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Metas XII.

Pasmerkė neišmintingą 
Anglijos jūreivių žingnsį

Anglijos Indejiendent La-

Rusijos revoliucionieriai 
paleido valstybės damą

Visos Rusijos darbininkų 
ir kareivių suvažiavimas 
Petrograde po ilgų diskusi
jų nutarė paleisti caro su
šauktąją durną, panaikinti 
jos atstovų įgaliojimus ir 
uždaryti visus kreditus vi
sokioms įstatymdavystėms 
palaikyti skyriams. Taip 
pat nutarta paleisti ir 
valstybės tarybą, kuri taip
gi buvo caro suorganizv'

To ir galima buvo tikt: - 
nes negalimas juk daiktas, 
kad revoliucinė Rusijos 
liaudis laikytų savo atsto
vais tokius juodašimčius, 
kaip Markovas, Puriš^v?- 
čius, arba mūsiškis ”k 
los malšintojas” kun. 
kaitis, Yčas ir kiti. \uė 
šuninis šieno piauti pai 
caras, turi eiti ir jo durna

ANARCHISTAI BUVO 
PAĖMŲ KATEDRĄ.

Kapitalistų spauda labai 
pasipiktinus anarchistų 
darbais Rusijoj. Ji skelbia, 
kad tie juodos vėliavos pa
sekėjai einą netiktai prieš 
valdžią, bet ir prieš... Dievą. 
Finų sostinėj Helsingforsc 
anarchistas Boldt, kuris pa 
skirtinėmis dienomis laikęs 
tenai kurstančias prakal
bas, anądien padaręs su sr 
vo šalininkais ant Mikalo
jaus katedros "užpuolimą" 
laike pamaldų ir apreiškęs, 
kad jis imąs tą bažnyčią i 
savo rankas ir paverčią.- ją
i "biednujų bažnyčią.’’ Tai- 
pe 4(K) Boldto pasekėjų at
siradęs vienas buvęs kimi 
gas, kuris tuojaus užlies; 
ant sakyklos ir pasakęs pa
mokslą, baisiai "piktžo
džiaudamas” ant tikėjimo. į

Ant rytojaus atėjusi mi
licija ir po sunkios kovos 
katedrą iš anarchistų atė
musi.

Kiek šitam pranešime tie
sos, sunku pasakyti, nes 
kapitalistų spauda apie Ru
sija dabar labai meluoja. 
Ypač daug kvailysčių ir vi-* 
sai nebūtų dalykų ji prira
šo apie anarchistus, kuriuos
ii įsivaizdina esant kokiais 
ai raguotais sutvėrimais.
IŠD1NAMITAVO GELE

ŽINKELĮ.
Ant Watervillės stoties. 

Maine valstijoj, dinamitu li
kos išdraskytas geležinke
lis. Ekspliozija buvo tokia 
smarki, kad aplinkinių na 
mų ir langai išbirėjo. Po
licija spėja, kad tai busiąs 
streikierių darbas, nes da
bar ant to gelžinkelio strei
kuoja darbininkai ir kom
panija ketino tą dieną par
sitraukti streiklaužių. Vie
nas traukinis praėjo prieš 
ekspliozija tik keliom minu
tėm ir kitas ėjo paskui, bet 
tas jau signalais likos sus
tabdytas.

SĄJUNGININKŲ MISI
JOS AMERIKOJ.

Prisidėjus Amerikai prie 
sąjungininkų, čionai pradė
jo lankytis sąjungininkų 
misijos. Visų pirmiausia 
buvo atvažiavusios anglų ir 
francuzu valdžios įgaliotos 
komisijos, dabar atvažiavo 
italų, rusų ir laukiama da 
atvažiuojant belgų tokios 
pat komisijos. Šitos komi 
sijos daro su šios šalies val
džia pasikalbėjimus ir taria 
si apie karės reikalus.

KATALIKŲ KUNIGAS 
ŠNIPAS!

Italiojos teismas nuteisė 
katalikų kunigą Gerlachą 
kalėjiman iki gyvos galvos 
už šnipinėjimą, o jo padėjė
ją Pomaricą nušauti iš pi r 
mutinio pamatymo, nes jis 
pabėgęs.

Kun. Gerlach ilgus metus 
buvo pas popiežių už šambe- 
lioną.

PLIENO ŠALMAI AME 
RIKOS KAREIVIAMS.
Jungtinių Valstijų vald

žia užsakė už 
plieno kepurių savo karei 
viams, kokias nešioja da 
bar Europos kareiviai ap
kasuose.

Ką sako Rusų Komisjia 
Amerikoj.

Pereitoj savaitėj atvažia 
vo Washingtonan dabarti
nė •• rusų valdžios komisija. 
Jos pirmininkas Bachmet' 
jevas žodžiu paaiškino da
bartinės Rusijos poziciją 
linkui karės. Laikinoji ru
sų vyriausybė kartu su vi
sos Rusijos žmonėmis nepri
pažinta atskiros taikos, sa
ko Bt chmetjevas. Rusija 
aiškiai reikalauja visuoti
nos taikos, šita taika ne"; 
privalo daleisti viešpatavi-. 
mo ant kitų tautų, užgriebi
mo jų turtų arba paveržimo 
kitų kraštų teisių. Taika 
turi būt be užkariavimų, be 
kontribucijų, paremta ant 
tokių pamatų, kad kiekvie
na tauta turėtų teisę spręs
ti apie savo likimą.

Laikinoji vyriausybė pri
pažįsta. sako toliau Bach- 
metjevas, kad jei vokiečiai 
sumuštų rusus ir jų sąjun
gininkus, tai reikštų netik
tai vargą, bet ir taikos ilgai 
negalėtu būti.

Laikinoji vyriausybė es
anti giliai įsitikinus, kad re- 
voliucijinė Rusijos armija 
neleis vokiečiams sumušti 
sąjungininkus vakaruose, o 
paskui su visa savo ginklo 
galybe užpulti ant Rusijos.

SUOMIJOS KLAUSIMAS 
IŠRIŠTAS.

Tarp Suomijos ir laikino
sios rusų vyriausybės buvo 
kiięs konfliktas. Suomija 
pasakė, kad buvusiojo caro 
teisės kai|>o Suomijos did~ 
kunigaikščio negalėjo auto
matiškai pereiti į laikino
sios vyriausybės rankas, to
dėl dabartinė Rusijos vy
riausybė jokių teisių prie 
Suomijos ir negalinti turėti.

Telegramos praneša, kad 
šitą ginčą tečiaus išrišęs 
naujai išleistas įstatymas, 
kuris bus galėję iki Rusijos 
ir Suomijos klausimą galu
tinai nustatys Steigiamasis 
Susirinkimas, šitas įstaty
mas pripažįsta kuopilniair 
sią Suomijai vidujinę auto
nomiją. Suomijai suteikia
ma net iniciativos teisė.

Rooto komisijai Rusijoj 
nesiseka.

NORI SUMUŠTI VOKIE
TIJĄ Iš ORO.

Kokiems galams tupėti 
apkasuose, jeigu galima už
pulti ant priešo iš oro ir už
puolus jį bombomis sumai
šyti su žeme?

Šitaip šaukia šiandien A' 
merikos laikraščiai, taip 
kalba Amerikos lakūnai ir 
tam pritaria francuzu ir 
anglų karės žinovai.

Amerikoj dabar vedama 
agitacija, kad padaryt 50,- 
000 orlaivių ir iš oro sutriuš
kint Vokietiją. Tai e 
greičiausis ir lengvi' 
būdas vokiečius nv 
Jei 50,000 orlaivių ks 
ant katro vokiečių ■ sto 
ir mes po vieną bombą, mie
stas bus sunaikintas. Jei 
toks pulkas orlaivių nulėks 
i Kieliaus kanalą, kur stovi 
pasislėpęs vokiečių laivy
nas, ir paleis tenai po vieną 
bombą, to laivyno neliks. 
Jei 50,000 orlaivių užpuls 
ant Berlyno ir paleis jm) 10 
bombų, Berlynas bus sumai
šytas su žeme. Tokia galy
bė orlaivių gali nušluoti nuo 
žemės paviršiaus Kruppo 
kanuolių fabrikas, gali su
ardyti visas vokiečių tvirto
ves, suardyti bombomis ge 
ležinkelius ir visą vokiečių 
karės frontą. Reikia tik 
padaryti nuo 50,000 iki 100,- 
000 orlaivių ir išmokyti tiek 
lakūnų. Ir Amerikos val
džia jau mano skirti orlai
vių statymui $600,000,000.

KAIP MAISTO TRUSTAS 
PLĖŠIA ŽMONES.

Razbainikai iš maisto tru- 
sto kas mėnuo apiplėšia Am. 
žmones ant $50,000,000. 
Taip pasakė senato komite 
tui Wilsono paskirtasai 
maisto direktorius Hoover. 
Todėl dabar yra įneštas 
kongresan bilius, kad paė 
mus maistą valdžios kontro
lėm Sulyg to biliaus, vald 
žia turėtų svarbesniuosius 
maisto produktus supirkti 
ir kiek reikia savo žmonėms 
palikti, o kas liks, tą par
duoti. Kitaip maisto trus 
tas visus javus išsiųs Euro
pon ir Amerikoj pritruks 
duonos, sako Hoover.

Kongrese prie šito biliaus 
pridėta dar pataisymas, 
kad maisto spekuliatoriai, 
jeigu teisme bus prirodyta 
jų prasižengimas, butų bau
džiami nedaugiau kaip $10, 
000 pinigais arba nedaugiau 
kaip dviem metais kalėji
mo. Ir kapitalistų spauda 
šaukia, kad tai "baisus smū
gis maisto spekuliatoriams.” 
Plėšikams, kurie kas mėnuo 
apiplėšia visuomenę ant 
$50,000,000, užmokėti ne
daugiau kaip $10,00* ai 
"baisus smūgis!” Ar ia 
da didesnio pasityči iš 
žmonių?

GELEŽINKELIŲ STREI
KO RUSIJOJ NEBUS.
Rusijoj buvo rengiamas 

geležinkelių streikas. Mi
kalojaus geležinkelio, kuris 
jungia Petrogradą su Mas
kva, darbininkai buvo jau 
metę darbą, nelaukdami nei 
pakol pasibaigs derybos su 
valdžios komisija. Bet vai 
džia nutarė geležinkeliečių 
algą pekelti ir streikas likos 
atšauktas.

PRASIDEDA DIDELĖ . i 
KOVA PRIEŠ KON

SKRIPCIJĄ.
Iš Washingtono praneša-; 

rna, kad dvi pacifistų orga-| 
nizacijos pradėjo didelę ko- Apie Rooto pasisekimus 

į spauda 
čiasi daugiausia socialistų, gu šita kova nusisektų, tai nieko nerašo, iš visų žinių 
nutarė siųsti Stokholmo 'rinktinam ėmimui” butų matyt, kad mažai kas ten 
konferencijon du delegatu, užduota didelis smūgis. .apie tą komisiją paiso, larp 

Anglijos jurininkų unija Tos organizacijos jieško eilučių galima išskaityt, kad 
tuomet atsisakė aptarnauti konskripcijos įstatyme P- Rooto tenai dagi neap- 
tą laivą, kuriuo važiuos tie „skylės,” per katrą tukstan- kenčia, laip va telegramoj 
delegatai. Buvo rašoma, čiai vyrų galėtų išsisukti 25 birželio sakoma, kad nv.- 
kad Anglijos socialistai, ne- nuo kareivystės. | važiavus jam .Maskvon, 22
galėdami kitaip savo dėle-1 Daugiausia šiuo atveju birželio tenai buvo sušauk- 
gatų tarptautinėn darbiniir.darbuojasi taip vadinamoji, tas mitingas, kad patyrus, 
kų konferencijon pasiųsti, American Union Against kaip į Rooto komisiją žiuri 
nutarė pirkti orlaivį ir siųs*,Militarism, prie kurios pri' darbininkai ir socialistai, 

r“’” 'guli daug universitetų pro , kurie dabar valdo visą Rusi-
turbut nereikės fesorių, rašytojų ir šiaip žy-l ir susirinkime Roo

iivo ju miu Z.HIV111U. 11 iv o ui i ~~ i-—.klaupėsi .kaip

rininkai neišmintingą savo jos nuo registracijos dienos j° priešininkai, taip ir inde
nutarimą atšauks, kadangi prisirašė jau daugiau kaip ferentai, tai yra tokie, ku

vwu Ji spiria vaF i rie nėra nei priešai, nei | 
i._j A.-_ i..._:.. draugai, kurie visai apie jį

nepaiso.
Iš tų žodžių jau aiškiai 

matyt, kad Rooto komisijai 
nesiseka. Ir kaip gali sek
tis, kada jis nuvažiavo te 
nai su kapitalistų misija, a- 
gituoti už tolimesnį karės 
tęsimą, kuomet visa Rusija 
nori kuogreičiausia šitą 
imjierialistų surengtą žmo
nių skerdynę baigti. Ir tam 
pačiam Maskvos susirinki
me, kuomet Rootas ėmė a- 
gituoti už karės tęsimą, 
Darbininkų Tarybos atsto
vas Grigorievas užprotesta
vo prieš tai, sakydamas, kad Į 
Rusija trokšta kuogreičiau
sia tą brolžudingą karę bai
gti, o ne tęsti ją toliaus. ”lr 
mes tikimės,” sakė Grigor
ievas, ”kad ši karė pasibaigs 
kitokiomis išlygomis, negu 
jos baigdavosi praeityje, 
nes šitą karę pabaigs ne dip
lomatai, o organizuoti dar
bininkai.”

Skaudesnio antausio po
nui Rootui jau nereikia.

bor Party, prie kurios spie vą prieš konskripciją ir jei-' Rusijo j kapitalistųI

ti juos oru.
Bet to ____ ____ v ____

daryti, nes manoma, kad ju- miu žmonių. Prie šitos Unijt° prakalbos .......... J- “__ , •• j-___I...................

kitos darbininkų organiza. 10,000 vyrų. Ji spiria vai", Ųe nel‘a nei 
cijos ji labai smerkia. Vlžia, kad tie, kuriu sąžinė,

"The Christian F ' ‘ -
Monitor” korespondentas 
dabar iš Londono telegra
fuoja, kad geležinkelių dar
bininkų unija metiniam sa
vo suvažiavime 20 birželio 
išnešė rezoliuciją, kurioj ju
rininkų pasielgimas netik 
nupeikta, bet pripažinta u- 
nijistams nedaleistinu. J. H. 
Thomas savo kalboje pasa
kė, kad toks jurininkų pa
sielgimas, jeigu ji daleisti, 
reikštų aršiausią anarchiją 
ir galą unijizmui.
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Scienee ar socialės pažiūros yra prie j
/ 1 Z A Vt ♦ n Y • 1 • _ 1 A  __ Išingos karei, nebūtų karėn 

imami.
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RUSIJOS VIENUOLIAI 
GAVO LYGIAS TEISES.
Kilus Rusijoj revoliucijai 

ir vienuoliai pareikalavo 
sau tokių pilietiškų teisių,j 
kokias turi svietiški žmo- 

kad'

AMERIKONAI PASKAN 
DINO SUBMARINĄ.
Washingtonas oficialiai 

patvirtina žinią, kad gink
luotas Amerikonų tavori- 
nis laivas Italijos pakraštyj 
4 birželio paskandino sub- 
mariną. Submarinas palei
do i amerikonų laivą torpe
dą, bet ji nuėjo pro sali. 
Tuomet amerikonai atsuko 
savo laivą galu ir pradėjo 
šaudyt. Submarino peris
kopas likos numuštas ir 
nardomas botas pasinėrė.

AREŠTAVO ARCIVYS- 
KUPĄ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Voronežo Darbininkų 
ir Kareivių Tarybai įsakius, 
tenai likos areštuotas arci* 
vyskupas Tichonas. Jį at
varė po sargyba Petrogra- 
dan. Jis kaltinamas provo
kacijoj.

AIRIJOJ VĖL PRASIDE 
kokias turi svietiški žmo- DA REVOLIUCIJA, 
nės. Jie pareikalavo, kad Airijos revoliucijonieriai 
jiems butų leista balsuoti, vėl pradeda veikti. Anglijos 
dalyvauti valdžioje ir tt. valdžia yra sumaniusi su- 
Revoliucijonierių valdžia šaukti airių suvažiavimą, 
tai juodajai armijai lygias kad apsvarsčius Airijos rei 
teises pripažino ir tuojaus kalus. Revoliucijonierių or 
įsakė eiti karės laukan. Ly- ganizacija ”Sinn Fein,” kas 
gios teisės turi būt visame, reiškia ”mes patįs,” šitą 

---------- valdžios sumanymą pasmer- 
FRANCUZAI PAAUKA- kia kaipo priemonę Airijos 
VO JAU TREČDALI SA- žmonėms klaidinti.

Pereitoj savaitėj Korko 
Francuzu parlamentarės mieste revoliucijonieriai už- 

s ‘ narys Henri Hpo užpakaliniais laiptais 
Franklin-Bouillon savo kai- ant teismo rūmų ir, nuplėšę

CARUI GRŲSIA MIRTIES 
BAUSMĖ.

Buvęs caras Mikė dabar 
sėdi kalėjime, bet neužilgo 
busiąs teisiamas už žudymą 
savo žmonių ir kitokius kri- 
minališkus darbus. Žmo
nės reikalauja jam mirties 
bausmės.

VO JAU TREČDALI SA
VO ŽMONIŲ.

komisijos narys

boję Anglijoj dabar pasakė, 
kad Francuzija paaukavo 
jau trečdali savo žmonių, 
kurie yra jau užmušti bei 
sužeisti ir karei daugiau ne
tinka. Rusija neteko arti 
3,000,000 vyrų. Dabar at
einanti eilė Amerikai savo 
dali atiduot.

POTVINIS MAINE VALS
TIJOJ.

Nuo ilgo ir sunkaus lie
taus daugelyje vietų Mai- 
ne’o valstijoj pasidarė pot- 
vinis. Gardiner mieste 
vanduo išgriovė pylimą, nu
nešė Bridge gatvės tiltą, 
vieną mašinų dirbtuvę, ra
kandų dirbtuvę, rūbų dirb
tuvę ir suardė žuvies rinką.

KAIMIEČIAI ŽUDO PLĖ
ŠIKUS IR ARKLIAVA

GIUS.
Iš Nikolajevo pranešama, 

kad rusų kaimiečiai Odesos 
apielinkėj pradėjo gaudyt 
plėšikus ir arkliavagius ir 
žudyti juos. Naujoj Odesoj 
milicija radusi 12 sudegintu 
vagių.

Anglijos vėliavą, iškabino 
revoliucijos vėliavą. Paskui 
vaikščiodami po miestą 
”sinn feineriai” iždaužė vi 
sus naujokų ėmimo biurų 
langus. Vietomis buvo už
puolimų ir ant kereivių.

Toks pat bruzdėjimas ei
na ir kituose Airijos mies
tuose.

VĖL ŠAUDO AIRIUS.
Korko mieste pereitoj ne* 

dėlioj priėjo prie ginkluoto 
susirėmimo žmonių su poli 
cija. Kariumenė šaudė į 
žmones iš kulkasvaidžių. 
Vienas žmonių buvęs užmu
štas ir apie 20 nuvežta 
ligonbutin durtuvais sužei
stų. Tai taip Anglija ”liuo- 
suoja” pavergtas tautas.

VVILSONAS PALIUOSA- 
VO 5,000 KALINIŲ.

Prezidentas Wilsonas lie
pė paliuosuoti 5,000 kalinių, 
kurie buvo federalių teismų 
pasmerkti kalėjiman.

Manoma, jog tuos krimi
nalistus paliuosuota dėl to, 
kad padarius politikos pra
sikaltėliams vietos.

EKSPLIOZIJA KUBOS 
TVIRTOVĖJ.

Ant Kubos salos Kabanas 
tvirtovėj 23 d. birželio išti
ko vienam magazine eks- 
pliozija. Išmestos i padan
ges žemės ir akmenis nulė
kė }>er upę net i Havanos 
miestą. Visas miestas su
drebėjo kaip nuo smarkiau
sio žemės drebėjimo. Ka
dangi Kuba yra sfpskelbus 
Vokietijai karę, tai žmonės 
manė, kad vokiečiai juos už
puolė. Akmenis ir uolos 
krisdamos ant miesto prida
rė labai daug blėdies.

136 ŽMONĖS UŽMUŠTA 
AMUNICIJOS FABRIKO.!

Bloeweg mieste, Austri
joj, amunicijos fabrikoj pe
reitoj savaitėj ištiko baisi 
ekspliozija. Apsaugos mi- 
nisteris parlamente paaiš
kino, kad ekspliozijoj 136 
žmonės buvo užmušti, 625 
sužeisti ir 170 da nesuran
da. Gali būt, kad ir tie bus 
žuvę. Ekspliozija ištikusi 
dėl neatsargumo.

VOKIETIJOJ DIDELI 
KARŠČIAI.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Vokietijoj dabar labai 
dideli karščiai. Lietaus se
nai jau nebuvo, saulė baigia 
viską kepint, giriose siau
čia gaisrai.

ALKANOS MOTERIS UŽ
PUOLĖ LAIVĄ SU BUL

VĖMS.
Būrys alkanų moterų 

Amsterdame, Olandijoj, su
žinojęs, kad uoste stovi lai
vas su bulvėmis ir kad tuo- 
įaus tos bulvės bus išvežtos 
Anglijon, kuomet Olandijos 
žmonės neturi ko valgyt, už
puolė ant laivo ir apie toną 
bulvių išnešė.

UŽSIREGISTRAVO TIK 
9,619,938 ŽMONES.

Užsiregistravusiųjų skai
čius jau suvesta. Pasirodo, 
kad iš viso ant "garbės lis- 
to” yra tik 9,649,938 žmonės 
ir iš tų da didesnė dalis pro
testuoja prieš karę. Dabar 
valdžia ketina daryti tyri
nėjimus, nes kai-kuriose 
valstijose užsiregistravo ti
ktai pusė to, kiek buvo tikė
tasi. O kapitalistų spauda 

is'.clbė, kad užsiregistravę 
Įsuviršum 11 milionų.

RUSVI REIKALAUJA 
2.000 GARVEŽIŲ.

Rusų komisija Washing- 
tone reikalauja 2,000 garve
žių. Rusijos geležinkelių 
ministeris Izimonosovas pa
sakė: "Duokit mums gar

vežių traukiniams, o perga
le mes užtikrinam.” Stoka 
\agonų, o ypatingai garve
žių. paralizuoja visą Rusi
jos gyvenimą.

>600,000,000 ORLAIVIAMS
Laikraščiai rašo, kad vai 

džia prašys kongreso, kad 
tas paskirtų $600,000,000 
orlaiviams. Šioj sąvaitėj 
kongresui busiąs paduotas 
bilius, reikalaująs 35,000 or 
'aivių ir keliolikos tūkstan
čių lakūnų.

AMERIKOS AMBULAN-
SAI PRIBUVO FRAN- 

CUZIJON.
Pereitoj sąvaitėj Fr?- 

zijon pribuvo jau Ar 
ir ambulansai sužei n 
vežioti. Su tais ambuian- 
<ais atvažiavo 250 ameriko
nų.

134 ŽMONĖS KALT ‘ 
MI DĖL REGISr 

CIJOS.
Freejiort, III.—Čia apk 

tinta 134 žmonės už pasipj 
šinimą registracijai 5 birže
lio. Tris vadovai kaltinami 
už konsperaciją ir pastatyti 
po $25,000 parankos kiek 
vienas. Kitų kaucijos pi



2 KELEIVIS.

APŽVALGĄ
IR JIE TĄ PATI SAKO, j
Pereitam "Keleivio“ nu-' 

meryje šitose pat skiltįse' 
mes rašėm, kad dabar, at i 
važiavus Amerikon rusų 
valdžios komisijai. "Tėvy-' 
nė” su "Darbininku“ pata
ria visoms musų srovėms iš- 
rinkti delegaciją ir tegul ji 
nuvažiavus Washingtonan; 
išdėsto tai komisijai “lie
tuvių tautos politiškus rei
kalavimus.”

Mes šitam sumanymui 
nepritarėm, nurodydami, 
jog rr.es, amerikiečiai, netu į 
rim teisės visos tautos var
du kalbėti. Tai viena. An
tra gi. apie kokius "tautos ’ 
reikalavimus“ galima kai • 
bėti. kuomet tie reikalavi
mai da nėra nustatyti. O 
nustatyti juos tegali vien I 
tik visuotinas Lietuvos gy-i 
ventojų suvažiavimas.

Taip mes sakėm pereitam 
"Keleivio“ numeryje.

Dabar atėjo pas mus iš 
Petrogrado Lietuvos pir
meivių organas “Naujoji 
Lietuva“—ir pasirodo, kad 
jie, Lietuvos pirmeiviai, sa
ko kaip tik tą patį, ką mes 
pasakėm.

Jie sako, kad ir jie r.eturi 
teisės kalbėti visos tautos 
vardu, nes jie nėra riša tau- 

Ir nežino ko pasilikusioji 
• a gali reikalauti. To- 

.e ir nutarė dabar apie 
sietuvos reikalus visai ne

kalbėti, o vieton to—reika
lauji Lietuvai atskiro Stei
giamojo Seimo. Tik tas Sei
mas galės pasakyti, ko Lie
tuva nori, kur jai geriau 
prigulėti ir kokios tvarkos 
jai reikia. Toks Seimas, ži 
noma, galės būt tik karei 
pasibaigus.

