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Metas XII.

Tikros žinios tiesiog iš Lietuvos.
miestan atvežę brangiai par
duoda.

Patiems valstiečiams 
draudžia važiuoti į miestus 
pardavinėti savo tavorų. 
Vilniun tik aplinkiniais ke
liais, pro pelkes, pro miškus, 
ateina bobelės su keliais sva
rais sviesto ar trupiniu pie
no. »Na, žinoma, jau tuomet 
pigiai neparduoda. Abel- 
nai, turtingesni kaimiečiai, 
pasidaro daug pinigų. Mies
tuose daug vargingiau gy
venti. Ypatingai pralobo 
valstiečiai tose vietose, kur 
nebuvo musių ir jie nieko 
nenukentėjo.

Kartą darė kratą ir M. 
Kuktos spaustuvėje. Kra
ta buvo daryta naktį, kada 
ten gvvos dvasios nebuvo. 
Iš ryto atėję spaustuvėn 
darbininkai rado viską di
džiausioje betvarkėje.

Abelnai, vokiečiai šnai
ruoja į lietuvius. Visur pil
na žandarų. Jie viską su
uodžia, viską iškrato.
Sako, visos partijos dirba 

išvien.
J. Šaulys sako: visos par

tijos politiškai ir visuomeni
škai dirba išvien.

Veikėjų taip maža, spėkų 
taip maža, kad nėra kada ir 
kaip pykties.

Vilniaus veikėjai prašyte 
prašo, kad siunčiant pinigus 
Lietuvon visuomet butų pa
žymėta, kad administracija 
turi išmokėti vokiškom mar
kėm, bet ne rusiškais rub
liais, kurių kursas žemesnis.

Sakoma, kad kartą iš at
leistų į Vilnių pinigų vokie
čiai pasiėmė sau dalį. Kuo
mi jie vadavosi—nėra ži
nios.
Baigia piauti šunis ir kates-

Vilniuj vokiečiai įtaisė 
konservų dirbtuves, kur vis
ką gamina iš šunienos, ka- 
tienos ir arklienos. Visi 
veik Vilniaus šuniukai iš
gaudyti. Šuniukus pjauja 
ant Poguliankos barakuose. 
Mėsininkai išskirsto mėsą 
pagal rūšies.

Sužeistus arklius sugabe
na ant šnipiškio ir ten daro 
licitaciją. Vilniaus vežėjai 
ir apielinkės ūkininkai per
ka tuos arklius.

Už ką buvo areštuoti Janu
laitis ir Vileišis.

Visi jau žino, kad Lietuvo
je vokiečiai buvo areštavę 
advokatus Joną Vileišį ir j 
Augustiną Janulaitį, bet už 
ką juos areštavo, niekas iki 
šiol nežinojo.

Tik dabar atvažiavusi iš • 
Lietuvos viena veikėja papa
sakojo apie tai „Laisvės” 
redaktoriui.

Buvo ve kaip: Lietuvoje 
energiškai darbuojasi Soci- 
al Demokratų Partija. At-' 
siliepdama i visus gyvenimo 
keliamus klausimus, ji leid
žia tam tikrus lapelius. Pa
vyzdžiui, lapeliai išleisti (1) 
delei suteikimo Lenkijai ne
prigulmybės, (2) delei rek
vizicijų, (3) delei popierinių 
rublių ir tt. Vokiečiams tie 
lapeliai labai nepatinka ir 
už juos smarkiai baudžia
ma. Delei tų lapelių vokie
čių valdžia areštavo ir Janu
laitį su Vileišiu. Ji įtarė 
juodu tų lapelių rašyme ir 
spaudinime. Suimtuosius 
išgabeno Vokietijon. Buvo 
taipgi areštuotas klerikalas 
A.Smetona ir kun. Barkštis, 
bet tuodu greit paleido. A- 
reštuota taip pat daug mo
kytojų, ypač Kauno guber
nijoj.

Daug kartų vokiečiai krė
tė ir Šlapelienės knygyną 
tų lapelių jieškodami. Sykį 
gi krėtė tą knygyną jieško- 
danfi DavainosSilvestravi- 
čiaus leidžiamos ’’Litwos.”
Arkliai nebepavelka ratų.

Jau ir seniau Vilniaus ve
žėjai turėjo blogiausius ark
lius, o dabar tai gana tan
kiai įvyksta tokie atsitiki
mai: vežėjas muša—muša 
savo arklelį, bet tas, štai, 
ima ir sustoja, nepaveža. 
Ponas sėdi bričkoje, laukia. 
Vežėjas nulipa žemėn ir 
tempia arklį. Tasai kaip 
neina, taip neina.

Ponas, piktai sukeikęs, tu
ri eiti pėkščiom.

"Dabartį” žmonės 
boikotuoja.

Lietuvoj dabar kitokių lie
tuvių laikraščių nėra, kaip 
tik "Dabartis,” kurią leidžia 
pati vokiečių valdžia. Re
daguoja tą laikraštuką ži
nomas lietuvių klerikalas 
Dovydaitis, buvęs „Vilties” 
redaktorius.

Išsykio ją gana smarkiai 
skaitė. Padėkime, į Vil
niaus Šlapelienės knygyną 
ateidavo gal daugiau, kaip 
200 egzempliorų. Dabar 
jau ateina tik keli desėtkai. 
Iš to aišku, kad „Dabartį” 
žmonės boikotuoja.

Svaras sviesto 3 rubliai.
Lietuvoj, prie vokiečių 

jau buvo 4 rekvizicijos. 
Baisiai plėšia žmones. Prieš 
vokiečių atėjimą tūli jų la
bai laukė; ypač žydeliai. Da
bar jau ir jie purtosi nuo 
vokiečių globos. Už svarą 
sviesto šių metų pradžioj 
Vilniuj mokėjo apie 3 rub
lius.

Vokiečiai moka labai gud
riai elgties: ką gali, tą su- 
rekvizuoja, o kitką superka 
pigiomis kainomis kaime ir

FRANCUZŲ TAIKOS 
IŠLYGOS.

Rusų revoliucijonieriams 
reikalaujant, kad sąjungi
ninkai paskelbtų savo tai
kos išlygas, francuzų parla
mentas 453 balsais prieš 55 
priėmė šitokią rezoliuciją 
apie taikos išlygas:

„Vokietija turi pasi
traukti iš visų užkariautų 
Prancūzijos žemių; Alzaci- 
ja ir Lotaringija taipgi turi 
būt francuzams sugražin
tos; už visus nuostolius vo
kiečiai turi užmokėti.”

Kaip matot, apie Vokieti
jos sutriuškinimą ir apie 
baudžiamas kontribucijas 
Francuzija jau nekalba. 
Jeigu ir Anglijos darbinin
kai privers savo valdžią at
sisakyti nuo užkariavimų, 
tai karė galės tuojaus pasi
baigti.

AMERIKOS ARMIJA EU
ROPOJ.

Amerikos valdžia pienuo
ja iki rugsėjo mėnesio nu
siųsti Francuzijon 150,000 
kareivių armiją. Visų pir
miausia bus siunčiama pas
tovi kariumenė ir valstijų 
milicija. Šitai armijai -vado
vaus gener. Pershing, ku
ris jau išplaukė ir pereitoj 
sąvaitėj pasiekė Angliją. 
Pereitoj sąvaitėj Francuzi
jon pribuvo jau ir pirmuti
nis amerikonų laivas su ka
riumenės maistu.

Kariumenės siuntimas 
laikomas didžiausioj slap
tybėj, kad nesužinotų vokie
čių submarinai. Jeigu kokį 
laivą ir paskandins, Ameri
kos visuomenė vargiai ži
nos. Štai šiomis dienomis 
viena sena moteris Bostone 
gavo iš Washingtono tele
gramą, kad du jos sūnus 
daktarai, kurie plaukė 
Francuzijon, nuėjo su lai
vų jūrių dugnan. Bet vie
šai tas paskelbta nebuvo.

ANARCHISTŲ 
DEMONSTRACIJOS.

Paskutinėmis dienomis 
Petrograde pradėjo veikti 
anarchistai. Jie laiko savo 
mitingus ir taiso demons
tracijų. Tose demonstraci
jose jie neša juodas savo vė
liavas ir tankiai susiremia 
su milicija.

RUSAI AREŠTAVO 
TEUTONŲ GENERO 

LŪS.
Londonas sakosi gavęs iš 

Rusijos žinių, kad rusų ka
reiviai atvarė Kišinevan du 
austrų generolu, 10 oficie
rių ir 15 kareivių, kurie bu
vo atsilankę pas rusus ir 
reikalavę konferencijos su 
Darbininkų ir Kareivių ko
mitetu. Jų tikslas buvęs— 
atskira taika su rusais. Su
imti teutonų delegatai bu
sią pristatyti Petrogradan.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SALVODORE.

Salvodoro respublikoj, vi
durinėj Amerikoj, pereitoj 
sąvaitėj buvo smarkus že
mės drebėjimas, žemė pra
dėjo drebėti 7 birželio, 7 va
landą vakare, ir drebėjo vi
są naktį- Katastrofos padi
dinimui pradėjo lyti lietus, 
atsivėrė keli vulkanai ir 
nakties tamsumoj ėmė šau
dyt į padanges stulpai ug
nies. Respublikos sostinė 
San Salvador likos veik su
naikinta ; nukentėjo taipgi 
miestas Santa Tecla ir jo 
apielinkės. Žuvo šimtai 
žmonių.

AUSTRAI PRADĖJO 
MUŠTI ITALUS.

Smarkiai pradėtas italų 
ofensyvas nekaip pasibaigė. 
Į 19 dienų, kaip praneša au
strų karės vyriausybė, ita
lai neteko užmuštais, sužeis
tais ir belaisviais 180,000 vy
rų ir dabar jau ofensyvą 
veda austrai. Per tris die
nas pereitoj sąvaitėj aust- 
rai po smarkaus mūšio at- 

Įsiėmė daug savo pozicijų, 
kurias pirma italai buvo pa
ėmę, ir paėmė daugiau kaip 

i 10,000 belaisvių.

“Liberty nds"

(
I

Ir kapitalistų „patrio
tizmas.”

Amerikos valdžia nutarė 
pasiskolinti iš savo žmonių 
5 bilionus dolerių karės rei
kalams. Pirmoji paskola 
turėjo būt $2,000,000,000. 
Tuo tikslu valdžia išleido 
obligacijų po $50, $100, $500, 
$1,000 ir tt. Tos obligacijos 
ir vadinasi "Liberty Bonds.” 

; Žodis „Liberty” (laisvė) 
■pridėtas čionai dėlto, kad 
šita karė yra vedama neva 
už laisvę (liberty).

Jeigu jus nuperkat toki 
„bondsą” už $50, tai reiškia, 
kad jus paskolinat valdžiai 
$50 karės reikalams. Tas gi 
„bondsas” turi tokią pat 
vertę, kaip ir pinigai.

Iš pradžių buvo manoma, 
kad tie „bondsai” bus išpir
kti į kelias dienas. Juk Ame
rika turtingiausia šalis, prie 

! to šita paskola yra da pir- 
'mutinė, o kapitalistai karės 
taip trokšta, tokie karšti 

..................... ‘ * tuos 
pirš-

patriotai, kad rodėsi, 
$2,000,000,000 jie ant 
tų išnešios.

Bet tikrenybėj yra 
kitaip. Paskola turi 
daryti 15 birželio, o 
toj subatoj da: $700,000,000 . 
truko prie 2 bilmnų. Dabar 
vedama didžiausia agitaci
ja, bet „bondsai” labai sun
kiai parsiduoda.

Mat darbo žmonės neturi 
pinigų. Visi pinigai randasi 
kapitalistų rankose. Bet 
jie nenori jų pirkti, nes val
džia už ta paskolą moka tik 
31/2 procento. Kapitalis
tams daug naudingiau yra 
laikyti ”savo” milionus biz
nyje. kur jie padaro po KM) 
ir 200 procentų, už tai jie 
ragina, kad „bondsus” pirk
tų tiktai darbininkai.

Tai ve, kokie jie „patrio
tai!”
LIEPĖ AREŠTUOTI VI

SUS NEUŽSIREGIS 
TRAVUSIUS.

Nors militarei registraci
jai Amerikoje buvo paskir
ia tik viena diena—5 birže
lio, bet paskui valdžia dar 
nutarė tą laiką pratęsti, kad 

i galėtų užsiregistruoti ir tie, 
kurie 5 birželio susilaikė.

Šitas laikas pasibaigė 11 
! birželio vakarą. Registraci
jos perdėtinis gen. Crovvder 
dabar liepė gubernatoriams 
visus ”slekerius” (taip vadi
na neužsiregistravusius) a- 
reštuoti.

Tie gi, kurie buvo pirma 
areštuoti ir sutiko užsire
gistruot, turi būt paliuosuo- 
ti. New Yorke tokių buvo 
suimta 150.

Bet klausimas kįla, kaip 
dabar valdžia galės tuos 

Į „slekerius” suimti, jeigu jie 
neprisipažins prie savo am
žiaus?

MAžRUŠŪA~PASIĖMĖ 
AUTONOMIJĄ.

Telegramos praneša, kad 
Mažrusijoj Perejaslavlio 
apskritys pasiskyrė sau au
tonomiją ir atsisakė remti 
karę. Vadovauja tenai 
Chrustaliovas, buvęs 1905 
metais Rusijos Darbininkų 
ir Kareivių Tarybos prezi
dentas.

i
visai 
užsi- 

perei-

i

I

1.092,055
67,582
23,903

turi paė-

TEUTONAI TURI PAĖ
MĘ 3,000,000 BELAISVIŲ*

Vokiečių laikraščiai pas
kelbė oficialę apyskaitą pa
imtų nelaisvėn kareivių. 
Apyskaita parodo, kad 1 va
sario šių metų Vokietija su 
savo talkininkėmis turėjo 
2,871,271 belaisvių.

Vokietija turėjo 1,690,731 
Austrija
Bulgarija
Turkija
Žemiau paduotoji lentelė 

parodo kiek ' kokios šalies 
kareivių teutonai 
mę, būtent:

Rusų
Francuzų 
Serbų
Italų
Rumunų 
Anglų
Beigų
Juodkalniečių
Dabar šita skaitlinė bus 

jau didesnė, nes nemaža be
laisvių paimta jau po to, 
kaip šita apyskaita padary
ta.

2,080,699
358,607
154,630
98,017
79,033
45,241
42,437
5,607

ANGLAI APŠAUDĖ 
ISPANŲ MIESTĄ.

Anglų Gibraltaro tvirto
vės bata rėjos šaudy damos 
aną dieną į tikslą pradėjo 
leisti bombas į ispanų mies
tą Algecirą. Nors nuosto
lių pridarė nedaug ir žmo
nių neužmušė nei vieno, bet 
baimės pridarė gyvento
jams tiek ir tiek. Anglų 
valdžia paskui atsiprašė, 
paaiškindama, kad tai buvo 
„misteikas.”

BAISI NELAIMĖ KA
SYKLOJ.

Montanos valstijoj, North 
Būtie kasykloj 8 birželio ki 
lo gaisras ir manoma, kad 
užduso apie 215 žmonių. 
Nelaimė atsitiko’ 3,600 pėdų 
gilumoje. šalmuoti vyrai, 
kurie buvo nusileidę gelbėt 
nelaimingų darbininkų, ra 
do labai daug gazo ir kiek 
tik žmonių užėjo, visi buvo 
iau negyvi. Paskui jau 
liautasi ir jieškoti. Kiek 
žmonių kasykloj buvo,tikrai 
da nežinia, bet manoma, 
kad nemažiau kaip 215. Ne
laimės 
Buttes 
vaikų 
mas.

vieton subėgo visas 
miestas. Moterų ir 
verksmas neapsako-

VOKIEČIAI NUBAUDĖ 
BELGŲ MIESTĄ.

Vokiečiai uždėjo ant 
Mons miesto $100.000 baus
mės užtai, kad vienas l>elgų 
laikraštis parašė, kad kuo
met sąjungininkų orlaiviai 
metė j tą miestą bombas, te
nai viešėjo tuotarpu kaize
rio sūnūs Ruprechtas.

LIETUVOJ SUSITVĖRĖ 
„LIETUVOS TARYBA.”
Iš Berlyno pranešama, 

kad Lietuvoje susitvėrusi 
kokia tai ”Lietuvos Tary
ba.” Telegramoj sakoma: 
„Vvriausis rytų karės va
das patvirtino konfidencia- 
lę Lietuvos tarybą, kuri su
sidarė iš žymiausių lietu- 
vių.

Žodis „konfidencialą” 
reiškia, kad toji taryba vei
kia ar veiks tik savo tarpe, 

1 viešai nieko neskelbdama.
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Kronstato respublika atšaukta.
'tikima, mes tą vyriausybę 
taipgi pripažįstame.”

Tokiu budu Kranštato 
respublika likos atšaukta.

Pereitam „Keleivio” nu
meryje mes jau rašėm, kad 
Kronstato Darbininkų ir 
Kareivių Taryba apskelbė, 
kad laikinosios vyriausybės 
ji visai neprijiažista ir įstei
gia atskirą Kronštato res
publiką.

Kronštatas stovi ant sa
los netoli Petrogrado ir 
žinomas daugiausia tuo, 
kad tenai randasi milžiniš
ka tvirtovė, kuri saugoja 
Petrogradą nuo jūrių pusės. 
Beto daKronštadtas yra 
svarbus ir tuo, kad jis yra 
vienintelis Rusijos uostas, 
kur yra įtaisyti taip vadina
mi sausieji dokai Baltijos; 
laivyno drednotams. Dabar
tiniu laiku Kronštadte mai
sto ir amunicijos esą priga- 
benta visiems metams. Ir ši
tą tvirtovę darbininkai su 
kareiviais paėmė į savo ran
kas.

Paėmę tvirtovę ir paskel
bę, kad laikinosios Rusijos 
vyriausybės jie nepripažįs
ta, Kronštato revoliuci’ 
nieriai išrinko sau prez> 
tą ir apskelbė, kad nv 
Kronštatas lieka ne .1- 
minga respublika. i ri
dentu buvo išrinktas Petro
grado politechnikos studen- 
as Anatolijus Lamanovas. 
Birželio 1 d. buvo pas jį nu
vykęs Associated Press ko
respondentas pasikalbėti. Į- 
;ytus iš to pasimatymo įs
pūdžius korespondentas ap
našo taip:

„Kronštate viskas ramu. 
Gyventojai su kareiviais 
labai laukia ’diplomatiškų 
derybų’ tarpe Lamanovo ir 
laikinosios vyriausybės..* 
Lamanovas yra jaunas vy
ras, tamsių plaukų, šviesių 
ikių, apsivilkęs studento u* 
įiformoj. Jis labai šnekus, 
.uri gražią iškalbą ir karš
iomis savo prakalbomis 
plačiai pagarsėjo. Jisai 
pranašauja, kad visa Rusi
ja bus padalyta į nedideles 
respublikas. ’Kronštatas 
■pradėjo, o paskui Kronšta- 
ą turi sekti kiti miestai, 
sritįs ir rajonai,’ jisai pasa
kė.”

Laikinoji vyriausybė tuo
tarpu nutarė, jog negalima 
daleisti, kad Kronštatas at
skiltų. Su tuo sutiko ir so
cialistai ministeriai, ir tokią 
pat nuomonę išreiškė Petro 
grado Darbininkų ir Karei
vių Taryba.

Ir dabar ateina žinių, kad 
nuvykę Kronštatan socialis
tai ministeriai Ceretelli ir 
Skobelevas prikalbino suki
lėlius Kronštato respubliką 
atšaukti. Ministeriai įtiki
no juos, kad dabar laikinon 
Rusijos vvriausybėn ineina 
šeši socialistai, todėl darbi
ninkai gali drąsiai ta vy- 

; riausybe pasitikėti—ir visa 
Rusija pasitiki, išskyrus 
tik Kronštatą.

Kronštato Darbininkų ir 
Kareivių Taryba tuomet 
pasitarė tarp savęs ir išne
šė tokią rezoliuciją:

„Pasiremdami Petrogra
do Darbininkų ir Kareivių 
Tarybos didžiuma, kuri pri- 
nažįsta. jog dabar laiki' 
Rusijos vyriausybė y

KAIMIEČIŲ SUVAŽIAVI
MAS Už TAIKĄ.

Petrograde dabai* yra vi
sos Rusijos kaimiečių atsto
vų suvažiavimas. Šitas su
važiavimas priėmė rezoliu
ciją, kurioj pabriežia, kad 
visi kaimiečiai stovi už tai
ką be užkariavimų ir mo
kesčių, tik su ta išlyga, kad 
kiekvienai tautai butų pri
pažinta teisė pačiai spręsti 
apie savo reikalus.

Suvažiavimas taip pat 
ragina Rusijos kariumenę 
stoti už laisvę ir ginti revo
liucijos laimėjimus.

DARBININKŲ IR KA
REIVIŲ TARYBA* AN

GLIJOJ.
Pereitoj sąvaitėj Londo

ne buvo suvažiavimas soci
alistų ir kitokių organizaci
jų, kurios priešingos karei. 
Suvažiaviman atvyko 1 ’ 
delegatų. Suvažiavime 
slas buvo pagerbti rusų r< 
voliuciją.

Savo rezoliucijoj suvažia
vimas išreiškė pageidavi
mą, kad Anglijos valgia 
išdirbtų taikos prog’ 
kuri sutiktų su Rusijo 
bininkų ir Kareivių iar\ 
bos obalsiu: „Taika be ui 
griebimų svetimų žemių.”

Beto, suvažiavimas nuta
rė sutverei Anglijoj tokią 
pat Darbininkų ir Kareivių 
Tarybą, kaip Rusijoj. Tuo 
liksiu nutarta padalyti An
gliją ant 13 rajonų, kiekvie
nam rajone sušaukti darbi
ninkų suvažiavimą ir tie 
suvažiavimai išrinks dele
gatus į Tarybą.

Šitos Tarybos tikslas bu
siąs kovoti prieš karę.

REIKALAUJA CARUI 
TEISMO.

žmonės Rusijoj pradėjo 
reikalauti, kad reikia jau 
padaryti carui teismą. Ka
reiviai ir darbininkai Pet
rograde priėmė rezoliuciją, 
kad Mikė Romanovas butų 
uždarytas Kranštato tvirto
vėj, nes iš tenai sunkiausia 
yra pabėgti; Lenino gi pa
sekėjai reikalauja, kad ca
ras su savo ministeriais bu
tų išsiųstas Sibiran į aukso 
kasyklas dirbti.

ROOTO KOMISIJA JAU 
RUSIJOJ.

Rooto komisija jau pribu
vo Rusijon. Kada ji išva
žiavo iš Amerikos, nebuvo 
skelbiama, kad vokiečių 
submarinai kartais nepa
saugotų. Tik dabar paskel
bta, kad Rootas jau Rusijoj. 
Kaip rodos, jis plaukė per 
Japoniją, todei da ims laiko 
pakol jis nuvažiuos 9,600 
varstų nuo Vladivastoko į 
Petrogradą.

$90 TONAS ANGLIES
ITALIJOJ.

Italijoj, Genoa mieste, 
kur sueina viso pasaulio lai
vai. tonas minkštosios ang-

v lies pakilo iki $90.



APIE LIETI VIŲ TAU 
TOS TARYBĄ PET

ROGRADE.

s pamatiniai prin-, 
kos programa ir
> >rganas (partijos i

Pereitame ’ Keleivio” nu 
meryje mes perspausdino
me iš „Lietuvių Balso” 
straipsnį apie Įsteigimą Pe
trograde 
Tarybos, 
kad toji 
laikinąjį 
valdyti ir 
tan įėjo visu srovių 
vai, pradedant

Lietuvių Tautos 
Tenai pasakyta, 

taryba išrinko jau 
komitetą Lietuvai 

kad tan kcmite- 
atsto-

♦ ai, yi aav’ iai. v SOČIUI 
ir baigiant tokiais murzi 
nais klerikalais, kaip "kra 
molos malšintojas” kun 
Laukaitis.

Mums šitokia kombi
nacija pasirodė daugiau 
negu keista. Mes sta
čiai negalėjome suprasti, 
koks gali būt reikalą- pir
meiviams dėtis 
šimčiais. ypač 
laiku, kuomet 
ūpas yra grynai 
nis ir su caro

su uodą 
daba.tiniv 

visuomenė 
revoliuci 

nis ir su caro šalininkai? 
sėbraujant galima tik su 
kompromituoti savo - ardą 
Sakytume, gal pirmeiviai i 
nėjo ton tarybon ir "Lietu 
vos Valdymo Komitetan' 
tilb tikslu, kad išsiderėju: 
Lietuvai kuodaugiausia te 
šių. Bet tuomet kįla dideli: 
klausimas: argi vieni pir 
meiviai negeresni vardą bu 
tų turėję ir ar negeriau i ji 
reikalavimus revoliucini: 
Rusijos proletariatas butų 
žiūrėjęs, negu susidėju? 
jiems su atkakliausiais re 
voliucijos priešais? -Jui 
vadovaujančią rolę Rusijo. 
dabar lošia revoliucinė Dar 
bininkų ir Kareivių Taryba 
Ji gali pritarti tiktai revo 
liucijonierių ir socialistų 
reikalavimams, o ne to 
kiems revoliucijos prie 

kaip kun. Laukaiti; 
ir kiti jo plauko žmonės 
Susėdėdami su tokiais juod 
vamiais, pirmeiviai gali tii 
užkenkti Lietuvos reika 
lams, nes Rusijos revoliuci 
jonieriai, matydami tokių 
kombinaciją, gali pasiprie 
sinti Lietuvos autonomijai 

Šitai turbut suprato jai 
ir Petrogrado pirmeiviai 
nes atėjęs dabar "Lietuvii 
Balsas” praneša, kad sočiai 
demokratai ir socialistą 
liaudininkai nutarė jau iš t< 
„Laikinojo Lietuvos Valdy 
mo Komiteto” išstoti; ji< 
nutarė taip pat išeiti iš visi 
komisijų ir nuimti savuji 
kandidatūras į Lietuvos ad 
ministraciją.

Taip ir reikia. Klerikala 
gali dabar skirti patįs savi 
į Lietuvos valdytojus, ( 
liaudis paskui išrinks sočia 
listus. Laukaičiai su can 
medaliais laisvoj Lietuvo 
nepltvalo viešpatauti. Jiem: 
vieta tenai, kur caras.

rašo, kaip Protopopovas te
nai jaučiasi:

"IVotopopovas skundėsi, 
kad kalėjimo gyvenimas per
daug šiurkštus, kad jis jokiu 
budu prie jo priprasti negalL. 
kad maistas jam nepatinkąs, 
kad duoną ne gana gerai kepą, 
kad lova nesmagi...

"Komisijos nariai buvusiam 
ministeriui pastebėjo, kad jam 
laikas butų jau priprasti prie 
tos minties, kad dabar jis jau 
ne Dievo pateptinis, o tardo
mas areštantas ir turi būt pa
tenkintas kalėjimo gyvenimu, 
o tuo labiau, kad būdamas mi- 
nisteriu jis pats tuos kalėji
mus statė ir laikė juose tūks
tančius kovotojų už Rusijos 
laisvę.
Apie „keistus darbus” 

Protopopovo "Russkoje Slo 
-o" štai ką pasakoja:

"Pasirodžius tyrinėjimo ko
misijai. Protopopovas pradėjo 
žegnotis ir žemai kloniotis. 
Paskui gana ilgai jis buvo ap
simetęs išėjusiu dėl tikėjimo 
iš proto, citavo biblijos ir %- 
vangelijos tekstą ir bandę ne- 
atsakynėti i klausimus. Bet 
pamatęs, kad šitokia taktika 
nenaudinga. Protopopovas pra
šneko paprasta kalba ir pradė
jo save teisinti.

"Išpasakojęs savo 'nuopel
nus.’ jis pradėjo aiškinti, kad 
jis pats ’revoliucijonierius’ ir 
savo laiku vos tik nežuvęs nuo 
Stolypino rankos. Tai 
1006 metais, kuomet 
Protopopovas, norėjęs 
s<xiaiistišką laikrašti."

Taigi pasirodo, kad ne 
ienas tik kun. Alšauskas 

>uvo ” revoliuci jonierius,” 
taip jis būdamas Ameriko- 
ė pats gyrėsi. Buvo ir 
langiau tokių didvyrių.

99

buvę 
jisai, 

leisti...

centro
•••>

tai. politiko 
vių tautos ' 
ti savo trr* 
mentas, k 
suėjusi* 
nors -u 
organų 
minėtąf>ui> >■ 
tyves žymes

žymė yra 
cipci, pol 
vedamasai

ko’1
Sudarius partijų pama- 

- ar kitokius lietu- 
rjeanus privalo bu- 
Isgitimacijos rao- 

visos partijos, 
namą jį. kurio

i lietuvių tautos 
brinkimą, pasiekia 
=avo buvimo objek-

»

jrs

Romos trustas greitas tik 
lietuvių katalikų centais pa
statytas bažnyčias savo 
nuosavybėn verbuoti, ’-et 
kada tie lietuviai šaukiasi 
pagalbos, tai tuomet tie 
Dievo tarnai jų nepažįsta.

Taigi. >ulvg šitos rezoliu-; 
cijos. nauj ;i klerikalų par-' 
tija negali vadintis jokiai 
partija, nes ji neturi tų žy, 
mių. kurios skirtų ją nuo' 
jau esančios "krikščionių 
demokratų” partijos, netu
ri kitų pamatinių principų, 
neturi politikas programa. 
Tečiaus klerikalai su tuo 
nesutiko ir pradėjo reika
lauti. kad nauja jų organi- 
zacja butų pripažinta netik 
raitija, l>et dagi "srove," ir 
kad jai butų suteikta lygi 
atstovybė su kitomis srovė
mis. Priėjo prie balsavimo. 
Kadangi balsuojama srovė- 

atžagareiviai turi 
jau pasi-

mis, o
daug tų „srovių 
darę, tai nauja klerikalų or
ganizacija likos pripažinta

KAS SUKĖLĖ REVO
LIUCIJĄ.

lietuvių kleri 
ir kaikurie 

• tvir- 
i • voliuciją Rusi-

A menkos 
kaiai, o su jais 
tautininkai užsispyrę 
tino, kad i voliuciją 
joj sukėlė n? kas kitas, kaip 
tik durna.

KAIP PROTOPOPOVAS 
JAUČIASI KALĖJIME.
Protopopovas—tai buvę: 

prie caro vidaus reikalų mi 
nisteris. Tai yra didelif 
„mošennikas',, didelis suk 
čius ir atkaklus laisvės prie 
«as. Lietuviams jis yra ži 
nomas daugiausia tuo, ka< 
paskutinėmis c-oro viešpata 
vimo dieno mis jis buvo susi 
sėbravęs su Yču. Nelaba 
senai da Protopopovas 
Yčas ir pagarsėjęs aviži 
vagis Gurka buvo apsilankt 
Škotijoj, kur lietuvių kuni 
gas iškėlė jiems puotą ii 
paskui visi musų klerikah 
laikraščiai rašė, kad tai e 
santi didelė „garbė” lietu 
vių tautai, kad tokie „gar 
sųs”vyrai lietuvius aplankę 

Revoliucijai kilus, „gar 
siausis” iš jų Protopopova 
likos tuojaus pasodintas ka 
lėjiman už savo šunybes 
Nesenai pas jį buvo atsilan 
kiusi tyrinėjimo komisij; 
ir ”Russkoje Slovo” dabai

LIETUVOS KLERIKALU 
POLITIKA.

Lietuvos klerikai Rusijo- 
oj elgiasi lygiai taip, kaip 
ų vienminčiai elgėsi Ame- 
•ikoje visokias „tautos ta- 
•ybas” organizuodami ir 
eitas sroves i vienybę šauk
iami. Iš tų pačių žmonių 
ie čia pritvėrė Įvairių drau
gijų, pavyzdžiui, tie patįs 
-yčiai priguli ir prie para- 
>ijų, ir „lietuviškąjį 
:ą” sudaro, jie ir J 
linkai,” 
’susaidė,” ir kuomet prie
ina šaukti koki bendrą su
važiavimą, tai nuo kiekvie- 
įos tų draugijų jie renka 
avo atstovus kaipo nuo at- 
kirų organizacijų.
Lygiai taip padarė dabar: 

r Lietuvos klerikalai. Į 
Prieš karę lietuviai tenai 
urėjo tik ketures aiškiai į 
ipsibriežusias sroves: soči- i 
il-demokratai, Lietuvos de- 
nokratai (dabar socialistai | 
iaudininkai) tautininkai iri 
erikščionįs demokratai ar ; 
laklerikalai. Bet šio- i 
nis dienomis šalia krikščio-: 
įiškujų "demokratų” kleri-i 
ealai sutvėrė sau da vieną 
□artiją, kurią jie pavadino 
'Lietuvių Katalikų Tautos 
Sąjunga.” Nors tarp tų 
lviejų programų jokio skir- 
Iviejų partijų programų jo- 
<io skirtumo nėra, tečiaus 
kiekviena jų nori jau turėti 
ygią atstovybę Tautos Ta
pyboje. Kiti prieš tai užpro- 
estavo, nurodydami, kad 
'Lietuvių Katalikų Tautos 
Sąjunga” nėra jokia parti
ja, nes susideda iš tų pačių 
Jerikalų, ką ir "krikščionis 
lemokratai.” Kilo net klau* 
;imas, ką laikyti partija, ko
dų žymių jieškoti partijoje 
r kas tas žymes turi peržiu
rti ir pripažinti ar nepripa
žinti partijai pilietybės tei- 
•ę. Tautos Tarybos posėdis 
nriėmė šiuo klausimu tokią 
•ezoliuciją:

"1. Vienintelė objaktyvė 
kiekvienos partijos buvimo

Į 

vais-, 
„blaivi- 

ir švento Juozapo

Kaip perejo Registracija
Ivykusis vasario m. pa- 

oaigoje perversmas nušlavė 
šėlusios reakcijos tik viršų 
nes ir tuos senosios tvarkos 

. dyglius—jjoliciją, žandarus, 
kurie stačiai visuomenės 
sielą ir širdį draskė. Atsi
duso laisvai ir mųsų kankin- 
tir.ė liaudis. Bet tai tik bu
vo revoliucijos įžanga. Da
bar gi eina visam Rusijos 
valstybės gyvenime tikroji 
revoliucija. Mainosi mies
tu bei žemietvbiu savvaldv- v * »
bes, mainosi kariuomenės 
sutvarkymas, iškila į visuo
menės paviršių besiorgani
zuojanti liaudis.

Senosios valdžios nuver
time. kiek žinome, visur da-

■ lyvavo ir musų broliai ka-
■ reiviai ir darbininkai.

Kas gi daroma toliau?
Ateina žinių, kad įvairio- 

I se vietose nuversta išvedu- 
sieli tremtinius iš kantrv- 

! bes komitetai, o jų vietoje 
kiti išrinkta.

Girdime, kad darbininkai 
i lietuviai lygiai su kitais 
draugais darbininkais ap- 

. reiškia buržuazijai, kad jau 
[gana juos stumdyti, kaip 
kokius paprastus darbo į- 
raukius, ir reikalauja sau 
žmogaus teisių.

Kįla pasipriešinimas ii 
, juodiemsiems liaudies sielos 
žandarams klerikalams. Tik 
čia reikia nusistebėti lietu 
vių-kierikalų atkaklumu. 
Kuomet jų padėjimo drau 
gai juodašimčiai — rusai 

: kaip Markovas arba vysku
pas Pitirimas, jau pirmomis 

j perversmo dienomis išmesti 
yra iš viešojo visuomenės 
gyvenimo, tuo tarpu lietu 
vių dešinieji klerikalai, su
žinomuoju kun. Laukaičiu, 
priešaky, pasitikėdami, kad 
musų liaudis dar neatsipei
kėjusi nuo caro despotizmo, 
išdrįsta lįsti prie tos pačios, 
liaudies ir jai atstovauti, 
nors dar vakar gyrėsi caro 
tarnams jai (liaudžiai) į 
veidą spjaudžius- Ir kada 
prasiveržia žmogaus sąži
nės pulsas, kuris liepia pa
žangos prisiekusiems trug- 
dytojams klerikalams pasu, 
traukti iš revoliucijos kelio, 
šitie, mušdamiesi į krutinę, 
šventvagiškai jungiasi prie 
revoliucijos darbo. Lietu 
vių liaudis, bestiprindama 
savo ekonominį bei politini 
padėjimą, nepasakė dar sa
vo paskutinio revoliucinio 
žodžio klerikalizmui. Tą žo
dį, žinoma, pasakys organij. 
zuota liaudis, nes sutikti ji 
senai jau yra pasiruošę lie
tuvių klerikalai, pasinaudo
dami šventais nesusipratu- 
sios minios tikybiniais jaus2 
mais.

Kad įkūnijus revoliuciją 
gyveniman, musų darbo, 
žmonės — darbininkas-pro- 
letaras ir vakarykštis žem- 
dirbys-ųkininkas, rankpel- 
nis-amatininkas ir revoliu
cinė šviesuomenė—visi jie, 
ar užsivilkę kareivių rudi
nėmis, ar prirakinti prie sa
vo nuolatinio darbo,—visi 
jie turi paduoti vienas ki
tam draugišką ranką, kad 
sutrupinus paskutinius juos 
varžančius pančius—kleri
kalizmą ir kapitalizmą.

Todėl, įgavus dabar žo
džio, spaudos ir susivieniji
mų laisvę, pasidaro musų 
liaudžiai daug lengviau su
siprasti, kad žinojus, kas 
jos draugai, o kas priešinin
kai arba suvedžiotojai, kas 
ją veda vieškeliais prie ben
dros darbo žmonių gerovės, 
o kas daro skirtumą tarp 
pašauktųjų darbo žmonių 
ir išrinktųjų ir rodo jiems 
šunkelius.

Tuo tikslu darbo žmo
nėms tarnauja jų reikalus 
ginančioji spauda, o taip- 
pat labjau susipratusieji jų
jų draugai. Grynai medžia
giniams reikalams apsiginti 
tiesus kelias į prof esi joną*

nai tą agitaciją vedė. Iš tų 
pačių žmonių atsirado išda
vikų, kurie išdavė jį polici
jai ir parėjus iš darbo jį su
ėmė. Kaucijos uždėjo $10, 
000; darbininkai negalėjo 
tokios sumos sudėti, kad jį 
išpirkus, todėl ji nuvežė į 
Kast Cambridge kalėjimą. 
Pastatytas prieš Jungtinių 
Valstijų komisienierių, Ma- 
čionis pasakęs neisiąs karėn 
už kapitalistų reikalus, kad 
ji ir sušaudytų. Kartu su Ma 
čioniu buvo suimtas ir ki
tas lietuvis, Jonas Šervin- 
skis. Abudu jie priklausė 
prie Nonvoodo socialistų 
kuopos. Beto da suimtas ir 
tūlas Vesoly, lenkas.
Areštuota keli, tūkstančiai.

Registracijai pasibaigus, 
policija ir šnipai pradėjo ne
užsiregistravusius medžiot i 
ir kišti kalėjiman. Iš Wa- 
shingtono pranešama, kad 
išviso areštuotų esą jau ke
li tūkstančiai. Chicagoje 
policija su šnipais padarė 
nakvynnamių distrikte al>- 
lavą, manydama rasianti te
nai daug jaunų vyrų, pabė
gusių nuo registracijos iš 
apielinkės miestelių, ir apie 
25 tokių areštavo.

Areštų buvo Bristolyje. 
Conn.; Scranton. Pa.; 
Seattle, Včash.; Mason City, 
Ia.: Liūtie Rock, Ia.; Law- 
rence, Mass-; Providence, 
R. I. ir kitur.
Veik du užsiregistravusiųjų 

trečdaliu priešingi ka- 
riumenei.

Registracijos dienoje ka
pitalistų spauda šaukė kiek 
drūta, kad žmonės eina re
gistruotis su didžiausiu en
tuziazmu, o tas, girdi, kuo- 
aiškiausia parodo, kad žmo
nės pritaria karei ir nori 
stoti kariumenėn. Bet da
bar ta pati*pltitokratų spau
da praneša, kad veik du už
siregistravusių du trečdaliu 
pažymėjo ant registracijos 
blankų, kad jie nenori eiti 
kariumenėn. Tas aiškiau
sia parodo, kaip žmonės 
„pritaria” karei.
Visus ragina būti šnipais.
Dabar buržuazinė spauda 

ragina visus užsiregistravu
sius. kad jie, kaipo „geri pa
triotai," šnipinėtų savo a- 
pielinkėse ir išdavinėtų val
džiai tuos, kurie nėra užsi
registravę.
Užsiregistravusių skaičius 

pasieks 9.000,000 vyrų.
Kapitalistų spauda jau 6 

dieną birželio paskelbė, kad 
užsiregistravusiųjų skaičius 
siekia 11 milionų skaitlinę. 
Sekančią dieną paskelbė, kad 
6-5 nuošimtis pažymėjo ant 
registracijos blankų kaipo 
priešingi karei ir dėlto rei
kalaują palikimo jų namie, 
mie.

Dabar gi oficialiai skel
biama, kad užsiregistravu
siųjų vardai prisiųsta Wa- 
shmgtonan iš 26 valstijų ir 
Columbia distrikto. Tų 
vardų suskaityta išviso 
4,761,768. Visa šalis, kiek 
jau dabar žinoma,užsiregis
travusiųjų davė 5,372,596. 
Tikimasi, kad kartu su tais, 
kurie užsiregistravo po 5 
birželio, skaitlinė gal pa
sieks 9 milionus. Bet iš 
5 milionų ir 3 šimtų tūks
tančių _ užsiregistravusiųjų 
3,501,456 priešingi karei, tai 
nėra abejonės, kad iš tų ką 
užsiregistravo po 5 d. bii^ 
želio milžiniškoji didžiuma 
taipgi užsirašė priešingais. 
Vadinasi, visuomenės di
džiuma karei nepritaria.

Šalies sekretorius Lan- 
singas sako, kad turįs sąs
kaitą, jog tinkamo registra
cijai amžiaus vyrų yra ša
lyj 11 milionų. Tai kur šeši 
milionai, jeigu užsiregistra* 
visų yra tik 5 milionai?

200 lietuvių ir švedų nuėjo 
tiesiog kalėjiman.

Nepaprastą solidarumo 
Į>avyzdi parodė organizuoti 
darbininkai regist racijos 
dienoje Rockforde, III. Už 
pasini iešinimą registracijai 
policija tenai areštavo 4 dar
bininkus tų tarpe ir vietos 
IWVV. unijos kuopos sekre
torius. Darbininkai tuojaus 
susirinko ir nutarė nei vie
nam nesiregistruoti, o nuei
ti tiesiog kalėjiman ir pasa
kyti. tegul sodina visus. 
Kaip nutarė, taip ir padarė. 
Daugiau kaip 2o0 darbinin
kų, daugelis su savo žmono
mis ir mažais vaikais, susto
jo į eiles ir iškėlę vėliavą su 
užrašu: "Mes priešingi ka
rei," nuėjo prie pavieto ka
lėjime.

Šerifas gavęs žinią, kad 
orie kalėjimo ateina demon- A V
st racija, apsiginklavo su sar
gais karabinais. Bet darbi
ninkai ėjo ramiai ir priėję 
prie kalėjimo vartų pabala- 
dojo i juos. "Ko jus norit ?„ 
paklausė šerifas. "Mes ne
norim registruotis, imk vi
sus mus kalėjiman.” atsakė 
darbininkai.

Šerifas atidarė vartus ir 
pradėjo po kelis leisti juos Į 
kalėjimą. Suleido 136 dar
bininkus, prikimšo kalėjimą 
iki stogo ir kitų neturėjo kur 
padėt. Angių laikraščiai ra
šo. kad tarp suimtų daugiau
sia esą lietuvių ir švedų. Ka
lėjime jie tuojaus išpiškino 
langus ir pradėjo dainuoti.

Karės padėjimas Buttej.
Buttes mieste, Montanos 

valstijoj, registracijos dieno
je priėjo prie susirėmimo su 
policija ir kariumene. Sve
timtaučiai Įtaisė protesto 
demonstraciją ir eidami gat
vėmis šaukė, kacl jie ners 
nei registruotis, nei kariu
menėn. Kaip rašo buržua- 
žiški laikraščiai, "piliečiai” 
užstoję demonstracijai ke
lią ii policija pradėjo proce
siją vaikvt. Negalėdama 
žmonių išvaikyt, policija 
pradėjo šaudyt iš revolve
rių. bet demonstrantai ir to 
nenusigando. Tuomet buvo 
pašaukta kariumenė, kuri 
užsimovus ant karabinų 
durtuvus įsiveržė minion ir 
galų gale iškrikdė ją. Ke
liolika žmonių areštuota. 
.Mieste esąs tikras karės pa
dėjimas. Saliunai ir kitos 
viešos vietos uždarytos, o 
gatvėmis patroliuoja kariu
menė.

Rusų kolonija atsisakė 
registruotis.

Arizonoj, už 9 mylių į va
karus nuo Phoenix miesto, 
yra Rusijos kaukaziečių ko
lonija, kur 300 jaunų vyrų 
visai atsisakė registruotis. 
Jie priklauso prie „moloka- 
nų„ sektos, kuri yra „du- 
choboru” šaka, ir grieštai 
priešingi karei. Ką valdžia 
su jais darys, nežinia.

Lietuvis pastatytas po 
$10,000 kaucijos.

Norvvoode, netoli Bosto
no, policija areštavo lietuvį 
Franą Mačionį, kuris regis
tracijos išvakariuose agita
vęs žmonės nesiregistruoti. 
Jisai dirbo Birdo popieros 
dirbtuvėje Norwoode ir te

Mes kelis kartus 
nurodėm. k id jie niekus pa 
sakoja: me nurodėm. kad 
durna tik tuomet prie revo
liucijos pri ridėjo, kai revo- 
liucijonieri: i senąją valdžią 
jau sugriovė. Klerikalai su 
tautininkai sutikti su tuo 
nenorėjo r vis kartojo 
savo pasak į, buk caro val
džią nuver. įsi durna.

Bet štai dabar atėjo iš 
Petrograd.* Yčo organas 
„Lietuvių i alsas" ir jis pat
virtina tą >atį, ką mes sa
kėm. Numeryje 23-čiam jis 
rašo:

"Pirmi*: 
miršti, ka 
daroininka: 
jos prisidė 
jai kitokį 
reikėjo st 
džios, art

Bet ku-s 
valdžios p;, 
valdžia bu-

-

:sia, turim nepa- 
revoliuciją padarė 
su kareiviais. Prie 
ir buržuazija, bet 

išėjimo ir nebuvo: 
to; arba senosios val- 
aa -evoliucijos pusėn.”

i tu čia senosios 
sėn stosi, kad ta 
o jau sugriauta. 

Pono Yčo prietelius Proto
popovas ir tvirčiausis seno
sios valdž: s šulas buvo jau 
suimtas k kalėjiman užda
rytas. Kaipgi tu čia jo pu
sėn stosi-. Noromsneno- 
roms reikėjo stoti revoliuci- 
jonierių pusėn. Ir ponas Y- 
čas stojo. Stojo visa durna. 

Taip rašo pats Yčo „Bal
sas.”

Tai kągi dabar pasakys 
musų klerikalai ir tautinin
kai, kurie tvirtino, kad re
voliuciją sukėlė durna ?

„partija."
Tokiu budu viena klerika

lų srovė gavo dusyk dau
giau balsų, negu turi kokia 
nors kita srovė.

Žinoma, didelio pavojaus 
tame nėra, nes pirmeiviams 
iš tos tarybos išėjus, ji var
giai kokią rolę laisvoj Lie
tuvoj galės lošti: tas tik pa
rodo klerikalų apetitus, 
nešvarią jų politiką.
LIETUVIŲ DIENA KA
TALIKŲ BAŽNYČIOSE.
Kaip skaitytojams gali 

būt jau žinoma, 20 gegužės 
turėjo būt viso pasaulio ka
talikų bažnyčiose Lietuvių 
Diena.

Kadangi tą dieną pasky
rė pats popiežius, tai dau
gelis manė, kad viso pasau
lio katalikų bažnyčios ati
darys savo kišenius ir kata
likiškai Lietuvai parodys 
tikrą krikščioniką meilę.

Bet išėjo visai kas 
„Darbininkas" dabar 
kad tą "Dieną” net 
sunku buvo surengti.

"Atėjus žiniai apie 
rimą dienos (20 geg.) ir gavus 
iš Šveicarijos Pildomojo Komi
teto ingaliojimą veikti, buvo 
padarytas Brcoklyne suvažia
vimas, kuris, išrinko Amerikai 
veikiantįjį komitetą ir nusiun
tė du atstovu pas apaštališkąjį 
delegatą. Ap. Delegatas nuo 
savęs neapsiėmė ką nors pa
daryti, tad komitetas patsai 
išsiuntinėjo Suv. Valstijų, Ka
nados ir

> vyskupams 
prašymus...
galima buvo spėti, kad tie vai
siai nebus perdidžiausi, kad 
pagaliaus ir vėl didžiąją aukų 
dali sudės patys lietuviai.”
Tai ve, kaip katalikų dva- 

siškija pritarė Lietuvos gel
bėjimui. Apaštališkas (po
piežiaus) delegatas atsisakė 
net ir gerą žodį už Lietuvių 
Dieną tarti. Reikėjo pa
tiems lietuviams svetimtau
čių kunigų prašyti, kad pa
rinktų savo parapijose au
kų. Ir prašomi ne visi jie 
aukas rinko, o kurie nebuvo 
prašyti, tie ir žinoti nežino
jo apie Lietuvių Dieną. Ir 
„didžiąją aukų dali bus su
dėję patįs lituviai.”

Tai ve kiek popiežius „pa
sidarbavo” Lietuvai. Štai 
kiek parodė katalikų bažny
čia krikščioniškos meilės ir 
užuojautos mirštantiems 
Lietuvos katalikams. Ką gi 
tuomet reiškia tas popie
žiaus Lietuvių Dienos pas
kyrimas, jeigu jisai neno
rėjo, kad pasaulio katalikai 
apie tą dieną žinotų? Juk 
ir be jo malonės lietuviai 
galėjo taip-pat Į svetimtau
čius atsišaukti ir tokių pat 
pasekmių turėti.

kita, 
rašo, 
labai 

Girdi: 
pasky-

rašo:
tęsiasi ilgiau.

socialistų 
apsi- 
susi-

į>

Į

!

Pietinės Amerikos 
atsišaukimus ir 

Iš anksto, vienok,

PERSIGANDO SOCIALIS 
TŲ ĮTEKMĖS.

„Naujienos"
"Juo karė

tuo labiau "stiprėja 
intekmė pasaulyje. Tas 
reiškimas iššaukia daug 
rupinimo buržuazijoje."
Toliaus „Naujienos” ci

tuoja vieną laikrašti, kuris 
paduoda iš Luzerno (Švei
carijos) klerikalų organo 
„Vaterlando” ištraukų apie 
socialistų Įtekmės augimą. 
Tasai „Vaterland” labai su
sirūpinęs dideliais socialis
tų laimęymais Šveicarijos 
rinkimuose ir daro šitokį 
„dvasišką apdūmojimą:”

"Tolyn ima vis labiau ir 
labiau išrodyt, kad pagalios 
socializmas, raudonoji Tarp
tautinė, gaus padaryti galą 
(karei) ir padiktuot taiką, 
nesiklausdama valdžių ir net 
prieš jų valią. Kad plėtojima
sis eina milžiniškais žingsniais 
visai kairion, tatai jaučiama 
ypatingai nuo tada, kai rau
donas gaidys pragydo vidury
je kovo m i nėšio prie 
upės (Pet rograde). 
draskomas;:! pasaulis 
suprasti laiko ženklus, 
suprast abudu poliusai, 
donas ir Bėrimas, jeigu dar 
kuriam jųdviejų trūksta su
pratimo, ir tai pirma negu 
jiemdviem pasirodys pervė- 
iu...”

• •

Ne vos 
Karės 
turėtų 
turėtų 

Lon-

Vadinas, tas klerikalų or
ganas bijosi, kad „raudo
nas gaidys” neužgiedotų 
Berlyne ir Londone, t. y., 
kad Vokietijos ir Anglijjos 
socialistai nepadarytų taip 
su savo valdonais, kaip Ru
sijos socialistai padarė su 
savo „dievo pateptiniu.” Tai 
ve kas rupi katalikų dvasiš- 
kijai—saugojimas karališ
kųjų sostų. Bet vargiai jau 
ji juos apsaugos, vargiai po 
šios karės nors vienas „die
vo pateptihis” galės Euro
poj pasiliktu

les darbininkų sąjungas, 
bendruosius gi ir tolimes- 
niuosius darbo žmonių tiks
lus pasiekti—rūpinas politi
nės darbo žmonių socialisti
nės partijos.

Taigi, kuogreičiausia or- 
ganizuokimės kovai dėl į* 
vykdinimo gyveniman tei
sybės bei teisingumo princi
pų, kad galėtų laisvai plė- 
toties žmogaus proto, doros 
ir kūno pajėgos.

N. L.” P. St.
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CHICAGO, ILL.
Apsivedė d. Narkis.

šiomis dienomis apsivedė 
drg. St. Narkis su p-lė St. 
Vitarčiutė (Laimutė). Šliu- 
i»a ėmė civilišką. Drg. St. 
Narkis yra gerai žinomas 
tarp Chicagos progresyvės 
visuomenės, dėl kurios jis 
yra nemažai pasidarbavęs 
veikdamas LSS 81-moj kuo
pai ir 1-toj. Taipgi nemažai 
pasidarbavo Lietuvių Socia
listų Jaunuomenės Lygos 1 
kuopai, kurioj iki paskuti
nių laikų buvo sekreto
rium. Drg. St. Narkis yra 
vienas tų, kurie daugiausiai 
prisidėjo ištobulinimui Jau- 
nuomonės skyrius „Nau
jienose.” Drg. St. Narkis 
žinomas yra ne tik Chicagie- 
čiams, bet ir Wisconsinie- 
čiams, ypač Racine, Wis., 
kur nemažai veikė socialistų 
Partijoj ir prie L. Š. F. Sky
riaus. P-lė St. Vitarčiutė 
taij)gi yra gerai žinoma Chi- 
cagiečiams ir Binghamton’o
N. Y. lietuviams kaipo veikė
ja ir deklamatorka. P-lė St. 
Vitarčiutė rašinėdavo eiles 
į „Naujienas” ir į „Kardą” 
po slapivardžiu (Laimutė). 
Laimingos kloties jaunai po
rai.

CLEVELAND, OHIO. 
Prakalbos.

Gegužės 30 ir 31 dienomis 
čionai buvo L. S. pašelpinės 
dr-tės "Laisvės” ir M. P. S. 
24 kuopos surengtos prakal
bos. Kalbėjo Valparaiso u- 
niversiteto studentai: And- 
riulevičius ir Bimba. Žino
ma, kaipo studentams daug 
kas atleistina. Kaip vieno 
taip ir kito prakalboje per
daug tuščių frazių. Ypatin 
gai kalbant apie rimtus,kaip 
tai šeimyniško gyvenimo 
klausimus, nenuosaknmų ir 
tuščių žodžių reikia vengti, 
nes prakalba netik kad ne
atneša naudos, bet priešin
gai žmonėse palieką įspūdį, 
kad kalbama apie nesupran
tamus dalykus.

Kalbėt apie fiziologijos 
principus, apie ką musų vi
dutiniškas žmogus tiek turi 
supratimo, kaip apie dangi
šką gyvenimą, tai tuščias 
laiko eikvo:imas.- Nežinau, 
iš kur musu kalbėtojui p. 
Bimbai puolė galvon ta ži
nia, kad moterims gavus ly
gias su vyrais teises, busią 
užginta jaunesnei 21 metų 
merginai tekėti už vyro, o 
vyras, kuris tokią merginą 
prikalbintų ankščiau paskir
to laiko į šeimynišką gyveni
mą "turi būt žvėris”... Et, 
geriau, vyrai paliktumėt ši
tokias tėmas, savo prakal
boms imkite temas iš darbi
ninkiško gyvenimo, kurias 
ir jums bus lengviau išgvil
denti ir publika geriau išve
džiojimus supras.
Kunigas pataria išdavinėti.

Nuo paskelbimo karės ku
nigas kiekvieną savo pamok
slą pašvenčia agitacijai už 
karę. Tokį juodą darbą ga
li varyti tik paskutinis kapi
talo samdininkas, pardavęs 
savo protą tiems, kurie iš 
žmonių kraujo ir nelaimių 
šaltinio traukia sau milži
nišką pelną. Rodos nieku 
budu iš kunigo burnos nega
lima butų tikėties tokios agi
tacijos už žmonių skerdynę, 
kaip musų katalikai kas ne- 
deldienis girdi iš savo gany- 
tojaus.

Tas „tėvelis” nesidrovi net 
šitaip skelbti: „Bukite pri
sirengę, nesibijokite, nelau
kite užraginant, bet eikite 
patįs. Kurie bandys slaps- 
tyties, giminė ar brolis, y- 
pač ’cicikus’ išduokite, te
gul juos sušaudo ar pakaria 

• Už tai jums Dievas šimte-

riopai atmokės. Musų šalis 
bus ajiginta”....

štai žodžiai Kristaus ka
ralystės steigėjo. Judošius 
išdavė vieną žmogų, už tai 
yra pasmerkiamas, bet kaip 
turi būti pasmerktinu šitas 
musų Judošius, kuris ne tik 
pats, liet ir visiems kitiems 
paklusniems katalikams lie- > 
pia net gimines ir brolius 
išdavinėti, kad juos sušau
dytų ar pakartų, vien dėlto, 
kad jie nenori eiti žudyti 
jiems visai neprasikaltusių 
žmonių.

Sakau, tik ir kantrybė 
tų musų katalikų, kad to
kiems savo Judošiams nepa
rodo durų lauk iš Kristaus 
šventinyčios.

žemės žiedas.

ROCHESTER, N. Y. 
Iš darbininku judėjimo.
Nesenai vietos socialistų 

organizacijų bendromis spė
komis surengtas čionai įvy
ko viešas susirinkimas Ru
sijos revoliucijai paminėti. 
Daugiausiai tam pasidarba
vo LSS 7 kuopa. Prakal
bos buvo keturiose kalbose. 
Aukų revoliucijai paremti 
surinkta 74 rubliai. Pini
gai pasiusta tiesiog Petrog- 
radan d. M- Čeheidzes var
du.

LSS 7 kuopa taipgi suren
gė sąjungos keliaujančiam 
organizatoriui d. J. V. Stil- 
sonui prakalbas. Draugo 
Stilsono prakalba padarė Į 
socialistų partijos agitaci 
Sąjungos namui suaukauta 
75 doleriai. Paskolos čia 
gauta keli šimtai, vadinasi 
prakalbos atnešė sąjungai 
no davė $165.00.

Sekančią dieną d. Stilso- 
nas kalbėjo kuopos susirin
kime apie sąjungos reika
lus.

Anglų socialistų vietos lo
kalus turėjo koncertą, kurio 
pelnas skiriamas rudeninei 
socialistų partijos agitaci. 
jai. Koncertas visais at
žvilgiais gerai pavyko. Tel- 
no davė $165,00.

Tas pats lokalas taipgi su
rengė prakalbas, pakvies
damas už kalbėtoją autorių 
knygos „Karė—dėl ko?,” d.
G. R. Kirpatricką. Nors 
oro butą netikusio, tečiaus 
publikos prisirinko pilna 
Lyceum milžiniška svetainė.

Lietuvių progresyvė vie
tos srovė pastaruoju laiku 
neteko kelių veiklių savo 
veikėjų, kurie išvažiavo ki
tur sau buveinės jieškoties. 
Apgailestaujame, bet nenu
simename. Gyvenimo ratas 
sukasi ir asmenis maino, 
bet musų darbininkiškas ju
dėjimas vis auga ir plečiasi, 
nors turbut jokioje valstijo
je taip ne viešpatauja kazo- 
kizmas kaip New Yorko val
stijoje. K. A. Kuopietis.

HARTSHORNE, OKLA. 
Iš musų padangės.

Čionai randasi nemenkas 
lietuvių būrelis, bet jokio 
veikimo tarp jų nesimato. 
Laikraščių mažai kas skai
to (bet ”Keleivio” skaityto
jų porą tuzinų čia turime. 
Red.), kiti ir skaityti nemo
ka.

Susidariusi šaika vaik
ščioja po stubas tarsi pa
samdyta ir daro juokus iš 
tų, kurie skaito "Keleivį,” 
„Kardą” ar kitą pirmeiviš
ką laikraštį. Toji šaika su
sideda iš 4 porų vyrukų. 
Koks tikslas jų tokios misi
jos, kolitas nežinoma. Lie
tuviams vertėtų patirinėti 
ir tiems juodosios armijos 
žandarams visur parodyt 
kur duris, kad daugiau ne
mėgintų landžiot po sveti
mus butus, sėti nesutikimus 
ir demoralizaciją.

ELIZABETH, N. J. 
Skaityk ir nesijuok ir busi 

tautietis.
Apie ketvirtas meno tam 

atgal vietos lietuvių tauti
ninkų grupelė surengė vai
de T. M. Orgijos prakalbas, 
pakviesdama kalbėti J. O. 
Sirvydą. Tasai žinomas re- 
negantas išniekinęs socia
listus, paėmė anglų kalba 
leidžiamą laikrašti, kuria
me radęs protesto prieš ka
rę rezoliuciją, pasmerkė ją, 
kam joje reikalaujama, kad 
karės klausimas butų paleis
tas visuomenės nubalsavi- 
mui. Girdi, ką paprastas 
darbininkas (matomai norė
ta pasakyt prastas muži
kas) gali suprasti apie ka
rės reikalingumą ar nereika
lingumą. Pavizdžiui tam 
privedė T. M. D. referendu
mą, kurį reikėjo panaikinti, 
nes paprasti žmonės nesu
prasdami nori balsuoti, ko
kias knygas draugija turi 
leisti. Girdi, kad šitos bet
varkės neleista daryt, tai 
vienas „socialistas” visas T. 
M. D. išleistas knygas nune
šęs į saliuną atidavė už skir 
nerį alaus.

Vaidinasi, referendumas 
yra kenksmingu, nes net so
cialistas už panaikinimą re
ferendumo šitokią piktada
rystę papildo. Hm. Jeigu 
ištikrujų taip ir buvo, tai ta
sai minimas socialistas ati
davė savo knygas, bet mes 
žinome, kad referendumo 
neapkenčia ir ji panaikino 
tie žmonės, kurie ne savo 
atidavė, bet drgiojs knygas 
oasisavino. Kas-kas, bet p. 
Sirvydui apie Tėvynės Mylė
tojų Drgijos knygas never
tėtų niekad nei prisiminti, 
nes visuomenė gerai žino, 
kaip jis su knygomis pasiel
gė.

Kaslink karės, tai visai 
kitas dalykas. Jei karė ne
ša visai visuomenei didžiau
sią skriaudą, jei dėl karės 
tik darbininkai turi aukaut 
savo gyvastį, sveikatą, šei
mynišką laimę ir savo kūdi
kių ateitį, tai kaip drįsta to
kie žmonių nelaimių sėjikai 
□ašakoti, kad ne darbinin
kams reikia spręsti apie ka- 
•ę? Kaip jus, begėdžiai, drį
state niekinti tuos, kurie at
sisako eiti į karę, kurią jus 
surengiat. Eikite į ją patįs 
ir mus palikite, nes karė ne 
musų reikalas.

Sirvydas tuojaus ant vie
tos buvo sukirstas. Tuo
jaus prirodyta, kad Sirvy
das meluoja, buk socialistas 
pragėrė T. M. D. išleistas 
knygas; kad taip pasielgti 
galėjo tik T. M. D. narys. 
Sirvydas negalėdamas nei į 
pirmą jam padarytą užmeti
mą atsakyti ir pamatęs, kad 
daugybė reikalauja balso, 
rovė nuo pagrindų.

/ Kaip minėjau, visa tai jau 
senai buvo. Žmonės, pasi
juokę iš sukirstų tautininkų 
jau ir užmiršo visą tą tauti
ninkams nemalonų atsitiki
mą, bet štai 10 d. gegužės, š. 
m., T. M. D. 49 kuopa pra
neša d. F. P., kad atvyktų į 
minėtos kuopos susirinkimą 
ir prirodytų ar tos "prager
tos” knygos nebuvo daugiau 
vertos, kaip 5 centai, arba 
prisipažintų kaltu esąs.

Į šitokią, nesąmonę ga
lima buvo jokios domos 
neatkreipti. Tečiaus, kad 
tautininkus sveikiau pro- 
taut pamokinus, d. F. P. at
sako laišku, kad su pakvieti
mu sutinka, tik reikalauja, 
kad tai butų ne dr-gijos, bet 
viešas susirinkimas, kur 
plati publika galėtų daly
vauti ir spręsti. Tautinin
kai nerasdami kitokio išė
jimo, atsako, kad viešą susi
rinkimą jie sutinka sureng
ti, tik F. P. turi pirma pri- 

tie vargšai, i 
ubagai, kad jie tuomi socia
listus jau sukirto, nors aiš
kiai priparodė savo žemą 
baikštumą stoti viešai prieš 
publiką ir parodyt savo ar
gumentų tvirtumą. Reikia 
būti paskutiniais pliuškiais, 
kad nesigėdijus girties to
kiu socialistų "sukritikavi- 
mu.” Nedarykite juokų iš 
savęs, bėdini jus prastuo
liai!

MIDDLEBORO, MASS. 
Kemėšis garsina „Keleivį.”

Birželio 3 d. čionai Įvyko 
S. L. R. K. kuopos sureng
tos prakalbos. Kalbėti at
važiavo kunigas Kemėšis su 
keturiais savo gizeliais, sa
kęs „Darbininko” bendra 
darbiais.

Žmonių susirinko nedaug, 
palyginus su tuo skaičiumi, 
koks čia paprastai susiren
ka į socialistų parengtus vie
šus susirinkimus.

Kun. Kemėšis pirmiau
siai gana rimtai aiškino S. 
L. R. K. reikalus ir kvietė 
rašyties Į kuopą- Bet nie
kas nesirašė, tai perstatė 
šv. Juozapo sąjungos sekre
torių Karosą. Šis pasisakė 
kalbėsiąs apie darbininkų 
reikalus, bet kalbėjo dau
giausiai apie „Žvirblį,” be
galo jį girdamas. Prasta 
tiek savo tavorą girti. Pas
kui pradėjo niekinti darbi
ninkų sąjungas, tik neįvar
dijo kokios tos sąjungos. 
Kart-kartėmis suminėjo so 
cialistus, bet nieko aiškaus iš 
tos jo kalbos negalima buvo 
suprasti. * Žmonės pradėjo 
nerimauti, tai šv. Juozapo 
susaidės sekretorius pradė
jo prašyt, kad žmonės rašv- 
tusi į šv. Juozapo sąjungą, 
už tai jie gaus "Darbininką” 
tris kartus per sąvaitę. Bet 
nieks nesirašė ir šv. Juoza
po sąjungos kuopos suorga
nizuoti nepasisekė.

Antru kartu kun. Kemė
šis išėjęs kalbėti pasakė, 
kad sužinojęs, jog i prakal
bas susirinko vieni socialis
tai. Labai kunigėliams 
prasta, kad katalikai eina 
tik socialistų pinku'bų kiau- 
syties, o Į kunigų prakalbas 
eina tik socialistai, kad go
riau savo klesinius priešus 
pažinus. Kemėšis bent sy
kį pasakė teisybę, kad esą 
tai labai liūdnas padėjimas 
(žinoma, kunigijai), jeigu 
katalikai taip snaudžia, tai 
socialistai tuoj pradės ant 
sprando joti. Čia jau sume
lavo. Socialistai niekam 
ant sprando nejoja, nejos 
netik katalikams, bet ir ku
nigams, tik jie nuo savo ir 
nuo liaudies sprandų visus 
jojikus numeta. Štai delko 
kunigam liūdna. Girdi, 
mes katalikai tik meldėmės 
ir ramiai gyvenom, o socia
listai su laisvamaniais nuė
jo pirmyn. Ir mat tuos ku
nigams jau sunku pasivyti 
ir pasižaboti. Bet jeigu ir 
katalikai liausis poteriavę ir 
ramiai gyvenę, o pradės pro
tauti, tai kunigėliams ir vi
sai avelių nebeliks, reikės 
eiti negut žąsų ganyti. Ga
lų gale po tų raudų pasigy
rė. kiek nuopelno padaręs. 
Girdi, socialistų laikraštija 
turėjo 30,000 skaitytoju, 
tautininkų 18,000, o katali
kų vos kelis tūkstančius. 
„Žvaigždės” visai niekas ne
nori skaityti, „Draugas” tik 
kunigams kraustė kišėnius, 
bet dabar, girdi, mes jau 
pralenkėm tautininkus, pa 
sivysim ir socialistus. Tik 
vargiai kada nors pasivysiu 
maniau sau beklausydama. 
Kemešio raminimosi.

„Keleivį” kun. Kemėšis 
gerai čionai išgarsino, kaipo 
geriausį „bedievybės”—aš 

no tuo, kad kaip saulutė už
švis, tai socialistų neliks.

žinoma, kad žmonijos 
dvasiai iš kunigijos mokslo 
saulutė užšvist negali, nes 
tas mokslas remiasi tik me
lais, prietarais ir žmonių 
tamsumu. Kaip tik nušvin
ta žmogui akįs ir jis pamato 
teisybę, tai jis jau ir socialis
tas, reikalaujantis, kad pa
saulyje viešpatautų laisvė, 
meile ir žmonių bro’vbč. Va
dinas, mokslo šviesai paki
lus nyksta senas tamsybės 
pasaulis, sykiu ir tikėjimai į 
nebūtus daiktus. Taigi ku
nige Kemeši, nėra reikalo 
savęs raminti saulutės už- 
švitimu, nes ji gali užšvisti 
tik toms plačioms minioms, 
kurias jus laikote po tamsos 
antvožu.

Po kun. Kemešio prakal
bai pasipylė klausimai. Pra
kalbų vedėjas neduoda bal
so nei vienam, tik liepia ant 
popierėlių klausimus para
šyti. Pasipylė ir popierėlės. 
Tarp kitokių klausimų, kun. 
perskaitė ir šitokį: „Ar Die
vas taip paliko, kad kun. 
Žilinskas nuo ’ manęs imtą 
5 dolerius už mažą blynelį?” 
Kemėšis tuo išsiteisino, kad 
jam peržema atsakinėti į to
kius klausimus ir todėl nei 
kitų neatsakęs nuėjo šalin 
nuo pagrindų.

Vietinis gyvenimas.
Šis miestelis guli gana 

gražioj vietoj. Aplink gra 
žus laukai, dauginusiai gi
riomis apaugę. Pats mies
telis paskendęs medžių ža- 
liumvne. Vasaros metu čia 
gyvent gana smagu. Tik gai
la, kad dėl mažumo merginų 
jaunimas čia nepasilaiko. 
Merginom čionai gyvent ga
na patogu, nes čeverykų iš- 
dirbytėje darbas galima gau
ti ir uždarbiai neprasti.

Lietuvių pirmeivių skai 
čius čia smarkiai auga. Iš 
200 čionai gyvenančių lietu
vių daug didesnė pusė pir
meiviška. Daugiausiai į čia 
pareina „Keleivio”, "Lais
vės,” "Kovos” ir "Nanjie 
nų.” Socialistai gana veik
lus. Darbuojasi, platindami 
apšvietą per literatūrą ir 
prakalbas. Kadangi čionai 
nėra lietuviško kunigo, tai 
ir lietuviai sutikime gyvena 
ir gana sparčiai apšvietoje 
progresuoja.

H. Kričeris.

VVINIFRED, MONT. 
Iš lietuvių ūkininkų 

gyveninio.
Montanos valstijoje jau 

randasi nemažas būrelis lie
tuvių f armerių, jau kiti nuo 
senai čia apsigyvenę. Visi 
jį turi reikalingas ūkei ma
šinas, daugelis net ir auto
mobilius turi.

Montana valstija priguli 
prie šiaurinių valstijų, dėlto 
čionai žiemos būna ilgos ir 
šaltos, bet oras labai svei
kas. Ūkininkai sėja dau
giausiai žiemkenčius pasė
lius. Pereitą žiemą dėl di
delių šalčių beveik visi 
kviečiai iššalo taip, kad rei
kėjo pavasary atsėti vasari
niais kviečiais.

Balandžio pabaigoje ūki
ninkai pradėjo laukus dirb
ti, bet gegužės 29 ir 30 pri
snigo daugiau kaip pėdą 
sniego.

Kada žiema būna trum- 
l>esnė ir lengvesnė, tai javai 
čionai puikiai užauga. Iš 
vieno akerio žemės galima 
gauti po 50 bušelių kviečių, 
avižų gi nuo 100 iki 125 bu
šelių nuo akerio. Bulvės 
taipgi gerai auga. Žemė 
čia gana derlinga. Tik že
mė čionai gana brangi. Mo
kama po 35 ir 50 dolerių už 
akerį. Farmeriai r* 

kiausia f armėnams gauti 
darbininkų, nors mokama 
po 50 dol. mėnesiui, duoda
ma valgis ir butas, tečiaus 
darbininkų trukumas gana 
didelis.

Taipgi trūksta darbinin
kų ir aukso kasyklose, kur 
mokama po 3.50 ir 5 dole
rius dienai. Karė tą truku
mą padarys da didesniu.

Maisto brangumas ir čio
nai vis eina augštyn. Už 
bulvių svarą mokama dabar 
5c. Cukraus šimtas svaru 
—$10.50. Avižų šimtas
svarų—$3.00. Kviečių bu
šelis $3.45. Suprantama, 
kad iš farmerių jų produk
tą superka maisto trustas. 
o paskui ir farmeriai iš to 
trusto pirkdami 
tiek turi mokėt, 
taip negalima versties 
kia tvarka, todėl ir socia
lizmas tarp farmerių plati
nasi. Andrius Bakchus. 

MONTELLO, MASS. 
Nusižudė dėl karės

2 birželio šių metų, persis 
kvrė su šiuo pasauliu viena* 
iš musų idėjos draugų, Pra
nas Urbunas, vyras 27 metų 
amžiaus. Kuomet paskelbė 
registraciją nuo 21-31 metų. 
P- Urbunas, būdamas vienas 
iš tų metų, labai susirūpino. 
Birželio 2 dieną vienuoliktą 
vai. prieš pietus, einant 
traukiniui iš Brocktono Į 
Bostoną, jis padėjo galvą 
po traukiniu ir likosi užmu
štas. Eidamas iš namų jis 
•>aliko dokumentą, kuris liu
dija, kad jis nusižudo dėlto, 
kad nenor žudyti kitų 
žmonių. Štai ištrauka iš 
laiško, kurį atrado 
mirties.

”Montello, Mass. 
Gegužės 30, 1917 m. 
”Brangųs Draugai ir Drau
gės!

"Aš, žemiau pasirašęs, at
sisveikinu su jumis visais, 
sykiu ir atsiprašau jūsų už 
mano jums padarytus nes
magumus... Bet ką padary
si, kad aš kitaip negalėjau 
pasielgti...

"Prakeiktas kapitalizmas 
oražudė mano motina, tvva 
ir brolius, ir išplėšė širdį 
mieliausiai Draugei, kat
ra tik buvo mano vienatine 
meilė ir patieka, jau per 
kiek metų. Ir tokiu budu 
man niekas daugiau neliko 
daryt—kaip tik eiti į poilsį 
amžiną.

"Žinoma, aš už tą jų visą 
padarytą skriaudą turėjau 
bent atkeršyt, bet kad ma 
no jau tokia širdis, kad nė 
biauriausiam savo neprie
teliui (priešui) nenoriu blo
go padaryt, tad šį sykį ne
galėjau išdrįsti to padaryt! 
Todėl, greičiau eisiu ten, 
kur jus dabar mane matot.

"Jums, prakeikti žmonių 
kraujo siurbikai—kapita
listai ir visokie Romos agen
tai—kunigai— aš jums vė
linu kuogreičiausiai pražū
ti ir dar biaurėsnės mirties, 
negu mano’...

"Laidokite, kuopigiausiai, 
kad patiems kiek liktų... ir 
malonėkite pranešti vald
žiai, kad atvažiuotų mane 
užregistruoti į karę, nes da
bar iš manęs bus geras ka
reivis!

"Likite sveiki! ir aš einu 
atsigulti ant amžių!!!

"Pranas Urbunas.”
Prie to, jis liepia išsida

linti jo turtą giminėms po 
lygią dalį. Ant mylimosios 
jo merginos paveikslėlio, ra
do parašytus šiuos žodžius: 

"Mano mieliausia! Atleis
kite man, už mano pražūtį! 
aš einu ant amžino poilsio.... 
Te krinta prakeiksmas ant 

čionai kapitalistų už mano mirtį ir

dvasiškijos!... Aš esu nekal
tas!... Pranas Urbunas.”

Gedėtuvės buvo nedėlioj, 
3 vai. po pietų, Lietuvių T. 
Name, su gražia iškilme. 
Pirmiausiai p. Z. Jankaus
kas ir P. Balsys, pasakė po 
trumpa prakalbėle, L. M. D. 
choras po vadovyste komp. 
M. Petrausko sudainavo 
Darbininkų Dainą: Jau akįs 
atsivėrė, Lietuvos hymną ir 
Marsalietę. Žmonių ant 
laiduotuvių prisirinko labai 
daug. L. M. D. ir T. R. 
„Viesulą” paaukavo po gra
žų gėlių vainiką. Palaidojo 
ant Melrose kapinių netoli 
Brocktono. Velionis paėjo iš 
Kauno gub., Telšių pav., 
Melvidžių kaimo. Pribuvo 
i Suv. Valst. ? metais. 
Pribuvęs į šį šalį, stojo į ei
les darbininkų, prigulėjo 
prie Algirdo orkestras ir 
buvo LSS. nariu. L. jau- 
siai buvo pamylėjęs darbuo
tės prie teatrališko Ratelio. 
Buvo geras vaidintojas. Tu
riu pasakyti, kad velionis 
buvo gero budo, jautrios 
sąžinės, ir laisvų pažiūrų, 
todėl netekę tokio iš idė
jos draugo pasiliekame di
deliame nusiminime. Lai 
būna jam dabar ramu ilsė
tis po juoda žemele.

Nairietis.

MUSKEGAN, MICH. 
Reikia pasidarbuoti.

Michigan valstijoje gyve
na daug lietuvių didesnėmis 
ir mažesnėmis kolonijomis. 
Ypač tose mažose kolonijo
se lietuviams socialistams 
būtinai reikia pasidarbuoti, 
kad suorganizavus lietuvius 
darbininkus.

Žinia, kad kapitalistas sto
jo su darbinikais kovoj ant 
žūt ar būt. Kapitalas orga
nizuotas, darbininkų mi
nios, reikia pripažint, labai 
mažai susiorganizavusios. 
Socialistai neprivalo snaus
ti, bet įtemti visas savo spė
kas, kad kuoveikiausiai su
organizavus proletariatą į 
šalies politikos organizaci
ja.

Lietuvių kolonijose kaip 
ve: Painesdale, Jackson’e ir 
kitose vietose lietuvių ran
dasi nemaži būreliai, o so
cialistų kuopų visai nėra. 
LSS. XI rajonas turi pasi
rūpinti, kad bent tose minė
tose vietose LSS kuopos bu
tų sutvertos. Reikia tik, 
kad tų vietų, kur randasi 
lietuvių, o nėra socialistų 
kuopos, kad musų veiklesni 
darbininkai praneštų že
miau paduotu antrašu LSS. 
XI rajono sekretoriui, kad 
pas juos galima butų bent 
iš 5 narių suorganizuot so
cialistų kuopą, o rajonas 
pasiųs kalbėtoją, surengs 
prakalbas ir darbą padės 
jums atlikti.

Nesnauskite darbininkai. 
Visas tas blogumas, kokį 
šiandien pergyvename, da 
nėra galutinu* irime 
laukt daug sunkesnių dienų, 
jas pergyvent vargu įsteng
sime, būdami neorganizuo
tais. Tik vienintelėj socia
listų partijoje yra mums 
viltis ir pagalba sunkiausia
me momente. Dėlto subruz- 
kime visi kai vienas!

LSS XI rajono sekr.,
V. V. Vasys. 

Box 177, Muskegan, Mich.

Prie šnipųdonosčikų ar
mijos prisiskaito ir kuni
gija. Visos tos armijos bus 
apie keliosdešimtis tūkstan
čių. Ji visa darbuojasi, kad 
išsiimtus darbininkus i ka
rės frontą. Darbininkai rei
kalingi namie, tat mes pata
riame administracijai, kad 
minėtus dykaduonius išsiųs
tų tuojaus karės frontan, 
o šalyj užtektinai bus duo
nos ir žmonės bus ramus.
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Delei Cenzūros
BURŽUAZIJA EINA 

PRIEŠ \ ALDŽIĄ.

Darbininką ir Kareivių 
Atsišaukimas.

—Tegul bus pagarbin
tas...

—Sveikas gyvas, tėve!... 
Bet kas gi čia? Kurgi ta
vo šoblė? Kur tavo gene
roliška uniforma, tėve?

—Cit, vaike, nekalbėk 
taip garsiai, kad policija ne
išgirstų.

—O ko gi to policijos bi- 
jaisi?

—Aš noriu pasikalbėti su 
tavim apie vieną sekretą, 
vaike.

—Apie ką?
—Aš noriu, kad tu, Mai- 

man pasakytum, ar tai 
isybė, kad socialistų ne
is vaiskan?
—O kas tau apie tai sakė, 

tėve ?
—Aš, vaike, girdėjau apie 

tai saliune kalbant, paskui 
skaičiau apie tai vienoj ga- 
zietoj. Tenai buvo pasaky
ta, kad socialistų turbut ne
ims, ba jie visi priešingi Vai
nai, tai valdžia bijosi, kad 
nesubontavotų viso vaisku 
ar kitokio baderio nepada 
rytų. Taigi aš noriu, kad 
tu, vaike, išvirožitum aiš
kiai, ar tas teisybė, ar ne?

—Kode! tu, tėve, taip su
sirūpinai apie socialistus?

—Aš tau, vaike, negaliu 
to pasakyti, ba tai yra dide
lis sekretas.

—Nejaugi?
—Jessa!
—Bet tu, tėve, visuomet 

man savo paslaptis išpasa
kodavai, todėl pasakysi ir 
dabar. .

—Kažin, ar čia sakyt, ar 
ne?

, -—Kodėl čia nesakyt, tėve, 
kodėl? Ar bent vieną tavo 
paslaptį aš išdaviau 'kam? 
Niekados! Tu pats žinai la
bai gerai, kad man gali vis
ką pasakyt.

—Olrait, vaike, pasaky
siu. Aš nenoriu eit ant vai
nos, todėl užsiregistruoda 
mas pasakiau, kad ir aš 
priešingas vainai.

—Ta:- nieko negelbės, tė
ve, ką tu pasakei. Visi juk 
žino, kad tu esi lietuviško 
vaisku generolas.

—To, vaike, niekas man 
neprirodys.

—Prirodyt tą visai ne
sunku. nes visi žino jūsų 
manievrus ir jūsų palinki
mą prie muštynių. Paga* 

- lios, kam gi tu ir šoblę neš 
. šiotum, jeigu nebūtum ka

res šalininkas?
—Vaike, nekalbėk taip 

garsiai, kad kas neišgirstų. 
Aš tau į ausį pasakysiu, 
kad savo šoblę ir kitus va- 
.jaunus forničius aš taip pa i 

’’ avojau, kad jų jau niekas 
?ras.

'*S,
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—Bet kaipgi tu, tėve, pri
rūdysi, kad tavo sąžinė prie
šinga karei?

—Aš. vaike, užsiregistra
vau, kad aš socialistas. O 
visi juk žino, kad socialistai 
priešingi vainai.

j —Bet visi žino, kad tu. 
tėve, nesi joks socialistas. 
Visi žino, kad tu priguli 
prie vyčių, o vyčiai karei 
nepriešingi. Jie patįs pasi
siūlė kariumenėn. Argi tu 
neskaitei savo štabo tele
gramos, kurią jis nusiuntė 
prezidentui? Tenai aiškiai 
pasakyta, kad 30,000 vyčių 
pritaria karei ir nori, kad 

i prezidentas išsiųstų juos 
Francuzijon prieš vokiečių 
lanuoles. Tas be abejonės 

. vra įrašyta ir jūsų protoko" 
ų knygon ir nuo to jus jau 
įeužsiginsit.

—Vaike, tas knygas mes
• jau sudeginom ir dabar nie 

kas neprirodys, kad mes 
prigulėjom prie vyčių, f1

, kaslink tos telegramos, tai 
nes jos visai nesiuntėm.

—Aha, jau nori užsigint! 
Neužsiginsi, tėve, tenai pa 
sirašo visi Lietuvos Vyčiai.

—Dalibug, vaike, galiu 
pasibažyt, kad mes jos 
nesiuntėm. Mes ir žinot a- 
pie ją nežinojom. Tą pada
lė musų načalstya visai mil
ui nesiklausus, užtai gi mes 
dabar norim visai iškasa- 
vot vyčių vardą, kad val
džia negalėtų mus surasti.

—Visviena, tėve, ar jus 
nuo savo vardo užsiginsit 
ar ne, 30,000 katalikų vai 
džiai yra jau prižadėta ir 

■ ji žiūrės, kad tiek butų. Ne- 
’bus vyčių, tai ims parapijo- 
nus. Taigi išsisukt jums 
nelengva.

—Aš. vaike, nuo parapijos 
i irgi atsisakysiu. Kiti vy
čiai jau atsisakė. Ir jeigu 
tik socialistų vaiskan neims, 
tai mus, vaike, irgi neims, 
ba dabar jau ir mes socialis
tai.

i
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PERKŪNAS TRENKĖ I 
KATALIKŲ BAŽNYČIĄ.

Portlande, Me., iiercitoj 
nedėlioj laike pamokslo per
kūnas trenkė į šv. Damini- 
ko katalikų bažnyčią ir nu
mušė bokštą. Sakoma, kad 
kunigas keikęs socialistus, 
kurie priešinasi karei, ir sa
kęs, kad Dievas užleisiąs 
ant ju kada nors perkūną. 
Tuos žodžius sakant, visa 
bažnyčia likos apipilta žai
bu ir 1,000 susirinkusių 
žmonių apsvaigo nuo tren
ksmo. Pats kunigas bemaž- 
ko nenugriuvęs nuo sakyk- dienos,

i

los.

Sako, despotizmas aršesnis 
negu Vokietijoj.

Buržuazinė Amerikos 
spauda visą laiką kaip įma
nydama raginu visuomenę 
remti visus valdžios suma
nymus. Bet štai valdžia pa
duoda kongresui įnešimą, 
kad įvesti ant laikraščių as
trui cenzūrą. Džingojistų 
spauda, kuri pirma taip en- 
tuzijastiškai užgirdą vo
kiekvieną valdžios sumany
mą, dabar staiga permaino 
frontą ir visa gerkle ima 
rėkti, kad valdžia kėsinasi 
ant žmonių laisvės. Kada 
valdžia nesiklausdama žmo
nių įtraukė šalį karėn, kada 

. nesiklausdama visuomenės 
įvedė priverstiną kareivys- 

■ te, tai ta
mas ant 
kaip lik valdžia palietė ka
pitalistų 
tai kilo
\ ienas Bo tono dienraštis 
šaukia, kad "siūlomoji vald
žios cenzūra yra daugiau 
autokratiška ir daugiau de
spotiška. negu Vokietijų, 
galima butų ką nors pana
šaus rasti arba Vokietija 
gulėtu ką nors panašaus to
leruoti." Girdi:

"Cenzūra ketina uždraus
ti spauzdinti visas žinias 
apie valdžių komisijas, ko
kios guli šią šalį atvykti ar 
per ją pervažiuoti; visas ži
nias apie grasinimus ar suo
kalbius ant prezidento ar ki
tų augštų valdininkų gyvas
ties; visas žinias apie slap
tosios policijos veikimą, kas 
reiškia, jog laikraščiui ne
vi lia bus nei užsiimti apie 
kokio nors piliečio areštavi
mą, nežiūrint kaip despoti
škas ii beteisiškas tas areš
tavimas nebūtų; tolinus šita 
cenzūra žada uždrausti 
'pauzdint visas žinias apie 
kelimąsi šion šalin svetimže 
mių darbininkų, kas neleis 
tų laikraščiui nei užsiminti 
nei užprotestuoti prieš im- 
ot i tavimą čionai ordų dar
bininkų iš Kynų; žada už 
drausti rašyt apie karišką 
laivyną, apie pribuvimą ii 
išplaukimą pirkiybos laivų, 
nei žodžio apie submarinu 
veikimą, apie laivų statymą 
ai sugadintų taisymą, ne? 
žodžio ap'ie vokiečių subma 
rinų karę prieš Anglijos 
prekybą, nei žodžio apie 
Amerikos orlaivių veikimą 
ir nei žodžio apie taikos išiy 
gas arba galimas taikos ta 
rybas."

Išdėstęs pienuojamos cen 
zuros reikšmę ir jos tikslus, 
ta-ai laikraštis aiškina:

'Iš to turėtų būt aišku 
kiekvienam, kas gali nors 
kiek protauti, kad prie šito
kio cenzūros įstatymo, kokį 
valdžia bando priversti kon
gresą priimi, saujalė valdi
ni n k u vestų visus karės rei
kalus, o Amerikos visuome
nei butų uždrausta ką nors 
apie karės bėgį žinoti.

"Valdžios vyrai, kurie 
pradėjo šitą karę, sako, kad 
jų tikslas yra vardan demo- 
.kiatizmo kariauti prieš au- 
cokratiznią.

"Tuo tarpu gi, mes da ne
spėjome aktiviai prie tos ka
rė; prisidėti, o čia jau iš 
mus reikalaujama suteikti 
pr; .’zidentui ir kongresui to
kią autokratišką galę, apie 
kokią Vokietijos kaizeris ir 
sapnuot niekad nesapnavo, 
gilę daug autokratiškėsnę, 
negu Vokietijos žmonės lei
stu kada nors savo kaizeriui 
naudotis.

"Nuo šios karės pradžios 
da nebuvo nei vienos tokios

s nebuvo pesikėsini- 
žinonių laisvės; bet

spaudos reikalus, 
didžiausis lermas 

Bo tono

karės bėgi, apie Vokietijos 
padėjimą, apie taikos išly 
gas ir tarybas.

"Vien tik šitai permau
dami ir šito I ijodamiesi, kad 
ateityje kokie nors asmenis 
valdžioje nepasisavintų ir 
nepanaudotų prieš Ameri
kos žmonės i • spaudą tokios 
autokratiško; ir tironiškos 
galės, musų išmintingi ir 
laisvi protėviai, darydami 
šios šalies konstituciją, ir 
įdėjo jon |>a>argą, kad kon
gresas neku»mct negalėtų 
leisti tokių .statymų, kurie 
varžytų spaudos ir žodžio 
laisvę.

"Ūžreikšdami, kad kon 
gresas negali leisti įstaty
mų, varžančių spaudom ir 
žodžio laisvę, jie gerai žino
jo, ką jie norėjo tuomi pasa
kyti, ir jie aiškiai pasakė 
kad kongrt <as neprivalo 
leisti tokių Įstatymų nei ra 
mvbės, nei karės metu.

"Septynia -dešimts trims 
metams praslinkus, kuomet 
ši šalis atsidūrė baisioj ko
voj už palaikymą Unijos ir 
Konstitucijos, prezidentas 
Lincolna ’ buvo nuolatos ra 
ginamas ati lėti į sali spau
dos ir žodžio laisvę, o Įvesti 
karinę cenzūrą.

"Niekas negalėjo geria’’ 
už Lincolna žinoti, kiek val
džia galėjo turėti nuostolių 
leisdama laikraščiams lais
vai apie viską rašyti, kuo 
met didelė spaudos dalis bu
vo priešinga, o tečiaus didis 
musų Prezidentas nei vienai 
valandėlei nesutiko laužyt 
Konstitucijos mandatus ir 
naikinti laisvą žodi ir spau
dą, mat jis tvirtai likėjo, 
kad ant to rymo visi) musų 
laisvių šventinyčia.'

Padaręs šitokią peržval
gą, tasai dienraštis siunčia 
kongreso adresu šitokią pa
stabą: "Jeigu jus, kongre
so vyrai, esat linkę ar pasi
ryžę šitas konstitucijos gva- 
rantijas sulaužyt, tai jus su 
laužysit duotą tai kon.stitu 
rijai savo prisieką, jus busit 
:šdavikai savo prisiekus, iš
davikai savo žmonių lais 
vės ir išdavikai to pasitikė
jimo, kokį žmonės jumise 
turėjo.

"Mes jums sakom, kad jei
gu mes busime priversti gy
venti po tokia autokratiška 
ir tironiška musų laisvių ir 
teisių represija, tai mes ne- ....—, ____
turėsime teisės vadintis lais- kvietimą ir daly 
vais žmonomis ir kiekvienas 
mus pasakymas, kad mes 
kariaujam už laisvę ir de* Įminti 
mokratizmą, iššauks pašau- rencijos nutarimus. 
Ivj tiktai pašaipa ir panie- rencija 
ką."

Matot, kaip gražiai bur
žujai moka nupasakot apie 
laisvę. Bet tokie laisvės 
šampionai jie pasidarė tik
tai tuomet, kada valdžia už
simanė ir jų laisvę apruhe- 
žinoti. Ir buržuazijos spaud- paskelbimas kuojai, 
žiamas kongresas cenzūros kapitalistų priemonė 
Įstatymą atmetė. tumt tolyn taiką.

Rusijos Darbininkų ir 
Kareivių Taryba ____  s
viso pasaulio darbininkus 
dat vieną atsišaukimą kvie
sdama juos dalyvauti tarp
tautinėj socialistų konferen
cijoj Stokholme. Atsišau
kimai skamba taip:

"Jau 28 kovo Darbininkų 
ii Kareivių daryba kreipė 
si į Europos liaudis, ragin
dama jas prie laikos. Tary
ba tuomet išdėjo abelnais 
bruožais ir savo programą: 
taika be užkariavimų ir 
kont r i buci jų, suteikiam
kiekvienai tautai teisę sprę 
sti apie savo reikalus. Rusi
jos demokratija 
vertus pirmąją 
vyriausybę šitą 
priimti. Tarybai 
žiant, antroji vyriausybė 
šilą programą taip pat priė
mė.

"Bet Darbininkų ir Ka
lt ivių taryba mano, kad 
karė gali būt pabaigta ir tai 
k a i v. kinta vien tiktai dar
bininkiškai sociališkų or 
gan i z ac i j ų pastan gt > m i s. 
Todėl socialistų partijos, 
profesionalės sąjungos ir 
kit is visų salių darbininkiš
kos organizacijos privalo 
vienytis bendrai kovai prieš 
karę.

"Pirmutinis toje linkmė
je žingsnis—tai sušaukimas 

s socialistų kon 
Šita konferenci- 

padaryti galą esan- 
šalių 
visą 

veda

'Thamo Yakavonio baliuj ..............................
Vestuvėse Sakalauskų ..................................
\ estuvėse J. Valungevičių...........................
R. H. White (Manketais davė) ..................
Dienos uždarbiai ir mažesniomis aukomis 

Ant. Ivaškevičius ..........................................
išleido i M. E. Hinkle...................................................

A. P. Loring ...................................................
Manover Trust Co., Boston, Mass..............

Nuo draugiją:
£>V. Petro ir Povilo I)-ja........ ......................
S. L. šv. Kazimiero D-ja ...........................
Šv. Kazimiero R. K. D-ja ................ ..........

Keistučio D-ja..............................
Reformatorių D-ja ......................
Ratelis ..........................................
Ukėsų Kliubas ...........................

I.

I

buvo pri- 
laikinają 

programą 
spaud-

tarptautinė 
t esencijos, 
ja turės 
čiai dabar daugelyje 
‘kitsų vienybei,’ kuri 
musų kovą už taiką 
prie nieko. Šita vienvbę 
būtinai reikia pertraukti ir 
pradėti kovą. šitokį kelią 
mums yra užbriežę visi 
tai plautiniai proletariato 
suvažiavimai-

"Tuo pačiu laiku tokią 
konferenciją šaukti būtinai 
verčia da ir kiti visų šalių 
proletariato ir liaudies rei 
kalai. Todėl visos partijos ir 
organizacijos, atstovaujan
čios darbininku klesa ir su- *■ .tinkančios su šitais musų 
įsitikinimais ir pažiūromis, 
vra kviečiamos dalvvauti 
tarptautinėj socialistų kon
ferencijoj, kurią šaukia Ru
sijos Darbininkų ir Karei 

j vių Taryba.
"Taryba yra įsitikinus, 

kad visos partijos ir orga
nizacijos, kurios priims pa 

yvaus konfe
rencijoj, tuo pačiu jau pasi

ims ant savęs pareigą vy 
gyveniman ii konfe- 

. Konfe- 
i atsidarys katrą 

nors dieną tarp 28 birželio 
ii 8 liepos Stokholme.”

I
I 
j 
i

Jš visos Anglijos spaudos, 
tik vienas "Manchester 
Gvardian" pasakė teisybę, 
kad Wilsono karės tikslų 

Rusijai, yra 
nus-

Bostono Lietuvių Dienos 
Komiteto apyskaita.

Pribuvimai.
Nuo prakalbu 6 d. spalio 1916 ....................
Nuo prakalbą 8 d. spalio................................
Nuo prakalbą 1S d. spalio ............................
Nuo prakalbti 22 d. spalio ............................
Nuo prakalbu 29 d. spalio Faneu ii Hali ... 

Lietuviu Dienoj surinkta ant gatvių ..........
F. Rupkelis surinko .....................................
Kriaučių dirb. surinko M. Dusevičius........
V ik Vaitaitis surinko vėliau .........................
Cilman Brothers Co. (Ine.) .........................
/. Rupkelio dirbtuvėje surinkta ................
Jono Galinio namuose surinkta.....................
lood Robbcr Co................................................
Nuo lietuvių bačkinės lokalo.........................

’.araviėų baliuje ................................. ,...........
A. Sabulio baliuje .........................................

, kad vokiečių laik-jNuo farmerių baliam...............................a...
raačiai negalėtų rašyti apie Klepone baliuje .............................................

$38.21
34.35
35.52
37.38

436.80
5,292.29

17.10
23.52
11.70
15.00
26.70
14.25

134.83
18.00
4.00
6.20
7.75
6.00

17.75
10.50
10.70
10.00

249.60
25.00
25.00
25.00
60.00

510.00
415.00
300.00
55.00
25.00
15.00
15.00 

15.000
12.00
10.00
5.00
5.00 

V, Bon-

D. L. K.
Pagelios 
Jaunimo 
I.lietuvių
Šv. Jono Blaivininkų D-ja....................................................
Lietuvių Labdarystės D-ja....................................................
Lietuvių gaspadinių Kliubas ...............................................
Sul. širdies Viešpaties J. D-ja ...........................................
Liet R. K. Moterų Sąjungos 13-ta kp..................................

1 o $10.00 aukavo: A. L. Filena, G. M. McCoy,
žangi Trust Co., L. E. Kirstein, Jordan Marsh Co., W. Randail, 

K. Šidlauskas, M. Petrauskas, J. B. Gailius, N. Gendrolis, Lietu
viu Kriaučių Co., A. C. liovės.

Po $5.00: Dr. P. Jakimavičius, J. Kazinauskas, O. Dub- 
• aitė, K. Dubraitė, J. Kybort, M. Coran, P. Dalinkevičius, Joseph 
Maynard, M. Curley, F. Mansfeld, J. Kaupis, A. Razgavičius, H. 
A. Hali, P. Parčauskas, F. M. Smith, Arnold Robreto, A. R. 
t’redeak, Z. Arlinskas, J. Carter Co., Cash Co., Carter Co., 
l’urley, K. Lukšis, A. Rudžinskas, P. Tarvainis, K. Vilkas, A. 
Varžinskaitė, V. Jonis, Ig. Kiškis, N. Provision Co., J. D. Colt,
E. J. Ervin, E. A. Harris, Th. J. Golding, M. H. Cavvroll, M. A. 
Faffer, K. Songaila, M. 11. Childs Co., J. B. Cornish, J. Hawlin, 
''. W. Knight, A. R. Frederick, J. M. Doran, J. R. Crosier.

Abelna sutrauka Bostone surinktų pinigų.
Nuo Ddraugijų ............................................................... $1,382.00
Lietuviu Dienoj 1 d. lapkričio ...................
Nuo prakalbu .................................................
Dienos uždarbiu paaukota .............................
Tris po 25.00 .................................................
12 po 10.00 .....................................................
44 po 5.00 .........................................................
Šiaip nuo įvairią balių, Įstaigą ir dirbtuvių

5,292,29
582.56
249.60
75.00

120.00
220.00
447.36

Viso $8,368.81
Iš kitų miestų prisiųsta Bostonan:

Lowell, Mąss............................... *................................ $1,112.05
Middleboro, Mass. ... 
įlydė Park, Mass.........
Le.vington, Mass...........
Nonvood, Mass..............
E.veter, N. II.................

Bostone surinkta

523,84
178.87 
55.06

832.17
135.31

Viso $2,837.24
........ 8,368.81

Viso i Bostono L. D. komitetą Įplaukė....................$11,206.05
Dienos uždarbiu buvo daugiau surinkta negu $249.60, bet 

kurie davė $5 ir viršaus, tai tie visi yra priskaityti prie penk- 
dolerinią skyrių.
, -r .-----------------------------------------------

1*

lt

Išlaidos:
A. M. Martui už prakalbas .............................
Už plakatus.........................................................
S. E. Vitaičio išlaidos .....................................
Faneuil Ilajl išlaidos...........................................
Kun. F. Virmauskui už krasos ženklelius . . . 
Atvirutės delei sušaukimo kelektorių ........
Už vėlukes .........................................................
Am. Ex. už baksukų prisiuntimą .................

Parker Co. už veliavukes.................................
Parker Co. už veliavukes .................................
Boston Badge Co. už guzikus ir raikščius ... 
Cammall Badge Co. veliavukes .....................
K. Šidlausko išlaidos 
A. Matulio išlaidos 
"Keleivio” spaustuvei 
"Ateities” spaustuvei

darbus ...
darbus __
dieną ....

uz 
už

K. Gaidžiui už sugaištą
"Darbininkui” už darbus
St. Mockui už 3 dienas darbo sutvarkyme atskaitos.. 
St. E. Vitaičio išlaidos ....................................................
M. Dusevičiaus išlaidos....................................................
F. Strakausko išlaidos...................................................

Anglą laikraščiams už apg. Lietuviu Dienos...............
St. E. Vitaičio išlaidos ....................................................
Parašymas ir atspausdinimas Liet. Dienos Istorijos.. 
Už Meilės Kieliką (taurę) Hon. Kasieriui Joseph

Maynardui (per Joną Adomavičių) .......................

$4.00
2.00
2.17

19.50
32.00
10.00
59.50

7.28
39.40
14.75

100.00
62.85
11.30
1.50

57.70
78.00
2.00
6.25
8.00
3.30
2.50
2.55

78.82
3.05

22.00

42.10

Viso išlaidų ........................................................................ $679.52
Raudonajam Kryžiui VVashington, D. C. nusiųsta

Lapkrityje 1916 m........................................................$7,800.00
Gegužyje 1917 m............................................................ 2,726.00

Viso įplauką buvo
Viso išlaidą buvo

Išviso $11,205.52
..... $11,206.05
......... 11,205.52

Lieka pas kasierių persiuntimo išlaidoms......................... 53c.
Bostono Lietuvių Dienos Komitetas galutinai užtvirtino 

priduotą atskaitą ir nutarė paskelbti visų lietuvių žiniai vietos 
spaudoje. Tuomi kartu Liet. Dien. Komitetas užbaigė 
darbą ir pasiskirstė . Pinigai išsiųsti Vilniun, 
ruskrta Agronomijos ir Teisių draugijai, o kiti 
Tarės nukent, lietuviams, palikusiai Vilniuje.

Komitetas:
J.

.S.
K. 
K.

Bostono Liet. Dien.

i Ižde globėjai:
L. švagždis.
J. A. Adamavičius,
F. N. Ramanauskas,

savo 
Trečdalis pinigų 
Dr-jai šelpti nuo

Karosas, pirm. 
Mockus, fin. rast. 
Jurgeliunas, ižd. 
Šidlauskas, sp. k.

E.
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KELEIVIS

"Lietuviszkas vaisias“ per
sigando konskripcijos.

Vyčiai degina savo knygas 
ir sakosi esą socialistai 
Kaip skaitytojams jau ži

noma, musų vyčiai nesenai 
mušė prezidentui Wilsonui 
telegramą, siūlydamiesi ka- 
riumenėn. Telegramoj jie 
prižadėjo duoti 30,000 "tik
rų lietuvių patriotų.” Prezi
dento sekretorius atsakė, 
kad juos galima bus sunau
doti, tik jis paabejojo, kad 
vyčių galėtų tiek daug būti- 
Užtai gi kunigų laikraščiai 
"Draugas” ir "Darbinin
kas” išsijuosę agitavo kata
likus, kad eidami registruo
tis jie būtinai užsirašytų lie
tuviais. Dabar kunigai ga
lės pasakyti, kad visi tie lie
tuviai yra vyčiai, kad visi 
jie nori eit kariumenėn ir 
kad tikrai jų bus 30,000. <

Bet pasirodo, kad vyčiai 
apie tuos kunigų pienus nie
ko nežinojo. Pasirodo, kad 
jie nieko nežinojo ir apie 
tą telegramą prezidentui. 
Visa tai buvo padaryta 
"Darbininko” redakcijoj vi
sų vyčių vardu, be vyčių ži
nios.
' .Vyčiai sužinojo apie tai 
tik tuomet, kuomet "Kelei
vis” paskelbė tą telegramą. 
Kada braitoniečiai vyčiai tą 
telegramą perskaitė, jie 
persigando. Jie tuojau sa
vo narių knygą įkišo i pečių 
ir sudegino. Sunaikino jie 
savo narių surašą, sunaiki
no protokolus ir visus kitus 
raštus, taip kad nebūtų jo
kio ženklo, kad tenai buvo 
vyčių kuopa. Panaikinę sa
vo kuopą, dabar vyčiai glau
džiasi prie socialistų. Ir re* 
gistruodamiesi daugelis jų 
užsirašė socialistais, kad 
tuomi parodžius, jog jie ne
nori eiti karėn.

Korespondentai mums 
praneša, kad visur vyčiai 
dabar pradėjo gerintis so
cialistams, nes pamatė, kad 
kunigai nori juos atiduoti 
kariumenėn. Montelloj vie
nas vytis atėjęs socialistų 
sušauktan mitingan pasa
kęs: ”Jei tikrai žinočiau, 
kad toji telegrama buvo iš
siųsta iš ’Darbininko’ reda
kcijos, tai nuvažiavęs lan
gus išdaužyčiau.”
LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 

turinčios "Keleivį” už 
organą.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA

Pittsburgh. Pa
Pirm. Povilas Kavaliackas, 

221S Tustin Street, 
Vais-Pirm. Juozas Maskeliūnas, 

2025 Colwall Street, 
Prot, Sekr. Juozas Virbickas,

119 Moultrie Street, 
Fin. Sekr. Jonas Urlakis.

2031 Salisbury Street S. S. 
Kasierius Karalius Varašius.

Ali Nation Dep. Bank S. S. 
Kasos globėjai: Jonas Katkus,

2204 Forbes Street 
ir Alex Vestertas, 135 Moultrie Str.

GRAND RAPIDS. MI( H.
Lietuvos Susų Draugijos valdybos 

adresai.
Pirm. J. Bėsasnaris,

1026 Quarry Avė. N. W. 
Vicc-Pirm. J Žegunas,

1311 Scribner Avė. N. W. 
Prot. Rast. D. V. Graičaitis,

1309 Broadway Avė. N. W. 
Turi. Rast. K. S. Jakimavičius,

1520 Ųuarry Avė. N. W. 
Iždininkas M. Žiūra,

1253 Davis Avė. N. W.
Organo prižiūrėtojas: K. S. Jaki

mavičius, 1520 Ųuarry avė. Su viso
kiais Dr-jos reikalais kreipkities prie 
valdybos virš nurodytais adresais.

LIET. DARB. BR. PAš. DR-STĖ 
Courtney, Pa.

Valdybos adresai:
D. Lekavičius—pirm..

■ BOX 13S, Courtney, Pa.
J. Bugaila—pirm, pag., 

Courtney, Pa.
Ant. Bročinskis—Fin. rast..

P. O. BOX 327, Courtney, Pa. 
Jonas Stanislovaitis, prot. rast,

P. O. BOX 176, Courtney, Pa. 
St Bernotovičia—kasier.,

P. O. BOX 28. Courtney, Pa. 
Visi nariai, kurie gyvena toliau, 

malonėkite prisiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa-

D. Lekavičia. pirm.

brooklyn. n. y.
Lietuvių Apšvietos Draugystės 

pusmetinis susirinkimas įvyks 20 
birželio (June) seredos vakare, pra
sidedant nuo 7:30 vai. vakare, po nr. 
101-3 Grand st.. Tautiškame Name.

Visi draugai malonėkite būtinai 
atsilankyti, nes bus renkama valdy-

Antanas Kubilius, sekr.

AUKOS
SO. BOSTON. MASS.

Gegužės krikštynose pas Petrų 
*‘>l‘pų sumanė J’etras BiCiunas-ku- 
mas, paaukauk nukentėjusiems nuo 
kares Lietuvos broliams. Tam prita
rė svečiai, kurie aukavo sekančiai:

J. J uodžiuliunas $2.00 P. Bičiūnas, 
A. Bičiunietič, P. Philipas, G. Phili- 
pienė, A. 1 kainas, V. Ykamicnė, J. 
Kabutaviėius, K. Naktinis, A. Skie- 
pėnas, K. Urbonas —po $1.00 Pilipau- 
skas—75c. Viso $12.75

Aukavusiems tariame ačiū
P. Bičiūnas, 

Pinigų 12 dol. 75c. priėmiau, geg. 
30 d. 1917 K. Šidlauskas L. S. F. Ižd.

F1H H EI KG. M ASS. 
L et. šelpimu Fundan.

Gegužės 28 d. Vestuvėse J. Rama
nausko su p-le Dominika Rozanaus- 
taite susirinkusieji svečiai suuukuvo 
nuo karės nukentėjusiems lietuviams 
$11.75.

Aukavo: J. Ždervitia—$1.00; J. 
Ramanauskas, I). Ramanauskienė, J. 
Visukinsl as, F. Visukinskienė, A. 
Urbonas, T. Urbanovecki, S. Urbano- 
vecki, J. Urbonas, R. Urboniene, M. 
Nortinias, J. Giaulaitis, V. Stasin- 
skas, K. Vabalas, O. Vabalienė, A. Ke , 
blikas ir A. Keblikas—po 55c.;J.Ru- 
dzinskas, A. Minovskis, J. Rama
nauskus, J. Nasturavičiutė, M. Keb- 
linkienė, A. Jankauskienė, M. Keb- 
linskiutė, P. P. Baronas, J. Baltru
šaitis ir J. Baltrušaitienė—po 25c. 
Viso lavo $11.75. Persiuntimo lėšų 
12c. atėmus, L. Š. Fondan pasiųsta 
$11.63.

Aukavusiems tariame ačiū, o jau
navedžiam linkime laimingo gyveni
mo.

J. A. Rudzinskas.
Pinigų $11.63 priimta 7 biri. 1917.

K. Šidlauskas, l.ŠI'. ižd.

Rl J M FORD, M E.
Aukos Rusijos Revoliucijai

Ba'andžio 29 krikštynose pas A. ir
L. Matuzus susirinkusieji svečiai su- 
aukavo paremdami d. K. Najulio su
manymų suaukavo Rusijos revoliuei- 
jes reikalams $7.00.

Au! avo: A. Matuzas, L. Matuzie- 
nč, J. Bananis, K. Najulis ir P. Tenc- 
kus—po $1.00; P. Pauliukas, J. Venc
kus. J. Eidukonis ir M. Eulukonienė— 
po 50c. Viso $7.00 J. Najulis,
Pnigų $7.00 priėmėm ir perdavėm L. 
Pruseikai. J. G. Gegužis.

Pastaba: Meldžiame "Keleivio”
skaitytoją, kad aukavusiųjų Revo- 
lucijai vardus visuomet siųstų "Ko
von” ar "Laisvėn,” taip pat ir pini
gus, nes Rev. Kom. aukų atskaitas 
vesdamas turi turėti pas save netik 
pinigus, bet ir aukautųjų vardus.

”Kcl.” Redakcija.

SO. BOSTON, MASS. 
Ankos d. Afoancy bylai.

LMPS. 13 kuopos surengtose pra
kalbose surinkta d. T. Mooney bylai 
vesti $16.70

Aukavo: M. Michelsonienė. J. B. 
Smelstorius, J. Kudirka,J. Gribas po 
$1.00; V. Kroli. S. Strumskis, Repšis,
M. Manialis. J. Gavienavičia. K. Nak
tinis, M. Ketvirtienė—po 50c.; K. 
-Jasas, J. Šūkis, Z. Zilaitis, J. Mankus, 
J. Ancsta. V. Galub'.ckas, M. Kaz
lauskas, T. Sarapas, A. Vadapalas, 
M. Daukantaitč. P. Niukas, D. Sher- 
toniutė, I’. Baltrūnas, P. Kalvelis, 
J. Vaitkus, J. Sutkus — po 25c._

Smulkiu aukų surinkta ....$5.20
Viso ............................................... S16-70

T. Greiviškis.

B *

”KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

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

"Keleivio” Admin.

Pajieškau brolio Mikodimo Dubau- 
skio, Kauno gub., Raseinių pav., Sar
tininkų vaisė., Augštupių kaimo, pir
miau gyveno Chicagoj. III. Jo paties 
atsišaukti ar žinančiujų jį, meldžiu 
pranešti.

Petras Dubauskas (25) 
19 Ten Eyek st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Kastantino Schei- 
niaus, Kauno gub., Telšių pav., Pla
telių parap., Kriupių sodžiaus, gyve- 
n » Chicagoj. Jo paties atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti 

Anastazija Knukstienė
416 Striechcr st., Toledo, Ohio.

Pajieškau Leono Milinavičiaus, 
Vilniaus gub., ’ Trakų pav., Daugu 
miestelio. Jo paties atsišaukti ar kas 
apie jį žino meldžiu pranešti.

Zigmas Raulinaitis
3 V. Marcelin st., Cambridgc, Mass. j 
------ —----------------------------------------------------- i

Pajieškau Jokūbo Geležėlės, apie 
10 metų gyveno Baltimore, Md. -Jo 
paties atsišaukti ar kas apie ji žino 
malonės pranešti.

Velentinas Rumchakas
Routc 7, Box 52, Stcvens Point, Wis. i

Pajiešau Juozapo Bagočiaus. Kau
no gub., Zarasų pav., Veišiškių pa
rap.. Bringliškių sodos. Turiu svar
bi reikalų ir meldžiu atsišaukti ar 
kas žino pranešti.

Frank Miškunas 
1129 Coilins st. Hamtromck, Mich.

Pajieškau dėdžių, Vaclovo ir Jono 
Vaitekūnų. Jiems yra svarbus laiš
kas iš Rusijos nuo tėvų. Je patis 
malonės atsišaukti ar kas žino jų 
antrašų teiksis pranešti.

Peter Hazar
BOX 148 Gardner, Mass.

Pajieškau pusbrolio Frano Pūro, 
Vilniaus gult. Trakų pav.. Kroniaus 
valsčiaus. Purų sodžiaus, gyveno 
New Yorke. Turiu svarba reikalų ir 
meldžiu atsišaukti ar kas jį žino 
teiksis jiems pranešti.

Franas Balčiūnas
6 Gaugh st., Easthampton, Mass.

Prasišalino Ona Pasper Gėlienė, po 
tėvais Karnauskaitė, 5 pėdų, 6 colių 
augščio, pailgaus veido, apie akis 
raukšlėta, neturi keletos dantų, kada 

| juokias matosi. Paeina iš Mureikių 
‘Kaimo, Griškabūdžio valsčiaus, Su
valkų gub., paėmė su savim 6 metų 
mergaitę Reginą ir $1,000 pinigų, j 
Keturi metai atgal mudu gyvenova 
Montreal. Kanadoje. Ji prasisalino 
su vyru Jonu Onusačiu, jis taipgi 
gyveno pirmiau Kanadoje. Vyras 
rauplėtas, 5 pėdų 8 colių augščio, jo 
moteris mirė Montreal Kanadoj. Kas 
tokius žmones patėmysite malonėkite 
pranešti; kas pirmas praneš gaus 
$10.00 atlyginimo.

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

Pajieškau švogėrio Stanislovo Da 
inuno. Kauro gul.., Vilkmergės pav., 
Karklių p.uap., Gudeiių sodžiaus, 
gyveno }':<ine.,dale, iš kur prieš du 
metu išvažiavo į Eockforu, 111. Mel
džiu 8 įsi su u k ti t:r kas žino pranešti.

Fv:ex Jakutis (25)
IX)X lūs, Painesdale, Mich.

Pajieškau Juozapo Lukšo, pirmiau 
gyveno Chicago, 111. Ketumi kaimo, 
Kauno gub. Turiu svarbų reikalų, 
todėl jis pats lai atsišauk:a arba kas 
apie ji žino malonėkit pranešti šiuo 
adresu:

Viktoras Rauko
1-159 Centrai st., Stoughton, Mass.

Pajieškau Antano Paltanavičiaus, 
P -tro S Ulevičiaus, Branislovo Biels
kio, Pranciškaus Bružo, Jurgio Pa
laimos. Jie pats iai atsišaukia, arba 
kas apie juos žino malonėkit praneš
ti

Juozapas Paltanavičia
235 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajiekau Alfonso Klaščiaus, gyve
no per tūlų laika Brooklyn, N. Y. 
b’.irtenderiavo, girdėjau, kad išvažia
vo į Chieugų,turiu labai svarbų drau
giškų reikalų jo draugai ar jis pats 
meldžiu pranešt man už kų tariu šir
dingai ačiū.

A. Saikus
335 Spring Str., New York, N. Y.

Pajieškau dėdės Petro Makarev:- 
čiaus, Vlniaus gub., Trakų pav., Mer
kinės va)., Kabelių kaimo. 22 metai 
kaip gyvena Amerikoje. Meldžiu jo 
paties atsišaukti arba kas apie jį ži
not malonėkit pranešti nes turiu 
svarbų reikalų jam. (26)

Petras Valentukevičius
P. O. BOX 118 Nashua, N. H.

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

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

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

Antanas Beleckis (24)
BOX 84, Minden, W. Va.

APSISAUGOKITE!
Kur pribus šitas vyras Juozas Ur- 

biitis paeinantis iš Suvalkų gub., 
Mariampolčs pav., Veiverių gminos, 
Skriaudžių kaimo, malonėkit man 
pranešt už kų bus atlyginta. Jis yra 
apie 5 pėdas 10 colių augščio, sveria 
anie 160 svarų, 34 metų amžiaus, grei

tes 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 jį 
praneškit man šiuo adresų:

Mrs. Annie Staraitis, (25) 
1264 St. Aubin Avė. Detroit, Mich.

Pajieškau draugo Kazimiero Ta
mošiūno. Kauno gub., Panevėžio pav.. 
Virbališkių sodžiaus. Jo paties mel
džiu atsišaukti ar kas žino teiksis 
pranešti.

Povilas Keršulis (25)
Colle C-nel, Vrriola N. 162,

Valpar„iso, Rep. Chili.

Pajieškau dėdės Adomo Teraškos 
ir sesers Barboros TerašKaitės po 
vyrų Rekašienės ir Florijono Jana
vičiaus. viena Chicago, 111. Šiaulių 
pav., Užvenčio miestelio. Kas apie 
juos žino malonėkit pranešti.

Stanislovas Buivydas (25) 
BOX 44, P. O. Century, W. Va.

Pajieškau Frano Grušo, rodos gy
veni 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 tikra jo adresų gaus 
$5 atlyginimo.

Juozapas Brazdeikis (24) 
BOX 44, Palatka, Mich.

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

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

Pajieškau švugerio Igno Kazake
vičiaus, dėl labai svarbaus reikalo, ; 
būtent dėl laiškų iš tėvynės nuo mo- I 
tinos, lai atsšaukia ar kas jį žino ma
lonės jam pranešti.

A. Kupta (25) i
47 Firemaa st., Fitchburg, Mass.

Pajieškau brolio Pranciškaus 
Norkaus, Kauno gub.. Šaulių pav., 
Papilės vaisė., Stretiškių ka mo. Jo 
paties meldžiu atsišaukti rrba kas 
apie jį žino bukit geri pratu šti.

Ignotas Norkus (23)
804 Bank str., Waterbu y, Conn.

Pajieškau pu išorės Monikos Vir- 
baljtcs, Kaunu gub., Vilkmergės 
pav., gyveno >Sc. Bostone. Jos pačios 
atiisaukti ar kas jų žino meldžiu 
>r:uiešt:.

ivLj.'iika Daruliukū (25) 
480 Eu.iiu avė., Akron, Ohio.

Pajieškau Vaitiekaus Vaičekausko 
ii Antano Lengvino, abu Suvalkų 
gus., Vilkaviškio pav.. Vištyčio mies
to. Turiu svarbų reikalų ir melužiu 
jų pačių atsišaukti ar kas apie juos 
žino piaūešti.

Juozas Czsnavičia (25)
12o7 Ikaver uve., Pittsburgh, l'a.

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

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

Pajieškau savo moteries Juzės 
Launukenier.čs po tėvais Juzė l-'ar- 
tukiutė. Ji prasišalino su kitu vy
ru 8 d. rugsėjo, 1916 m. iš New Bri- 
tain, Conn. ir buvo atvažiavę į Law- 
rence, Mass. ir kok) laikų gyvenu

ant Union St., dabar iš čia jau pra
sišalino. Paeina iš L-ctuvos, Kauno 
gub., Itaseinių pu.v^ Putramentiš-.ės 
;<a:mo. Kas apie jų žinele meldžiu 
inan pranešti.

Antanas Launuk< nis (27) 
220 E. Maėn .st,, ;New,.Britam, Conn.

AiSIVEDIMAl.

Pajieškau apsivedimui merginos t.;- 
našlės, ne senesnės 40 metų, nemy
linčios svaiginančių gėrimų. Aš esu 
13 metų, nevartoju svaigalų. Mylia 
šios gražų gyvenimą malonės at:.-- 
šaukti. Atsakymą 'duosiu kiekvienai. 
\ yru meldžiu ne rašinėti.

C. K. R. (24)
% "Keleivis”’

255 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, nt>o 
17 iki 28 metų amžiaus, aš ftu 22 
metų, turiu tarmę., dėl platesnių ži
nią meldžiu atsišaukti, atsakymų 
luošiu kiekvienai.

S. Juozapavičius (24)
B()X 81, Gteggs, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 30 metų, turi būt pasitu
rinti, laisvų pažiūrų, apsipažinusi 
su gyveninio uždaviniais ir mokanti 
skaityt. As esu lankęs augsią mo
kyklų ir iš amato esmi technikas. Su 
pirr.iu laišku meldžiu prisiusi paveik
slą. Vyrų prašau neraširėti..

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

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
C pėdų augščio, šioj šalyj ėjusios mo
kslų. Aš esu 26 metų, uždirbu po 
50.00 dol. j dieną. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst savo paveikslą. Pa
veikslus grąžinsiu. (Apskelbimas yra 
teisingas.)

Matt Lcngin (24 i
Shoes & liarness Mfg., Lemont, Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 16 ki 21 metų amžiaus. Aš esu 
24 metą, 5 pėdų 7 colių, mergina tu
ri būti neaugštesnė 5 pėdų 6 colių, 
mylinti gražu ir malonų gyvenimą, 
mokanti svetimas kalbas, ar bent 
rusiškai, lenkiškai ir angliškai; ne
vartojanti svaigalų. Esmi turtingas 
ir noriu, gražaus gyvenimo. Meldžiu 
atsišaukti. Platesnes žinias suteik
siu per laiškų.

vChar)osr Willemas (25) 
10 Meirosc st., Bostrn, Citv.
------- -------------------- ---------------------------------

Pajieškau apavedimui merginos 
nuo 18 iki 30 metų amžiaus, dailau- 
sudčjimo, be skirtumo pažiūru, kad 
tik mčgtų skaitymų ir gražų šeimy
niškų gyvenimą. Meldžiu atsišauk
ti, prisiųsdamos kavo paveikslu.'. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. Vyrų 
prašau nerasinėti.

Vincas Urbonas (25) 
BOX 133 West Frankford. III.

PARDAVIMAI.

Parsiduoda dėl 8 kambarių fomi- 
čiai, namas laikomas gyvenimam- 
ant geros vietos;randa pigi, pardu 
da pgiai. nes savininkas turi išva
žiuot į kitą miestą, kreipkitės: 

M r. J. L.
1208 Lakeside, N. E., Cleveland. <>hi"

Reikalingas Duonkepis 
pirmarankis, darbas geras 
ir lengvas, mokestis gera, 
atsišaukit tuojaus. (24)

S. Bakanauskas,
Box 1204.

Jewett City, Conn.

Dr. A. F CRISTION
4vl MARLBOROUGI1 ST. 

netoli Mass. avė. Boston. Mass.
Ligoniai priimami egzamlnaviinui ir 

f.ydymui kiekvienų dienų.
atandos: Nuo 9—11 iš rytu; po piet 
nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
Prit atiškas Lygonbutis su 25 g€- 

urr.:'. lovomis. Visais moderniškai.'- 
įtaisymais :r aparatais dėl abieju 
lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausi: 
atydų atkreipia ant visą ligonių, jei 
gu pagelha arba gydymas yra gali
nas. Kreipkis tuo adresu: 
101 Marlborough St.. Boston, Mass 

Tel. Bark Bay 807.
Ligonius ateina į namus apžiurę 

int pareikalavimo. Gydau jau per lt 
netų. Kalbame ir rusiškai. (28

Jei uždirbi mažiaus 
kaip $5.00 i dieną, 

tai mesk savo senąjį dar
ią ir pradėk dirbti prie musų. Me: 
i VA RANTUOJAME, kad kiekviena 

vyras arba moteris uždirbs nuo $5 
ki $8. į dieną. Su musų NAUJAi 
šrasta MAŠINA dėl aštrinimo peilii 
ir žirklių. Perka kiekviena moteri 
š pirmo pamatytu?. Pirma negu 
pradėsi dirbti, gauk vienų dėl išmė 
ginimo DOV ANAI. Jei apsiimsi ap 
mokėti už prisiuntimų, tai prisiusi 
-avo vardą, o mes pasiųsim vien: 
r.aiiną tuojaus.

TIIE Q. M. SHAKPENER, D.A. 
4456 S. llermitage Avė.

CHICAGO, ILL

Ttl. Havmarkct 3390
D-ras L. J. PODDEK.

(iš Petrogrado)
>9 Chamber Str., Boston, Mass

GYDO SLAPTAS VYRŲ IK MO
TERŲ LIGAS.

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

GERIAUSI KR1AUČIAI BOSTONE.
Pasiuvani visokias drapanas pagal 

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

JONAS BERŽELIONIS
I Hav Markei Sų. ir 28 Chandler St. 
Tek Rich. 1753-M. Tel. Beari! 6184-R. 

BOSTON, MASS.

Ar uždirbi $20 
į savaitę?

Jei ne, tai prisiųsk savo vardų, c 
mes nusiųsim jums paaiškinimus, 
zaip uždirbti daugiau. Naujausio iš
radimo SAULĖS ŠVIESOS LEMPA 
parsiduoda kiekvienoj auzoj iš pirme 
pamatymo.Agentai gaus išmėginimu 
per 11 dienų DOVANAI. Rašyk ar- 
timesnėn vieton. Jdčk markes.

Mushken Specialty Co.
4456 So. Hernitage A»e., Chicago, III.
.1. Esminski. 1611—137th St.,

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

Rockford, III

APSISAUGOKITE
J kur pribus Chas šiuška malonė

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

Jonas červokas (24)
88 Oak str., Lawrcnce, Mass.

FARMOS! KARMOS!
Didžiausia Lietuvių Kolonija A- 

m-rikoj. Šita kolonija randasi ne
toli didžiojo Michigan ežero, čia jau 
yra nusipirkę suviršum 300 Lietuvių 
farmas, yra 7 kaimai lietuviais ap
gyventi. yra taipgi dvi lietuvių 
draugystės. Aš parduodu žemes po 
visas lietuviškas kolonijas, žemės 
yra v-’sokios: prie molio, juodžemės 
ir maišytos, auga visokie javai. Ne
išdirbtos žemės akeris nuo $10 iki 
15 dolerių parsiduoda ant lengvų iš
mokėjimų. taipgi parsiduoda ir iš
dirbtos ūkės su budinkais. Lietu- 

į viams apsigyvenus anglikai traukiasi 
r pigiai parduoda savo ukes.

Dabar yra geriausis laikas pirkti 
ūkę. nes matyti kokie javai kur auga.

Platesnių žinių klauskit per laiškų.

J. A. ŽEMAITIS (28)
ROK 13

SAUBLE, MICH.

NAVATNIAUSIA
visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

bet ir tesingi, šie straipsniai:
Kodėl vyrai tampa senberiiiais? 

Ar jaunos merginos myli senber
nius?

Ar pririnka senberniams vesti 
jaunas merginas? Kodėl mergi
nos tampa senmergėms?

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti už jaunų vaikinų.
Knyga papuošta labai puikiais- 

artist iškaiš paveikslais. 
Kaina tik 35 centai.

Knygos reikalaukite pas:

PIPIRNINKAS.
1540 M1LVV AUKEE AVE.<»H 

CHICAGO, 1LL. 
arba "Keleivio” redakcijoj*.
Agentams duodu didelį nuošitntį- 

(komišinų).

Ar Prakaituoja 
Jūsų Kojos?

Jeigu prakaituoja, išsirašyk 
PEDISINO tuojaus.

Ar jus žinot, kad prakaitavimas 
ojų suardo nervus. Ar jų.' žinote, 
ad su sugadintais kojų nervais, ne 
?alima gerai vaikščiot. Ar jus žino- 
e, kad žmogus su sveikoms kojoms 
laugiau laimi.

Jeigu tu :ą žinai, Lai kouel nenori 
šsigydyt? išsirašyk tudjaus didelį 
eimynos Laksa l'edisiuo už vieni 
!ok-.-į.

Pedisinas, ta: vienintelis geriausi.- 
aistas kojcm.u Jis prašalina kojų 

• rakaitas >mą, smt•riejimų, pailsimu 
ausmų ir susiraukšiejimus, navikau- 
ius ir kurnu-,. išsirašyk tuojaus 
Jžsisaayk šiandien šiuo adresu:

CROWN PHARNACY
J 2813 East 79th St. (r.) 

Clcvcland, Ohio
LIETUVIŲ KOLONIJA 

Mi.SCONSINE.
Mes iš mieravom 20,000 akerių že

les Marinette Paviete, aplink miestą 
ur yra bažnyčios ir mokyklos. Žeme 

abai derlinga dėl auginimo javų, ru- 
-,ių, kviečių, miežių, avižų, bulvių ii 
itokią daržovių. Javus galima par- 

‘uoti ten pat už gerą prekę. Apie 
00 familijų jau cianais yra apsigy- 
enę. Mes parduodam savo žemę ir 
amdom (>!>0 darbininką musų lentų 
įjovyklon per cielus metus. Taigi dau 
.elis farmerių eina darban į šia.- 
įjovyklas kada nedirba savo žemės, 
lera proga tiems kurie nori apsigy
venti tarp savo žmonių smarkiai au
gančioj kolonijoj kur randasi arti ba- 
.nyčios, mokyklų, arti miestų ir gele- 
.inkelių. Rašykite tuojaus užklaus
iami kaslink žemės prekes ir mokės- 
ies pas

Chas. Zekas. (26)
Un:ted Land&Invcstmcnt Co.

27 N. Dearbtirn Str.. Room 808. 
Chicago. III.

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magazinų "Investing for Pro- 
t’it.” (įvesdinimas dėl pelno). Tatai 
verta $10 egzemplioris kiekvienam, 
as neturi patyrimo kaip turėt už- 
ektinai pinigų saviems ir mylimųjų 
reikalams aprūpinti. Ten išparodo- 
na, kaip teisingu budu į trumpų lai- 
<ų galima likti turtingu. "Investing 
or Profit” magazinas yra vieniąte- 
iu progresyvišku piniginių reikalų 
iurnalu ir turi daugiausiai ėmėją. 
:šparodo kaip $100 užauga į $2,200; 
šsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-ms 
nėnesiams dykai.

II. L. Barber (?)

53J—28 W. Jackson Boulevard,
Chicago, III.

Telephone: Greenpoint 2327

NARCIN & MACYS
FŪRNITURE

£

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

Y >11
Įlt, D st

■ t 
i

l
' - J

u¥i

H

$1.00 S,
Pristatom į namus visokius 

daiktus į visų apielinkę Jersey. 
NewYork, South ir Centrai 
Bronklyną. Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, ks-aį 
užsimokės. (?)

198-200 Grand Street
tarpe Driggs ir Bedford avė.

BROOKLYN, N. Y.

* ry •* jvs 
NORITE 

SVEIKO 
LINKSMOIR 

kūdikio
Jeigu negali žindyti kūdikio, I 
tai duok jam I

ĄcuZ73mde»i, IEAGLE
BRAND H

CONDENSED J

MILK
ORIGINAU įj

Pasekmingai naudojamas kai-1 
po maistas per šešiasdc- fl 
šilutis metų.

Iškirpk šį paskelbimų ir pri- Į 
siųsk į i

Borden’s Condensed Milk Co.
New York. N. Y.

Gausi patarimus lietuviškai.

VINCAS RAČKAUSKAS.
Lietuvys kriaučius. Pataisau se

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

160 E. Main SstrM
Terringtan, Conn.

KAS PADARE DIEVUS?

(Brahma. Dievas yra visų dievų Tėvas.)

aVARBIAUSIEJI faktai šioj kny
goj randasi paimli iš Mvtholiogijų. 

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

1. Tr|s sv. Panelės Nekalto praskM- 
jimo. Nekurį yra net ir už karlienę dan
guje.

2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 
Dievaite, yra kokio tai labai gaHnfo 
Dievo sesuo, pati ir motyna vaikų.;.

3. Trįs galingiausi Dievų Sunai. Kai
šo išg.invtojai ir atpirkėjai svieto.

4. Kiekvienas Dievas giriasi kad Jū 
metų sutvėrė ir pats savą pasidarė.

5. Paveikslas pirmo žmogaus ir. Jt 
moteriškės. Kurius žydų Dievas Jaho- 
veh. padarė ant 3avo išveizdos.

Knyga: 5x8 32 puslapių. Kaina 15c.
I’erkupčiams, petiioriams, agentams ii 

taip pardavinėtojams duodama geras nuo 
.imtis. Ant pažiurus nesiunči-ima niekam 
Atsišaukite žemiau nurodytu adresų

Butkaus Spaustus
338 west End Avė.

Detroit, Mich.

Aš Alena Kostovska, pašn 
dau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyvu. 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 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras 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 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

r'4
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Bostono ir apieiinkiu prog 
lesyviu draugija konicren- 

cijos protokolas.

Wi-
S*

_>į

A J

>v

^rn ir"
Perbraniru.

Maniškis susirgo, 
Pilve ligą gavo;
Mirsiąs neužilgo—
Jani prisapnavo.

Apie pasveikimą 
Nenor nei kalbėti. 
Girdi, šauk graborių, 
Keik susiderėti.

Atėjo grabonus. 
Žmogus labai rimtas, 
Sako, kad iialaidot 
Kaštuos tiktai šimtas.

Maniškis išgirdęs, 
(Užtai ji pagirsiu) 
Atsakė graboriui: 
Pe r 1 >* an gu—ne mirsiu.

II.
Mariutėpačiutė
Savo Juazą myli, 
šneka jam ir šneka,
Nors tas nurklys tyli. 

Kaip virto i lovą. 
Tai tuojaus ir knarkia 
Ir visai negirdi. 
Kad Mariutė verkia.

Net kartą Mariutė 
Kantrybės neteko—

Išbudino Juozą
Ir glausdamos sako: 

Ne- be py k Juozeli. 
Nepradėk vėl barni. 
Aš noriu paklausti, 

Kaip apie tą garnį?....
Juozas nusispjovė, 
šalin atsisuko
Dvilinka suriesdams 
"PerbiantHVP^sušuko,

III.
Juokubas nuo kūjo 
Turi kumščių kietą, 
Turi jis ir pačią, 
Dievo numylėtą.

Iš darbo parėjęs,
Kumščia užsimoja.
Boba susitraukia.
Piktai prašnairuoja, 

Paėmus uzboną,
Bėga i saliuną, 
Kad parnešti Juokubui 
Alaus plauti burną.

Jokūbas beplaudams.
Išplauja ir protą. 
Bobai mauna kumščia,
O ta jam su šluota. 

Boba rėkia, staugia. 
Baubia ir -Jokūbas. 
Tuoj žioplių subėga— 
Mat toks žmonių būdas,

Kad ir tikram vyrui
• Užu barabaną

Nenor pripažinti
Bobą net ir sena... 

Polic-istus šaukia, 
Tie Jokūbą ima, 
Veda pas teisėją— 
Ir šis bobą gina!....

Sako jei da syki
Savo pačią muši,
Tai eisi i džėlą
Ir tenai supusi, 

Tiesos nedaleidžia 
Mušties šią gadynę, 
Tai už šitą syki 
Užmokėt penkinę.

Jokūbas, atsako:
"Penkinę mokėti 
Už pačios mušimą!—
Tai verčiau sėdėti.’’.-...

Jums paaukausiu.
Iš rožių kilimėlio
Žiedelių suskinsiu, 
Linksmutę dainelę
Iš žodžių nupinsiu: 
Maloniai dainuosiu;
Ir jums paaukosiu:
—Krutinės geismų
Ir meilės liepsnų.

L. Studentas.

Persergėjo.
—Sakau, nieks man jau 

ne miela, tik nusižudyt no
riu.

—Atsargiau 
užmanymais, 
din/.es.

su tokiais 
Paskui grau-

atsibuvo
1917iD.

376 
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Konferencija 
JO birželio (-Tune), 
LSS. 60 k p. svetainėje 
Broadvvav, So. !’;> 
Mass.

Susirinkimą atidarė Wm. 
V. Ancsia 7:30 vai. vakare, 
trumpai paaiškindamas ko
kiu liksiu tapo sušaukta ši 
konferencija, būtent, ka<. 
Įsteigti Politiškų Kankinių 
Fondą.

Delegatų nuo 15 dr-jų ir 
kuopų dalyvavo 26.

Konferencijos pirminiu k 
likos išrinktas A. Kupsty 
jo jiagelbininku K. Žurins- 
Kas, sekretorių.— Br. Simo- 
aavičius.

1. Vienbalsiai nutarta i 
eigti virš minėtą iViidą.

2 Vardas steigiamam 
fondui paskirta: Naujos 
\nglijos Politiškų b.mki- 
lių Fondas.

3. Rinkta for.. komitetas: 
—Kandidatūrą ant pirmi
ninko priima K. Žurinskas, 
A. Kupstus, V. Rimkus. Sla- 
>tu balsavimu K. Žurinskas 
rauna 15 balsų, A. Kimstvs 
) ir V. Rimkus 1 bal 
nininko K. Žurinsko antį 
•as, 
Nonvood, Mass.. 
liniukas A. Kapstys 
<as
Joston,- Mass.

4. Susinešimo sekreto- 
ium priima kandidatūrą T. 
?akarklis. T. Sarapas. Jule 
'Iisevičienė; slaptu balsavi- 
nu -J. Pakarklis gauna 1 
ialsų. T. Sarapas 5, Jule M 
evičienė 3 baisus. Išrink

tas J. Pakarklis. Delei tir 
xU priežasčių J. Pakarklis 
■ezignuoja, jo vietą užima 
sekantis, daugiau balsų ga
rės T. Sarapas.

•5. 
kandidatūrą J. 
\Vm. V. Anesta, 
slaptu balsavimu 
Anesta gauna 14 
Dundulis 
rinktas Wm. V.

us i balsą. Pi r

10S8 Washington Str.. 
jo pagei- 

antra- 
5 Thomas Park, South

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
\ Y ii U—MOTER>- i- >.M Bukit
v? gyvenimu. Prisiren^kite dubi

• ries lig i; s, skaudulius, šaltį. Stcbuk in^us pasekmes ta- 
su. ele.it: išimas diržas padaro kiekv?. nani. Ar norc.ųs; 
■ųnfto kada mes pasiūlėm pagelbų taip pig .d.
i ssai e.; K,: išr.as diržas padarytas su ypatingu tis> i. 
k! NAUJINI <>Y\yBlf nusilpusio 2uno'dalys,.

* • ;gų. reumaUzmo, suirimo pilvo, iy .
■ . plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne-
:.cnt.K ea vienų dienų. 1‘iisiųsk $1. • su vardu ir adre- 

‘ ?. t1''' Išsiųsime tuojaus. Pridu rkite juosmens mie
• T - Suvienytų \ ulstijų reikalauja e užr.i >kvt is kū no, 

shkigh & Co.. Ik 70 Athenaeum Bldg., Chicago, 111.

p;;
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> ligų. Taip- 
er.am gydv- 
sitikrinus ar
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iki

DAINOSir

T”

?!phiįos Specialistas vyrą moterų Jigų
ekmingai 
Tl.VO.

MATIZMA, 
t S. IŠGYDO 
J ATE l‘ER- 
•O BE OPE-

mados mašinas dėl ištyrin
.-i:ią, kuri reika'ingg k*.-.1., 

pirmą vizitą neskaitau nieko, kad pe
t. je gu r.i 'ralima, taineapsiirnu.

DAKTARE ?/ASSER’SAN
1335 Arch Street, Philadelphia, Pa.

: nuo 9 ryto iki 8 val.vakaro. 
nuo ie ryto iki 2 vai.po pietų. Per pačtą ne- 

a susikalbėti lietuviškai. (2G)

—IBirr=----- -i

Tr*-
Visi, kurie mylite muziką ir dai- 

na* atkreipkite atidą ant musų pa
siūlymo

COLI MBIA GR VMAFON’U
lietuviški) rekordų, su vėliausio

io pagerinimais, išduodan-
.•stai skambantį balsą.

REIKALAUKITE PILNO, ILIUSTRUOTO IETUVIŠKO 
KATALIOGO — DYK \1.

Prisiąskit už 4 centus štampų prisiuntimui.

»

* y
Ant iždininko priima; 

Dundulis, 
A. Šatas: 

Wm. V. koK,,- y oa iŠ u, -J.
i, A. Šatas 4. Is 

Anesta, Joj 
antrašas: 7 Pacific Str., So. 
Boston, Mass.

6. Kasos globėjais likos 
išrinkta: Jule Misevičienę, 
27 Dean Street, Nonvootl, 
Mass.; K.- Yassas, 28 Schooi 
St., Cambridge, Mass.; J. 
Bertulis, 96 Paine St., Cam- 
□ridge, Mass. ir V. Gegužis, 
255 So. Broachvay, So. Bos
ton, Mass.

7. Nutarta, kad N. A. P. 
K. F. turės šelpti visus poli- 
.iškus prasikaltėlius, 
riuos tik valdyba ras 
tais šepimo.

8. Skaitytas laiškas 
duotas per J. PakarklĮ, kad 
larinkti aukų delei sušelpi- 
to drg. F. Mučėno iš Ncr- 
A’ood, Mass. Laiškas pri
imtas ir vienbalsiai nutar
ta rinkti aukas.

9. Nutarta, kad sekanti 
konferencija atsibūtų už 4 
savaičių nuo dienos proto
kolo tilpimo laikraščiuose.

10. Nutarta, kad NaPK 
F. turėtų susinėsimus su 
anglų ”League cf Democra- 
cy.”

11. V. Rimkaus Įnešta, 
kad sekančiai konferencijai 
butų išdirbtas dienotvar- 
ds ir konstitucija, ant ko 
risas darbas turės remties.

12 Delei nustatymo dieno- 
ivarkios sekančiai konferen 
rijai ir sutaisymo konstitu
cijos išrinktas sekantis ko- 
nitetas: A. Kupstys, J. Rep
šys ir K. Žurinskas.

13. Įnešta, kad sušaukti 
visų Amerikos progresyvių 
draugijų suvažiavimas. Įne
šimas paliktas nutarimui 
busenčiai konferencijai.

Konferencija užsidarė 
II vai. vakare.

Pirm. A. Kupstys, 
Sekr. Br. Simonavičius.

Auku surinkta $12.62.

kų-

per-

Tiktai per trumpą 
šitas €0 ‘.iml ia Mahogo- 
ni GR 'MADONAS ir 12 
n tu jausiu r gražiausiu 
lietuvišką dainų, yra nu
pigintas ir gaunams pas 
mus už f D $19.50.
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Pinigus galima

Gramafonus ir 
kame ekspresą.

prisiųsti Mon ey Orderiu. Jei kas neaišku klaus
kite, męs viską atsakysime.

Rekordus siunčiame i visas dalis svieto ir apm>>-

PILVINIS & ZALDOKS
253 BR9AD5VAY, SO. BOSTON. MASS

D

GCMUS. k ’npat. ratus 
ir dalis parduodam pu
se parrasto> kainos

I
Maajaj tfiria MrinUs ' 
Ranger 
ties. viekas Gsnlįt U'

T 
-b

V
tr

Nežiūrint kas iš karės virstu.
Karė ar ramu, turėk Ranger 
d\fira$j, tai laiku pribusi dar
ban. bažnyčion, sutarus su drau

gais, mylimąja is giminėmis. Iš darbo va
žiuosi. kaila kiti lauks ar eis pėkšti.

Pasirink iš 44 rūšių, spalvų ir dydžio 
-RAN6ER" dvirati. Naujame musų 
kataloge yra naturališkom spal- 
tam dviračiu paveikslai. Pilniau- *• X.
si eilė dviračių pasaulyje, už Dir- 
'btuvės Kainas, nuo $15.50 augštya- 

30 dieni! išiJasdyBui^- 
sirinktą Range? dvirati savo ka
štais, 30 dienu bandymams, iš- 
važinėjimui, dykai.

Kėsink jiiiiiiigy ~
delio kata: >go. Pari oda n Dirbtuves kaino
mis su 30 dieną baudymu.

MEAD CYCLE CO.
CHICAGO

1%

Ant 21 
akmens 

Cclžkelio laikro
dis šriubt’.iu už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubcltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

gt i; keliu \ažiu»jantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kus žinoti. Gvamntuotas ant 20 me
lų. Ypatingas pasiulvjinias. Mes iš
siųsime ši laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už C. O. D. ir persiuntimo
aštus, su teise jums viską peržiūrėt.

1. bu.-i neužganėdintas, nemokėk :iė 
renta. Atsiminkite jus užmokėtu- 

: t : t Li pat iuikrodeiį apie S2.">.'».i 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotus lenciūgėli, ir kabutis dykai

| Lietuviai Kriaušiai i 

;j Y i šokina Vyrama Drabužiu b 
Siuvame aot Užaakyma

.) Išvalome, nutaisome ir Išproel- p 
name aenaa.

<; Vienintilė Kriaučių kompanija b 
K'į So. Bostone, kur visam* duoda Įj, 
; gerą ir gražų darbą už prieiaa- < 

mą kainą. (<<
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ IJ! 

. G NEŠIGGI IR DŽIAUGSIES! j; 
‘ kuria norit pasisindint ■)’

siutą, išvalyt arba suprasit, i), 
kreipkitės pas muh.

SOUTH BOSTON CUSTOM « 
TAILOR1NG CO.

; 278 Broadvav, So. Boston. j;

y

kiekvienu laikrodėliu.
EX( ELSiOR WATCH ('O. 

906 Athenaeutr. Bldg. CHICAGO

DUOKIT PASIŪT MUMS

♦
♦
I f 
i ‘ 
I i 
i i
I t

GbUtUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKU 
UI S 1'ASIUVAM PIGIAI IR GF.RAL

j

i į 
•< r

i
* 
I

Už tikri tuną. kad Ją* turėd/'lt pirvrt Ir 
tui'fnite GRAŽIUS KUKIS. Me* ivta 
materiją ii ge>uįų firmų ir primiei av.įam 
rūbą pagal žmogų, todėl neauū^rko žmogara 
Išvaizdų* ir būna tvirtesiu.

Siutus ir kitokius

'į So. Bostone, kur visame duoda 
; gerą ir gražų darbą už prioina- 

<Įj mą kainą
, bAMi LHOIB 
j O NEŠIOSI

.)• Todėl,
jį g«rą

ii

;ii

t

M. GALLIVA^ C0
Užlaiko geriausį

ELIU. VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMU-
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasime gražų patarnavimą.

5o?-386 2nd st, So. BosP?.
- :

i

i

Ei, Vyrai, Viai Paa

YUDEIKO!
■J Jis užlaiko ger* Restaaraclj*, 

visokios rųšies Alaus, Degtinės 
Vyno ir Cigarų.

;(( Pirmiausia ir parankianaia
jįį vieta lietuviams.
1 304 Broaiway ir 259 D Stmts 

SO- BOSTON, MASS.

i

v AR NORI, KAD MERGINOS 
.( MYLĖTU?
$ Jeigu <*ip, tai nusipirk

f?

I

KREST KENDŽTŲ.
z;! o Ji niekad nepamirš jus, nes *( 

kendžių gardumas priverčia ją jį 
S'šjus mylėt. Reikalaukit visur ir 
;;; visados Lowney’s Crest Ken 
;i Ižių. Jeigu negali gaut kitur, 
-((tai prisiųsk mums dolerį, o 
1; 'gausi vieną svarą geriausių 
Ci Amerikoj išdirbtų ker.dių.

Gerausias agentas Bostone.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY,. 

SOUTH BOSTON, MASS.

nes (

TAIPGI IŠVAI.OM IR IŠPIlOSlNAtt 
VISOKIAS VYRU IR MOi'KMU 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis liutuvk

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

Telefonas: So. Boston—21014

"'įI ■s“I

i
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J SER6ASTI VYRAI IR MOTERIS ATEIKITE PAS MANE. 5

pI
uo 9 ryto iki i po piet. 

Vakarais:
Nuo G vakare iki 8 vak. ;l

visokiomis kroniškomis nervų ar nepaprastomis ligomis, reikalau-. 
jar.čiomis specialisto gydytojaus.

JIEŠKOK 1‘AGELBOS TEK. KUR GALIMA JĄ RASTI. 
Ir pradėk tatai tuojaus stodamas ant kelio j sveikatų.

673
WASHIBGTOH

STPEET.

Ofiso valandas:

Vakarais:

Si 

vai. I(; 
- !l

M____))> 
)) 

Nieko jums nelėšuoja apžiūrėjimas, jeigu paimsit gydymą. Tik- U 
ras ir rūpestingas išegzaminavimaS atidengs jums tikrą jūsų )» 
kūnišką stovį, ir tuojaus jus stojate ant tikro kelio į sveikatą, iš- jį> 

visokių torturų ir kankinimų per gydytojus.
-----— ......................................... ........... . ........ (ji 

ir elektrvbė, naujausi gydymo įtaisymai ir rūpestingiausia priežiūra j;į 
užtikrina išgydymą kiekvienam.

Tūkstančiai sergančių vyrų ir moterų gali išvengti operacijos jjį 

lit rasti sau pageltos jūsų kančiose ir jau suabejojate į,;
tsilankykite pas mane ir atrasite vilti ir tikrą .'j,

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

ar Kryžiaus, Licžiuvio įj 
vidurių ? Visos (j!

Jūsų atsilanky-
Pr«- » 
Aš j j 

per save dingsta. At- į | 

pasigydymo. Atidė- (!

BUSTO?;. MASS

netoli 

Boylston Street, 

Antros lubos.

Nedaliomis:
Nuo 10 ryte iki 2. 

po piet. Tiktai.

Antros durys nuo 
Gayety Teatro.

ir rūpestingas išegzaminavima?

vengdami visokių torturų ir kankinimų per gydytojus.
Ilgametis patyrimas, paskutiniai medicinos mokslo išradimai

Si 
gali išvengti operacijos 

peilio, gydydamiesi paskutiniais moksliškais metodais.
Jeigu ne; 

apie pasveikimų, a 
sveikatą atgausite.

Asilpnėjimo nervų, 
ir nelygaus širdies 
skaudėjimo, Kvaišinto, Blogų sapnų. Kojų drebėjimo. Kataro. Degi
nimo gerklėj, Šunvočių, Pilvo skaudėjimo, ar Kryžiaus, Licžiuvio Į), 
apsivėlimo, Spuogų. Reumatizmo ar Užkietėjimo 
šitos ir daugybė kitų ligų, yra ženklu sveikatos puolimo.

Aš gydau vyrus ir moteris nuo daugelio metų, 
mas pertikrins jus apie mano atsakantumą 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 
liojimas yra pavojingu. Liga ne miega.

!>r. J. II. KEMiALY, 673 Masbinuton St.,

S?r^-Hr i-:-:-:-:—:-:-:-.-:-:--’-:—:-:

I Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

GERIAUSIU LAIKRODĖLIU 
LAIKRODŽIU ir AUKSU

E. J. Mažeika

KRAUTUVĖ

F N^jVote

~ Taipgi užlaiko visokius
E MUZIKALIšKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

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

* . . T E. J. MAŽEIKA
| 52 Sheldon st., Hartford, Conn.

<]

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS TRE
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOB.į

Jų tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, tai j 
rašykite žemiau padėta adresą, firisiunči*nt 85rašykite žemiau padėtu adresu, jtrisiitnči«»nt 85 
[stojaus apturėsite.

o

Street

O
y

V\
Į^ltlPpA T,!?j i ,t)1e3<5 Cycle Co=»p«3y. Dept 12-C Chicago. III. Prisėskit I

___________' ' .<■*''* i savo naeia didelį dviračių k -ta dirbtuvės kainom. 30 die- 
nu tenož^tnžeso jokios atsakomybės ūme *nc savęs 2c

irias

-S-• :'r.K

EXTRA!

<1

i i tjfjn m > t nu t ri ■- t mcrwnvxncėco *ss

; nTr •':~nxw.m'W*'a

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriui
229 Bedford Avė., Brooklye, N. Y.

Kampas North 4-tos gatvės.

<T 
T

Pirk Laikrodėlį?

4-

i

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JIJ TURITli, 
NEUŽMIRŠKITE TU. KURIE DABAR KENčlA BAD.y. 

MES NUSIUNČ1AME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS Į VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurią turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASMUKO LIETUVOJE ARBA. 
PABĖGO l RUSIJĄ.

LAIVAKORTES i visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mot. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rąšiee dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIF S
253BROADWAY, ‘SOUTH BOSTON, MASS.

i 
f

___ _ ______
K. žurinskas perdavė iš^ 

Stoughtor. S7.10, viso $19.72. į

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

Perkant laikrodėlį,_ lenciūgą 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
81.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėtą sumą.

Taipgi pajieškau .. agentų 
Mass. valstijoj. Patirimas 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, Mara.

TREJOS DEVYNERIOS

_______ TREJANKA_______
Susideda ii 1J įzciritf gydančiu žohtf ir šakn^.

Sutaisyta su degtine arba, virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu dėl skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbų, dispepsijų, išpūtimų, riemetų, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimų, sunkumų ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitų.
VARTOJIMAS: Viena pakeli šitų gydančių 

augmenų užmerkti • viena kvorta ėysto spiruto 
ir tiek pat vandens. »arba išvirti ėyst.vne van
denie ir po a., valandų gerti jx> puse stiklelio 
arba mažiau.
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PENKI V AKT V ISTORINĖ 
TRAGEDIJA.

Is paskutinių dienų Arkonos 
Motyvai skolinti iš B. Komorovvskio

JDNAS B. SMELSTORIUS.
(Tąsa.)

BUTĖNAS.
(i asipiktinęs, smarkiai išbėga saiėn, Maka

ras atbulas pasitraukia nepatėmytas gilumon ir 
pasisupęs atidžiai tėmija j Butėną) 
Eugenai. Rugėnai! kaip skaudžiai pašiepia 
laip susibroliuodams su kryžeiviais 

Krakas! 
Jus šito nematot, o kiti apjakę!... 
Ir kasgi tikėjos, kad šita gėleiė, 
Į’ilna nekaltybės, netgi tiek daug gali!... 
Nuosaipa ir žvilgsniai—tas jos nukaitimas, 
1 ai jausmas tikrybės—ne apsimetimas, 
Tai baisi teisybė.’... Uh, pikta gyvatė 
į širdį ingvlė.—Koks aš besarmatis, 
Užvydžiu, negavęs teisės užvydėti.... 
Bet šičia man būnant negaliu tylėti. 
Tiesa matau, jogei sapnas jai. išnyko. 
Aš mano svajonių ir sapnų plėšiko 
Nei vergu, nei broliu likti nesutiksiu.

(Išeina per kitas duris)

MAKARAS.
(išeidamas ant scenos velnišku džiaugsmu nušvi

tusiu veidu, žibančiomis akimis)
Lai bus garbė Dievui, jeigu čia taip virsta. 
Dainčiojas Gotšaika. o stabmoldis irsta.... 
Kad draudžiau Gotšalkai taikyties geruoju 
Neklausė, ant galo dagi pagi ūmojo, 
Kad jei nesiliausim ramius žmones plėšti, 
Jisai pasiskubins popiežiui pranešti 
Apie musų darbus. Popiežių-, ji žino 
Už jo nuveikimą Kryžiui Palestinoj. 
Taigi jojo skundui popiežius tikėtų, 
Mist ras išsiteisini vargu išgalėtų. 
Aš jam nusileidau, kad tik nesupyktų... 
Net nesitikėjau, kad taip greit Įvyktų 
Tokios aplinkybės, kad beabejonės, 
.Man tikslą atsiekti padės pats pagonis.... 
Kur varžos už meilę, tenai kerštas veikia, 
šitą gerą progą išnaudoti reikia. 
Da bent kelias dienas Arkonoj viešėsiu, 
Reik sukelti riaušės, o paskui galėsiu 
Pasistengt, kad žūtų ir Henris ir Krakas. 
Tuomet man prie tikslo jau tviras takas. 
Atmonyt už Henrį pats popu žius liepsiąs. 
Rūgi ją ir Vendus "Zokonas užgriebsiąs, 
O ir mano triūsas nepaliksią dykas!
Už nuopelnus teksiąs gal mif.ro vainikas... 
Ir taip, didis Henri, gailėkis pagonų, 
Aš galiu iškilti ant tavo lavono!

(Išeina.)

rp

ATIDENGIMAS II.
Scenerija persimaino tuo but.J, kad nuleidus 

priešakyje kurtiną, atvaizdinančią sodną, užsi
dengia pirmutinė scenerija.

MAKARAS.
(Susitikęs sodne Draitičną)

Tai ka? Galva svaigsta nuo stabmeldžių 
vyno ?

DRAIDĖNAS
Bejuokauk sau sveikas, bet Henriui 

kaimyno
Ir tarpe krikščionių geresnio nerastum....

MAKARAS.
Aš tau pasakyčiau,—jei mane suprastum— 
Jog mes čia Į kilpas narinam ’au ;galyą;
Jei tik paklausysi, ką stabmoldžiai_ kalba. 
Tai Gatšalkai laimės liausies užvydėjęs.

DRAIDĖNAS.
Aš čia nieko kito nesu pastebėję^, 
Kaip tik svietingumą ir artimo meilę.

MAKARAS.
Dėl mergų ir vyno varvindami seilę 
Jus nieko nematot, kas aplink jus dedas. 
Sakyk, ar su jumis gėrė jųjų vadas. 
Apsvaigę puotavot visai užsimiršę, 
Kad tarpe pagonų atsargiem.’ būt reikia. 
Tuotarpu piliečiai ant Krako įmrsę , 
ĮNe kartu puotauja, bet ką kitą veikią....

DRAIDĖNAS.
Matau, tau vaidenas nebūti dalykai. 
Ir man taip-pat rodės, kad nuožmus

Liutikai,
Tai žvėris, ne žmonės. Dabar kaip man 

matos,
Prieš jų žmoniškumą ir mums iš sarmatos 
Kaisti prisieina.

MAKARAS.
Taip... Taip, ir gyvatė 

Akimis žavėja. rengdamos užpulti. 
Tiktai pasigėrę nueikite gulti, 
O nei nesijusit, kaip tie ’dori žmonės <

Kai paršus išskers jus. Stabmeldžiai 
pagonįs 

Greit jums priparedys, jog ir protą turi. 
Juos galit bučiuoti, o jie kitaip žiuri. 
Be to pasakysiu, kad svietas nematė 
Pagailos stabrr.eldžiaums pas kryžiaus 

‘ karžygį. 
Turi neužmušti, kad ir mes šį žygi 
Darėm, kad iš karės ką nors sau laimėti: 
Ant Arkonos sienų mes turim uždėti 
Kryžių ryt ar šiandien!.

DRAIDĖNAS.
(Matomai supratęs Makarą)

O broli Makarai! 
Žinau kas krikščioniui tinka, bet už gerą 
šitą tavo planą pripažint nenoriu! 
Kas mums paskaitytų tą darbą už dorą?

MAKARAS.
Tai tau ir krikščionis, jis mano tas kenkia 
Kryžiui, jei švents plienas stabmeldį 

nutrenkia. 
Tikiu, kad turėsi ir pats pripažinti 
Šitą mano žodi, kad reikia naikinti 
Stabmeldžius lig vieno, kad tujų gyvačių 
Nei vieno neliktų.

DRAIDĖNAS.
Už rodą tau ačiū. 

Tečiaus neužmirškim, ko kryžius mokina.
MAKAKAS.

Tasai ne krikščionis, kas stabmeldžius gina. 
Bet gana pamokslų—kasžinkas ateina. 
Eikiva iš šičia ... užtrauk kokią damą....

KRAKAS.
(Pasivydamas einantį užsimąsčiusi Butėną) 

Kurgi tu bastaisi, kad reikia jieškoti! 
Pasirūpink tvarką piiyj pridaboti, 
Girdėjau, kad žmonės murma buk 

parduodu 
Jų laisvę krikščioniams, kad Retrą atduotu. 
Tie, kas neišmano dalyko, lai tyli! 
Taigi pridabok ie gerai visą pylį, 
Idant nieks nedrįstų man svečią užgauti. 
Jeigu mano valiai kas-nors prieštarauti 
Išdrįstų, nepaisyk nei lyties, nei luomo! 
Liepk suimt ir vardan gerovės Arkanos 
Rūstingai nubnu.skie. Man svečias 

brangesnis 
Už nepaklusniųjų maištininkų šimtą! 
Taigi atkartoju, kad jei kas’užgintą 
Žingsnį padarytų, tuoj turi prasmegti!

BUTĖNAS.
Pirm negu pradėsiu taip kaip liepi veikti. 
Tą nuosprendi savo teiksiesi apreikšti 
Ant šio, kas čia stovi prieš tav’, 

kunigaikšti!
KRAKAS.

(Iki aug-čiausio laipsnio nustebęs) 
Butėnai! Butėnai ar tu?., ar tu nori?!... 
Ar aš nesapnuoju? Tai tu šičia stovi? 
Ar tai tavo žodžiai?....

BUTĖNAS.
Taip, tas pats Butėnas! 

Be suokalbių jokių, stoviu čia pats vienas. 
Kai visad, taip šiandien tėvynės liuosybę 
Apgindams sakau tau i akis teisybę!

KRAKAS.
(Pertikrinančiu balsu) 

Susiprask, Butėnai, nuramdyk rūstybę, 
šaltai pagalvokie, apsvarstyk 'teisybę’, 
Ar ji nepavirstų pragaiščia Rugijai, 
Jeigu jos laikyties?

BUTĖNAS.
Krikščionių vergijai 

Save atiduoti, tai baisiau neg’ žūti! 
Aš netiktai vergu krikščioniui kad būti 
Niekados nebusiu, bet ir nesilenksiu L.

KRAKAS*
Pamąstyk Butėnai, kiek tu man surengsi 
Skausmo, nesmagumo ir susikrimtimo, 
Šitaip užsispyręs!

BUTĖNAS.
Delei išvengimo 

Viso to, nutyldyk širdį, kuri kaukia! 
Perverk šią krutinę, kuri šaukte-šaukia 
Mirties, kad nejautus sielvartų siautimo!... 
Ir dėl ko nenori išklausyt meldimo?„. 
Tai sudiev varguoli! Jei kuomet minėsi, 
Nuo visų apleistas šią apgaulio dieną, 
Tuomet atsiminsi savo tarną vieną, 
Ką tavo likimo troško būtie sargu, 
Bet už tai norėjai padaryt jį vergu 
Krikščionių, parduodams tėvynės liuosybę.

KRAKAS.
•Jeigu nepakvaišęs, tai mesk tą didybę, 
Kad neišmintingo žingsnio negailėtum!

BUTĖNAS.
Veltui, kunigaikšti, man rodai rūstumą. 
Kas dvasios kiltvbę į begėdiškumą 
Gramzdina, prieš jįjį jau nieks nesilenkia! 
Veltui .jei bauginti mirtimi norėtum 
Dvasiai, kurios laisvei tiktai kūnas kenkia.

KRAKAS.
Butėnai, sušvelnyk tą žodžių aštrumą! 
Sakyk, kam tu nori draskyk man krutinę? 
•Jeigu ir turėtum ant manęs piktumą, 
Tai tik dėlto vieno apleisti tėvynę 
Nejaugi protingu sau žingsniu rokuoji?

(Toliau bus)

KELEIVIS.

Choras,

E3191.

įą/fT^TzrA TVT Ci T i VOKIEČIŲ GASPARO- MlblVJ llklJJ. RIAVIMAS LIETUVOJE.

AR L! SAVO GIMTINĖS DAINAS?
Jeigu taip, tai pakalai!syk sekančius 

Coiumhijos rekordus:
10-inch 75c.
Jdainav Karalienės Aniolų Parapijos 

Brooklyn, N. Y. ‘
E318S. .ANT KAI.NO KARKLAI SIŪBAVO. 

(PASISĖJAU ŽALIĄ KUTĄ.
E3189. <OI MOTULE.

(MOTUS MOTUS, 
įdainavo Jonas ir Marė Čižauskai. 

E3190. (TRIS BERNELIAI. Duetas.
VAKARINĖ DAINA. Duetas.
'ANT MARIŲ KRANTELIO. 
(SAULUTĖ TEKĖJO. J. Čižauskas. 
(GIEDU DAINELĘ.
(GEGUŽINĖS DAINA.

M. čižauskienė.

Reikalaukit pas pardavėją visų Columbijos 
Lietuvi^-.: Re.<.,:dų kataliogą. Jeigu negaąsit. 
rašykit mums: flMfcSL

CftinMRM GRAPHOPHONE CO.
VULUllDIA(Dep. Kl.) NEW Y0RK.

E3192.

Išvesta Lietuvoje daug 
naujų plentų ir geležinkelių. 
Nesenai pabaigtas geležin

kelis: Šiauliai, Pakruojus, 
Joniškėlis, Pasvalis, Biržai, 
Neugutas. Lenkai laiko 
Vilnių naujos savo valsty- 

j bes antru miestu. Duodami 
■ Kasieriui padėkos telegra- 
į mą už Lenkijos nepriklau- 
! somybės apskebimą, įdėjo 
tarp kito ko šiuos žodžius: 
"unsere herzen jubeln im 

; Warschau und Wilno” (mu
sų širdys džiaugias Varšu
voje ir Vilniuje).

A1OAS
Troškimo jautimą, kad miš

kas įkvėpia,
Myliu! iš krutinės ištrūksta 

netyčia,
Gludumuose miško 

atsiliepia...
Bėgyje paleidęs 

vilvčią
Aidas nukeliavo ir 

pranyko.

"myliu

auksine

kaž-kur

Tyla—tyla girioj, tiktai ai
do jėtis

Paleista kai saulės spindu
lys židrynais

Nematomai skrenda; tylu
moj girdėties

Šlamėjims, kad skrendant 
girios tankumynais

Šian-ten šakas liečia—jau 
ir tas aptyko.

Tyla—net ir medžiai gcti 
voms nelinguoja:

Stovi sužavėti kai aš tarp 
kamienų,

Iš miško gludumų akis žibu- 
ruoja,

Pridengta auksuotu papar
čio blakstienų.

Nekrutant kai mano užbur
ta krūtinė.

Tik kartais nukrinta rasa 
sidabrinė

Ir skęsta tarp minkšto 
manų barchato.

■oroi
C ĮTAISYTAS £ formules- 

recepto; suteikto ičmiatift- , 
gu Egypto zokouinku,

apsireiškia csą« stebėtinai paseksiiagn 
Dgo ir idrnu, jrr-

3, dusulio.

iri * V Su/rto crt.. ect.. Šutai*
{pA somas išdirbbju lebai pagursėjtmn

PAIN-EXPEU£RB-
neno ir iMikiats Sr>uę* šeimy
nos. aaudojasis visam* pasau
lyj* per r”* iiastiseėie—t5e. 
ui h<>nk:itf vimss aptieL*se, 
arba galite užsisakyti liesai iš
F. AD. ItICHTEB « COJ 

14—U Wubi*gtas Streat. Res Tart.

Te teplione: Back Biy C J* 

DAKTARAS 

Fr. Matulaitis
LYDO VISOKIAS LiU.kS. 

PRITAIKO AKINI! x

)ICK)KIOICtCI0nC<O».‘ I H-:-!-- !-!4-IS»rr» 
“ U■ į 

U •■f

-i-

į i Gardus Alus, Elius, Lageris į; 
{Vynai, Konjakai, Degtinė ’ 

ir Kvepianti Cigarai.

I
i Į Patarnavimas prielankus ir" 
; ■ teisingas. į;

215—247 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

y.J.Kelley&Co
VISOKIE GĖRIMAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES.

J.

7

S. Baracevičius.
GBADORIUS.

Palaidoju visuose aplinldniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Didelį palaMoju už 45 doleriu* 
maža už 15 dak

nValandos:
Nuo 1 Uti 8 d'eną. 
Nuo 7 ild 9 vai. vakar*.

41» BOYLSTON STR.
Salta 419, 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

I

3 Parduodu Paminklus ir Kviet 
u kas. Užlaikau automobilius grei- 
“ tam susinežimuL Atsitikus rei- 
M k alui meldžiu kreiptis prie mar.ęs,
■ aš pribusiu greičiau, negu vieti-
■ niai graboriai, nes mano automo-
■ bilius stovi visados ant kelio.
| S. Baracevičius
■ Gyvenimo vieta: 237 1) Str..
B TeL So. BtMton 1#52-W.

sa*

Tyla—štai—štai medžių ša
kos suvirpėjo!

Sumirgo padangė ir miškas, 
sujudo.

Ošimas per girią kaž-kuty 
nugarmėjo

Gludumuose miško kerai 
jau nubudo

Ir sielą krūtinėj džiaugsmo 
šurpais purto.

įsmigo i širdį aštri aido 
jėtis,

Jau vaizdas miglyno skrais
te susi vystė,

Tik širdis apleipus pradeda 
ilgties

Tos gražios, slaptingos ir 
baisios dievystės,

Ką geismais pripildė kruti
nę užburto-

J. B. S.

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKI? 

"KELEIVI.”

Į

J. MATHUS
Geriausias Lietuvio

SALONAS IR RESTAURACIJA.
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga.
J. MATHUS

S4J Broadvay, So. Boston, Masu.
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų. . .. ,i.. <r
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 CE.VTAL 

Ta pati knvga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau

sia i siųst “Money Orderio/popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivis" ir 
prilipyt už 2c. markę.

^KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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VISIŠKAI UŽ 
DYKĄ/

Kožna3 vyras turi pareikalauti urna 
laiku vieną iš tų Stebuklingą Knygą. 
Vyrai, kurie mana alsivceti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vieną H tą 
didžius vertybes medikalžžką Įmygą. 
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 neri 
būti vyras tarp vyrą—st>*iras, resnas, 
cr.ergitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

J}.?,

e

Kelias » Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

Sifilisu arba Užnuodijimn Kraujo, 
Triperiu, Pnlavlmą, Nnsllpaėjinrų Gy
vybes, Užkrečiamais Ligaia. Lytiškai 
Šlapinamais Organais, Dusuliu Ncgruo- 
mularimu Vidnrlą, Prietvarka, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmu, Pilvo, 
Jakną, Pūsle* ir Inkštu Ligones? i

Ar teri skandejimus strėnose, sąna
riuose; galvos aka u. Įėjimus; blogu a- 
petita; surukusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengta liežuvio; negerą kvapą; tam
sins ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus aapnust Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudinta.’; ner
viškas, barningns ir aržus; pasnrgis ir 
visas mmykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nnliudys, priklos 
ir nusiminęs! Mnsn knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoj kalimi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir nandotis jos [įtarimu ir

I

pamokinimų. Ji yra krantovč žinios ir talpina tikrai tekins daiktus, katruo kožnas 
vyras, jaunas ir senos, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokant psčtą. Ant k nu
vertos niera paduotas m»di\aHška8 vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok tava vardą, pavardę ir adresą ai-l.ei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Sinsk Tą Už Bykff
DR. J. RUSSEL PRICE CO.. L.232 Modnoo A CUntoa St»„ Chicago, IU.
Godotinasal:—Ai esą nžintrresnetas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimul ir norėčiau 

ganti vieną iš tų knygą, umu laiku.
Var<4»* ir pavarde................................

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

Miestas Stejtaa

*v» . .1^
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8 KELEIVIS.

Visokioj Žinios.
GEN ERA LIS STREIKAS 

LIUKSEMBURGE.
Iš Šveicarijos pranešama, 

kad ’ Liuksemburgo kuni
gaikštystėj prasidėjo gene 
ralis streikas, nes fabrikan
tai, kurių didžiuma vokie
čiai, atsisakė pakelti darbi
ninkams mokestį, o pragy
venimas taip pabrango, kad 
už seną algą žmonės su šei
mynomis negali pragyventi.

I

Vietinės Žinios
V

---------• •

4

FRANCUZŲ DARBININ 
KAI PRIEŠ KARŲ

Anglų laikraštis „Man- 
chester Guardian” (Angli
joj) išspausdino gana Įdo 
mią korespondenciją iš Pa
ryžiaus. Korespondentas 
sako, kad tą dieną, kuomet 
socialistų partijos taryba 
svarstė klausimą apie daly
vavimą Stokholmo konfe
rencijoj, Paryžiaus darbi
ninkai Įtaisė didelę demons
traciją-

Ant 
ciaus” 
v • •ciai 
šauksmai: 
holman!” 
riauti!”

Tūlas oficierius riktelėjo: 
”Lai gyvuoja karė!” Minia 
tuojaus ant jo užpuolė ir tik 
per dideli vargą policija ji 
išgelbėjo. Publika aiškiai 
simpatizavo demonstran
tams.

„Respublikos Ple- 
susirinko tukstan- 

žmonių. Pasigirdo 
„Važuokit Stok- 
”Gana jau ka- 

Šalin karė!”

ANGLAI NUMUŠĖ 10 
VOKIEČIŲ ORLAIVIŲ.
Pereitoj sąvaitėj 16 vo 

kiečių orlaivių nulėkė pei 
Šiaurės jūres Anglijon ii 
pradėjo mėtyt i pajuric 
miestelius ir kaimus bom
bas. Anglai suskambino 
lermą ir jų lakūnai tuojau? 
pakilo oran užpuolikus ata 
kuot Du vokiečių orlai
viai likos nušauti žemėn 
kiti pabėgo. Bet grįžtant vo 
kiečiams namo, juos pamatė 
anglų orlaiviai Franczijoj 
pakraštyje ir tuojaus už 
puolė. Užvirė ant jūrių 
kova, kurioj astuoni vokie 
čių orlaiviai likos numušti Į 
jūres. Tokiu budu iš 16 vo 
kiečių orlaivių namo parlė
kė tik 6. Anglijoj vokiečia? 
mėtydami bombas 12 žmo
nių užmušė ir 36 sužeidė.

RUSŲ KARIUMENĖ SU 
KILO.

Per Kopenhagą ateina ži
nių, kad septintoj rusų ar 
mijoj sukilo 4 pulkai, atsisa 
kydami klausyti savo vy 
riausybės. Tas parodo, kac 
kareiviai jau nebenori ka 
riauti.

GEN. ALEKSIEJEVAS 
VĖL REZIGNAVO.

Buvęs rusų kariumenės 
vyriausis vadas gen. Alek 
siejevas pereitoj sąvaitėj 
vėl rezignavo. Jis buvo sy- 

rezignavęs 
koalicijos 

rezignaciją 
Dabar jc 
kariume-

vėl. rezignavo. 
kĮ jau pirma 
bet susidarius 
valdžiai savo 
buvo atsiėmęs, 
vieton vyriausiu 
nes vadu paskirta gen. Bru- 
silovas.

AUSTRIJOS SOSTINĖJ 
BUVO STREIKAS.

Dabar paaiškėjo, kad 
Austrijos sostinėje Vienoje 
buvo didelis amunicijos dar
bininkų streikas. Valdžia 
buvo priversta pridėti žmo
nėms daugiau mokesties ir 
paskirti komitetą, kuris žiū
rės, kad amunicijos darbi
ninkai turėtų maisto. Kurie 
pirma gaudavo po 50 kronu 
sąvaitėj, tiems dabar bus 
mokama po 75, o kurie gau
davo po 100 kronų, tie da
bar gaus po 107 ir pusę kro
nų. •

New Hampshire valstijoj 
apie Lyme Centre pereitoj 
sąvaitėj prisnigo 2 pėdas 
sniego.

•tą dastatynią ir išmokėjimą pinigų. Taip pat pristatom locnos 
i>..x.xi..<.xxj'»... IiIl uL.irti. •  i ■ 

įaipgi
Užpuolė ir dar suareštavo, c 1.

Pereitą subatą, apie 11 v. 
nakčia, kertėje C ir Athens 
gatvių katalikiški airiai-pa- 
daužos užpuolė Franą Bra- 
zdĮ. .. .............................
bėgt, 
duris 
negalėdamas 
slėpt, leidosi 
puolos nepatėmijo, kad Brav 
zdys pabėgo ir manydami, 
kad jis Įbėgo Į namus po, 
num. 19(J Athens si., išlau
žė duris, Įsiveržė vidun, bet' 
ten neradę užpultojo Braz i 
Ižio, supjaustė vieną savoj 
žaikos bendrų ir apskundė 
ooliciiai už ta darba F. Bra- 
zdĮ.

Brazdi policija areštavo 
r pastalė po kaucija iki tei
smo.

Kalbama, kad padaužos 
vra prie to darbo prikalbin
ti tūlo lietuvio bartenderio 
P., turinčio koki tai piktu
mą ant Brazdžio.

Užpultasis pasileido 
Radęs savo 
uždarytas, 

greit 
toliaus.

namu 
jisai 
pasi-

Už-

I

„Vajaunos” krikštynos.
Pereitoj nedėlioj, 10 bir

želio. ant City Point courto 
juvo “lietuviškos krikšty 
įos.“ Kadanki dabar karės 
aikas. tai ir krikštynose vi- 
ą laiką buvo jaučiama ka- 
•ės dvasia. Visų pirmiausia, 
ai didelė daugybė “amuni- 
•ijos.” Pradėjus tą amuni
ciją vartot, prasidėjo, žmo
na, karė. Priešininkams 
sakuojant, F. B. neiš|aikė 
-avo pozicijos ir buvo pri
verstas trauktis vienmarš
kinis net ant streeto. Išvi- 
ę priešininką iš pozicijų, 
pergalėtojai ėmė taip džiau
gtis ir dainuot, kad susirin
kę vaikai pradėjo laidyt ak- 
nenais Į langus. Vienas 
irąsuolis išėjęs laukan ir 
susitikęs moterį, užstojo jai 
kelia ir nugriebė kur nerei- 
kia. Jeigu kiti nebūtų mo- 
eri perkalbėję, tai karžy- 

gis butų papuolęs nelaisvėn, 
les ji jau norėjo šaukti i pa
galbą policijos rezervas.

Bet tuo da viskas nepasi- 
laigė. Amunicijos buvo 
laug. karė buvo vedama ir 
int rytojaus. Veik niekas 
įėjo dirbt, o susirinko tuš- 
int bačkučių. Ant. karžy
gio J. P. ofensyvą padarė 
;o paties “prisiega.” Išlau
žus iš krėslo koją kad ėmė 
ieti per pakauši, tai tas net 
>arška. Muša ir sako: “Ai- 
ai tau šiandien šventė? Ar 
įeisi dirbt? Aš tau parody
siu!” Ten buvęs...

Dėlei surinktų P. Pilipo 
krikštynose aukų.

Pora savaičių atgal pas 
Petrą Pilipą po Num. 10 Cl- 
:y Point Court buvo krikš
tynos, kur susirinkę svečiai 
įutarė sumesti nukentėju
siems nuo karės lietuviams 
lukų ir sumetė §12.75. Pi
nigus nutarta perduoti Lie
tuvos šelpimo Fondui, kas 
r likos padaryta. Už kelių 
lienų po šitų krikštynų tū
las Svečias „Darbininke” 
jau teiraujasi, “kodėl nėra 
atskaitų.” Tas 
nesunranta, kad atskaitų 
legali ma buvo 
nes da laikraščiai 
išeiti.
bijo, pirmeivių rankose au
kos neprapuls; Jos yra jau 
oaduotos L. Š. F. kasieriui 
ir yra gauta kvitą, o kaip 
ateis laikas, tai bus paskelb
ti ir aukavusiu vardai.

Kitas Svečias.

žmogelis

paskelbti, 
nespėjo 

Bet tegul jisai nesi-

(Vardai jau telpa šiame
”Kel.” numeryje. Red.)

TELEGRAFU SIUNTIMAS |
’■ Pinigų į Rusiją, Lietuvą ir į užimtas šalis per Rusiją, paprastai siunčiam kižną dieną ir užtikrinain už grei S į 

’ . r_'_ £_______  :_____ j rankos parašą apie priėmimą pinigų. ;;
Parduodam Jaivakortes į krajų ir iš krajaus. Jeigu neturit žinios nuo savo giminių iš krajaus, t’i 

ir su kitais visais savo reikalais kreipkiaės pas: (25). ? ;
HEKZ. Bankierius, 224 \Vest 34th Str., New York. N. Y. .,

1v
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APTIEK A
reibingiaiuna ir Geriauaia

Sutaisom Receptus su 
atyda, nežiūrint

8AUCIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.
KAP1TALIS ................................ $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNAR..—PREZIDENTAS

I

i

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

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

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

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

PADĖT PINIGUS J BANKĄi 
GALIMA PRISIUSI’ PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau į 
gyvenantiems, 
ma lietuviškai, 
lietuvys Jonas

ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

vietose, bet

Visi Jauni Vyrai, Pavieniai
v
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• “ gyduolių galite gauti, kokias tik «
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' įasaulije vartoja, taipgi visados* 
t -andasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, Savininkas : 
18 Brianai, So. Boston. ] 

Galite reikalaut ir per laiškus, J 
mes per ekspresą gyduoles at- J

* i-i-i * +■ ■

DRAUGIŠKAS 
IŠVAŽIAVIMAS 
(Outingas)

Rengiamas per Antaną 
SūanislovaitĮ, Nedėlioj, 17d. 
Birželio (June), 1917. Pui
kioj girioj, ant Evergreen 
A ve,. Newark. N. J. Tikietas 
porai SI.25c.

Reikia važiuoti Elizabe* 
tho karais ir išlipti prie 
Trowbridge’s Hotelio ir eiti 
po dešinei.

i

Aplankyti politikos nusi
kaltėlius kalėjime yra be 
galo sunku. Reikia proku
rorui ir maršalui paduoti 
visą savo legitimaciją, būti 
šios šalies piliečiu ir pasira 
syti ant tam-tikro doku
mento, kad aplankydamas 
kalini nepaduosi jam jokios 
pagalbos... Drgui Plepiui 
pavyko pereiti visą proce
dūrą ir pasimatyti su d. Mu- 
čėnu. su kuriuo kalėjimo už- 
žiuros akyvaizdoje leista 
keliolika minučių pasikalbė
ti. Mučėnas daug nesiskun
džia. Sako, valgis neblogas 
ir su kaliniais elgiamasi 
daug žmoniškiau, negu bū
davo Rusijoj. Cambridge’- 
iaus kalėjime ypač daug 
randasi vokiečių kaipo poli
tikos prasikaltėlių.

Prakalbos.
Ateinančio] nedėlioj, bir

želio 17 d.. 7 vai. vakare,
Lietuvių salėje. "Keleivio” 
red. d. St. Michelsonas lai
kys prakalbą temoje, „Kas 
mumis laukia rytoj.” Darbo 
žmonė 
kitę ir paklausykite.
nuos 
choras, 
Simanavičiaus.
Si.

, visi kas gyvas atei- 
Dai- 

“Birutės Kanklių” 
vedamas d. B. A. 

Ateikite vi- 
Komitetas.

Ar Ženoti
NEIŠBĖGSITE NIEKUR!

Turėsite eiti visi ant KARĖS. Nemanykite, 
kad valdžia provina juokus ir nemanykite, kad 
tik iki 31 -irų metų vyrai reikalingi karei- Vėliau 
valdžia išš; ūks visus vyrus nepaisant kiek senu
mo ir k? liūs vaikus turi, bile tik galės karabiną 
panešti tai ir turės eiti i KRUVINĄ, PRAGAIŠ
TINGĄ KARĘ.

Bet mes žinome daug gerų vietų ir visai arti 
Boston o, kur galima pasislėpti nuo VALDŽIOS ir 
KARĖS.

Ant farmų karės nebus ir nereikės jos bijoti. 
X aidžia FARMERIŲ NEIMS i karę, nes visa Ame- 
vilta išmirtų badu, jeigu taimeriai butų išvaryti 
ant karės.

Taigi, kam eiti i karę, jeigu galima apsigyventi 
ramiai ant FARMOS ir būti "bosu” pats ant sa
vęs. Mes i kelias savaites jau pardavėm apie 50 
farmų arti Boston’o. Todėl, malonėkite užeiti ir 
pasiimti iš musų KATALOGĄ DYKAI. Jeigu no
rėsite pamatyti farmas, mes nuvežšim automobi
liu DYKAI visus, nes mes patįs visada važinėjamės 
ir tuomi pačiu žygiu mes galim ir Jumis nuvežti 
su visa šeimyna pažiūrėti farmų. Jeigu nepatiks, 
nereikės pirkti ir nebus jokių iškaščių Jumis.

Pirkite farmas dabar, nes daug farmerių ne
gauna darlaninkų dirbti ant farmos, tai parduoda 
farmas labai pigiai. Mes gvarantucjam, kad po 
karės, tą pačią farmą galėsi parduoti dvigubai 
brangiau iš musu.

LIETUVIŲ AGENTŪROS, 
A. Ivaszkevicz, agentas,

So. Boston, Mass.315 Broadvay,

Dovanai 30 Dainų ir 200 Adatų
*

SU COLUMBIJOS 
GRAMOFONU!!!

Tėmvkit! Susirinkimas!
Nedėlioję, 17 birželio, 2 

po pietų bus susirinki- 
Gedc-mino Liet. Uk. Dr- 
svetainėje, po numeriu 
Hanover st.. Bostone, 
nariai malonėkite atsi-

vai.
mas 
stės
193
Visi 
lankyt, nes bus gatava kon
stitucija, kurios jau senai 
pageidaujam. Ateidami 
siveskite ir naujų narių.

Komitetas.

n f-KZ. L

Susirinkimas.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 

Draugijos susirinkimas bus 
8 valandą serėdos vakarą, 
20 birželio. Visi nariai pri
valo susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų.

M. Kazlauskas, sekr.
Mučėnas gerame upe.

Drg. M. Plepis, aplankęs ekstra
kalėjime suareštuotą d. F. birželio 14 d. (ketvergo va-

!f a « XX “ Mx XX x 7x N T XX T XX XX xj XX VX XX *x XX — 1 X XX XX xx \ T L’’ C 1 1     _    — — XX —

šakojo mums, kad rado kali-Jtainėj. 
ni gana gerame upe.

I

Birutės Kanklių Choro 
susirinkimas Įvyks

Mučėną iš Norvvoodo, papa-|kare) LSS. 60 kuopos sve- 
------------------- i._j i._i: y;sj choro nariai 

būtinai privalo atsilankyti.

9 ■

j
\L>
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Susikalbėt gali
nes Banko j dirba 
Žilinskis.

- f

Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIU KNYGŲ 

IR KITOKIU DAIKTU.
Galima gaut pirkti visus Am.-- 

rikoje leidžiamus 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji

-i; 
£ 
j.

laikraščius, £

’rI
kreiptis laišku šiuo adresu: (30)

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

* | H. S- Stone, Oph.D
' Akių

Specijalistas.

> 10 m. So. Bostone.
39S Broadway,

TĮ _ .. .......
A. ABAZORIUS PERSIKĖLĖ.

Pranešu visiems savo kostume- 
riams, kad aš perkėliau savo čevery- 
kų taisymo krautuvę ant 301 K 
Štreet, šalia Lietuviškos salės.

A. ABAZORIUS. (?) 
301 E st.. So. Boston.

| 80. BOSTON, MASS.

M. ANDRIUŠ1UTĖ,
MOTERIŠKU KUBU SIUVĖJA.

labai pabrangus, 
nepabranginau.

Tai.: 2787-J.U

t
Dcrmafuga”. Geresnių plaukams 
į •••'. “Dermatugą” nėra! * 

"Dcrmafuga” padarys tą. kad Ta- 
’t 

skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty

Visokiems daiktams 
tečiaus aš nieko _ _

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

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

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

KAM
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 ūmai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais-

Dermafugą' nėra!
tus
vaistų už

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

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui "sampilą”, 

j 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, Philadeiphia, Pa.

;Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Ni 

2 iki 3 dieną, nuo 7 
8 vakare.

1X1 HANOVER STREET, 
ROSTON. MASS.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Abeiuas silpnumas,

Į

Reikalaukit musų iliu
struoto Katalogo.

i

i

Galit į mokėt dalį tuo
jaus. o likusius po $1 i 

kas mėnesis.

d'

imas jaknti. nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, 
si. • virškinimas sergantį palieka labai liūdnam padė
lį:- Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
ti . taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

' dingai dėkavojn ui Svvcros Gyvasties Balsam:,. La
bai atėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro Visi kentėjimai pranyko po sunaudojimo tiktai vie
no. veros Gyvasties rfalsamo bonkos. Prašau tą laišką 
pa ' .ti laikraščiuose, idant visi kiti, kurie panašiai ken
čia. žinotų apie tą gyduolę”. Mrs. Pagac iš Moąuah, Wis.

MINERVA PIIONOGRAPH CO.,
Dep. K. 217 W. 115 St^ New York.

Ypatingai geros šios gyduolės:

25c 
50c 
20c 
2bc 

1.00 
1.00
50c

S

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

•
Geriausia
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkėj

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.
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Severa’s Baisam of Lite
(SEVEROS GYVASTIES BALSABAS) 

Budas surtiprinančiai-gydartis
Kaina 75 centai

Kas ie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką.

Sever gyduoles galima gauti aptiekose. Prašoma reikalauti tikie 
Severos . olių. neimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptiekoje pirkti 
negalima, >kius bus pasiųsta.

Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..................
Vaikų ramintojas ..................
Nuo suirimo nervų .............
Bobro lašai ...........................
Nuo saulės nudegimo ____
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

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

kaus kvėpavimo ............. 1.00
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 aš užtikrinu, kad visame jums bus 
sąžiniškai patarnauta.

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:




