Rusų revoliucijot 
parėmimui suaukauta ŠI' 
r 90 centų.

Antru atveju d. Akelaiti.- 
kalbėjo apie reikalingumą 
larbininkams apšvietos ii 
susipratimo, kad tapti sočia 
istais. Be socializmo mok 
lo įvykdinimo, mat, darbi 
įinkams negali būti ir išsi 
.iuosavimo. Prakalba žmo 
įėms patiko.

Geg. 13 d. buvo T. M. D 
i.0-3 kuopos surengtos pra 
talbos. Kalbėjo A. Martus 
pasakodamas apie Europon 
tarę, kas žmonėms jau žmo
na ; begalo daug gyrėsi apie 
avo nuopelnus geibėjimt 
tarės pabėgėlių, ragino gel
bėt badaujančius žmones,’ 
sutvert Gelbėjimo Fondo 
■kyrių ir Sandaros kuopą.

Aukų nuo karės nukentė- 
’usiems surinkta $14.50. 
literatūros parduota už 
'2.25 Apie Gelbėjimo Fon- 
lo skyriaus tvėrimą ir apie 
sandaros kuopą So.-manše- 

steriečiam veltui jis pasako
jo, kadangi jie gerai žino, 
kiek tai reikalinga.

Po prakalbai buvo pasta
tyti kalbėtojui keli klausi
mai: 1) kodėl klerikalai ir 
tautininkai Lietuviu Dienoj 
surinktų piningų nesiunčia 
Lietuvon nuo karei nuken
tėjusiems. 2) kaip kunigas 
Olšauskas išdalino nuo ka
rės nukentėjusiems pado
vanotus makaronui? Mar
tus nei į tuos du klausimus 
nedavęs aiškaus atsakymo 
pabėgo nuo pagrindų.

Beje, tą pačią dieną buvo 
da ir Rymo katalikų prakal
bos. Kalbėjo tūlas Šaliunas 
iš Waterburio. Kiek teko 
girdėti, katalikams prakal
bos visai nenusisekė, nes at
silankė tik tuzinas klausyto
jų, daugiausiai senų davat
kų, tai prakalba tęsėsi tik 
įpie 30 minučių, kalbėtojas 
jasakęs, kad tuščioms sie
loms neapsimoka kalbėti. 
\š sakyčiau, nesąmones gc- 
iau sienom, negu žmonėms 
<albėti. V. Kapitonas,.

NORI ĮVESTI ŠVIESOS 
TAUPYMĄ.

Amerikoj yra susitvėrusi 
aip vadinama Šviesos Tau 
oymo Draugija, kuri rupi- 
įasi įvesti čia tokią pat 
viesos taupymo systemą, 

.<aip yra jau įvesta dauge- 
yje valstybių Europoje. 
Vlat dabar miestų žmonės 
š vakaro ilgai dirba prie 
dburių, o iš ryto, kuomet 
iviesu, jie miega. Todėl no
rima, kad žmonės anksčiau 
keitusi iš ryto, o vakarais 
nevartotų žiburių. Tas ir 
vadinasi šviesos taupymu. 
Kad šitą sistemą įvedus, mi
nėtos draugijos pirminin
kas Marcus M. Marks nuvy
ko Washingtonan prašyti 
\Vilsono, kad jisai įvestų tą 
nadą įstatymo keliu.
STINGA~DARBININKŲ 

ANT FARMŲ.
New Yorko valstijos mai

što komisija pranešė guber- 
įatoriui, kad daug farmerių 
ųmet visai negali gauti dai
nininkų. Šįmet New Yorko 
.-alstijoj ant farmų dirba 
.5,990 žmonių mažiau, ne
gu pernai šiuom laiku. 
Jaugiau kaip f0,000 vaikų 
įpleido mokyklas ir išėjo 
int farmų dirbti. Net ko- 
egijų studentų nemaža išė
jo bulvių sodinti ir karvių 
nilžti. Komisija sako, kad 
)utų pravartu dar apie 25,- 
M)0 mokinių ir studentų ant 
farmų turėti.

REIKALAUJA 10,000 
DAKTARŲ.

Amerikos valdžia reikalau
ja 10,000 daktarų naujai ar
mijai. Daktarams lavini 
nūs įsteigtos tris mokyklos.

AUKOS
LIET. ŠELP. FONDAN.

MONTELLO, MASS.
Gegužės 12 d. vestuvėse S. Sima- 

tausko su p-le U. Benevičiute susi
rinkusieji svešiai suaukavo nuo ka- 
ės nukentėjusiems lietuviams $9.25.

Aukavo: F. Benevičia, P. Markevi? 
ia ir A. Šepula—po $1.00; S. Šima- 
įauskas, U. Šimanauskienė, S. Jo
nušas, S. Čaupa, A. Gečas, D. čer- 
ūauskas, K. Černiauskienė, S. Pet- 
•avičia, A. Peravičienė ir A. Čužas— 
x> 50; E. Vinskutienė, K. Vinskutis, 
v. Lemužienė, P. Sutkauskienė ir S. 
jetkaitė po 25c. Viso labo 89.25. Pi- 
įigai pasiųsta L. Š. F. kasininkui K. 
Šidlauskui.

A. Šepeta. 
Pinigų $9.25 priimiau.

K. Šidlauskas, L.Š.F. iždin.

VVESTVILLE, ILL.
Lietuvių šv. Kryžiaus parapijos 

bažnyčioje geg. 20 dieną surinkta 
nuo karės nukentėjusiems lietuviams 
57.17. Pnigai paskirti L. Š. Fondan.

Kun. J. Strazdas. D. D.
Pinigų 87.17 priimiau ir perdaviau 

L. Š. F. kasininkui K. Šidlauskui.
J. G. Gegužis.

Pasišalino Ona Paspir gėiienė, po 
tėvais Kamauskaitė, 5 pėdų, 6 colių 
augščio, pailgaus veido, apie akis 
raukšlėta, neturi keletos dantų, kada 
juokias matosi. Paeina iš Mureikių 
kaimo. Griškabūdžio valsčiaus, Su
valkų gub.. paėmė su savim 6 metu 
mergaitę Reginą ir 81.000 pinigų, 
keturi metai atgal mudu gyvenova 
Montreal, Kanadoje. Ji prasišalino 
su vyru Jonu Onusaičiu, jis taipgi 
gyveno pirmiau Kanadoje. Vyras 
rauplėtas, 5 pėdų 8 coiių augščio. jo 
moteris mirė Montreal. Kanadoj. Kas 
tokus žmones patėmysite malonėkite

KELEIVIS

pranešti; kas pirmas praneš gaus 
810.00 atlyginimo.

Juozapas Paspirgėlis
1241 St. Aubin st., Detroit, Mich.

Reikalingas Aptiekoj Dar 
bin’nl as į Lietuviška regis
truotą aptiekę dirbti arba 
valdyti aptieką. Geros išly
gos. Atsišaukit greitai.

M. W. Madden.
376 Millbury St., 

Worcester, Mass. 
Telephone Park 8546.

' Iuiieškojima'
•’KEL.“ SKAITYTOJ V ŽINIAI.

Visokus pabėgimus, nu.-kriaudi- 
nius, pasigarsinimus iš kokių vie
lų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini- 
mus. delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsini nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvieną sy
kį. lodei siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio” Admin.

Pajieškau Alekso Kurni rotos Ru- 
kelių sodžiaus, Adoma Laitano, Jū
žintų miesto, ir Raumodo Mikšio Če
dasų miesto, visi Zarasų pav., Kau
no gub. Meldžiių atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą.

Mykolas šeškus 
2401 Dace str. Sioux City, Ioxva.

Pajieškau brolio Antano Senkaus, 
Kauno gub.. Telšių pav., Platelių 
miesto, prieš 3 mėnesius gyveno Pa- 
latka, Mich. Jo paties atsišaukti at
kas apie ji žino meldžiu pranešti.

Juozas Senkus (24)
3310 Lemp Avė., St. Louis, Mo.

Pajieškau Antano Beškaucko, 1916 
m. jis gyveno Baltimore, Md., p>> nu. 
419 South Paca Street. Prieš pat 
Kalėdas parsivedęs mane Į savo

namus apvogė, paėm^ $30. laikrodė
lį su lenciugeliu vertes $30 ir švederį 
vėrės $2, ir tuojaus prasišalino iš 
Baltimorės. Jis paeina iš Kalvarijos 
pav., Simno parap., Alesnir.kčlių kai
mo. Kas sužinotumėt kur gyvena A. 
Biškauckas, meldžiu suteikti man 
žiną už ką prižadu atlyginti. (23) 

Jonas Vilkaitis
705 W. Lombard st., Baltimore, Md.

Pajieškau pusseserės A. Dambrau- 
skiutės, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Senamiesčio parap., šilgaio kaimo. 
Meldžiu atsišaukti ar kas apie ją 
žino malonės pranešti.

J. Rečiunas
100 Factory st? Ansonia, Conn.

Pajieškau • Zosės Geležinskiutės, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Luokės 
valsčiaus, Paškuvėnų kaimo. Ji ma
nęs jieškojo per "Keleivį,” bet siun
čiau 3 laiškus ir atsakymo negavau. 
Meldžiu atsišaukti.

Marcelė Pašakarniutė (24) 
61 Erving avė. Latvrence, Mass.

Pajieškau draugo Petro Pranckaus, 
su kuriuo sykiu gyvenova Scranto- 
ne, Pa. Esmi labai išsiilgęs ir mel
džiu atsišaukti ar kas žinote jo ant
rašą man pranešti, už ką busiu dė
kingas.

Stanley J. Miller (24)
2217 W. 33rd Place, Chicago, III.

Pajieškau savo žmonos sesers 
Marės Staseliūtės, Kano gub., Telšių 
pavieto. Janapoliaus parap., Brut- 
pjaunų sodos, rodos gyvena apie 
Bostoną. Ji pati malonės atsišauk
ti ar žinantieji teiksis pranešti, nes 
turiu svarbų reikalą.

Antanas Beleckiš (24)
BOK 84, Minden, W. Va.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esmi Suvalkų gub., Mariampolės pav. 
Pilviškių valsčiaus, Beržnavinės kai
mo. Meldžiu atsišaukti, už ką busiu 
dėkingas.

Vincas Čepaitis
122 Robinson st., Toronto, Ont.

Canada.

