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East St. Louise, Ilk, perei- 
toj sąvaitėj kilo baisi karė 
juodveidžių su baltveidžiais. 
Keliasdešimts žmonių su
žeista ir daugybė areštuo
ta. Daugiausia suimta juod
veidžių, kurie bijodami balt
veidžių užpuolimo, apsigin
klavo revolveriais ir kara
binais ir kur tik baltver 
džių būrys pasirodė, juod- 
veidžiai tuojaus šaudė. 
Baltveidžiai taip pat apsi
ginklavo ir šaudymas ėjo iš 
abiejų pusių. Policija pasi
rodė persilpna riaušėms 
sustabdyti, tai buvo pašauk
ta 6 kompanijos Illinois val
stijos milicijos. Susidariu- j 
si minia baltveidžių utar-' 
ninko naktį ėjo jau deginti 
tą miesto dalį, kur gyvena 
juodveidžiai, tik į laiką pri
buvusi milicija neleido už
degti miestą. Majorui pa
liepus likos uždaryti visi sa- 
liunai, teatrai ir kitos vie
tos, kuriose žmonės susiren
ka. Mokyklos įsakė vi
siems vaikams vakare nesi- 
rodyt ant gatvių ir liepė tą 
patį pasakyti savo tėvams. 
Mieste užviešpatavo tikras 
karės stovis.

Valdžia sako, kad riau
šės kilo dėlto, kad pastaro
mis šešiomis savaitėmis į 
East St. Louisą likos atga
benta apie 6,000 juodveid
žių iš kitur. Darbininkų 
vadai kaltina už tas riaušes 
fabrikantus, nes šie priga- 
beno tų juodveidžių į strei
kuojančių darbininkų vie
tas. East St. Louise jau 
7-tą sąvaitę streikuoja A- 
luminum Ore Co. darbinin
kai. Streikuojančių vieton 
kompanija pastatė juod- 
veidžius. Kaipo pigesnius 
darbininkus, juodveidžius 
pradėjo samdyti ir kitos 
kompanijos, kuriose nėra 
jokio streiko. Dėl tos prie
žasties baltveidžiai darbi
ninkai labai ant juodveid
žių įniršę ir prasidėjo riau
šės. Taip bent rašo vietos 
anghi laikraštis "Republic,” 
kurį mums prisiuntė vienas 
skaitytojas.

PALIUOSAVIMAS NUO.: 
KARIUMENĖS PRIGU 
LĖS NUO ĖMIMO KO

MISIJOS.
Kas užsiregistruodamas 

padavė pasiliuosavimui nuo

Kronštatas Rusijos 
darbininkų rankose

Kranštado Darbininkų ir
kariumenės priežastį tai, da: Kareivių taryba paskelbė, 
nereiškia, kad tas jau yra j 
paliuosuotas. Ar jį paliuo- ' rankose, 

Įsuos, ar ne, r;-i_ x*-' ------1 
I ėmimo komisija, kuri bus

vraikad tvirtovė dabar jau jos 
’ , ir kad laikinos

apie *taf spręs Į vyriausybės ji nepripažįsta 
jir kad tos vyriausybės ats-

paskirta vėliau kiekvienam tovai iš Kronstato prašalin- 
mieste. Tai komisijai gali
ma bus paduot ir naujų 
priežasčių pasiliuosavimui.
Žiūrėkit šiame "Keleivio”, 
numeryje straipsnių ”Con- į darbininkais 
sciencious objector.”

SLĄSTAI 'SUBM ARI- 
NAMS IŠGĄSDINO 

NEW YORKĄ.
Anksti 1 birželio rytą 

staiga buvo uždarytas New 
Yorko uostas. Visi laivai 
likos sustabdyti, nei vienas 
negalėjo įeiti nei išeiti. 
Žmonės manė, kad jau vo-

: kiečiai ant New Yorko už
puolė, tik vėliau paaiškėjo, 

■ kad tinklai submarinams 
buvo keliami naujon vieton, 
nes pirma jie buvo užtiesti 

> siauroj vietoj ir keliatas 
laivų į juos jau įkliuvo.

ti.
Laikinoji vyriausybė pa* 

. vedė teisių ministeriui Pe_ 
reverzevui su Kronštato 

1.................. > susižinoti ir
■ patirti, ko jie reikalauja, 
i Šiomis dienomis Kranšta- 
Įtan išvažiavo Petrogrado D. 
K. T pildomasis komitetas 
su Čcheidze priešakyje.

Paskutinės telegramos 
sako, kad tarp Kronštato 
ir Petrogrado karumenės 
ištiko susirėmimas.

I
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DIDIS KUNIKAIKŠT1S 
MIKALOJUS AREš 

TUOTAS.
Iš Petrogrado praneša-, 

ma, kad Tifliso mieste seno
sios tvarkos šalininkai pa
kėlė riaušes. Po tų riaušių 
Darbininkų ir Kareivių 
Taryba areštavo caro dėdę, 
didijį kunigaikštį Mikolojų, 
nes manoma, kad jis tuos 
caro šalininkus tenai suor
ganizavo. Pavarytas nuo 
kariumenės- vadovystės jis; 
gyveno Kryme, netoli Tif
liso.
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CIRKAS SUGRIUVO.
Uniontovvn, Pa.—nuo di-

delio vėjo čia sugriuvo Bar- 
num & Bailey cirkas, kuris 
buvo pastatytas tam kartui 
iš rasčių ir audeklo, 
na moteris likos užmušta, 
tris sužeistos.

Vie-
o

APKALTINTA 22 ŽMO 
NĖS Už SUOKALBI 

PRIEŠ ANGLIJĄ.
Federalė Jungtinių Vals

tijų valdžia Chicagoj apkal
tino 22 žmones už suokalbi 
sukelti Indijoj revoliuciją 
prieš anglų valdžią.

ATLEIDŽIA DARBININ
KUS.

Detroite, Mich., kur nema
žai lietuvių gyvena, pasta 
ruoju laiku pradėjo atleisti 
darbininkus iš darbo. Stude- 
baker fabrikos atleido 4000 
darbininkų; vėiaus žada at
kilių farbrikos atleido 1500 
darbinikų vėliaus žada at
leisti ir daugiau. Kalbama 
kad atleis nuo 7000 iki 9000, 
tinkamų kariumenėn vyrų.

LIETUVIS NUSIŽUDĖ 
DĖL KONSKRIPCIJOS.
Montello, Mass.— Franas 

Urbonas, gyvenęs čia po 
No. 40 Vine st., nuvažiavęs 
į Avono miestelį metėsi te
nai po traukinio ratais ir 
tapo sutrintas. Spėjama, 
kad jisai nusižudė dėl bai
mės, kad nepaimtų jo kariu
menėn, nes, kaip sako jo 
draugai, jis labai bijojo kon- 
skripcijos. Jo kambaryje 
dabar atrasta ir nuodų bon- 
ka.

NAUJI UNIVERSITETAI 
RUSIJOJ.

Šiomis dienomis Rusijoj 
atsidaro tris nauji universi 
tenai: Permėj, Rostove
prie-Dono ir Tiflise.

SEKUNDA KALĖJIMO 
Už UŽMUŠIMĄ ŽMO

GAUS.
Seimą, Ala. — Apskričio 

teisėjas Miller paskyrė čia 
vieną sekundą kalėjimo po- 
licmanui, kuris, nuėjęs a- 
reštuoti žmogų, užmušė ji.

PAKORĖ DU JUOD- 
VEIDžIU.

Columbus, Ohio.—Šimtas 
juodveidžių ir keliatas bal
tųjų išlaužė čionai kalėjimą 
ir paėmę du juodveidžiu, ku
rie buvo kaltinami nužudy
me trečio juodveidžio, pako
rė juos ant geležinio tilto.

KARĖS AUKA.
Holyoke, Mass.—Pereitoj 

pėtnyčioj čia gazu nusinuo- 
dino Ona McFaden, kurias 
vyras likos paimtas kariuo
menėn.

TRAUKIA TEISMAN 
KIAUŠINIŲ IR SVIESTO 

TRUSTĄ.
Federalė valdžia Chicago

je traukia atsakomybėn 
kiaušinių ir sviesto trustą, 
prie kurio priguli 20 firmų 
ir pavienių asmenų.

JUODAŠIMČIAI PLATI
NA RUSIJOJ GIRTUOK- 

LYBĘ.
Pastaruoju laiku Rusijoj 

pradėjo labai plėtotis gir- 
tuoklybė, o kartu su ja, ži
noma, eina betvarkė ir su
mišimas. Darbininkų ir Ka
reivių Taryba išleido todėl 
atsišaukimą, kame sako:

”Mes pastebim, jog Petro
grade ir kitose Rusijos dali-; 
se pradėjo augti girtuokly-1 
bė. Šitai galima matyti gat-1 
vėse, ant geležinkelių, fab- 
rikese ir kazarmėse. Deg
tinė atsirado jau kaime ir 
net karės fronte. Tyrinėji- • 
mai parodo, kad pastaromis 
dienomis dėl girtuoklybės i 
buvo jau daug apgailėtinų 
atsitikimų.

"Pirma caras platindavo 
girtuoklybę, nes tai padėda
vo jo sostui laikytis. Da- 
bargi juodašimčiai bando 
nugirdyti šalį, nes jie nori 
sukelti betvarkę, surengti 
naminę karę ir vėl sugrąžin
si monarchiją. Paskui degti- i 
nės eis pogromai, vienas| 
kaimas ims muštis su kitu, ‘ 
tuomet iš slaptų vietų išlis 
senosios tvarkos tarnai ir 
itsikartjs tas pats, kas bu
vo 1905 metais. Liaudies 
priešai paskandins revoliu
cijos darbą kraujuose. Nie
kas neturi teisės pirkti deg
tinę arba girti ją. Tegul ji 
prasmenga kartu su senąją 
tvarka.”

3RAZILIJA GALI PRISI
DĖTI KARĖN.

Pastaromis dienomis vo
kiečių submarinai paskan- 
lino keliatą Brazilijos lai- 
.-ų. Tas taip suerzino Bra
zilijos valdžią, kad parla- 
nento komitetas pataria ap- 
kelbti Vokietijai karę. Ma- 
įoma, kad Brazilija ištiesu 
orisidės prie Suvienytų Val
stijų.

MILTAI ATPIGO.
Pradėjus valdžiai ruoš- 

ties prieš maisto sjiekuliato- 
rius, Indianapolvje miltai 
itpigo dviem doleriais ant 
bačkos.

KYNŲ RESPUBLIKA 
PAVOJUJE.

Kynų respublikai gresia 
naminė karė. Kariumenė 
esanti pasidalijusi į dvi da
lis, Pekinas apsuptas ir pre
zidentas Li-Huan-Hung 
randasi nelaisvėj. Ant tele
gramų įvesta aštri cenzūrą 
ir smulkių žinių negalima 
gauti. Kas yra tos suirutės 
priežastimi, kol kas nežinia.

-
UŽMUŠĖ TRIS PLĖŠIKUS

Tuskahomos miestelyje, 
Oklahomoj, ]>ereitoj sąvai
tėj buvo užmušti tris plėši
kai, kurie dienos laiku norė
jo apiplėšti banką.

Mano kariaut 3 ar S metus.
Kaip ilgai trauksis šita 

karė?
Nuo 3 iki 5 metų.
Taip mano Wilsonas. Jis 

yra įsitikinęs, kad anglai su 
franeuzais galės dar atsilai
kyti prieš Hindenburgą, pa i 
kol Amerika nusiųs apie po
rą milionų kareivių Euro
pon ir tuomet nuvarys vo
kiečius iki Reino.

Bet tai bus da negreitai 
—už kokių trijų, o gal ir 
penkių metų. Iki 1918 me
tų pavasario šios šalies val
džia nesitiki pristatyt Fran
cuzijon daugiau, kaip 500,- 
000 kareivių. Už metų ji te
čiaus tikisi nusiųsti 1,000,- 
000, o už kitu metu da 1,000- 
000.

Wilsonas kalbėdamas su 
savo ministeriais apie gami
nimą sąjungininkams kari
nės mašinerijos ir kitokių 
dalykų, sakė, kad sąjungi
ninkai reikalaus tų dalykui 
da per penkis metus.

Gali but„ kad imperialis’Į 
tai ir svajoja da apie penkis 
metus kariauti, tik klausi-; 
mas, • ar darbininkai norės 
jų taip ilgai klausyti. Mes 
esam linkę manyti, kad ka 
rė pasibaigs trumpoj ateity
je. Pabaigs ją susipratę 
žmonės.

VARIAKASIŲ STREIKAS.
Arizonos valstijoj sustrei

kavo United Verde vario ka
syklų darbininkai. Jie rei-f 
kriauja pripažinimo unijos, i

Sunkus Amerikos 
vokiečių padėjimas.

Amerikos valdžia, apskel
bdama Vokietijai karę, pa
sakė VVilsono lupomis, kad 
ji stoja karėn ne prieš vo
kiečių žmones, o prieš kaize
rį; ji da pridėjo, kad ji ka
riaus net ir už vokiečių tau
tos laisvę. Bet dabar pasi
rodo. kad kaizeris tos karės 
visai nejaučia, jis jos dagi 
visai nepripažįsta, o vokie
čių darbininkai Amerikoje 
jau persekiojami. Nuo 1 
lirželio jiems jau nevalia 
bus gyventi arčiau kaip pu
sė mylios prie jokios valdiš
kos įstaigos, kuri turi ką 
nors bendra su kare, ir prie 
jokios dirbtuvės, kur dirba
ma karei reikalingi daiktai, 
o kadangi dabar veik nėra 
tos fabrikos, kuri neturėtų 
kokio nors karės užsakymo, 
tai vokiečiams stačiai neži
nia kur dėtis. Daugelis jų 
turi save namus, žemės, bet 
dabar turės viską apleist ir 
jieškoti vietos kitur, jeigu 
neišgavo iš valdžios specia- 
lio leidimo pasilikti ant vie
tos. Bridgeporto mieste, 
kur randasi didelės amuni
cijos dirbtuvės, vokiečiams 
visai uždrausta gyventi. 
Nėw Yorke 15,000 vokiečių 
iš Brooklyno ir Manhatteno 
apskričių kreipėsi į valdžią 
su prašymais, kad leistų pa
silikti ant vietos, nes sulyg 
Wilsono proklamacijos jų 
gyvenamos vietos įeina į 
"uždraustąjį ruožą.” šita 
proklamacija paliečia ne- 
vien tik vokiečius, bet taip 
pat austrus, turkus ir bul
garus, kurių valdžios eina 
išvien su Vokietija. Visi 
tie svetimtaučiai turėjo iki 1 
birželio užsiregistruoti, kad 
valdžia galėtų žinoti kur jie 
gyvena ir ar po 1 birželio jie 
gali pasilikti ant vietos ar 
ne.

Ne vien tik uždrausta 
tiems žmonėms gyventi arti 
fortų, arsenalų, kariumenės 
stovyklų ir amunicijos fab
rikų, bet pradėta juos ir iš 
darbų varyti. New Yorke 
tiek vokiečių paleista iš dar 
bų, kad jau net miesto val
džia pradeda rūpintis jų pa
dėjimu. Majoro Mitchellio 
sutvertasai "Tautos Apgy
nimo Komitetas” paskelbė, 
kad jis stengsis jieškoti dar
bų vokiečiams kur nors už 
miesto.

CARAS UŽDARYTAS 
KALĖJIMAN.

Darbininkų ir Kareivių 
Taryba nutarė pereitoj są
vaitėj uždaryti buvusi carą 
Petro-Povylo tvirtovės kalė
jimai!, kur jis laikydavo re
voliucionierius. Iki šiol 
Mikė buvo savo palociuje 

I po sargyba, bet revoliucijo
nieriai bijodamiesi, kad jis 
iš tenai kaip nors nepabėg
tų, padėjo ji "Saugesnę vie- 
ut.

MIESTELIS IŠNYKO.
Michigano valstijoj kitu

syk buvo gana garsus mie. 
telis Laprairie. Jis stovėję 
prie Prairie ir Mississippi u 
pių susiliejimo. Savo laiku 
tenai buvo labai augštai pa
kilus miškų industrija, mie 
stelvje buvo iki 3,000 gyven
tojų. Bet miškus aplinkui 
iškirtus, darbų kitokių ne
buvo ir miestelis pradėję 
pulti. Šiomis dienomis jį ap 
leido jau paskutinis gyven 
tejas ir jo vardas likos pa
naikintas valdžios užrašuo 
se.

Pasaulio akis atkreiptos 
į socialistų konferenciją.

Tarptautinė socialistų 
konferencija Stokholme at
sidarys 15 liepos. Dabar 
daromi tik prisirengimai ir 
apkalbami klausimai, kurie 
turės būt išrišti konferenci
joj. Ir šitais prisirengimais 
pasaulis jau labai indomau- 
ja. Į Stokholmą privažiavo 
daugybė korespondentų ir 

raudo kiekvieną socialis- 
dį. Visiems žingeidu, 

mc klausimai bus rišami 
mferencijoj ir kaip į juos 

žiuri jau suvažiavę delega
tai. Delegatai gi pribuvo iš 
Bulgarijos, Austro-Vengri
jos, Vokietijos ir kitur. Da
bar laukiama francuzų ir ki
tų sąjungininkų valstybių 
delegatų.

Labiausia socialistų kon
ferencija žingeidauja Aus
trija. Iš vienos tik Vienos 
aikraščiai pasiuntė 14 spe
cialių karės korespondentų. 
Visi tiki, kad socialistų kon
ferencija suras būdą karei 
sustabdyti.

TURK AI.IŠSKERDĖ 
1,000,000 ARMĖNŲ.

Buvęs Turkijoj Amerikos 
ambasadorius Morgenthau 
savo kalboj New Yorke per
eitoj nedėlioj pasakė, kad 
nuo šios karės pradžios tur
kai išskerdė daugiau kaip 
1,000,000 armėnų.

NUKENTĖJUSIEJI NUO 
AUDROS ŽMONĖS

BADAUJA.
Matoono mieste ir kitose 

Illinojous vietose, kur pere 
jo audra, tūkstančiai žmo
nių pasilikę be maisto ir 
pastogės badauja.

AREŠTAVO I)U LIE
TUVIŲ.

Birželio 4 d. uždaryta 
East Cambridge kalėjime 
du areštuotu lietuviu. Fra
nas Mačėnas iš Norwoodo 
likosi areštuotas už agitaci
ją prieš registravimąsi, ku
rią buk jis varė Birds mill 
dirbtuvėje. Jonas Čirvins- 
kas, taipgi iš Norwoodo a- 
reštuotas už patarimą 
dviem jauniems vyrams, 
kad tie nesiregistruotu. 
Tiedu išdavė Čirvinską ir 
jis likosi tuoj areštuotas. A- 
reštuotus laiko kalėjime be 
belos.

Sakoma, kad Čirvinskas 
Ir.-vo areštuotas pereitą su
katą Norvvoode ir pasakęs 
policijai, kad jis pirma nu
sišausiąs, negu eis regis-

Kaip parėjo registracija
Kapitalistų laikščiai rašo, 

kad registracijos diena per
ėjo ramiai. Tik New Yorke 
4 birželio vakarą buvo daug 
triukšmo. Bronx’e buvo su 
šauktas mitingas * priešais 
regisraciją. Žmonių tiek 
susirinko, kad netik salėn 
netilpo, bet per 4 blokus ap
linkui užsikimšo visos gat
vės. Prie salės atpiškėjo 
300 policmanų, gauja detek- 
tivų ir daug kareivių. Em- 
ma Goldman kalbėdama ir 
pasakė: "Jeigu žmonės nori 
karės, tai ko čia sulėkė ta 
policija ir šnipai?” Tarp 
žmonių ir policijos keliose 
vietose kilo susirėmimai; 
policija daužė žmonėms gal 
vas lazdomis, o kareiviai ka
rabinų kulbomis. Daug 
žmonių esą sužeista ir ke
liatas areštuota. Iš kitur 
apie riaušes negirdėt, bet a- 
reštų už priešinimąsi regis
tracijai buvo Providence, 
New Havene, Pittsburge, 
Minneapolyje, Bostone ir ki
tur. Brocktone (Mass.) bu
vo išmėtyta daug proklama
cijų prieš registraciją. Bos
tone ant Washingtono gat
vės buvo aplipytos durįs 
kortomis: "Nesiregistruo-
kit” Iš Bostono apielinkės 
daug jaunų lietuvių išva
žiuoja Rusijon.

RASINĖS RIAUŠĖS 
NEW YORKE.

Pereitos subatos vakar. 
New Yorke tarp baltveidžių 
ir juodveidžių gyventojų 
prie Amsterdam avė. ir 62na 
str. kilo muštynės. Polici
ja atėjusi tvarkos daryti vie 
ną juodveidį nušovė, kitą 
mirtinai sužeidė.

AREŠTAVO 300 DEMO 
KRATŲ.

Pereitoj pėtnyčioj Chica
goj policija areštavo 300 
demokratų, kurių kliube už 
tiko "prize fightą.” Tarp 
areštuotų buvo keliatas tei
sėjų. aldermanų ir kitokių 
urėdninkų.

KRUVINOS RIAUŠĖS 
PORTUGALIJOJ.

Dėl stokos maisto ir neiš* 
>asakyto brangumo kitų gy
venimo reikmenų, Portuga- 
ijoj prasidėjo riaušės. Liz- 
bonoj minia pradėjo plėšti 
krautuves ir kepyklas. Iš 
vienos sąnkrovos išgrobta 
už $20,000 prekių, iš kitos 
įž $110,000, o trečioj už 
Š300,000 prekių buvo sunai
kinta. Per tas riaušes Liz* 
bonoj 27 žmonės buvo už- 
nušti ir keli šimtai areštuo
ja.

ANGLIJA ŠAUKIA 500,- 
>60 VYRŲ Iš AMERIKOS.

Anglijos valdžia paskelbė, 
kad visi jes valdiniai nuo 
18 iki 45 metų amžiaus sto- 
ų kariumtnėn, pranešdama 
kartu, kad tie, ku \ nestos, 
neteks Anglijos pilietybės 
r tokiu budu pasiliks "žmo- 
icmis be tėvynės.” Ameri
kos valdžia paaiškino, kad 
tokio Anglijos valdiniai gali 
ižsirašyti savo arinijon ir 
šioje šalyje.

Apskaitoma, kad takio am 
žiaus anglų Amerikoje yra 
apie 500,000.

Valdžia turi paimt kasyklas.
Amerikos pramonės komi

sija padavė savo faktais pa
rafuotus nurodymus šalies 
ragresui, kad tasai pasiru- 

i uždėti ant anglių ka- 
valdžios kontrolę.Ko- 

isija išparodo, kad anglia- 
A.syklų savininkai kelis 
šimtus kartų brangiau ima 
už anglius, negu lėšuoja jų 
išprodukavimas. Kad tatai 
naslėpus kasyklų savininkai 
"sudaktaruoja” knygas, ku
rias valdiški inspektoriai 
peržiūri, '■‘et komisija išty
rusi, kad parduodant ang 
liūs ta kaina, kokia dabar 
parduoda, imama kelis šim
tus kartų brangiau , negu 
kaštuoja iškasimas ir perga
benimas.

Anglių kasyklų savininkai 
paprastai kaltina geležke- 
iiuš, o tuos geležkelius patįs 
valdo. a• *
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2 KELEIVIS.

APŽVALGĄ
1 JUODOJI TARPTAUTINĖ 

PAIRO.

)AR APIE TAUTIŠKĄ 
BAŽNYČIĄ.

Pastaruoju laiku daug 
^adeda kalbėti apie taip 
idinamą „Tautišką bažnv- 
ą,” kurios priešakyje stovi 
nomas kun. Mickevičius, 
augiausia rašo apie ją mu- 
į tautininkų laikraščiai, 
asirotlo, kad musų tauti- 
inkai labai ja nepaten- 
inti.
Nieko nebūtų galima mu- 

ų tautininkams užmesti, 
eigų jie butų priešingi tai 
•ažnyčiai kaipo bažnyčiai. 
<aipo nereikalingai įstaigai, 
eigų jie pasakytų aiškiai: 
Visviena kokia bažnyčia 
iebutų—romiška ar tautiš 
•a—mes priešingi jai iš 
rincipo, nes mes esame įsi- 
kinę, kad kiekviena bažny- 
a, kuri tik mokina žmones 
kėjimo į nežinomus daik 
is, klaidina tuos žmones ir 
alaiko prietarus,” tai tuc- 
įet butų visai kas kita. Bei 
įusu tautininkai to nesako, 
ie matomai nenori Rymo- 
atalikų kunigų biznio ūž
auti. Todėl jie atakuoja 
un. Mickevičiaus organi 
uojamą bažnyčią visai iš 
itos pusės. Jie užpuldinė- 
a ant jos už tai, kam ji va 
inasi „Tautiška bažnyčia." 
radinasi, dalykas eina ne a- 
ie pačią bažnyčią, bet apie 
os vardą.
Jeigu taip, tai prieš mus 

jla visai kitas klausimas, j 
klausimas ne apie 
Tautiška bažnyčia”

I 
--------------- I 

įgijo vardą „neprigulmin-; 
gos" bei "tautiškos,” galima i 
ne vien tik pas lietuvius ir; 
lenkus, kaip tai „Vienybė 
Lietuvninkų” mano, bet ir 
pas vokiečius, ir pas franeu
zus ir pas kitus. Štai ką a- 
pie tos bažnyčios pasekėjus, 
sako "The New Ėncyclope- 
dic Atlas and 
the World:”

"Senkataiikiai, 
giausia randasi 
šyeicarijoj, 1872

Gazetter of

tai, ai 
lietu

kams reikalinga, ar ne; ai 
i gera, ar ne; bet klausi
mas: ar ji turi teisę vadin
is „tautiška?”

Tautininkai sako, kad ne. 
Pereitam „Keleivio” nume 
*yje mes rašėm, kaip prieš 
,ai protestuoja Chicagos 
autipinkų organas „Lietu- 
’a.” Dabar „Vienybė Lie- 
tuvninkų” apie tai rašo :

”Ta taip vadinamoji kun 
Mickevičius tveriamoji bažny
čia, jokiu budu nėra tautiška 
tai pasėkimas lenku neprigul- 
mingosios bažnyčios. Paga- 
liaus ir pačios neprigulmingo- 
»ios nuo Romos bažnyčios pas 
lietuvius atsiradimas yra tik 
kaipo protestas, kaipo buntas 
prieš Romos—katalikų kunigų 
sauvaliavimą.”
Toliaus:

’Tokie apsireiškimai, kaip 
neprigulmingų bažnyčių tvėri
mas, tegalimi tiktai pas lietu
vius ar pas lenkus. Mes dar 
niekad nesame girdėję, kad at
sirastų neprigulmingos bažny
čios pas anglus, franeuzus, vo
kiečius, toje prasmėje, kaip jos 
atsiranda pas lenkus ar lietu
vius.”

Kaip matot, „Vienybė 
Lietuvninkų” pasako trum 
pai, griežtai: neprigulmin 
goji bažnyčia jokiu budu nė
ra tautiška. Beto, tokios 
bažnyčios atsiradimas, kai- 
m> protestas prieš Romos 
lutoritetą ar sauvaliavimą, 
negalimas tik pas lietuvius 
ir lenkus. „Vienybė Lietuv- 

. ninku” nėra girdėjusi, kad 
kas nors panašaus butų pas 
anglus, franeuzus, ar vokie
čius.

Na, o kaipgi atsirado pas 
vokiečius Liutero bažnyčia? 
Iš kur Anglijoj atsirado 
anglikonų bažnyčia ? Kaip 
paskui gimė pas anglus ba
ptistų bažnyčia? Kaip pas 
franeuzus atsirado hugeno
tai ir kam Rymo katalikų 
dvasiekija buvo surengus jų 
skerdynę, kuri prasidėjo 
šv. Baltramiejaus naktį ? 
Jeigu „Vienybė Lietuvnin
kų” apie šiuos dalykus nėra 
nieko girdėjusi, tai ji turė
tų pasimokyt istorijos. Pa- ; 
simokinus istorijos ji išgir- ; 
stų, kad ir ta senkatalikių 
bažnyčia, kuri pas lietuvius i

kurių d?.u- 
Vokietijoj ir 
atsisakė pri

pažinti nutarimą apie popie
žiaus neklaidingumą ir tų pa
čių metų rugsėjo mėnesyje ga
vo iš Utrechto antijizuitų arci- 
vyskupo savo vyskupui Įpėdi- 
ninkystę. 
Vokietijoj 
judėjimas 
Francijoj, 
Austrijoj, 
koj ir Jungtinėse Valstijose.”
Mes pa duodam šitą iš

mauką ne dėlto, kad propa
gavus senkatalikių 
neprigulmingaią” 

čią. Musų poziciją linkui 
bažnyčių ir tikėjimo visi ži
no. Čia mes tik parodome, 
liaip "Vienybė Lietnuvnin- 
kų” mėgsta pašnekėti kar
tais apie tokius dalykus, a- 
pie kuriuos ji neturi jokio 
lumanymo.

Dabar apie vardą. „Vie
nybė Lietuvninkų,” „Lietu- 

ir kiti tautininkų orga
nai sako, kad ši bažnyčia 
neturi teisės vadintis tau
tiška. Bet mes ir vėl pa- 
Griežiame, kad mums čia 
\ isai nerupi tą bažnyčią gin
ti. Čia mums rupi tik tau
tininkų liogiką pagvildenti. 
Anot jų, žodis „tautiškas” ar 
'tautiška” priguli tiktai 
prakilniems daiktams, ir 
prie to—daiktams, kurie 
priguli visai tautai. Nepri- 
gulmingoji bažnyčia visai 
tautai nepriguli ir todėl ji 
neturi teisės vadinti tau
tiška.
Bet pažiūrėkit į kitą jų lai- ' V v* T • • • |

šalia savo pasakoju 
ir Šveicarijoj, šitas 
turi atstovu taipgi 
Olandijoj. Čekijoj. 
Portugalijoj, Meksi-

arba 
bažnv-

Kunigai ir kiti klerikalai 
neapsakomai džiaugėsi, 
kad karės audrai pradėjus 
siausti. pairo socialistų 
Tarptautinė.

Tas jų džiaugsmas buvo 
veltui, nes kaip dabar pasi
rodo, iš tos karės audros 
socialistų judėjimas išeis 
daug didesnis ir stipresnis, 
nes ši karė jau parodė pa
sauliui. kad vien tik socia
listų judėjimas yra sveikas 
judėjimas ir kad todėl jis 
privalo pasauliui vadovauti, 
šitai pripažino netik 140,- 

► gyventojų, 
pradeda jau 

pripažinti ir viešpataujan- 
jau 

pagal- 
karę. 

jisai pradėjo. Jis 
sustabdyti jau ne-

OCO.COO Rusijos 
bot taip pat 

ir 
čios klesos. Kaizeris 
šaukiasi socialistų 
bos, kad sustabdžius 
kurią 
pats jos 
begali, o tas jau reiškia jo 
partijos 
tą.

Viešpataujančioms kle- 
bankrutijant, griūva 

jų ramstis—klerikaliz- 
Juodoji Tarptautinė 

y

politikai bankru*

si m s 
ir 

j nias.
(katalikų dvasiškija), kuri 
iki šiol visur ėjo ranka ran
kon su viešpataujančiomis 
klesomis ir uoliai padėdavo 
joms malšinti visokias "kra- 
rr.olas,” dabar pairo ir pra
dėjo tarp savęs plautis. 
Vokietijos katalikų dvasiš
kąja pasiliko ištikima kaize
rio rėmėja ir pastaromis 

j dienomis atsišaukė į Belgi
jos katalikus, kad šie taipgi 

izeriui il

i
I

biitų ištikimi 
remtų jį.

Tuo baisiai 
teigi jos katalikai, 
h i k rastis 
T d.” kuris gauna iš Belgi
jos katalikų slaptų 

i p:rduodamų žodžiu 
j vieno kunigo kitam, 
(išspausdino Belgijos

n v»..

pasipiktino
Olandų 

„Amsterdam

• Į 
irKraščių puslapį, o taip 

mirga skelbimai:
„Tautiška užeiga.
„Tautiškas namas.”
„Tautiškas alus.”
„Tautiški cigarai.”
„Tautiški kumpiai.” 
Pagalios suvažiavo 

nas tų „tautiškų” biznierių, 
usiorganizavo i» pasivadi
no:

"Tautiška partija.”
Ir tuo pačiu laiku tie žmo

nės pasakoja, kad „tautiš
kas” vardas tinka tik to
kiems daiktams, kurie pri
guli tautai.

„Tautiška liogika!’’
VALDžIAAREšTAVO 
LIETUVIU DIENOS 

PINIGUS.
Surinkti Lietuvių Dienoje 

pinigai, kuriuos Centralis 
Komitetas laikė iki šiol 
Raudonam Kryžiuje, dabar 
likos valdžios areštuoti.

Valstybės Departamen
tas, sulaikydamas pas Rau
donąjį Kryžių sudėtus lie
tuvių pinigus, „paaiškino,” 
kad tais pinigais „šelpiami 
vokiečiai,’.’ todėl jų siųsti 
nevalia.

Štai kur nuvedė tautinin
kai su klerikalais! Žmonės 
Lietuvoj miršta badu, o su
rinktos aukos pelyja Rau
donojo Kryžiaus skrynio
se.

Kokiems tikslams jie tuos 
linigus sukišo Raudona
jam Kryžiui ir kokiems tik
slams jie juos tenai per 8 
mėnesius laikė, tai sunku ir 
suprasti.

tuzi-

žinių, 
nuo 

dabar 
kardi

nolo Merciero šitokį atsakv-
_ w V

n ą Vokietijos katalikų dva
siškiai :

"Vokietijos katalikai, kurie 
tegalėjo surasti nei vieno žo
džio prieš vokiečius, kuomet 
tie Įsiveržę Belgijon skerdė 
žmones, šaudė kunigus ir degi
no miestus, tie katalikai dabar 
gieda mums hymną apie krikš
čionišką brolybę ir taiką, idant 
mes užmirštume savo pareigas 
reikalauti atlyginimo už su
mindžiotas musų teises ir nu
baudimo kaltininkų, kad dau
giau tas neatsikartotų. Jeigu 
mes to nereikalautume, mes 
Lutume lygiai kalti už tas pik
tadarystes. kaip ir musų prie
šininkai. Atsiieidimui valan
da išmuš tik tuomet, kuomet 
už skriaudas bus atlyginta, 
kuomet pasigailėjimas ateis ir 
i ausmės bus priimta.”
Kaip matot, tarp Belgijos 
Vokietijos katalikų dva-

Mes pageidaujame, kad 
tie, kurie karės trokšta ir 
už ją agituoja, kuogreičiau- 
siai išvažiuotų Francuzijon, 
apsivainikuotų karės didvy
rių kaurais ir daugiau pas 
mus nebesugrįžtų.

tautinė, pasižiūrėkit savo 
panosėn; pažiūrėkit, kas 
darosi jūsų pačių abaze.

„KRAMOLOS /NAIKIN
TOJAI” PRADEDA 

VEIKTI.
Kuomet po "laisvės metų" 

Į Rusijoj pradėjo anuomet 
‘ siausti reakcija, tai caro 
žandarams į pagalbą pirmu
tiniai pasiskubino musų 
dvasiški tėveliai. Paskui 
jie nei durnoje gyrėsi padėję 
valdžiai „kran >ią naikinti.” 

Dabar tokie laikai atė
jo Amerikoj, kaip tuomet 
buvo Rusijoj. Prieš valdžią 
nevalia nieko kalbėti, nieko 
rašyti; policija užpuldinėja 
ant susirink nų, skaldo 
žmonėms gal v. s ir areštuo
ja kalbėtojus: užpuldinėja 
ant socialistų buveinių, da
ro kratas ir konfiskuoja li
teratūrą.

Ir kaip tik pradėjo šita 
karės dilrtaiura siausti, 
kaip tik pra. dėjo laisvės 
naikinimas, tuojaus pasiro
dė prie šito darbo ir mūsiš
kiai "kramolo< naikintojai." 
Kaip Rusijoj jie darydavo 
„donosus,” taip ir čia jie 
pradėjo skųsti socialistus ir 
jų spaudą.

šiomis dienomis atsilankė 
"Keleivio" re lakei j o n val
džios šnipas ir pasakė, kad 

valdžia 
Admi- 

jam te- 
kreipėsi 

attorney 
’ ištiesų 

adresų reikia, 
kad taip. 

Pasirodė, kad „Keleivis" y- 
ra įskųstas ’ kramoios nai
kintojų” kaipo „kramoios" 
platintojas. Veik kiekvie
nas numeris yra išverstas 
ir priduotas aidžiai. Beto 
da paaiškėjo, kad Michelso- 
nas yra įskųstas už kursty
mą žmonių prieš valdžią 
agitaciją prieš karę laike 
prakalbų, nors ištiesų jis a- 
pie Amerikos 
karto nėra kalbėjęs. Taip 
pat įskųstas ir Bagočius, 
kuriam tūli socialistai už
meta jau net perdicielį val
džiai pataikavimą.

„Naujienos” praneša, 
kad ant jų irgi panašus „do- 
nosai” daromi. Jos rašo:

”Mes esame simpatizuojan
čių mums žmonių persergėti, 
kad Chicagos klerikalai uoliai 
verčia 'įdomesniuosius’ ’Nau-• *■

jienų’ straipsnius į anglų kal
bą ir siunčia valdžiai. Taigi 
neužmirškite, kad mūsiškiai 
’kramolos malšintojai’ nepra
leis nė vienos progos Įklampin
ti dienrašti, kokia tiktai jiems 
pasitaikys.”
Tai matot, kokiais darbe

liais užsiima musų „meilės 
artimo” skelbėjai.
DRG. GRIGAITIS KAL

BĖS SU "DRAUGU” 
TEISME.

Kaž kas paleido paskalą, 
kad drg. Grigaitis taipgi 
važiuoja į Rusiją. „Drau
gas” apie tai išgirdęs, nu
džiugo ir jau palinkėjo jam 
laimingos kelionės. Dėl ši
tų „linkėjimų” „Naujienos” 
padėjo šitokią pastabą:

” 'Naujienų’ redaktorius5 
yra. žinoma, dėkingas ’Drau- 
gui’ už tą jo geros širdies’ pa
rodymą. bet isai gailisi, kad 
pirma negu j:<ai apleis šią šąli, 
jam dar reikės apie kuriues- 
nekuriuos dalykus pasikalbėt 
su ’Draugu’—teisme.”
Taigi veltui „Draugo” 

džiaugsmas.

I

Jungtinių Valstijų 
reikalauja ad esu. 
nistracija adresų 
čiaus nedavė, bet 
pas U. S. disiriet . 
su paklausimu, ar 
valdžiai tų a ’ 
Gauta atsakymas,

ir 
ke

karę da nei

ii 
šilki jos atsivėrė nepereina
ma bedugnė. Tokia pat be- 

i dugne pasidarė tarp Vokie
tijos ir Francuzijos katali
kų kunigų. Tūkstančiai 
Francuzijos katalikų kuni
gų įstojo armijon ir su ka
rabinais rankose eina prieš 
Vokietijos katalikus ir šau
do vieni kitus. Vokietijos 

i ir Austrijos katalikai ne 
j vien tik skerdžia kitų šalių 
katalikus, bet ir bažnyčias 
jų naikina. Ne vienas kry
žius su Kristum likos nune
štas nuo bažnyčios bokšto, 
ne viena Panelė švenčiau
sia nudardėjo nuo altoriaus 
ir Lietuvoje, kuomet sprogo 
paleista į bažnyčią vokiečių 
katalikų bomba.

Amerikos katalikų kardi
nolai šaukia •savo paklus
niuosius stoti Jungtinių 
Valstijų kariumenėn, kad 
sutruškinus Vokietiją; tuo 
tarpu Vokietijos katalikų 
kunigija meldžiasi Dievui 
ir prašo, kad jisai padėtų! 
Vokietijai supiškinti • 
savo priešus. ' tai visų pirma turi pasiųsti

Taigi gerbiamieji dvasiš- į pirmą ugni karės frontan 
ki tėveliai, vietoj džiaugtis, visus svolačius su blėta po 
kad pairo socialistų Tarp- antlopu.

n

i

Rusijos visuomenė jau 
apsivalė nuo carizmo lieka
nų, o visų pirmiausiai pa
naikino slapios policijos Įs
taigą, visus svolačius pa
siųsdama Į karės frontą.

Jeigu Amerika ištiktųjųAiuiLima įouniuju 
visus.eina karėn už demokratiją, 

’ tai V1Q11 nirmo turi rbosinati

Kunigy slaptybes 
išėjo j aikštęI

Darbininkų kovas laimėjimas
siomis dienomis į svietiš- 

kių žmonių rankas papuolė 
vieno- kunigo laiškas, rašy
tas kitam kunigui. Išleidę 
kunigų ir vietų vardus, mes 
spauzdiname jį čionai, kad 
parodžius žmonės, kas kuni
gų tarpe darosi. Žodis žo- 
din laiškas skamba taip:

„Mylimas Drauge ir 
Rev.—------------------ -------- .
Aplaikiau nuog jus ’Spe- 
cial Delivery’ laiškutį už ku
rį tariu kuo širdingiausiai 
ačiū. Ir dar ačiū!... Kaip 
rašiau pasveikinimą su ju
sti Broliu ir sakiau, jogiai 
atėjės iš bažnyčios daugiau 
nepasigersiu, tai pabriešiu 
maždaug daugiau, nu bea* 
bejones ir nesidaviau per 
daug įsirauti; Geriaus ati
dėjau. kaip pabaigsiu ra
šęs, dėl jus laiško, bei kuo
met parašysiu, tai tuomet 
su jus Broliu išsirausime, 
kaip mes kad kuomet būda
vo raunam kaip buvau nu
važiavęs Chicagon bei į 
------------------- kuomet jus 
atvažiavot, ne vieno butelio 
Francuziškos ištuštinome, 
taip ir dabar čionai darome 
-------------------su jūsų Bro
liu, t .y. mano geru Draugu. 
Jau buvo apie daugiaus po
ra svkiu ant mišių ir ma_ 
tyt, kad su laiku persims, ir 
įsimokys. Taip mielas 
Drauge, turiu prisipažinti, 
juogiai pusėtinai aš jus įsi- 
ilgau, nes beabėjo, kad ir 
trumpą valandėlę visuomet 
gyvendami bet labai Drau
giškai. kas lieka neišdildo
ma atmintis, ir tankus ap- 
mvslijimas praeities.

„Dar pasakysiu. Jus sake
lės, kad labai prastam padė
jime šv.----------------------- —
parapijo Egzistuojantį, aš 
tam tikiu, mielas Drau
ge, kad eina velniop. 
Su Juozapais; bet jei dar 
galima tai collectok ir kuo
met jau matysi, kad tikrai 
viskas po velnių! Tuomet, 
kaip sakiau, ka tik sugrieb
si išvesk, kaip tai: Kieli* 
kus, arnotus ir tam pana
šiai, nes ten kielikas yra 
brangus, kadangi sidabri
nis bet aš dar klausiu; Ar 
nemanote nei mojaus mėna* 
sio išsilaikyti? Ant June 
kaip minėjau, taip kaip kad 
ant vokacijų kur iš univer 
sity butumem atvažiavę, 
o mes išvarysim gerą biznį 
su studentais, pradėsim mo
kyti į kunigus ir mažiausiai 
lupsime po kokius $500.00 
o aš tikiuose, kad mes jų 
gausime apie porą, ir kur 
žadam važiuoti, mes šian
dien apkalbėjom su jus bro
lių kuomet išsirovėm, kad 
gali puikiausi pinigą pada
ryti, ir tas panašų, kad gali 
taip tiktis. Bet ne prošalį 
kad turėtume kaip sakiau, 
Bažnytinių dalykų, tai dar 
paikiaus butų. Nusipirkyt 
tik lazdukę, ušsivilksime 
baltais kotais kur aš nuog 
jus brolio - pirkau. Ir man 
taip rodos, kad mes dar pui
kesnį pragyvenimą padary
sime, kaip kokioj ir geroj 
parapijoj, man taip atrodo, 
po 8500,00 emant išmokyk 
kokis 3'4 studentus (o į 4 
mėnesius galima lengvai iš
mokyti.) Tai gali labai pui
kiai pragyventi, o akvatnin- 
<ų ant to surasime. Tai tas 
mano minčiai, gali ’outi ir la
bai pasekmingas darbas, sv- • 
kių ir pagerinantis musų a- 
teitį.

”0 antra, ir Marytei bus 
malonų gražiam gyvenimę, 
glausties prie savo širdies. 
Aš manau, kad jus ją galit 
pamylėti, o taipgi ir inai 
;us! Aš tam tykių. Sakote 
man tai gerai gali būti. Po 
šimtas velnių! Gal jum ____ c. _
šimtą sykių galį būtį ge* mylentįs. 
riaus. O kad ne, tai abiem

I

I

Musų vieną pergalę turi pa
seki kitos, pakol savo kovą 

pilnai laimėsim.
Kaip jau iš trumpų žinių 

skaitančiai visuomenei yra 
žinoma Jungtinių Amerikos 
Valstijų, teismas paliuosa- 
vo iš kalėjimo ir nuo viso
kios bausmės I.W.W. unijos 

___ H. Tracy. 
skaudus kapitalui

agitatorių Tarną
Tai _ 

smūgis.
OrganizuotasOrganizuotas kapitalas 

taikė mirtiną smūgį ne kal
tinamajam, bet susitariąs 
su šalies prokuratorija ka
pitalas taikė smūgį visam 
darbininkiškam judėjimui.

Tarno H. Tracy byloje ka
pitalus su prokuratorija dė- 
-'o visas savo pastangas, 

visomis tomis 
s, kokių tik pa- 

iatrai Amerikoj 
i nesigėdi, kad 

tik savo initynę su organi
zuotu darbu laimėjus. Bet, 
pralaimėjo.

Šitoje byloje proku- 
ratorijai rūpėjo išparodyt. 
kad radikalės darbininkų 
organizacijos streikų metu 
naudojasi ginkluotomis gau
jomis, surengia kruvinus su
sirėmimus, ir prokuroro 
žodžiais kalbant, jei tiems 
kovos būdams ne bus sykį ir 
ant visados padėtas galas, 
tai šaliai gresia naminės ka
res pavojus.

Tečiaus nors byla ilgai tę
sėsi, nors prirodymai buvo 
1‘ a b r i k u o j a m i, p r o k u r o r u i 
nepavyko darbininkų orga
nizacijoms užmetamų kalty
bių prirodvt. Prirodvta vi- 
sai priešingas dalykų stovis. 
Prirodyta, kad ginkluotas 
-bandas visuomet suorgani
zuoja kapitalistai darbinin
kams šaudyti, kada tik jie 
pareikalauja sau priklau
sančių teisių. Visa eilė liudi
ninkų prirodė, kad tai pa
samdytų „detektyvu” ir 
tvarkos sargų darbas, te
čiaus prokuroras dėjo visas 
savo spėkas, kad prirodžius 
jog Tracy šaudyt pradėjo. 
Prokuroro visokį argumen
tai buvo sumušami faktais, 
priparodančiais, kad legaiiš- 
l:ų žmogžudžių gauja pasi
rengusi laukė tų, kurie be 
jokio apsiginklavimo plau
kė laivu, kad nešu s pagalbą 
agitacijoje dėl apgynimo 
laisvės žodžio demokratiš
koj šalyj.

Taigi ginkluota gauja le- 
gališkų mušeikų, o ne I. W. 
VA organizacija kalta už 
pralietą kraują. Ne I.W.W. 
nariai, bet mušeikos ir net 
ne ta biznierių draugija, ku
ri apginklavo ir pasiuntė 
tuos mušeikas, kad grąžintų 
agitatorius, turėjo būt paso- 1 
dmti ant skundžiamųjų suo
lo ir atsakyti už pradėjimą 
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jo visas 
naudojosi 
priemonėm] 
skutimai 
kapitalistai
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gali būti gerai. Jei matai, 
kad velniop eina parapiją! 
Tai collectok ir vok pinigus, 
bo žinok, kad velniop para
piją paliksi. Nenusiminkit, 
ne sykį sakiau neprapulsi! 
Bet dar daugiau pasigėrės 
musų gyvenimas. Ir jau 
dabar mes bėdos nematysi
mo, kas link---------------------
tai š---------k jį ji visas pu
ses! jei jis nori jus po savo 
vyskupyste prirašyti.

„Aš manau, kad iki June 
gal išsilaikysite, o toliaus 
tai jei mylėsit kaip sakiau, 
tai taip galėsim pamėginti! 
Gal dar daugiau galėsime 
Francuziškos rauti, nekaip, 
kad kituomet raudavom. 
Baiksiu rašęs po šimtas ka
lakutų, gal jau ir iš logikos 
po velniais buvau išsibala- 
dojęs. ' •

„Atleiskit už viską, kas 
per dauk! Spauzdamas Jus 
dešinę. Su tikrą meile Jus 

. „Draugas!!!
”Rev.-------------- D. D.”

šaudyt ir už mirtį septynių 
žmonių ir žaizdas kelių de- 
sėtkų žmonių.

Tečiaus žinome, kad de
tektyvai už kriminališkiau- 
sius savo darbus kapitalis
tiškoj valstybėje neatsako. 
Žinome, kad Jungtinėse A- 
merikos Valstijose darbinin
kų vadovai dažnai teisiami 
remianties detektyvų sufab
rikuotais prirodymais. Te
čiaus šioji Tracy byla turi 
daug platesnį reiškimą, nes 
tai bylai laimėti kapitalistai 
neužmiršo mažiausių prisi
rengimui smulkmenų, pasi
samdė iškalbingiausius ir 
besąžiningiausius advoka
tus/kad tik užtikrinus sau 
teisę šaudyt ir žudyt žmo
nes, kurie pareikalauja sau 
duonos ar teisių, ko kapita
listai jiems duot nenori. Jų 
buvo siekta padėti galas or
ganizavimui I. W. W. unijos. 
Tikėtasi, kad teismas pripa
žins Pasaulio Pramonijos 
darbininkų organizaciją ne- 
legaie ir tuo keliu kapitalis
tai užduos darbininkų judė
jimui smūgi. Am. Darbo 
Federacija, valdoma Samue
lio Gamperso, kapitalistams 
nėra baisi, nes laiko darbi
ninkus "broliškame sugyve
nime" su kapitalistais.

Washingtono valstijoje 
medžio pramonė kapitalis
tams neša milžininško pelno. 
Miškų kirtikai, kad apsigy
nus kiek nuo išnaudojimo, 
bandė susiorganizuot ir su
sirišti su Am. Darbo Fede
racija. Jų visos pastangos 
niekais nuėjo, nes A. D. F. 
nerado reikalingu tiems dar
bininkams pagalbos teikti. 
Tuomet miškų darbininkai 
kreipėsi prie I. W. W. ir ši 
organizacija tuojaus ėmė 
darbuoties, kad pagerinus 
d rbininkams jų ekonomini 
būvi. Miškų kirtikai pradė
jo stropiai organizuoties ir 
po dviejų metų daug dides
nė pusė darbininkų jau bu
vo suorganizuota. Supran
tama. kad tatai nepatiko 
medžio pramoninkams, ka
da darbininkai išreikalavo 
sau 8 vai. darbo dieną, o be 
to ir algos pakėlimą nuo 30 
iki 40 nuošimčių. Taigi kapi
talistams nemaža užkenkė L 
W. W. unija ir jie pasiryžo 
ją sunaikinti, kad ir kiti dar
bininkai nepasektų medžio 
kirtikų. Jie pradėjo kovą 
ant žut-but. Visų pirma 
prašalinta iš darbo visus 
unijos viršininkus ir vei
kiančius agitatorius. Tas 
buvo impulsu grieštai kovai 
darbo su kapitalu. Kapitalas 
iš savo pusės naudojosi viso
mis priemonėmis, kad darbi
ninkų organizaciją nuvei
kus. Valdžia, kaip ir visuo
met kapitalo kovos priemo
nes skaitė legalėmis, gi dar
bininkams uždraudė net su
sirinkimus laikyti. Iš Eve- 
rett trėmė visus unijos veik
lesnius narius, kurie bent 4 
sąvaites prieš streiko kilimą 
nebuvo ten išgyvenę. Kada 
pagalios iš Seattles kelios- 
dešimtis darbininkų nusi
samdę laivą ir atkeliavo į 
Everettą, kad pagelbėjus 
streikuojantiems kovoti už 
laisvę žodžio ir susirinkimų, 
da tam laivui neprisiartinus 
prie kranto pasitiko juos 
ginkluotų mušeikų gauja ir 
šūviais iš karabinų ir kulko
svaidžių privertė laivą su 
užmuštais ir sužeistais dar
bininkais grįžti atgal.

Už šitą skerdynę, kuri 
„Keleivio” skaitytojams jau 
seniau aprašyta, areštavo 
ne mušeikąs, bet užpultuo
sius. Kitus paleido, bet Ta
rną H. Tracy apkaltino už 
pradėjimą šaudyt. Po ilgos 
bylos galų galę teismas atra
do ir Tarną H. Tracy nekal
čiausiu ir ji paleido.

J. B. S.
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia
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Chicagos ChrMiki.
DAR APIE CHICAGOS 

RIAUŠES.
Pereitam „Keleivio” nu

meryje buvo jau minėta, 
kad 27 gegužės Chicagoje 
per taikos prakalbas kilo 
riaušės. Dabar gi vienas 
musų skaitytojų prisiuntė 
mums iš "Chicago Tribūne” 
iškarpų, iš kurių pasirodo, 
kad tai buvo ne minios pa
keltos riaušės, bet greičiau 
policijos įtaisyta skerdynė.

Buvę taip:
Apie 4,000 žmonių susi

rinko į Auditorium teatrą, 
kur buvo sušauktas mitin
gas, kad pareikalavus iš 
valdžios, kad ji kuogrei- 
čiausia paskelbtų savo ka
rės tikslus ir išlygas, kokio
mis ji mano šitą karę baigti. 
Mitingo pirmsėdžiu buvo 
Chicagos universiteto per* 
detinis Ro'oert M. Levett, o 
raštininku—buvusio valsty
bės ministerio sūnūs Art 
hur L. Fischer.

Kuomet atidarydamas 
susirinkimą pirmsėdis pa
sakė, jog „šis susirinkimas 
sušauktas ne dėlto, kad kri
tikuoti ar kvaršinti prezi
dentą ar valdžią,” tuojaus, 
kaip sako „Chicago Tribū
ne,” salėje pasidarė užimąs 
ir pasigirdo švilpimas, kas 
reiškė protestą prieš vald
žią.

Rooto vardo paminėjimas 
vėl iššaukė demonstraciją. 
Žmonės pradėjo švilpti ir 
šnipšti. Bet galutinai susi
rinkimo ūpas paaiškėja tuo
met, kkuomet griežiant pa
triotišką "America” - nieks 
neatsistojo ir neplojo, o kuo
met užtraukta Marsalietę, 
tai entuziazmas buvo kuo- 
didžiausias.

Aiškindamas toliau susi
rinkimo tikslą, pirmsėdis 
sakė:

"Jo tikslas yra parodyti 
valdžiai visuomenės pageu 
davimą, kad kuogreičiausia 
butų paskelbti Suvienytų 
Vaišijų karės tikslai ir tai
kos išlygos.

„Šitas mitingas buvo 
sušauktas, kad patikri
nus musų teisę mislyt apie 
taiką, kalbėt apie taiką ir 
ruoštis prie taikos. Mes 
daug girdėjome apie obalsį: 
'Ramybės laiku ruoškimės 

• prie karės.’ Dabar gi mes 
turim teisę sakyti: 'Karės 
metu ruoškimės prie tai
kosi’ ”

Paaiškinęs susirinkimo 
tikslą, pirmsėdis pakvietė 
kalbėti socialistą, advokatą 
Stedmaną, buvusį socialis
tų kandidatą į Chicagos ma
jorus. Bet ką socialistas 
kalbėjo, buržujinė "Cbica- 
go Tribūne’’ nerašo, tik tiek 
pamini, kad jis pasakęs, jog 
šią karę užtraukė ant tau
tų kapitalistai ir karaliai.

Toliaus kalbėjo panelė 
Mary McDowell iš Chicagos 
naujokinės universiteto. Ji 
aštriai kritikavusi tuos, ku
rie buvo priešingi šitam mi
tingui, ir pagyrė panašius 
susirinkimus Londone ir ki
tur. Ji nurodė, kad visur 
galima kalbėti apie taiką, 
vien tik čia bijomasi, kad 
žmonės taikai nepritartų. 
„Pasakykit, delko kariauti 
ir už ką?” klausė ji.

Buvo dar keliatas kalbėto
jų, bet „Chicago Tribūne’’ 
jų nepaduoda, matomai jie 
tam laikraščiui nepatiko, 
nes neagitavo už karę.

Susirinkimo pabaigoj mu
zika pradėjo griešti Ameri
kos hymną ”Star Spangled 
Banner.” Publika tuojaus 
atsistojo, atsuko hymnui 
užpakali ir išėjo laukan. A- 
not „Chicago Tribūne,„ tai 
buvo didžiausia maištas 
prieš dangų ir žemę.

Taip pasibaigė "Karės iš-

0 AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
I

Kas skaito ir-ražo 
Tas duonos neprašo

lygų mitingas,” kaip jį buvo 
rengėjai pavadinę. Tuo pa
čiu laiku, netoli nuo Audito
rium teatro, Grant parke 
buvo kitas taikos mitingas. 
Čia susirinko tie žmonės, 
kurie jau negalėjo sutilpti į 
Auditorium teatrą. Kada 
salės duris užsidarė ir poli
cija liejiė pasilikusiems išsi
skirstyt, tarp žmonių pasi
girdo murmėjimas.

"Padarykim atvirą mitin
gą,” kaž kas sušuko iš susi
rinkusiųjų. Minia sumany
mą parėmė ir tuojaus visi 
pradėjo traukti į Grant par
ką. Pakeliui prisidėjo dau
giau žmonių ir pasidarė to
kia minia, kad gatvekariai 
turėjo sustoti.

Atėjus į parką, ant plat
formos pasirodė tūlas Geor
ge Koop su kitais ir pradėjo 
kalbėti. Vos tik jis ištarė 
kelis žodžius, kaip prisi
plakė prie platformos du po 
licmonu ir pareikalavo pa
rodyt leidimą (permitą). 
Kalbėtojas jiems atrėžė: 
”Kur vra žodžio laisvė, ten 
nereikia jokių leidimų.”

Policmonai pasitraukė ir 
nuėjo jieškoti seržanto, o 
kalbėtojas tęsė savo kalbą 
toliaus. "Mes reikalaujam, 
kad Europon nesiųstų nei 
žmonių, nei pinigų; mes rei
kalaujam, kad kapitalistų 
sauvalė butų aprubežiuota,’’ 
sakė jisai ir minia smarkiai 
jam plojo. Baigdamas sa
vo kalbą, Koop perstatė tū
lą rusą.

Tas rusas, kaip rašo ”Chi- 
cago Tribūne,” buvo baisus 
žmogus. Jis buvo didelio u- 
gio, su barzda,, galvą turėjo 
kaip šluotą, ir kaip tik at
sistojo, tuojaus pasakė, kad 
karės nereikia. Girdi, „šitą 
karę veda kapitalas; koks 
reikalas Amerikos darbi
ninkams eit muštis su Vo
kietijos darbininkais?’’ 
Taip kalbėjo tas baisus ru
sas. Ir prie to da jis įžeidė 
prezidentą. Vienas •patrio
tas net apsiverkęs.

Bet tuotarpu tie du polic- 
manu jau surado South 
Parko policijos seržantą ir 
pranešė jam, kad čia eina 
tokios prakalbos. Seržan
tas telefonu tuojaus įsakė 
detektyvų biurui ir artimes
nėms policijos nuovadoms 
„padaryti tvarką.” Į prakal
bų vietą tuojaus atpiškėjo. 
apie 40 policmanų ir apie 
tiek pat detektyvų, bet ma
tydami labai didelę minią 
žmonių, jie telefonavo, kad 
tuojaus prisiųstų jiems pa
galbą. Į 10 minutų laiko at
lėkė apie 400 policmanų ir 
tuojaus užpuolė ant susirin
kimo. „Chicago Tribūne’’ 
apsilaižydama rašo, kaip 
policmanai skaldė nekal
tiems žmonėms galvas. Ka
pitonas Lavin pats turėjęs 
buožę su savim ir jis pliekęs 
ja su didžiausiu smarkumu. 
”Bing! Crack! Whang!” jo 
lazda kritusi ant „maišti
ninkų’’ galvų. Detektivų va
das Mooney lazdos neturė
jęs, bet užtai jo patriotiškos 
kumščios veikė. Jis mušęs 
dainuodamas. Riksmas ir 
klykimas buvęs neapsako
mas, bet policija pliekė ir 
pliekė. Viena moteris pa
reikalavusi : "žodžio lais
vės!” „Tuojaus tų ją gau
si,” sustenėjęs užpakalyje 
steras policmano balsas ir 
tuoj rėžęs lazda per galvą.

Žmonės pradėjo bėgti į 
visas puses ir kur tik duris 
pamatį, slėpėsi, bet ir sveti
muose namuose pasislėpu
siems policija atsivijus skal
dė galvas.

Paskui pulkas detektivų 
ir policmanų apsupo namą, 
kur gyveno tasai rusas kal
bėtojas, išvilko jį laukan ir 
nugabeno jį pas federalį 
tardytoją. Ką su juo da, 
rys, nežinia.

Iš viso areštuota 8 žmo
nės.

Lygiai taip kovodavo su 
savo žmonėmis ir buvusi 
Rusijos caro valdžia.

EASTON, PA. 
Prakalbose bajorai kelia 
triukšmą ir staugia, kuni
gas praganė dūšią su tūk

stančių dalerių.
"Gegužės 27 d. „Teisybės 

J ieškot o jų” Draugystės 3 
kuopa buvo surengus pik- 
ninką ir prakalbas. Kalbė
to jum buvo J. Jukelis iš 
New Yorko, kuris savo po- 
puliariškoj kalboj nušvietė 
šiandieninę kapitalistišką 
tvarką, katalikizmo veid- 
mainybes, darbininkų var
gus, jų aklumą ir kviete vi
sus prie apšvietos ir susi
pratimo, ragindamas rašy
tis į darbininkų organizaci
jas. Laike drg. Jukelio pra
kalbos būrys ”lietuviškų ba
joru” kėlė triukšmą, rėkau
dami nevos lenkų kalba. 
Mat Kėdainių kumiečiui va
dovaujant norėjo suardyti 
prakalbas. Kada socialistai 
pastebėjo jiems, idant susi
valdytų, tai ”bajorai” nudū
lino už krūmų, ten per visą 
laiką staugė vilkų balsais, 
primindami laukinių indijo- 
nų gadynę.

Vietos lietuvis kun. Raš- 
tutis praganė dusia su tūk
stančių dolerių. Dalykas 
štai kame: Tūlas lenkas ka
talikas, kuris buvo nuga
bentas į ligonbutį, kada pa
sijuto, kad artinasi galas, 
tai pradėjo šauktis prie 
kunigo, kad jam sutei
ktų paskutini patepimą ir 
tikėtą pas Abrahomą. Kun. 
pasiaiškino, kad neturįs lai
ko, nes važiuoja j Philadel- 
phiją, kokiais ten gaspadi- 
nės reikalais. Todėl lenkui 
patarnavo vokiečių katali
kų kunigas, kuriam lenkas 
įdavė penkis šimtus dolerių, 
kad gražiai jį palaidotų, ir 
penkis šimtus jo bažnyčiai. 
Vokietis laimėjo išviso tūk
stantį dolerių. Kada kun. 
Ėaštutis dažinojo apie vo
kiečio laimėjimą tokios 
krūvos pinigų, tai ko pir
štų sau nenusikando, iš pik- 

Tulas K—a lietuvis ka
talikas tapo nuteistas ant 
18 mėnesių į kalėjimą, o jo 
draugas D—y gavo 12 mė
nesių belangės. K—a su 
savo frentu dienos laiku 
apiplėšė bučerį lietuvių žy
delį, manydami, kad žydą 
apiplėšt nebus nei grieko 
nei bausmės, bet apsiriko.

Williams Co. dažų dirbtu
vėj lietuvis p. Budris susi- 
vaidino su juodveidžiu, ne
pasidalindami špatu. Juod- 
veidis iš pasalų užpuolė ant 
Budrio ir taip ji smogė pil
ta, kad dabar guli ant mir
ties patalo, o juodveidis lau
kia bausmės.

Cingu Lingu.

MIDDLEBORO, MASS.
L.S.S. 139 kuopos vakarėlis.

Geg. 26 d. LSS. 139 kuopa 
turėjo surengus savo vaka
rėlį. Atvaidino veikalėli 
"Nieko be priežasties,” be 
to buvo pasikalbėjimas 
”Maikio su tėvu,” monolo
gų, diologų ir deklamacijų. 
Prakalbą pasakė drg. J. B. 
Smelstorius apie dabartines 
kapitalistų ir kunigijos ?•<- 
nybės ir jų pastangas pa
laikyti kruviną žmonijos 
skerdynę. Publikai prakal
ba patiko, kaip ir visas va
karėlis su gana margu ir 
turtingu programų.

Žmonių buvo susirinkę 
gana daug. Kadangi įžan
ga buvo labai pigi, tai pelno 
gal ir nebus, bet vakaras 
visgi apsimokėjo, ypač mo
raliu žvilgsniu publikai da
vė nemaža naudos.

H, Kricheris.

TORRINGTON, CONN. f 
Teisybė akis bado.

"Keleivyje” 17 numeryje 
tilpusi korespondencija įžei
dė vietinio L.Š.F. skyriaus 
narius. Kodėl? Nes joje 
buvo pasakyta ta teisybė. J lietuviu kunigas apie tuos 
kurios musų komitetas ne- .„...„1 „
nori, kad visuomenė žinotų.; pastatė kalbėt kun. Kemeši 
Jie pradėjo jieškot korės- iš So. Bostono. šis išėjęs 
pondento, kad už pasaky mą j pasakė turįs svarbią pra* 

kalbėlę pasakyti ir pradėjo 
pasakot, kad žmonės savo 
gyvenime nesivaduoja atsa
komybe. Reikia jam tame 
pripažint kreditą. Jeigu, 
pav., kunigai vaduotųsi at
sakomybe, tai neišdrįstų 
varyt tos juodos politikos, 
nemokintų žmonių tokių da
lykų, kas paskui sudaro to
kias baisės pasekmes, kaip 
ta katalikų neapykanta prie 
kitų tikėjimų žmonių arba 
link netikinčių. Manau, kad 
jeigu imti skailiuoti visas 
tas liūdnas ir pragaištingas 
bažnytinio mokslo pasek 
mes, tai vargu užtektų 16 
puslapių laikraščio. Jeigu 
kunigija prisiimtų sau atsa- 
atsakomybę už visa tai, tai 
joks sąžinės nenustojęs ku 
nigas nedrįstų kolioti tuos, 
kurie prieš klerikalizmo po
litiką kovoja . Vadinasi, 
' daktare, išgydyk pats sa
ve.”

Bet kun. Kemėšis visai 
nekalba apie kunigijos dar
bų pasekmes. Jis sako: „Pa
imkim pavizdžiui vaikiną. 
Jis apsiveda, tuoj pačią vai
kais apkrauna, o po tam pa
bėga”. O kur šventos evan
gelijos žodžiai, kuriuos jus 
kunigai nuo dviejų tūkstan
čių metų taip aiškinat, kad 
’oe vaisiaus medį iškirsk ir 
ugnyj sudegink. Juk kas, 
jeigu ne uoliai tikintis kata
likas, kuris dėlto bus ir tam
siausias, skaito sau didžiu 
nuopelnu prieš Dievą, jeigu 
neatsižvelgdamas į savo e 
konominį padėjimą apkrau
ną pačią visa krūva vaikų, 
o pasijutęs negalinčiu iš
maitinti, priverstas bėgti ir 
nekaltus kūdikius palikti 
Dievo malonei gatvių pur 
vuose? Kas pirmiausiai už 
tai privalo atsakyti, jei ne 
kunigija su savo moky
mais?

Kada «nais metais čionai 
katalikų bažnyčios apašta
las kapucinas Kudirka lai
kė savo misijas, kad sutvir
tinus katalikų tikėjimą, vi
si gerai da atmename, kaip 
jis sakė moterims, kad kuo
daugiausiai vaikų gimdytų. 
Argumentavo jis, kad tai 
Dievo įsakymas, kad pauk
ščiai nė sėja, nei aria, o vai
kų kuodaugiausiai peria, o 
Dievas visiems duoda mais
tą ir viską kas reikia.

Kada pereitais metais iš
kilo viešas klausimas delei 
vaikų gimdymo, kada už 
raštus kaip sumažinti vaikų 
gimimus Allison likosi areš
tuotas, kun. Kemešio „Dar 
bininkas” nestojo apgynime 
areštuotojo, bet lygiai kaip 
visa burzuaziškoji spauda 
pasmerkė Allisoną už tokį 
jo bedievišką patarimą. Jie 
tečiaus nesakė, ir nesako, 
kad Dievas kapitalas tiems 
gimusiems duos maistą ir 
prieglaudą, jie apgina šią 
netikusią piktadarišką ka
pitalizmo tvarką, ktiri su
drasko šeimynas, išardo 
žmonių gyvenimą ir pasaulį 
pragaru paverčia. Kas tą 
kapitalizmą uoliau už kuni
gus gina? ' Jeigu taip, tai 
kaip ponai kunigai drįsta 
mums katalikams išmetinėt 
kad neimame ant savęs at
sakomybės, jeigu jie mus 
prakeikia, kada pradedam 
mąstyti ir jų mokinimams 
netikėti.

Ir sakykit, meldžiamieji, 
katro tų kunigų mes turime 
klausyti? Ar Kapucino ar

savo "vaikus”, o paskui

nemalonios jiems teisybės 
apdaužyt antausius. Kad 
šitos operacijos išvengus, a- 
pimtas baimės I. J. Kuliac- 
kas "Keleivio’’ 21 numeryje 
padaro išpažintį, užreikšda- 
mas, kad nei jis, nei nieks 
iš socialistų kuopos anos 
korespondencijos nerašė. 
Tai bloga. Socialistų parei 
ga visur kovoti už teisybę 
ir kiekvieną draugijinį ne
gerumą, kiekvieną šunybę 
vilkt aikštėn prieš visuome
nės teismą. Musų socialis
tai tečiaus dėl šventos ra
mybės, kad ir mato negeru
mus, nuduoda nematą, o jei 
kas išvelka aikštėn, nusi
gandę šaukia, kad tai ne 
mes. Jeigu jau baimė ver
čia tylėti, tai bent nereikėtų 
pasakot, kad paskelbta tei
sybė yra neteisinga. Jei ne 
jūsų, idėjos draugai, daly
kas, tai nereikia jums nei 
kišties į jį ir savęs nekomp
romituoti.

Kiek man dalykai yra ži
nomi, o manding daug ge
riau žinomi, negu Kuliauc- 
kui—tai turiu pasakyti, kad 
minimoj korespondencijoj 
buvo pasakyti tik faktai, o 
socialistams faktus užgin
čyti, kad išteisint kaltinin
kus, nelabai pritinka.

Klausiu p. Kuliacko, ai
tai prasimanymas, kad L. 
Š. F. skyriaus parengtame 
baliuje vos-vos pasisekė ne
leist karei kilti?

Ar prasimanymu yra tas, 
kad komitetas pirko aukų 
rinkėjoms saldainių dėžes, 
nors jos visai to nereikala
vo, aukaudamos savo dar
bą alkstantiems žmonėms?

Ar prasimanymas, kad 
komitetas bereikalaingai 
aikvojo žmonių suaukautus 
pinigus ir man prieš tai pro 
testuojant, komitetas rado 
mane negeistinu buri komi
tete?

Komitetas sako, buk ma
ne prašalino už darbo neat
likimą. Faktas faktu lieka, 
kad aš komitetui pasiro
džiau negeistinas kaipo re
porteris taip greit, kaip tik 
pamatė, kad esmi priešin
gas komiteto sauvalumui. 
Kartą delei darbo negalint 
man atsilankyti komiteto 
susirinkiman, komitetas 
mane ir išbraukė iš savo 
tarpo. Visus tuos dalykus 
gerai žino D.L.K. Vytauto 
di^stė.

Teisingas žmogus niekad 
teisybės nesibijo, o melus 
visuomet teisybės faktais 
gali atmušti, dėlto nepyksta 
už teisybės pasakymą taip 
kaip mušiškio komiteto na
riai. Tiesa, musų korespon
dentai rašydami turi pasi
rašyti slapivardžiu, kad iš
vengus užpuolimo ir kumš
čios. Juk pas mus papras
tai grumojama kumščia už 
gryniausios teisybė parašy
mą. „Mes ir belaikraščių 
žinome”—tai paprastas ar
gumentas. Taip, jus žinote, 
bet apie visuomeniškų dar
bų atlikimą turi žinoti ir 
visuomenė, taigi be laikraš
čių ji negali žinoti, kaip jus 
tuos darbus atliekate, dėlto 
turime duot kreditą tiems, 
kurie nenusigąsdami kumš
čios grūmojimų praneša vi
suomenei teisybę.

Manau, kad musų socia- 
aišku, 

tai, kas
listams dabar bus 
kad pateisindami 
yra peiktina, padarė nepa
girtiną žingsnį.

F. A. Krenčevičius.

MONTELLO, MASS. 
Klerikalu prakalbos .

Geg. 27 d. čionai buvo kle
rikalų „Marijos vaikų” I)r* 
jos surengtos prakalbos. 
Pirmiausiai kalbėjo vietos

kunigo Kemešio? Vienas 
jų įsako mums po Dievo 
bausme kuodaugiausiai vai
kų turėti, o kitas pasmer
kia mus, kad priveisią krū
vas vaikų pametame juos, 
nes išmaitint negalime. Ka
talikai, pamąstykime, prie 
ko tie musų dvasiški vado
vai mus veda. S. J. B.

CLEVELAND, OHIO. 
llrgo. F. J. Bagočiaus 

prakalbos.
Gegužės 25 ir 26tą d. pas 

mus kalbėjo F. J. Bagočius. 
Prakalbas surengė IJSS 3 
kuopa. Prakalbų klausyties 
prisirinko žmonių šimtai 
kiek lindo į svetainę. Pra
kalbos iš visų atžvilgių bu
vo pasekmingos.

Pirmą naktį, (25-tą gegu
žės) Bagočius kalbėjo iš dar
bininkų gyvenimo, ir tai, ką 
gerb. kalbėtojas pasakė 
r.pie vargiose, ašarose ir 
kraujuose plūstančios viso 
pasaulio liaudies nuopelnus, 
atskleidė kiekvienam daug 
nežinomos teisybės.

„Kodėl mums nesinaudoti 
>avo darbo vaisiais? Kam 
badaut, dangstyties skar
malais, liet ašaras, kraują... 
kuomet viskas pagaminta 
musų, viskas mums priklau
so?” klausia gerb. prakal- 
bininkas.

Antrą naktį, 26-tą gegu
žės kalbėjo daugiau apie Ru
sijos revoliuciją ir dabarti
nę žmonių skerdynę—karę. 
Skaudžiai užkaršė ir šios 
"laisvos” šalies karės šąli 
įlinkam.

Apie Rusijos revoliuciją 
oasakė, kad ji kilo ne iš jos 
ministerių, ne iš kapitalistų, 
ponų, kunigų ir kitų tos rū
šies darbininkų neprietelių 
malonės, bet tik dėl revoliu
cionierių, darbininkų—so
cialistų atkaklios kovos, 
nuo kurios sudrebėjo visas 
pasaulis, visi žmogžudžių 
sostai. Tas reiškia darbi 
ninku didelę galybę, nuo ku
rios griūva ir sugrius visų 
carų ir karalių sostai; už
stos darbininkų valdžia! 
Bet kaip su kunigais? Ko
kios jie duoda naudos dar
bininkų klesai? Dar vis ža 
Ja po mirties „dangaus ka
ralystę”, o patys bijosi jos 
lygiai kaip velnias kryžiaus. 
Jie buvo ir dar yra darbi
ninkų išdavikai.

Prie užbaigos reikia pa
žymėti, kad tokios prakal
bos pilnoj prasmėj bėga 
lo daug reiškenčios, ne vien 
jau kad ypatingai darbi
ninkiškoj dvasioj jos buvo 
pasakytos, bet dar dėlto, 
kad kalbėtojo kalba labai 
pritaikyta ir į publiką daro 
didelį įspūdį. Humoristi- 
ka dažnai pritaikoma, kuri 
ir kažin kokį žmogų sujudi
na. Po prakalbų į LSS. 3ią 
kuopą įsirašė 44 nauji na
riai! Stebėtinas skaičius 
vienu sykiu.

Ar šiaip ar taip, bet lig 
šiam laikui Bagočius suby
ri no visus kiek kada čia bu
vo kalbėtojų. Tokių pra
kalbų reikia daugiau.

. žemės žiedas.

Kada Amerikos visuome
nė neina demokratijos Įn- 
vykdinti parodo faktas, jog 
"Liberty Loan” bondų ne
daug kas perka. Tikėtasi, 
kad į jjorą dienų bus sudėta 
2 rniliardai dolerių ir tie pi
nigai bus paskolinti sąjun
gininkams karei vesti, tuo 
tarpu jau tuoj bus pora mė
nesių, o nei pusės tos sumos 
nesurinkta, tai prezidentas 
Wilsonas savo žentą McA- 
doo pasiunčia su prakalbom 
po Ameriką, kad rinktų 
aukas, kaip kad L. S. S ga 
savo sekretorių išsiuntė rin
kti aukų socialistų namui 
statyti.

Dėl darbininkų 
ir pragyvenimo 

darbininkams

KINCAID, ILL. 
Iš musų padangės.

Anglių kasyklose šiuomi 
laiku darbas gerai eina. 
Darbininkų trukumas gana 
jaučiamas, 
trukumo 
brangumo 
reikalaujant mokesties pa
kėlimo, kasyklų savininkai 
pastaruoju laiku pakėlė 
mainieriams po 10c. ant 
kiekvieno iškasto anglių to
to, o nuo dienų dirbantiems 
(kompaničniems) pakėlė 60 
c. dienai ir pripažino 8 va
landų darbo dieną.

Kaip buvo prieš jM>rą mė
nesių iš čionai rašyta apie 
Tamošaičių šeimynos pak
rikimą ir nelaimingą mirtį 
Tamošaitienės, tai aname 
pranešime, kaikurie dalykai 
neteisingai aprašyti. Pasa
kyta, kad velionės sesuo 
Petrauskienė pasiėmė abu 
likusius Tamošaičių vaikus 
ir pranešama apie tai pa
metusiam šeimyną Tamo
šaičiui. Visų pirma turiu 
pasakyti, kad liko tik vienas 
13 metų vaikas, gi antras 
po motinos nelaimingo nuo 
laiptų nukritimo gimė ne
gyvas ir pati motina mirė. 
Pats gi Tamošaitis taipgi 
užbaigė savo gyvenimą. Jis 
;vveno Livingstone. Mato
mai girtuokliavęs taip, kad 
kaip ištyrimas parodo, tas 
Ir atgabeno jam mirtį. Mat 
vieną rytmetį atrasta jį vie
kais naktiniais drabužiais 
atokiai nuo stubos papluku
sį kraujuose negyvą. Iš
tyrimas parodė, kad jis nak- 
’ia naktiniais drabužiais iš
ėjo lauk, bet girtu būdamas 
parpuolęs ir persimušė sau 

elį taip, kad nuo kraujo nu- 
ekėjimo ir mirė. Kad nuo

vokos jis neturėję, parodo 
tas, kad vietoj grjzti atgal j 
stubą jis nuo jos ėjo šalin, 
kol nekrito. Šitoks tai galas 
F. Tamošaičių šeimynos.

Geg. 21. Jonas Savickas 
pasikėsino ant savo gyvas
ties. Atrasta jį perpjauta 
gerkle, būt da šiek tiek gy
vą. Likosi nugabentas į Te- . 
rnville ligonbutį, bet abejo
jama, kad pagis. Savickas 
buvo apie 40 metų amžiaus, 
r e vedęs, mėgo girtuokiiaut, 
bet niekam blogo nedarė. 
Prieš jo saužudystę jam pa- 
s'gėrus šeimininkų, kur jis 
gyveno, pasakyta jam, kad 
jei nesiliaus girtuokliavęs, 
jie jį atiduos į beprotnamį, 
i jis atsakęs, kad geriau 
sau galą padary, negu pa
rduos, kad jį paimtų. Na ir 
padarė.

Joe. Baltrūnas.

DE PUE, ILL 
Darbinikai laimėjo.

Kaip „Keleivyje” jau bu
vo rašyta, kad čionai strei* 
kovo Mineral Point Zink Co. 
darbininkai, reikalaudami, 
kad jiems butų pakelta $1 
daugiau dieninė mokestis. 
Kompanija nesutiko dau
giau kaip 35c. pakelti. Dar
binikai pasiūlysimą buvo at
metę. Bet geg. 7 d. Į strei- 
kierių mitingą atsilankė 
miesto majoras ir pasakė, 
kad kampanija daugiau kaip 
35c. nepakels, ir kad geriau
siai darbininkams grįžti j 
darbą. Darbininkai apsvar
stę nutarė grižti, priimant 
kompanijos pasiūlytą algos 
pakėlimą. Geg. 8 d. tad ir 
sugrįžo.

Gegužės 10 d. kompanija 
paskelbė, kad nuo 15 gegu
žės sutrumpina darbo valan
das. Pirma dirbdavo po 9 
ir 12 valandų į dieną, dabar 
jau tik 8 vai. ir gaus tą pa
čią mokestį kaip pirma už 
12 vai. darbą.

Darbas prasidėjo pilna 
s])ėka ir iš kitur pribuvu
siems darbas nesunku gauti.

Streikieris.



7

4

bausme,.o

su

ne

ne

I

A

1

us ima, 
ai tuos

\ ar aš nesa- 
užleis ant

vairo?
• A.

—O ką, M 
kiau. kad 
jus bausmę.

—Kokią b

tas didelis policma 
Pamatysi, kokia j< 

raudona. O didesnii 
patrioto visam švieti

KELEIVIS.

Tautos Taryba
respublikų. Darb. ir Kar. 
\tst. Taryba dėlto neatsi
traukė nu<> priimtojo nuta
rimo ir pažada visu savo 
autorium paremti tuos tei
singus tautų, ir lietuviu, ap- 
sispi vndimo reikalavimus, 
i ii Jau ji padarė su lenkais, 
padarys ir su lietuviais.

šalia 'i'. Tarybos nutari
mu Steklovas prašė dar pa
radyti apie Lietuvą ir lietu
vius straipsnį, kuriame tie 
nutarimai butų pamatuoti.

"L. B."

L. Tautos Taryba laikinai 
parinko šiuos žmones:

1) Andrių Dubinskį, 2) 
Dum. atst. Mikalojų Januš
kevičių. 3) Dum. atst. M ar

i. atst. ku- 
gyventojų tarpo nigą Juozą Laukaitį. 5) miv. 

valdžią savajam į P. Leonu. (») adv. pad. Gab 
Iri Liutkevičių, 7) teisininką 

6. kad Lietuvo? valdymui Bol. Peškauskį. 8) adv. pad. 
VI. Požėlą, 9) leisiu. Rup » 
lą Skipitį, 10) adv. Mykolą 
Sleževičių, II) Juozą 'Punią. 
12) adv. Tumėną.

Be to, tame pačiame posė
dyje L. Tautos Tarylui nu
tarė: sušaukti platų pelra- 
piliečių ix»litikos susiri iki- 
mą, kuriam pi ograma siū
loma: a) L. Tautos Tarybos 
darbai, c) Lietuvos {kriti
kos aleilis (pageidavimai )

2) sušaukti visų po vi> ą 
Rusiją išblaškytų iietu\ ų 
atstovų seimą. Tas seimo 
klausimas niftartas tik {iriu 
cipu kaipo būtinai reikalin
gas, bet kada ir kaip sušau
kti, nenutarta. Tam. reika
linga gerai pasiruošti ir su 
statyti gerai išgvildyią pr >- 
giaina. Tai tuo tarpu ir nu
arta padaryti.
ict. Delegacija 

aąją Rusijcs 
Darbininkų ir Kareivių 

stovu Tar> beje.
Liet. Tautos Tarybos 

arimus (kovo i3 ir 1 1 
tą) tam tikrą delegaciją tu
rėjo įsteigti ir Laikinajai 
Rusijos Vyriausybei 1. 
binikų ir Kareivių 
Tarybai.

Kovo 18 d. Liet. 
Tarybos delegacija 
įmonių—M. A čas, 
-kevičius ir V. Biel-4

Imąsis ir Lietuvos valdyme’ 
dal\ vavimas;

I. kad Lietuva turi būti 
išskirta i atskira adminis 

‘ ‘ jvienatą;
kad Lietuva privalo tu ;tyną Yčą. I) Dum 

reti iš savo 
savąją 
kraštui tvarkyti;

i 
Jau esame rašę (žiur. ”L. Imė yra jos pamatiniai prin-l 
" No.lD, kad maskviečių 

lietu—iii inicijatyva įvyko 
lietuvių pasikalbėjimas, ku
riame dalyvavo įvairių sro
vių atstovų po 10 žm. ir dar 
10 nuo vad. palaidųjų ir 10 
svečių. Tai buvo vasario 11 
d. Petrapilyje. Tai buvo 
dar tuo metu, kada viešpa
tavo senoji tvarka, kada 
buvo slopinamas kiekvienas 
savistovu? visuomenės žin
gsnis. Tai rodo, kaip jau 
t: da lietuvių politikos orga
nizacijos reikalas buvo pri
brendęs. Tas vasario 11 d. 
lietuvių pasikalbėjimas kai 
kurių vadinamas mažuoju 
lietuvių seimu. Tada visų 
vienu balsu buvo pripažin
ta ir nutarta, jog reikalinga 
sudaryti Tautos Taryba 
srovių lygybės pamatais, 
vadinas, kad T. T jc butų 
po lygų atstovų skaičių nuo 
kiekvienos srovės.

Tai davė akstiną visoms 
srovėms tampriau susiorga
nizuoti, susidėti į tikras 
partijas su tam tikromis 
mogramomi? ir savais cen
trų komitetais.

Seniau dar prieš karę m 
karės pradžioje lietuviuose 
buvo žinomos aiškiau pasi
žymėjusios keturios srovės: 

Lietuvos 
tautininkai ir 

demokratai, 
demokratai dar 

ėmė vadinties 
laudininkais, priėmė socia- 
istų programą ir pagalinus 
laridarė partija aiškiu soci- 
ilistų liaudininkų vardu ir 
programa. Kada ėmė ypač 
Kritikos lietuvių gyveni- 
nas tvarkyties ir organr 
:uotis partijų pamatais, jau 
pradžioje nuo vidurio sro
vės atskilo nauja srovė ir 
-usidarė partija, kurios po
litikos ir socijalė programa 
>emazko niekuo nesiskiria 
mo likusiųjų vidurio srovės 
žmonių; tiktai žymiai juos 
kil ia pažiūra į religijos da- 
ykus, daugiausia tie princi* 
>ai. iš kurių išeinama tais 
Jausimais. Ta naujoji par
iją dabar žinoma Demo- 
iratinės Tautos Laisvės 
Sandaros vardu. Jos orga* 
įas—naujai pasirodžiusioji 
Sandara." Likusieji vidu- 
io srovės žmonės, seniau 
žadinamieji tautininkai, 
aip pat susiorganizavo į 
^autos Pažangos partiją. 
ro krypsnio žmonės, kurie 
r politikos partijos progra
mą remia religija, taip pat 
uskilo į dvi partiji: Krikš- 
ionių Demokratų partiją 
r Lietuvių Katalikų Tautos 
Sąjungą. Tokiu budu da- 
)ar veikia šešios partijos.

Dar vasario 11 d. susirin- 
ime kilo klausimas, ką lai- 

lyti partija, tokių žymių 
iieškoti partijoje ir kas tas 
y mes turės perkratyti ir 
.rba pripažinti arba nepri- 
»ažinti partijos ir jos atsto- 
ybės tautos organizacijo- 
e. Tuo klausimu buvo.pri- 
mta tokia rezoliucija: ’T) 
ienintėlė objektyve kiek- 

.’ienos partijos būrimo žv*

cipai, politikos programa ir 
vedamasai organas (parti
jos centro komitetas); 2) 
sudarius partijų pamatais 
politikos ar kitokius lietu 
vių tautos organus privalo 
būti savo tarpe legitimaci
jos momentas, kurs visos 
partijos. >nėjusios į steigia
mąjį, kuri ) nors sudaromu 
lietuvių t: Ūtos organų su i- 
rinkinią, pasiekia minėtą 
sias savo buvimo objekty 
ves žynes" (balsuojant 
šią rezoliuciją krikšč. denio 
kratai susilaikė, katalikų 
sąjungai dar nebuvo pripa
žinta teise balsuoti, o 
jų tautininkų srovė vi: 
buvo nė 1 viesta į 
mą).

Tokiu t ii budu ir toki 
{.amatai susidarė

senu
ti ne* 

susirinki-

t ras nuo
5,

<

tat vilius, tautu tikvbu. sa- 
žinė? ir politikos pažiūrų 
laisvė; žodžio, spaudos, 
draugijų, sąjungų, susiimi 
kimų laisvė: asmens, buto 
ir korespondencijos nelie
čiamybė: bausmė? skyli 
mas tik teismo keliu;— 

iiutrrė-
L sudaryti Laikiną Lie

tuvos Vakbniąji Komitetą 
I'š dvylikos žmonių lietuvių 
I \ i uonienė? darbininkų. 
Liet. Tauto? Tarybos ren
ka nų ;

2. pasiūlyti kitų tautų 
Lietuvos gyventojams gu 
d;um\ lenkams, rusams, žy
dams—eleleguoti į Laikinąjį 
Lietuvos valdomąjį Komi
tetą savo atstovu gudam? 

Įšešis, žydams iris. lenkams 
I du ii rusams viena;

3. pranešti Laikinai 
jos Vyriausybei, o 

l Darbininkų ir Kareiv
•tovų Tarybai ‘ Laikinojo 
Lietuvos valdomojo Komi 
lėto sudarymo faktą ir jc 
na. ii vžima paimti Lietuvos 
va'dymą bei Lietuvos stei
giamojo susirinkimo ruoši
mą savo žiniai.

4. Laikinajam Lietuvo 
Valdomajam Komitetu;

I tuojau pradėti darbą ir va 
i \ ti jį. neatsižiurint į tai. 
jei kuri norint arba kurios 
norint pažymėtųjų Lietuvos 
gyventojų tautu sutiktu 
savo atstovų į Laikinąjį 
Lietuvos Valdomąjį Komi
tetą deleguoti.

VII. Lietuvių Tautos Ta 
įvba nutarė:

1. Laikinajam Lietuvos 
Valdomajam Komitetui pa 
imti savo žiniai visas eva
kuotas, laikinai sustabdy
tas ir naujai įsteigtas Kai1, 
no. Vilniaus ir Suvalkų gub 
kultūros, ūkio, pramenės ii

j labdarių įstagas, po Rusiją 
išblaškytas.

2. Laikinajam Lietuvos 
Valdomajam Komitetui pa’ 
imti savo žiniai tų Vilniau- 
is Kauno gubernijų vietų, 
kurios nėra vokiečių užim
tos. reorganizavimą ir ad 
ministravimą, Laikinosios 
Rusijos Vyriausybes pro 
gruma remiantis.

3. Laikinajam Lietuvos 
Valdomajam Komitetui pa
imti savo žiniai ruošti: a) 
Lietuvos tremtinių pabėgė
lių į tėviškes grąžinimą, b) 
Lietuvos ūkio bei pramonės 
atgaivinimą, c) Lietuvos 
trobesių atstatymą, d) Lie 
tuvos karės nuostolių, atly- 
gimimą:

L Laik. Liet. Valdoma
jam Komitetui paimti savo 
žiniai Lietuvos Steigiamoje 
Susirinkimo ruošima, visuo 
tino be lyties skirtumo, ly
gaus, tiesaus ir slapto bal
savimo pamatais kuris nu
statytų Lietuvos vidaus 
tvarką, o lygiai Lietuvos 
santykius su kaimynėmis 
tautomis.
Liet. Tautos Tarybos ant

ras posėdis.
1917 m. kovo 14 d.

Antrajame posėdyje 
Tautos Taryba svarstė Lie
tuvos Valdomojo Komiteto 
rinkimų klausimą. Buvo 
nutarta, kad į Komitetą bu
tų renkama partijų pama
tais, taip kaip yra sudaryta 
pati Tautos Taryba, nuo 
kiekvienos partijos po du 
žmogų. Vai. Durnos atsto
vai kaipo tokie neįeina į 
Vald. Komitetą. Jie gal būti 
tik ])artijų renkami. Taip 
nusistačius, į Laikinąjį Lie
tuvos Valdomąjį Komitetą

i 
i

f

Iš Lietuvos.
Nesenai buvo išėjęs Šve

du komitetan keliaujantis 
Amerikon žinomas Lietuvo
je žydų veikėjas, kuriam, 
prieš at'.ažiuojant Stokhol- 
man, teko keletą dienu vie
šėti Biržų miestelyje, Pane
vėžio apskrt. Pastaruoju 
laiku, jis gyveno lai Vilniuj, 
tai Kaune, pažįsta gerai ten 
likusius musų veikėjus. Jo
nas Y i leisis esąs jau paleis
tas is kalėjimo ir dabar rū
pinąsis musų belaisviais 
Vokietijoje. Girdėjęs, kad 
ir A. Janulaitis greitai bu
riąs pakistas iš civilių be
laisvių siuvyklos. (Dabar jis 
jau liuesas "Kel.” Red.)

Dideliais vargais gavo lei
dimą aplankyti prieš išva
žiavimą Amerikon savo mo
liną, 
ŽU< >S<

V

Tautos 
Taryba. Joj dalyvauja nuo 
risų šešių dabar esančiųjų 
partijų po tris žmones.
Pirmieji Tautos Tarybos 

darbai.
Kol buvo senoji tvarka. 

Tautos Taryba viešai savo 
dabrais negalėjo rody ties. 
Dabar, i ada Rusijoje stojo 
1 išveš metas, kada sutruko 
pančiai, kurie varžė ir ats
kirus žmones ir tautas. 
Tautos Tarybai atsidavė 
plati dirva darbui — tvai
ku ii ir vesti lietuvių ir Lie
tuvos politikos gyvenimą.

Kovo 13 d. buvo pirmasis 
steigiamasis Tautos Tary
bos posėdis. Čia dedami 
tuos nutarimus, kuriuos ji 
priėmė, 
parodys, 
pasiėmė 
Taryba, 
kie:

I. Pripažįstame 
Lietuviu Tautos tarybos 
sėdį 1917 m. kovo I- 
steigiamuoju ir Liet. 
Tarybą darbą pradėjusia.

II. Renkame komisiją, ku
riai pavedame ne vėliau, 
kaip lig kovo 25 d., remian
tis vasar. 11d. susirinkimo 
nutarimu, patikrinti dalv 
vaujančių L. Tautos Tar - 
boję partijų objektyves žy
mes—pagrindinius prirn i 
pus. programas ir veda
muosius organus—ir savo 
nuomonę tuo klausimu L.. 
T. Tarybai pranešti.

III. L. Tautos Tarybą ve
da šešių žmonių prezidiju
ngas, kuris skirstosi ta-p 
savęs narių pareigas: pri- 
mininkaujančio, dviejų pir
mininkaujančio pavaduoto
jų, dviejų sekretoriaujan
čių, ir vieno iždininkaujan- 
čio.

IV. Išrinktasis L. Tautos
Tarybos prezidijumas taip 
pasiskirstė tarp savęs pa
reigas: pirmininkau jancu 
prezidijumo nariu St. Šilin
gas, jo pavaduotojais Vaši. 
Bielskis ir kun. Kaz. Rėk
laitis ; sekretoriaujančiais 
Liud. Noreika ir Ant. Tu
mėnas: iždininkauianč uv

Gab. Liutkevičius.
V. L. Tautos Taryba nu

tarė pakviesti į Lietuvių 
Tautos Tarybą keturis lie
tuvių visuomenės V. Durnos 
atstovus: M. Januškevičių. 
M. Yčą. P. Keinį ir kun. J. 
Laukaitį.

VI. Tautos Taryba pripa
žindama:

1. kad Lietuva yra atsk: 
ra etnografinė, kultūrinė, 
ekonominė bei 
vienata:

2. kad lietuvių 
skaičiaus, ir kultūros, ir 
ekonomijos žvilgsniais yra 
pamatinis Lietuvos gyven
tojų gaivalas;

3. kad Lietuvos gyvenimą 
tvarkant visos Lietuvoje 
gyvenančios tautos naudo
tųsi lygiomis teisėmis ir 
kad visoms joms butų ga
rantuotas laisvas plėtoji-

Kusi- 
lygia 
iu ai

i

pas Laibi 
vyriausybę ir 
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n.i- 
die-

to nemyli ir Dievas. Tas, 
vaike, labai moksliška ir la
bai aišku.

—Sakai, jus nemylit rau
donos spalvos?

—Nausa!
—Jeigu taip, tai kodel gi 

daugelis iš jūsų vaikščioja 
su raudonomis nosimis? Ta 
vo paties • dumtuvas išrodo 
kaip nudažytas.

—Šarap, ba kad duosiu 
per snukį!...

—Su davimu, tėve, nesis
kubink, nes ir pats gali gau
ti.

—OIrait, vaike, nesibar- 
“kim. Bt-t aš nenoriu, kad 
j tu mano nosį kritikuotum. 
Jus socialistai sakot, kad i 
privatiškus žmonių reika 
lūs jus nesikišat; taigi ma
no nosis irgi privatiškas 
mano biznis.

—Aš tavo nosies, tėve, vi 
sai nekritikuoju. Tu pats 
šitą klausimą pakelei. Tu 
pradėjai peikti socialistų 
raudonas "naktaizas." Aš 
tau pastebėjau, kad tavo no 
sis taipgi raudona.

—Bet aš tau pasakysiu 
vaike, kad tarp jūsų naktai 
zų ir mano nosies yra dide 
lis difrens. Jūsų naktaizų 
yra tiktai nukvarbotos rau 
donai, o mano nosis yra rau 
dona nuo patriotizmo.

—Geriau, sakyk: nuo ai 
koholio.

—Vaike, aš jokio alkoho 
lio nevartoju. Aš geriu tit
rai viskę ir čystą bavarską 
alų.

—Ir nuo to. tėve, tavo no
sis tokia raudona.

—Nausa, vaike. Nosis 
parausta nuo patriotizmo 
Aš tau. galiu tą prirodyl 
čyst moksliškais faktais.

—Nagi prirodyk.
—Ob’ait, vaike! Komar 

su manim ant kampo, kui 
stovi 
nas. 
nosis 
už jį 
nerasi.

—Ar tai tokie tavo "mok 
sliški faktai,” tėve?

—O argi tau šito da 
užtenka, vaike?

—Ne, tėve, tas visai 
prirodo, kad nosies raudo 
n ūmas paeitų nuo patriotiz 
mo. Tas j)olicmanas, apie 
kurį tu kalbėjai, gali būt di 
delis patriotas, bet savo ke 
liu jis gali būt ir snapso pa 
triotas. Ir dėlto, be abejo
nės, jo nosis yra raudona.

—OIrait, vaike! Kokį gi 
išvedimą tu nori iš to pada
ryt?

—Sulyg tavęs, tėve, išve-

ėve.
—Kaipg; tai ne! Ar jus 

nenešiojat raudonų naktai
zų. ar nebuntavojat žmonių 
prieš valdžią? Ir šįmet jus 
apvaikščiojot savo šventę 
su raudonomis vėliavomis. 
Aš nesykį sakiau, kad ant 
gero tas neišeis. Ir ant ma
no žodžio viskas stojosi.

—Tai tau rodėsi, kad 
Amerika stojo karėn dėlto, 
kad socialistų spalva yra 
raudona?

—Žincma.
—Kaipgi tu tą prirodysi?
—Tas, vaike, taip aišku, 

kad ir prirodymų nereikia. 
Dievas ir panelė švenčiau
sia raudonos spalvos nemyli.

—Ar tu kaltejaisi su 
jais?

—Nebūk pasiutęs, Mai
ke ! Kaipgi su Dievu ir pa
nele švenčiausia prastas 
griešnikas gali kalbėtis!

—Jeigu tu su jais nesikal
bėjai, tai iškurni tu, tėve, 
žinai, kad jie socialistų vė
liavos nemyli?

—Kunigai taip sako.
—O kadagi jie turėjo 

Dievu pasikalbėjimą?
—Ir jie nesikalbėjo.
—Tai kągi jie gali žinot, 

kas Dievui patinka, o kas 
ne?

—Jie ant to mokslą ėjo.
—Ir sakai, jie žino, kad 

raudona spalva Dievui ne
patinka?

—Šiur Maik.
—O koks gi tas mokslas, 

tėve, ką kunigai eina?
—Vaike, tu manęs taip 

daug neklausinėk, ba aš ga
liu užpykt.

—N t, tėve, aš tavęs nepa
leisiu, pakol tu man nepaai
škinsi, kokiu budu jus suži
not Dievo norus ir skonį. 
Jeigu tu su kunigais žinai, 
kad Dievas 
tų raudon 
gali pasaky 
t? žinojimą „

cenr n

•nyli cocialis* 
avos- tai tu 

akiu budu 
uot.

k rajuje 
skus aš 

pamokslą, 
.1 apsireiškia 

valioj. Jei 
mes ko nemylim, tai tas rei
škia, kad to nemyli pats 
Dievas. Mesgi nemylim be
dievių, nemylim socialistų 
ir nemylim raudonų jūsų 
naktaizų; tas reiškia, kad

ic< 
dė;

ad o 
pačių žmonių

'ymėjusios keturi 
,oc.-demjk ratai, 
ieniok ratai, 
urikščionis
sietuvos 
prieš karę

iimas iš to toks: keno kak- 
aryšis raudonas, tas yra so- 
ialistas, o keno nosis rau- 
lona, tas patriotas. To
laus tu sakai, kad socialis- 
ų vėliavos Dievas nemyli, 
š to vėl išeina išvedimas, 
i.’d Dievas ir patriotų nega- 
i mylėti, nes jų nosįs raudo
ms. Galutinas iš to išvėdi
nąs yra toks, kad tu, tėve, 
avo "moksliškais faktais" 
umušei pats save.
—OIrait, vaike, šiandien 

iš daugiau su tavim nesi
ginčysiu, ba mano razumas 
įelabai veikia; ale kitą syk 
iš gerai išsigersiu, tai su- 
xritikuosiu tave į dulkes.

v?

*

: t i ir Dar- 
Atstovu

t

Be paaiškinimų 
kaip ir koki da 
Lietuviu Tai; 
Tie nutarimai

pirmr !> 
po- 

? d.
Tart.

politikinė

tauta ir

I

I

i » : c.

L.

M

Tautos 
iš iri u 

M. Janu- 
"... kis—į 

teikė raštu visus VII kovo 
13 d. L. T. Tarybos mitai i- 
mus laikinosios ministerln 
t a ry bos pi rm i n i n k u i 
gaikščiui Lvovui.

Įteikiant buvo dar 
pažymėta, jog, nors 
vos ateities klausimas karės 
įplikybėmis yra tapę- tarp
tautiniu. lietuviai tikisi, kad 
leis vos Rusijos Laikinoji 
Vyriausybė pritars lietuvių 
reikalavimams, pripažins 
Lietuvai teisę pačiai spręsti 
savo likimą ir parems 
Ministerių pirmininkas 
bai palankiai priėmė n » - «

kuni-

žolžiu
Lietu-

r.»• • 
la-
Ta .

Tarybos nutarimus ir pra<ė 
tuojau nurodyti kandida-

i

gyvenančią dabar Bir- 
Ten buvo jis š. m. 

<ario mėnesio pabaigoje. 
Iš Vilniaus iki Panevėžio 
žiavo keležinkeliu, o iš 

"su anioiu sargu"—vo
kiečių unteraiieieriu —ark
liui; per Pumpėnus, Pasva
lį. Vokiečiai taip biją šni- 
pavimo, kad brolis broliu 
nebetiki.

Pumpėnai labai nukentė
ję nuo karės; pusė namų su
griauta, sudeginta. Pasvalis 
gi tai jokios žymės negavo, 
kad per jį ėjo karės vėsuja, 
tik žydų krautuvės ir butai 
užtaisyti, užkalti: mat juos 
prieš karę iš ten išgabeno. 
Žmones sakė, kad visame 
miestelyje dabar tegyvena 
lik S—10 žydų. Biržuose 
taip pat nebėra karės pėd
sakų. Tiškevičiaus pilyje 
Ostrove" gyvena dabar vo

kiečių karės valdžia. Pro
gimnazijos namuose visa

1

ten

us Kauno, Vilniaus ir Si-į dabartonės Biržų apskrities
valkų gubernatoriais.

Galima pridurti viena 
smulkmena. Lvovas pa
klausė, ar L. Tautos Taryba 
tik dabar po revoliucijos 
.esusidarė, ar jau pirmiau, 
’ain buvo pasakyta, kad t/uo 
lalyku jau ir pirmiau buvo- 
rūpinamasi, kad buvo nori 
ma legaliu keliu išgauti vy- 
-iausyliė - patvirtinimas p i- 
įašiai organizacijai. "B ;t 
iusu reikalavimą, tur būti, 
Protopovas atmetė." — 
"Taip,” buvo atsakyta. 
"Dabar jūsų reikalavimai, 
tur būti, kitoki, negu tada 
buvo."—"Kitoki, platesni,” 
buvo paaiškinta.

Kovo 19 d. T. Tarybos de- 
legaci j a—M. J an uš k e v ič iu s, 
V. Bielskis ir L. Noreika — 
tuos pačius Liet. Tautos Ta
rybos nutarimus įteikė Dar
bininkų ir Kareivių Atsto
vų Tarybai. Buvo norima 
atlikti tai tą pat kove 18 
dieną, bet dėl įvairių kliūčių 
to negalima buvo padaryti.

įteikiant nutarimus. M. 
Januškevičius taip pat žo
džiu tarė pasveikinimą de
mokratinei Rusijai ir pažy
mėjo, jog nors Lietuvos 
klausimas dabar yra tarp
tautiniu tapęs, Rusijos de
mokratijos žodis daug 
svers. Steklovas, atsaky
damas į tai, pažymėjo, jog 
Dar. ir Kar. atst. Taryba 
jau bendrai yra nutarusi ir 
pripažinusi visoms tautoms 
tautos ir politikos apsis
prendimo teisę. Vyriausy-

civiiė valdžia.
Biržų mugėje buvo mal

kų. medžio dirbinių ir vai* 
gumų daiktų užtenkamai. 
Kiaušiniams kaina buvusi 
• ienigių už kiaušinį. Taip 
ual palyginti nebrangus bu
vę kumpiai ir dešros: 2^ 
iki 3 markių svaras.

Lietuvoje ūkininkams nė
ra didelio valgomų daiktų 
trukumo. Visai dar nėra 
cukraus, muilo, žibalo. Lie
tuvoje daug geriau gyvena, 
negu \ okioje, Lenkijoje ar
ba Kuršėje. Tik laisvė Lie* 
tavos srityje, vadinas seno
sios Kauno gubernijos plo
te, daug kibiau suvaržyta, 
negu Kuršėj, nes Lietuvos 
srities valdytojas kunigaik
štis von Insenburgbirštei* 
nas daug žiauresnis, negu 
Kuršo valdytojas.

Dideliuose miestuose, la
biausiai Vilniuje ir Kaune, 
stoka valgomų daiktu daug 
didesnė, negu sodžiuose ir 
miesteliuose. Ūkininkai, 
negaudami nusipirkti šiuo
se miesteiuose jiems rcika- 
iilingų daigtų, neveža pre
kių; taip pat apie šiuos mie
stus ir ūkininkai daug dau
giau nukentėjo dėl karės, 
negu kitose Lietuvos vieto
se.

Rooseveltas anądien pas
merkdamas tuos, kūne sa
ko. kad jiems sąžinė nelei
džia eit žudyt žmonių, už- 
reiškia: ’Duokit-šę man
juos, o aš pastatysiu juos 

1 ~ „l>e to j savo programą ne-i ten, kur jie bus užmušti’ 
sutikusi įdėti; Rusija tada, Well, Rooseveltas vienas 
galinti suskilti i kokią 20 o musų daugybė.
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teascieitious objector’

"Conscientious objector” 
—taip šiandien Amerikoj 
vadina tuos žmones, kurių 
sąžinė priešinga karei.

"Boston Journal” paš
ventė anądien ilgoką 
straipsnį šituo klausimu. 
Jis apgailestauja, kad to žo
džio reikšmė nebuvo gana 
aiškiai Amerikoj išgvilden
ta.

Sulyg to laikraščio nuo
monės, tikras "conscien- 
tious objector” (ištark: 
kanšienšios obdžektor) tu
rėtų būt apsaugotas. Tie, 
kurių sąžinė yra priešinga 
karei, neturėtų būt imami 
karėn, sako.anglų dienraš
tis; bet tie, kurie, tik savo 
bailumą nori sąžinės skrai 
ste pridengti, tie turi eiti.

"Conscientious objec
tor,” rašo "Journal,” "yra 
toks žmogus, kuris dėl 
savo religijos ar socialių 
pažiūrų yra griežtai prie
šingas kiekvienai karei; 
žmogus, kuris prie jokių ap
linkybių nesutiks atimti 
kitam žmogui gyvastį. Jo 
priešingumas karei yra se
nai jau nusistovėjęs... Sąži
nės priešingumas karei re 
miasi ne ant baimės; jis 
siekia daug giliau; tas 
persiėmė jau visas žmogaus 
gyvenimas...”
• Prieš tikrąjį sąžininį ka
rės priešininką (conscieir 
cious objector) mes nieko 
neturime, sako "Boston 
Juornal.” Kiekvienas žmo
gus turi teisę laikytis savo 
įsitikinimų net ir tuomet, 
kuomet tas nesutinka su 
viešpataujančiu šalies upu. 
Jei žmogus gali parodyt, 
kad jo priešingumas karei 
yra senai jau nusistovėjęs 
tai neturėtų būt reikalauja
ma, kad jisai imtų karabi 
ną. Jis gali patarnauti sa
vo kraštui dirbdamas tokį 
darbą, kur nereikia žmonių 
žudyti.

Taip rašo "Boston Juor
nal."

Washingtono "Unija 
Priešais Militarizmą" tie
siog pataria sąžininiams ka 
rėš priešininkams reikalau 
ti paliuosavimo jų nuo ka
rės pasiremiant tuo. kad jų 
sąžinė priešinga žmonių žu 
dymui. Sako, paaiškinkit vai 
džiai, kad—“My conscien- 
ce will not permit me to kili 
even for the statė."

Su šituo sutiko ir pasirašė 
prof. Scott Nearing, ”New 
York Evening Post” kom
panijos prezidentas Oswa!d 
Garrison Villard, kun. John 
Hoynes, kun. Norman Tho- 
mas ir daugelis kitų žymių 
amerikonų.

"Boston sunday Ameri 
can,” duodamas savo skai
tytojams atsakymų, 3 birže
lio aiškina: "Kas priguli 
prie tokio tikėjimo, kuris 
draudžia savo pasekėjams 
dalyvauti karėje, tas nuo ė- 
mimo paliuosuojamas."

Taigi, kaip šitos kelios iš
traukos parodo, Amerikos 
laikraščiai ir kaikurie vi
suomenės veikėjai yra tos 
nuomonės, kad keno sąžinė 
yra priešinga karei, tie ne
privalo būt kariumenėn 
imami, o "Boston Ameri
can” sako, kad tokie ir ne
bus imami.

Dabar klausimas, kaipgi 
žmogus galės valdžiai priro- 
dyt, kad jo sąžinė yra prie
šinga karei? Juk nenore 
damas eiti kariumenėn kiek
vienas gali pasisakyti esąs 
"conscientious objector."

Šitam klausime, kaip 
"Boston Juornal" sako, tu
rės orientuotis pati valdžia. 
Atskirti čia tikrąjį sąžinį 
karės priešininką nuo apsi
metėlio nesunku. Organi
zacijos, kurių principai 
priešingi karėms, yra nuo 
senai jau gerai žinomos. Iš Į 
draugijinių organizacijų. ’

prie tokių priguli visupir 
minusia socialistai. Iš reli- 
gijinių sektų karėms prie
šingi taip vadinami "šeike- 
riai,” Kanados "duchobo- 
rai" ir kiti. Todėl kas paro
dys, kad jis yra katros nors 
tų sektų ar organizacijų na
rys, tas tuo pačiu jau prirū
dys, kad jo pažvalgos ir įsi
tikinimai neleidžia jam eiti 
karėn.

Taigi, keno sąžinė, socia- 
lės pažiūros ar įsitikinimai 
priešingi karei, tas turės 
pasakyti tatai ėmimo komi
sijai (draft board). Tokia 
komisija bus paskirta vė
liau kiekvienam mieste ir 
miestelyje. Ji turės posės* 
džius miesto valdybos ną- 
muose(city hall ar to\vn 
hall). Ji egzaminuos tuos 
vyrus, kurie bus 5 birželio 
užsirašę, ir sulyg prezidento 
išdirbtų taisyklių spręs, kat
ruos jų . imti, o katruos pa 
liuosuoti.

Tos taisyklės da nepa
skelbtos ir todėl iki šiol tik
rai da niekas nežino, kokius 
’ms, kokų ne.

Bet kiekvienas turės teisę 
nurodyti priežastis dėl pa 
iuosavimo jo nuo kariume- 
lės. Geriausios priežastis 
bus tokios:

1. Kas yra vedęs ir turi 
seimvna užlaikyti.

2. Kas nėra vedęs, bet turi 
užlaikyti seną savo motiną, 
tėvą, mažu brolių, seserų ir 
lt.

3. Kas yra kitos šalies(pa- 
dėkim, Rusijos) pilietis ir 
yra pasiryžęs tuojaus tenai 
grįžti.

4. Keno sąžinė ar įsitikini
mai yra priešingi karei.

P. S. Gruodžio menesio 1916 m. 
atskaitoje įvyko klaidą: pasakyta, 
"llkėsų Kliubas” aukavo $20.00; o 
turi būti. Liet. Neprigulminga* Kliu- 
bas Chicago, 111. aukavo $20.00.

T. L. Dundulis.

i Hivskopma
apsis u gokite:

Kur pribus sitas vyras Juozus Ur- 
baitis paeinantis 
Mariampolės | 
Skriaudžių kaimo, 
pranešt už ką bus atlyginta, 
apie 5 pėdas 10 colių augščio,

s iš' Suvalkų gub., 
pav., Veiverių gminos, 

malonėkit man 
Jis yra 

____  >, sveria 
apie 160 svarų, 34 metų amžiaus, gre

tos kalbos ir vartoja keiksmo žodžius 
skaitosi savę mokintu. Jis gyvenda
mas pas mane prasišalino, 19 Gegu
žės nakties laikų visiems bemiegant 
paimdamas mano pinigų. Susekę j 
praneškit man šiuo adresu:

Mrs. Annie Staraiiis, (25) 
1264 St. Aul'in Avė. Detroit, Mich

Pajieškau draugo Kazimero Ta
mošiūno, Kauno gub., Panevėžio pav. 
Virbališkių sodžiaus. Jo paties mel
džiu atsišaukti ar kas žino teiksi: 
pranešt'.

Povilas Keršuiis (25)
Colle C-ncl, Vrriola N. 162,

Valparaiso, Kep. Chili.

Atskaita
I/etuvc* šelpimo Fondo finansų 

ekretoriaus nuo Balandžio 1 1917 
k i Gegužės 1, 1917.

Baland. 1, 1917 balansas $13.270.32 
Per J. Mekšraitis nuo draugiškos 

•akarienės pas J. Stoikus, Christo- 
oher, III...................................................... $6.10

Per vietos L Š.F. skyrių nuo visuo 
nenės iš Easton, Pa.........................23 5!-'

Nuo L.D.K. Vytauto Neprig. Kliu 
>o iš Montreal, Canada............. $100.00

Per "Keleivį” iš Batavia, N. Y. 
'8.25, iš Oelvein, Iowa nuo S. L. A 
103 kuopos $5.35 .............................$13.60
>os $5.1'-5.................................................$13.60

Nuo pp. Bulotos, Bulotienės ir Že- 
naitės prakalbų iš Montello, Mass 
aribuvo ................................................ $75.00

Per F. Zavistas nuo L.M.P.S. 9-to: 
tuopos ir I..D.L.D. šeimyniško vaka 
•ėlio Chicago. iii...............*................ $29.12

Per -'Naujienas” nuo F. Shukio ve- 
tuvių Chicago, Iii.............................$8.92

Per "Naujienas" Ig. Žilinskas, Chi 
•ago, 'J 11.......................................... .....$2.35

Per vietos L.Š.F. skyrių nuo Liet 
Liaudies Namo Draugystės, Rum- 
,'ord, Me .................................................$56.00

Per J. Janušką nuo krikštynų pa: 
vVm. Yaugą, Cambridge, Mass. $9.50

Nuo pp. Bulotos, žemaitės ir Bu- 
otienčs prakalbu sekantis: Bingham- 

‘ ” $71.93
7.00 

82.04 
4.00 

232)6 
60.25 
72.91 
5.00 

51.45 
6.00 

22.6i 
26.75 
52.66 
33.00 

103.29

ton, N. Y..................
iž paveikslus ... 
Rochester, N. Y. 
už paveikslus ... 
Rochester, N. Y. 
Montreal, Canada

iž paveikslus ...............
.ewiston. Me..................
iž paveikslus ...............
8o. Manchester, Conn, 
\’ew Britain. Conn. . . 
New Haven, Conn. ., 
Ansonia, Conn............... ..
Bridgeport, Conn. . ..

Viso $622.77

Viso per baiandį mėnesį 
įplaukė ............................................. $946.86

Viso su balansu ................. $14,217.18

IŠLAIDOS.
P. A. Bulotai už padarytas išlaidas 

A. Bulotos ir Žemaitės važinėjant su 
prakalbom, kelionės lėšos ir pragy
venimas ir smulkios išlaidos 
vo ir Balandį mėnesius, 1917 $401.80

A. Bulotai įvairios išlaidos važinė
jant su prakalbom ........................$33.20

A. Bulotai dėl perdavimo "Grūdo 
Draugijai" Petrograde, Ru
sija .................................................. $1,000.00

Pasiųsta į Petrogradą, Rusiją per 
A. Bulotą "Grūdo Draugijai’’ 17,211 
rublių ir 39 kapeikos kursas 
$29.90 ........................................... $5,000.00

Pasiųsta Agron. ir Teisių Draugi
jai į Vilnių per Švedijos am
basadą ...

K. ’ 
lėšos

K. 
lėšos

.J.
Rašt.

T. 
už techniška darba už Kovo mėnesi, 
1917 m...................................................... $10.00

už Ko-

. $5,000.00
Šidlauskui, L.Š.F. Ižd. kelionės
į VVashington, D. C............$58.45
Gugiui. L.Š.F. Pirm, kelionės
į Washin,Tton. D. C............ $95.00
Neviackui. L.Š.F. Sasinešimų
raštinės išlaidos ................ $18.50

L. Dunduliui, L.Š.F. Fin. Rašt.

m.

Viso per Balandi mėnesį 
išmokėta ................................... $11,616.95

Gegužio 1, 1917 m. lieka pas L.š. 
F. Iždininką K. Šidlauską $2,600.23

1,
Iš viso įplaukė į
1917 m...................

L.Š.F.

Pajieškau dėdės Adomo Teraško; 
sesers Barbaros Teraška-tės p< 

Rekašienės ir Florijono Jar.a 
viena Chicago, 11’. Šiau.u 

Užvenčio miestelio. Kas ani< 
žino malonėkit pranešti.

Stanislovas Buivydas -(25! 
41, P. 0. Century, W. Va

ir 
vyrų Rė’b 
vičiaus.

i UOS
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Pajieškau savo moteries Juzė 
Laur.ukenienės po tėvais Juze Far 
tukiutė. Ji prasišalino su kitu vy 
ru 8 d. rugsėjo, 1916 m. iš New Bri
tam, Conn. ir buvo atvažiavę į Lav; 
rer.ee, Mass. ir kokį laiką gyvent

ant Union St., dabar iš čia jau pra
sišalino. Paeina iš Lietuvos, Kaune 
gub., Raseinių pav., Putramentiš-ė: 
Kaimo. Kas apie ją žinote mcldžit 
rr.an pranešti.

Antanas Launukenis (27)
220 E. Main st., New Britain, Conn

Pajieškau sesers Jievos Andriuš- 
keviciutčs (pasivadinusi Eva Ander 
son), gyveno Brooks Alberta, Cana
da, vėliaus persikėlė i \Vaterbury. 
Conn. Kas apie ją žino malonės 
pranešti ar ji pati teiksis atsisaukt! 

T. Anderson
P. O Cardell Sask., Canada

Pajieškau draugės Onos Slavickai
tės. Cikabudžių kaimo, pusbrolio Jo
no Sinkevičiaus, Graišbudžių kaime 
Meldžiu atsišaukti ar kas apie juo. 
žino teiksis pranešti.

Magdalena Miidažaitė- 
Stelraokienė 

12 Winter st., \Vorcester, Mass.

Pajieškau Petro Jokubonio, Kaune 
gub., abu sykiu dirl>cm mainose Vor 
Lcar Ky., kur mane sužeidė 
tuomet išvažiavo kitur. Jo 
atsišaukti ar kas apie jį žino 
nės pranešti.

Viktoras Mackevičius
84 Pine st., Elizapethport,

ir jis 
paties 
malo-

N. J

Pajieškau Motiejaus ir Jono Seg- 
:dų, Kauno gub.. Raseinių pav., Ba- 

‘ ................. Tu-
atsi-

takių valsčiaus, Incaičių kaimo, 
riu svarbų reikalą ir meldžiu 
šaukti.

Juozapas Lakis
444 E. 123 st., New York, N.Y.

Pajieškau brolio Jono Yuškevičiaus 
kartu ir kitų savo pažįstamų iš Dir
žų kaimo, Lcipunų parap.. Kapce- 
miesčio valsčiaus, Seinų pav., Suval
kų gub. 'Visų mane pažįstančių 
meldžiu atsišaukti.

Ignotas Yuškevičius
B()X 161 Chicopee kalis, Mass.

Pajieškau Frano Grušo, rodos gy
vena Michigan valstijoj. Jis 5 pėdų 
augščio, šviesaus gymio, geltonais 
plaukais, 45 metų amžiaus, paeina 
iš Kauno gub.. Telšių pav., Laumės 
kaimo. Jo paties meldžiu atsišaukti 

................  ,,______ ar kas praneš tikrą jo adresą 
........................ 1 $5 atlyginimo.

Fin. Sekret.. | Juozapas Brazdeikis
T. L. Dundulis. BOX 44, Palatka,

L.Š.F. iki Gegužio
................ $36.381.70 gaus

(24) 
Mich.

KETEIVIS.
------------------- -—-—

Pajieškau pusbrolio Juozapo C.e- 
ciuno Naujikų kaimo, Vilkmergės 
pav. Jo baolis Povilas Giėiunas mirė 
balandžio 20 d. š.m. Jis pats ar kas 
apie jį žino teiksis atsišaukti.

Miss. Ona Prunskunaitė
:»6 Remington st., Rochester, N.Y.

l’rjieš au pusseseres Monikos Vir- 
aulyte-s, Kauno gub., Vilkmergės 
>av.. gyveno So. Bostone. Jos pačios 
atsisaukt! ar kas ją žino meldžiu 
pranešti.

Monika Daruliukė (25) 
ISO Euclid avė., Akron, Ohio.

Pajieškau švogerio Stanislovo Da- 
■liūno, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Kurklių parap.. Gudelių sodžiaus.- 
gyveno l’ainesdale, iš kur prieš du 
metu .išvažiavo į Rockford, III. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino pranešti.

Felex Jakutis (25)
>OX 158, Painesdele, Mich.

l’ajieškau Vaitiekaus \ aiėekausko 
ir Antano Lengvino, abu Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pav., Vištyčio mies
to. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
jų pačių atsišaukti ar kas apie juos 
:ino pranešti.

Juozas Česnavičia (25)
1207 Bcaver avė., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Antano Senkaus, 
Kauno gub.. Telšių pav., Platelių 
niesto, prieš 3 menesius gyveno Pa
latka. Mich. Jo paties atsišaukti ar 
kas apie ji žino meldžiu pranešti.

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

Pajieškau Antano Beškaucko, 1916 
m. jis gyveno Baltimore, Md., )■> py. 
419 South I’aca Street. Prieš pat 
Kalėdas parsivedęs mane į savo

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

.Jonas Vilkaitis
705 AV. Lontbard st., Baltimore, Md.

Pajieškau Zosės Gelcžinskiutčs, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Luokės 
valsčiaus, PaCškuvėnų kaimo. Ji ma
lęs jieškojo per "Keleivį," bet siun
čiau 3 laiškus ir atsakymo negavau. 
Meldžiu atsišaukti.

Marcelė Pašakarniutė (24) 
SI Erving avė. Lawrence, Mass.

Pajieškau draugo Petro Pranckaus, 
■u kuriuo sykiu gvvenova Scranto
ne, Fa. Esmi labai išsiilgęs ir mei- 
Ižiu atsišaukti ar kas žinote jo ar.t- 
•ašą man pranešti, už ką busiu dė
dingas.

Stanley J. Miller (21)
2217 W. 33rd I’lace, Chicago, III.

Pajieškau savo žmonos sesers 
Marės Stascliutės, Kano gub.. Telšių 
oavieto.’ Janapoliaus parap., Brut- 
ojaunų sodos, rodos gyvena apie 
3ostoną. Ji pati malonės atsišauk- 
.i ar žinantieji teiksis pranešti, nes 
uriu svarbų reikalą.

Antanas Beleckis (21)
BOX 84, Minden. W. Va.

Pajieškau Albinos Yuškaitės, Su
valkų gub.. Naumiesčio pav.. Griška
būdžio kaimo. Jos pačios atsišaukit, 
ar žinančiujų apie jas meldžiu pra
nešti šiuo adresų.

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

Canada.

Pajieškau brolio Pranciškaus 
Norkaus, Kauno gub.. Šaulių pav.. 
Papilės valsč., Stretiškių kaimo. Jo 
paties meldžiu atsišaukti arba kas 
ų>ie jį žino bukit geri pranešti.

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

Pajieškau Jono Dabašinsko, Su
riku gub., -Mariampolės pav.. Kvie- 

'iškio valsčiaus, Lašinbudžio kaimo, 
lo paties ar kas apie jį žino meldžiu 
atsišaukti.

A. Kai vaitis
1308 N. Blackston st., Jackson, Mich.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, as 
esmi Suvalkų gub., Seinų pav.. Se
rijų valsčiaus. Bueinciškės kaimo. 
Visų mane pažįstančių me’džiu atsi
šaukti.

Alex Delakas
BOX 161, Chicopee Falls, Mass.

Pajieškau pusbrolių, A’cncento ir 
Aleksandro Čepulių, taipgi Julijonos 
Masandukiutčs^ąernotienčs iš Vink- 
šnenų kaime, Šiaulių apskričio. Kau
no rėdybos, gyveno Bayonne. N. J. 
Du metai atgal Vincenta* išvažiavo 
i Lawrence. Mass. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu ats'.šaukt, arba 
žinantieji apie juos malonės praneš
ti, uz ką busiu labai dėkinga.

Teresse čepuliutė
322 So. I’aca st., Baltimore. Md.

Pajieškau brolio Izidoriaus Dač- 
auskio Kauno guls, Telšių pav.. 

Ilaidių miestelio, pirmiau gyveno Ncw 
Yorke. Meldžiu jo paties atsišaukti 
ar kas jį žino pranešti.

A. Sheputis
431 CaYdoni avė.,. Detroit. Mich.

Darbininkai, švieskities 
Ir spieskitės.

APSIVEDIMA1.

Pajieškau apsivedimui biergitio»> 
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 49 metų, nemy
linčios svaiginančių gėrimų. Aš esu 
43 metų, nevartoju svaigalų. Mylin
čios gražų gyvenimą malonės atsi
šaukti. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Vyrų meldžiu nerašinėti.

C. K. R. (24)
% "Keleivis”’ ,

255 Broadway, So. Boston, Mass.

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

Tony Zapcl* (23)
50 W. 6th st., St. Charles, 111.

I’ajieš! au apsivedimui jaunos mer
ginos, kuri myli gražų šeimynišką 
gyvenimą. Aš esu jaunas, turiu pas
tovu daritą ir pasiturintis. Meldžiu 
atsišaukti.

Joe. Lukinskas
2617 N. Robey st., Chicago, Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos, nuo 
17 iki 28 metų amžiaus, aš esu 22 
metų, turiu farmą. dėl platesnių ži
lių meldžiu atsišaukti, atsakymą 
luošiu kiekvienai.

S. Juozapavičius (21)
BOX 81. Greggs, Pa

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 30 metų, turi būt pasitu
rinti, laisvų pažiūrų, apsipažinusi 
*u gyvenimo uždaviniais ir mokanti 
skaityt. Aš esu lankęs augštą mo
kyklą ir iš amato esmi technikas. Su 
airmu laišku meldžiu prisiųst paveik
slą. Vyrų prašau nerašinėti.

I. K. A’alenrode (24)
BOX 177, Muskegan, Mich.

Ar Prakaituoja 
Jūsų Kojos?

Jeigu prakaituoja, išsirašyk 
PED1SIN0 tuojaus.

Ar jus žinot, kad prakaitavimas 
kojų suardo nervus. Ar jus žinote, 
kad su sugadintais kojų nervais, ne
galima gerai vaikščiot. Ar jus žino
te, kad žmogus su sveikoms kjjom- 
daugiau laimi.

Jeigu tu tą žinai, tai kodel nenori 
išsigydvt '■ Issirašyk tuejuus didelį 
šeimynos bu's-ą Pedisino už vieną 
dolerį.

Pedisinas, tai vienintelis geriausi* 
vaistas kojom.*. Ji.* prašalina koji) 
prakaitavimą, smirdejimą, pailsimo 
jausmą ir susiruukšlėjimus, navikan- 
iius ir komu*. lssirašyk tuojaus. 
Užsisuk' k šiandien šiuo adresu:

CROWN PHARMACY
2813 East 79th St. <k.) 

Cleveland, Ohio.
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REIKALAUKIT

EAGLE
BRAND 

CONDENSED 

MILK 
qrr-<K orioinau

Per 60 metų gero kūdikių mai
sto. Reikalaukit nurodymų kaip 
maitint kudykius.
BORDEVS CONDENSED MILK 

C0., NEW YORK. (Kvis).

VINCAS RAČKAUSKAS.
I.ietuvys kriauėius. Pataisau se

nus, išvalau, išprusinu ir siuvu nau
ju* visokius Kubus. Reikale kreip
kitės pas mane, o gausit gerą pa
tarnavimą.

160 E. Main Sstr.,
Torrington, Conn.

KAS PADARE DIEVUS?

Pajieškau apsivedimui lietuvaites 
l pėdų augščio. šioj šalyj ėjusios mo

kslą. Aš esu 26 metų, uždirbu po 
50.00 dol. į dieną. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst savo paveikslą. Pa
veikslus grąžinsiu. (Apskelbimas yra 
teisingas.)

Matt Lengin (21)
Shoes & Ilarness Mfg., Lcmont, III.

REIKALINGAS Knygved’s Brigh- 
tono Lietuvių Kooperativiškai Ben l- 
vei knygoms vesti. Turi būti apsipa
žinęs su anglų kalbą ir su biznio da
lykais. Išmanąs knygvedystės (book 
kyperio) užduotis malonės greit at
sišaukti. Iš artymos apielinkės ge
niausiai ypatiškai atsilankyti žemiau 
naduotu antrašu, iš toliaus lai krei- 
oiasi laišku dėl platesnių informaci- 
n* ,

Petras Zablackas
7 Lincoln str., Brighton. Mass

PARDAVIMAI. ■

PARSIDUODA medinis namas 
Iviem familijoms gyventi. Pardavi 
mo priežastis ta. kad savininkas per
sikelia ant nupirktos farmos gyventi. 
Atsišaukite greit.

Br. Sadauskas,
3943 So. Francisco avė., Chicago III.

PARSIDUODA Fornjičįai. Galima 
nusipirkt gana pigiai dviems kamb i- 
-iams ir virtuvei rakandus. Kreipki- 
ės pas

Br. Gedvilas
279 Athens str., (antros) lubos

So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ KOLONIJA 
WISCONSINE.

Mes iš mieravom 20,000 akerių že
mės Marinette Paviete, aplink miestą 
kur yra bažnyčios ir mokyklos. Žemė 
’abai derlinga dcl auginimo javų, ru
gių. kviečių, miežių, avižų, bulvių ir 
kitokių daržovių. Javus galima par
duoti ten pat už gerą prekę. Apie 
100 familijų jau čionais yra apsigy
venę. Mes parduodam savo žemę ir 
amdom 600 darbininkų musų lentų 

□ iovyklon per cielus metus. Taigi dau 
gelis fermerių eina darban į šias 
pjovyklas kada nedirba savo žemės. 
Gera proga tiems kurie nori apsigy
venti tarp savo žmonių smarkiai au
gančioj kolonijoj kur randasi arti ba
žnyčios, mokyklų, arti miestų ir gele
žinkelių. Rašykite tuojaus užklaus
iami kaslink žemės prekės ir mokės 
ties pas

Chas. Zekas. (26)
Uirted Land&Investmcnt Co.

127 N. Dcarborn Str_ Koom 80.s. 
Chicago. Iii.

Tol. Havmarket 3390
D-ras K J. PODDER,

(iš Petrogrado)
69 Chaml>er Str., Boston, Mass.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR MO
TERŲ LIGAS.

Kalba lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, 
ir vokiškai. Valandos: 8-9 iš ryto 
2-3 po pietų ir 7-8 vakare. (22)

GERIAUSI KRIAUČIAI BOSTONE.
Pasiuvam visokias drapanas pagal 

visokias madas arba pagal kožno 
norą. Darbas gvarantuojamas. (29) 

JONAS BERŽELIONIS
4 Hav Market S<|. ir 28 Chandlcr St. 
Tcl. Rich. 1753-M. Tel. Bea<-h 6184-R.

BOSTON. MASS.

Ar uždirbi $20 
į savaitę?

Jei ne. tai prisiųsk savo vardą, o 
mes nusiųsim jums paaiškinimus, 
kaip uždirbti daugiau. Naujausio iš 
radimo SAULĖS ŠVIESOS LEMPA 
parsiduoda kiekvienoj auzoj iš pirmo 
pamatymo. Agertai gaus išmėginimui 
per 14 dienų DOVANAI. Rašyk ar- 
timesnčn vieton. Jdėk markes.

Nllshken Specialty Co.
4456 Si. Hemitage An., Chicago, III,
J. Esminski. 1611—137th St..

Indiana Harbor, Ind.
J. Kasiiauski, 1525 So. West St..

Rockford. III.

Dr. A. F CRISTION
101 MAR1.BOROUGH ST. 

netoli Mass. avė. Bo.->ton, Mass. 
Ligoniai priimami egzaminavimui ii 

gydymui kiekvieną dieną.
Valandos: Nuo 9 ! 1 iš ryto; po piet

nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
I'riv atlškrs Lyuoahutis su 26 ge 

rgms lovomis. \ įsais modemiškai: 
įtaisymais ir aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chronišką ligų. Didžiausi:; 
atydą atkreipia ant visų ligonių, jei 
gu page’ba arba gydymas yra gali 
nas. Kreipkis tuo adresu:
101 Maribtirotigh St.. Boston, Mass. 

Tek Back Bay 807.
Ligcnius ateina į namus apžiūrėt 

ant pareikalavimo. Gydau jau per 1> 
metų. Kalbame ir rusiškai. (28)

Jei uždirbi mažiaus 
kaip $5,09 į dieną, 

tai mesk savo senąjį dar
bą ir pradėk dirbti prie musu. Mes 
1VARANTUOJAME, kad kiekvienas 

vyras arba moteris uždirbs nuo $5. 
ki $8. į dieną. Su musų NAUJAI 
šrasta MAŠINA dcl aštrinimo peilių 
ir žirklių. Perk;: kiekviena moterį* 
š pirma pamatymą. Pirma negu 
pradėsi dirbti, gauk vieną dėl išmė
ginimo 1)()\’.XNA1. Jei apsiimsi ap
uokėli už prisiuntimą, ta: prisių.k 
•avo vardą, o męs pasiųsim vien:; 
našiną tuojaus.

T11E (į. M. SHARPENER, D.A.
4456 S. Hcrmitagc Avė.

CHICAGO. ILL

APSISAUGOKITE
j kur pribus Chas šiuška malonė

kite 
ta. 
mas 
savo 
man.

» man pranešti už ką bus atlygin- 
Jis nuskriaudė mane, išsivežda- 

Apsisaugokite į 
Susekę jį praneškite

mano pinigų, 
namus .

Jonas
88 Oak str.,

Červokas (21)
Lavvrence, Mass.

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magaziną "Investing for I’ro- 
fit.” (įvesdinimas dėl pelno). Tatai 
verta $10 egzemplioris kiekvienam, 
kas neturi patyrimo kaip turėt už
tektinai pinigų saviems ir mylimųjų 
reikalams aprūpinti. Ten išparodo- 
ma, kaip teisingu budu į trumpą lai- 
*ą galima likti turtingu. "Investing 
for Profit” magazinas yra vieninte- 

piniginių reikalų 
ir turi daugiausiai ėmėjų. 

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

II. L. Barber

53J-—28 W. Jackson Boulcvard, 
Chicago, III

liu progresyvišku 
žurnalu

(?)
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M ARCIN & MACYS
F0RN1TURE CO

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU-
I’IGIOSTUVĖ IR IŠLYGOS

$1.00
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tik ant
sąvaites

į namus visokius 
apiehnkę Jcrsey, L 

South ir Centrai 
Maspcth ir kitur 
ir iš toliau, V-'-ai 

(?)

198-200 Frand Street

Pristatom 
daiktus į visą 
NewYork, 
Broaklyną. 
Atvažiuokit 
užsimokės.

v

t

l
tarpe Driggs ir Bcdford avė.

BROOKLYN, N. Y.
<1

Brahma, from an iUol in the Indian Museum.
(Brahma. Diev.is yra visų dievų Tėvas.) ; 
a VARPIAU ŠIEJI faktai šioj kny* 

goį rand.isi paimti iš Mvtholiogijiį 
Encvklopediškūjų žodynų ir aštuonių Bib- 
ijų Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

1. Trįs šv. Panelės Nekalto prasidė
jimo. Nekurį yra net ir už Karlienę dan- 
;uįe.

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

3. Trįs galingiausi Dievų Sunai. Kai- 
oo išganytojai ir atpirkėjai svieto.

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

5. Paveikslas pirmo žmogaus ir jt 
moteriškės. Kurius žydų Dievas Jaho- 
veh. padare ant savo isveizdos.

Knyga: 5x8 32 puslapių. Kaina 15c.
I’erkupči.ims, petUorianjs, agentams ii 

t lip pardavinėtojams duodama geras nuo
šimtis Ant pažiūros nesiunčiama niekam 
ktsišaukite žemiau lyarędyju. adresų.

Rutkaus Spaustuve
338 west End Avė.

Detroit, Mich

B Alena Kostovska, pasira 
dau visai publikai akyse. į

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, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria. dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
<> mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Saiutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti goresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St.. Tel. Canal 6417. 
I’. J. BALTRĖNAS, Prof.

Chicago. III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekviena.*, iškirpt ir pasilikt.

I| Hotel Sterling
Lietuviškas Hotelis

Lietuviškas hotelis 12 pt kap.
Lietuviai, kuriems reikalas 

yra apsistoti, arba turėti reika
lus

BRIDGEPORT. CONN. 
apsistokite švariame lietuviška
me Hotelvje. Vieta tikrai puiki 
ir prieinama lietuviams. Čia < 
galima pernakvoti, pavalgyti, i 
išsigerti visokių trunku ir para- ; 
kvt

Kambariai parsamdomi vienai • 
nakčiai, ant ilgesnio laika, ar- 3 
ba ant visos savaitės. »

HOTEL STERLING 1
TUOS SAGEVICIUS SAVIN. 1 

4 Crescent avė. Cor. Sterling aL, 1
BRIDGEPORT, c6NN. i

1. 

t 

į

‘ ! ! ! ? * EHSi* 1TITI" "^TrOOOOM



6 KELEIVIS

prie vardo ir dirbtuvės dar
bų. Gera mokestis ir gera 
ant visados. Atsišaukite 
tuojaus pasirengę i darbą, ir 
kreipkitės į priėmimo skyrių

LEVER BROS.
118 Portland street, 

Cambridge, Mass.

A. S. P. Už prisiųstas iš 
Gardnerio anglų laikraščio 
iškarpas ačiū, bet nieko jose 
Įdomaus sa vo laikraščiui ne- 
t adome. Ten rašoma, kad 
nuteistas < •> dienų kalėjimo 
buvo ne kapitonas Doane, o 
kapitonui liudijant kitas 
žmogus gavo kalėjimo.

SKAITYKIT VISI DAR
BO ŽMONIŲ LAIKRAŠTI. 

"KELEIVI.”

Tikėjimas.
Tūlas kunigas išvažiavo 

automobiliu pasivažinėti. 
Šoferio butą jauno vaikino, 
bet labai sugabiai valdančio 
automobilių. Storas kuni
gas labai bijodamas nuke
liauti i dievo karalvste, ura- 
dėjo šoferio klausinėti:

—Ar tu kalbi poterius, 
mano vaikine?

—Ne. Tas mano užsiėmi
me visai nereikalinga, nes 
reikia niislvt, ka darai.

—Nejaugi?
sigandęs kunigas—Ar tai 
galimas daiktas? Pražudei 
ketvertį savo gyvenimo, 
vaikščioji i bažnvčia?Ve. v w

—Ne.
—Tai da blogiau. Pusę 

vo gyvenimo pražudei, 
bent tiki į Dievą?

—Visai jo nepažįstų, o į 
tai, ko nežinau, netikiu.

—Pražuvęs, nelaimingas, 
žmogau.

—Kol kas da ne, bet kuni
gas į mane bekalbėdamas 
atitraukei mano atydą nuo 
darbo. Automobilius lekia 
tiesiog i stulpą suvaldyt jo 
negaliu, melskis kad Dievas 
pasuktų automobilių ir iš
gelbėtų tavo gyvastį. —Su
šuko šoferis, leisdamas au- 
tom^’oiiių visa spėka. Kuni
gui visos blusos nustipo, šal
tas prakaitas apipylė jo iš- 
purpusį veidą, šoko prie au- 
tomobiliaus vairo, šaukda
mas:

—Suk, suk, susimildamas, 
suk į šalį, gelbėk mano ir sa
vo gyvastį!

Šoferis šypsodamasis 
prieš pat stulpą momenta- 
liškai automobiliu sustabdė, 
kunigas su dideliu atsidūsė
jimu atvirto užpaka'linėn sė- 
dynėn, sušukdamas:

—Ačiū tau viešpate Dieve 
už tą stebuklą, kurį čia tam 
netikėliui parodei.

—Bereikalipgai tamista 
man dėkavoji, nes aš parod
žiau tamstai, jog pats netiki 
į Dievo galybę. Jei da netiki 
proto galybei, dabar sėsk 
tamsta mano vieton, pasiva
dink savo Dievą į pagalbą ir 
važiuokite, o aš galėsiu pote- 
riaut.

sušuko per-

Ar

sa-
Ar

Kapitalisto sunns.
Tėvas z—Klausyk, vaike, 

duosią tau gerą pamoką, dė
kis sau ją galvon. Buvo du 
žmonės, vienas buvo gudrus, 
pataikydavo iš kitų išviliot 
pinigus, psskui. turėdamas 
daug pinigų pradėjo bizni, 
samdė vis daugiau ir dau
giau darbininkų ir jie sukro
vė jam milžininškus turtus. 
O kitas buvo teisingas, bijo
davom skatiką kitam nusukti 
ir dėlto ant galo jam vargas 
sprandą nusuko. Taigi bai
gęs mokyklą katruo keliu 
manai eiti?

—Well, aš manau, kad ta
vo, tėve, darbininkai tegu 
dirba, o aš be rūpesčio galė
siu kabaretuose praleist lai
ką.

Pasiteisino.
Tėvas:—Blogai, vaike! 

Leidi pinigus ant pasileidė
lių mergų.

Sūnūs:—Ką gi turiu da 
ryt, kad doros mergos su 
mnim desusideda. Bandžiau 
kalbint, bet veltui.

I

Parapijos mokykloj.
Vargoninkas-mokytojas į 

mokinamus vaikus:
—Kas man pasakvs delko 

ponas Dievas davė tikėju;
mą ?

Juozukas pašokdamas 
nuo suolo:

—Aš žinau!
—Nagi pasakyk.
—Kad kunigai galėtų 

rai gyvent.
oC-

i

Išmintingai pasukt.
Kunigas 

pamokslą sako 
mano mieli klausytojai. Nie 
kas nežino, kas bus su juo 
rytoj, šiandien eina gult 
gyvas, o rytoj gal atsikelti 
jau numiręs.

KiDaliauskiii.—Tamis- 
atvirą laišką” pasiųn- 
"Kovos” redakcijai su 

kad mums jį sugrą- 
Alanome, kad įvyko 

nesusipratimas 
Tikimės, kad

jums tatai paaiš-

KARE! KARE! 
KARE!

Dėl karės pas ko daug 
neišpank ta!

Didžiausis pasiūlymas koks kada 
nors

Aies turim išpardu 
geriausių American i 
sekančias 30 dienų m 
d\ ka> su kiekvienu 1 
gerai pališuotą 7 šūvi 
n} r->— 
s:l.t)O vertės, 
$10 vertės <____
pilnai gvaranluotu 
riKlėPu. gražiai grav 
$15.00, 
siunčia 
>>eržiurėt i 
zink tavorą, 
iškaščius. . 
Nesiųsk i ’ ..........
kad mes pasiųstumėm 

ir jei ji J

I

baigdamas savo 
Taip, taip.

V.
tos 
t ėmė 
išlyga,
žintų. 
koks nors 
ar klaida.
’Kov a 

kins.

savo stuką 
krcdčlių. Per 
duosim visai 

indėlių 
revolverį, po- 

auksinių rankog. iams guzikų 
.vieną sp: 4 vertės $2.0<>. 
daiktų dyk: i su metų 
----------- 1 > nerican Puik

uotu ir vertu 
Tavoras pa- 

u tiesomis jį 
medini sugrą- 
nukėsim visus 

visą riziką, 
prašyk musų, 
4 dovaną per
is patiks, už- 

’.ijai $5.i»5 už 
šitas pasiuly- 
ii) dienų. Rei- 
iį norite, vy- 
kroiiėlį. Siųs- 
bar. Adresas: 
IAIN CO.

1206 S. Hcman avė., Dep 41, 
< hieago, III.

4 gražiai 
tiktai už 

ntas C. O. D. 
ir jei neužsi 
,i, o mes u '. 
. .Mes int'- 

pinigų, tik į 

žiurėjiinui ir'jei ji J 
mokėk Expra.-o kon” 
$25.00 
mus y

vertės tavorą. 
_ a geras tik p 

kanuijanc pažymėk 
ri ką ar moterišką, 
kitę Jūsų užsakymą

STANDARD BAR

L

I

i

I

Išsiteisino.
—Brangioji Onytė, tu ne

tikėsi, kad kuomet bunu nuo 
tavęs atskirtas, tik ir sap
nuoju dienomis ir naktimis 
anie tavo mėlvnas akeles.X v

apie tas aukso kaseles...
—Na. na. Jonai, tokių nie

kų nepasakok. Geriau pa
sakyk kelioms merginoms tu 
taip pat pasakojai?

—Tikėk man Onyte, 
siekiu tau. kad tau pirmuti
nei taip sakau, nes tas ku 
rias pirma mylėjau papras
tai būdavo juodbruvės.

Pas gydytoją.
Gy dy to j as apž i u vedamas 

atėjusį ligonį.
—Hm...blogai su jumis ne

laimingas žmogau, šitos mė- 
Ivnės ant krutinės...

—Tas 
daktare, 
šluostant 
prakaitą nusidažiau.

;i>

įai nu°

Ant 21 
akmens 

Geižkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 melų auksuo
tus su išiašylais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai 

gei.-keiiu važiuojantiems žmonėms. 
Kuriems reikia visuomet tikras lai- 
sus moti. G varant uolas ant 20 mė
li:. 1 patingus pasini} j imas. Mes iš
siųsime si laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
r ašuis. su teise jums viską peržiūrėt, 

busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu
me! uz tokį pat laikrodėlį apie $25.<M) 
..ei pirktumėt kitur. 1‘sikus auk

uotu:' ieibiugėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (

KX< ELSIOR WATCH CO.
006 Athcnaeum Ridg. CJIR'AGO, L

Į Lietuviai Kriaušiai
■:
1 ........... ...........

So. Bostoną, kur visame duoda 
< gerą ir gražų darbą ui priaina- 
mą kainą.

Visokius Vyramo Drabužiu 
Siuvame ant Užcakymo 

Išvalome, sutaisome ir išproal- 
name atraus.

_ Vieninttlė Kriaučių kompanija

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVEULO- 
TUS PASIUVAU PIGIAI IR GERAI.

1M W. BROAD1VAY,
«U. BOSTON. MASS.

Tfcic/o.'ias: So. Boaton—21011

TAIPGI 1SVALOM IR IAPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.

Tikras Jūsų brolis lieto via

Ant. Januška

Užtikrinate, kad Ją« ■učėdyait pi««i<X Ir 
turėsite GRAŽIUS KUBUS. Mes iiaaaa 
materija ii gerųjų firmų ir prioiieruojaai 
rūtą pagal žmogų, todėl neaudarko Žmogau 
išvaizdos «r būna ttirteani.

Siutus ir kitokius
Rublis

DUOKIT PASIŪT MUMS
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((PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ L
............... ’■ i

SERGAfiTI VYRAI iR MOTERIS ATEIKITE PAS MASE.
Su visokiomis kronišfornis nervų ar nepaprastomis ligomis, reikalau-. 

jarčiomis specialisto gydytojąns.
JIEŠKOK PAGELBOS TEN. KUR GALIMA JĄ RASTI. 

Ir pradėk tatai tuojaus stodamas ant kelio j sveikatą.
JIPASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 

į)jO NEŠIOSI iR DŽIAUGSIESL 
M Todėl, kurie norit pasisiūdinti’ 

gerą siutą, išvalyt arba suprasit, •. 
kreipkitės pas mus.

' SOUTH BOSTON CUSTOM
TAILORING CO.

278 Broadway, So. Bosto*.

■
■

«i

Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 4 po piet.
\ akarais:gįk ir a Nuo 6 vakare iki 8 vak.

Nedėliomis:
Nuo 10 ryte iki 2. vaL

po piet. Tiktai.

Antros durys nuo
G avely Teatro.

i
i

:

I

kurie mylite muziką ir dai- 
atKreipkite atidą ant musų .pa- 

siulvmo
' tOLl MB! \ GR \MAFONU

ir lietuviškų rekordų, su vėliausio 
pagerinimai

skambanti balsą.
ČALAUKITE III.NO. ILIUSTRUOTO LIETUVIŠKO 

KATAIJOGO — DYKAI.

iųskit už 4 centus štampų prisiuntimui.

galima prisiųsti
kitę,

MUZIKA
išduodan- J) Ą į 0S

M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausį

EL1Ų, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMU- 
taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

"S2-S66 2ntf st., So. Bestos.

• $19.50

.v Gramafonus ir 
kame ekspresą.

Mon ey Orderiu. Jei kas neaišku klaus- 
męs viską atsakysime.

Rekordus siunčiame į visas dalis svieto ir apmo

PILVINIS & ZALDOKS
233 BROADtVAY.
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tai niekis, ponas 
Esmi dažytojas ir 
suteptais pirštais

Atsiėmė.
—Tai kaip Jonai,.ar buvai 

atsiimt savo pinigų, kuriuos 
vakar tautiškoj užeigoj pa
likai, kad tavęs girto plėši
kai neapiplėštu.

—Bavau.
—Atsiėmei?
—Atsiėmiau—drožė du

syk per burną, syki i spran
dą ir padu i pasturgali.

Nepergalima galybė
Kaip saulės šviesos
Negal panaikinti,
Kaip ryto aušros
Negal užgesinti—
Taip laimės idėjos
Negal surakinti
Ir kova už būvį—
Negal užslopinti.

L. Studentas.

Dainelė.
m siu aš lyrąPP Y

I ČAA1HUAU CIC XJXCXj 

Užgausiu jos stygą, 
Paskleisiu balsus 
Ir sielos jausmus.... 
re skamba aidai, 
Te draba laukai— 
Sukelsiu visus: 
Mažus ir didžius. 
Pravesiu kelius, 
Broliai, dėl jus, 
Jieškosiu. tiesos 
ir laisvės tikros! 
Te skamba garsai, 
Liuosybės geismai 
0 sostai birės, 
Karūnos trupės.... 
Tada valandos 
Nebebus karčios, 
Nušvis jus veidai, 
Darbo vergai..

Paimsiu. lyrą,
Užgausiu jos stygą—
Te skamba garsai!
Te bunda vergai!

L. Studentas...

1

SO. BOSTON, MASS
•lėH-iėi-;-:-;--:-!:

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEiKOJ 
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia

a

i
N vieta lieldviama.
| 334 Broaįway ir 259 D Strests

SO- BOSTON, MSSS.
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Boylston Street, 

Antros lubos.

iHijas E:tttra »piru«a: 
Range? EsiKiSiie žą
sies. lissas Si. Jąjį ’t4’ 
Gf.ViVS. ie-.ps-. r»: ; 
ir dalis parduodam pu
se paprastos kainos

Nežiūrint kas iš kares virstų. 
Karė ar ramu, Ranger
dviratį, tai laiku pribusi dar- 

——ban. bažnyčion, sutarus su drau
gais. mylimąja is giminėmis. Iš darbo va- 
žinosi, kada kiti lauks ar eis pėkšti.

Pasirink iš 44 rusiu, spalvų ir dydžio 
”RASGER” d virsti. Naujame musų 
kataloge yra naturališkom spal- 
vam dviračių paveikslai. Pilniau
si eilė dviračių pasaulyje, už Dir
btuves Kainas, nuo $15.50 augstyii, 
30flieMišbanteia).rrisi.U9ime 

' jums jus pa
sirinktą Range? dviratį savo ka
štais, 30 dienų bandymams, iš- 
važinėjimui, dykai.

■RisiKkpiningy y ;;xk “S'"-' 

delio katal-xjo. Pariuodan Dirbtuves kaino
mis. su 3C dieną bandymu.

MEAD CYCLE CO.
CHICAGO
DSFl. 2 a-c

i
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»R NORI. KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu <aip, tai nusipirk

(I

KRAUTUVĖ

A

Nieko jums nelėšuoja apžiūrėjimas, jeigu paimsit gydymą. Tik- p 
ras ir rūpestingas išegzaminavimas atidengs jums tilerą jūsų J), 
kūnišką stovį, ir tuojaus jus stojate ant tikro kelio i sveikatą, is- ( 
vengdami visokių torturų ir kankinimų per gydytojus.

Ilgametis patyrimas, paskutiniai medicinos mokslo išradimai c 
ir elektrybė, naujausi gydymo įtaisymai ir rūpestingiausia priežiūra hj 
užtikrina išgydymą kiekvienam. I

Tūkstančiai sergančių vyrų ir moterų gali išvengti operacijos 
peilio, gydydamiesi paskutiniais moksliškais meto<Iais.

Jeigu negalit rastivsau pageltos jūsų kančiose ir jau : 
apie pasveikimą, atsilankykite pas mane ir atrasite viltį ir tikrą 
sveikatą atgausite.

AR KENČIATE NUO
Gėlimo strėnų, Trumpos atminties. Smarkaus 
plakimo; Pilančių silpnumo, Nuovargio, Galvos 

, Kojų drebėjimo. Kataro, Degi- 
Piivo skaudėjimo, ar Kryžiaus, I.iežiuvio 

Užkietėjimo vidurių?* Visos 
sveikatos puolimo.

Jūsų atsilanky- 
"J— j---, pri- 

Aš 
per save dingsta. At-

Asilpnėjimo nervų, 
ir nelygaus širdies 
skaudėjimo, Kvaišinto, Blogų sapnų, 
nimo gerklėj. Šunvočių, 
apsivūlimo, Spuogų, Reumatizmo ar 
šitos ir daugybė kitų ligų, yra ženklu

Aš gydau vyrus ir moteris nuo daugelio metų.
ntas pertikrins jus apie mano ątsakantumą ir užganėdins jus, 
rodant kaip į trumpą laiką galima suardytą sveikatą pataisyti, 
prašalinu tik tikrą ligos priežastį, o liga pati 
minkit, ligos ištyrimas yra visai dykai.

Ateikit pas mane tuojaus, jei reikalauji 
liejimas yra pavojingu. Liga ne miega.

Dr. .1. Ii. KENEALY. 673 Wa>hinaton St..

suabejojate

I
))į
>,

Ekspertas
Laikrodžių
Taisytojas.

E. J. Mažeika

pasigvdymo. Atidė-

GERIALSIŲ LAIKRODĖLIU
LAIKRODŽIU ir AUKSŲ

BOSTON'. MASS

Taipgi užlaiko .visokius

MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 
LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS. LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt.
Reikalaujant kokių no—- daiktų kreipkitės pas mus, o gausite 
teisingą ir gerą patarnavimą.

E. J. MAŽEIKA
52 Shcldcn st., • Hartford, Comt.

KREST KENDŽIŲ, 
/j i Ji niekad nepamirš jus, nes 
Jįkendžių gardumas priverčia ją 
(■■jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
Į}) visados Lovney's Crest Ken- 
>'( Ižių. Jeigu negali gaut kitur.

:ai
raus:

i|į REIKIA ŽINOTI. KAD TIK DAUNOROS "TRE
JOS DEVYNETUOS" YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.;
>

>

Jų tik ir reikalaukite atliekose, bet jei.nerasite, tai. 
prašykite žemiau padėt* adresu, prisiunči«nt SS o'
; Į tuojaus apturėsite.

v*

it

3 M 
«• 33

ijKIRl’J i?. ’:!;SX ?JN : CyrteDe’,t- ^-c c" -»r>. ««• Prisiusi
— - ‘ ' aro saują didelį dviračių kataiozą o-.. ■ • .vės kainom. 30 dfc-
nu č&3e£taŽ:3o ^ropozlciia. Jokiom atsakomybė s ta:ne ant sav^s seimu

‘Vardas

trrm-iTH MicrrryrK**

i

EXTRA!

♦ ♦ x>xfc3» lotemoiurf MJM *******

253 BROADWAY, 'SOUTH BOSTON, MASS.

šioj gadynėj nieks negali ap
sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodelj mar.o krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėli, lenciūgų 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
S 1.00 j savaitę, kol išmokėsi su
derėtą sumą.

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

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

prisiusk mums dolerį, o 
vieną svarą geriausių 

\merikoj išdirbtų kendžhj. 
Gerausias agentas Bostoną.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADAVAY, 

SOUTH BOSTON. MASS.

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

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

8UJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA. 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES i visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba

_______ T REJ ANKA
Susideda iš 1? izair-.if .jydauėiif iolsų ir šaknų.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakeli šitų gydančių 

auęr-.cnų užmerkti j vien* kvorta ėysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čyptame v.i». 
denyje ir po 24 valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriui 
229 Bedford A ve., Brooklyn. N. Y.

Karopm North 4-tos ratvis.



KELEIVIS.

PENKIŲ AKTŲ ISTORINĖ 
TRAGEDIJA.

Iš paskutinių dienų Arkonos 
Motyvai skolinti iš B. Komorowskio 

JONAS B. SMELSTORIUS.

Nes jau mums nelieka nieks kitas daryti, 
Kaip užpultiems ginties. Aš gi pasileisiu 
Su žvalgais patirti apie priešo spėką.— 
Saunoras su manim šičia pasilieka — 
Nors menkos mus spėkos, tečiaus pamėgin- 

• sim,
Nors neapgalėsim, bet vis sulaikysim, 
Tuotarpu pagelbon gal diena po dienai 
Ateis nuterioti bėgantie rugėnai.— 
O beje. Butėnai neužmiršk pirmiausiai. 
Pranešt kunigaikštei, kad jai nieks negrę- 

sia..
Dabar duokit žirgą.

BUTĖNAS.
Užsimąstęs, nerimaudamas, pats sau) 

O, sunku išreikšti!..
KRAKAS.

(Atsikreipdamas i stovinti Butėną)
Ii kogi da lauki

BUTĖNAS.
Einu, kunigaikšti! 

(Pasilikęs pats vienas)
Vėl pajuntu meilę—meilę nelaimingą, 
Ką jaunąją širdį kaip angis nuodinga 
Edą ir priverčia amžinai liūdėti. 
Protas neistengia širdį apgalėti!
Lengviau šimtus priešų, neg širdį apveikti. 
Meilė... Ji man laimės negali suteikti, 
O aš ja kai vaikas burbulų džiaugiuosi, 
Net dabar kad žūti už laisvę rengiuosi

VAIDYLA.
(Džiaugsmingu žvilgsniu palydė

damas nueinančius).
Na, sveiki keliaukit. Siunčiu jums palaimą, 
Skaudus tiesos žodis niekais nenuėjo. 
Man pačiam da lieka sužadinti kaimą, 
Pakol da kryžeivis kojos neuždėjo.

Aktas I
(Senovės rūmų salė. Slanka beitais plonais 

rūbais, įeina lydima keliu moterišk ą, kanklinin
ku ir Butėno. Urnai susilaiko ties a .įdarytu lan
gu ir valandėlę pro jį nustebusi živri. Kiti ty
lėdami ir žingeidaudami ją apstoja?.

(Neatitraukdama akiu nuo ma. omo regimo, 
moja savo palydovam ranka ir naiviai džiaugs
mingu balsu prabyla.).

SLANKA.
Koks gražus paveikslas! Eikšę čia Mamyte, 
žiūrėk! Ar tau teko kada-nors matyti 
Čia tokią regyklą?... Štai ko šii is geidžia! 
Koks puikus karžygis!... O, net akis žeidžia 
Jo šarvo spindėiims!... Matyt idabrinis.... 
Kažkas, tarsi saulė, šviečia am krutinės.... 
Na, ar jus nematot tą karžygį kiltą 
šalia kunigaikščio atjojant per tiltą? 
O paskui, žiūrėkit, kiek vyrų atjoja!
O visi su plunksnom. Matot, kaip banguoja 
Jų plunksnos ir skraistės kai varpos nuo 

vėjo, 
Kada pjutės metas pasėliams a ėjo.
Tai bent yr’ kuo džiaugties!... O kiek šičia 

grožės!
Nieku visos dainos, nieku visos rožės!

GRESMYNĖ.
((kandžiai pastebėdama) 

Ir žvynai gyvatės juk akį masina, 
Vaikui, kuris nuodo pavojaus nežino.

SLANKA.
Oh, šičia taip liūdna, taip nuobodžios die

nos, 
Ilgėsi atjausti negal šaltos sienos.
Tiktai senas Krakas, kuomet pastebėjo, 
Kad šaltuose rumuos jauna širdis vysta, 
Liūstančia ramindamas daug kartų žadėjo 
Ką tokio paruošti. Dabar turbut grįžta 
Su tuo ką žadėjo—išpildo troškimą...

MAMYTĖ.
Ir dėlto aukauja tėvynes likimą. 

SAUNORAS.
(Išdidžiai įėjęs salėn ir nusilenkęs prieš Slanką) 
Sveikinu jus vardan kunigaikščio Krako. 
Jisai svečius veda, jums visiem'"- įsako 
Maloniai pasveikint juos kai savo brolius.

GRŲSMYNĖ.
(Išdidžiai išeidama priekin prieš Saunorą) 

Ar juokdarys esi, ar kvailas drąsuolis, 
Jei taip be sarmatos drįsti mus pašiepti? 
Sakyk ar nuveikę ar nuveikti grįžtat?

SAUNORAS.
Be kovos sutikom Retra atiduoti, 
Darysime tarybas.

GRESMYNĖ.
Begėdžiai! ir drįstat 

Vergais pasilikę, laisviesiems paliepti, 
Kad ir jie privalo taip pat pasiduoti?!

(Pribėgus prie.butėr.o)
Butėnai, dėl dievo, kas tau pasidarė? 
Nublaukęs svyruoji! Tau kardas iškrito...

BUTĖNAS.
Man rodos, girdėjot, ką Saunoras tarė.... 
Mums dabar neliko čionai nieko kito, 
Kaip rankas atkišus be ginklo stovėti, 
7dant ant jų pančius galėtų uždėti 
Atėję kryžeiviai.

GRESMYNĖ.
Ne! Kas mums tat rengia, 

Te pats pirmutinis į pragaištį žengia, 
Mes paskui neseksimi

BUTĖNAS.
Kada jau įstūmė. 

GRESMYNĖ.
(Apimta didžiausio susijudinimo iškėlusi 

augštyn rankas) 
O dieve Krūmine! O didis Perkūne! 
Vargas tau Arkona, jeigu tavo sūnus 
Perplėšia tėvynę, kaip medį perkūnas, 
Idant nuo kamieno atskeltąją dalį 
Purvuose supudvt, kitą nudžiovinti! 
Jei tėvynės laisvės niekas jau negali, 
Ar tečiaus nenori nuo kryžiaus apginti, 
Bėgsiu pas Vaidylą, te per kaimus eina 
Ir nuneša liaudžiai savo kanklės dainą. 

Išbėga).

KRAKAS.
(įeidamas gretimas su Henriu, lydimi‘kareivių, 

kaiba svečiui)
Nors auksu nežėri mano prastas butas, 
Svečiams bus svetingas, kiek išteklius 

leidžia.
(Supažindindamas su namų šeimininke) 

0 štai šito buto ir skaisti saulutė. 
Ką šviesą, linksmumą ir šilumą skiedžia, 
Kad siela neliūstų ir širdžiai būt šilta. 
(Slanka susimaišius ir užkaitus, Krakas paima 

ją už rankos ir padrąsindamas kalba) 
Tamstai pirmutinei šį karžygį kiltą 
Pris’eina pasveikint. Tegu nepaliečia 
Nedrąsumo jausmas tavo skaisčią širdį, 
Bet tegu malonus žvilgsniai čia mums 

šviečia 
Ir mus žiaurias sielas į santaiką lydi. 
Sveikink ir didžiuokis, kad ne by žyponą. 
Tečiaus Retros tosto busianti valdoną 
'r sykiu karžygius, kurių vardą žino 
Viso svieto šalis, pažint turi progą.

HENRIS.
(Mandagiai nusilenkdamas prieš 

Slanką ir Kraką) 
Leisk man kunigaikšti, priedermes 

kaimyno 
Atlikt ir ištarti rčiu už pastogę 
Garbiai šeimininkei.

SLANKA.
(Užkaitusi drebančiu balsu) 

Garbingi karžygiai, 
Kunigaikštis Krakas ir aš gi tolygiai 
Skaitom sau už garbę, jogei malonėjot 
Peržengt musų slenkstį... Tik mane 

užspėjot 
Nebsitikint jūsų, dėlto turiu kaisti, 
Kad taip turiu sveikint. Teiksitės atleisti: 
Pirm negu galėsiu jus rumuos Arkonos 
Pasveikint, kai dera, su druskos ir duonos 
Kąsniu, man daioiskit da atsiprašyti 
Trumpai valandžiukei.

KRAKAS.
(Linksmai besišypsodamas Henriui) 

Čiulbinga paukštytė! 
Čiulbės mums prie stalo, kad taikos tarybas 
Baigsime prie midaus ir prie taurių vyno. 
Be kraujo galėsim sužymėti rybas... 
Šimtąsyk vertesnė sandara kaimyno, 
Negu priešo duoklės. Taigi, miels 

kaimyne, 
Užmirškim kas buvo. Kaip sena gadynė, 
Taip nesutikimas lai nebesugrįžta!

Žvilgsniu suradęs Saunorą) 
Saunorai, atliksi kas pridera—viską, 
Kad svečiai minėtų, jogei namuos Krako 
Alki ir nuobodžiauti nei vienam neteko.

SLANKA.
(Pasirodžius salės tarpdury) su druska ir duona) 
Garbingi sveteliai, bukite malonus 
Eiti į seklyčią ir rugėnų duonos 
Kąsniu nepaniekint....

HENRIS.
(Meilingai šypsodamas ir prisiartindamas) 

Ne tik užkvietimą 
Bet įsakus tamstos priimti būt’ miela. 
Tikriau negu duona pasotina sielą 
Tamstos vienas žodis.

Nužnybdr.mas duonos trupinį) 
O už priėmimą 

Lai dangus Rugėnams gausingai atmoka. 
(Ccremonialiai xisi išeina iš sales, išskirus 

Makarą, kuris pašiepiančiai besišaipydamas pa
lydi)

MAKARAS.
Matai, kaip karžygis per kačergą šoka, 
Kada bobos akys jam daryt tai liepia.

(Toliau bus)
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VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS Rl’šIES.

S. Baracevicius.
GRARORIU8.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
nuasUiose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidoju už 15 dolerius, 
maža už 15 dot

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVI.”

Tekphoac: Eack Buy
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO V1SGK1A3 LJG-.S. 

PRITAIKO AKINL’S
Valandos:

Nuo 1 Ui 3 dieni 
Nuo 7 Iki 8 vai. vnk&re.

419 BOYLSTON S’ri
Saite 419, 42d ir 421,

Netoli d iliojo miesto knygyno, įj
BOSTON, MASS.

t
Gardus Alus, Elius, Lageris G 
Vynai, Konjakai, Degtinė P 

ir Kvepianti Cigarai.
Patarnavimas prielankus 
teisingas.

245—247 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

u u -■ -
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LAWRENCE, MASS. 
Rymo agentai klaustos iš 

proto.
Gegužės 28 miesto svetai

nėje buvo prakalbos, kurias 
rengė kokia ten pasivadi
nus save Lietuvių katalikų 
Spaudos Draugija. Vyriau
sių kalbėtojų buvo J. J. Ra
manauskas, kuris save va
dinos net studentu. Iš visos 
Ramanausko kalbos galima 
tiek pasakyt, kad tai nėra 
joks vyras su sveiku protu, 
bet paprastas vaikėzas, 
kuris tur būt kur nors ant 
kampo "džiką” šoka, o ne 
lanko kokią nors augštesnę 
mokyklą. Visa ta jo kalba tai 
niekinimas Lavvrenco lietu
vių ir naujosios jų bažny
čios. Matomai jau pats Ro
mos kunigai drovisi tai] 
bjauriai pliaukšti, tai pasi- 
samdo kokį nors vaik-palai- 
kį, kad tas jų purvinus dar
bus dar daugiau supurtytu 
savo pliauškimais.

Suprantama, tokio kalbė- 
tojaus pliauškimai išvedė 
klausytojus iš kantrybės ir 
daugelis pradėjo trypti, 
rankoms ploti ir nerimauti, 
taip kad net policijai prisė
jo stabdyti. Kiti nenorėda
mi pliauškalų klausytis išė
jo visai iš salės. Apie kitus 
kalbėtojus nė neminėsiu, 
bot kaip jie jautėsi būt ant 
pagrindų su tokiais neprau
staburniais, sunku suprasti. 
Atidengimas Tautiškų kapų

Gegužės 30 d. buvo ati
dengimas kapų, kuriuos pa
vadino Lietuvių Tautiškais- 
Katalikiškais. Atidengi
mas buvo su paroda. Apie 
9 vai. ryte didelis būrys 
žmonių specialiais karais 
nuvažiavo prie kapinyne, 
paskui susidarė i eilės ir 
maršavo į paskirtą vietą. 
Atidengime dalyvavo apie 
6 kunigai ir Į 4000 žmonių.

Jonas Susipratęs.

TACOMA, WASH.
Drgo Kapsuko prakalba.

Balandžio 29 čionai buvo 
surengtos vakaras. Vietinis 
musų jaunimas sulošė vei
kalėlį "Gudri našlė”. Atlik
ta ne blogai. Buvo ir dainos.

Prieš vaidinimą buvo pra
kalba. Kalbėjo d. V. Kap
sukas, kuris važiuodamas 
Rusijon čia buvo užvažia
vęs ir kiek apsistojęs.

Tik musų publika laike 
prakalbos pasielgė kaipo ne 
kultūringi žmonės. Kėlė 
triukšmą ir neramumą taip, 
kad gerb. kalbėtojas net 
prakalbą turėjo pertraukti. 
Negražu.

Vakaras davė gryno pel
no $5,20. Draugai: V. Kava
liauskas, J.G. Bendrikis, R.

į
i

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

S. Baracevičius
2&& Broadaag, So. Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

J.J.Keiley &Co
1 i

! J. MATHUS į 
tjj Geriausias Lietuvio
((SALONAS IR RESTAURACIJA.

’H Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
iii ir užkandžiai. Patarnavimas prio- 
d lankus.

-

J Parankiausia Lietuviška užeiga.
| J. MATHUS
: < W Broadvay, So. Boaion, Masa.

Skuya ir G. J. Syons paau
kavo po $1.00, o d. K. Gar- 
bunas 50c. taip kad iš viso 
pasidaro S9.70c. Pinigus pa
šančiame Rusijos revoliu
cijos rėmimo komitetui per 
"Keleivio” redakciją.

Be to čionai susitverė Ru
sijos revoliucijos rėmimo 
komitetas, kuris pasiėmė 
sau uždaviniu rinkti aukas 
Rusijos revoliucijai. Komi- 
tetan įnėjo šie asmenis: V. 
Kavaliauskas, J. G. Bendri
kis. R. Skuya, G. J. Syons ir 
K. Garbunas.

V. Kavaliauskas.
Nuo Red. Pinigu $9.70c. 

priimta ir persiųsta L. Pru- 
seikai Brooklynan.
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EILIŲ KNYGA
>

1 Gražiausių Dainų irNajausių

4 • t

noieiorcicr-y,

Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dcklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų ryšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audimo apdarau — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigu* geriau

sia i siųst "Money Orderiu,";>opicriniu* galima siųst tiesiog pa
prastam leonverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
e—------------------------- . -----------------  . ..............y ĮZ -----
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VISIŠKAI UŽ

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energija.

Kožnas vyras turi paioikalauti umu 
laiku vienu iš tų Stebuklingą Knygą. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—Visi tie 
vyrai turi pareikalauti vieną iš tą 
didžios vertybes medikališku knygą. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikia 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrą—staras, resnas, 
cuergitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelia.

Miestas

Ar Esi Kankinamas
Sifllisii arba Užnuodijimą Kraujo, 

Triperių! Pr.lavimu, Nusilpnėjimų Gy
vybes, Užkrečiamais Ligals, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusuliu. Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknti, Pūsles ir Inkštu Idgomes?.

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; suruguai pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus) Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sūnyki* iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliu<lys, priklus 
ir’ nusiminęs! Musų knyga nž dyką 
pasakys jum* apie tuos daiktus aiškei 
ir icugvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimu ir

pamokinimų. Ji yra krautovū žinios ir talpįna tikrai tokius daiktus, katrų* kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir bie-lnns, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
iinoti. Atmink, jog ta knyga yra abrollutiškai už dyką, nimok.m paėtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas modikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardų, pavardę ir adr< s j aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

■v

DR. J. RUSSEL PRiCE CO.. L.202 MsJuon & Ciintoa Bt».. Cbfeego. III.
Godotinas*!:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pastalynimul ir norėčiau 

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

Adresas....................
c Stejtas



Vietinės Žinios
L.M.P.S. 13 kuopos 

prakalbos.
Geg. 31 d. vakare 60-tos 

kuopos soc. svetainėje buvo 
L.M.P.S 13 kp. surengtos 
prakalbos. Kalbėjo draugė 
Z. Puišiutė iš Worcesterio, 
temoje, ”moterų padėjimas 
praeityje ir dabartinė kova 
už moterų išsiliuosavimą."

Prakalba savo turiniu bu
vo gana * turtinga ir nuosa
ki. Ištikrųjų galima pasi
džiaugti, kad ir mes jau su
silaukėme da visai jaunų, o 
taip jau nuodugniai su vi
suomeniniu gyvenimu aps: 
pažinusių moteriškių.

Pertraukoje pirmininkau
janti d. M. Micheisonienė 
pasakė sujudinančią pra* 
kalbėlę apie darbininkų v 
nijos vadovo d. Tarno Moo- 
ney ir jo žmonos bylą, ku
rioje kapitalistai deda savo 
pastangas, kad nekaltus 
darbininkų vadovus apkal
tinus už darbus, kuriuos at
liko kapitalistų samdininkai 
-provokatoriai.

Susirinkusioji publika d. 
Mooney ir jo žmonos bylos 
vedimui suaukavo 16 dole
rių su viršum. (Aukavusių 
vardai tilps sekančiame 
”Kel.” numeryje).

Prakalbos tat gana gerai 
pavyko.

Visuomenė pasmerkė iš
davikus.

Nežiūrint aštriausio lai
vės varžymo, LSSA. 60 kuo
pa birželio 3 d. vakarui su
rengė prakalbas. Publikos 
prisikimšo kupina didžioji 
Lietuvių salė. Drg. A. Kup
sčiui prakalbas atidarius 
trumpai kalbėjo J. G. Ge
gužis, pranešdamas apie at
siradimą tarpe lietuvių jau 
ir juodašimčių-donosčikų. 
kurie pranešinėja, kas tarpe 
lietuvių dedasi, valdžiai ir 
stiprina reakciją. Gegužio 
užreiškimas, kad mes lietu
viai privalome neleist tarpe 
musų išdavikams gaspado- 
riauti, buvo priimtas griau
smingu delnų plojimu.

Antram kalbėtojui drg. 
Smelstoriui pradedant pra
kalbą ir prabilus: "Draugai 
ir draugės, gerbiamoji liau
die, o taipgi ir jus špieliai. 
kurie atėjote šičia, kad at
likti judošiaus darbą, klau
sykit” svetainėje kilo tokia 
demonstracija, suužė toks 
griausmingas ir ilgas delnu 
plojimas, kad nesunku buvo 
suprast kaip jautėsi save 
kailyje tie musų išdavikai, 
kurių link kalbėtojui ranką 
ištiesus, ir pasakius, kad to
kius žmones iki revoliucijo- 
Rusijoje vadinta ”švol?/ 
čiais,” ir tie mūsiškiai svo- 
lačiai jau patarnavo reakci
jai Bostone ir jo apielinkė- 
se, visos publikos akys nu
krypo kalbėtojaus rodom on 
pusėn, visų žvilgsniuose ir 
veiduose suspindo šventas 
pasmerkimas niekšystei ir 
kaip niurkius tolimas griau
stinis ūžė ilgas delnų plo
jimas.

Niekad taip vaizdžiai ne
pasirodė faktas kaip musų 
liaudis visa savo siela susi
rišus su mumis, kaip šiame 
sunkiame gyvenimo mo
mente pamatėme. Matome, 
kad tik nelaimėje gauname 
pažint tikrus savo draugus 
ir neprietelius. Liaudis su 
mumis, o mes su ja.

Kalbėtojas pakvietė dar
bininkus stoti Į proletariato 
armijos eiles, o ta armija be 
durtuvų ir šautuvų kovos 
kad apgynus laisvę ir teises 
darbininkų klesos, žmonių 
gyvasti, šeimynų gerovę ir 
šalies demokratiją.

Aukų padengimui lėšų 
suaukauta $17 su centais. 
LSS 60-toji kuopa irgi žy
miai padidėjo.

Milžiniškas darbo žmonių 
mas-mitingas.

Birželio 3 d. po piet Com
mon sode Įvyko milžiniškas 
darbo žmonių susirinkimas, 
sušauktas Bostono Įvairių 
tautų socialistinių organi
zacijų bendro komitet >. 
Gauta net tam-tikrą pavi r 
joną, kuri iš visų pusių ap
gulė plačiausioji minia sie
kianti dešimčių tūkstančių 
galvų. Pavilijoną papuošė 
skaisčios saulės spinduliuo
se žėrinti raudona socialis
tų vėliava su auksuotu ant
rašu "Viso pasaulio proleta
rai vienykitės!" Susirinki
mą atidarė Latvių benas 
IVIarsali-tės muzika. Sus 
t-dusi minia atidengė savo 
galvas pagerbimui revoliu
cijos himno. Aplodismentus 
išreikalavo atkartojimo. Y- 
patingą entuziazmą ir gilų 
ispudi minioje padarė bega
lo nuosaki prakalba draugi 
Jneal. Jo drąsus pasmerk •- 
nas Amerikos kapitalistų 
imperialistinės politikom ra
do vienbalsi dešimts-tuks- 
tantinės minios pritarimą. 
Tarp kita ko jis užreiškė: 
"Jeigu ir ištikrųjų Ameri
kos valdžia eitų paliuosuct 
>7 milijonus vokiečių iš po 
kaizerio militarizmo, tai ai 
Įeito mes galime leist, kad 
>i prūsiško militarizmo le 
tena dėtų ant 130 milionv 
Amerikos žmonių?" "No 7 
—kaip begalinis miškų al
ias lydimas griausmingo 
Įeinu plojimo atsakė i ši 
klausimą.

Ant galo priimta visa’s 
prieš vieną minios balsais 
•ezoliuciią, re ikalau janči ą 
Atšaukimo konskripcijos Į- 
?akymo, ir kad šis klausi
mas butų paleistas visuoti
nam žmonių nubalsavimui.

Peticija reikalauja atšauki
mo konskripcijos Įstatymo.

Birželio 4 d. vakare LSS. 
50-ji kuopa laikė savo nepa
rastą susirinkimą. Susi- 
■inkiman atsilankė daug 
pašalinių žmonių. Paduota 
Peticija, reikalaujanti at
šaukimo priverstino ėmimo 
.-yru Į karę. Kaip bematant 
likosi patvirtinta keliais 
šimtais parašų.

Be kita ko, nutarta Įnešti 
sąjungai, kad atgaivintų 
"Laisvės Kankinių šelpimo 
Fondą,” ir tuojaus nelau
kiant formališkumų, am 
vietos tvert to fondo skyrių, 
nes kankinių jau turime ir 
reikalas juos gelbėt.

Visų progresyvių musų or
ganizacijų domai.

LSS. 60-tai kuopai ap
svarsčius dalyką prieita prie 
išvedimo, kad neatidėtinas 
reikalas gelbėti žmones, ku
rie dėl priešinimosi karei 
patenka i reakcijos nagus. 
Kadangi kankiniais už lais
vę lieka ne vien socialistai 
ir ne vien socialistus reika- 
'as gelbėt, tai LSS. 60 kuo
pa daro inciatyvą sutverti 
Politikos Kankinių Šelpimo 
Fondo skyrių ir tuo tikslu 
šaukia Bostono apielinkiu 
prog. organizacijų atstovus 
i konferenciją 10 d. birželio 
vakare, kad sulyg konferen
cijai paduoto plano bendrai 
Įsteigti minimo fondo sky
rių ir tuojaus imties už dar
bo, kad nešus pagelbą -au- 
kentėjusiems.

Be to rengiamas da ir 
mas-mitingas tą vakarą, 
kur šis reikalas bus apkal
bėtas ir platesnei musų vi
suomenės žiniai paduotas.

Dėl laiko trumpumo du
jos nagalės farmaliai savo 
atstovų išrinkti, todėl kvie
čiamos di-jų vaidybos pir 
man uo reikalu posėdin.

Birželio 7 d. vakare LSS. 
60 kuopos svetainėje bus 
socialistų mitingas. Po re
gistracijos dienai bus daug 
svarbiu reikalu. Atsilankv 
kitę.

TELEGRAFU SIUNTIMAS
p’inigų į Rusija. Lietuvą ir į užimtas šalis p<>r Rusiją. paprastai siunčiam kižną dieną ir užtikrinam už grei : ; 
ylą dastuiymą ir išmokėjimą pinigų. Taip pat pristatom hienos rankos parašų apie priėmimą pinigų. ; ;

Parduodam laivakortes j krajų ir iš kraj.tus. Jeigu neturit žinios nuo savo gimimų iš krajaus, t■ : 
-taipgi ir su kitais visais savo reikalais kreipkiaės pas: * (25). ;;
i 1. IIERZ, Bankierius, 224 West 34th Str., New York. N. Y. |

Delei Cambridgeaus Lietuvių 
Neprigulmingos Bažnyčios.
Cambridge’aus lietuviai 

katalikai, pasipiktinę savo 
kunigo darbais, buvo aps- 
<elbę streiką, o paskui pra
dėjo tverti neprigulmingą 
jarapiją. Pamaldoms lai
dyti jie parsitraukė koki ten 
dieriką Strazdą, o tas sau 

: pagalbą pasiėmė da koki 
ten .Mikalauską. Abudu jie 
lėvėio atbulas apykakles ir 
ąikė pamaldas. Tečiaus su 
parapijonais klerikai nesu- 
sirokavo ir vėl išvažiavo iš 
kur buvo atvažiavę. Straz
das išsinešė pirma, c Mika- 
auskas paskui. Ir taip ne- 
•rigulmir.ga parapija pairo 
la nesusitvėrus.

Dabar "Darbininkas” ra- 
-o, buk Mikalauskas išva
duodamas ketinęs iššven- 
inti i kunigus žinomąjį 

?a m b ridge * aus lietuviam s 
). Bartkevičių ir ji savo 
vietoje palikti.

Mes paklausėm p. Bart
kevičiaus, ar tai tiesa. Jis 
atsakė: "Tai ”Darbiniir.
<o’ melas. Aš turiu daug 
-varesni užsiėmimą, negu 
kunigo amatas, ir niekad 
•nt svieto Į kunigus neičiau. 
Kunigas mano akise labai 
šėmas daiktas.”

Rašydamas apie tą para
piją toliaus, "Darbininkas” 
33-čiam savo numeryje sa
ko:

"Strazdas, kaip jis pats sa
kė. surinko apie $6.000 ant pas
tatymo naujos bažnyčios. Da
bar prapuolė ir pats Strazdas 
ir nežinia kur dingo tie pinigai. 
Vieni dabar spėja, kad tuos pi
nigus išsivežęs Strazdas, kiti 
sako buk jie abudu pasidalinę 
su P. Bartkevičium. Nežinia 
kur teisybė. Butų gerai, kad 
tos parapijos komitetas išduo
tų atskaitą, o tada visi žinotų 
kur dingo tie pinigai, ką Straz
das buvo sukolektavęs ant pa- 
budavojimo naujos 'bažny
čios.’ ”
Žinodami gerai, kad tokie 

dalykai yra ne naujiena su 
Rymo katalikų kunigais, 
mes manėme, kad nuo jų 
pasimokinęs galėjo taip-pat 
padaryt ir tasai Strazdas. 
Mes tik abeiojome, ar jis 
galėjo Į taip trumą laiką 
surinkti $6.000. Todėl mes 
^■siteiravome pas Cam- 
bridge'aus lietuvius, ar pas
kelbtoji "Darbininko” suma 
yra teisinga.

Mums paaiškinta ve
Ant neprigulmingos 

nyčios Cambrodge’uje 
Strazdas, 
aukų 
nei .-5e, 
dėta. 
aukas per pamaldas tik tai 
savo reikalams, taip kaip 
Rymo katalikų kunigai ren-

Taigi pasirodo, kad 
"Darbininkas” ir čia pame
lavo.

kios kovos galų gale liepsnos 
likos nuveiktos. Du ugna- 

! gesių nuo karščio ir durnų 
apalpo, bet nelaimių neatsi
tiko. I

MUZIKA, DAINOS IR

Šokiai

u-

I

ST. CHARLES. ILL.
Pranešimas D.I..K. Vy

tauto Dr-stės nariams, ku 
rie norite urėti "Keleivi" 
už organą, tai nevilkinant 
prisiųskit C3c. i lh-stės ka
są, o turės e „Keleivi" vi
siems meta iš. Pinigus siųs
kite šiuo a- •esu:

K. Tamošiūnas.
73 W. Illinois St., 

St. Charles. 111.

Tai bus vakaro programų.

Rengia “GABIJA”

: Subatoj, 9 Birželio-June

-t šreJk K r. e t. i K rei k ■ —

APTIEKA j
1
' t4

Teiaingit-sia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški, 

v Gyduolių ga.ite gauti, kokias tik 
; pasaulije vartoja, taipgi visados 
• randasi lietuvis aptiekorius.

; EDVARD DALY, Savininkas 
v - ' " ~ r. .
r
ė Galite rei. .laut ir per laiškus. 4 
; o mes per ekspresų gyduoles at- * j 
' siusime 2 |
ra~>ą » į.ri.'į |

Prasidės 8 vai. vakare
LIETUVIŲ SALĖJE 

tvaru p. E ir Silver Street,
South Boston, Mass.

Dainuos solistai, choras, bus 
šiap muzikos dalykų ir paga
linus prie geros orchestros mu
zikos prasidės šokiai. Taigi, ne 
vien Bostono, bet ir kitų miestų 
lietuvius kviečiame skaitlingai 
atsilankyti ir dalyvauti šiame 
puikiam vakare.

Visus širdingai užprašo 
"GABIJA.”

18Bro2:way, So. Bestai.
Galite re . .laut ir per laiškas.

Reikalingas Duonkepis 
pirmarankis, darbas 
ir lengvas, mokestis 
atsišaukit tuojaus.

S. Bakanauskas,
Box 1204, 

Jevvett City,

geras 
gera,
(24)

Conn

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo 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 tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rii. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
Fishlešgh & Co.. B. 70 Athcnaeum Bldg.. Chicago, I1L

baz- 
nei 

nei niekas kitas 
>isai nerinko ir todėl 
. tam reikalui ne su* 

Strazdas rinkdavo

SAUCIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.
KAP1TAUS ................................. $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNA1U— PREZIDENTAS

TAUPINIMO SKYRIUS. Ant 
padėtų apsaugai pinigų, priskai- 

i 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 PR1S1VST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau | 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Rankoj dirba 
lietuvys Jonas Žiliuskis.

Prie So. Bostono Trust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlauskas, aptiekorius 
ir Liet. Šelp. Fondo kasierius; 
Jonas Mathus; 1-. J. Bagočius, 
Antanas Ivaszkievicz ir daugelis 
kitų.

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

i
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Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIU KNYGŲ 

IR KITOKIU DAIKTU- 
Galima gaut pirkti visus Ame

rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo “ " 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
kreiptis laišku šiuo adresu: (30) T 

J. A. KATKUS -
2204 Forbcs st., Pittsburgh, l’a.

V

7 iš ryto -Į:

galit

>į H. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway,

80. BOSTON, MASS.

M. ANDRIUŠIUTĖ, 
MOTERIŠKU RUBU SIUVĖJA.

T

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

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

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

1 A. ABAZOR1US PERSIKĖLĖ.
Pranešu visiems savo kostume- 

riams, kad aš perkėliau savo čevery- 
kų taisymo krautuvę ant 301 E 
Sfteet, šalia Lietuviškos salės.

A. ABAZOR1US. (?) 
301 E 8t.. So. Boston.

Dovanai 30 Dainų ir 200 Adatų✓
SU COLUMBIJOS
GRAMOFONU!!!

Galit į mokėt dali tuo
jaus. o likusius po SI 

kas mėnesis.

Didelis gaisras So. Bostone.
Birželio 4 d. So. Bostone 

ant Kast Broadway tarp 
K gatvės ir City Point išti
ko didelis gaisras, kuris su- 
naikino tris didelias triobas, 
ir pridarė nuostolių ant 70/ 
000 doleriu. Gaisras prasi
dėjo T. C. Ashley & Co. gu
rno fabrikoi ir smarkiai au
ganti liepsna tuojaus persi
metė ant medinių triobėsių. 
užimtų Forwarding & 
Tranfer Co. prekių sukro
vė m ui, ir ant Moulton & 
Holmes daržinių vežimams 
sustatyti. Visas tas triobas 
liepsnos kaip bematant pra
rijo. Iš viso miesto subėgu
sieji ugnegesiai gynė tik 
apielinkes triobas. Po smar*

Reikalaukit musų iliu
struoto Katalogo.

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų. resvų, krintan
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 
vaistų už “Dermafugą” nėra! »• 

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

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

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

Geriausia 
Lietuviška

it '
i

TeL: 1787-J1

•Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, I 

Rusiškai ir Vokiškai. į
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos: )
Nuo 8 iki 10 ryte. Ni

2 iki 3 dienų, nuo 7 |
8 vakare.

HANOVER STREBT, Į 
BOSTON. MASS. f

MINERVA PHONOGRAPHCO
Dep. K. 217 W. 145 St^ New York.

Ateinąs silpnumas,
neveikimas jakn’.i. nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, 
sunkus virškinimas serganti palieka labai liūdnam padė
jime. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
mėms, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

V ♦t*

t

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

So. Bostone 
ir apielinkej

Ypatingai geros šios gyduolės 
i

Severa’s Balsam of Life f
(SEVEROS GYVASTIES BALSAHAS) i

Budas sustiprinančiai-gydantis
Kaina 75 centai X

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką. r

“širdingai dėkavoju už Severos Gyvasties Balsamą. La
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko po sunaudojimo tiktai vie
nos Severos Gyvasties Balsamo bor.kos. Prašau tą laistą 
paskelbti laikraščiuose, idant visi kiti, kurie panagiai ken
čia, sužinotų apie tą gyduolę“. Mrs. Pagac iš Moąuah, Wit.

S .-eros gyduoles galima gauti aptiekose. Prašoma reikalauti tikru 
Sev. - s gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptirtoje pirkti 
negalima, užsakius bos pasiųsta.

W. F. SEVERĄ COM Cedar Rapids, lova.
_ - <♦

I

vs

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

1.00
1.00
50c

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ..............
Nuo suirimo nervų ..........
Bebro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo__ _
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu: ' '

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. Sj, Bosti , flass.