Kitoj vietoj mes tą straip
snį, iš "Naujosios Lietuvos“ 
perspausdinant ištisai.

Taigi dabar kįla kausi
mas: Kokiais "Lietuvos rei
kalais” d-ras šliupas išva
žiavo Europon? Apie ko
kius "Lietuvos reikalus" jis 
galės tenai kalbėti, kuomet 
Lietuvos piliečiai (šliupas 
Amerikos pilietis) prisipa
žįsta neturi teisės apie tai 
kalbėti ir, pagalios, nežino 
ką kalbėti?

Ar ne kvailam gi padėji
me jisai atsidurs, kuomet jį 
tenai paklaus, iš kur jis ži
no, ko Lietuva dabar reika
laus, ir kas jį įgaliojo kal
bėti jos vardu?

i
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"LAISVĖ” APIE DIDŽIU 
MOS REZOLIUCIJĄ.
Rodos, menkas daiktas ta 

didžiumos (taip pat ir ma
žumos) rezoliucija, kurią 
Brooklyne priėmė keli žmo- 
nės. o betgi ji sukėlė begales 
ginčų. "Keleivis” anąsyk 
pasakė, kad didžiumos rezo
liucija klaidinga, tai sąjun- 
giečiai kupiną "Kovą” pri
rašė tą rezoliuciją gindami. 
Jie netik patįs ją gina, bet 
nori kad ir "Laisvė” gintų.

Dėl tos priežasties "Lais
vė” dabar rašo:

"Męs neatsimename, kad 
butume sakę, jog mažumos re
zoliucija geresnė, negu V. 
Kapsuko parašytoji ir didžiu
mos priimta. Kaps. rezoliuci
ja nieko sau, bet joje yra be
galo stambi klaida ir V. K., 
išdalies, pats pripažino, kad 
vienas jos punktas būtinai rei
kėjo kitaip suredaguoti, 
note koks punktas?

"O gi apie tą bendradarbia- 
jrr.ą su kitomis sriovėmis. 

Jiucija sykį ant visados 
bendradarbiavimą su 
buržuazijos partijo-

Ži-

..aeta 
vilnomis 
mis.

'Tai 
mintis, 
kiai žino, 
mi bolševikai, 
soc.-dem.,

0

I

I

yra begalo neteisinga 
Rygos Milionas pui- 

>, kad net taip vadina- 
kraštutiniausi1 

pripažįsta bendra-1

kai- 
1Š- 

galim 
minis-

išvedi-

darbiavimą laike rinkimu su 
darbiečiais (mnaiAkai butų 
bulotiniais). Beto. juk Petro
grado Darb. ir Kareivių Atsto
vų Taryboje socialdemokratai 
bendradarbiauja su įvairiom 
sriovėm. Toj taryboj yra at
stovas net lietuvių demokra
tų. Veikiausia ten yra ir ka
detų. Na. tai pagal V. Kapsu
ko rezoliuciją išeitų, kad jau 
męs negalime remti nei Darbi
ninkų Tarybos! |

"Klausykite, draugai, ar 
męs tik nepertoli nueitume?

"Kad V. Kapsuko rezoliu
cija šiame punkte negera, ma- ‘ 
tyt jau iš to, kaip ją aiškina 
švenčioniškis 'Kovoje.' Pasi
remiant ta pačia rezoliucija 
draugas Milionas išveda, kad 
mes galime remti tik Lenino 
šalininkus kraštutinius 
riuosius), o švenčioniškis 
reiškia tą mintį, kad 
remti net tuos, ką Įėjo į 
teriją!

"Dabar męs darome
mą: sulyg didžiumos rezoliuci
jos aišku, kad męs visi galime . 
remti bolševikus ir tuos lietu
vius soc.-dem.. kurie, rodosi, 
spiečiasi, aplink laikrašti Tie
są.’ Tai aišku. Toliaus: Soči-1 
alpatriotų kaip Plechanov, 
Deyč (ir jei jiems panašių ras
tųsi tarpe lietuvių) męs nega
lim remt. Tai vėl aišku, šituose 
išvadžiojimuose męs visi su
tiksim. Dabar liekasi išrišt. 
kaip mes žiūrėsim į vidurinius 
—į Ceretteli. čheidze. Skobele- 
vą. Tai yra begalo svarbu, 
nes tie draugai, rodosi, vado
vauja ir Darbininkų ir Karei
vių Tarybą.

"Sakykite, draugai, ar gali
me mes atmesti rėmimą vidu- 
riečių. žinodami, kad tuomet 
jau męs ir pačios Tarybos ne- 
remiam ?

''Sakyk!“, ar Ii-r.? 
tą tarybą užgiria net 
(skaitykite jo straipsnį 
soj"), kuris priguli prie
kairiųjų. Ta taryba lošia be
galo svarbią rolę visasvietinia- 
me darbininkų judėjime. Ir 
męs esame palinkę, kad rem
ti juos męs netik galime, bet 
ir privalom."

•J v X 
Z. A.
"T»e- 
DCėia

i
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“Naujienos“ duoda šitokį’ sąlygom gafima butu sudaryti 
patarimą:

Tas organizavimas nerei-i 
kia pradėt nuo pradžios, nest 
pradžia, ir tai gana didelė.1 
jau ynu

"Amerikos lietuviai darbi-. 
ninkai turi socialistų Sąjungą;; 
jie turi progresyvį moterų Su-Į 
sivienijimą; jie turi literatū
ros Draugija; jie turi keliose j 
vietose stiprius Unijų skyrius; 
jie turi šimtus Susiselpimo iri 
Kultūros draugijų, kliubų ir t. j 
t. Visa, ko jiems trūksta šio-į 
je valandoje, tai tokios įstai-. 
gos. kuri visas tas organizaci- j 
jas jungtų Į daiktą.

"Kiekviena minėtųjų or- j 
ganizacijų atstovauja kokią-Į 
nors atskirą musų darbininkų I 
dalį arba koki-nors atskirą 
darbininkų reikalą. O visos 
jos. sudėtos Į daiktą, repre
zentuotų lietuviu darbininkus, 
kaipo tokius—kaipo klesą.

"Pasakysime, kaip, musų 
nuomone, tokia Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Taryba ga
lėtų susitveri.

’Tvert ji reiktų, kaip ma
tyt iš augšėiau paduotų min
čių. iš esamų organizacijų. Bet 
yra tarp organizacijų, pasiva
dinusių ‘darbininkiškomis.’ ir 
tokiu, kurios tarnauja ne dar
bininkų klesos, o jų išnaudo
tojų reikalams. Kaip tad ats
kirti. kurios jų yra tinkamos 
i darbininkų Tarybą, o kurios 
ne?

"Atskirimo saiku turėtų 
būt principai, kurie butų pa
dėti i Tarybos pamatą. Prin
cipai yra ne kas kita, kaip tam 
tikrų reikalų išreiškimas 
Darbininkų Tarybos principai 
žinoma turėtų—trumpoje ii 
aiškioje formoje—išreikšti
darbininku klesos reikalus.

sutik-
galėtų
Darbi

Kaip matote, šitose rezo* • 
riucijose paliečiami socialis- 
ių principai. Todėl dėl jų I 
ir eina tokie ginčai.

Kad didžiumos rezoliuci
joj šitie principai klaidingai! 
aiškinami, tai pripažįsta vi- 
si: Naujienos, Laisve, ir 
“Keleivis.” Santikiai tarp 
“Laisvės“ ir "Naujienų”' 
pastaruoju laiku pasidarė' 
gana įtempti ir principų 
klausimuose tiedu laikraš
čiai labai daug ginčijasi, bet; 
kad didžiumos rezoliucija 
yra nevykusi, tai abudu jie 
sutinka. Šitas faktas, ro-; 
dos, turėtų atidaryti akis: 
jau ir atkakliausiam fana
tikui, o betgi Kapsuko šali
ninkai nesiliauja tos rezo- į 
liucijos gynę.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DARBININKŲ TARYBA.

"Naujienos” ragina tver
ti Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybą. Rusijos 
revoliucija parodė, kad to
kia taryba yra labai svar
bus darbininkams organas. 
Tokią tarybą dabar nutarė 
jau ir Anglijos darbininkai 
tverti, 
tokias 
proletariatas galės padik
tuoti viešpataujančioms 
Liesoms savo reikalus.

Lietuviams tokia tarvba 
daugiausia yra reikalinga1 
dėlto, kad sujungus pažan
gios musų liaudies spėkas 
prieš savusius atžagarei
vius Amerikoje ir kad pa-i 
rėmus revoliucijinį judėji-! 
mą Lietuvoje.

Bet kaip tokią tarybą į 
tverti, kaip pradėti? 1

Susiorganizavęs j 
tarybas pasaulio

"Organizacija, kuri 
tų su tais principais, 
būt Amerikos Lietuvių 
ninku Tarybos dalim.

"Pirmas dalykas tuo budu 
yra suformuluot ir paskelbt 
tokius principus, aplink ku
riuos turės spiesties musų dar
bininkiškos organizacijos.

"Amerikos darbininkai, su
organizavę savo Tarybą. Įsigy
tų Įstaigą, kuri galėtų autori
tetingai kalbėt plačiosios vi
suomenės vardu Amerikoje ii 
galėtų daryt Įtekmę Į Lietuvos 
reikalus."

Kokie gi turėti! būt tie 
principai, kuriais Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
ba galėtų remtis ir vado 
vautis? "Naujienos” for 
muluoja juos šitokiais dės 
niais:

'Tarptautinis 
solidarumas;

"Kuogreičiausia 
pamatais, kuriuos 
voliucinė Rusijos 
ja;

"Laisva demokratinė Lie
tuva."

Mes tokiai tarybai pilnai 
pritariam.

darbininkų

taika tais 
paskelbė re- 

demokrati-

TIESIOG Iš PROTO 
. EINA.

Vyčių "načalstva,” kuni
gai, būtinai nori katalikų 
jaunuomenę paaukauti ka
rei. Nesenai jie mušė Wil-

! šonui telegramą siūlydami 
! 30,000 katalikų kariumenei, 
dabar vėl vyčių organe skel- 
bia:

"Kadangi gyvename vals
tybėje. kuri tapo Įvelta Į karę 
ir kadangi Suvienytų Valstijų 

; karės laimėjimas (apie ką ne- 
■ gali būt abejonės) reiškia mu- 
į sų—lietuvių laimėjimą, reiškia 

Lietuvos liuosybę. tad musų 
priedermė yra prisidėti nors 
silpna savo pajėga prie laimė
jimo šios karės; privalome pa
siūlyti S. V. sąvo. nors neiš
lavintą patarnavimą—menką 

i jaunimo būrelį, kuris statys 
savo krutinę už šią šalį ir 
tuom-pat laiku už Lietuvą. 
Privalome bent pasirodyti, kad 
pas mus randasi geri norai!

'Turėdami tą viską omeny
je, mes (L. I. B.) pasiuntėme 
savo atstovą prie generalio 
štabo, kad pasiteirauti, kokiom

lietuvišką bataljjoną prie Suv. 
V. kariuomenės, kad davus 
progos mušu jaunimui, musų 
Vyčiams—Vytauto dvasios at- 
gaivyntojams. aktualiai stoti 
prie darbo dėl sugrąžinimo 
Lietuvai jos praeitį, de! iško
vojimo Lietuvai liuosybės’.

"Musu atstovas tapo ma
loniai priimtas ir asmeniškai 
kalbėjosi su Generolu McCain. 
kuris padėkojo už musų pri
jautimą. bet apgailestavo, kad 
šiuo tarpu negalėsiąs priimti 
tokio lietuviu skyriaus, kuris 
butu dalimi S. V. kariuomenės, 
bet stotu po savo vėliava. Pre- 

: zidento Wilsor.o noru yra. kad 
Į vien tinkanti pavieniai stotų 
1 kariuomenėn."

Vadinas, kunigai nori jau 
oataljonus iš savo parapijo- 
tų organizuoti ir pulkais 
juos siųsti karės ugnin. Tik 
.aimė, kad ši >s šalies val- 
ižia. matomai biiodamosi 
•evoliucijos, neleidžia nie
kam atskirų kariumenės 
julkų organizuoti. AVilso- 
ias net ir Rooseveltui ne- 
eido to daryti. Jeigu ne šita 
įplinkybė, “lietuviškas vai
kas“ jau bu ų mobilizuoja

mas.
“Naujienų" nuomone, 

<monės turėtų užprotestuos 
:i prieš tokį klerikalų pirši- 
mąsi kariumenėn, nes tai 
stiprina valdžios pasiry
šimą kariauti. Jos rašo:

"Ir iš kur ie drąsos paėmė 
skelbti, kad Amerikos pergalė 
bus laimėj imi Lietuvai? Ar 
valdžia kadi.-nors prižadėjo 
duoti ką-nors Lietuvai, kuo
met bus sumušti vokiečiai? Ir 
jeigu ji butu tatai prižadėjus. I 
tai kur butų garantija, kad ji; 
tą prižadą išpildytų ?

"Pagalios, kokiu budu Lie
tuva gali atsiekti to 
mo?’ Ar nesupranta 
klerikaiiški 'diplomatai.' 
pirma negu Vokietija bus 
mušta. Lietuvos sodžiai 
štai turės būt su žeme 
syti, Lietuvos žmonės 
bado išmirti arba nuo 
pražūti? Ar nesupranta tie 
bepročiai, kad kiekviena diena ■ 
karės reiškia pragaištį šim
tams, o gal ir tūkstančiams 
Lietuvos gyventojų? Jau da
bar, kaip girdėt, Lietuvoje y- 
ra išmirę nuo bado ir ligų be
veik visi vaikai—kas-gi bus 
jeigu karė dar kokius metus 
tęsis ?

"Lietuvos išgelbėjimui rei
kia taikos, o ne karės tęsimo, 
ir musų žmonės turėtų smar
kiausiai užprotestuoti prieš 
tuos begėdžius, kurie ragina 
tęsti karę neva dėl Lietuvos 
labo. Reikėtų parodyt val
džiai, kad klerikališkų mulkin
tojų pasakos, tai nėra lietuvių 
visuomenės nuomonė.

"Tegul ir katalikiškoji jau
nuomenė apsvarsto savo va
dovų darbus ir tegul kuogrei- 
čiausia pasirūpina pravest 
rubežius tarp savęs ir jų. Jei
gu ji tylės, tai nė nepasijus, 
kaip atsidurs militarizmo na
guose."

Iš tiesų, lietuvių kunigija 
eina iš proto. Vietoj steng
tis savo žmones nuo karės 
pavojaus apsaugot, ji būti
nai nori juos tan pavojun 
sukišti.

I
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gyl>ė.“ Kitų tikėjimų kuni-l 
gai visuomet turės stovėt 
užpakalyje, bet jie bus "ly- 
tjus.*'

Visos šalies įstaigos ir vi
si įstatymai turi būt persi
sunkę "krikščionybės dva
sia.“ Mokyklose turi būt 
priverstinas tikėjimo išgul
dymas. Valstybė turi 
remti bažnyčią ir turi rūpin
tis tikėjimo palaikymu.

Vienok valstybė negali 
kištis į bažnyčios reikalus. 
Ji negali leisti bažnyčiai jo
kių įstatymų nei reikalavi
mų. Bažnyčiai turi būti pa
likta teisė tvarkytis kaip ji 
nori: Statyti klioštorius, 
steigti seminarijas ir tt.

Išeina, kad kunigai turi 
valdyt visą Lietuvą. Jiems 
turi būt leista kišti savo 
kromelį su “krikščioniška 
dvasia“ į visas valdžios įstai 
gas. į mokyklas, bet i jų 
biznį valdžia kištis nepriva
lo. Jie statys klioštorius. 
auklės tenai davatkas, tam
sins žmones ir valdžia turi 
šitą jų darbą remti.

tai ve kokios Lietuvos 
nori klerikalai.

Kokiame pavydale žmonės 
kelsis iš numirusių?

Dėl Lietuvos Tarybos
i
3 jau rašyta apie Tautos Ta
rybos nutarimus. P"1
to laiko praslinko mėnuo, tų ištaigas į savo

Buvo musų laikraščio No. tuviams ir reikalinga yra 
paimti tas visas administra- 

IJet nuo'cijos, teismų, valstybės tur- 
> rankas, 

Kokiam gi padėjime Lietu-'kad tinkamai patarnauti 
|vos reikalai? ‘savo krašto žmonėms, kurie

Visų-pirma mes turime, veikalin^ yra is tų p’tai.ięy 
atsiginti. kad esame tremti- y**1? sprevky ir
niai, išb’aškvti svetimame ka<l tų jsla.gu
krašte. Gautinai spręsti hkvtda'tmą. arba nanaikt- 
Lietuvos likimą mes netari-!”"”?- ląda jos bus bereikš
me teisės, l’žtat ir Tautos V”svo? L*etuvos vab
Taryba nutarė tereikalauti!iš nauJos 
Lietuvos gyventojams savo, i J ant. , 
atskiro nuo Rusų. Steigia
mojo susirinkimo, kuris ga
lės įvykti, žinoma, karei pa
sibaigus. Tasai susirinki
mas ir galės nutarti, ar Lie
tuvai nepriklausoma L— 1 
ar susijungti su kuria nors 
kaimvne tauta-valstvbe._ *. ** 

Taip tegalime statyti klau
simą, nes 1) nežinome, ką 
mano pasilikusieji Lietuvos 
gyventojai apie ateitį. 2) 
nežinome, neatspėjame visų 
:ų aplinkybių, kuriose reiks 
Lietuvos likimą galutinai •

oiganizuo-

Lietuvių 
minėtieji

Susidariusiai 
Tautos Tarybai 
reikalai už vis labjau ir ru
pi. Tie reikalai yra tiek 
svarbus ir skubini, kad ne-

’laimėj i- 
musų 

kad 
su-

ir mie- 
sumai- 

turės 
ginklo

KOKIOS LIETUVOS NO
RI KLERIKALAI.

Ponas Uosis aiškina 
"Darbininke,” kokia turi 
būt demokratiška Lietuva 
—žinoma, krikščioniškai- 
demokratiška.

Krik ščionįs demokratai,: 
tai yra tokie "demokratai" 
kaip p. Uosis arba kun. Ke
mėšis, reikalauja, kad visi 
tikėjimai Lietuvoje butų 
"lygus." Tečiaus katalikų 
tikėjimas turi būt "pirmuti
nis tarp lygių.” Kada rei
kės pašventinti parlamento 
atidarymas, tai katalikų 
dvasiškija turi būt kviečia
ma, o ne kitų tikėjimų. Su
lyg krikščionių demokratų, 
tas vadinasi tikėjimų "ly-

Kunigų organe ''Drauge 
tūlas Gegužėlė klausia:

■'Evangelija kalba apie kū
nų iš numirusių atsikėlimą. 
Kokia išvaizda bus tų kūnų; 
ar jie švies kaip saulė, ar. gal. 
bus panašus Į gražų stiklą, 
permatomi. ar bus toki kaip 
dabar yra?"

“Draugo” redakcija, ku
rią veda ”profesorius” kun. 
Bučys, duoda tam žmogui 
šitokį paaiškinimą:

"Kūnų atsikėlimas iš nu
mirusių yra tiesa, bet ją žmo
nės tegauna patirti iš V. Die
vo apreiškimo. Kiek Dievas 
apreiškė, tiek ir težinome. 
Nors apie tą dalyką butų daug 
ir labai akyvų klausimų, te
čiaus turime apsieiti be atsa
kymo jiems. V. Jėzus pasakė, 
šv. Povylas užrašė tą tiesą, 
kad visų žmonių kūnai pasau
lio pabaigoje kelsis iš numiru
sių. Bet kokie tie kūnai bus. 
mes neturime tikros žinios."

M

būti i gakma buvo laukti visos mu 
sų ištremtosios visuomenės • 
atstovų suvažiavimo, l>et 
reikalinga buvo, kad esamo
sios lietuviu politikos orga- 
nizacijos arba partijos su
darytų kokią nors bendra 
Tarybą, kuri ir atstovautų 
bent laikinai Lietuvių Tau

pos Tarybą, išrinktą visuoti- 
rpręš*i?ka^ sIaPju ir betarpiu
ir bus laikos kongresas. Bet i balsavimu. Kaip susidarė 
nes galime jau šiandien rei- j laikinoji revoliucinė Rusi- 
kalauti teisės savo likimą p0? valstybės vyriausybė, 
spręsti per Lietuvos 
giamajį Susirinkimą.
<iu budu. mes patvirtiname. 
.<ad Lietuvos klausimas yra 
jau tarptautinis ir turime 
stengties, kad tokiu Jį pripa
žintų ir kitos valstybės, o y- 
jač Rusija ir Vokietija.

Kilus 1 
jrieš mus atsistojo, -------
r.ėtų 
orie

Stei- taip turėjo susidaryti ir lai- 
T0-jkinoji Lietuvių Tautos Ta

ryba.
Tos visos lietuvių parti

jos, kurios pageidauja Lie
tuvai laisvės, išskiriant Lie
tuvos klerikalus, susitarė ir 
sudarė Lietuvių Tautos Ta-

Rusijoj revoliucijai, y ^įtai Tarybai reikia 
iš atsistojo, be mi- , susitarti su Lietuvos
reikalų, ruošimasis 
savo Steigiamojo 

Susirinkimo ir, apskritai, 
-uošimasis namo, Lietuvon, 
■grįžti, paimti Rusijos sena- 
dąs Įstaigas, perkeltas iš 
Lietuvos Rusijon. Senosios 
■.aidžios tarnai juk dabar 
Atstatomi, o jų vietoje ski
riama nauji žmonės, kuriais 
vietos žmonės gali pasitikė
ti. Bet rusų senieji valdi
ninkai, viešpatavusieji Lie
tuvoje, tebevaldo evakuotas 
įstaigas ir dabar. Taigi lie-

jums bematant “Draugo" 
redaktorius pereina į ožio 
:uną ir pradeda bliauti ožio 
balsu. Atbėga vilkas ir tą 
ožį papiauna. Kun. Bučys, 
kuris ką-tik buvo ožio kai
lyje, dabar jau pereina i 
vilko kūną. Farmervs pa
griebęs šautuvą privaro 
tam vilkui šruotų ir jis įlin
dęs kur į pelkes pastimpa. 
Dabar daleiskime, kad atei
na svieto pabaiga ir, sulyg 
yvangeljos. risi žmonės turi 
keltis iš numirusių ir eiti 
ant "Dievo sūdo."

Kokiam gi pavidale kun. 
Bučys į "Juozapato pakal
nę” ateis? Ar tokiam, ko
kiam jis šiandien gyvena, 
ar kokiam jis bus paskutinį 
sykį, ar gal ožio?

Bet mes nenorime kuni
gų "stoną” įžeisti. Mes ne- 
tvirtinam, kad kunigas bū
tinai turi transmigruoti per 
žemesnius gyvūnus ir kad 
abelnai žmogus sutvertas 
“pagal Dievo paveikslą" tu
ri eiti žemyn, pavirsti į ko
kį ožį.

Gali būt ir priešingai. Pa
dėkime, kad "metodologijos 
daktaras" labai mėgsta 
kiaulieną. Jis valgo ją ant 
pusryčių, ant pietų ir ant 
vakarienės, ir jis valgo ją 
nuo pat mažens. Tokiu bu
du iš kiaulėnos pasidarė vi
sas kun. Maliauskas. Jeigu 
jo kūną išskirstyti vėl į tą 
medegą, iš kurios jisai susi
darė, tai išeitų didelė deglo
ji-

Taigi ir vėl kįla klausi
mas: kokiam pavidale turės 

tuomet, žinoma, kun. Bučys atsikelti kun. Maliauskas?
. Bet Ar tokiam, kokiam jo kūnas 

kad tą ko* šiand;en yra, ar kokiam pir- 
Ir štai ma buvo?

Vadinasi, kunigai patįs 
savo "mokslo” nesupranta. 
Jie taip tiki, kaip apaštalų 
parašyta. 0 tie apaštalai 
yra prirašę didžiausių kvai
lysčių. Tomis kvailystėmis *- *- <• 
kunigai ir kitus žmones 
kvailina. Jie prisipažįsta 
nesuprantą savo mokslo, 
nežiną kokiam pavidale 
žmonės kelsis, bet tvirtina, 
kad kelsis.

Kada gi tas stebuklas 
bus? Ką tie žmonės atsikė
lę veiks? Ko jie kelsis? Ir 
ar galimas toks atsikėli
mas? Ar yra kas nors pri- 
rodęs, kad miręs keli tūks
tančiai metų atgal žmogus 
gali atsikelti? Į šitolaus 
dalykus gali tikėti tiktai 
tamsiausia davatka.

Jeigu jau kalbėti apie "at
sikėlimą iš numirusių" to
kioj prasmėj, kad medega 
yra nesunaikinama, kad 
žmogui numirus jo kūnas 
galės pereiti į kitą gyvūną 
mą ir vėl gyventi, tai butų 
ir vėl gyventi, tai butų 
yra. Bet tuomet jau negali 
būt kalbos apie’’atsikėlimą” 
visų žmonių tokiam pavida
le, kokiam jie šiandien gy
vena, nes gali būt, kad "pro
fesoriaus" Bučio kūnas į ki
to žmogaus kūną niekuomet 
daugiau nepateks. Labai 
gali būti, kad kun. Bučiui 
mirus, jo kūnas pavirs į pa
prastą trąšą, iš kurios iš
augs kopūstas. Kas gi da
bar gali žinot, kas tą kopūs
tą sunaudos? Gal būt jį 
suvalgys koks bedievis; j

butų šliuptamio kūne, 
labai gali būt, 1 
pustą sušveis ožys.

kitų tautų atstovais: balt- 
gudžiais, žydais, lenkais dėl 
bendrų Lietuvos politikos 
klausimų. Paskui reikia sta
tyti reikalavimus laikinajai 
Rusijos vyriausybei ir Dar
bininkų bei Kareivių Tary
bai. šitose visose tarybose 
klerikalai taip-par yra ne 
tik negeistini, bet dar kenk
smingi.

Ligi šiol Tautos Taryba 
rūpinosi, kaip sudaryti Lie
tuvos Valdomąjį Komitetą. 
Tarybos nutarimu, į jį turi 
įeiti, be lietuvių, taip-pat žy
dų ir baltgudžių atstovai. 
Kol negaunama iš jų atsa
kymo, negalima galutinai 
nustatyti ir tojo Valdomo
jo Komiteto, kuris ir imtų 
jau vesti visus augščiau 
šiame strapsnvje paminėtus 
Lietuvos krašto reikalus. 
Lietuvos Lenkai yra nutarę 
i Lietuvos \ aldomajį Komi
tetą nesidėti, nes jų akys 
labjau nukreiptos Lenkijon. 
Žydai tarp savęs ilgai nega
lėjo susitarti, bet pastaro
mis dienomis paaiškėjo, kad 
jie sutinka prisidėti. Tebei
na tarybos su baltgudžiais. 
Pasidarė keblumų ‘ dėl Vil
niaus gub., kurią baltgu- 
džiai priskaitė per savo su
sivažiavimą Minske prie 
Baltgudijos. Lietuvių gi 
Tautos Taryba priskaitė 
Vilniaus gub. prie Lietuvos, 
pažymėdama, kad tai daro
ma laikinai, ir vėliau balt
gudžių Vilniaus gub. kraš
tas galės būti priskirtas 
prie Baltgudijos, jeigu to 
panorės patys gyve r.įj ii.
.. Taigi. kai tik pasibaigs 
šiomis dienomis tarybos su 
musų krašto gyventojais 
nelietuviais, bus tuojau ga
lutinai sudarytas Lietuves 
Valdomasis Komitetas,ku
ris ir pradės viešai atsto
vauti Lietuvos kraštui prieš 
svetimtaučius, < o taip-pat 
imsis Lietuvos tremtiniu 
reikalų tvarkymo.

Vėliau, kada lietuviai la
bjau susiorganizuos įvairio
se Rusijos vietose, turės ši
toji Tautos Taryba sušaukti 
Lietuvių Susivažiavimą, 
kad apsvarsčius jos veikimą 
ir perrinkus naują tarybą, 
kuria pasitikėtų visa musų 
demokratinė visuomenė.

"Naujoji Lietuva.”

I
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Tas duonos neprašo

LAWREN€E, MASS. 
Tautininkai atsiverčia.
Birželio 15 d. čionai bu

vo Neprigulmingos Lietu- 
vos šelpimo Fondo sureng
tos prakalbos. Kalbėjo vieti
nis Z. Jankauskas ir St. 
Šimkus. Lavvrenciečius y- 
pač nustebino Jankausko 
kalba. Kaip žinoma, mū
siškiai tautininkai papras
tai eidavo ranka rankon su 
klerikalais ir ėsdavo socia
listus. Dabar gi Jankaus
kas tarsi magiškos lazdelės 
pamojimu likosi perkeistas 
į klerikalų priešą.

Aš norėčiau paklaust p. 
Jankausko, ar senai jis nus
tojo i juodosios armijos dū
dą pūtęs? Pagalios ar ne- 
sidarbuoji labui neprigul- 
mingos bažnyčios? Kaip 
viena jų taip ir kita darbi
ninkams reiškia tik mulki
nimą ir išnaudojimą. (Mu
sų nuomone, kritikuot tau
tininkus už jų pažiūrų kei
timąsi nėra jokios prasmės, 
nes tautininkai jokios aiš
kios pažiūros neturi ir savo 
poziciją maino pagal vėjo 
pūtimą. Jei butų atvažia
vęs koks Yvas, jūsų Zigmas 
kalbėtų taip kaip jam patin
ka, atvažiavo Šimkus ant 
kunigų supykęs, Zigmas, 
kalba kaip Šimkui patinka. 
Red).

Antras kalbėjo St. Šim
kus. Iš jo prakalbos nieko 
ypatingo musų žmonės ne
išgirdo, nekalbant apie ba
kūžes ir žvirbliukus....

Apie fondus pasakoda
mas, pasakė, kad socialistai 
renka aukas Rusijos revo
liucijai, kuomet, girdi, ji
nai užsibaigus ir net kairie
ji socialistai užėmę valdžią. 
Tuomi, kas yra gal ir gali 
pasitenkinti tokie ponai, 
kaip musų tautininkai, bet 
proletariatas nepasitenkina 
dalinai laimėta kova ir ve
da ją tolesniai iki galutino 
laimėjimo, štai kodėl socia
listai renka revoliucijai au
kas.

Bet kam renka aukas p. 
St. Šimkus, mes nežinome. 
Iškart juk mums tautinin
kai aiškindavo, kad socialis
tų siūlomais keliais Lietuvai 
laisvės išgaut negalima. 
Kiek gi Šliupas prisikeikė 
socialistus už revoliucijos 
rėmimą, o kada Rusijos re
voliucija visus tautininkų 
planus "diplomatiškais ke
liais jieškot Lietuvai lais
vės” nušlavė, kada tautinin
kų landžiojimai po carų, 
popiežių ir ministerių 
priemines niekais nuėjo, 
kada revoliucija atidarė net 
ir mažai protaujančiam 
žmogui akis ir visai jau ma
tome, kad tik revoliucijoje 
yra ir Lietuvos laisvei išga
nymas, tai pasakykit mel
džiamieji, kokiems tikslams 
renkate aukas j tą tautinin
kų fondą, kuris likosi Įstei
gtas vien dėlto, kad socialis
tai j visuomenės steigiamą
jį LŠF. neįleido tautininkų 
minėtos "diplomatiškų ke
lių” politikos? Tautininkų 
fondas reikalingas buvo, 
kad padengus kelionių lėšas 
Šliupams, Karužoms ir Šim- 
kam. Bet dabar, kada tos 
jų kelionės nereikalingos, 
tai kam renkate aukas?

Vyčių polkas.
Galų-gale ir Lavvrence’as 

susilaukė lietuviško vaisku. 
Kuomet vyrai vyčiai išgir
do, kad juos jų lyderiai ku
nigai, lyg tas biblijinis Ab
raomas Izaoką paaukavo 
karės dievaičiui, sudegino 
savo dukumentus, kad nie
kas nežinotų, jog jie buvo 
vyčiais, tai ir čionai katali
kai vyrai jau nepageidauja 
sau garbės būti vyčiais. To
dėl mūsiškis Vermanskas 

su J. Ramanausku suorga
nizavo "amazonkų" korpu
są iš pusės tuzino merginu. 
To mūsiškio vyčių pulko už
daviniu bus atakuoti (žino
ma, liežuviais) socialistus ir 
neprigulmingą kun. Micke
vičiaus bažnyčią. Ir mat iki 
šiol kunigai pasakodavo, 
kad socialistai bažnyčias 
griauja. Aš iš savo pusės 
tvirtai tikiu, kad dar
bas bus pasekmingas. 
Skandalas, kokio galima 
laukti, nemenką smūgį už
duos Vermansko bažnyčiai.

Darbą jau pradėjo. Nese
nai vyčių organizatorius 
sušaukė visuomenišką susi
rinkimą miesto svetainėje, 
kad suagitavus armiją dėl 
išsiuntimo mušt "dzerina- 
nus.” Pasikvietė tam dar 
bu i atlikti feldfebelį Rama 
nauskutį ir daktarą Miko- 
laitį, bet kad žmonės pa 
tiems organizatoriams lie
pia eiti, organizatoriai per
sigandę, kad jų neišsiųstų, 
pasišaukė sau ant padėjimo 
dėdę su paika. Dėdė visus 
išvaikė ir armijos nebeliko.

Kad už tą nepasisekimą 
atkeršijus, jie užsipuo
la socialistus. Negalėdami 
kitaip, išgirdę, kad vietinė 
socialistų kuopa rengia 4 
dienai liepos pikniką, jie 
taipgi rengia. Kada tik ne
laimėtų jie tiek, kiek laimė 
joų su armijos suorganiza
vimu.

Remeikių ūkininkas.

HYDE PARK. MASS. 
Prakalbos.

Birželio 10 d. čionai įvy
ko Lietuvos Dukterų ir Sū
nų surengtos prakalbos. 
Kalbėjo d. J. Neviackas iš 
VVorcesterio, nu rodydamas 
pašelpinių draugijų reika
lingumą ir kokią naudą iš 
jų turi prigulinti žmonės 
tiesoginiai, o visa musų vi
suomenė netiesioginiai. 
Kalba buvo taip aiškiai iš 
dėstanti faktus, kad ir ak
liausi musų vyčiai tiktai gė
rėjosi.

Kiek pasirodo, net musų 
vyčiai žada jau daugiau ne- 
bekviesti kalbėt klerikalų. 
Girdi, jie tik bjaurot ir 
šmeižt moka, o iš jų prakal 
bų jokios naudos nėra.

Per d. Neviacko prakal
bas deklamavo plė Ona Kiš- 
koniutė. Geistina, kad ji 
dažniau deklamuotų, savo 
deklamacija ji daro puikų 
įspūdį.

Prie draugystės prisirašė 
keli nauji nariai.

Jnozapiniai vyčiai rengė 
diskusijas.

Šv. Juozapo susaidės vy
čiai prieš nesanai pamatę 
"Keleivyje" mano kores
pondenciją, sušuko: "Ką čia 
tūla darbininkė verkšlena 
apie musų prakalbas, reikia 
socialistus kviest į diskusi
jas.” Ir savo nutarimą pa
siuntė socialistams, many
dami, kad tuos nugązdins, 
bet gauna atsakymą, kad 
socialistai kiekvieną dieną 
gatavas stot į debatus, 
tik tegu stoja klerikalai. 
Bėdini vyčiai mėtėsi, blaš
kėsi, jieškojo, kad kas apsi
imtų jų pusę apginti, bet 
šv. Juozapo lyderiai moka 
tik vyčius aukauti karės 
dievaičiui, bet kad reikia 
stot prieš socialistus ir aky- 
vaizdoje publikos apginti 
visa tai, ko jie savo vergus 
vyčius mokina, tai jie kaip 
žiurkės į olas sulenda. Taigi 
ir musų vyčiai negavę sau 
advokato, nors buvo pakilę 
kaip sakalas, nutupė kaip 
vavapalas ir nutylo, kaip 
muilą suvalgę. Geriau jau, 
vyručiai, nešokt, jei atsilai- 
kyt negalite.

Darbininkė.

CLEVELAND, OHIO. 
Iš darbininkų gyvenimo.
šis miestas turi gyvento

jų arti du milionų, tarp tų 
priskaitoma keliolika tūks
tančių lietuvių. Vidujinė 
miesto dalis išsižiuri nejier- 
puikiausia, ypač darbininkų 
apgyventos vietos labai pra
stos. Pakraščiai kiek gėrės 
ni; šiauriu pusėj guli dideli 
ežerai (Erie), iš kilų šonų— 
parkai, girios, bet darbinin
kams visa tai neprieinama, 
kadangi dirbtuvės viduryj 
miesto, o prie to ir pragyve
nimas pakraščiuose daug 
brangesnis. Tyru oru pak
vėpuoti galima tik išlikus 
nuo darbo, arba šventadie
niais.

čia dirbama paprastai po 
75-kias valandas savaitėje, 
nors yra dirbtuvių kur dir
bama tik 48 valandas i sa
vaitę. "Prastas” darbiniu 
kas uždirba nuo 20 ligi 35 
c. i valandą.* Mašinistai pa
prastai gauna nuo 27' žc. Ii 
gi 15c. Matome, jog uždar
biai nėra visai maži, bet su
lyginus su brangumu mais
to produktų, rasime, kad 
čia darbininkui mažai lieka 
uždarbio. Paprastos mėsos 
svarui, ką pirma buvo 12’b 
centų, dabar jau reikia mo
kėti 30 centų; kiek geresnė 
—10 centų ir augščiau; duo
nos svaras 18 centų, ir kit
kas pabrango daugiau negu 
kad dvigubai. Taippat ir 
ant drabužių žymiai ]>akilo 
kainos. Nežinau, kaip ki
tose kolonijose, bet čia ir na
mų rendos sulygnus su už
darbiais baisiai brangios. 
Reikia mokėti nuo $9.00 li
gi $25 mėnesiui ir tai sie
nos kaž kuo atsiduoda! Tai
gi matome kokie čia darbi 
ninku uždarbiai ir gyveni
mas, o pečiaus daugumas 
džiaugiasi: kad tik taip vi
sada butų, ta "rojus" ant že
mės. Koks tas rojus? Ar. 
kad vietos kapitalistų šlam
štai (laikraščiai) skelbia 
darbininkams "aukso lai
kus?" Ar kad darbininkas 
dėl kokių nors priežasčių 
liko išvytas iš dirbtuvės ir 
vaikščioja kelintą mėnesių 
be darbo? Ar kad maisto 
produktai pabrango ant 
tiek, kad uždarbis toli neap 
simoka? Jei nustojai darbo 
tai lietenki ir maisto, ir pi
nigų ir visko; jei nori—lysk 
gvvas i žeme...

Bet daugumas darbinin
kų, ypač lietuviai, seka ka
pitalistų šlamštų praneši
mus, kur kaip eina darbai 
(juose rašoma, kad visur 
"gerai”) ir tiki, kad dabar 
"gerai" gyventi.

Tuo tarpu tiek iš musų 
miesto darbininkų gyveni
mo.

L. M. P. S. Piknikas.
Birželio 17-tą L. M. P. S. 

24 kp. Nill soduose turėjo 
pikniką, pamargintą pra
kalbom, deklamacijomis, 
muzika, šokiais ir kitais į- 
vai rūmais. Žmonių suva
žiavo ne mažai. Prakalbas 
laikė Bimba ir Andriulevi- 
čius iš Valparaiso, Ind. šiuo 
sykiu kalbėjo iš darbininkų 
gyvenimo ir kibai gerai.Ži
noma, tiek nepasakė, kaip 
"didieji" prakalbininkai, 
bet sulyginus su jų išsilavi
nimu ir apie ką kalba, tai ir 
peikt negalima. Po prakal
bų mažų vaikučių būrelis 
pasakė beimtą deklamacijų, 
taipgi dainavo. Organiza
torius sako, kad yra sutver
ta vaikų draugijėlė ir jie 
bus lavinami daugiau. Taip 
gražu, ir iš to gali būt dide
lė nauda.

Miela, kad daug darbuo
jasi L. M. P. S. 24-ta kuopa. 
Pavyzdžiui, ji susitvėrė pra
eitais metais ir per taip 
trumpą laiką padarė žymų 

progresą. Ji darbuosis ir 
toliau. Bet kas laukia tų 
moterų, kurios nepriklauso 
prie jokių organizacijų, nie
ko neveikia; jos dar vis vo
liojasi bažnyčių dulkėse ir 
prašo Dievo pagelbos. Dar
bininkių moterų gyvenimas 
pagerės tik tuomet, kada 
jos susiorganizuos į L. M. P. 
S., atmesdamos nuo savęs 
visokius burtus ir jų plalin 
tojus, pradės rūpintis pa
čios savo reikalais.

žemės žiedas.

MONTELLO, MASS. 
Išparodė tikrus šnipus.
Tūlas čianykštis angliniu 

kas, pasijutęs negeistinu 
tarp darbininkų piliečiu, pa
matęs, kad už tarnavimą 
kapitalistams darbininkai 
liaujasi jį rėmę ir jo bizni- 
■munka, sumanė sulošt did
vyrio rolę. Matomai įsiti 
krinęs, kad donosais b 
skundais negali socialistų 
.šnnikinti, nusprendė jis vie 
sai socialistus apjuodinti.

Birželio 11 dieną jis išgai
rino plakatais, kad šaukia 
visuomenės susirinkimą, 
kad išdavus jai "kas tarp 
monteliečių yra šnipai." 
Suprantama, kad žmonės 
tuo užsiinteresavo. Musų 
anglininkas skaito iš savo 
juodo listo, matomai patie> 
surašyto, nes jeigu jis pats 
nėra šnipų, iš detektyvų biu
ro to juodo listo negautų, o 
aet ir šnipui juk policija ne- 
luos tokią reveliaciją daryt 
Taigi kiekvienam aišku, 
kad tam žmogui gaidukai 
galvoje gieda, nes jeigu turi 
susi rašęs "neištikimuosius’ 
tr juos paskelbia, tai net p i 
?ių provokatorių bizniui pa 
kenkia, nekalbant apie jo 
paties biznį.

Tečiaus tasai sorkininka: 
matomai pralenkė jau ir Gri 
kštą. Jis susirinkime išduo 
:1a "šnipus" ve kokius: A. 
Liutkus, Laimas, V. Zareus 
kas, K. Navickas, J. Iktu 
pas, Vasiliauskas, S. 
Šmitas, K. Beniulis, J. Virė 
liūnas ir Turskis! Išski 
riant iš jų porą visi įvar 
tinti yra socialistai. Monte- 
liečius turėjo nemaža nustė 
bint toks atidengimas. So
cialistai šnipai !...

Bet tas vargšas pats neži
nodamas ką daro, išskaitęs 
!ist$ "šnipų," pradeda aiš
kint, ką tie nevydonai yra 
padarę. Ogi kažin-katras 
ių parašęs į "Kardą” ir pa 
vadinęs musų auglininką 
"žemu žodžiu"—tai vienas 
šnipas! Kitas parašęs i 
"Laisvę” ir pavadinęs jį 
klemsininku už tai, kad 
klemsininkų kliubui užfu’i- 
dijęs bertainį alaus. O Jai 
nuodėmės tai jau ir pats iš
davikas nežino.

Matomai tasai juokdarys 
visai nepagalvojo, kad tokių 
prirodymų neužteks. Reikė
jo jam bent šiokių tokių ar
gumentų (kad ir melagvs 
lės) sugalvoti, idant neisi 
klampoti į tokią purviną ba
lą, kaip dabar. Juk kiekvie
nas tatai žino, kad tik šni
pas šnipą gali išduoti. Mu
sų anglininkas pasiėmė vi
sai ne savo darbo. Laikraš 
čių korespondentai, kurie 
praneša apie musų biznie
rių darbus, visuomenei ra
portuoja tik tatai, kas vie 
tos gyventojų tarpe yra ir 
kas artimiems yra žinoma. 
Už pavadinimą jų šnipais 
gali priseiti atsakyti prieš 
teismą ir prirodyt tatai ki
tokiais faktais, negu angli- 
ninko argumentai.

Mūsiškiai biznieriai, ku
riems socialistai kaulu ger 
klėje stovi, matomai džiau 
gėsi, kad gauna progą soci
alistus apjuodinti, bet tas 
jų džiaugsmas nekaip 
išėjo. Nairietis.

CLIFFSIDE, N. J. 
Visuomenė sprendžia.

Birželio 12 d. čionai buvo 
!>- A Martaus prakalbos. 
Apie pačią prakalbą nėra 
kas rašyti, nes musų visuo
menei Martaus prakalbų 
turinys žinomas. Pasakyti 
reikia tik tiek, kad jis pas
inei kė musų visuomenę už 
kirst\mąsi į įvairias parti

jas, kurios tarp savęs ko
voja ir nesirūpina geltieji 
nu mirštančių brolių ana
pus vandenyno. Supranta
ma, kad nieks daugiau ne
pasmerkia tų, ką šelpimo 
n-udrą darbą suardė, kai)) 
mes. kurie trokšlome įsteigt 
vieną šelpimo fondą, liet tie 
antininkai, kurių partijai 

priklauso ir p. Marius, no
rėjo nešvarios politikos ir 
alpimo darbe. Kad visuo
menė tatai jau gerai žino, 
tai ir musų susirinkusioji į 
prakalbas publika aiškiau 
šiai parodė.

Surinkus aukų nuo karės 
mikentėjusiems šelpti, pa 
kelia klausimas, kokiam 
musų fondų aukas skirti. 
Pareikalauta, kad leist 
klausiamą patiems aukauto
jams išrišti. Maltus šutin
iu. Žmonės nubalsuoja, 
kad aukos butų pasiųstos L. 
š. Fondam Martus, kuris 
ik ka smerkė už skirstymą- 

-į i partijas, kada žmonės 
nubalsuoja siųsti aukas į 
lepartyvį L.Š. Fondą, stoja 
oiestu ir reikalauja, kad bū
ti nusiųstos į tautininkų 

fondą. Reikalauja antru 
kartu balsuoti, bet aukauto
jai atsisakė balsuot, žinoda 
ni kurlink jie eina ir ką da- 
•o. Martus bandė nurodi
nėti, kad L. š. F. bereikalin
gai daug suaukautų pinigui 
išleidžia, bet jam tuojaus 
ori rodyta, kiek suaukautų 
žmonių pinigų Centralis 
Komitetas pragaišino, o vi
si užmetimai ant L. Š. F. 
v ra nepamatuoti. Martus 
mtilo ir noroms-nenoroms 
sutiko su žmonių valia.

Po to kalbėjo da apie rei
kalingumą sutvert Lietuvių 
antininkų sandaros kuopą. 

Bet n ieks nesi rašė. Po pra
kalbai Martus pareikalavo, 
kad jam butų atlyginta bent 
iž apgarsinimą prakalbų. 
Plakatai kaštavę $1.75, tai 
įrangai tuoj sumetė kiek 
reikia ir atmokėjo, o surin
ktas aukas pasilaikė, kad 
pasiuntus jas L. š. Fondan.

Prakalbose buvęs.

TAYLOR SVRNGS, ILL. 
Darbininku padėjimas.

Čionai randasi American 
'inc Co. dirbtuvė. Darbi- 
įinkai dirbdavo po 13 va
landų į dieną, liet nuo 1 d. 
birželio kompanija sutrum
pino darbo dieną net 5 va- 
andomis! Mat aplink visur 
kitur, net ir zinko fabrikos 
larbininkai jau nuo seniau 
turi 8 valandų darbo dieną, 
tai ir čia darbininkai pradė
jo ruošties kovon už su
trumpinimą darbo dienos. 
Kompanija pasiskubino pa
či pirma tąjį reikalą sutvar
kyti, kad neprotaujantįs 
■larbininkai manytų, kaip 
lie jų darbdaviai gerašir
džiai žmonės. Ir reikia pa
sakyti, kad čionai taip 
manančių darbininkų ne
trūksta. Jie dabar gavę 
trumpesnę darbo dieną su
sirūpinę, kad kompanijai 
permažai neprigamintų, tai 
lupa kiek galėdami, kad tik 
daugiau kapitalistui pelno 
padarius.

Darbininkams reikia pa
galvoti, kad kompanija 
"liuosu noru” sutrumpinda
ma darbo dieną to nepada
rė sau be naudos. Ji perma
to tatai, kad pragyvenimo 
brangumas, kuris neša kas
dien milionus dolerių kapi

talistų susivienijimui, anks 
čiau ar vėliaus atidarys dar 
bininkanis akis, ir tie susi
organizavę gali pareikalaut 
viso to, kas darbininkams 
priklauso. Kad atitraukus 
darbininkus nuo organiza 
vimosi ir apjakinus juos 
savo "malonėmis” padare 
tatai, kas senai jau turėję 
būt padaryta.

Nežiūrint darbo valandų 
sutrumpinimo, darbininki 
ekonominis padėjimas vi: 
eina blogyn. Tas tai sun 
kus visos šalies darbininkų 
padėjimas verčia ne tik at 
skirus kapitalistus, bet ii 
net kapitalistų klesos inte 
lesus atstovaujančią šalie 
valdžią daryti nusileidi! sus 
kad tik išvengus susidūrime 
su proletariato griežtai: 
reikalavimais. Taigi kovt 
ir gal sunki kova mus dar 
bininkus da laukia, todėl or 
ganizuokimės!

F. J. Skeltis.

TORRINGTON, CONN.
Nežinau ar kur kitur mu 

sų jaunimas taip darbuojas 
prie baro, kaip pas mumis 
Kada alkaholis pradeda re 
voliuciją kelti galvoje, tuo 
mei musų vyrai ir "karžy 
giais" pavirtę tik jieško pro 
gos kaip kam galvą suskal 
džius.

Gegužės 30 d. čionai vie 
noje smuklių trįs vaikina 
lošė biliardą. Nuo baro pa 
sitraukęs G-nasatėjo į "pul 
rumį," bet niekam iš lošian 
čių su juo neužsidedant,— 
paėmė lazdą ir taip smal
kiai rėžė vienam iš lošian 
čių, kad tasai apkvaitęs pei 
15 minučių kaip negyva: 
gulėjo parkritęs.

Šiomis dienomis buve 
teismas areštuoto Gne 
už tą užpuolimą. Ne ga 
na, kad prisiėjo šaltoj patu 
pėti, bet da ir baudos $37.4( 
c. užsimokėjo. Ir tokių 
bausmę gavo tik ačiū tam 
kad tūli liudininkai netei 
singai liudijo, kitaip, būti, 
gavęs daug sunkesnę baus 
mę.

Žmonės kalba, kad kata 
likai — prasčiausi žmonės: 
už stiklą raugalo ir kreiva 
prisiekti nesidrovi. Tau 
čia butą ir su to Gnc 
liudininkais. Sakoma, kac 
kreivaprisiekiai, tai Šv 
Vincento di-jos nariai. Dr- 
stė privalėtų ištirt ir to
kiems nariams parodyt iš 
draugystės duris.

Girioje augęs.

BUFFALO, N. Y.
Buffalo miestas priskai-' 

tomas prie didmiesčių, nes 
čia gana didelis pramonijos 
centras. Gyventojų pris 
kaitoma apie 400,000, tų 
tarpe daugiausiai lenkų. 
Nemažas skaitlius vokiečių 
ir italų. Lietuvių galima 
sakyti kaip ir nėra. Jeigu 
ir randasi keliatas, tai tie 
sulenkėję.

Darbai čionai šiuo laiku 
labai gerai eina. Darbinin
kų trukumas pastebiamas. 
Darbininkams mokama fa- 
brikose nuo 30 iki 35c. už 
valandą. Darbų yra viso
kių, daugiausiai vienok ge
ležinėj ir medinėj išdirbys- 
tėj. Taipgi nemaža darbi
ninkų dirba rubsuvvstėj.

Bet bažnyčių, o ypač kar- 
čiamų, tai turbut joks mies
tas tiek daug neturi, kiek 
Buffalo.

Darbininkiško susiprati
mo žvilgsniu Buffalo atsi
lieka nuo kitų pramoninių 
centrų. Mat čia daugiausiai 
lenkų, o lenkai—žinoma re* 
ligijiniame fonatizme ir 
girtuokliavime užkietėjęs i 
elementas. j

Korespondentas.

VVORCESTER, MASS.
4. M. 1*. S. A. 2-ros kuopos 

vakaras.
Birželio 16 dieną Hurti- 

•ulturial svetainėje įvyko
M. I*. S. A. 2-ros k p. su

vilgtas p likus vakarėlis, 
usi (ledam..' iš dainų, pra- 
callios ii* atvaidinimo vei
kalėlio: "Karės Nuotakos.”

Dainavo L. S. S. 40 tos kp. 
Jhoras ir gerai lietuviams 
'.inoma, kaipo garsi dainin- 
cė solistė p-lė Jablonskiutė. 
Prakalbą pasakė drg. J. Ne- 
.iackas, apie dabartines ka
pitalistų ir kunigijos suny
kęs ir jų pastų, n z is palaiky- 
i dabartinę kruviną .žmoni* 
os skerdynę. Nors prade
damas kalbą kalbėtojas pa 
iaiškino, kad dabar viską 
legali sakyti, ką sąžinė dik- 
uoja, tečiaus aiš- i ai atvaiz

dino publikai paveikslą, 
ųiie augščiau minėtų raz- 
oaininkų darbelius. Paskui 
laig'k-.mas savo kalbą, paai
škino, kokiu budu mes gali
ne iš to keblaus padėjimo 
pasiliuosuoti, būtent švies- 
lamiesi, skaitydami naudin
gas knygas ir laikraščius

Paskui buvo perstų tas 
įugščiaus minėtas vi' įle
is. Reikia pažymėl. kad 
iis veikalėlis trumpas, bet 
abai įspūdingas, nes persta- 
vmo laike veik nas kiekvie- c- A

ią matėsi šluostant ašaras, 
įuo veidų. Labiausia atsižy- 
nėjo ponia Šukockienė, ku- 
i lošė Jadvygos rolę.
Publikos atsilankė ne- 

‘aug. Mat, anot jų, "už dy
ka laiko neleidžia;” sako, da 
inr, kuomet dievas užleido 
mt žmonių tokią koronę, 
reikia daugiau melsties, 
įrašyti Dievo, kad nors 
nums gyvastį neatimtų.

Kuomet priseina pereiti 
?er lietuviais apgyventą 
campelį, o da mažesne gat
ve, tai pamatysi, kad bačku
čių pilni jardai, o jau tų ar
monikų, čirškimas, tai ir air 
ds užkimšk. Vadinas, gar
bina Dievą. ,

Laimužis.

VEST FRANKFORT, ILL. 
Prakalbos

Birželio 10 dieną vietinė 
LSS 73 kuopa surengė pra- 
talbas^kalbėjo dr. A. Mont- 
vidas. A. Montvidas kal- 
>ėjo dvejose temose. Pir 
įoj temoj kalbėjo apie Ru
klos revuliuciją ir ex-carą 
vlikę. Per pertrauką buvo 
leklamacijų ir renkamos 
mkos padengimui lėšų. An- 
roj temoj kalbėjo apie dar 
lininkų klesą, kaip darbi- 
linkus išnaudoja kapitališ
ki. Montvido kalba buvo 
iiški ii- graži. Žmonių atsi- 
ankė labai daug ir visi re
niai ir grąžu i užsilaikė.

Nepaimamas Verdunas.
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Monarchij a ar Respublika? Lietuvos klausimas

—Tegul bus pagarbintas!
—Sveikas gyvas, tėve. 

Na, o ką. išrokavai kaip to
li dangus?

—Nieko, vaike, negaliu 
suprast. Buvau nuėjęs ir 
pas švento Juozapo susai’ 
dės sekretorių; jis da iš kra- 
jaus gramatnas ant knygos 
ir turi gerą galvą ant ro- 
kundų, ale kaip toli dangus, 
tai ir jis negali išfigeriuot- 
Išsigėrėm dvi paintes snap
so ir pusę keiso alaus bemis- 
lydarni, ir tai nieko nemačy- 
jo.

—Prasti iš jus katalikai, 
tėve. Tikit į dangų, o neži
not kur jis yra.

—Kad negali žinot, vaike, j 
Visi žinom, kad saulė eina! 
per dangų: iki saulės gi. 
kaip tu sakei, yra 93.000.- 
000 mylių. Čia jau. rodos, 
butų aišku, kad tiek pat turi 
būt ir į dangų. Bet mėnulis 
taipgi eina per tą patį dan 
gų, o jis, kaip tu sakei, yrr. 
372 sykiu arčiau už saulę. L‘ 
figeriuok čia kaip nori, be: 
kaip tik saulės ir menulio 
tolumą sulygini, visas biz
nis susimaišo ir žmogus pa
lieki visai durnas.

—Reiškia, kur yra 
gus, tu nežinai.

—Nausa.
—Ir švento Juozapo 

retorius to nežino.
—Nausa.
—Tavo klebonas taipgi r-/? 

gali to išaiškint.
—Negali, vaike.
—Jeigu niekas iš jus ne

žino. kur tas dangus yra, tai 
iš kurgi jus žinot, kad jis 
yra?

—Dangus, vaike, yra.
—Iš kurgi tu žinai?
—Taip biblija rašo.
—Paras; a gali būt daug 

kas. Juk \ i ašyta. kad 
ir geležinis smakas su devv- 
nio s galvom yra, kuris 
žnk iK-s ryja. Bet iš tiesų 
tokio sutvėrimo niekados 
nebuvo ir nėra. Kodėl gi pa
saka apie dangų negali būt 
toks pat išmislas, kaip ir pa- 
aka apie tą dėvi įgalvį snia 

^ą?
—Negali, valke, sakyt, 

kad ir tokio smako nėra. 
Juk mano patronas šventas 
Jurgis vieną to).į kirminą 
nudurė.

—Pasaka apie šventą Jur
gį taip pat yra išmislas.

—:Ne, vaike., tas negali 
būt išmislas, ba ir abrozdas 
t ks yra. Lietuvoj mano

KAS TURI SPRĄSTI LIE Jonių nėra, nes jų, mat, vai

ki ETŲ VOS LIKIMĄ.
Taika 1«? 

kontribucijų 
sprendimas 
reikalavimus

aiški-Idis, kartu su kitomis 
usijoj valdžios pavergtomis

•Jei sulyginsiu), kiek ivai 
rio.'v šalyse išmokama vai 
donų išlaikymui, tai šit ką 
uamaivsinie.
& *

Anglai savo karaliaus li
jo šeimynos išlaikymui kas
met apie 7 milijonus (7.WU- 

rubliu išleidžia.
Prancūzuose kol kas gyvi 

senosios imperijom atmini 
mai. todėl respublikos pre
zidentas labai turingai gy
vena. ir jis šaiiai kasmet po 
.-oa.u'.Hi rublių apsieina.

Suvienytosios Šiaurės A 
11 te rikos \ aisti jos—ša1 is
kur kas už Prancūzus de-

; mokratuigc-nė. tat nors A- 
; me ik:i daug kartu už Praų- 
Įcuzus didesnė ii 
nė. Suvienytų 
prezidentas tik 
metus tegauna.

Demokratinės 
ko'i i ederacijos 
išviso apie 
tams mokama 
avo pt»«ė:

..Naujoji Lietuva” ; 
na. kad monarchija Rusijoj 
jau negali sugrįžti. Ji ra
šo:

Monarchinės valstybės 
galva yra asmuo, kuriam 
valdžia tenka paveldėjimo 
(nasliedstvennost) keliu; 
respublikinėje tvarkoje val
stybės galva pačios liaudies 
renkama. Monarchas (im
peratorius, karalius, caras 
ir t. p. t gauna sostą, mirus 
savo pirmtakunui ir iki pat 
savo mirties 
respublikos galva 
dentas, renkamas, pailginti, 
trumpam laikui (4—8 me
tams) ir kaikuriose demo
kratinėse šalyse, liaudžiai 
norint, gaii būti prašalintas 
net pirm pasibaigsiant tam 
laikui, kuriam jis buvo rink 
tas.

Neapru bežinotas monar 
ehas valdo "savo” šalį dės 
polingai ir savo valia var 
toj? valstybės turtus be 
visokias įplaukas; respubli 
koie savo gyvenimą tvarkė 
ir liaudies pinigus vartoja 
pati liaudis per savo rinkti
ni. kuris, tuo budu, už savo 
darbus prieš savo rinkikus 
atsako.

Tiesa, mes žinome konsti
tucines monarchijas, kurio 
se, kaip, duokime. Angluo
se. monarcho valdžia aiškiai 
aprubežiuota. Bet mums 
tai nepavyzdys.. Konstitu 
ciniai aprubežiavimai An
gluose i>er ištisus šimtme 
čius išdirbti ir įskiepiti. An 
glijos karalius tenai jau se 
nai tik formaliai viešpatau 
ja. bet visai nevaldo.
Rusijos monarchizmas tu 

ii visai kitokių įpročių ii 
padavimų. Per ištisus am
žius čia viešpatavo niekenc 
nepažabotas, žiaurus, kru 
vinas despotizmas. Tokiose 
salvgose ne tik rusu monar- 
chai-patvaldžiai augo, bet 
ištisos valdančių klasių kar
tos. išauklėtos iš pradžios 
stambių dvarininkų, paskui 
stambių pramonininkų, ku
rie savo reikalus ginadami 
patvaldybę palaikė. Ir ne 
jaugi tai. gerai organizuota1’ 
stambiajai buržuazijai, me. 
galime tikėti, kad ji, liau 
dies gerovės delei, aprube 
žiuos monarchą ir tikrai iš 
leis bei sustiprins tokius 
konstitucinius įstatymus 
kuriuos mes matome Ang
luose?

Prirodyti, kad Rusijoje 
aprubežiuotos monarchijos 
negali būti—nesunku. At 
siutinkime 1905 m. revoliu
ciją. Tuomet sava valdybė 
nusileidę. Spalių 17 d. caro 
manifestu konstitucinė mo
narchija buvo paskelbta. 
Bet jus patys gerai žinote, 
kad visa tai tik ant popierio 
pasiliko... Ištikruju, prasi
dėjo baisi, nematyta reakci
ja, kuri sunku buvo sau įsi
vaizdinti... Prasidėjo iš
trėmimai, mirties bausmės: 
kartuvės, šaudymai... Liau
dies laisvė ir valia galutinai 
tapo panaikinta... Spauda 
turėjo tylėti... Kiekvienas, 
dargi visai nekaltas, legalis 
visuomenės gyvenimo ir or
ganizacijos apsireiškimas su 
šaknimis buvo raunamas, 
rusų patvaldybės tarnų 
mindomas. Lietuvių liatr

viešpatauja; 
prezi

; rusų 
; liau- 

dimis, to labai skaudžiai ir 
pati paragavo ir niekuomet 
jo neužmirš ir nepanorės 
vėl bandyti atnaujinti tos 
"konstitucinės” monarchi 
jos...

Ne, praeitin grįžti nebe
galime. Ta praeitis jhi*- 
daug neapkenčiama. |kt 
daug bjauri. Ji neveria to 
kio augšto revoliucijos ir 
doros pakilimo, kuri Rusi
jos visuomenė dabar pergy 
vena.

Mes esame tikri, kad ir 
visa lietuvių demokratija 
visai prisidės prie rusų de
mokratijos obalsių ir nesu
tiks, kad mažiau, kaip de 
mokratinė respublikų, t irę 
ti.

Kiekviena valstybė laiko 
si jėga. Bet ta jėga tik tuo
met teisėta, kai ji vartoja 
na, remianties įstatymai-, 
liaudies valia nustatytais.

Ir tik liaudies sąjunga, t. 
y. laisvi piliečių santikiai, 
gali suteikti žmogui visas 
as gėrybes, dėl kurių jis 
prisideda visuomenėm Val
stybė tai tik būdas. įrankis 

ryti.
mo- 

konstituci 
turlin 

į savo 
valdžią, 

lentokra- 
kai 

nepave
ji visuo- 
žmonių 
valdau

I

I

t

I

t

• turtmges- 
Valstyjų 

per

įstvlies sunaikino karė. Bet 
. kas kita Ixnkų, Lietuvių, 

1 Armėnų ir kt. tautų apsi- 
Labai maža 

kas stato apsisprendimo 
klausimą tikrai demokratin- 
gai, plačiai, reikalaudami 
visoms tautoms teisės visai 
savarankiai savo likimą nu
spręsti, o ypač toms, kurios 
gana seniai ir sunkiai velka 
svetimą jungą, nes buvo nu
stojusios dar prieš karę sa
varankumo. Dėl tų tautų 
žemės juk ir skerdžia kits 
kitą kai iaujančios valsty
bės^ dėl jų tatai ir eina šitas 
nežmoniškas ginčas.

Viena valstybė, užgrobu
si, nenori savo grobio atsi
žadėti ir stengiasi atgrobti, 
tuo tarpu kita kaiminka, se
niai jau galandusi dantį ir 
staiga pagriebus svetimos 
tautos kraštą, laiko ją už
gniaužusi savo geležiniame 
kumštyje. Viena ir kita pu
sė žiuri tik savo reikalų, o į 
kitus joms, atsiprašant, tik 
nusispjaut. Ir kada abi be- 
sivaržydamos pusės kelia 
neva tautų klausimą, jos ri
ša tą klausimą kaip joms 

j naudinga, visai nepaisyda-

užgrobimų ir 
ir tautų 
—štai kokius 1 

stato šian
dien Rusijos ir kitų kariau 
jaučių ir nekariaujančių 
valstybių demokratija.

Rusijos Laik. Vyriausybė 
taip pat atsišaukė į liaudį ir 
pranešė, kad ji nieko užka
riauti nenorinti, nieko pa 
vergti nenorinti. Jeigu ši
taip pasakytų visų kariau
jančių valstybių vyriausy
bėm. tai tuiTtų dingti, rodos, 
jr pati karės prasmė: dėl 
kokių plynių bekariauti! 
Juk šitie obalsiai ir prane
šimai kaip ir pilnai atsako 
platiems kariaujančių vals
tybių sluogsnianis. Taip, bet 
visai kitaip išrodo kitokio 
padėjimo darbo 
Kurios 
kenčia 
milžinų 
nių, t6s 
ir į tas . 
tribucijas.

ieni šitie obalsiai dar maža 
. Jie neaiškus. Juos 
’ isaip suprasti, 

ištiesų.
aneksijų, užgrobimų, 

suprantant, vadinas, 
senąsias valstybių 

, arba "status quo,” 
žinoma, nepridėti 

i apsisprendimo.” O 
įkymas nuo kontribu- 
? Čia. žinoma, nė vie- 
demokratas negali ir

I

šveicarų 
prezidentui 

7.1 hH) rublių me 
., nors jam iš 

valstybė nei na 
iriu, nei laito neskiria.

VDai kitokią tvarką ma
tome Persuose, Turkuose. 
Rusuose. Niekas tikrai ne
žino. kiek kasmet išleidžia
ma sultono ir jo heremo (lė
bavimo rūmų) laikymui. 
Manu, kad tos išlaidos sic 
kia arti 20 milijonų rublių.

Rusuose caro rūmų išlai
kymui neįtikėtinai milži- 
ninės sumos buvo aikvoia* 
mos. Vsa tai buvo neaišku
mo,paslapties šydu apdeng
ta. Be to, visi caro minis- 
.enai ir artimieji, be aiškiai 
nustatytos algos, dar viso
kią Į-ri- Jų, caro malone nu 
statomų, gaudavo. Žinoma, 
kad Rusų ministeriai ]>€ 
dešimts tūkstančių rublių 
gaudavo už vieną pei važia’ 
vimą iš privatinio valdžios 
butan. be to. jie dar desėt- 
kus tūkstančių* išgaudavo 
savo valdžios butams "taisy
ti” Gi paskutiniais laikais, 
kuomet ministeriai nuolat 
buvo mainomi, tokiems rei 
kalams perdaug liaudies su
krautų pinigėlių buvo aik 
vojama.

Patvaldvbė Rusams be 
galo daug pinigų kaštavo. 
Mikalonis, kaipo imperato
rius, buvo vienas turim 
giausių pasaulio žmonių. 
Bet jisai pats Rusams neti
kėjo, lodei visus liuesus ka
pitalus laikė užrubežy. An
gluose. Be to, dideliausių 
ninigu vertos tai',) vadina- 
mosios "kabineto žemės. 
Viename tik Altajaus aps 
kilty. Sibire, jam priguli 40 
milijonų dešimtinių žemės, 
kame randasi turtingiau
sios aukso, akmeninio ang
lių ir geležies rudos kasyk
los. Milijonai dešimtinių, 
daugybė pramonių, rūmų 
vasarnamių visose šalies 
vietose jam priguli. Ne ma
žiau gera ir pas kitus caro 
giminės narius.

Jeigu Steigianiasai Susi
rinkimas pasakys, kad mo- 

galutinai reikia 
-jis turės pilną

žmonėms, 
nekariauja, bet tik 
dėl ištikusių tarp 
valstybių skerdy- 
tautos kitaip žiuri 
aneksijas bei kon- 

Vienu žodžiu.
y 
ką sako 
galima .

Ii i 
nuo a 
stačiai 
palikti 
sic nas, 
ieigu, 
tautų 

a t si s j 
vijos*, 
nas 
neprivalo sakyti, kad karia
vusios valstybės neturi atly
ginti nuostolius toms tau 
•toms, kurios atsidūrė prieš 
savo norą karės audros sū
kury ir skaudžiausiai nu
kentėjo. Taigi ir atsakyti 
iž tas nuoskaudas privalo 

vien tik kariaujančios vals
tybės

I’žtat taikos obalsiai turi 
būti aiškus. O Lietuvos de
mokratijai, visiems musų 
laibo žmonių sluoksniams 
visa
.Mums negana vieno pasa
kymo. Mes turime į tuos 
taikos obalsius įlieti tokį tu
rini. kokis būtinai reikalin 
gas yra musų liaudžiai. A- 
pie tai mes turime skelbti 
visų šalių darbo žmonėms ir 
kviesti juos palaikyti musų 
tautoms teisės pačioms ap
sispręsti. Savo likimą turi 
rišti pačios, kad ir mažiau 
sios ir silpniausios tautos- 
< antelės, nes to reikalauja 
teisybė, nes niekas kitas ne
pasirūpins jų reikalais taip, 
kaip jos pačios.

Tuo tarpu atsiminkime, 
kaip ne vienodai dabar su 
pranta net platieji sluoks
niai. kam turi būti duota 
teisė apsispręsti. Kada kįla 
kalbų dėl Belgijos. Serbijos, 
Černogorijos, Rumunijos, 

apsisprendimo, čionai abe-

šventa teisybė skelbiama.
—Iš kurgi žinai, tėve, kad 

bažnyčioj tik teisybė skel
biama? Juk bažnyčoij ir 
apie dangų skelbiama, o ka
da tu nuėjai kunigo paklau
sti. kur tas dangus yra. jis- 
tau i užpakalį įspyrė. Ai 
tu ir ta pripažisti už teisv 
bę?

—Vaike, tu jau bedievis 
kai pradedi.

—Tai reiškia. įspirt žmo 
gui i užpakali tai katalikiš 
ka?

—Ne. vaike, ne apie tai aš 
kalbu. Aš sakau, kad dan
gus yra. ir aš galiu tau tą 
prirodyt.

—Nagi prirūdyk.
—Šventam rašte, vaike, 

pasakyta, kad Kristus iš nu 
mirusių prisikėlęs nužengė 
į dangų. Panelė švenčiausia 
gyva buvo į dangų paimta. 
Taip pat buvo nuneštas 
dangų šventas Elijošius.

—Ištikruju?
—Jessa!
—0 kaip ilgai juos tenai 

nešė?
—To niekas nežino.
—Tai kada iš jų atėjo pir

mutinė žinia, kad jie jau 
danguje?

—Tu ir vėl jau pradedi 
jbliuznyt. Iš dangaus jokių 
žinių neateina.

—Jeigu jokių žinių ne
ateina, tai iš kurgi tu, tėve, 
žinai, kad šventas Elijošius 
buvo nuneštas į dangų? 
Gal būt jis buvo nuneštas į 
kokią balą.

—Šarap, ba taip ir duosiu 
per snukį!

—Na, tai kur jis buvo nu
neštas ?

—Sakau. į‘dangų!
—Į kokį dangti?
—Juk dangus tik vienas 

yra.
—Bet kur jis?
—Pažiūrėk: ar nematai? 
—Kur?
—žiūrėk augštyn!
—Aš tenai nieko nema

tau.
—O kas ten taip mėlyna?
—Tai tuštuma, tėve. Ki

tokio dangaus ir nėra, kaip 
tik šita tuštuma. Ir jeigu ši
tą tuštumą pavadinti dan
gumi. tai tame danguje juk 
i» dabar musų žemė sukasi. 
Toliaus sukasi mėnulis, da 
toliaus kitos planetos, da 
toliau žvaigždės, saulės ir 
tt. Nuo žemės žiūrint, 
mums rodosi, kad visos jos 

įslenka vienu dangaus skilau 
i tu, o ištiesų jos atitolinto;

I

i

i

dan-

sek*

i

!

kaip toli nuo žemės dangus, 
nes kitokio dangaus ir nėra, 
kaip tik šita tuščia vieta 
tarp saulių ir mėnulių. Jai 
nėra niekur nei galo, nei 
krašto.

—Tai kurgi, vaike, mano 
dūšia eis, kaip aš numirsiu?

—Apie tai, tėve, pakalbė

žmogaus gerovei suda
Tuo tarpu kiekviena 

narchija, dargi 
nė, yra tik įrankis 
gomsioms klasėms 
rankas užgriebti 
kad prieš liaudį 
:iją kovoti. Monarchas 
ąo atskiras asmuo, 
jingas. Bet aplink 
liet spiečiasi kuopa 
kurie turtingųjų, 
riųjų klasių gerove rūpina 
naši. Jų padėjimas monar 

.‘hijoje. kuomet valstybė, 
galva nepamainoma, labjat 
iau tvirtas, pastovus.

Žinoma, kad ir respubli
koje eina ta pati politinė 
Masių kova. Apie prezi
dentą spiečiasi jo politinių 
draugti kuopelė, valdančių 
klasių šalininkė. Bet čia 
šitai daroma ne pasislėpus 
bet atvirai, viešumoje.

Pažiūrėkime dabar i ūkio 
ir piniginę klausimo pusę 
his puikiai suprantate, kad 
ii pasaulio broliažudė kari 
iidžiausius liaudies turtus 
.šaikvojo, kad abi kariau 
janti pusi milžinines mate- 
rijales bei pinigines išlaidas 
padarė. Po karės visiems 
reikės mokėti procentus už 
karės skolas ir paskolas, 
prisieis su didžiausia ener
gija auginti materiale gero 
vę. Reikės rimčiausiai pa 
galvoti: iš kur paimti iš
gąsčių. kaip rasti būdų, kad 
tie piningai naudingai butų 
vartojami liaudies gerovei.

Juk gerai žinome, kad vi 
sa Rusų mokesčių tvarka- 
sistema remiasi tuomi, kad 
labjausia žmonių vartojami 
daiktai augštais akcizais 
apkrauti. Tokioje tvarkoje 
visą mokesčių naštos sun
kuma slegia neturtinguo
sius visuomenės sluoksnius, 
nes kiekvienas neturtėlis 
moka beveik tiek pat, kaip 
ir turtingasai. Todėl tuojau 
reikės griebties tokių mo
kesčio ir socijalių ekonomi
nių reformų, kurios paliuo* 
suotų iš vargų darbo klases, 
visus valstybės mokesčius 
užkrautų kapitalo atsto
vams—-t 11 rtingų ji j gy ven to
jų sluoksniams, žinoma.

Atsisakyti, mos nukentėjusiu tautų nei

tai baisiai svarbu.

parapijoj jis ant altoriaus viena nuo kitos milionų mi psime kitą syki, šiam kartui 
pakabintas. O jeigu tai bu- lionais mylių. Užtai ir sau- jau užteks. Dabar eik na
tų išmislas, tai kunigas juk lė yra daug toliau nuo že 'mo ir gerai pagalvok apie 
neleistų bažnyčioj ji kabint, mės, negu mėnulis. Ir užtai tai, ką sakiau apie dangų, 
nes bažnyčioj turi būt tik tu, tėve, negalėjai atrast, —Olrait, vaike, gudbai.

narchija 
panaikinti 
teisę caro ir jo šeimynos už
griebtuosius turtus konfis
kuoti ir valstybės reikalams 
juos paskirti. Jei caro gi 
minės turtai bus konfiskuo
ti. tai valstybė ne tik šimtus 
milijonų rubliu sau gaus ir 
dykaduoniai nebereikės pe
nėti, tuomet ir monarchijos 
šalininkai bus nuginkluoti: 

tam visais budais buržuazi j be pinigų, be draugų-parsi- 
ja priešinsis. Susiorgani įdavėliu, jų priešrevoliuci- 
zuoti kovai prieš socialesni?) žingsniai mums nebe- 
reformas buržuazijai daug, pavojingi, 
butų lengviau, jei įsivyrau-

sutvirtinimas federatyvės- 
demokratinės Rusų respub
likos užtikrina mums pilną 
ii- tikrą musų politinio bei 
■oeijalio apsisprendimo lai

svę, t.y. mes galėsime nus
tatyti arba pilną musų ne
priklausomybę, arba auto
nominius santikius su ta fe- 
deratyve valstyln?, su kuria 
mes panorėsime kartu gy
venti. I’ederatyvėje demo
kratinėje Rusų respublikoje 
mes galėsime plačiai demo
kratiniais pamatais organi
zuoti vietos savavaldybę ir 
pravesti gyveni man visas 
tus kultūrines (liaudies 
švietimo srity) ir socijales- 
ekonomines (finansų, fabri
kų. žemės) reformas-page-

lietu- rinimus, kurie plačius dar 
pravesti tuomet,'viams, o taip-pat ir kitoms'bo sluoksnius patenkins, —

reikalų, nei jų valios.
Todėl Lietuvos socialis

tai. statydami tautų apsi
sprendimo principą, reika
lauja Lietuvos gyventojams 
kad jiems butų užtikrinta 
laisvė savarankiai nuspręs
ti savo likimą, savarankiai 
nustatyti savo tautos ir vai
stytas buitį Europos tautų 
šeimynoje. Lietuvos likimą 
turi nustatyti visos musų 
tautos valia ir daugiau nie
kas. šiandien mums turi 
rūpėti visų pirma kova de
lei laisvės apreikšti musų 
valią.

Tokiu budu. mes griežtai 
busime priešingi visiems 
priešams ir "draugams” ku
rie norės mums, kaipo tau
tai, užmesti savo valią. Nė 
viena kariaujančiųjų val
stybių vyriausybė, joks įsta- 
tymdavybės ar Steigiamasis 
Susirinkimas, ne musų o 
svetimas, kame jis ne butų 
—neturi teisės spręsti Lie
tuvos likimo: toks susirin
kimas turi tik pripažinti 
mums teisę pilnai apsisprę
sti.

Lietuvos gi gyventojų va
lia gali būti išreikšta tik 
Lietuvos Steigiamajame 
Susirinkime, kuris butų iš
rinktas visų Lietuvos gy
ventojų, be skirtumo tiky
bos, tautos, lyties, visuotinu 
lygiu, tiesiu ir slaptu balsa
vimu.

Visi tie, kurie galite jau
sti ir mąstyti, visi tie, kam 
brangi Lietuva, tesispiečia 
aplink šita obalsį ir teišgir
sta visas pasaulis organi
zuotos musų valios aiškų ir 
tvirtą reikalavimą: Laisvos 
Lietuvos Steigiamasis Susi- 
rnkimas!

Kas ne su mumis, tas 
prieš mus!

Valstiečių Dėdė.
"Naujoji Lietuva.”

Musų vyriausybė pirma 
privalo pasirūpinti, kad vie
tos žmonės turėtų teisę gy
vent, laisvę kalbėt ir leidi
mą tris kartus į dieną paval
gyt

butų lengviau, jei įsivyrau-Į Matome, kad valdžios ūž
tų monarchija. Liaudžiai laikymas, esant respubliki- 
gi bus kur kas lengviau ko , nei tvarkai, liaudžiai kur 
voti ir visas pinigyno ir so- kas pigiau kaštuos, 
cijales reformas sau natt-' Pagalios, mums, 
dingai i.... . , .
kuomet bus įvesta tikrai de- pavergtoms Rusų tautoms taip, kaip visa musų liaudis 
mokratinė respublikos tvar- toks klausimo rišimas labai panorės ir pareikalaus.
ka. svarbus ir štai kodėl. Tik' ”Naujoji Lieuva.”

Mes laiks nuo laiko kal
bėjom apie musų tautinę 
vienylię ir patriotizmą, bet 
galųgale turime pasakyti 
musų vyriausybei, ką visuo
menė ištikruju mano" ir jau
čia. Ji mano ir jaučia, kad 
žmogus, kuris aklai pildo 
vyriausybės įsakymus, kuo
met toji vyriausybė nesirū
pina jo šeimynos gerove — 
yra kvailys.—”Boston Jour- 
nal.”



“KELEIVIS”
GERI AUSIS DARBO ŽMON1U 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams .............................. $1.75
Pusei metų ........................ 1,00

Kanadoj ir Užrubežiuoae:
Metams .............................. 12.25
Pusei metų ........................ 1.25

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

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

Noterjs padarė didelį 
triukšmą Washingtone.

Atvažiavus pereitoj sa
vaitėj i Washingtoną rusu 
komisijai, moterų draugija 
įtasė didelę parodą ir nu
ėjo pas valdžios rumus tą 
komisiją jiasitikti. Paro 
dos priešakyje moterįs nešė 
iškėlusius dideli plakatą, 
ant kurio stambiomis raidė 
mie buvo parašytas toks at 
siliepimas:

TO THE ENVOYS OF 
RUSSIA.

President VVilsun and 
Envoy Root are deceiving 
Russia. They say: ”We are 
a democracy. Help us win a 
world war so that demoera- 
cies may survive.”

We, the VVomen of Ameri
ca, tell you that America is 
not a democracy. Twenty 
thousand American Women 
are denied the right to vote. 
President Wilson is -the 
chief opponent of their na 
tional enfranchisement.

Help us niake this nation 
realley free. Tell our govern 
ment that it mušt liberale 
its people before it can 
claim free Russia as an ally.

Lietuvių kalboj tas rei 
šl.ia:

J RUSI JOS PASIUN
TINIUS.

Prezidentas VVilsonas ir 
pasiuntinys Rootas apgau 
dinėja Rusiją. Jie sako: 
”Mes esam demokratija. Pa 
dėkit mums laimėti pašau 
lio karę, kad demokratijas 
išgelbėjus.”

Bet mes. Amerikos mote
rįs, pranešam jums, kad A- 
merika nėra demokratija. 
Dvidešimts milionų moterų 
čia neturi balsavimo teisių. 
Prezidentas VVilsonas yra 
didžiausis priešas moterų 
balsavimo.

Padėkite šiai šaliai tapti 
tikrai laisva. Pasakykite 
musų valdžiai, jog pirma ji 
privalo paliuosuoti savo 
žmones, idant galėtų vadin
tis laisvos Rusijos sąjungi
ninke.

Valdžios šalininkams 
toks atsiliepimas, žinoma, 
negalėjo patikti ir jie tuo 
jaus puolėsi tą plakatą nai
kinti. Moteris, žinoma, ne 
norėjo pasiduoti ir kilo 
riaušės. Ant moterų tuo
jaus šoko ir policija. Plaka 
tas likos sudraskytas įnir
šusių valdžios šalininkų į 
skutus.

Paskui moteris pasidarė 
kitą plakatą ir užrašė ant 
jo žodžius iš paties prezi
dento kalbos: ”Mes kovosi
me užtai, kas visuomet buvo 
mums arti prie širdies—už 
demokratizmą—už tų tei
ses, kurie priversti klausyti 
savo valdžios, bet neturi jo 
je balso.” Ir nusinešusios 
šitą plakatą moteris vėl iš 
kėlė ties Kaltaisiais Rūmais. 
Jos tikėjosi, kad prieš savo 
Prezidento žodžius po- 
licija nieko neturės. Bet jos 
apsiriko. Policija jas areš
tavo ir sudėjus Į automobi
lių nusivežė nuovadom Te
nai sustatyta protokolas ir 
paleista jas su ta išlyga, kad 
pačios ateitų Į teismą.

Po tam tos moterų drau
gijos veikėja Alicija FruI 
paskelbė spaudoje šitokį lai
šką nuo buvusio rusų val
džios inspektoriaus Ameri
koje:

i ”Aš tik-ką perskaičiau 
’New York Times’e* apie 
liūdną atsitikimą’ ties Bal
taisiais Rūmais ir aš iš vi
sos savo širdies džiaugiuos, 
kad Amerikos moterįs taip 
drąsiai gina tikrąją laisvę 
ir demokratiją. Te visos 
pasaulio sj)ėkos priduoda 

į jums narsumo tvirtai laiky
tis ir nepulti dvasioj. Man 
smagu, kad p lė Burn ir p ni 
lvuis taip vyriškai laikėsi 
priešais įsiutusią minią.

"Rusijoj caro činovnin- 
kai elgdavosi taip pat, kaip 
dabar elgiasi Amerikos jioli 
vija. Bet visgi laisvė likosi 
iškovota ir dabar nėra pa
saulyje tokios galybės, kuri 
galėtų tą laisvę paveržti.”

Po laišku pasirašo Rusų 
Artilerijos Komisijos ins 
pektorius N. A. Nessarago- 
vas.

Amerikos buržuaziniams 
patriotams šitas laiškas bu
vo labai neskanus, todėl jų 
spauda dabar visaip aiškina, 
kad šitas rusas dabar jau 
nesąs valdžios amunicijos 
inspektorius, kad jis nieko 
neatstovaująs ir todėl jo 
tas laiškas ”daug svarbos 
neturįs.”

Žinoma, svarbos jis daug 
neturi, kaip lygiai jis netu
rėtų daug svarbos ir tuo
met, jei Nesaragovas butų 
rusų valdžios atstovas. Bet 
visgi jis pasakė neužginči
jamą tiesą ir toji tiesa Ame
rikos plutokratams baisiai 
neskani.

CHICAGOJ BAISUS 
SKANDALAS.

Chicagoj buržuaziniai pa 
trintai pakėlė baisų triuk
šmą prieš majorą Thompso- 
ną. Kapitalistai daro di 
džiausiąs pastangas, kad jį 
atšaukus arba privertus re
zignuoti. Pereitoj pėtnv 
šioj miesto taryboj kilo toks 
ermas, kad majoras norėjo 
uždaryti susirinkimą, bet 
negalėdamas to padaryt jis 
apleido pirmininko vietą. 
Tuomet taryba išrinko kitą 
urmininką ir posėdis tęsėsi 
toliaus. Tarybos didžiuma 
eina prieš majorą ir kuomet 
šita žinia pasieks skaityto
jus, Chicagos majoras gal 
bus jau numestas.

Prisikabino prie jo delei 
io paskirtų mokyklų globė
jų. Devynis vėliaus jo 
paskirtus globėjus taryba 
atsisakė užtvirtinti. Bet 
■as buvo tiktai priekabė. 
Buržuazijos sukilimo prie
žastis gludi visai kitur. Chi- 
.agos majoras, nors pats 
duržuazijos atstovas, bet 
nepritaria Amerikos karei. 
Jisai atsisakė dalyvauti agi
tacijoj už "laisvės paskolą” 
r griežtai buvo priešingas 

kviesti Chicagon Anglijos 
valdžios komisiją, kuri nese
nai važinėjosi po Ameriką. 
Už tai patriotai ir pasiuto 
int majoro.

EMMA GOLDMAN IR 
BERKMAN KALTINAMI 

KONSPIRACIJOJ.
Emma Goldman ir Alex- 

ander Berkman, plačiai pa 
garsėję Amerikoj kaipo 
anarchistai, traukiami teis
man už "konspriaciją” prieš 
registraciją. Jie buvo areš
tuoti New Yrorke už patari
mą jauniems žmonėms nesi- 
registruoti, ir pastatyti po 
$25,000 kaucijos kiekvienas. 
Kauciją pasisekė gauti. 
Berkmanas buvo išimtas iš 
kalėjimo jnereitą panedėlį. 
Seredoj, 27 birželio, prasi
deda teismas.

BULOTA JAU RUSIJOJE.
Lietuvos Šelpimo Fondo 

kasierius p. Šidlauskas gavo 
nuo p. Bulotos telegramą, 
kad jis, p. Bulota, jau Ru
sijoje. Telegrama išsiųsta 
iš Vladivostoko.

Iš musų reikalaujama, 
kad eitume anapus vande
nyno kovoti ir žūti, kada 

i musų moterįs ir motinos tu
ri čiapat kovoti su gerai or
ganizuota maisto plėšikų 
banda.

AUKOS
STOLGHTON, MASS.

Atskaitų surinktų L. 3. Foudan 
aukų.

Stoughtono lietuviai dėl suselpimo 
nuo kares nukentėjusių musų brolių 

specialius nedel- 
ls tų mokesčių 

.................. $Į«8.81 
už išleistus iš- 
pa aukavo $8.75 
įvairių salt'ięu 

.................... $12.37
...............

Lietuvoje užsidėjo 
dienius mokesčius, 
sudėta suma .............

Vienybės Choras 
laimėjimui vargonus

Smulkių aukų iš 
suplaukė .......................

Išviso įplaukė . .
Išlaidu už svetainę užmokėta 5Oe.

Lieka $189.46.
Šiuos pinigus suaukavo šios ypa

tos :
B. Mockevičia $5.70. Jn. Nevirau- 

,kas $5.(*0. A. Janušis ir A. Yurėna 
po $3.65; F. Kulikauskas $3.55.

X. Yunkonis $4.00, L. Statkus ir 
A. Milė'us — po $3.10; M. Kėblie'ne 
?.3.30, M. Endrikis ir A. Puš’.evičius 

|x» $3.15; A. Rupeika ir V. Jonu- 
as po $3.10; L. Norva'šaitč $2 05

K. Ciesuulevičia $2.75. Jd. Buividai- 
tė $2.70, S. Gogis $2.45, A. Veri utis 
<2.40, S. Jučus .$2.35, A. Raila $2.30. 
I. Gudinąs, I*. Andrejauckienė ir F. 
Maslauckis po $2.00; I’. Yunkonis 
>2(»5, P. Pušinskis $2.10, V. Grigas 
$2.05, T. Ucinas $2.00, J. Plepi? 
ir A. Pocius — po$2.10^ P. Valun
tukevičia $1.95, M. Česnulevičius ir 
L Januškis — po $1.90; J. Valuntu
kevičia ir I*. M. Yunkonis—po $1.80; 
S. Jaskunas $1.74, S. Pocius ir S.
Žvirgždenis — į>o $1-75; M. Moeku- 
nas, J. Vasilionis ir J. Strakauckas 

po $1.65: A. Kireilis $1.45, F. K.
Pinckus ir K. Rimtis— po $1.40; Z Te 
linkaitė, J. Šitnkevičia ir A. Stankus 
— po $1.35; A. Geležinis $1220, Y. 
logienč ir P. Svirnelis — po $1.15 

V. Dainulevičius $1.15. V. Radvilaite

Pajieškau brolių Amerikoj Jono ir 
Antano, taipgi And. Pietronaicio ir 
kitų savo pažįstamų is Kauno gub., 

I Šiaulių pav., Šeduvos parap., Kurklių 
| kaimo. Jų visų meldžiu man rašyti 
šiuo adresu:

E. Noreikaitė
Majka No. 60 Petrograd, Russia. I

Pajieškau Jono Linkio, Kauno gub., 
Šidlavos parap., Pioginių sodžiaus, 
gyveno Wilkes-Barre, l’a. Jo paties 
atsišaukti ar kas jį žino meldžiu 
pranešti (28)

Jos. Butkevičia
52 Shcld n sti., Hartford, Conn.

Pajieškau Kazimiero Krukio, Kau
no gub., Panevėžio pav., Valkininkų 
parap., I-amo!.ų sodžiaus. Jis svie 
saus gymio, 28 metų amžiaus, pen 
I ių pe<lų augsčio. Kas prines man 
tikrų ja adresą gaus 25 dol. dovanų.

Cezaras Austelis
132 No. Darien st. Philadelphia, l’a.

Paj'eškau pusbrolio Juozapo Zinti- 
1 o. Kauno gub.. S' apiškio parap., 
Laičių kaimo, taipgi švogerio Kazi
miero Rinišr ;. Panemunėlio parai)., 
-kijoriškių ka-mo. Meldžiu atsišau- 
' ti ar I a ; žino pranešti.

l/.id«.rius Klimka (2m
1111 E. 59-th str., Cleveland, Ohio.

Pajieškau patiktam >s Rozalijos 
Aukštuolutės, gyveno Brockton, Mas 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jos 

ačios ar žinančiujų atsišaukti. 
Miss. Sophia Yanish 

571 39 th str., Brooklyn, N. Y.

4.00, J. Stulgaitis. K. Valuntul.evi- 
iutė. J. Butvilas ir P. Perekšlis —

><> $105; S. Andrejauckas, I). Stat
kus. Y. Rimtis ir L. Rudis — po 
4.00; V. Stulgaitis ir J. Stočkus —
>o 95c.; V. Savickas ir M. Cekiutč 
— po 90c.; Z. Pinckaitė, R. Pluta,
L. Šakis ir J. Strimaitis — po 85c.

Zika 80c., R. Mockus, R. Railienė, 
A. Urbonas, A. Rasparas ir C. Kaz- 
auę! as — po 75c.; J. Stanevičia, 
\. Laviša ir A. A. Radvilas — po 
:0e.; P. Stočkus 65c., A. Vinckus, K. 
Raila. O. Vanulaitė ir V. Rauka — 
>o 60c. J. Petrukaitis ir P. Tiril’us.P. 
Lai ulė, P. Varžinskis ir V. Fidirov 
:ki — po 55c.; J. Čigas, J. Gudaitis.
M. S. Tani kas, J). Tamulevičia, K. 
Valuntukevičia. V. Zubuvaitė, M. 
Šmitas, S. Volckis ir J. Survilas — 
>o 50c.; J. Smit, S. S tankio nė ir B. 
Valuntukevičia — po 45c.; R. Rrin- 
•evičia, A. Sabinkė, J. Zovis, P. Bi- 
ais, J. Liepis ir J. Rumlrotas — po 
10c.; P. Gurckis. V. Valuntukevičia, 
A. Gogienč, J. Mažeika, J. Brazas, 
4. Žalienė, J. Stankus, A. Rakštakis, 
K. Grigas, A. Germanas, P. Meški
us ir P. Armalis — po 35c.; A. Ma- 
renis", F. Vitkauskas, M. Grigas, V. 
Yanušauskis, A. Stirkaite, S. Badvi- 
•as, A. Tvruckis, • J. Dusevičia, A. 
Marcikcvičia, V. Viedronka ir M. 
Petrukaičiutė — po 30c.; J. Barite- 
vičius, J. Macinkas, J. Malinauckas, 
š. Banis, A. Liepenč, R. Gricius, V. 
Budinienė. J. Poškus, A. Gasparavi- 
čia, A. Ruznis, J. Jasaitis. S. Gin
čius, J. Masileikis. S. Zučinckas, J. 
Baranauckas, J. Yasnut, R. Kripie- 
■ė, J. Urbutis, J. Čiteikis. I>. Rislis,

•Jur. Strimaitis, J. Sanigadegis, P. 
P. Daraseckis, S. Sukus, B. Rasikauc- 
kas. M. Malukaitė — po 25c.

Pinigai pasiųsta L. Š. Fondan.
Pinigų $189.16 priėmiau birželio 

16 d, 1917 m.
K. Šidlauskas. L.Š.F. Ižd.

Pajieškau dcdž'ii: Pijau-, Kaži 
niero ir J-mo Zališteviėių, Suvalkų 
ub., Bartininkų valsčiaus, Vilkaba- 
i-i ( Navasadu). Malonėkite

atsišaukti, ar kas žino teiksis pra
nešti. (28)

K. S. Žali -kevicius 
-><>6 Lecnard >t.r.. N. W.

Grand Rapids, Mich.
i_________________________________________

Pajieškau b-olio Vincento (>-<-li-. 
Kauno gub.. Raseinių pav., šviekšno. 
narap., Jlirkaiiiu sodos, gyveno So 
Bostone. Jo paties at išaušti ar kas 
jį žino mcldž’u pranešti. (2S>

Mrs T. Savickienė 
t I.awrence st;., Brighton, Mass.

Paiieškau švogerio K-oistantin 
Marcinl-cv’čiatis. <1irb'« jis Kordo ati 
toine-biiių dirbtuvėj. Detroite. Aš iš 
priežasties ligos randuosi l'gonbutyj. 
Meldžiu jo paties atsišaukti a: kas 
apie jį žino teiksis pranešti.

Elzbieta Sim uiaiėiutė
127 18th Avė., Newark, N. J.

Pajieškau tėvo Pijaus Marinos ir 
dėdės Jono Marm-'s, abu Suvalkų 
gub. Vidgirių parap.. Griškabūdžio 
valsčiaus, gyveno Shenandoah, l’a 
Jų pačių atsišaukti ar kas juos žino 
meldžiu pranešt'.

Juozas Murma (28)
1834 Menard st:., ' St. Louis, Mo.

Pajieškau savo kaimyno Aleksan
dro Paulauskio, Kauno gub., šauliu 
pav.. Triškių valsčiaus, Pateklėnų 
sodos. Turiu svanbų re:kain. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią.

Leonas Gedvilas < 2-81
24 Crovvn str., Watcrbury, Conn

Pajieškau draugo Kazimiero Ma 
tinko, Rauno gub., Zarasu pav.. Mes- 
teliškiu sodžiaus. Girdėjau buk j: 
patikus nelaime. Taipgi ir kitų save 
pažįstamą meldžiu atsišaukti.

Jonas I. Bimbo
59 Hindle Avė., Detroit, Mich

Pajieškau draugo Antano Kizlaičio. 
seniau gyveno Fayette, North Da- 
kotą. Jo paties atsišaukti ar kas 
apie jį žino meldžiu pranešti.

Chas Melnis,
1 Orr str., Pittsburgh, Pa

Pajieškau brolio Petro ir sesers. 
Frančiškos Vaičaičių, abu pirmiau
gyveno Chicagoj. Jie patįs ar kas
anie juos žino malones pranešti. 
Kas praneš gaus $5.00 dovanų.

' J. Vaičaitis (38)
1220 Recdsdalc str.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau sesers Izabelės Merkevi- 
čiuL-s Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Paežerių vaisė.. Bebrininkų kaimo, 
gyveno Cicero, 111., girdėjau ištekėjo 
už l’adolskio. Meldžiu atsišaukti, ar 
I as žino pranešti, nes yra svarbus 
reikalas mirus broliui Mykolui.

St Merkevich (27)
BOX 463, Herrin, Iii.

Pajieškau Kazimiero Vitarto, Kau
no gubM Šiaulių pav., Žagarės vals
čiaus, Bandorių kaimu, taipgi Jono 
Norvaišos, Žagarės vals^ Stungių 
kaimo, abudu gyveno Chicagoj. Jų 
giminaitis Antanas Simkaitis Likos 
užmuštas dirbtuvėj. Atsišaukite tuo
jaus.

J. Skirus (27)
29 N. I.eonard St., Waterbury, Conn.

Pajieškau dėdės Petro Makarevi- 
ciaus, Vlniaus gub., Trakų pav.. Mer
kines vai., Kailelių kaimo. 22 metai 
kaip gyvena Amerikoje. Meldžiu jo 
paties atsišaukti arba kas apie jį ži
not malonėkit pranešti nes turiu 
svarbų reikalą jam. (26)

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

Pajieškau savo moteries Juzės 
Launukenienės po tėvais Juzė Far- 
tukiutė. Ji prasišalino su kitu vy
ru 8 d. rugsėjo, 1916 m. iš New Bri- 
tain, Conn. ir buvo atvažiavę į l.aw- 
rence, Mass. ir kokį laiką gyveno

ant Union St., dabar iš čia jau pra
sisalino. Paeina iš Lietuvos, Kauno 
gub., Raseinių pav., Putramentiškės 
kaimo. Kas apie ją žinote meldžiu 
man pranešti.

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

Pajieškau pusseserės Stefanijos 
Dikčiukčs, Vilniaus gub. ir pav., 
Gialvanų parapijos, Vairupkos vien
sėdijos, gyveno Elizabethe, N. J. 
Meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

Jonas Dikčius . «(27)
88 Finley Avė., Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kuri turi šiek-tiek pini
gų, namus ar ūkę. Aš esu jaunas 
vaikinas. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką ar ypatiškai suėję pasi
kalbėsim. Meldžiu atsišaukti.

J. S. Seilius (26)
322 Rose St., Peckville, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, aš esu 36 metų 
našlys, turiu du vaiku: vienas 11 
metų, antras 5. Esu mainierys ir 
turiu gerą darbą. Meldžiu atsišaukti, 
prisiunčiant savo paveikslą.

T. Mockus. (26)
Nokomis.Ill.

Telephone: Greenpoint 2327

f MARCIN & MACYS
fURNITŪRE

-

|

TIKRAI LIETU VISKĄ KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00 tik ant 
sąvaites

u

į:H

Pristatėm į namus visokius l 
daiktus į visą apielinkę Jersey, 
NewYork, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (?J

198-200 Grantl Street
tarpe Driggs ir Bedford avė.

BROOKLYN, N. Y.i
10l(XC<rA~*:iC<OI~A4'« K 14 I * ♦ ♦ *
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VASAROS LAIKE KŪDI
KIŲ MAITINIMO KLAU

SIMAS PASIDIDINA.
Ncsvcikuojant jūsų kūdikiui 
iš priežasties maisto, duok jam

EAGLE
BRAND

CONDENSED

MILK
Tasai švarus, maistingas pie
nas pasekmingai vartojamas 
jau suviršum šešiosdešimts 
metų. Ar tai namie, ar sve
tur, tasai lengvai gaunamas, 

i lengvai sutaisomas ir visuo
met vienodas pienas yra 
gus kūdikiams maistas. 

J Šį apskelbimą pasiųsk 
Borden’s Condensed Milk 

Ncw York City.
o kaip vartoti paaiškinsim, 

i—- Kvi _-===;

s;;u-

i 
Co.

J. J. Keliey &Co.!

n
I

VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RŪŠIES. 

Gardus Alus, Elius, lageris 
Vynai, Konj'akai, Degtinė 

ir Kvepianti Cigarai.
Patarnavimas prielankus 
teisingas.

245—217 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

ir

s

4

- <
i

kito rre .i i,r.c.i 14?,r r AA3K :»
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J. MATHUS
Geriausia* Lietuvio

j SALONAS IK RESTAURACIJA. 
' Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
, ir užkandžiai. Patarnavimas pria- 
> lankus.

J. MATHUS

I

) 
» 
)

Telephone: Back Bay <S«e
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS

Valandų*:
Nuo 1 iki 3 dieną. '
Nuo 7 iki B vai. vakar*

419 BOYLSTON STR.
Suite 41», 42« ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno.
BOSTON, MASS.

SS

"KEL.” SKAITYTOJU ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

mus, pasigarsmimus iš kokių vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini- 
mus, 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 pusbrolių: Jono, Ju’-zo, 
r Antano Yuškų. taipgi brolio Vin

co Gvazdaičio, visi Šuvalkų gub., 
Mariampolcs pav., Rirmėliškių kai
mo, gyveno New Yorke . Malonėkit 
atsišaukti.

Rąžys Gvazdaitis.
5 Henry str., Waterbury, Conn.

Pajieškau tetos Zofijos ir Antano 
Bagočiaus, pirmiau gyveno Miners- 
ville, Pa. Jų pačių atsišaukti ar kas 
juos žino meldžiu man pranešti.

R. E. Bruzgiutė.
69 E. Mcrrimack str., Lowcll, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Jaskcvi- 
•iaus, gyveno Montreal, Canada. Ras 
apie jį žino malonės pranešti arba jo 
paties meldžiu atsišaukti.

Razimieras Jaskcvičius
85 Green str., Waterbury,Conn.

Pajieškau brolio Charlio Zajevskio, 
taipgi kaimyno Alexo Makauskio, 
abu Rauno gub., Raseinių pav., Kel
mės parap., Gineikių sodos, gyvena 
bene Chicagoj. Meldžiu atsišaukti 
ar kas juos žino pranešti.

Antony Zaievskis (29,
5901 Cedar Avė., Cleveland, Ohio.

l’ajcškau brolių. Juozą:** ir Vincen
to Mickų. Kauno gub.. Šiaulių pav., 
Kuršėnų valsčiaus. Raudėnų parapi
jos. Kcmeršių kaimo. Tūlas laikas 
jiedu gyveno Schenectady, N. Y. Tu
riu reikalą ir meldžiu jų pačių atsi
šaukti ar kas apie juos žino malonės 
pranešti.

Miss. M. Mickaitė (28)
105 Kashington St. Winthrop, Mass.

Julia Lisaus’-aite ir Juozas Lisau
sku! is, pabėgėliai nuo karės jiesko 
savo tnotynos Onos Lisauskienės 
Laišką gavo F. Šnipis. 71 Washin- 
gton str.. Cambridge, Mass. ir pra 
šo kad pąjieškottirnem. Todėl kas ži
no kur vra Ona Lisauskienė praneš
kite kad jos kūdikiai ir motyna Dik- 
sier.e yra Rusijoje. Jų adresas: Gat- 
’-ina. Poterburskaja gub., Marien- 
h’iro- Naborežnaja ulica dom. 29, Ju- 
lii Lisovsl:oj.

Pajieškau mus brolių Kazimierą :r 
Aleksandro Ivonauikiu: girdžiau,
kad gyvena Chicagoj. Ras juos žino, 
1 ciksės man pranešti.
79 Warrcn str., Montello, Mass.
79 Warrcn SL, ontello, Mass.

Paj’eškau brolio Adalfo 'Vaičiūno. 
Vilniaus gub., Trakų pavieto, Geidu- 
koniu kaimo. Keturi metai atgal iš
važiavo į Worccstei, Mas.-. luriu 
svarbų reikalą, atsiliepkit patįs arba 
kas žinot praneškit šiuo adresu: 

V. Vaituleviči?
427 Claridon Avė., Monessen, l’a.

Pajieškau brolio Petro Masiliūno 
Kauno gub., šaulių pav.. Skemio -<>- 
dos. Antano Podžiuno. Paberžiu vien 

' sėdijes, Kastantino Baisogo, Pakapių 
sodos. Visi pirmiau gyveno Chicago. 
III. Jie patįs arba kas apie juos žino, 
malonėkit pranešti.

Frank Mąslią
Box 16, Arista, ' a

Pa-jieškau brolio Antano Giedrai
čio, aš jo sesuo Ona. esu labai nes
magiam padėjime, mielas brolau tuo
jaus atsišauk.

Ona Giedraičiutė.
25 Ross St., I.awrence. Ma«s-

Pajieškau apsivedimui merginos 
lietuvuvaitčs nuo 17 iki 24 metų am
žiaus. Aš esu 26 metų, uždirbu 
?4 dol. į dieną. Meldžiu atsišaukti, 
platesnes žinias suteiksiu per laišką. 

John Jančauskas 
Camstock Park, Mich.

LIETUVIU KOLONIJA 
W1SCONS1NE.

Mes iš mieravom 20,000 akerių že
mes Marinette Paviete, aplink miestą 
kur yra bažnyčios ir mokyklos. Žemi 
labai derlingu dėl auginimo javų, ru
gių, kviečių, miežių, avižų, bulvių ir 
kitokių daržovių. Javus galima par
duoti ten pat už gerą prekę. Apie 
100 famiiijų jau čionais yra apsigy
venę. Mes parduodam savo žemę i) 
samdom 600 darbininkų musų lentų 
pjovyklon per cielus metus. Taigi dali 
gelis farmerių eina darban į šia> 
pjovyklas kada nedirba savo žemės. 
Gera proga tiems kurie nori apsigy
venti tarp savo žmonių smarkiai au 
gančioj kolonijoj kur randasi arti ba
žnyčios, mokyklų, arti miestų ir gele
žinkelių. Rašykite tuojaus užklaus- 
dami kaslink žemės prekės ir mokės- 
ties pas

Chas. Zekas. (26)
United Land&Invcstment Co.

J 27 N. Dcarborn Str, Room 808. 
Chicago, III.

Dr. A. F. CRISTION
4vl MAKLBOROUGH ST.

netoli Mass. avė. Boston. Mass.
Ligoniai priimami egzaminav.iip.ui ir 

••ydyjnui kiekvieną dieną.
Valandos: Nuo 9—11 iš ryto; po pist 

nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
Privatiškas Lygonbutis su 2G ge

roms lovomis. Visais moderniškais 
įtaisymais >r aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausią 
atydą atkreipia ant visų ligonių, jei
gu pagelba arba gydymas,j^a gali
mas. Kreipkis tuo adresu:
491 Marlborough St, Boston, Mass.

Tol. Back Bay 807.

Ligonius ateina į namus apžiūrėt 
ant pareikalavimo. Gydau jau per 18 
metų. Kalbame ir rusiškai. (28)

Jei uždirbi mažiaus 
kaip $5.00 i dieną,

REIKALAVIMAI.
REIKALAUJU PAGELBININKV-
Yra gera mokestis už gerą darbą. 

•Jauni vyrai ir merginos galit būt 
tinkamai draugauti su manim, geram 
gyvenime. Norinti platesnių paaiš
kinimu kreipkitės šiuo adresų.

W. B. Debes,
(28) Hartford, Conn.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farinos. Darbas ant visados, mo
kestis gera. Vasaros metu mokesti < 
rūgštesnė, žiemos—žemesne. Atsi
šaukite greit.
.... Wiliam King
BOX 2 Thompson, lova.

LAFAYETTE BARBF.R SHOP 
IK PUBLIC VANOS.

Lietuviška pirtis. Vanos ir švirkš- 
tynč. Pėtnyčiomis tik dėl moterų, 
švariausia maudyklė apielinkėje.

(28)
M J. KASTANT

565 Lafayette St. tarpe Statė Street 
ir R. R. avė., BRIDGPORT. CONN.

NAUJAS IŠRADIMAS 20 
AMŽIAUS

Dėl panaikinimo blakių, bambatie- 
rų ir kitų vabalėlių, kokie tik gali 
atsirast jūsų stuboje, arba kur kitur. 
Tą visą panaikinsite į dvį dienas. 
I’risiųskite savo adresą. Visi patari
mai dykai. Rašykite— (29)

J. W. Sadauskas & CO_
BOX 12 Sta. E., Cleveland. Ohio.

Pajieškau brolio H. Petrauskio. 
Kauno gub.. Raseinų pav., šidlav-s 
valsčiaus, Palauknės kaimo, prieš 1- 
metų gyveno Youngstown, Ohio. Mci 
džiu atsišaukti ar kas jj žino teiksis 
pranešti už ką bns atlyginta.

Petras Petrauskas <2. > 
33<—15th st, Detroit. Mich.

Pajieškau Elzbietos Gedulaite -• 
Kauno gub.. Šiaulių pav.. .Vkrtien-. - 
paran.. taipgi kitų savo pažįstani'i. 
Meldžiu visų atsišaukti. Aš c-u 
Viekšnių parap.^ Knokių kaimo.

Juozas Savickas 1
Gcr.eral Dclivcry, Detroit, Mich.

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magaziną ’Tnvcsting for Pro- 
fit.” (įvesdinimas dėl pelno). Tatai 
verta $10 egzemplioris kiekvienam, 
kas neturi patyrimo kaip turėt už
tektinai pinigų saviems ir mylimųjų 
reikalams aprūpinti. Ten išparodo- 
ma. kaip teisingu budu į trumpą lai- 
xą galima likti turtingu. "Invcsting 
f<>r Profit” magazinas yra vieninte
liu progresyvišku piniginių reikalų 
žurnalu ir turi daugiausiai ėmėjų. 
Išparodo kaip $100 užauga į $2.200; 
išsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį G-ms 
mėnesiams dykai.

H. L. Barber (?)

FARMOS! FAUNOS!
Didžiausia Lietuvių Kolonija A- 

merikoj. Šita, kolonija randasi ne 
toli didžiojo Michigan ežero, čia jau 
yra nusipirkę suviršum 300 Lietuvių 
farmas, yra 7 kaimai lietuviais ap
gyventi, yru taipgi dvi lietuvių 
draugystės. Aš parduodu žemes po 
visas lietuviškas kolonijas, žemes 
yra visokios: prie molio, juodžeme- 
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
viams apsigyvenus anglikai traukiasi 
ir pigiai parduoda savo ukes.

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

Platesnių žinių klauskit per laišką.
J. A. ŽEMAITIS (28)

BOX 13
SAUBLE, MICH.

tai mesk savo senąjį dar
bą ir pradėk dirbti prie musų. Mes 
GVARANTUOJAME, kad kiekvienas 
vyras arba moteris uždirbs nuo $5. 
ki $8. į dieną. Su musų NAUJAI 
šrasta MAŠINA dėl aštrinimo peilių 
ir žirklių. Perka kiekviena moteris 
:š pirmo pamatymo. Pirma negu 
pradėsi dirbti, gauk vieną dėl išmė
ginimo DOVANAI. Jei apsiimsi ap
mokėti už prisiuntimą, tai prisiųsk 
savo vardą, o mes pasiųsim vieną 
mašiną tuojaus.

THE Q. M. SHARPENER, D.A.
4456 S. Hermitage Avė.

CHICAGO, ILL.

Ai Alena Kostovska, pašro 
dau visai publikai akyse.

KARĖS DELEI!
Esu priverstas parduot Columbia 

Grafonalą, mokėjau $150.00 ir už 
$50.00 rekordų. Aš įsirašiau į armiją 
tai viską parduodu už $100.00. Kreip
kitės greitai. (27)

S. JANKAUSKAS
1262 Fourth St, So Boston, Mass. 

Ant trečių lubų.

I GERI AUSI KRIAUČIAI BOSTONE.
I’asiuvan. visokias drapanas pagal 

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

JONAS BERŽEL1ONIS
4 Hay Market Sq. ir 28 Chandler St. 
Tel. Rich. 1753-M. Tel. Beach 6184-R.

BOSTON. MASS.

53.)--28 W. Jackson Boulevard,
Chicago, III.

IŠRADĖJAI.
Jeigu norite gaut patentą savo iš

radimui trumpam laike ir jį parduot. 
Rašykite reikalaudami dyko patarna
vimo ir "vadovo išradimų." Ką iš
rasi ir kaip užpatentuot. ir rašytą 
gvaranciją. Bandymas ir egz.amina- 
cija modelių arba braižinių darome 
dykai. Ofisas musų randasi \Vash 
ingtone. kur via Premium Departa- 

; metilas Patentavimo.
AMERICAN EUROPEAN' PATENT 

Į 256 Broad»av. N'ew York. Y.
OFFICES (K.) ‘ (27)

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, režimas, 
gurgimas viduriu. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strčnuose. 
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 
C 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 6117.
P. J. BAI.TRĖN’AS, Prof. 

Chicago. III.
šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.
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HHM ADIQTI ¥ A pūstis pik<>o.UUlll Villdl 111A> Dvi draugės. Maryte ir O- 
nytė kalba apie savo drau
gę Aldoną.

I ką man sakė
Aldo-1

''X *

»•

» * ~

d

"Keleivis" nemeluoja.
Aš patėmijau "Keleivyje” 

šitokį melą: "Kas skaito ir 
rašo, tas duonos neprašo." 
Tai ne tiesa. Mano meilutė 
skaitė ir rašė tiek daug lai
škų, kad atsiimti nespėda
vau, o duonos vis prašė. 
Dabar ji visai neskaito, nė 
rp.šo ir duonos neprašo, tik 
liepia vyrui, kad jai atiduo
tų savo uždarbi ir iš jos pra
šytų penktuko tabakui nu
sipirkti, 
tu, kad

i —Ar žinai, 
Liezuvauskienė apie 
na?

— O ką?
—Vakar buvo pas 

kus veseilia ir Stasys 
ginaitis Aldoną pabučiavo 
tai jinai taip supyko. ka< 
balsu sušuko: "Ka tas reiš
kia?”

—Tai ne taip buvę 
taiso Onytė.—Kada 
ją pabučiavo, 
"Ko tu nori?” 
kė. kad nieko iš jos nenori, 
tai ji už tai supyko.

Taigi aš pripažįs- 
‘Keleivis" meluoja. 

Joe Vi—ka.
Bene. Tamista pa
savo pačiutės, o ji 
kad "Keleivis” tei-

Jei ji butų

Nota
klausk 
pasaky.., 
svbės 'mokina.
neskaičius, nei rašius, nebū
tu gavus vvro. Sv!

Džian Bamba.

Patyrė.

Ūkininkas Virbalas vieną 
ankstų rytą išsivedė du ge
rai nusiganiusiu veršiu Į 
ganyklą. Privedęs veršius 
prie užtvaros, negalėdamas 
paleisti pavadžių iš rankų. 
Virbalas užrišo vieną pava
dį sau už vienos kojos, kitą 
už kitos ir paliuosavęs ran
kas pradėjo kelt buomą, 
kad atidarius užtvaran ke
lia. Veršiai uasibaidė ir už-*■ ▲

į ičię uodegas pasileido bėgt 
atgal į kiemą, parsivilkdami 
ir Virbalą. Virbalo pati pa
mačius savo vyrą kritiška
me padėjime, prišoko atrišt 
pavažius nuo kojų,

—Verši, ar tu nežinojai, 
kad rišt veršius sau prie 
kojų yra pavojinga?—sako 
ji. -

—Žinot, aš nežinojau, bet 
dabar jau patyriau—atsako 
pa vėžy tas Virbalas.

Patyrusi.
Šeimininkė gavusi naują 

tarnaitę, klausia jos:
—Gerai, mano mieloji, ar 

pataikysi patarnaut sve
čiams?

—O, taip, poniutė. Esmi 
patyrusi ir galiu patarnauti 
dvejokiu budu.

—Kaip tai dvejokiu?
—Vienas patarnavimo

būdas yra toks, kad svečiai 
visuomet atmins ir mielu 
noru kitusyk atsilankys. 
Antras gi toks, kad daugiau 
nė kojos nekels.

Registracijos dienoj.
Policistas i namų 

ninkę:
—Ar jūsų Įnamis 

Ran k pei n is n am i e ?
—Namie, ponuli.
—Kodėl jis neina 

gistruot Į karę?

šeimų

Jonas

užsire-

—Kad jis jau negali eiti.
—A, tai jis nenori eit mir

ti už savo šalį?
—Jau jis mirė... gyvas pa

sikorė...

Atlyginimas už dorą.
Kunigo gaspadinė dulkin

dama kunigo klebono keli
nes iškratė iš kišeniaus auk- 
snine penkinę. Pakėlus pi
nigą* žiūrėdama Į jį galvoja:

”Ar pasimt ji ar ne?” Į- 
dėjus pinigą į kelinių kiše
nių, paskui vėl išima ji ir 
dedasi i savo žiursto kišenių 
sakydama:

"Pasiimk, Magdytė, sau 
tą atlyginimą už tavo do
rą. r

Jei
•ties 

j Kaip
nuimi i

Todėl, kurie

SERGANTI VYRAI IR MOTERIS ATEIKITE PAS MANE. |
>*, Su visokiomis kroniškomis nervų

- iančiomis sDeci:

Alne 
Mer

l>a- 
Stasys 

ji paklausė: 
Stasys atsa-

Turtuolės pasišventimas.
—Kokiu tikslu panelė 

Lrzything užsispyrė prisi- 
rašyt prie Raudonojo Kry
žiaus ir važiuoti i karės 
frontą? Ar ji yra prie to 
linkus?

—Kur tau! Patiko jai 
gailestingos sesers kostiu
mas, kitaip negali jo dėvėti, 
tai isipirko i Raudonąjį 
Kryžių.

Rekrutavimo stotyj.
Of icierius:—Ar manai, 

mano drąsuoli, kad užteks 
:au drąsos laikytis apkasuo
se, kada priešas užpuls ir 
lurtuvais pradės varstyt?

Rekrutas:—šiur, aš mai
šu užsidengsiu ir džerma- 
nas peršokęs paklius į mū
siškių rankas.

Gerai darė.
Kaip tai? Ar tiesa, kai 

manai apsivesti su Davidai- 
čiu ?

—Taip. Girdėjai užsaky
mus bažnyčioje?

—Girdėjau ir dyvijuosi, 
kaip tu gali už jo eiti. Juk 
jis persiskyrė su savo pačia, 
kurią labai mušdavęs.

—Gerai ir darė, nes 
jos labai nekęsdavau, kam 
ji su Davidavičiu apsivedė.

Šalies išdavystė.
Bloga virėja netekusi 

darbo ir niekur negalinti jo 
gaut:

—Užsirašysiu Į armiją 
kaipo virėja.

—Nei nemėgink—pastebi 
įkandžiai kaiminka. — Ne
trukus patektum i kalėjimą 
ir karės lauko teismas galė
tų nuteist sušaudymui 
pakenkimą armijai

UŽ

Seminarijoje.
Kunigas profesorių 

Jackau, bijok pono Dievo, 
tiek žydų darai savo raši
niuose, o tiek jaučių diktan
te, kad sarmata ir kam nors 
oa rodyt.

Jackus:—Well, žydai rei
kalingi. kaipo gabiausi ka
pitalistai, o jaučiai taipgi, 
kitaip išėjęs i kunigus netu
rėčiau ka sakyt.

Redakcijos Atsakymai-
Liet. š. F. Kom. Torrin- 

gtonc—Tamistų atsakymą 
Feliksui Krencevičiui Įdėsi
me sekantin numerin.

S. Smaitienei.—Tamista 
sakote pati buvote tuomet 
bažnyčioje, kada perkūnas 
trenkė, bet ne Į bažnyčią, 
cik netoli bažnyčios. Už tos 
klaidingos žinios pataisymą 
tariame ačiū. Tiek paste
bim, kad už žinių teisingu
mą jokio laikraščio redak
cija negali gvarantuoti.

Slačiskų Tuliui.— Tamis- 
tos ”eilių” nei už pinigus 
negalime Į laikrašti dėti, nes 
jos priguli vienai ypatai, o 
laikraštis keliolikai tūks
tančių žmonių. Geriau pa
siųskite ”jai” laišku.

Ramybės mylėtojui.—
Permažai laikraštyje turi
me vietos. Tamistos raši
nio nedėsime, nes jis nieko 
nepataisys, nei pagerins. 
Kad bandote rašyti labai 
gerai, lavinkitės.

Visiems žinomos dainos
ANi NAUJAI IŠLEISTU.

COLUNBIJOS REKORDU
norit turėt savo namuose g-eriausius 

ir muzikus, kurie ant kiekvier.. pa- 
padainuotų .jums žinoma l.iuniš' 
ir sugrajintų mylinius šAiūs, reikia 
MKIJOS Lietuvišku,. Rekoidu-.

akmsns
Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamus, vyriš
ko didumo, ant 
2<> metų auksuo
tas su išrašytais 
dubvltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

važiuojantiems žmonėms, 
reikia visuomet ti .ras lui- 

inoti. Gvarantuo! as ant 20 me- 
Y patingus pas i uly J i man. Mes iš- 

į ;;ai kiekvieno ad
ai S5.7."> C. O. D. ir persiuntimo 

stus, su teise jums viską pvržiurėt. 
Jei busi neužgaiKtiintas, nene • \ nė 
cente.. Atsiminkite jus užmokėtu
me: už tokį pat luikrodelį ;u . • $23.0 > 
jei pirktumėt kitur. Paikus auk
suotas le.-uiugelis ir kabutis dyka: .-a 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EKCELS1OR WAT( II CO.
906 Athenaeum Bidg. CHICAGO, if.L

gelžkehu 
kuriems 
kas 
!</- 
siusime šį laišrodėl 
reso 
kast

Ant 211 Ar uždirbi $20 
į savaitę?

ne, tai pririų.-k savo vardą, o 
nuriųsim jums paaiškinimus, 
:z<hri>i: daugiau. .Naujaus:,> • 

S.\! 1.’ S ŠVIESOS’ I.EMI’A 
parsiduoda M<kvii aoj auzuj iš pirm > 
pamat.. rao. Agentai ą :as išmegutiniui 
per 11 dienų DOVANA!. Ra ą k 
timesnė'n vieton. Jdė-k markes.

Mushken Specialty Co.
4456 So. Hžrinitagf 1.8., Chicago.
.1. Esminski, Kili—137111 SI., 

Indiana Ha-Lur. Ind.
J. Was‘)..us!c. 1.-.27 So. Wcst S«.,

K s kiord. II!.

ar-

Jeigu i 
tlrir.ininkus 
reikalavimo 
kas Dainas 
turėt COLI

YPATINGĄ AT YDĄ ATKREIPIAU ANT 
ŽEMIAI S PAMINĖTU REKORDU. 

)O-inch. 75c.

Įdainavo Karalienė Arminių p; 
!•’ Rrooklyno.

(OŽELIS, 
t Mi>S PADAINUOSIM.

E.’čfl. (SAULEI.!; RAUDONA.
(REAUŠTANTI AUŠRELĖ.

įdainavo Marė ir Jenas ėižauskai.

E32II. (SKAMBANČIOS STYGOS.
(TU MANO MOTINĖLE.

Įdainavo Jonas čižau-kas. 

(GIMTINĖ ŠALIS.
(SUNKU GYVENTI.

Tuos recordus galit gaut pas kiekvieną C um 
bijos pardavėją, kurie randas kiekvū: ame 
mieste.

Reč.alaukit Naujo iliustruoto C< d im; Gijos 
etuvi'k 1 Rekords Katalogo.

Jeig'a negausit Katalogo arba Rekordu 
eiinkėje, rašykit mums:

COLUMBIA
GRAPHOPHONE COMPANY 

NEW YORK.
DEPi.

at

j ar nepaprastomis ligomis, rrfkalau-. 
janėiomis specialisto gydytojaus.

JIEŠKOK PAGELBOS TEN. KUR GALIM \ JA RASTI.
Ir pradėk tatai tuojaus stodamas ant kelio į sveikatą.

673
WASHINGT8N

STREET.
netoli 

Boylston Street, 

Antros lubos.

g

!!
"I

Ofiso valandos: 
----------------- !

Nuo 9 ryto iki 4 po piet.

vakJį;

į
•)

Vakarais:
Nuo 6 vakare iki 8 

Nedėliomis:
Nuo 10 ryte iki 2. val.JH 

po piet Tiktai.

Antros durys nuo 
Gayety Teatro.

Nieko jums nelėšuoja apžiūrėjimas, jeigu paimsit gydymą. Tik
ras ir rūpestingas išegzaminavimas atidengs jums tikrą j'.isų 
kūnišką stovį, ir tuojaus jus stojate ant tikro k.-io į sveikatą, iš
vengdami visokių torturu ir kankinimų per gydytojus.

Ilgametis patyrimas, paskutiniai medicinos mokslo iš 
ir elektrybė, naujausi gydymb įtaisymai ir rūpesti įgijusia priežiūra 
užtikrina išgydymą kiekvienam.

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

<(l

<

f4

išradimai )!į

j 
vengti operacijos (ĮĮ 

.......................... . . iais- )!
Jeigu negalit rasti sau pagelbos jūsų kančiose r jau suabejojate jh 

apie pasveikimą, atsilankykite pas mane ir atrasite viltį ir tikrą .L 
sveikatą atgausite.

AR KENČIATE NUO
Asilpnėjimo nervu, Gėlimo strėnų, Trumpos atminties, Smarkaus 
ir nelygaus širdies plakimo;
skaudėjimo, Kvaišinto, Blogu sapnų. Kojų drebėjimo, Kataro, Degi
nimo gerklėj, Šunvočių, Pilvo skaudėjimo, ar Kryžiaus, Liežiuvio 
apsivėlimo, Spuogų, Reumatizmo ar Užkietėjimo vidurių? Visos 
šitos ir daugybe kitų ligų, yra ženklu sveikatos puolimo.

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

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

Pr. J. II. KF.NEALY. 67» HaubinrtM SI.,

; Pllaucių silpnumo. Nuovargio, Galvos «

...... ,r~‘~ -- ----------- :

Aš
per save dingsta. At-

pasigydymo. Atide-

UOSTOJ, MASS,

d Visokius Vyrams Drabužiu 
Siuvame ant Užsakymo 

'ivaloase. sutaisome ir išprosl- 
nsme senes.

» Vienintėlė Kriaučių kompanija 
'(į 3o. Bostone, kur visame duoda 
J girą ir gražų darbą už priciaa- 

į(( ną kainą.
PASIŪDINK

Į
'f 

PAS MUS SIUTĄ !(' 
jįjO NESTOSI iR DtlALGSISSL 

norit p&sisiudiat 
gerą siutą, išvalyt arba suproait, 

kreipkitės pas mos.
SOUTH BOSTON CUSTOM

TAILORING CO.
$ 27S Hroadway, So. Kosto*,

M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausį

EL1Ų, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMU.
faipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

362-36S st. Su. fcstsn.

h 

t 
T 
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Visi, kurie mylite muziką ir dai 
nas atkreipkite atidą ant musų p:: 
siulvmo

t Oi.UMBI Y GR YMAFONU 
ir lietuviškų rekordų, su vėliausi, 
išradimo pagerinimais, išduodan 
ėiais vystai skambantį balsą.

į
! 
i

Gramafonus ir 
kame ekspresą.

Pinigus galima

Ei, tyrai, V ui

YUOEIKO!
Jia užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųsies Alsus, Degtines 

Vyno ir Cigarą.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Btoa.iway ir 259 D Strsets 
SO- BOSTON, MASS.

; AR NORI, KAD MERGINOS 
MYLĖTU?

Jeigu Mūp, tai nusipirk

KREST KENDŽIŲ.
,1(0 Ji niekad nepamirš jus. nes b/ 
jįikendžių gardumas priverčia ją jį‘ 
ffljns mylėt. Reikaiaukit visur ir ;)! 
^visados Lovney’s Crest Ken- W 
'.ėdžių. Jeigu negali gau; kitur, Uį 
Elitai prisiųsk mums dolerį, o >}) 
''gausi vieną svarą geriausių į 
((Amerikoj išdirbtų kendžių.

I
Į Gerausias agentas Bostone. Į;

į{

r
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■
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į r-M • -f ‘ ' •> » 1 ■' t ’

APTIEK A
Teiainciauria tr Geriausia
Sutaisora Receptus su d' 

_ ..įsiu at>da, Bežiūrint a’ 
l.ie. :v,.a atvežti ar amenkomš

I 
j
i t

£
iA J- 
; T 

-- ---------- - - . , t, A 
r Gyduolių zntite g&uli kokiai ti* 4 
£pas&ulije vartoja, |
•-ih.nda.si lietuvis aptiekoriua. 

į EOVARO DALY, tortus :

18 8r?adw<i/, Sfi. B&ston. | 
* Galite reikalaut ir per laiškai, r 

o įneš (>ri ekspresą gyJuokis at- T 
1 ’ fU>

SKAir K>T ’ KELFAV ! ”
F! ->:-!•

MUZIKA

DAINOS

'iUt

I

Tiktai per trumpą laiką y 
šitas Columbia .Ya.hogo 
ni GRAMAI’ONAS ir J2 
naujausiu ir gražiai; ;ių 
lietuvišku dainų, yra nu
pigintas ir gaunams pas 
mus už .......... - -$19.50.

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

Rekordus siunčiame į visas dalis svieto ir apmo

PILVINIS & ZALDOKS
SO. BOSTON. MASS233 BROA1)WAY

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus 
sveiki. Užsigančdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar r.o.,;.’ 
-irgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagclbą taip i’b'iui. 
Tasai elektriškas diržas padarytas si ..
ATNAU.JINT GYVY’BĘ: nusilpusio kūno dalyse, 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo j 
stų. piaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims, 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $!.;>•> su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus.' 1‘riduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytu Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

Fishleigh & Co., B. 70 Athenaeum Bidg.. Chicago, III.
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u ypatingu tikslu.
11 . Geras

pilvo, ink-
Ne-

’r 
T

<

T

■t
■t
r

) 
l' 
t

Siutus ir kitokiu
Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinau), kad Jus suėėdysit pimgę ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. i.-r.aM
msteriją iš gerųjų firmų ir printieru-Jaia 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarku žmogus* 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO 
TUS PASIUTAM PIGIAI iR GERAI

TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSLNAM 
VISOKIAS VYRU IR .MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
122 W. BROADWAY, 
6V. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Eoston -ZlOtM
rrrinrt*'** vrn ♦ v-*-** *■*■-**
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į REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE- į 
•pJOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS. įį 
$ Jų tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, tai ;įi 
j rašykite žemiau padėta adresu, mwnėi<^ ?r» r v. $

l)

»»>

K. ŠIDLAUSKAS H 
226 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON. M ASS.

* ,1taojaus apturėsite.
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Pirk Laikrodėli? TREJOS DEVYNERiOS 
crba 

TREJANKA

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 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėtą sumą.

Taipgi pajieškau agentų 
Mass. valstijoj. Patinimas ne- j 
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, Mass

Snndeda ii i7 {ta-.rv.i gydančiu iolitf ir šaknų.
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dc! skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, rierr.enj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias lutas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitu.
VARTOTI MAS: Vieną pakelį šitų gy<i-Wi:) 

aagm<-nų uz.inrrkti ; vieną kvortą čysto spiruto 
ir t: k pat vandens arba i 'vilti ėystxnc van
denyj :r ;>> 24 valandų geni po J>U>C Stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorins 
229 Bcdford Av« , Brooklyn, N. Y.

Kaninas North 4-t«n satvės.
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PENKI V AKTŲ ISTORINE 
TRAGEDIJA.

Iš paskutinių dienų Arkonos 
Motyvai skolinti iš B. Komorowskio

JONAS B. SMELSTORIUS.

(Tąsa.) 
MAKARAS:

Še tau ranką, vyre! 
Matau, kad ne veltui mano Iuįjos gyrė 
Tave, nes suėjęs tuojaus pastebėjau 
Tavyj didvyristę, tiktai negalėjau 
Suprast, kas ją tamia, gi dabar patyręs, 
l)ai syk, atkartoju, jogei esi vyras! 
Vertas pagerbimo ir kovoj pagalbos, 
Prižadu tau jąją, lai protingos galvos 
Purvuos nevoliajas po didikų kojų. 
Taigi eikie sveikas!

(sau nori ui nuėjus.)
Rodos nesapnuoju’... 

H<«, ha. ha. ha, ha! o pagone paikas! 
Ne aš tau. l>et tu man turi patarnauti! 
Netrukus parodys čia jums visiems laikas, 
Kokiai galvai tinka ant jus viešpatauti!

(Uždanga).

IŠirdyje jieškoti slapta ir su baime!... 
įlš visų nelaimių opiausia nelaime 
• Keik skaityt tą jausmą, kuri reikia slėpti. 
Juo stipriau krūtinėj prisispaudžiu širdį, 
Juo labinus man rodos, jog plakimą girdi 
Visi, kas prie manęs tik artyn prieina....

(nuveikus save, linksmai)
Na, eikim į rinką, tegu mus nelaukia, 
Tegu kanklininkai palydint užtraukia 
Ūpo pakėlimui kokią linksmą dainą!...

GRĘSMYNĖ.
(išeidama iš priešingos pusės) 

Begėdžiai! išreiškia dar savo inksmybę, 
Kad i turgavietę tėvynės liuosybę 
Supančiotą lydi, kad ten ją pardavus!... 
Jeigu nieks nenori pakelt Laisvės kardą, 
Tai sargė žinvčios bent tėvynės vardą 
Paslėps nuo plėšikų į pasišventimo. 
Negęstančią ugnį, kad iš atminimo 
Ji kada pakilus dar uždegtų dvasią, 
Atgaivintų geismą ir įkvėptų drąsą 
Vergams!...

(išvydus prieinant’ Vaidylą)
Sveiks Vaidvla. Maniau, kad prapuolei, 

Nes išsiųsti žmonės jieškot vis negrįžta. 
Gal dar negirdėjai, kas Rūgi joj virsta?

VAIDYBA.
Nereik nusiminti... Juk turime minią.
(už scenos pasigirsta trimitu ir minios šauksmai)

GRĘSMINĖ.
Raminies, seneli... Ar girdi tą šauksmą? 
Tai Krakas kryžeiviui parduoda tėvynę, 
O girtajai miniai beprotišką džiaugsmą 
Padaro parodžius stabą vainikuotą.

BUTĖNAS.

Polemika ir kritika.

Aktas II.
Scenerija atvaizdina pilies rūmų kiemą. Iš 

vienos pusės atosi senovės rūmo sienos su plačia 
anga į vidų. Gilumoj ir iš kitos pusės sodnas. 
Šian bei ten keli suolai.

KRAKAS.
(su Henriu išeinant iš rūmų i kiemą.) 

Turbut rinkoj žmonės musų senai laukia, 
Jei šaukliai jau tyli....

HENRIS.
Garbingas valdone! 

Kaip daug tau dėkingas esu už malonę, 
Net .sunku išreikštie. Tik tiek pasakysiu, 
Kad santaikos, meilės ir vienybės ryšį, 
Ką nuotikiai buvo tarp musu sutraukę, 
Aš iš savo pusės prižadu daboti 
Tikriau, negu savo garbę bei didybę!

KRAKAS.
Be reikalo butų Tamstai man dėkoti! 
Vargas tam, kas drįstų santaiką ardyti. 
Iš tiesos aš niekam daryti sau juoką 
Kol gyvas neleisiu!

MAKARAS.
(nuošaliai, pajuokiančiai)

Amen pasakyti 
šie tamsus pagonis pasakyt nemoka, 

O aš nesakysiu.
KRAKAS.

(Butėnui saliutuojant kardu, besižvalgydamas) 
Jos dar neišėjo? 

Lukterėsi™ truputį, nes ir ji žadėjo 
Su visom žiponėms rinkoj dalyvauti....

(palūkėjęs valandėlę)
Paprastai su boboms!... Sunkų rodą gauti! 
Ateis jos ir pačios. Palauk ju, Butėnai!

(palydomi kareivių tvarkoj nueina)
SLANKA.

(išeidama ir nusipurtydama nuo savęs dvariškes) 
Kai erzinat mane! Gana nepimpsėkit! 
Kai keistai jaučiuosi!... Leiskit man eit 

vienai! 
Juk aš neparpulsiu—leiskit neturėkit 
Lyg kokią ligonę!

(pasišalinus nuo būrio)
Ah, jeigu galėčiau 

Grožybių pasaulyj, tarp baltų dangiečių 
Rast jį, kuris leido man laime patirti, 
Tai nors kad ir šiandien aš trokščiau 

numirti.
BUTĖNAS.

(nuleidęs galvą, prisiartinę, liūdnai) 
Malonėkit Tamstos biskį paskubėti,. 
Kunigaikštis prašė, nes nori girdėti 
Sykiu ir jus balsą tarp šauksmų didikų 
Pagerbiančių naują karalių Liutikų....

SLANKA.
(susimaišius, susigriebdama) 

Taip, taip, visi einam. Ar jus čia paliksit 
Dar ko-nors palaukti, ar tiktai atėjot?.... 

(nerimaudama)
Be reikalo klausiu. O jus privalėjot 
Ten būt pirmutinis....

• (Butėnui nuėjus)
Jisai pažiurėjo 

Taip keistai į mane, visas sudrebėjo, 
Nublanko ir žodžio netaręs nuėjo.... 
Ir kasgi jam daros? Nejaugi užvydi.....
Tiesa, kad po šarvu jo paslėptą širdį 
Jisai man nesvkį pastebėti leido, 
Bet niekad neteko dar matyt jo veido 
Taip pilno liūdnumo, meldimo ir skausmo...

(susigriebdama krutinę)
O šierdie! kaipo sunku kančiose sąjausmo

(užsiėmęs delnais veidą išbėga ant scenos) 
Begėdžiai! apskelbia ant lavonų puotą, 
Oi, kodėl ši žemė manęs nesuėda!...

GRĘSMYNĖ.
(užstojusi bėgančiam kelią)

Kovoje apleistas karvedys nebėga, 
Tik kaipo didvyris žūva paskutinis 
Pavyzdžiui ir gėdai išgamoms tėvynės! 
Tiktai šok ant žirgo ir kaip kad Perkūnas 
Žaibu savo kardo nušviesk mums padangę, 
O tuoj, kai bematant stos šičia galiūnas.

BUTĖNAS.
Ką reiškia tie žodžiai man sunku suprasti! 
Ar iš Anapėliaus jus manot atvesti 
Gal Kovą dievaitį?

GRĘSMYNĖ.
Asmenyj Butėno 

Kovas šičia stovi, tik reikia dar vieno 
Aiškaus minties žaibo, idant jo krūtinėj 
Jausmo ugnis sprogtų.

BUTĖNAS.
Atleisk man Gręsmynė, 

Jei tarsiu, kad tamsta sielvartoj klajoji: 
Čia jausmai negelbės!

VAIDYLA.
Kuomet abejoji.

BUTĖNAS.
Kur spėkos—sakykit. Jei matote viltį 
Tik aš nuo jos bėgu, tai skirkit man mirtį 
Tuojaus nors dabartės, su džiaugsmu 

priimsiu!
GRĘSMYNĖ.

Tu pats viltis musų.
VAIDYLA.
Taip! Pirm neg priminsiu 

Tau tai, ką, man rodos, tu esi užmiršęs, 
Sak.au, kad kas liaudies širdyj rado vietą 
Tam skirta gyventi ir patol nemirsiąs 
Iki kolei saulė keliaus aplink svietą. 
Taip! Tu esi viltis, kai sakė Gręsmynė, 
Tik tegul ji savo spinduliais krutinę 
Liaudies, kuri greitai susirinks į seimą, 
Paliečia, o mano kanklė paleis dainą— 
Tu veik pamatysi, kad galime ginti...

GRĘSMYNĖ.
(Butėnui giliai užsimąsėius ir jo veidui vileia 

nušvintant, jausmingai.)

Garbė tau karžvgi! Pirm negu Įmosi 
Savo kardą, idant liuosybę apginti, 
Pirm negu garbiningai Arkonon įjosi, 
Kad garbės vainiką nuo mus atsiimti — 
Dar nuo Vaidelytės priimki padėką 
Už tą laimės viltį, ką širdyj palieka 
Rupesnio troškimą ir saldų ilgėsi, 
E.i kolei tavęs matyt negalėsiu 
Garbe vainikuoto, ant rankų iškelto....

BUTĖNAS.
Buk rami, Gręsmynė, retežiais apkalto 
Manęs nematysi. O gyvas sugrįžšiu 
Tik tuomet, kad laukan iš pilies išlysiu 
Kryžeivius, ir šičia iš tėvynės laimės 
Vėl visi galėsim džiaugtiesi be baimės. 
Likk sveika Giesmine—meldžiu—man reik 

eiti, 
Jie grįžta iš rinkos...

GRĘSMYNĖ.
(ištiesdama paskui jį rankas)

Likk sveikas, dievaiti!
KRAKAS.

(vesdams leipstančią pačią)
Pasakyk, mieloji, jei esi ligota, 
Tai reiks atidėti ruošiamąją puotą...

DĖLEI W()RCESTERIO 
PRAKALBU.

Birželio 3 d. kelios 
cesterio (Mass.) lietuvių 
organizacijos buvo paren
gusios prakalbas. Kalbėt 
buvo pakviesti visų trijų* 
srovių kalbėtojai: drg. Mi
chelsonas nuo socialistų, p.! 
Šimkus nuo tautininkų, o 
vietos kunigas nuo klerika
lų; tečiaus pastarasis atsi
sakė, tai jo vieton buvo pa
kviestas "studentas” Rama
nauskas. Ramanauska>: 
į psiėmė, bet kada jam nu
siųsta plakatas ir pamatė. I 
kad tenai kalbės Michelso-I 
nas ir Šimkus, jis nusigan
do ir atsisakė. Tokiu budu 
klerikalų kalbėtojo nebuvo.

Žmonių prisirinko apie 
800. Benas pagriežė Mar
selietę ir pirmininkas pa 
kvietė kalbėt "Keleivio" re
daktorių. Šimkaus da ne
buvo.

Drg. Michelsonas, kaipo 
socialistų srovės kalbėtojas, 
kalbėjo socialistiškoj dva
sioj. Kitai}) jis ir negalėjo 
kalbėt, nes tuo tikslu jis bu
vo ir pakviestas, kad nuro
dytų socialistų poziciją re
voliucijoj. Kitų srovių pozi
cijų paaiškinimui buvo pa
kviesti kitų srovių ir kalbė
tojai. Taigi, rodos, reikėtų 
būti neišmanėliu, kad prie 
šitokių aplinkybių reikalau
ti iš kalbėtojo "bepartyviš- 
kos” kalbos. O tečiaus mu
sų tautininkai dabar "kriti
kuoja” d. Michelsoną, kam 
jis tokiam dideliam mitinge 
pasakė "partyvišką prakal
bą.” Pavyzdžiui, "Ateities" 
korespondentas rašo:

”Buvo manytą, kad p. Mi- 
chelsonas šiame dideliame ne- 
partyviškam susirinkime kal
bės ’bepartyviškai,’ bet anaip
tol ponas Michelsonas to nepa
darė ir kalbėjo, žinoma, jau 
nuo seno išdirbtoje temoje, 
kokia jis beveik visur ir visad 
kalba. Kalbėtojas pradėjo 
nuo Lietuvos istorijos, kaip se
novėje lietuviai išpažino stab
meldžių tikybą ir čia kalbėto
jas gerokai pasityčiavo iš mu
sų protėvių tikybos, priminė 
Lietuvos atgijimą ir nurodė, 
kad pradžia kilimo tautiškos 
dvasios prasidėjo 1905m. čia 
tuojaus pradėjo savo 'politišką 
kalbą’ ir žinoma, augštinti so
cialistus. Jis sakė, kad socia
listai nuvertė cayą. 1904 m. 
iškovojo lietuviams spaudą. Iš 
jo prakalbos matėsi, kad visur 
darbo geri vaisiai bei nuopel
nai tik dėka socialistų aptu
rėta.”

Tas pats, veik žodis į žo
dį, buvo pasakyta ir "Ame
rikos Lietuvy,” ir tolinus 
pridurta, buk p. Šimkus 
drg. Michelsono kalbą "su
kritikavęs.” Girdi:

"Šimkus primena, kad re
voliucijas Įvedė arba pradėjo 
vartoti visu pirma ne socialis
tai. Kalbėtojas aiškino, kad 
revoliucijos buvo dar senovės 
gadynėse Graikijos ir Romos 
laikuose, kada apie socialistus 
pasaulis nieko nežinojo. Isto
rijoje yra žinoma, kad Salonas 
6 šimtai metų prieš Kristaus 
gimimą Graikijoje pakėlė re
voliuciją prieš Athenų carą, 
tironą Pesistratą ir ji nuvertė 
nuo sosto, sugrąžino Athe- į 
nams konstituciją, bei žmonių 
valdžią. Pati garsioji Romai 
turėjo net kelias revoliucijas, 
ji dažnai mainė valdymosi for
mas, buvo net per keletą šimtu 
metų respublika ir vėl monar
chija.

”St. Šimkus aiškino, kadį 
netik socialistai prie revoliuci
jos prisidėjo, bet ir visokios 
srovės, tos, kurios dirlio gero 
žmonijai įvairiais darbais il
gi pasidarbavo lygini, dėlto ir 
garbę reikia atiduoti, kiekvie
nam lygiai...

’ Istikro, Michelsono min
tis, kad socialistai 1905 m. re
voliuciją iškėlė, taipgi dabar.

yra tuščia, vien tik kvepia pa- 
sigirimu. 1904—5 metų revo
liuciją Rusijoje iššaukė inteli
gentija, būtent įvairios profe
sionališkos sąjungos, unijos, 
žemiečių susivienijimas. Ge- 
n. ;-.;ii-kas straikas buvo pra- 
dzia. bei kibirkštis revoliuci
jos...”

Man čia nerupi ginti Mi
chelsono asmuo ar jo auto
ritetas, o vien tik teisybę. 
Nes šituose tautininkų ap 
rašymuose teisybė iškraipo
ma kiekvienam žodyje. Veik 
kas žodis, tai netiesa.

Michelsonas visai netvir 
tino, kad "revoliucijas įve
dė” socialistai. Jis aiškiai 
pasakė, kad revoliucijas 
gimdo gyvenimo sąlygos, ir 
todėl jų, revoliucijų, sustab
dai nieks negali, taip kaip 
negalima užtvenkti upės bė 
gio. "Jeigu tūlam laikui 
jus upę užtvenksit,” jis sa 
kė, "tai vandens tiek prisi 
. inkš, spaudimas pasidarys 
toks didelis, kad katastrofa 
bus ne išvengt ina. Taip pat 
yra ir su draugija. Jeigu 
atžagareivė valdžia sustap 
lo žmonių pirmvneigą, tai 

spaudimas pasidaro toks di
delis, kad anksčiau ar vėliau 
retežiai turi trukti ir išsilie
jusi revoliucijos banga nu
šluoja tą valdžią.” Maždaug 
tokiais žodžiais Michelso- 
ias aiškino revoliucijos 

• rincipą. Ir jis pridūrė, kad 
vien tik per revoliuciją pri
spausti žmonės gali pasu 
liusuoti. Jis nurodė, kad 
kuomet tautininkai su kle
rikalais jieškojo Lietuvai 
laisvės diplomatijos keliais, 
tai socialistai visuomet sakė, 
kad Lietuva gali pasiliuo- 
■uoti iš po caro jungo vien 
ik revoliucijos keliu. Ir ši

tas socialistų žodis išsipildė. 
Tautininkai su klerikalais 
■ar tebešluosto aukunėmis 
diplomatų priemenes, o ki
lusi revoliucija caro valdžią 
jau nušlavė. Nors ir šitą re
voliuciją pagimdė tam tik
ros aplinkybės, bet visgi ne
galima užginčyt, kad jos nu
garkauliu buvo ir tebėra 
socialistai. Jie vadovavo re
voliucijai jau 1905 metais. 
Nors reakcija tuomet paė
mė viršų, nors tūkstančiai 
socialistų buvo sukimšta ka
lėjimuose, išsiųsta Sibiran 
arba išžudyta, bet likusieji 
jų nesiliovę dirbę toliau. 
Tai revoliucijai pasibaigus, 
jie pradėjo ruoštis prie nau
jos. Jie žinojo, kad žmonės 
negalės visuomet kentėti to
kio despotizmo; jie žinojo,

'kad turės kilt kita revoliuci
ja, kai}) tik ateis jai tinka- tame, buk 1905 metais 
mas momentas.
aukas naujai 
leido laikraščius 
tės, varė agitaciją ir organi- ciją 
zavo darbininkus. Klerika- " 
lai su tautininkais socialis
tus už tai šmeižė, jie visai}) 
tyčiojosi iš revoliucijos, bet 
gyvenimas parodė, kad so
cialistų pusėj tiesa. Atėjo 
tinkamas momentas ir revo
liucija kilo. Socialistai jai 
vadovauja. Raudona socia
listų vėliava dabar plevėsuo
ja ant buvusio caro rūmų. 
Prieš socialistų vėliavą šian
dien lenkia galvas ir kun. 
Laukaičio kompanija, kuri 
vakar da ant jos spjaudė. 
Kun. Kemėšis, kun. Bučys 
ir kiti klerikalų idealogai 
šiandien sveikiną tą judėji
mą, iš kurio nesanai da ty
čiojosi Užginčyt to negali
ma, nes tai yra faktas. 
Kaktas yra neužginčyja- 
mas, kad revoliuciją pagim
dė tam tikros aplinkybės, 
bet taip pat neužginčijamas 
yra faktas, kad socialistai 
tas aplinkybes senai jau per 
matė, kad prie revoliucijos 
jie senai jau liaudį ruošė ir 
kad dabar toj revoliucijoj 
jie vadovauja.

Visa tai yra neužginčija
ma tiesa ir todėl musų prie
šininkams ji taip karti. Vi
są laiką jie revoliucinį mu
sų judėjimą šmeižė, bet da
bar pamatę, kad revoliuci
ja nuveikė tokį milžinišką 
darbą, jie jau norėtų, kad 
nuopelnas už tą revoliuciją 
prigulėtų jiems. Jie būtinai 
nori užginčyt, kad socialis
tai čia ką nors bendra su ta 
revoliucija turėjo. O vakar 
da šaukė, kad socialistai 
"tik revoliucijas kelt mo
ka.”

Tai .ve kokia musų prieši
ninkų pozicija ir kokia jų 
logika.

I

I

Didelė nesąmonė yra ir 
l.ie 

revoliuciją "iškėlė 
” Iš 

tiesų tai ne seimas revoliu- 
} "iškėlė” liet revoliucija 

"iškėlė" seimą. Revoliuci
ja prasidėjo spalių mėnesy
je; caras persigandęs 17 d. 
spalių jau manifestą išleido, 
o Vilniaus seimas buvo su
šauktas tik gruodžio mėne
syje. Jeigu ne revoliucija, 
to seimo visai ne butų buvę.

. N. P.------------------------- —... — ,—
Kaip Romos trusto agen

tai neturi jokių argumentą, 
kurie pateisintų jų elgimą
si ir "mokinimą” parodo ir 
tas faktas, kad patįs nedrįs
ta stot apgynime savo dok
trinų, bet naudojasi tokiais 
samdininkais kaip J. J. Ra- 
manauskutis ar jam pana
šus.

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINK IT 

"KELEIVI.”

Jie rinko tuvoje revoliuciją 
revoliucijai. Didis Vilniaus Seimas.

ir knygų-

10 m. So. Bostone.
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jį 3S9 Brosdwav,
80. BOSTON, MASS. !

G O KO
Sutaisytas;

recepto; su:
iš fomulos-

__ , , __teikto i salint la- Ą 
gu Egypto zokcuinku, y

S O O JL?
* apsireiškia ns.ųs stebėtinai pasekmirųnt 

tuo galimo piico ū iun.. ger
klės xk<mdėįintft, .i>ts :!to. gal s 
skaud> >. mo apetito,
salėto galvoje, et.. ’>f.. Sutai
somus išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPtLLERI8- f 
seno ir ištikimo draugo š”iTr.y- 
no». naudojamo visame pasau
lyje jM-r pt:y<« šimtmečio—25- . 
už Gotikinę visose 
ariau gulite užsisakyti tiesiui iš
F. AB. BICHTER JL' CO. F

K H—83 Hasfciaftoo Street, ties Tortu

A

ir Noi

Valstija

Jame aprašoma aiškioje, paprastojo kalboje apio tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligC3, nerviškas silpnu
mas. nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstu ir 
ligos lytiškai-šlapimo organą ir kitos ligos, kurios lik kankina

C vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tsmist03 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musą pasekminga gy
dymą tokiu ligų, kaip pilvo bei jakni] negalės, tulžingumas, prletvorius, raudonoji 
gysla. reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI

Vardas ir pavardė
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Janas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIU KNYGŲ 

IR KITOKIU DAIKTU.
Galima gaut pirkti visus Ame 

rikcje leidžiamus laikraščius 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo

t 
'<
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7 iš ryto j; 
iki 12 vidurnakčio. J.

Tolinus gyvenantieji galit 
kreiptis laišku šiuo adresu: (30) T

J. A. KATKUS J
2201 Forbes st.. Pittsburgh. j-

ii Dr. David W Rosen

UI

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai, 
Rnriškai ir Vokiškai. ip

ŠYDO VISOKIAS LIGAS. Įj
Valandos: $

Nuo 8 iki JO ryte Nr ; J
2 iki 3 dieną. nuo 7 (||
8 vakare.

HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS. »!

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ja išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji most.is išima pietaus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųs ir stampomis (27)

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

šitasTbrangusI

VADAS 1 SVEIKATA

nno nkaudėjinn? strėnose; nno sk^r.džiti ir skandančię snnarin; nru-> r.nlvns «-knn- 
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprr.gusio pilvo; nuo nuurinigZ>••'•0 maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimu; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvnio; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogu sapnę. Ar esi silpuas, lengvai ii-c.r .js,
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsės ir nusilpnės rytai. ;' ;• ' Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos n v. s toj i-r .3 g'''lini.:>a:i draugijos t r 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi šir-’.gėh- ? Tie sy.aplom-ti nurodo, kad kūnas 
yra blogoso eanlygoso ir kad jums reikalinga mcdlkali?ka priežiūra ir . afarimas.

Musu brangi dykai duodama kmyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys ;ju. .s, r.pio musn gydymą deir-i s.;g-nž.;
nių į ję senę laiku sveikatą, speką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyru. IĮ 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gCM, svpatarimą ir i:.fo: inaei i_-.s karias 
kiek vienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie ■ 
ketina apsivesti. Jn3 dažino-ite priežastis savo kentčiimn ir kaip i.:? negajės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit ėitą braugŲ vadą Į sveikatą ir i>osinaudo.l:ite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Hst^skK Šita Nykai Duoflauios Knygos Kuponą Šiandieu 
RUSSELL PRICE CO., L.501 Mcdisoa & Ciintor. St*.. Chicsjo. BĮ. , 

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiusti vysai dykai, ..įmokėta 
pačta, jūsų brangią medikaližką knygą.



8 KELEIVIS.

Vietinės Žinios
DARBININKŲ TAIKOS 

DEMONSTRACIJA.
Maršuos v irš 20.000 žmonių.

Kaip jau buvo "Keleivy
je” rašyta, Bostone 1 dieną 
liepos bus milžiniška darbi 
ninku laikus demonstracija, 
kurioje dalyvaus, kiek ik 
šiol jau sužinota, virš 20 
tūkstančių žmonių.

Demonstracijos tikslu y- 
la išnešti bendrą darbiniu 
kų protestą prieš žmonių 
skerdynes ii reikalauti kuo 
veikiausios taikos, o taipgi 
atšaukimo konskrųx.ijos is 
tatymo, kuris griežtai prie 
singas sius šalies konstituci 
jai.

Common sode po demons 
t racijos laikys prakalbas 
Ne\\ Yorko legislatorius, d 
ShipiaKoff, 
legislatorius

•s 
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Puikus Piknikas
Rengia So. Bostono. Cambridge’avs ir Brightor.o soc. kuopos

SPR1NG ST. CALEDONIA GROVE W, RONBLRY

4 dieną Liepos-July, 1917.
Prasidės 12-tą vai. dieną ir trauksis iki volai nakties

PASARGA: Važiuojant iš Bostono.reikia paimt Eleveitarių South.kuris 
eina į Forest llill ir ten išl pus reikia paimti Charles Rher karą ir važiuoti 
iki Spring Street ir ten išlipus eiti jk> kairei — kur tuoj ir piknikas

1 -

Tf

Pensylvanijot 
d.. Maurer, 

Mass. valstijos Soc. Partijos 
sekretorius d. Oneal ir kan 
didalas i Mass. valstijos iž 
dininkus d. Joseph Murphy. 

Lietuviai darbininkai .pra 
dės maršuoti nuo kampo 
E ir Broadway (South 
Bostone) lygiai kaip 1 
\al. po pietų. Lietuvių de 
monstrancija susidės iš so 
bostoniečių ir kitų apielin 
kių miestų lietuvių. Veda 
mi Lietuviu berno po vado 
vyste p. Dragašiaus, pu 
raudona vėliava trauks ik 
Park skvero, kur susijungi’ 
su kitų tautų darbiu inkis 
komis miniomis ir pasku 
vedami Marsalietės muzi 
kos taktais pereis visas vy
riausias Bostono gatves ii 
sugris parkam, kur bus pra
kalbos.

M ass. valstijos Socialistu 
Partijos konferencija.

Birželio 24 d. Dudley 0- 
pera House svetainėje buvt 
Massachusetts valstijos So
cialistų Partijos konferenci 
ja, kurion suvažiavo 188 de 
legatai.

Konferencijos padaryti 
nutarimai sutraukoje per 
sistato sekančiai:

Pasmerkimas Amerikos 
prisidėjimo prie europinė 
karės; reikalavimas atšauk
ti priverstino kareiviavimi 
Įstatymo; pasmerkimas 
Am. Darbo Federacijos vir
šininkų už jų pritarimą ka 
rei, kuri yra visuotina sker
dykla darbininkams dėl ka 
pitalistų naudos; neturėti 
nieko bendra su "Ameriko 
Žmonių Taryba,” kuri ats
tovauja ne darbininkų rei
kalus, bet buržuazijos. Atei
nantiems rinkimams kan
didatais i valstijos viršinin
kus paskirti sekantis drau 
gai: i gubernatorius — d. 
John McCarthy iš Abingto 
no; i gub. padėjėjus—S. J. 
McBride iš Waterto\vn’o; Į 
valstijos sekretorius Mrs. 
Marion Spoule iš Lowell’io; 
į auditorius—Arthur Cal 
houn iš Worcester’io; i iždi
ninkus—Joseph Murphy iš 
Losvell’io; i general-proku- 
rorus (attorney)— Vt’iliiam 
R. Henry iš Lvnn’o.

ližgyrė L V/. W. uniją. 
Konferencijai buvo paduota 
rezoliucija, pasmerkianti A. 
D. F. lyderius ir reikalau
janti, kad visi socalistai, ku
rie priklauso prie tos orga
nizacijos, tuojaus iš jos iš
stotu. Po diskusijų iš rezo
liucijos šis reikalavimas iš
leista. Rezoliucija užgiriu 
I.W.W. uniją ir išreiškia pa
geidavimą, kad socialistai 
visur ją remtų ir bendrai 
kiek galima su ja veiktų.

Uždraudė socialistams 
bendradarbiauti su buržua
zija—Priimta rezoliucija so
cialistų suvažiavimas 
pažino, kad susitvėrusi 
merikos žmonių m 
(People’s <

rica) atstovauja ir rūpinasi 
ien buržuazijos interesais, 
odei suvažiavimas duoda 
nstrukcijas visom socialis- 
inėms organizacijoms, kad 

užlaikytų pilną savo nepri- 
dausmingumą ir nesidėtų 
•u jokiom organizacijomis, 
turiu neužgiria Soc. Parti 
a. Darbininkai sulyg tos 
rezoliucijos nieko bendro 
teturi su minėta Am. žmo- 
įių Taryba.

Pasmerkimas karės.—Re
voliucija šiuo klauimsu pri- 
mta užreiškia, kad šis so- 
•ialistų suvažiavimas stato 
avo opoziciją be nusileidi- 
nų visom karėm, vedamom 
tapitalįstų klesos interesų 
įaudai; pabriežiama, kad 
visos karės, išskyrus darbi
ninkų kovą prieš kapitalą. 
;utvirtina militarizmą 
mperialistinę politiką, 
patingai pasmerkiama 
idėjimą Amerikos prie 
opinės karės, motyvuojant, 
tad militarizmo negalima 
>anaikinti militarizuojant 
•ią šąli. Reikalaujama kuo- 
.eikiausios taikos ir atšau
kimo konskripcijos Įstaty
mo.

Taika be užkariavimų ir 
itlyginimų. — Priimta tai 
tos klausimu rezoliuciją iš- 
ygas taikai užgiriu: 1) 
\tgali būt aneksijų. 2) Ne 
.uri būt kariškų atlyginimų 
>) Teisė kiekvienai tautai 
-pręsti apie savo likimą.

Be to padaryta daugeli 
kitų nutarimų, iš kurių pa
žymėtina tatai, kad gelbėji
mui d. T. Mooney ir kitų nu
tarta kuoveikiausiai su 
inkt reikalingą sumą pini 
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Muštynių p. Jurgeliuno 
krautuvėj nebuvo.

"Keleivio” 10-tam nume
ryje šių metų vietinėse ži 
nose tilpo žinia, buk Motie
jus Overka, kaip jis pats sa 
kėši, nuėjęs i p. Jurgeliuno 
krautuvę ir pareikalavę: 
Šerų už Įmokėtus ”Ateities’ 
oendrovėn pinigus. Pona.- 
Jurgeliunas jam paaiškinęs 
kad dabar to padaryti nega 
Ema. Overka tuomet išva 
dinęs buvusi komitetą ne 
gražiais žodžiais, už ką p 
Jurgeliunas Įsižeidęs ir su
davęs Overkai krūtinėn. 
Taip pasakojo pats dverka

Dabar gi p. Jurgeliunas 
sako, kad tas netiesa. Muš 
tvnių krautuvėj visai nebu
vę. Kuomet Overka Įsikar 
sčiavęs pradėjo šaukt, p. 
Jurgeliunas išėjęs laukan 
pažiūrėt, ar nėra kur art: 
pclicmano. Policmano ne 
radęs, p. Jurgeliunas atida
ręs krautuvės duris ir liepęs 
Overkai išeiti laukan. Over 
kos draugas Jakavonis tuo
ktus išėjęs, bet Overka nė
jo ir vis rėkavo. Tuomet p. 
•Jurgeliunas paėmęs ji už 
r. nkos ir išstūmęs laukan. 
Tuor.r viskas ir pasibaigę.

1 •

Nusižudė, kad nereiktų eiti 
karėn.

Quincv miestelyje, netoli 
nuo Bostono, teismo rūme 
nuėjęs į klazetą nusišovė 

— Henry Barker. Jis buvo ve- 
pri'jdęs. turėjo dvejatą mažų 
A' vaikų ir labai bijojosi karės. 

’į Taryba Iš tos baimės jis ir atėmė 
Council of Ame- sau gyvastį.

PIRMAS DIDELIS 
PIKNIKAS!

ateinančią nedvlią, LIEPOS- 
K'-ucktoii ilcig’»ts. 
iki 7 vai. vakaro.

I 'Virai. Brvcktuno 
Boston’ i Gabijos, 

zerb. M. Putra i-.. .

įvyks
Jl'NE 1, 1017. ant 
Laikas nuo 10 ryte

Rengiu suvienyti 
L.M.D-stčs ir So. 
Abu yra vedam! gerb. Potraa- 
Rengėjai turi platų programą. įvai
rios rųšies pasilinksminimų, o ypu 
dėl jaunuomenės. |Įauga dykai.

PASARGA: Pribuv,
Brockton’ą. imkite gatve1; 
tono ir išlipkite ant Oak St 
siaukelis i
St. rasite

O jeigu 
sekančios

iš kitur į 
arį Stougii- 

. uni oas Su, kur pu- 
Stought >n’ą ir paėję o.< 
ženkią išvažiavimo vieto.- 
lytų, tai bu perkelta an 
neddiios. KOMITETAS.

Piknikas! Piknikas!
KAS TIK GX\ \S AN1 MINĖTO 

pikniko:
Rengia L.S.S. '•! kp. I.awrence,Mas-. 

Seredoj. 1 l.lEPOS-Jl’IA. 1917.
Prasidės 10 va!, ryte ir trauksis ik: 

vėlai nakties
Savo locnoj kempėj. Maple Park 

Methuen. Ma ».
Lawrenco ir apielinkė- 

Kviečianie visus utsil..: 
puikiausio pikniko. Ku 
tai gailėsitės, kad ne.nia- 
puikios jaunuomenės ir 
puikiausios Petrogrado

Gerbiami 
Lietuviai! 
'<yt: ant šio 
is nebusite, 
ėte tokios 

negirdėjote 
•rchestros.

Visi, kurie atsilankysite, turėsite 
iaug linksmybių ir sugryšit namon 
užganėdinti
.žanga y patai 25c. Vaikams dyka’..

PASARGA: Važiuojant iš Lavv- 
enco reikia iruti karai kampas Essex 
ir Hampshire Strs arb: Elm ir Short 
štrs. su užrašu Haverhill ir išliplie 
.nt Maple St. ir eiti po tiesiai.

KOMITETAS.

*c.

I

Registravimosi laikas 
pasibaigė.

"Keleivyje” buvom jau ra
šę. kad Massachusetts val
stijoj valdžia buvo pratęsus 
registravimosi laiką dar ant 
kelių dienų tiems, kurie ne
užsiregistravo 5 birželio. 
Pereitą panedėli šitas laikas 
iau pasibaigė ir policija da
bar jieško "slekerių.” kurie 
nėra užsiregistravę, ir areš' 
uoja juos. Keliolika jaunų 
mionių ji jau areštavo ir 
lugabeno pas registracijos 
naršalą, bet jie sakosi visi 
ižsiregistravę, lik savo kor
das užmiršę namie. -Juos pa 
eido. Tik keli sakėsi neuž- 
ūregistravę, nes jų amžius 
o nereikalauja.

I
!
1 t

Gatvė užsidegė.
Laistant smala gatves, 

Rivere Beach pajurėj per- 
ntoj pėtnyčioj užsidegė bač
ka smalos, o nuo jos ir pati 
<atvė, kuri buvo ką tik pa- 
aistyta. Nuo gatvės pra 
Įėjo kilti debesiai dūmų ir 
keliolika šeimynų turėjo 

Tūkstančiai 
ju- 

kaip

bėgti iš namų.
įmonių, kurie maudėsi 
ėse, subėgo žiūrėti, 
lega gatvė.

Prakalbos.
Rengia LSSA 60 ta kuopa 

Lietuvių svetainėje. Kalbės 
1. Smelstorius. Pertraukoje 
dainuos Birutės Kanklių 
Choras po vadovyste d. B. 
A. Simonavičiaus. Prakal
bų pradžia 8 vai. vakare.

A. Kupstys.

VIENI OI.IRTAS D1DE- i 
Lis r

Rengia šve 
Ne w ton t . 
Seredoje. I L1 
Dai-že GULI- 
prasidės Ii 
iki vėlai : ak1 
chesira : - C.

Tarp šokia 
rūmų: svaidyt-: 
i>ai ir tt. Ku. . 
žias dovanus, 
šių gėrimų ir 
visų atsilankyt. 
Įžanga: \Ą.-atris 25c..

Pasarga: V ruojant iš 
imkit karus t hestnut Ii iii, 
\Vorce i; išlipkit ant 
St. ir eiki; tie iog į daržą, 
jant iš Cambridge arba 

nrk-.'t ’ta >• \Va.ti rtowr.
Needham š .--kit ant Oak St., o 
nuo ten tiesiog į daržą.

Komitetas.

PIKNIKAS!
..to Juozapo Dr-stv. Į 

tūlis, u t > l bl. -
I’OS (JI I.D. !!)!<.
Sl’RING HRO\I, 
iš ryto ir trauksi.; i 
Giajįs Bumio Or- 

bridge, Mass.
i>as visokią pamargi- 
ii, lenktynė s, ,• rižu- j 
atsižymės gaus gra

lius visokių : kaniuu- 
ažkandžių. Meldžiam

SHIR1.EV MASS.
Bagdoniutė (Bogdan) 

kaip praneša mums nio- 
pabaigė šiais 

mokyklą Oid Sherley Chaper 
..:;u $5.00. Visą laiką jinai 
geriausia mokinė, istorijoje 

gavo 19.5. 
reikia paminėti, kad tėvai mi- 
mergaitės skaito "Keleivį,”

Juscphine 
lietuvaitė, 1 
Rytoją Koše Mieliau, 
metais 1 
su dovana 
buvo 
šiais metais mokykloje 
Keto, 
nėtos 
žmonės darbininkai.

Dovanai 30 Dainu ir 200 Adatų
Sl COLI 'M BIJOS 
gramofonu m

Moterims 15c.
Bostono 

o paskui 
Chestnut

Vaziuo- 
Brightono 
o pask'J'

J 
f

I

I

Parsiduoda Forničiai.
Visai pigiai parsiduoda 

keturiems kambariams pus- 
nauji forničiai. Savininkas 
išvažiuoja kitan miestan. 
Kreipkitės šiuo adresu:

S. Grubliauskas, (27) 
llKnowlton St.,

S. Boston, Mass. 
Tarp Telegraph ir 8th Sts.

Abehtas silpnumas,
.‘\'ik:r:as -akrui. :<’V”-škhiinias, Įprastas užkietėjimas, 
atikus virškinimas serganti palieka labai liūdnam padė- 
nie. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek- 

. ms, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

evera’s Balsam of Lite
(SEVEROS CYVASTIES BALSAHAS;

Budas sustiprinančiai-gydarti8
Kaina 75 centai

r !« apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką.

S.
S
niga’.:

*‘Širdingai dėkavoju už Scveros Gyvasties Balsam*. I>a 
ii kentėjau r.uo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 

o. X isi kentėjimai pranyko po sunaudojimo tiktai vie- 
js Scveros Gyvasties kabamo bonkos. Prašau tą laišką 
skelbti laikraščiuose, idant visi k>ti, kurte pana’iai ken- 

sužinotų apie tą gyduolę”. Alrs. Pagac iš Moąuah, Wis.

ros gyduoles galima gauti u; tiekose. Prašoma reikalauti tikr>, 
e.-. duolių. n< imti jokių talsifikacijy. Jei sietos aptiekoje pirkti 
užsakius bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

i
! 
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SAUGIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.

Susirinkimas.
DLK Vytauto Draugys- i 

tės pusmetinis susirinkimas! 
įvyks Pėtnyčioje, 29 d. Bir i 
želio June, 1917m., 7 valan-j 
dą vakare, Lietuvių salėje. 
Visi nariai susirinkite Į lai
ką, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui.

J. K. Audickas, sekr. i

LMPS. 13 kuopos mėnesi' 
nis susirinkimas bus 2 d. 
liepos (.July) 7:30 vakare, 
socialistų svetainėje. Visos 
narės privalo dalyvauti.

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

JOSEPH A. M A YNA R..—PREZIDENTAS

TALPINIMO SKYRIUS. Ant 
padėtų ui augai pinigų, priskai- 
temas nu išimtis 12 kartų per 
metu- p: kutinę dieną kiekvie
no mėnesi >.

RANKA ATIDARYTA SU
KATOS X AKARAIS nuo 7 — 9 
padėjimui pinigų taupinimo ar
ba čekių skyriuje.

PADĖT PINIGUS J KANKA 
GALIMA PRISIUSI' PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau ! 
gyvenanti ms. Susikalbėt gali
ma lietuv kai, nes Bankoj dirba 
lietuvys .Jonas žilinskis.

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

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

Galit Įmokei dalį tuo
jaus. o likusius po SI 

kas mčnesis.

Reikalaukit musų 
struoto Katalogo.

i!

MINERVA PHONOGRAPH CO
217 \V. 115 St., Ncw York.

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

Geriausia
Lietuviška Aptit/ d.

So. Bostone 
ir apielinkej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
pr iimtos ir yra 

vartojamos.

Ypatingai geros šios gyduolės:
25e
50c
25c
50c
20c
2bt 

1.00 
1.00
50c

Tikra Lietuviška Traj’anka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduoles nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............ 1.00
Gydu. nuo "’kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Prošk“s nuo nerviško galvos

skaudėj:1'’'• ............ 1') ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Vis<>k:e kvepianti ir mediką- •

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

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

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

Perfumos visokių gėlių. 25c.. 50c.. 75c.. $1.00, $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių goduolių 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.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

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

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

u
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. Bostt ų flass.

KRAUTUVĖ

GERIAUSIU LAIKRODĖLIU 
LAIKRODŽIU ir AUKSU

52 Sheldon st..

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIšKUS INSTRUMENTUS GRAM-A FONUS ir RECORDUS 

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

E. J. MAŽEIKA 
Hartford, Conn.

"i -H:1 rri—i-rririrl-h-:-:- i

E. J. Mažeika

Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

į
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