Pajieškau švogero Vinco Gudelevi- 
čiaus, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Simno parap., Žailių kaimo. Meldžia 
atsišaukti.

Martinas Karaliūnas
1250 Mine 40, Scalp Level, Pa.

Franas Triekauckas, esantis Rusi
joj, pajieško savo pusbrolių Ameri
koj: Jono ir Simo Triekauckų. Jų 
pačių atsišaukti, ar kas žino juos 
meldžia pranešti jų antrašus jam 
sekančiu antrašu:

Francu Trojakovskomu
Ostrov Nargen, uč. rab. No. 22. 

Estliandskaja gub, Russia.

Pajieškau Albinos Yuškaitės, Su
valkų gub, Naumieščio pav., Griška
būdžio kaimo. Jos pačios atsišaukit, 
ar žinančiuju apie jas meldžiu pra
nešti šiuo adresu.

Juozas Šimaitis (23)
183 Niagara str., Toronto Ont.

Canada.

Pajieškau draugės Jievos Siuliaus- 
kiutės ir Marės Plešiniutės abi Su
valkų gub., Mariampolės pav., Kvie- 
tiškio valse.. Gudelių kaimo.

Afrozina Senkiutė
1487 Adams st., Denver, Colo.

Ona Ragalskienė, nuo karės pabė
gusi Rusijon, pajieško savo vyro ir 
trijų seserų: Jievos Tulickienės,
Magdės Stepolaitienės ir Petronės 
Grigalienės, gyvenačiu Amerikoje. 
Meldžia jai rašyti ir suteikti pagel
ios. Giminės malonės kreiptis dėl 
jos laiškų ir adreso šiuo antrašu: 

Stasys Poviukas
133 Ames st., Montello, Mass.

Pajieškau savo giminių ir pažįsta
mų, aš esu Kauno gub., Šiaulių pav.,
I.ukės miestelio. Meldžiu jieškomų- 
jų atsišaukti.

Benicė Zikaitė
174 Joseph avė., Rochester, N.Y.

Pajieškau Vaitiekaus Vaičekausko 
ir Antano Lengvino, abu Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pav., Vištyčio mies
to. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
jų pačių atsišaukti ar kas apie juos 
žino pranešti.

Juozas Cesnavičia (25)
1207 Beaver avė., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo giminių ir pažįsta
mų, aš esu Vilniaus gub., Trakų pav., 
Bajorų kaimo. Iš tos apielinkės savo 
pažįstamų meldžiu atsišaukti.

Frank Maigūnas
Latouche, Alaska.

Pajieškau savo vyro Jono Žilio, 
kuris man nieko nesakęs išvažiavo į 
nežinomą miestą. Jo paties meldžiu 
atsišaukti ar kas apie jį žino malo
nės pranešti už ką busiu labai dėkin
ga.

Uršulė Žilienė (22)
50 R.R. str., Waterbury, Conn.

Pajieškau savo vyro Ignoto Bitėno, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Bučiu- 
nų sodžiaus, antri metai nežinau, kur 
jis randasi. Kas apie jį žinote, ma
lonėkite pranešti. (22)

, Jieva Bitėnas
97 Ten H ,k st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugo Stanislovo Nor- 
buto, prieš du metu jis gyveno Wil- 
mington, Mass. Turiu svarbų reika
lą ir meldžiu jo paties atsišaukti ar 
kas apie jį žino pranešti.

Leonas Andrijauskas (22) 
1089 Chene st, Detroit Mich.

Pajieškau savo sunaus Vladislavo 
Sudento, pirmiau gyveno Lewiston, 
Me. Jo paties atsišaukti ar kas jį 
žino malonės pranešti už ką busiu la
bai dėkinga.

Barbora Sudentienė (22) 
7 Harrison str., Cambridgeport, 

Mass.

Pajieškau brolio Konstantino Rip- 
skio. Turiu svarbų reikalų ir meldžiu 
kas apie jį žino pranešti, už kų busiu 
dėkingas arba jo paties prašau greit 
atsišaukti.

Jonas Ripskis . (22) 
1-110 Wenthxvorth Avė., Chicabo, III.

Pajieškau giminių ir pažįstamų. 
Agnieškos Taukienės, Karolinos 
Taukaitės, Juzefos Vienskienės, 
Antano Januškos, Petro Norbuto, 
■Juozapo Tverjono, Mateušo Lingio 
Ir Paulio Daukšos. Meldžiu visų 
atsišaukti.

Tony Varego (22)
BOX 1, Gleadale, W. Va.

Pajieškau brolio Pranciškaus 
Norkaus, Kauno gub., Šaulių pav., 
Papilės valse, Stretiškių kaimo. Jo 
paties meldžiu atsišaukti arba kas 
apie ji žino bukit geri pranešti.

Ignotas Norkus (23)
804 Bank str, Waterbury, Conn.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus, mylin
čios grąžų šeimyniškų gyvenimą. Aš 
esu 28 metų tūrių gerą darbą. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti savo 
paveikslą, atsakymą duosiu kiekvie
nai.

Antanas Bočkius (22) 
•323 Hamilton str, Greensburg, Pa.

Pajieškau apsivedimui knerginc-.'. 
ar našlės bevaikės, nuo 18 iki 28 me
tų amžiaus. Aš’ esmi 28 metų am
žiaus turiu gerą darbą ir gerai už
dirbu. Su pirmu laiškų meldžiu 
prisiųst savo pavekslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai. (23)

John Gricius
628 Baker str, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, ne senesnės 40 metų, nemy
linčios svaiginančių gėrimų. Aš esu 
4.3 metų, nevartoju svaigalų. Mylin
čios gražų gyvenimą malonės atsi
šaukti. Atsakymą duosiu kiekviena:. 
Vyrų meldžiu nerašinėti.

C. K. R. (24)
% "Keleivis”’

255 Broadwav, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 22 metų amžiaus. Aš 
esu 23 metų, 6 pėdų augščio, skais
taus veido, tamsiai geltonų plauku. 
Dėl platesnių informacijų meldžiu 
kreiptis šiuo adresu:

Tony Zapols (23)
50 W. 6th st, St. Charles, II).

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki .35 metų amžiaus. Aš esu 
laisvų pažiūrų, turiu gerą darbu. 
Mergina turi būti laisvų pažiūrų ir 
sutinkanti imti civilišką štiubą. Mel
džiu dėl platesniu žinių kreipties 
laišku.

N. Mackevičius 
1926 Frankln st, Easton, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne senesnės 22 metų, kuri nori gy
vent ant ūkės. Aš turiu savo farmą. 
Platesnių žinių kreipkitės laišku.

Tom Bellit 
Lawton. N. Dakota.

Pajieškau aDsivedimui lietuvaitės,' 
6 pėdų augščio, šioj šalyj ėjusios 
mokslą. Aš esu 26 metų, uždirbu po 
50 dol. į dieną. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst savo paveikslą. Pa
veikslus grąžinsiu. (Apskelbimas yra 
teisingas.)

Matt Lengin
Shocs Ilames, Mfg, I.emont, III.

Perkupčiams, petlioriams, agentams ii 
i tip pardavinėtojams duodama geras nuo
šimtis Ant pažiūros nesiunčiama niekam 
Atsišaukite žemiau nurodytu adresų.

REIKALAVIMAI

PARDAVIMAI.

M ARCIN & MACYS
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Jonas červokas (24)
88 Oak str., Lawrence, Mass.

■ >

d

tarpe Driggs ir Bcdford avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Greenpoint 2327

M. K.
630 Terrace Place, Schenectady, N,Y. 
17 Fremont st., Nonvood, Mass.

? >
B

■ *

PAliSIDIODA PL'IKVS FORM-
Č1AI labai pigiai savininkas išva
žiuoja į Finlandiją. Kreipkitės pas. 

Henry Hack
17 Tremont str., Norvvood, Mass.

FORNIIURE CO.
TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 19 iki 25 metų amžiaus, geltonų 
plaukų. Aš pats esu 25 metų am
žiaus, dirbu mašinšapėj ir gaunu $20 
ant savaitės. Atsišaukdamos malo
nėsite prisiųsti ir savo paveikslą; 
paskui aš nusiųsiu savo.

Jonas Mažeika
259 Athens st., So. Boston, Mass.

APSISAUGOKITE
I kur pribus Chas šiuška malonė

kite man pranešti už ką bus atlygin
ta. Jis nuskriaudė mane, išsivežda- 
mas mano pinigų. Apsisaugokite į 
savo namus . Susekę jį praneškite 
man.

REIKALINGAS DARBININKAS. 
Kas nori gauti gerą darbą su gera 
užmokesčiu, tegul greit atsišaukia, 
bet tik vedusieji.

T. Kriman
122 N.Wate st., Clinton, 111.

REIK AL Al J ANTĮ EMS N AK V Y - 
NĖS per.samdami kambariai pernak- 
vojimui arba apsistojusiems Sche
nectady mieste kelioms dienoms. 
Atvažiavusieji į Schenectady kreip
kitės dėl virš minėto reikalo šiuo ad
resu:

GERA PROGA KRIAUČIAMS!
Labai puikioj vietoj parsiduoda 

kriauėiškas biznis už labai priėina- 
namą kainą. Dirbama vyriškos ir 
moteriškos drapanos. Geresnės vie
tos ir geresnės progos nusipirkt pui
kų biznį niekur nerasi. Atsilankyki
te ypatiškai ir apžiūrėkite. Gali kreip 
tis ir laišku, jei iš toliaus.

A. V. Eidukevičius (22)
4 John str., VVaterbury, Conn.

PAliSIDIODA namas, 12 kamba
rių narnas, trims šeimynoms gyven
ti, atnešantis $300 randos į metus, 
parsiduoda už $1,400. Reikalinga 
įmokėt tik $200 ar $300, kitus išmo
kėjimais. Pardavimo priežastis Der- 
sikėlimas savininko gyvent ant kon- 
tru. (21)

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

PARSIDUODA FARMOS.
Visokio didumo farmos parsiduo

da Mass., Vermonto, New Hempshir, 
Maine, Rhode lsland ir Connecticut 
valstijoje. Galima gaut su visais 
įrankiais ar be. Dėl informacijų 
kreipkitės laišku-ar ypatiškai pas:

FRANK F. BULLARD & CO, 
50 Congress st., Boston, Mass.

IŠRADĖJAI’.!
Jeigu norite gaut patentą savo iš 

radimui trumpam laike ir ji parduot. 
Rašykite reikalaudami dyko patarna 
vimo ir "vadovo išradymų.” Ką iš 
rast ir kaip užpatentuot. ir rašytą 
gvaranciją. Bandymas ir egzemina 
cija modelių arba braižinių darome 
dykai. Ofisas musu randasi \Vashin 
gtone kur yra Premium Departamcn 
tas Patentavimo.
AMERICAN EUROPEAN PATENT 
OFF1CES (K.)
256 Broadway New YORK, N. Y.

GERIAUSI KRlAlčIAI BOSTONE.
Pasiuvam visokias drapanas pagal 

visokias madas arba pagal kožr.o 
norą. Darbas gvarantuojamas. (29) 

JONAS BERŽEL1ONIS
1 Hay Markei Sq. ir 28 Chandler St. 
Tel. Rich. 1753-M. Tei. Beach 6184-R.

BOSTON, MASS.

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magaziną "Investing for Pro- 
fit.” (įvesdinimas dcl 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- 
xą galima likti turtingu. "Investing 
for Profit” magazinas yra vieninte
liu progresyviškų piniginių 
žurnalu

reikalų 
ir turi daugiausiai ėmėjų. 

Išparodo kaip $100 užauga į $2,200; 
išsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-ms 
mėnesiams dykai.

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

Chicago, III

I 
’> n

$1.00H
Pristatom 

daiktus į visą apielinkę Jersey. 
NcvvYork, 
Bro->klyną. 
Atvažiuokit 
užsimokės.

tik ant 
sąvaitrs

į namus visokius a Į

South ir Centrai < ’ 
Maspeth ir kitur. Si 
ir iš toliau, karai

(?) f

198-200 Erand Street i:
b
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REIKALAUKIT

EAGLE
BRAND 

CONDENSED 

MILK
Per 60 metų gero kūdikių mai

sto. Reikalaukit nurodymų kaip 
inaitint kudykius.
BORDEN’S CONDENSED MILK 

C0.. NEW YORK. (Kvis).

VINCAS RAČKAUSKAS.
Lietuvys kriaučius. Pataisau se

nus, išvalau, išprusinu ir siuvu nau
jus visokius Rubus. Reikale kreip
kitės pas mane, o gausit gerą pa
tarnavimą.

160 E. Main Sstr.,
Torrington, Conn.

KAS PADARE DIEVUS?

Brahma, from an idol in the Indi
(Brahma, Dievas yra visų dievų Tėvas.)

B VAREIAUSIEJI faktai šioj kny
goj randasi paimti iš Mvtholiogijų.

Encvklopediškūjų žodynų ir aštuonių Bib- 
ijų. Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

1. Trįs šv. Panelės Nekalto prasidė- 
limo. Nekurį yra net ir už karlienę dan
guje.

2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 
Dievaitė, yra kokio tai labai galingo 
Dievo sesuo, pati ir motyna vaikų.

3. Trįs galingiausi Dievų SunaL Kai
šo išganytojai ir atpirkėjai svieto.

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

5. Paveikslas pirmo žmogaus ir j< 
moteriškės. Kurias žydų Dievas Jaho- 
veh. padarė ant savo išveizdos.

Knyga: 5x8 32 puslapių. Kaina 15c.

Rulkaus Spausluil
338 west End Avė.

Detroit, Mich.

ilš A'ena Kostovska, pasira 
dau visai publikai akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, režimas, 
zurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos.’ Bet kada aš pradėjau rei- 
alauti Salutaras Bitteris ir Saluta- 

ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyt* *r 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina$ 1.00. 
Galima gauti genesniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St„ Tel. Canal 6417. 
P. J. BALTRŪNAS, Prof.

Chicago, Iii.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Hotel Sterling
Lietuviškas Kotelis

Lietuviškas hotelis 12 pt kap.
Lietuviai, kuriems reikalas 

yra apsistoti, arba turėti reika
lus I

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

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

IIOTEL STERLING
TUOS SAGEVIčIUS SAVIN. 
Crcscent avė. Cor. Sterling aL, 

BRIDGEPORT, CONN.
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jau prisipažįsta, kad Redakcijos Atsakymai.

Mes, d 
tikėjome 
čius į ; 
iių par 
dien
l • ''A(J
Kristau-
puolė patįs i nedo: ybių 
bedugnę ir sykiu didelę 
dalį visos žmonijos surišę 
nitktiky-čii pančiais pas
kandino tamsybės klane. Jų 
skleidižiamoto t’kėjimo rykš
tė plake žmoniją be pasigai
lėjimo . Kariavo jie su mok
slu kaip girios liūtas: u,rtu- 
ravo praktines ir mąstan
čias sielas,degimo ant 1 u.ižu 
tas ypatas, kurios nenorėjo 
tikėti jų dogmomis, sunai- 

monijos ranko- 
sudegino mi- 
■m ries pasiro- 
jų mokslui, 

tuomet liebavo 
pertekliuose, pristatė šim
tus klioštorių. kuriouse bu
vo didžiavais ištvirkimas ir 
pasileidimas, kur merginos 
buvo laikomos nelaisvėj pas 
mmykus. i uomet žmonija 
vaitojo prispausta tamsy
bės ir ištvirkimo jungu, o 
tikėjimo vadovai ką norėjo, 
tą darė; paprasti darbinin
kai buvo laikomi paprastais 
gyvuliais, žmogaus vardo 
neturėjo, (šitoj vietoj daug 
ic.eidžiam. Red.)

štai ką pasakė katalikų 
kun. John d. Belford:

„Socializmas neišgelbės 
žmonijos iš nedorybių, nes 
tiesos ir Religija neišgelbė
jo.” (Debatuose, kurie at
sibuvo spalių 21 191-5, Broo
klyn. N.Y.) čia mes matome 
labai kvadą argumentą. So
cialistai nurodo, jog šian- 
čiemnė? nedorybė?- gali buti 
pataisytos tik per soclaliz- 

. -ųką.; kąĮjdjkų .šulas įako, kad 
religijai tas padaryt nepa
vyko. Žinoma, jis nepasakė 
kad jų skelbiamoji religija 
tas nedorybes pagimdė ir 
dabar jas palaiko, bet gi jis
prisi ' ’ kad religija mr
smu.l su valdžios tie-
somi rus tas teologas
vėl a pasako, kaip jų 
avele? yra nupuolusios do
roje: "Iš visų Su.-’ienytose 

venančių žmo- 
šešiasdeš imtas 

priklauso prie 
tikę-

UJS’Į d V 
aklius 

nebandai 
jie

kino dailę ž 
mis sutvertą, 
lionus krvgtų 
dė priešingos 
Kunigija

u 
Is Vi

Valstijose gy 
mų tiktai 
procentas į 
bažnyčių bei pripažįsta 
jima, ir iš tų šešiudešimtų 
procentų penkiasdešimtas 
procentas yra nedorėliai bei 
niekam neverti: 
širaia.s proČbntas 
žm-c-nių!” Mes 
pasakyti taip:
Valstijose iš kiekvienos de
šimties žmonių šeši yra ti
kintieji, o keturi netikintie
ji: iš šešių tikinčiųjų perlui 
yra nedori, o tiktai vienas 
geras žmogus. . Argi dar 
reikia geresnio prisipažini
mo, prie ko jų skelbiamasis 
mokslas privedė žmoniją: 
argi dar daugiau, mums rei
kia prirodymų, kaip ’ų baž
nyčia iš mokino doros savo 
tikinčiuosius. Bet kurgi 
musų Lietuviški klebonai? 
Delkogi jie tyli ir neprisipa
žįsta prie to? Kurgi protas 

kuris 
kad 

JT.i’4

o

G

•?

| Kadangi'
A- !

"’OS

tikt o.i de- 
yra dorų 

tą galime 
Suvienytose

"sociologo” Račkaus, 
šaukia re savo 
žmogus, kuris 
dogmomis ir 
prie bažnyčios, 
doras ?
ciologe,” 
turi iš kiekvienos dešimtie 
liktų tokiais jūsų pasekė
jais, kuriuos kun. Bclford 
pripažino nedorėliais ?

Pirmučiausiai aš paklau
siu musų klebonų-, ką mes 
turime daryti? Jeigu jūsų 
skelbdamas per šimtmečių- 
šimiraečiu.s tikėjimas ir jūsų 
palaikoma valdžia, kuri lai
kė darbininkus vergais, ne
įstengė žmonijos apšviesti 
ir ištraukti iš nedorybių, tai 
argi mes- dabar turime nu-

balsu, 
netiki 
nepriklauso 
negali būti’ 

Argi tamista. "se
non, kad ir tie ke-

S

'leisti rankas? Argi mes da 
ilgiau turime sekti jumis, 
kuomet jus prisipažįstate, 
kad iš šešių žmonių. !-r 
išmania jums, penki 
nupuolę doroje? Argi 
neturime ileškori tokių 
du. kurie nušluotų nuo 
mės kamuolio tas visas 
dorybes, kurios šiandien 
di? Argi mes. matyiia 
kaip jus (kunigai) liebauji-u 
perleki'uose. turime tylėti 
ir laukti užmokesties po 
mirties? Argi mes delio tu
rime bijoti socializmo, kurL 
tiesia savo ranką daibinin- 
kams, kad jūsų šventa valia 
nu.puldė taip žemai žmoni
ją ir iau sakote, kad nebe- 
i-i.ngiuc pakelti jos? ' 
jus dar 
negalite
' r’vrr.tjc.s. i -Z- - •

m

kurie
Vili

i mes
btr
Ž.V 
nė" 
žy- 
rni t

ir šiandien 
i. kain soci- 
rvingus nuo 
Jeigu taip 
aš paaiškin

ton 
vlo"

■uš‘ c’ :č ate’.— Rašiu* 
iorespondonciią iš Day- 

• ' Eeici-
Nti. 20), meldžiame 
.įsišaukti "Keleivio'’

rcaaKcijon.
Sąiungirčiui,

A lt L <111 t\c '.
lįst U

B. Maksui kui
tamstos lakią visviena ne 
> Tid.uocat, o Argent. Liet 
Draugija >■ įtre tiiiT.uties 
kam L auk > siunčia, me: 
negalme, u i už pranešta: 
žinias tariau e ačiū, bei ju 

rašinio n dėsime.

ŽINOK KOKS ORAS BI S KY1XU
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nėge 
kaip 
virte
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"Geras 
tegali būti soci- 
ui\. socialistas 
kataliku, taip 

su tamsa vienoj 
t būti negali.

revoliucija,” 
vertimą, pc-rver

i

R-a
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- ė! iva reiškia 
i Augybės emblemą.

Uodel "Kova” netalpi- 
ą iungiočių numonės, 

\urie nesutinka su "Kovos” 
tai be aiškinimo 

aišku.
T žebranskuL—’Unios a- 

imą kataliko A. 
nedėsime. Tai 
ydas nrižiurėti 

nu.avvbės reika

t

Atitaisv
"Kel.” N. 

pender.cije 
’vVash.. buve 
Tacomos ne
rengtame \ 
draugai-vei! 
kalą ir ne- 
nereikalavo, 
buvo ištarta

Redakcija 
mano korės- 
\ tašau ii 

man padarė 
mo.

u? s klaidos.
7 mano kovęs
is Tacoma. 

pranešta, kad 
ivių soc. pa
karę Seatiles 
jai sulošė vel
iu apmokė iimo 
Už tai Jiems 

ačiū.
sutrumpino 

ordenciją. Širą 
dalį apleido ir 
laug nesmagu-

J. .L Vaisius

Naujausis mo
delis oro atspė
jimo aparato. 
Perspėja koks 
bus Mas už 8 
ar 24 valandų. 
Tai nėra žais
las. bet moks
liškas išradi
mas veikiantis 
auto m a tiškai. 
Labai gražios 

išvaizdos. Oro atmainas parodo sto- 
vinčies namelio tarpduryje figūros, 
išeidamos lauk arba pasislėpdamos 

Aparatas G1; 7 Ii colių didu- 
Pilnai gvarantuotas. šitą ter- 

pasiunčiame per ekspresą 
gavę $1.00 arba už tiek 
Nelauk, bet užsisakyk sau 

(?)

'i

vidun.
mo.
mo metrą
C. O. D. 
štampų, 
vienų.
F1SHLE1GH & CO. (Dept. E 13).

CHICAGO, ILL.
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GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
rL'S PAS1UVAM PIGIAI IR GERAL

TAIPGI ISVALOM IR IftPROSINAM 
VISOKIAS VYRU IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
m W. BROADVAY,
SU. BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston—f Uit

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinau, kad Ją* lačėdyilt pfaiffl •* 

tireaite GRAŽIUS KUBUS. Mes Ima* 
materiją U crrują firmų ir primieruojam 
rūtų pagal žmogų, Unlėi nesudarka žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

Siutus -r kitokius

t

H-i< >

O 
ų
S
■

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužiai 

Siuvame ant Užsakymo 
išvalome, sutaisome ir iiprooi- G<

name senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija «

So. Bostone, kur visame duoda į' 
((J gerą ir gražų darbą už priains- 
lll mą kainą. ‘ »
!! PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 

' O NEŠIOS! IR DŽIAUGSIES!.
>J j '11 Todėl, kurie norit pasisiudint !'

SERGANTI VYRAI iR MOTERŲ ATEIKITE PAS MANE.

kėj
inl

i

Pi r.isrus prisiųsti Mon ey
’t’

-t
JL »

Orderiu. Jei kas neaišku klaus
ite, męs viską atsakysime.

Rekordus siunčiame į visas čalis svieto ir apmo-

SKAITYKIT V?S( DAR- 
LAIKRAŠTI. 

KE EIVI.
IRO ŽMON?
♦I

f

v Ac<iel, kutis norit pAsisiudiBt * 
)' gerą siutą, išvalyt arba raprostt, > 

kreipkitės pas raus. I
>į SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
$ 278 Broadway,

J

! 
i 
( 
l

H
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< Su visokiomis (ironiškomis nervų ar nepaprastomis ligomis, rcikalau-.

I
jančiomis specialisto gydytojaus.

JIESKOK PAGELBOS TEN. KUR GALIMA JĄ RASTI.

Ir pradėk tatai tuojaus stodamas ant kelio į sveikatą.

upmasi, 1 
žmogus 

kloję iki 
netų amžiaus: 
je neb 
jtizmo

gale 
dvic.e- 

kad mo- 
utų mokinam 
ir žmonių.žu 
Socializmas 
vienas žmogus 

naudoti kito žmo- 
kic-kvienas žmo- 
naudingą darbą 
kad kiekviena' 

is savo 
vaisių. Socializmas 
si, kad nuginkluoti 
ir tuomi prašalinti 
štingas kares, kurie

, l\ct J. 1 
dirbtu 
2’iiai. ii

>a milionus gyuasci 
cializmas rūpinas 
i'iek'ienas žmogus 
balsą šalies valdym 

čia tik pažvmėja 
yocia.iizmo siekius is 
tančio;- kurie man 
svarbiausi. -•

Dabar sudėldme^Į 
tikėjimą ir socializmą ir pa
žiūrėkime, kuris iš jų gali 
Išgelbėti žmonija.

Tikėjimas sako: kankink 
'■imą, bet išgelbėk sielą. So- 
cializmas sako: išauklėk kū
ną tobulai ir išlavink žmo
gaus protą, o siela, jeigu 
Ta, turės buti išganyta pa

ti per save. Nes ar gali bu
ti žmogass siela išganyta ir 
venta morališkai nupuolu- 

liarne kūne, nesveikame kū
ne ir neišlavintame prote?

Tai kuris gi palių asuos 
žmoniją nuo nedorybių ir 
kurdo? Tikėjimas a? socia

lizmas? / A. B.

673
So. Bostoa.

SO. BOSTON. MASS

44 RUŠtU
SPALVŲ 

!R 
DYDŽIO

M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriaosj

F.LIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
r*ipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasime gražų patarnavimą.

3S2-3S6 2nš si., Sa. Boston..

Jis užlaiko gerą Restauraciją 
visokios rųšies Alaus, Degtinei

Ofiso valandos:

u,

;š kares

Jeigu <aip.

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

NORI, KAD MERGINOS 't
MYLĖTŲ? ji'

tai nusipirk į

3AN3ER ¥.OTORBIKE
ELEKTRA

APŠVIESTAS

AR KENČIATE NUO
___Gėlimo strėnų, Trumpos atminties, Smarkaus 
širdies plakimo; Pllaučių silpnumo, Nuovargio, Galvos 
Kvaišinto, 

gerklėj, Šunvočių,

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALlšKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

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

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

B

Į nuo

Visi, kurie mylite muziką ir dai
: atkreipkite atidą ant musų pa 
lvmo

(.1.1 M BĮ l GR AMAFONŲ
ileiuviška rekordų, su vėliausio 

^gerinimais, išduodan- 
skttrn.bsisM.
ALAUKITE PILNO. ILIUSTRUOTO IETUVIŠKO 

KATALIOGO — DYKAI.

ųskit už 4 centus štampų prisiimti m U.

Y
Coiiivr. ia Mahogo

ONAS ir 12 
gražiausių 

ainų, yra nu- 
gaunams pas 
...... -$19.59.

Tiktai per rampą 
šitas Cekisr.hia ?’ 
ni GRA V 
nauj'-es';. 
lietuvišku 
niedntas ii 
mus už

Ei, Vyrai. Visi Faa

YUDEiKOI

VVASHRIGTON

netoli 

Boylston Street, 

Antros lubos.

Nuo 9 ryto iki 4 po piet. H 
Vakarais:

Nuo G vakare iki 8 vak. L

Nedėliomis:
Nuo 10 ryte iki 2. vai. )į 

po piet. Tiktai.

Antros durys nuo |i 
Gayety Teatro.

Nieko jums nelėšuoja apžiūrėjimas, jeigu paimsit gydymą. Tik- 
ir rūpestingas išegzaminavimas atidengs jums tikrą jūsų 

kūnišką stovi, ir tuojaus jus stojate ant tikro kelio į sveikatą, iš
vengdami visokių torturų ir kankinimų per gydytojus.

ilgametis patyrimas, paskutiniai medicinos mokslo išradimai 
ir elektrvbė, naujausi gydymo įtaisymai ir rūpestingiausia priežiūra 
užtikrina išgydymą kiekvienam.

Tūkstančiai sergančių vyrų ir moterų gali išvengti operacijos 
peilio, gydydamiesi paskutiniais moksliškais metodais.

Jeigu negalit rasti sau pagelbos jūsų kančiose ir jau suabejojate 
apie pasveikimą, atsilankykite pas mane ir atrasite viltį ir tikrą 
sveikatą atgausite.

PILVINIS & ZALDOKS
233 BROADWAY.

Vyao ir Cigarų.

Pirmiausia ir parankiauaia 
vieta lietuviams.

3G4 Broaiway ir 259 D Streets 
SO- BOSTON, MASS.

Asilpnėjimo nervų, 
ir nelygaus : 
skaudėjimo, Kvaišinto. Blogų sapnų, Koją drebėjimo, Kataro, Degi
nimo gerklėj, Šunvočių, Pilvo skaudėjimo, ar Kryžiaus, I.iežiuvio 
apsivčlimo, Spuogų, Reumatizmo ar Užkietėjimo vidurių? • Visos 
šitos ir daugybė kitų ligų, yra ženklu sveikatos puolimo.

Aš gydau vyrus ir moteris nuo daugelio metų. Jūsų atsilanky
mas pertikrins jus apie mano atsakantumą ir užganėdins jus, pri- 
rodant kaip į trumpą laiką galima suardytą sveikatą pataisyti. Aš 
prašalinu tik tikrą ligos priežastį, o liga pati per save dingsta. At
minkit, ligos ištyrimas yra visai dykai.

Ateikit pas mane tuojaus, jei reikalauji pasigydymo. Atidė
liojimas yra pavojingu. Liga ne miega.

Dr. I. H. KFNEALV. 673 Wa>hi«aton St.. BUSTOM MASS.

E. J. Mažeika

A '//Ir/■

virstu.
Ra r -

nežiūrint
Karė ar rainu, tu^ėk 

g&r Dviraty, tai laiku p: ibu-i į darbą, bažnyčion, susita
rus Sii 'draugais, su mylimąja ar su giurnvinis. Iš darbo va
žiuos:, kada kiti lauks ar eis pekšti.

iŠ ?.& spalvų ir dydžio ’ RANGER” dvira-
& §4 nUoių tj. Naujam musų kataloge yra na- 

tv.rališkom spalvom dviračių paveikslai. F'.niausi eilė dviračių 
pasaulyje, už Dirbtuvės Kainas, nuo $15.50 augščiaus.

33 DIESy imH8YM0!
G’JMUS ra:

Pr:sių*:m jums pasir ei- ' ’’RANGER” dviratį 
SAVO KAŠTAIS. 30 sJlenų bandymams išva* 

:s. lempas, ir kitas dalis parduodam puse kainos.
tikrai prisiųsk kuponą gavimui mus. didelio naujo katalogo.
Parduodam Dirbtuvės Kaiuomis. su 30 dienu bandymu.

i ME.AD CYCLE COMPANY, ??? CHICAGO
    Į - - - -

i
I»

$
*

e> i
■

J

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE-;

Už neuždregisti a
gręsia vieni metai kalėjimo. 
Bet jei .šimtai tūkstančiu 
darbininkų pasirinktą sau 
kalėjimą, tai Dėdei Samiu 
prisieiti? visus kriminalis
tus paleist, kad padari 
vietos politikos prasika; 
liarr.s.

1<X

hOS DEVYNERIOS” YR A TIKRAI LIETUVIŠKOS.
KENDŽIŲ.

4/0 Ji niekad nepamirš jus, 
J'ker.džių gardumas priverčia ją lį< 
įS'jus mylėt. Reikalaukit visur ir » 
('-visados Lowney’s Crest Ken- h 
didžių. Jeigu negali gaut kitur, y 
!;S ’-ai prisiųsk mums dolerį, o >į 
i'gausi vieną svarą geriausių į 
m Amerikoj išdirbtų kendžių.
l!> Gerausias agentas Bostone. >

Ją tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, tai 
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 
tuojaus apturėsite

• /f \JTCL 4tl2ti<xo 11 vdo f

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY, ||ĮI):

■ SOUTH BOSTON. MASS.
«$*reet.

i

!^įf:p9? U $Į!;S; ULtGHJ ĮIJvJ I Crcl» Company. Dept, 12-C CMca<0» M>. Prish;-
* ~ J‘ ' skrr save naują didelį katalogą dirbtuvės ktiaccs 20

i

i

dien^ ‘šsičgiaiajc propozicija. Jokios atsakomybės taa»e antstv- neimu.

ĮUHi
KREST

U / - - -
J'ker.džių gardumas pri 
; ' jus mylėt. Reikalaukit 

t r1-.

l
1

I

»

. KR -1

*

i

MV

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

Perkant laikrodėlį, lenciūgų 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
SI.00 j savaitę, kol išmokėsi su
derėtą sumą.

Taipgi pajieškau agentų 
Mass. valstiioj. Patarimas ne
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu tortu (prnperte).

i
Iiii
IImn tortu (properte). )»

Galima lengvai uždirbt po $20.00 (h 
į savaitę. Kreipkitės.

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

s

• -ii
I 'ty 7f 
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J.J 
j
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pirk Laikrodėlį? ji

BeXTRA! j

Reikalingas Kunigas.
Pajieškau gero ir teisingo 

kunigo, į Cambridge *už kle
boną, beveik tekį kaip kun. 
Mockus, tik ne Mockų. Tu
ri būt su švaria kalba ir tei
singa sąžinia, kad pasakytų 
risiem katalikam, ką tai 
reiškia buti kunigu, jų pas
laptį, dorą ir jų biznį.

Ncvaisauskis. Cambridge

RE-K \LINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITra, 
NEUŽMIRŠKITE TŲ. KURIE DABAR KENČIA BADĄ.

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ; 

užimto? e vokiečių vietose Lietuvoje, 
jeifru tu r te dabartini jų adresų;

PERĖGfiLTAMS j RUSIJĄ,
kerių turite adresus;

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

LAIVAKORTES i visas pasaulio dalis geriausia gaut pa« mna. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentui 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČITJS
253 BROADWAY, [SOUTH BOSTON, MASS.

K

TREJOS DEVYNERIOS 
arfai 

TREJANKA
Susidedi U 2? įvairių gydančių šokų ir šaknų.

Sutaisyta su 'degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausia vaistu arba kardu 

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakeli iittj gydan&U 

augrneny užmerkti j viena kvarta ėyvto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba nvirti čyttame van
denyje >r po 24 valandų gerti po pusę stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
229 Bedford Avė , Brooklyn, N. Y.

Kampas North 4-tcs gatvės.
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PENKIŲ AKTŲ ISTORINĖ 
TRAGEDIJA.

Iš paskutiniu dienų Arkonos 
Moty vai skolinti iš B. Komorowskio

JONAS B. SMELSTORIUS.

VEIKIANT! ASMENIS:
KRAKAS — Rugijos kunigaikštis.
SLANKA — jo jauna žmona.
BUTĖNAS — pirmas rugėnų vadas.
SAUNORAS—Arkanas plies raktininkas. 
GRESMYNĖ — vyriausioji vaidelytė. 
MAMYTĖ, — sena Slankos prižiūrėtoja. 
JOANAS — jaunas karžygis.
TVERIJONAS — kareivių vyresnysis. 
HENRIS GATSALKA,— Vendu pavarytas 

valdonas.
M AK ARAS—kryžeiviu vadas.

DRAIDENAS — kryžeivis.
VAIDYLA.
Kanklininkas, kareiviai ir žmonės.

Prologas.
Scena atvaizdina seną, paniūrų ąžuolyną. Po 

susiskleidžiusiemis ąžuolų šukomis matosi augšta 
akmeninė stovyla keturiais veidais, atvaizdinanti 
seną Rugijos dievaitį Svietveizdį. Šalyj matosi 
uola, joje urvas. Ant žemės guli krūva išgriauto 
aukuro skeveldrų ii sukultų indų. Ryto laikas. 
Girdisi gegutės kukavimas ir paukščių čiulbesiai. 
Ant scenos pasirodo senas Arkonas kunigaikštis 
su keliais palydovais.

krakas.
vW>IT, ?ana> nepuskit, kariškų trimitų 

Te šilų ramumo jų aidai neardo, 
Kuomet čia suėjom pažadus darnų 

Dievaičiui Svietveiziui; žvangėjimas 
kardo 

Gal da atgrasinti dievaitį nuo vaiso.
Kas čia?... Kurgi musų vaidylos pragaišo, 
Jei aukuro Laisvės nėr kam pivdaboti. 
Žiūrėki, ar matot, kas čia atsitiko? 
Tik krosnis griuvėsių iš aukuro liko, 
Kur driežams ir vorams leistina rėplioti.

(Susikrimtęs aimanuodamas) 
Rnaka negalinga, kad be širdies jausmo 
Dvasia neįstengia krūtinėj liepsnoti. 
Vargas tau tėvynė, jeigu tave skausmo 
Ir rūpesčių tavo nėr kam apdainuoti.

VAIDYLA.
(Išeidamas iš urvo ilga lazda pasiramsčiuodamas) 
Kasgi čia užklydęs suardo rair. amą ?
A, tai tu čia Krakai?... tai tu reikalauji 
Dainos, kad atauštus sarmatos karštumą?

• Nužengdams į kapą kam da p:kžodžiauji 
Gyviesiems paliekant vaisius savo rėdo? 
Ten aukurai Laisvės jau nereikalingi, 
Kame pančiams žvangant vergai 

nelaimingi 
Savo pavergėjams garbės gieimes gieda.

KRAKAS.
(Užgautas, priimdamas rimtą pastovą) 

Palauk, nesibarkie, nuramdink rūstybę! 
Mes čionai atėjom dievų rodos klausti 
Kaip apgint nuo kryžiaus mus žemės 

liuosybę, 
O tu neišklausęs tuojaus imi bausti....

VAIDYLA.
Be minties, be dvasios—tai gyvi lavonai. 
Šalin prie kuodelio ir auskit Arkonai 
Šermeninį rūbą, o man leiskit šičia 
Ramybėj užmigti !...

KRAKAS.
(Skaudžiai užgautas pats sau)

O, tarsi vilyčių 
Nuodais išmirkytą pajutau krutinėję 
Taip skaudžiai užgavo jisai savo žodžiais. 
Lengviau butų stojus mirtinon imtynėn 
Su plienu šarvuotais beširdžiais krvžiočiais, 
Negu rodos klausti pas šitą Vaidylą.... 
Štai tau ir vainikas, garbė ir didybė! 
Rūpinies, galvoji, net galva pražyla, 
O štai kai kad vaiką nuplaka teisybė.

(Giliai užsimąstęs ir stovi nuleidęs galvą. Iš 
to padėjimo pažadina jį balsas trimito) 

Tai ragas Butėno, kad bent jis sugrįžtų 
Laimingai ir naujo skausmo nosurenktų. 
Valdinys valdoną koliot neišdrįstų, 
Jei žmonės su baime priš jį galvas lenktų....

(Butėnui su buriu jaunų vyrų prisiartinus,. 
Krakas linksmai prie jų prieidamas) 

Sveiks, jaunas karžygi! Ir kągi patyrei? 
Kaip stovi dalykai ir kaip musų vyrai?

BUTĖNAS.
(Matomai susikrimtęs) 

Viešpatie, ne linksmą pernešu tau žinią,
• Matai kiek jų turim.—O Gotšalka minią 

Krvžeivių į talką pasikvietęs veda. 
Matyt iš aplinkui pylį užpult žada,

Nesą link Arkonos dviem keliais jie eina. 
Pakeliuj paliekant kraują ir vergiją. 
Išilgai ir skersai perbėgau Rugiją, 
Bet gėda sakyti, kad jei bučiau dainą 
Girtiems bedainavęs gal atkreiptų domą, 
Bet kad vadinau juos eit, gintų tėvynę, 
Nei klausyt nenori, tik šituos išskyrus, 
Kurių šimtas rados visoj mus Rugijoj 
Ir kuriuos čia turim.

KRAKAS.
Prieš kryžeivių minią 

Statyti būrelis šių jaunų drąsuolių? 
Ne! Verčiau Arkoną paaukaut Gabijai 
Krauju nesulaisčius peleninių guolių.

BUTĖNAS.
Viešpatie, ne laikas dabar aimanuoti! 
Drąsa ir liuosybės meile apginkluoti * 
Stosime Į kovą. Žuvę už tėvynę 
Gal apsvaigusiejiems paliesint krutinę; 
Jie šalin mes taurę ir griebsis už kardo 
Idant apsivalius garbę savo vardo.

KRAKAS.
(Iš netyčių išvydęs prisiartinantį Saunorą) 

Štai čia ir Saunoras. Kągi pasakysi?
SAUNORAS.

Viešpatie, jei pylin greitai nesugrjžši 
Tai visųpirmiausiai tiktai labą dieną 
Atnešu nuo jūsų mylimos žmonelės.

KRARAS.
Tik dėl to palikti pylyje ją vieną 
Visai nereikėjo—tai baikšti paukštelė, 
Jei žino, kad gręsia Arkonai pavojus 
Gal numirt iš baimės....

SAUNORAS.
Dar toli rytojus! 

Ji apie pavojų da nieko nežino. 
Kartu su ja rumuos dainiai ir merginos 
Paliepiau Joanv.i pylį prižiūrėti, 
Pats gi ateinu čia, idant apkalbėti 
Tuos svarbius begalo reikalus rytojaus.

KRAKAS.
Ką gelbės tos kalbos, jei nėr kuo pavojaus 
Prašalint. Butėnas vos šimtą surinko. 
Man rodos neverta nei imt rankon ginklo... 
Tiesa, jei Gotšalka eitų be krvžiočių, 
Tai aš mielu ncruRetrą atiduočiau. 
Patįs gerai žinot, kad aš Vendų kraštą 
Ingijau ne karėm’s, nei per gudrų raštą, 
Tik vendai netekę priespaudoj kantrybės 
Senąjį Gotšalką ginklu nugalavę, 
Dėl savo gerovės ir tautų brolybės 
Mano rėdai savo kraštą atidavę, 
Džiaugėsi ligšieliai iš pilnos liuosybės. 
Lėto-Vendų žemę aš ryšiu vienybės 
Surišdamas maniau gi sudarau tą spėką, 
Ant kurios kėsinties nebeišdrįs niekas. 
Bet kadangi Vendai, kaip Butėnas sako 
Nuo sunaus Gctšalkos ginties atsisako, 
Tai ir mums dėl jųjų pasišvęst neverta.— 
Aš tų nebučiuoeiu, kas man veidan kerta. 
Sostą atsiėmęs Gotšalka težnos!... 
Be to, taip atgavęs, jis kaipo kaimynas 
Skriaudos ir Arkonai nenorės daryti. 
Manau taip apginsiu laisvę ir ramybę, 
0 jus kaigi matot?

BUTĖNAS.
Jei reikia statyti 

Ir man savo žodį, kad nusvert teisybę 
Tai drąsiai sakysiu: negal būt vienybės 
Tarp lėtaus eruko ir piktos gyvatės! 
Kryžeivis didžiuojas tik iš tos dorybės 
Kuomet jis ant kalno lavonų pastatęs 
Kryžių gali skelbti žuvimą pagonų. 
Ar jis laisvus žmones turėdamas po šonu 
Leis jiems laisvais buti? Ne! Jis paskaitytų 
Už nusikaltimą sau prieš savo dievą!

SAUNORAS i
(Pašiepiančiai perkirsdamas)

Nedaug taipgi labo pasaulis matytų, 
Jei pradės mokinti vaikas seną tėvą. 
Suvaldyt patarčiau tau užsidegimą 
Ir savo valdono nuomonės klausyti, 
0 ne prieš jo norą tėvynės likimą 
Ant pavojaus krašto sužiniai statyti. 
Kam pasakas skelbti, jei čia jos netinka. 
Siekiuos jaunos širdis grečiau apsirinka, 
Negu senos galvos.

BUTĖNAS
Jeigu sakau melą 

Ir jeigu rugėna° sakyt neprivalo, 
Kad žmonių rytojus mums turi rūpėti, 
Tai tuojaus man leiskit nuolankiai padėti 
Viešpačiui po kojų vardą pirmo vado.

KRAKAS
(Ramindamas susijudinusi Butėną) 

Nereikia karščiuotis. Jeigu Krakas rado 
Tave-vertu buti prie savęs viršiausiu, 
Tai ir žodį gerbia, nes sakei teisybę, 
Kad krikščionis skaito sau užvis šven

čiausiu 
Tatai, kad atėmus iš žmonių liuosybę.

(Atsikreipdamas į žmones) 
Duokit-šę man taurę, lai širdis atšyla. 
Paleiskit trimitą, te aidai per šilą 
Neša karės gandą nuo krašto lig krašto, 
Te girdi kryžeiviai, kad nenusigąstam.

Butėnui)
Eik tuojaus į pylį, šaukliams įsakyti, 
Kad keturiais vėjais karės gandą leistų, 

(Toliau bus)

I
I

Telephtfur; Back Hay 424» 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis jli
GYDO VISOKIAS UGA1. 

PRITAIKO AKINIUS.
■ *

i

7

S. Baracevičius.
GRABORIUS.

Palaidotu visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS;

Pidelj palaidoj u už 45 dolerius, 
maža už 15 doL> i?

Valandos: jį>
Nuo 1 iki 3 diena.

Nuo 7 iki 9 va!, vakare.
419 BOYLSTON STR.

Saite 419, 420 ir 421,
Meteli didžiojo miesto knjgyno,

BOSTON, MASS.

I
•tfj.J.Keiley &Co.;

| VISOKIE GĖRIMAI 
H GERIAUSIOS RŪŠIES. b 
U Hį • Gardos Alus, Elius, Lageris: ■ 
U Vynai, Konjakai, Degtinė J

!n
<>
< >

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

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

/

ir Kvepianti Cigarai.
Patarnavimas prielankus 
teisingas.

245—247 Broad way 
SO. BOSTON, MASS.

H 
ir $

H
h
H
t

a- ri<sfc+^>

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

„KELEIVI.”

Geriausias Lietuvio ''
SALONAS IR RESTAURACIJA, i 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
ir užkandžiai. Putamavimas prie- į: 

lankus. Į'
Parankiausia Lietuviika užeiga. {]

J. MATHUS
342 Broad wa y, So. Boa ton. Mana. {Į

■,

Ir Jie...
Kuomet "revoliucinė liau

dis sutrupino sunkios vergi
jos retežius ir klaikios prie
spaudos šaly pradėjo iais- 
.vės* aušra brėkšti, be galo 
kebliame padėjime atsidu- 
•ė tamsybės apaštalai. Šiek* 
.iek atsipeikėję, jie pamatė, 
kad senosios tvarkos jau 
lebegrąžinti. N ori-nenori, 
prie naujo gyvenimo turi 
prisitaikyti. Ilgai netru
kus, jie taikinties ir pradė
jo...

Štai nuo stogų ir čerdakų, 
:š kur jie, žmonės, ”pulemio- 
ais” šaud|> nugabenti poli- 
nstai-^Taraohai/’ kalėjiman 
sukišti, savo tarpe per 200 
•ublių surinko ir juos... re- 
oliucijos reikalams pasky- 
ė!!!... Caro rūmų tarnai, 

valdininkai, kariuomenės 
• ficieriai ir viršininkai, 
žandarų oficieriai ir papra- 
ti raudonsiuliai skubinosi 
eikšti savo paklusnumą 
įaujai vyriausybei, žadėda- 
ni jai ištikimai tarnauti... 
Buvusis vidaus reikalų mi- 
nisteris Protopopovas, vie
nas didžiausių laisvės prie
šininkų, suimtas, sakosi, 
:ad, girdi, ir jis liaudžiai 
"era trokštąs. Juodašimčių 
/adai—buvusis ministeris
Chvostovas siūlo savo pa
tarnavimą naujajai val
džiai, Zamyslovskis—taip- 
pat raštu pasižada laiki-j 
nosios vyriausybės klausyti. 
) Puriškevičius, tarp karei
vų važinėdamas, . taip-pat, 
agina juos vyriausybės i 

klausyt...
Tas pats ir su dešiniųjų 

ipauda. ”Zemščina,” ”Rus- 
koje Znamia,” ”Groza,” 

”Golos Rusi”—nebeišeina,
bet buvusis rusu ministeriu c *■
tusiau oficijozas ”Novoje 
Tremia” visai kitą giesme- 
ę užtraukė: ir ji, mat, kar
šta laisvės šalininkė pasida
rė... Greit, tiesa, bet taip 
yra.

Ne kitaip ir su dešiniąja 
lietuvių spauda. ”Kramo- 
los” malšintojų ir jų šali
ninkų vedamos, didžios mu
sų liaudies laisvės persekio
tojos dešiniosios lietuvių lai- 
kraštijos nė nepažinti: ir ji 
kiek tvirta šaukia laisvės 
šalininkė esant!...Viskas tai 
butų gal ir labai gerai, jei 
mes tų "laisvės prietelių” 
darbų taip gerai nežinotu
mėme. Dabar gi, visas tas 
jų kalbas girdint, kaž-kaip 
prisimena Krylovo pasakos! 
ūkininko žodžiai, kuris savo 
odą pakeičiusiam žalčiui ta
rė: ”chot ty i v novoj kožie. 
no serdee u tebia vsio tože.

„Naujoji Lietuva."

Jei įtempsiu spėka.—
Nors veidas man* suliesėjęs, 
Akyse spindi ašaros,/
Nors nuolat esmi išbadėjęs 
Ir atskirtas nuo tiesos.

I

Nors silpnas esu vargdienis, 
Nepajiegiu prikelt

draugus, 
Kuriuos prislėgusi naktis— 
Nepaleidžia Įgeltus nagus...

Bet, jei aš Įtempsiu spėkas, 
Sudrebės ir didi milžinai,
Ir stosis naujas svietas, — 
Senajam pasiliks tik kapai!

L. Studentas.

soroi
Q ĮTAISYTAS iš fornata-

•■-=77 O recepto; rateikto : šilimui- jį 
i 7/ gu Egvpto zokouinku, Yl

f S O ZES. O U ' 
II apsireiškia esąs stebėtinai pa*ekmi»gtx , 

nuo rfčlimo pibo ir irrnu. $er- 
iV-J dusulio. tolios

skaudėjimo. nuftejimo apetito, 
šalčio paboję, ect.. ect., Sutai
somas išdirbėjo labui pagarsėjusio

PAiH-EKPELLERra- į 

seno ir ištikimo d rango šeimy
nos. naudojamo visame pasau
lyje per puse šimtssečia—25c. 
už betilote risove aplietose, 
arba gulite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. KICHTER « CO. f 

74-£> Bastiagte SfrMt. tar Is*. i

I £

50 milionų išviso.

Paprastas Pasikalbėjimas 
apie Amerikoniškus 
Laikrodėlius

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

Du iš 18 
Modelių

Pasiklausk 
Pardavėjų

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

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

WATERBURY

I 50,000
KNYGŲ
VISIŠKAI UŽ Ar Esi Kankinaraas

DYKĄ
Kožnas vyras turi paicikalauti ūmu 

laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mar.a alsivcsti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—Visi tie 
vyrai turi pareikalauti vistų fi tų 
didžios vertybes medikaliskų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali buti uugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
buti vyras tarp vyrų—st>pras, resnas, 
cr.ergitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelių.

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

Sifilisų arba Ulnnodljimę Kraujo, 
Triperių, Pulavimų. Nusilpnėjimų Gy
vybės. Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių. Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidals, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir inkštu Ligomes?.

Ar tori skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos sk.inde ji mus blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtų liežuvio; negerą kvapą: tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus! Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, baimingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis ii ryta; nedrąsus ir Sa
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs! Musu knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiskei 
ir lcngvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovf žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kežaas 
vyras, jaunas ir senas, tnrthigas ir biednas, nevedęs ir vedęs, e«rgąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmekun paštą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiskei, atkirpk ir siusk tą Uz Dyką Kuponą.
—- ---------------------------------------------------------------------------- -------------------

t J

————————————— — ■■■■■■■■ ■

Siusk Tą Už Dyką Knygas Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL .‘RICE CO.. L.2O2 Madisoa R CUntoa St»., Chicago. IH.
Godotlnasai:—Aš esu užinteresuotas justi Už Dykų Knygos Paslulynininl ir norėčiau 

gauti vienų iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde..............................

Adresas.................................................

Miestas
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10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

tini 
kor 
rak

JU VISU 
vedusiv 

il€-

salėje aną
kart Ameri-

Visokios Žinios.

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

JOSEPH A. MAYNAR..—PREZIDENTAS

tvarką, kuri ap
mok. sčiais dau* 

bėdin is žmones, o 
kurie išnaudoja vi

.{DĖLĖS SOCIALISTU 
PRAKALBOS.

Basto
iii: Skaitytojus.

- kurią pre 
ilgė malonė- 

______ i. r.es suhg kra 
sykliu r įversti busim 

Taipgi meldžiami
i- pakalbint už- 

Ke'ei'Į” kaipo tik-

PRIVERSTINAS DAR 
BAS W. VIRGINIJOJ 

West Virginijoj Įvesta 
statymas, kad visi

O’Neal 
tvių be 
•binink 

entu ne] 
ulbų. Je

saiima butų 
kyt sode, tai 
monc

krautuvę ant 301 
Lietuviškos salės.

(?) 
ABAZORIUS.

So. Boston.

TELEGRAFU SIUNTIMAS įį
jJ’inigą ; Rusiją. Lietuvą ir į užimtas šalis per Rusiją, paprastai siunčiam kižną dieną ir užtikrinain už greitį 
ytą dastatymą ir išmokėjimą pinigų. Taip pat pristatom loenos rankos parašą apie priėmimą pinigų. ;>
T Perduodam iaiiakortes į krajų ir iš k rajau-. Jeigu neturit žinios nuo savo giminių iš krajaus, tp
žaipgi - kitais visais savo rviku'ais kreipkiaės (25). ||
?: 1. 1IERZ, Bankierius, 224 West 34th Str., New York. N. Y. j j

šu
«-

į džiausią
I Lietuvos
4 Gyduolių
T pesaulije , . _
I randasi lietuvis aptiekorius.

t EDVARO DALY, Savininkas r 
i 18 iteajaay, So. Besta, i! 
i Galite reikalaut ir per laiškus,

o rr.es per ekspresą gyduoles at- ■> 
siusime. ;

Į- 
statymas, kad visi vvrr.i 
nuo 16 iki 60 metų amžiaus 
turi dirbti nemažiau kaip 
36 valandas savaitėje.

IioĮ
■!«
’5S=

' M. ANDRIUŠIUTĖ.
MOTERIŠKŲ KUBU SIUVĖJA.

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

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

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia 4.
Sutaisom Receptus su di- 4 

atyda, nežiūrint ar iš + 
arvežti ar amerikoniški. T 
galite -rauti, kokias tik -fe 
vartoja taipgi visados 4

imas
. is

jaknu, nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, 
virškinimas sergantį palieka labai liūdnam padė- 

Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti ju pasek- 
tai; gi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

KELEIVIS.

ILLINOIS VALSTIJOJ 
PANAIKINAMA MIR

TIES BAUSMĖ.
Illinoins valstijos legiskv 

turą priėmė bilių, kuris pa
naikina mirties bausmę už 
žmogžudystę. Sulyg to b? 
liaus mirčia turi būt baud
žiami vien tik šalies išdavi 
kai ir žmonių vagis. Bilią 
turi da užtvirtint guberna
torius.

FRANCUZŲ KOMISIJA 
JAU SUGRĮŽO.

Francuzų komisija, km 
keliatas dienų atgal važinė 
josi po Ameriką, jau sugrį
žo Francuzijon. Visu keli, 
nuo Bresto iki Paryžiau 
kur tik traukinis 
rinkosi didžiausios 
minios grįštančius sava d

sustojo, 
žmonių 

p- 
legatus pasveikinti. Pačia
me gi Paryžiuje apie stot’ 
susirinko tiek svieto, ka 
Žofras pasakęs: ’*čia išrūk > 
kaip New Yorke.'

ANGLIJOJ PERSEKIOJA 
STREIKIERILS.

Anglijos amunicijos fal 
rikuose sustreikavo maši
nistai. Valdžia pasirėmus 
ma ”Valstybės Apgynime' 
Įstatymu, pradėjo strelki 
rius persekioti. Sheffielde 
Manchestery. Liverpooly I 
Coventry policija arestav 
komitetus, o Londone už
puolė ant streikierių buvei
nės ir konfiskavo visus raš
tus. Areštuoti streiko va. 
dai atiduoti teisman.

TEUTONAI SVARSTO 
LENKIJOS KLAUSIMĄ.
■ Vokiečių valstybės sekr- - 

torius Bethmann-Holvveg ir 
užsienio ministeris Žirninei' 
mann išvažiavo karės fror. 
tan, kur jiedu turės su Aus - 
rijos valdžios atstovais koi 
ferenciją ir svarstys Lenk 
jos klausimą.

AUSTRIJĄ VALDYSIĄ 
ŽMONĖS.

Telegramos praneša, ka 
Austrijos karalius/ nujau 
damas revoliuciją, rengia 

' didelių reformų daryti, dut 
ti žmonėms balsą šalies va - 
dvme ir konstitucija aprirV v A
bežiuoti karaliaus valią.

RUSAI PRADĖJO KA
RIAUTI.

Iš Vienos oficialiai pran - 
šama, kati rusai pradėjo 
bombarduoti austro-vengr 
pozicijas. Austrų artilerii? 
atsakė ir prasidėjo kova.

SUŠAUDĖ MOTINĄ IR 
DUKTERĮ.

* Alzacijoj vokiečiai sušal 
dė seną moterį, Pfeister 
vardu, ir 22 metų jos duk
terį, už tai, kad jos nuneš ž 
iš Alzacijos Į Šveicariją ia - 
škų savo pažįstamiems.

DAR APIE NAUJOKU 
REGISTRAVIMĄSI.
Kur užsiregistruoti.

Kaip buvo rašyta, regist-l 
ravimosi dieną bus 5 buže-: 
lio. Sulyg prezidento prok-į 

Jamacijos, kiekvienas vyra:,! 
'kuris tik tą dieną bus 21 mt-j 
j tų amžiaus, bet neturės d.i| 
pilnų 31 metų, tutės užsirc- 
gistruot. Kuriems 5 bližt 
lio sukaks 31 metai, tiems 
registruotis jau nereikli. 
Kurie nežinos kur regisi' 
motis, tegul pasiklausia p< - 
iicijos ar šiaip kokio vai- - 
žios urėdniko. Jis. pass 
kvs katron budon nueiti, nt - 
bus pastatytos tos pačio’> 
budos, kurios statomos ba - 
savimui. Nereikia tų bud ; 
sumaišyti su paprastai 
naujokų ėmimo biurais, ku 
garsinama: "Men mante. 
for U. S. Army." Kas te 
kiam ofise savo vaidą p. 
duotų, tą tuojaus paimt 
kariumenėn.

Ar ims nepiliečius?
VVilsono proklamacijc 

pasakyta, kad registruoti 
turi kiekvienas šios šalie 
gyventojas, visviena ar ji 
pilietis ar ne. išskyrus ti 
oficierius ir kareivius. Be-: 
ar ims nepiliečius kariūnu- 
nėn, to nieks dd nežino. Me - 

, kad ne
to-

REZIGNAVO VENGRI
JOS VALDŽIOS GALVA.

Vengrijos ministerių pir
mininkas grovas Tisza aus - 
sakė nuo vietos. Darbini? - 
kų atstovų susirinkime jis; i 
paaiškino, kad jo atsisak; - 
mo priežastimi buvęs nesu
tiksiąs su Austrijos kara
liaus nuomone balsavimo 
klausime. »

D-RAS M AITE NUŽU
DYTAS.

Nexv Yorko valstijos ka
lėjime pereitoj sąvaitėj 1 - 
kos nužudytas elektriškoj 
kėdėj d-ras Arthur W. Wai- 
te, kuris prisipažino nunuo
dijęs savo uošvius.

bartinę
krauna 
giausiai 
turčiai, 
suomenę viso <iais budais, 
nuo mokesčių liuosi.

kt Įvairių tautų so- 
.1 organizacijų ben- 
niietas rengia dide- 
albas, kurios Įvyks 

• June), praside- 
o 3 vai. po pietų, 

Boston Conimon sode. Kal
bės Ne\v Yorko legislaturos 
narvs, 
!r M-?

CK 
dr
• y, •.A v S
3 birželi

nt nuo o vai.
ston Common sode.

raugas Shiplakoff 
vaistijos socialistų 
Įjos sekretorius 
. Grajįs Bostono 
nūs. šiuo svarbiu 
ų gyvenime mo- 
'imleiskite Šių pra- 
iųm dcl lietaus ne- 

prakalbas lai- 
jos atsibus Tre- 

Tample svetainėje.

esam linkę manyti 
piliečių neims, nes nėra 
kio Įstatymo. Bostono e:- 
majoras Fitzgerald pere 
toj nedėlioj savo prakalbo 
oasakė, kad kongresas ture 
m išleisti Įstatymą, kad ir 
nepiliečius butų galima in 
t i kariumenėn 
reiškia, 
da nėra 
bus. nej 
Ar kongresas 
eis—reikia

tos šalis

Taigi ta 
kad tokio Įstaiym 
ir kad pakol jo ne 
iiiečių imti negalė:

■ toki įstatym 
abejoti, nc-3 ki 

tos šalis galėtų prieš tai už
protestuoti: antras dalyke 
valdžia šiuo žygiu mano im
ti nedaugiau, kaip 1,000,60 
vyrų, o užsirašys išviso dau. 
giau kaip 10,000,000. Taig 
iš 10 užsirašiusių tik 1 bu. 
paimtas—užteks piliečių.

Ar ims vedusius?
Vedusių, vyrų taip pat tu.' 

būt neims, nes kongresas 
yra nutaręs, kad vedusi; 
kareivių pačioms valdžia 
turi mokėt po 840 algos mc 
nėšiui, o jeigu yra vaikų, tai 
ir vaikams turi mokėti; je‘ 
vedęs kareivis bus užmuš 
tas ar sužeistas, valdžia tu
ri paskui mokėt jo šeimynai 
pensiją. Taigi kad ti 
išlaidų išvengus, 
vyrų dabar veikiausia 
ims.
Daug žada nesiregistiuori

Kaip girdėt, tai daug jau
nu vvru žada visai nesiregi 
struoti. Jie sak-o: ”Tegu 
paima kalėjiman. jei nori 
Bet kalėjime nelaikys. Pri 
statys kur nors ant farmos 
dirbti. Tai nebus blogiau 
kaip kariumenėj." Kiti vė 
mano, kad visų ir kalėjimą: 
negalės susodinti.

KUN. PANKAUSKAS SI 
ŽEISTAS, KUN. MUR- 

PHEY UŽMUŠTAS.
Bridgeport, Cc-nn., lietu 

vių klebonas Pankauska 
važiavo su kun. Murphey 
automobiliuje pas trečią ku
nigą. Bevažiuojant auto
mobilius apvirto ir kun. 
Murphey likos užmuštas, c 
kun. Lankauskas sunkiai 
sužeistas likos nugabentas 
i ligonbutį.

REIKALAUJA PRIVA
TINĖS NUOSAVYBĖS 

PANAIKINIMO.
Darbo ministeris social

demokratas Skobelovas pa
davė ministerių kabinetui 
sumanymą, kad visa stam
bioji pramonė, kaip antai 
kasyklos, geležies fabrikos 
ir kt., butų paimtos vysuo- 
menės nuosavybėn.•z

Vaikams ir tėvams 
žinotina.

Policija praneša visiems 
tėvams ir vaikams, kad nuo 
šios sąvaites pradžios visi 
vaikai, kurie kabinsis iš už- 
pakalioi prie automobiliu, 
vežimų ar gatvekarių, bus 
areštuojami ir laikomi poli- 

jos nuovadoj pakol tėvai 
‘ atsiimti. Tokiems 

ma aš- 
pamokslai, o tėvam 3 

aiškinama, kas iš tokiu 
Jeigu str

ateis jų atsiimti, 
•vaikams bus duoda 
irus pamokslai, o 
bus 
vaikų gali išeiti 
gaus vaiką antru kartu ka- 
binanties prie 
iaus ar kitokio vežimo, tuo
met jau atiduos ji teisman. 
Taigi tėvai turi įgrąsinti sa- 

o vaikams, kad jie to neda
lytų, nes kitaip gali susi
laukti daug nesmagumų.

Gubernatorius McCalI pa
taria žmonėms pagelbėt 

policijai.
Massachusetts valstijo 

gubernatorius, vaduodama 
Wilsono proklamacija api 
konskripciją ir naujokų re 
gistiaciją, išleido savo pra 
nešimą, kame ragina valsti
jos gyventojams pildyti val
džios Įsakymą, o policijai 
ūepia gerai tėmyt, kad visų 
pareigos butų išpildytos.

Į “Keleivio”
Gerbiamieji: 

neinerata pisi 
kitę at nau i imi. 
sos tr 
sul.iiky t. 
ir savo drati" 
sirašyti ”____ r —;
—ii darl"’.niiAi<ką laikraštį,
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina d irbininky rei
kalus.

Mainydami dresa būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adr sns. To nepa- 
4.irius, permainyt adreso ne
gijimą. Mainant adresą už- 
enka parašyt atvirutę, nes 

tas pigiau ir p rankiau.
Daugelis skaitytoju mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors, parašę laišką neužkli- 
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokiu iaišk.j niekados ne
siimtu, nes A . erikoj ar laiš
kas nžlipytr.s r ncužlipytas. 
turi būt pridėta markė už 2c.. 
kitaip tą L-.-šką numeta arba 
reikia už jį pri.nokėt adresa- 
ui

"KeL” A i.ninistraeija.

CARAS SOIDINA 
BULVES.

United Press štabo kores
pondentas Shepherd prane
ša iš Petrogrado, kad Mikė 

; Romanovas su savo šeimy- 
' na Carskame Sele sodina 
buives. Visi jie esą apsiren
gę kaimiečių drabužiais ir 

! dirba savo sode kaip papra
sti darbininkai. Didžiausia 
žmonių ir kareivių minia 

; apgulusi sodą žiūrinti per 
i geležinės tvoros plyšius, 
: kaip buvęs jų valdonas ir 
i viešpats kasa dabar žemę, 
kad pasidarius maisto.

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. *

dis šriubeliu už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiūlysimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

ENCELSIOR WATCH CO.
306 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL

SAUCIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.

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

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

PADĖT PINIGUS I BANKĄ 
GALIMA PR1SIŲST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Bankoj dirba 
lietuvys Jonas žilinskis.

A. ABAZORIUS PERSIKĖLĖ.
Pranešu visiems savo kostume- 

riams, kad aš perkėliau savo čevery
kų taisymo 
Street, šalia

M1 E at., pcci j 3 lis t &S«A.

mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampomis. (21)

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

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

*
Neturėsi daugiau kal
tunuotų. resvų, krintan- 'V -f pabrangus,

PRAKALBOS.
L.M.P.S. 13 kuopa rengia 

prakalbas 31-mą gegužės, 
ketverge vakare, Socialistų 
svetainėje. Kalbės pirmu 
•’.artu So. Bostone drgė. Z. 
Puišiutė iš Worcesterio. 
Publika yra kviečiama atsi- 
Lnkyt, o ypač moteris.

Susirinkimas . Tėmykit
Gegužio 31 d. 7 vai. vaka

re, LSS. 60 kp. turės savo 
extra susirinkimą po num. 
376 Broaduvay. Visi nariai 
uri būti būtinai, nes yra 
vai bus dalykas kokio nie

kad da?’ nėra buvęs. Ateida
mi, susirinkiman nariai turi 
turėti mokesčių knygelės.

Komitetas.

Svetiirtžemės kapitalistų 
korporacijos taksų ne

moka.
Mrs. Ehvin D. Med savo 

kalboje Fords 
dic-n išparodė,
ko 'e vedančios bizni svetim- 
žemės korporacijos jokių 
taksų r.c-mcl.a. Taip pav. 
The Holland Land Co. New 
Mexico valstijoj turi 4,500,-1 
000 akrų žemės, kiti sindi
katai taipgi turi nuo 100,000 
iki 200,060 akrų žemės, la* 
bai turtingos mineralais ar 
aliejum ir traukia iš tos| 
žemės milionini pelną kas! 
metas, bet taksų (mokės-j 
čių) visai už žemę nemoka.,

Kalbėtoja yra single-tax-i 
erių teorijos skelbėja ir ji-i 
nai karštai pasmerkia da-1

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsigancdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta- 
.'•ai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
'-i'.-gti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJ1NT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
r.uo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojausJ Priduokite juosmens mie
tą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
F:shleigh & Co.. B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago, III.

Sg aro Balsam of Life
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS)

Budas sustiprinančiai-gydantis
Kaina 75 centai

p:e tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką.

rdinga: dėkaroju už Severos Gyvasties Balsamą. La- 
-.tejar. nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
Visi kentėjimai pranyko po sunaudojimo tiktai vie- 
veros Gyvasties Balsamo bonkos. Prašau tą laišką 
■i L.ikraiėiuosc, idant visi kiti, kurie" panašiai ken- 

žinot, apie tą gyduolę”. JIrs. Pagac iš Moųuah. Wis.

Scv 
SoVPT

cvdaclcs galima gacti aptiekose. Prašoma reikalauti tikrų 
-Iii), neimti jokit) ialtifikacijų. Jei vietos aptiekoje pirkti 

. sakius bus pasiųsta.

F. SEVERĄ CO-3 Cedar Raptds, Iowa.

čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais- _ 

“Dermafuga”. Geresnių plaukams 
" „ j” nėra!

Dermafuga” padarys tą, kad Ta-

tus “J
vaistų už “Dermafugą’

vo* plaukai bus tankus, švelnus i: 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats ęjali turėti dar dailesnius!

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

• Dept. 12 •
P. O. Bok 37, Philadelphia, Pa.

visokiems daiktams labai _ _
tečiaus aš nieko ne pabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

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

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

TeL: 2787-J

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryta. Na 

2 iki 8 dieną, nuo 7 
8 vakare.

HANOVER STREET. 
BOSTON. MASS.

o
Geriausia
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kuries tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:♦
Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvaininimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo .......... 1.0.0
Gydu. nuo ”kornų” 15. 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Prcškos r.uo nerviško galvos 

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

liški muilai .... 10, 15 ir 25c

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

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

25e
50c
25c
50c
20c
25c

1.00
1.00
50c

I

| Biakėms ir tarakon. nuodų 25c

Perfumos visokių gėlių. 25c.. 50c.. 75c., .$1.00. S2.00 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 prisiysim 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:




