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Metas XII.

Francijoj prasidėjo kruviniausią skerdyne; Sąjungininkai ima ant Vokiečių viršų.
Mušis verda visu frontu nuo jūrių iki Šveicarijos rubežiaus; anglai su franeuzais paėmė apie 25,000 belaisvių ir 200 

armotų. Vokiečių oficieriai sako, kad jų armijoj pradėjo irti disciplina ir kareiviai jau neklauso komandos. Berlyne, 
sakoma, apskelbta generalis streikas ir prasidėjo jau revoliucija. Rusijos, Vokietijos ir Francijos socialistai šauksią 
Švedijoj taikos kongresą. Petrograde atsidarė revoliucijonierių suvažiavimas, i kurį pribuvo franeuzų ir anglų pasiuntiniai.

RUSŲ SOCIALISTAMS DAVĖ SPĖČIAU 
TRAUKINI PER VOKIETIJA.

Danai sako, kad po Kongre
so karė pasibaigs už 

pustrečio mėnesio.
Paskelbtoji pereitoj są

vaitėj žinia, buk vokiečių 
socialistų vadas Scheide- 
mann išvažiavo pasitarti su 
rusų socialistais apie baigi
mą karės, kaip dabar pasi
rodo, buvo neteisinga. 
Scheidemannas niekur ne
buvo išvažiavęs Tr jokios 
rusų socialistų konferenci
jos nebuvo nei Stokholme, 
nei Kopenhagoje.

Tečiaus socialistų taikos 
kongresas gali įvykti neto
limoj ateityje. Iš Kopenha
gos per Londoną praneša
ma, kad prašant vokiečių 
socialistų partijai, vokiečių 
valdžia sutiko praleisti per 
Vokietiją rusų socialistus,' 
kurie grižo iš Šveicarijos Į 
Rusiją. Tas parodo, kad 
kaizerio valdžia remia Vo
kietijos socialistus, 
nori susiartinti 
draugais Rusijoj 
karę.

Sakoma, kad 
valdžia davė du 
traukiniu rusų
kolonijai pervažiuoti 
Šveicarijos per Vokietiją.' 
Jie buvo sustoję Vokietijoj į 
ir kalbėjosi su vokiečių so-: 
cialistais, kurie karštai pri-l 
tarė socialistų taikos kon-| 
gresui.

Iš Stokholmo (švedų sos
tinė) 14 balandžio praneša
ma, kad 30 tų rusų socialis
tų tenai jau pribuvo perei
toj pėtnyčioj. Jų tarpe esą 
N. Leninas, pagarsėjęs kai
riųjų socialistų vadas, ir 
Zinovjovas, antras kairysis 
socialistas ir karštas taikos 
šalininkas. Abudu jie vra 
Tarptautinio Socialistų 
Biuro nariai ir atsižymėję 
Zimmerwaldo kongrese vy
rai. Beto da šitoj grupėj
esąs ir Miša Žokaja, kuris i 
suorganizavo socialistų par-! 
tiją ant Kaukazo ir prirašė 
prie jos Čcheidzę, dabar jau 
pagarsėjusį socialdemokra
tų vadą durnoje.

Atvažiavus šitiems so
cialistams i Stokholmą, juos 
pasitiko miesto majoras 
Lindhagen ir švedų kairieji 
socialistai, su kuriais rusai 
turėjo visą dieną pasikalbė
jimą.

Laikraštis ”Dagens Ny- 
heter” sakosi patyręs, kad 
Leninas važiuoja Rusijon 
su savo draugais agituoti už 
taiką ir kad jie turi Vokie
tijos socialistų užtikrinimą, 
jog šie visomis jėgomis 
rems sumanymą šaukti 
Stokholme socialistų taikos 
kongresą. Tūli franeuzų so 
cialistai taipgi pritaria ši 
tam sumanymui, tik Angli 
jos socialisai atsisakę to

kurie 
su save 
ir baigti

vokiečių 
specialiu 

socialistų 
iš

NORI ATEIVIUS IMTI 
KARIUMENĖN.

Ateivių, kurie nėra Ame
rikos piliečiais, Amerika ne
gali imti kariumenėn, už
taigi kaikurie militaristai 
nori, kad sąjungininkų vals
tybėms butų leista imti sa
vo žmones iš Amerikos. 
Kongresmanas Webb Įnešė 
jau ir tam tikrą bilių Į že
mesnįjį kongreso butą. Ji
sai apskaito, kad Rusijos, 
Anglijos ir Rumunijos atei
vių, tinkamų kariumenės 
amystei, Amerikoj yra apie 
400,000 vyrų. Franeuzų ir 
italų jisai neskaito, nes ka
rei prasidėjus tie patįs iš-!

11. j ”savo tėvynės gin-Į 
tl.

Tečiaus yra viltis, kad ši-j 
to kongresmano bilius ne-;biausis klausimas, 
pereis, nes daug kongres- 
manų išsireiškė prieš jj ir 
jis atidėta kitam sykiui.

i EDDYSTONO FABRIKĄ 
IŠSPROGDINĘ VO

KIEČIAI.
Valdžia sakosi turinti jau 

dokumentus rankoje, kad 
Eddystono arįiunicijos fab
riką išsprogdino vokiečių 
šnipai. Ši fabriką buvo ne
toli Philadelphijos. Eks
pliozija ištiko pereitoj są
vaitėj, užmušdama 122 žmo
nes.

^IfFR^Ncužuor' Petrograde atsidarė 
revoliucijon. kongresas
Franeuzų ir anglų darbinin

kai atvežė pasveikinimą.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad šiomis dienomis tenai 
atsidarė revoliucionierių 
suvažiavimas, kurį sušaukė 
rybos rajonai. Kongrese 
dalyvauja 380 delegatų.

Į šitą revoliucionierių 
kongresą 13 balandžio vaka
rą atvyko franeuzų ir ang
lų darbininkų delegacijos 
kad išreiškus Rusijos pro
letariatui brolišką pasveiki
nimą.

Šitoms delegacijoms pasi
tikti susirinko tokia galybė 
svieto, kad' netik vagzalas, 
bet ir visos aplinkinės gat
vės kimšte užsikimšo žmo
nėmis. Palydėti užsienio 
svečiams nuo stoties is ka
reivių susitaisė Garbės 
Gvardija. Minia nešė rau
donas vėliavas su užrašu 
"Vienybė,” o muzįįca griežė 
Marselietę.

Revoliucionierių Kongre
se apsireiškė dvi srovėš. Vie 
na srovė remia liglaikinę 
valdžią ir stovi už tolimesnį 
karės tęsimą. Šitai srovei 
priklauso didelė kongr''' 
didžiuma. Kita gi srovė rei
kalauja, kad kongresas iš
reikštų nepasitikėjimą da
bartinei valdžiai ir reika
lautų kuogreičiausio karės 
baigimo be jokių atlygini
mų ir žemės užgriebimų. 
Šita grupė susideda iš kai
riųjų socialistų ir atstovau
ja mažumą.

Balandžio 13 kongresas 
išnešė karštą rezoliuciją už 
tolimesni karės tęsimą. Ke
li taikos' šalininkai bandė 
kalbėti prieš rezoliuciją, bet 
buvo apšvilpti.

Taigi kongresas pripaži 
no, kad reikia remti dabar
tinę liglaikinę valdžią ir 
taippat reikia tęsti karę.

Prancūzijoj užvirė baisi 
kova. Francuzai su ang
lais ėmė taip smarkiai vo
kiečius atakuoti, kad pasta
rieji traukdamiesi nespėja 
nė savo kanuolių pasiimti. 
Todėl paskutinėmis dieno
mis anglams teko apie 200 
jų armotų. Beto da anglai 
paėmė arti 15,000 vokiečių 
kareivių nelaisvėn.

Kuomet anglai laužė vo
kiečių frontą šiaurėje, per
eitą panedėli francuzai už- 
atakavo teutonus žemiau j 
pietus. Vokiečių frontas li
kos sulaužytas per 40 mylių 
ir 10,000 kareivių pateko 
franeuzų nelaisvėn. Į tą vie
ną dieną, kaip francuzai ap
skaito, vokiečiai neteko už
muštais, sužeistais ir belais
viais 100,000 kareivių.

Dabar mušis siaučia visu 
frontu nuo jūrių iki Šveica
rijos rubežių. Manoma, kad 
tai bus jau sprendžiamas 
mušis, kuris galutinai turės 
nusverti pergalę vienon ar 
kiton pusėn.

I I
kiam kongrese dalyvauti.

”I)agens Nyheter” rašo, 
kad už dviejų sąvaičių Le-| 
ninas ketina sugrįžti iš Ru-į 
sijos į Stokholmą jau su ru-j 
sų delegacija. Jisai norįs į 
visuotinos taikos, bet jeigu 
vakarų valstybės, o ypač 
Anglija, nenorės da taiky
tis, tai Leninas agituosiąs, 
kad tarp Rusijos ir Vokieti
jos butų padaryta atskira 
taika.

Danai tiki, kad po šito so
cialistų kongreso kerė il
giau nesitęs, kaip pustrečio 
mėnesio.

Grįžtantieji iš Šveicarijos 
rusų socialistai esą labai pa
sipiktinę Anglijos politika. 
Stokholme jie išleidę prieš 
Angliją karštą protestą už 
jos kėsinimąsi "sunaikinti 
vieną svarbiausių revoliuci
jos laimėjimų—politikos ka
linių amnestiją” ir darymą 
revoliucionieriams kliūčių, 
kurie dabar grįžta iš visų 
šalių į Rusiją prieš karę 
agituoti.

Visos šitos žinios atėjo 
per Londoną ir stebėtis rei
kia, kaip anglų cenzūra jas 
praleido.
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SĄJUNGININKŲ KON
FERENCIJA AMERI

KOJE.
Amerikon atvažiuoja An

glijos ir Francijos atstovai 
pasitarti su Amerikos val
džia apie karę. Wilsonas 
rengia iškilmingą jiems pri
ėmimą. Spėjama, kad svar- 

, koki jie 
svarstys, bus tas, kaip Ame
rika gali daugiau sąjungi
ninkams pagelbėt.

Iš Taškento pranešama, 
kad darbininkų ir kareivių 
taryba tenai areštavo gene
rolą Kropatkiną, kuris da
bar buvo Turkestano gene
ralgubernatorium, ir jo pa
dėjėją gen. Jerofėjievą.

Be to da esą areštuoti ge- 
neralio štabo viršininkas 
gen. Sivers,l-mos Sibiro bri
gados generolas Cumilenas.

Tūlas laikas atgal gen. 
Kuropatkinas mušė durnai 
telegramą sakydamas, kad 
Turkestano gyventojai nori 
nuo Rusijos atsiskirti ir 
rengiasi kelti revoliuciją, 
todėl jis prašė sau didesnių 
civilių ir karinių teisių.

Dabar gi revoliucijonie- 
riai sako, kad gen. Kuro
patkinas buvo pradėjęs 
Įvairiose vietose dalyti ru
sams ginklus neva apsigy
nimui nuo vietos gyvento
jų, bet ištiesų jisai darė ta
tai provokacijos tikslais. 
Šitą jo darbą rėmė ir kiti' 
augščiau paminėti genero
lai.

Kazokai, kurie saugojo; 
Kuropatkiną, pribuvo į 
darbininkų ir kareivių at
stovų susirinkimą ir prane
šė, kad jeigu revoliucijonie- 
riai ateis Kuropatkiną areš- 
tuot, jie jo negins. Tuomet 
ji ir areštavo.

Tuo tarpu Turkestano 
armijos vadu likos paskir
tas Taškento miesto komen
dantas pulkininkas Čerke
sas.

I
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AREŠTAVO ARTI 10,000 
VOKIEČIŲ.

Iš Washingtono praneša
ma, kad nuo paskelbimo Vo
kietijai karės Jungtinėse 
Valstijose areštuota jau ar
ti 10,000 vokiečių. Veik vi
si jie kaltinami suokalbiuo
se ir šnipinėjime. 52 iš tų 
esą šnipų vadai.

NEPAPRASTAS LAIK
RAŠČIŲ SUVARŽYMAS.
Senatui dabar yra paduo

tas bilius apie šnipinėjimą. 
Senato teisių komisija pri
kergė prie to biliaus dar 
priedą, kuriam virtus įsta
tymu butų nepaprastai su
varžyti laikraščiai. Sulyg to 
priedo, krasos viršininkas 
be jokio teismo gali sustab
dyti siuntinėjimą laikraščio, 
kuris tik rašys' prieš val
džią. Beto da tokio laik
raščio leidėjai gali būt bau
džiami 5 metais kalėjimo 
arba $5,000.

Teutonai kalbina
Rusiją taikytis.

Susitaikę su Rusija jie gale- 
tų sutriuškinti franeuzų 

respubliką.
Pusiau valdiškas spaudos 

biuras Vienoje išleido pra
nešimą, kad Austro-Ven
grija nori su Rusija taikos. 
Pranešime sakoma, kad Au
stro-Vengrijos karalius la
bai linksmai priėmė išleistą 
anuomet naujosios rusų val
džios paaiškinimą, jog nau
joji Rusija nenori jokių už
kariavimų, tik pastovios tai
kos ir visoms tautoms tei
sės laisvai valdytis. Prane
šimas sako, kad Austro- 
Vengrija nori to paties ir 
priduria:

"Taigi, turint bendrą tik
slą, nesunku butų surasti 
būdas prie taikos prieiti. 
Tas yra tuo lengviau, kad ir 
jo didybė Austro-Vengrijos 
imperatorius, kaip ir visos 
kitos susivienijusios su juo ministerių kabinetas sušau 
monarchijos, nori ateitije kė visus Kynų gubemato 
gyventi su Rusijos žmonė
mis draugiškai ir santai
koj.”

Panašus balsai eina ir iš 
Vokietijos. Vis tai masini
mas Rusijos žmonių, kad jie 
padarytų atskirą taiką ir 
padėtų monarchijų sąjun
gai sutriuškinti franeuzų 
respubliką. Ar Naujoji Ru
sija, vos tik sugriovus mo- 
narchizmą, norės tokiu bu
du stiprini Vokietijos, Aus
trijos, Bulgarijos ir Turki
jos monarchizmą, reikia 
? bejoti.

Dabar atėjo žinių, kad re
voliucijonierių suvažiavi
mas Petrograde nutarė ka
riauti toliaus.

AMERIKA SKUBINASI 
SU PAGELBA RUSIJAI.
Jungtinių Valstijų val

džia rengiasi siųsti Rusijon 
savo komisiją, kad aptarus 
karės reikalus. Amerika 
skubinasi su pagelba naujai 
Rusijai ir nori patirti, kuo
mi ji galėtų jai geriau pa
gelbėt.

BOLIVIJA PERTRAUKĖ 
SU VOKIETIJA REI

KALUS.
Pereitoj sąvaitėj da vie

na valstybė, iki šiol buvusi 
neutralė, pertraukė su Vo
kietija visus reikalus ir at
šaukė iš Berlyno savo am
basadorių. Šita valstybe y- 
ra Bolivija, viena iš ma
žiausių pietų Amerikos res
publikų. Gyventojų Bolivi- 

; ja turi truputį daugiau kaip 
2,250,000, kariška jos spėka 
yra 88,000 kareivių. Boli
vija padarė tai paremdama 
•Jugtines Valstijas. Tuomi 
ji už protestavo prieš vo
kiečių submarinų karę. Vo
kiečių submarinas andai 
paskandino Bolivijos amba
sadorių, kuris plaukė ant 
neutraiio laivo Vokietijon.

PASKYRĖ $7,000.000,000 
KARĖS REIKALAMS.
Žemesnysis kongreso bu

tas vienbalsiai nutarė pa
skirti karės reikalams $7,- 
000,000,000. Tr|s bilijonai 
iš tos sumos bus paskolinta 
sąjungininkams, o likusieji 
4 bilijonai bus sunaudoti ka
rės reikalams namie.

Ši suma bus surinkta iš 
sekančių šaltinių: du bilijo
nai bus surinkti iš mokes
čių, o penki bilijonai bus su
rinkti pardavinėjant 
tikrus bondsus.

t

VOKIEČIAI IŠMUŠTI 
Iš LENS.

Pereitos nedėlios rytą an
glai užėmė jau Lens miestą, 
kuri vokiečiai gynė visomis 
jėgomis. Lens yra turtin
giausių Francuzijos anglia- 
kasvklu centru. Vokiečiai jį 
laikė su viršum du metai ir 
franeuzams buvo labai 
trumpa su anglimis. Da
bar gi tos kasyklos vėl bus: 
franeuzų rankose.

RADO 1,500 NEGYVŲ 
VOKIEČIŲ.

Norėdami sustabdyti ang
lų pirmyn ėjimą, vokiečiai 
sutraukė daug kariumenės 
Francuzijoj ir pereitos sa
vaitės pabaigoje pradėjo ei
ti ant savo priešininko kon
tratakomis. Angiai tas kon
tratakas atrėmė. Ant lau
ko, kuriuo vokiečiai ėjo 
prieš anglų pozicijas, anglai 
paskui rado 1,500 kritusių 
vokiečių.
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KYNAI GALI PRISIDĖT 
PRIE KARĖS.

Iš Pekino pranešama, ka
tam

i

VOKIEČIAI TRAUKIASI 
BELGIJOJ.

Belgų kariumenė nuėjo 
jau iki Diksmiudo miesto, 
pasiekė antrą vokiečių ap
sigynimo liniją ir rado ją 
visai neužimtą. Tas paro
do, kad vietomis vokiečiai 
jau patjs traukiasi atgal.

FRANCUZAI BOMBAR
DUOJA ST. QUENTINĄ.

Franeuzų artilerija smar
kiai bombarduoja St. Quen- 
tiną ir aplinkinius jo fortus, 
ant kurių remiasi ”Hinden- 
burgo linija.” Miestas esąs 
jau visai apsuptas ir jo puo
limo reikią laukti kas valan
da.

PAKELIA 50,000 DARBI
NINKŲ ALGĄ.

Bethlehemo plieno kom
panija, kurios fabrikai ran
dasi Sparrows Point, Md., 
Steeltone, Lebanone ir 
Bethleheme, Pa., paskelbė, 
jog nuo pirmos gegužio pa
kelia 50,000 savo darbinin
kų algą 10 nuošimčių.

FRANCUZŲ JURININ
KAI WASHINGTONE.
Washingtonan atvažiavo 

būrys franeuzų jurininkų. 
Amerikonai karštai juos pa
sveikino ir širdingai vaiši
na: vežioja automobiliuose, 
vedasi j restoranus ir fun- 
dija.

PETROGRADAS VĖL 
BUSIĄS PETERBURGAS.

Vokiečių korespondentai 
praneša nuo rusų ir švedų 
pasienių, kad naujoji Rusi
jos valdžia ketina Petrogra
do vardą pakeisti vėl Peter
burgu. Valdžia nutarusi 
taip padaryti dėlto, kad 
”Petrogrados kiekvienam 
rusui primena liudniausius 
laikus Rusijos istorijoj.”

BERLYNE PRASIDĖJO 
REVOLIUCIJA.

Keleiviai, kurie atvažiuo
ja iš Vokietijos Olandijon, 
sako, kad 16 balandžio rytą 
Berlyne prasidėjo generalis 
streikas, o paskui jj ir di
džiausios riaušės. Manoma, 
kad tai bus jau pradžia re
voliucijos.

rius, Pekinan, idant apta 
rus, kaip Kynai turi žiūrė 
ti i dabartinę karę. Man 
ma, kad Kynai taipgi ga' 
jsimaišyti Europos skerdy 
nėn.

ANGLAI PAĖMĖ 200 
KANUOLIŲ.

Per dabartinj savo ofen- 
syvą anglai paėmė 200 vo
kiečių kanuolių ir apie 15.- 
000 belaisvių.

PATARIA KARĖS PABĖ
GĖLIAMS APSIGYVENTI 

AMERIKOJ.
Amerikos Darbo ir Stati

stikų Biuras pataria, kad 
Belgijos, Serbijos ir kitų i 
mažų Europos valstybių' 
pabėgusius nuo karės žmo 
nes apgyvendinti ant far- i 
mų Amerikoje.

KUNIGAS PO $10,000 
KAUCIJOS.

Kun. Prosser (tik, žino
ma, ne katalikų kunigas) 
Pittsburge buvo areštuotas 
ir pastatyas po $10,000 kau
cijos už tai, kad savo pra
kalboj liepė nesirašyti ka
riumenėn. o jeigu butų įves
ta priverstina kareivystė 
tai kun. Prosser patarė kel 
ti revoliuciją.



2 KELEIVIS.

APŽVALGĄ
"LAISVĖ" APIE KON

FERENCIJĄ.
Mes apie buvusią kairių

jų konferenciją rašėm jau 
am "Keleivio" nume- 
Gal būt kai kam pasi-. 
kad musų aprašyme 
cinizmo. Klausykit,' 

apie tą konferenciją 
atsiliepė:

peiei 
ryje. 
rodė, 
buvo 
kaip 
"Laisvė"

"Kairiųjų organizacijų kon-; 
ferencija, Įvykusi 1-mą d. ba
landžio, nedavė tu pasekmių, 
kokių buvo laukta, ir tie, ku
rie tarėsi esą 'laimėtojais,’ ir 
tie, kurie 'neva praleimėjo,’ ap
leido konferenciją nuliudu-: 
siais, pasakysime, net piktais! 
veidais.

”Konferencijoj buvo 14 de
legatų. o baigiant konferenci
ją, apie 91 2 valandą vakare, 
delegatų tebuvo jau tik 9. Tą, 
patj reikia pasakyti ir apie pa
šalinę publiką. Dar po pietų, 
pavakare, pašalinių svečių bu
vo labai daug, veik pilna sve
tainė. Brooklyno apygardų 
draugai buvo labai užintere- 
suoti konferencija. Bet juo 
labiau j vakarą, publika tirpo 
ir tirpo ir apie 8-9 valandą, 
tie drangai, kurie po pietų plo
jo drg. Kapsukui, vakare nuė
jo paklausyt drgg. Michelsono 
ir Bagočiaus prakalbų ir... plo
jo taip pat.”
Toliaus:
"Konferencijoj tapo pasek

mingai apveikta laikraštininkų 
Sandora, įsigeidusi turėti 3 de
legatus. Jai duota suprast, 
kad vieno delegato tokiai Įstai
gai pilnai pakanka. S. Michel
sonas veltui nurodinėjo, kad 
Sandora turi Įtekmę ant tūk
stančių socializmo simpatiza-! 
torių, kad Sandorai priklau- ’ 
Šančius laikraščius leidžia ai- ' 
dėlės bendrovės, kurios iš to 
pelno nedaro.

”Bet kas tau davė? Tam 'vi
duriniam’ priešui reikėjo ap- 
laužyt ragus daug anksčiau, 
negu prieita prie klausimo apie 
tai, kaip kovot su klerikalais 
ir tautininkai. Tiesa, prie to 
AJą^im© nei neprieita.

"Vienas delegatas sulygino 
Sandorą ir jos atstovaujamas 
minias su... duonkepyklos kos- 
tumeriais. Jeigu taip, tai duon- 
kepykla lošia daug svarbesnę 
rolę, negu socialistiškas laik
raštis, nes be duonos nieks ne
gali gyventi, o be laikraščio 
vistik galima.”

Vadinasi, "Laisvė" išreiš
kė apie tą konferenciją to
kią pat nuomonę, kaip ir 
"Keleivis." Ji sako klausinė
jusi ir daugelio draugų nuo
monės; jie taip-pat esą ne
užganėdinti konferencija. 
Gaila tik, kad "Laisvė" ne
pasako aiškiai, jog už visa 
tai "garbė" priguli d. Kap
sukui ir jo šalininkams.

LIETUVIŠKIEMS MILI- 
TARISTAMS NESISEKA.

Lietuvių tauta "kila." At
sirado pas mus jau ir milita- 
ristų. Tautininkai su kle
rikalais pasirodė esą dideli 
Wilsono rėmėjai ir karės 
šalininkai. Tik bėda, kad 
jie neturi sau pritarėjų. Kur 
tik jie bando už karę agi
tuoti, žmonės užprotestuo
ja. Triukšmai Šliupo pra
kalbose Scrantone ir So. 
Bostone, triukšmas tauti- 
ninkų-klerikalų prakalbose 
Broooklyne ir kitur kuoaiš- 
kiausia parodo, kad lietu
viai darbininkai nepritaria 
tiems liuoso noro kapitalis
tų agentams.

Tautininkai stengiasi su
versti bėdą už tų triukšmų 
kėlimą ant socialistų. Bet 
geriau jie nesiteisintų. Ne 
socialistai čia kalti, bet jus, 
ponai, kurie be jokios gėdos 
visų lietuvių vardu norit 
valdžiai siųsti užgiriančias 
karę rezoliucijas.

Čia reikia smerkti ne 
žmones, kurie kelia tuos 
triukšmus, bet jus, kurie be 
jokios gėdos pradedat agi
tuot už karę, kuri tiek ne
laimių žmonijai neša.

Geriau jau suglaudę ausis 
tylėkite, nes matot aiškiai, 
kad žmonės karės nenori.

LIETUVIŲ DIENOS PI
NIGAI DA NEIŠSIŲSTI.
Tautininkai su klerika

lais nuolatos bubnija, buk 
Lietuvos Šelpimo 
laikosi surinktus 
savo kasoje, o 
nuo karės žmonės, kuriems 
tie pinigai buvo surinkti, 
miršta badu.

Tuo budu tautininkai su 
klerikalais, žinoma, nori 
diskredituoti Lietuvos šel
pimo Fondą; nori sukelti vi
suomenės nepasitikėjimą 
prieš jį.

Tas daroma jų tuo tikslu, 
kad žmonės neaukautų pini
gų bepartyviam Lietuvos 
Šelpimo Fondui, bet aukau
tų Į tautininkų arba kleri
kalų fondus.

Taigi šitie tautininkų ir 
klerikalų šauksmai yra nie
kas daugiau, kaip tik nešva
ri politika.

Iš tikrųjų gi, tai už ne- 
siuntimą pinigų reikia kal
tint ne Lietuvos Šelpimo 
Fondą, bet tautininkus ir 
klerikalus.

Lietuvos Šelpimo Fondas 
visados pinigus išsiunčia ir 
kas skaito pirmeiviškus lai
kraščius, tas gali matyti ta
tai iš L.š.F. raportų.

Bet šiomis dienomis neti
kėtai paaiškėjo, kad surink
tus Lietuvių Dienoje pini
gus tautininkai su klerika
lais laikosi dar savo ranko- 
rankose. Pas Raudonąjį 
Kryžių, kaip Lietuvos Šelpi
mo Fondo delegacija paty
rė, guli dar $133,440.58. Ko- 
kiuo tikslu Centralis Komi
tetas tuos pinigus laiko ir 
lyli, tai turbut tik jis vienas 
težino. Vienok tuo pačiu 
tarpu to Centralio Komite
to žmonės gerklauja ant so
cialistų, kad šie nesiunčia 
surinktų aukų. Vos kelios 
dienos atgal d-rąs Šliupas, 
vienas Centralio Komiteto 
narių, būdamas So. Bostone 
šaukė kiek drūtas, kad "So
cialistų fondas surinko pini
gus ir laiko pas Šidlauską, o 
Lietuvoj musų broliai tuo- 
tarpu miršta badu." Ir taip 
šaukdamas jis nei kiek ne
paraudo, nors gerai žinojo, 
kad jau pusė metų kaip Lie
tuvių Diena praėjo, o su
rinktų tą dieną pinigų jo pa
ties komitetas da neišsiun
tė.

Centralio Komiteto maši
nistai užsipuldinėja ant 
Lietuvos Šelpimo Fondo ir 
prikaišioja jam pinigų ne- 
siuntimą turbut iš dalies ir 
dėlto, kad žmonės manytų, 
jog Centralis Komitetas su
rinktas Lietuvių Dienoj au
kas turbut šernai jau išsiun
tė.

Lietuvos Šelpimo Fondo 
delegacija pareikalavo iš 
Raudonojo Kryžiaus, kad ji
sai tuojaus išsiųstų nors 
tuos $15,000, kurie, sulyg 
aukų rinkėjų išreikšto noro, 
priguli L Š. Fondo dispozi
cijai, ką Centralis Komite
tas taipgi buvo užslėpęs.

Nėra abejonės, kad be tų 
$1.33,440.58, kurie laikomi 
pas Raudonąjį Kryžių, Cen
tralis Komitetas turi da ir 
pas save nemaža pinigų, nes 
iš laikraščių mes atsime
nam, kad po Lietuvių Die
nos žmonės siuntė aukas ir 
jam tiesiog.

Taigi visuomenės vardan 
mes reikalaujame, kad Cen
tralis Komitetas kaip gali
ma greičiau paskelbtų pilną 
ir smulkią atskaitą:

(1) Kiek iš kur aukų gau
ta.

(2) Kiek buvo prisiųsta į 
New 
kiek 
Kryžių ir 
Centralinį Komitetą.

(3) Kiek įplaukė Lietuvių 
Dienos pinigų iš viso.

Fondas 
pinigu • 

nukentėję

I

Yor Liberty Banką, 
tiesiog j Raudonąjį 

kiek tiesiog Į

(4) Kiek iš to išsiųsta, 
kada išsiųsta, kam ir ko
kiais keliais.

(5) Kiek Lietimų Dienos 
pinigų yra Centralio Komi
teto dispozicijoj dabar.

(6) Kiek atsieina užlai- 
mas Centralio Komiteto ra
štinės ir iš kukių šaltinių jos 
išlaidos apninkaruos.

(7) Kiek atsiėjo surengi
mas Lietuvių Dienos. čia 
butų pageidaujama ne ap
lama išlaidų suma, bet kuo 
smulkiausia apyskaita: 
kiek, kam, už ką ir kada iš
mokėta.

Mes girdėjom, kad tie pi
nigai, kuriuos Centralis Ko
mitetas ketino siųsti per 
Švediją, tai \ ra tais keliais, 
kur nesenai prapuolė 90,000 
rublių, o paskui sakėsi siu
siąs per Amerikos ambasa
dorių Geradą, tebėra da ne
išsiųsti, nes pinigus siųsti 
besirengiant Amerika savo 
ambasadorių atšaukė.

Vienu žodžiu sakant, mes 
girdėjome, kad iš surinktų 
Lietuvių Dienoj aukų da nei 
vienas centas Lietuvos nėra 
pasiekęs.

Centralis 
paaiškinti, 
ne.

Komitetas turi 
ar tai tiesa, ar

L. š. F. IŠKOVOJO 815,000.
Balandžio 12 d. Lietuvos 

Šelpimo Fondo delegacija, 
susidedanti iš dd. Bulotos, 
Šidlausko. Gugio ir Bago- 
čiaus, buvo nuvažiavusi 
Washingtonan pas Raudo
nąjį Kryžių ir iškovojo pro- 

šelpimo draugi- 
Delegaciia 

kad 
Fondo 

da daug 
bus kal- 
kadangi 
vra bai-

gresyvėms 
joms $15,000. 
dokumentais p • i rodė. 
Lietuvos Šelpimo 
dispozicijai priguli 
daugiau ir apie tai 
bama vėliau, bet 
Lietuvoje pašalpa 
šiai reikalinga, tai delegaci
ja išreikalavo, kad tuo tar
nu butu išsiųsta nors tie 
$15,000?

Plačiau apie tai rašoma 
atskiram straipsnyje, kuris 

” nu-
< A

telpa šiame "Keleivio 
meryje. Mes patariam 
gerai Įsiskaityti.

i

■— .... - ■ —

vieni kitiems negu buvome! 
iki šiol, nežiūrint, kad mus' 
skirs ta pati plačioji "bala” 
(jūrės).

Vakarienėj dalyvavo ir 
drg. K. G ūgis iš Chicago.-, 
kuris buvo atvažiavęs Bos
tonan iš Was’ningtono su L. 
Š. F. delegacija.

"Keleiviu” redakcija nuo 
savęs linki svečiams laimin
gos kelionės.

i 
i

KĄ PATYRĖ IR NUVEI
KĖ L. š. F. DELEGACIJA rodė dokumentais, esančiais

Be to da delegacija pripa-

WASHINGTONE.

Kadangi jau pusė met

vokie- 
vienas 
Wash- 
nariha 

bus 
va r- 

ir amerikonai

Tarp konfiskuotų 
čių ir austrų laivų 
yra vardu George 
ington,” kitas "j 
VVashington:” taigi 
nors du svetimtaučių 
dai, kuriuos 
galės ištarti.

Laikraščiai rašo, kad šio
mis dienomis St. Louis mie
ste buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas. Amerikos pat
riotai turėtų ištirti, ar čia 
nebus tik vokiečių darbas.

Musų tautininkai ir kleri
kalai agituoja už karę ir lo-Į 
jališkumą Wilsonui. Bet 

"patriotai ”
£>Cl 

jeigu jie tokie "patriotai," 
kodėl jie to lojališkumo ne- 

‘ ‘ Mes
nors 
butu

.V/ -KZ

parodo savo darbu? 
da negirdėjom, kad 
vienas tų "patriotų" 
įstojęs kariumenėn.

Katalikų bažnyčios 
•rinkai ka 
karę. Duokit jiems po 1- 
rabiną!

 a__  virsi- 
rdinolai šaukia i 
“ "______ ka-

Mažas namelis ant žemės 
daugiau }*ra- vertas, negu di
džiausi rūmai danguje.

suėjo, kaip buvo Lietuvių 
Diena, o surinktos toj die
noj aukos tebėra vis dar 
neišsiųstos;

Kadangi tarp tu auku vra C? X C c 4

ir tos, kurios turėjo būt pa
siųstos ten, kur L. š. F. nu
rodys, kaip lygiai ir tos, ku
rios buvo surinktos bendrai 
visų trijų srovių komitetų:

Kadangi Centralis Komi
tetas savo pranešimuose 
Raudonajam Kryžiui nuro
dė, buk sutartis buvus pa
daryta tiktai deviniose ko
lonijose: Bostone, Netvar
kė, Waterburv, Schenecta- 
dv, Mahanoy City, Miners- 
ville, Elizabethe, Kewanee, 
ir V/aukegane, o visai už
tylėjo apie suvirs dvidešim
ti kitų kolonijų, kur vietos 
žmonės buvo sutarę dirbti 
bendrai;

Kadangi tasai Centraik 
Komitetas ir apie minėtų 
vietų sutartis neteisingai 
Raudonąjį 
mavo, pav. 
kų surinkta 
K. pranešė, 
tarti turi 
ta tf 
rv

Raudonojo Kryžiaus ranko
se, kad L. Š. F. dispozicijai 
priguli da ir sekančiose vie
lose surinkti pinigai:

Binghamuton, N.Y.
$886.82.

Bridgevcater, Mass.
135.40.
613.41.

91.45.
Detroit, Mich.,
Dorrisville, Iii.,
Torrington, Conn., 941.43.

Viso 2,728.51.
Kadangi begalo yra svar

bu, kad aukos butų kuo
greičiausia išsiųstos, tai de
legacija sutiko, kad šiuo 
tarpu butų išsiųsta bent tre
čia dalis ir sekančių aukų:

Netvark, N. J., 3,000.00.
Boston, Mass., $7,800.00. 
Waterburv, Conn., 

7,125.00.
Schenectadv, N. Y.,

1,218.00.
Minersville, Pa., 749.93.

ir daugiau; Lietuvos Šelpi
mu Fondą- 
nts tikėjosi, 
Komitetas 
paskirstys, 
sirodė kas 
jau linkti ____
Š. F. prašo visų buvusių Lie
tuvių Dienos Komitetų, kur 
tik visos sriovės dirbo iš
vien. kad jie teiktųsi prane
šti Raudonajam Kryžiui ir 
Lietuvos Šelpimo Fondo ka- 
sieriui p. Šidlauskui: ko
kiom išlygom buvo susitai
kyta ir kiek išviso surinkta 
aukų.

Pagalios yra žinoma, 
kad Centralis Komitetas 
skelbė, kad jis dalinime au
kų elgsis visai bepartyviš- 
kai ir, pasiremiant tuo jo 
skelbimu, daugelyje vietų L. 
Š. F. šalininkai nereikalavo 
jokių sutarčių ir uoliai rin
ko aukas tikėdamiesi, kad 
nemažiau kaip trečia jų da
lis teks ir Agronomijos Dr- 
jai. Bet kadangi dabar 
gijai. Bet kadangi dabar 
C. Komitetas pasiryžo netei
singai pasinaudoti kitų dar
bu ir pasiųsti visas aukas 
klerikališkoms įstaigoms, 
tai delegacija rado reikalin
gu prieš toki Centralio Ko
miteto pasielgimą griežtai 
užprotestuoti ir pareikalau
ti, kad priderama dalis iš a- 
belnos sumos aukų butų 
pasiųsta progresyvės visuo
menės remiamoms įstai
goms, būtent "Grudai" ir 
Agronomijos ir Teisių 
Draugijai.

Kadangi šitie klausimai 
reikalaus daug darbo kel 
bus galutinai išrišti, ir ka
dangi tas darbas neapsieis 
be lėšų, kurios turės būt pa
dengtos iš aukų surinktų 
sušelpimui nukentėjusiųjų, 
tad delegacija padavė Rau
donajam Kryžiui tokią pro
poziciją: jei Centralis Ko
mitetas sutiks, kad viena 
trečia dalis visų surinktų 
aukų butų pasiųsta minė
toms progresyvėms Ameri
kos visuomenės remiamoms 
draugijoms, tai L.Š.F. nuo 
tolimesnių prenenzijų prie 
Lietuvių Dienos aukų atsi
sakys. Nesutikus ant to 
Centraliui Komitetui, JL.Š.F. 
darodys savo pretensijų tei
singumą ir reikalaus, kad 
atsakanti dalis aukų eitų 
įsteigoms, kurios rūpinas ne 
politika ir tikėjimiškų pro
pagandų platinimu, bet šel
pimu nuo karės nukentėju
siųjų.

Delegacija išreiškė pa
geidavimą, kad ne tik tie 
$15,000, bet kad ir visos au
kos butų kuogreičiausia iš
siųstos, nes jos ne tam juk 
buvo renkamos, kad gulėtų 
Wasningtone, bet kad su
šelpus badaujančius žmo
nes.

LŠF. pirmininkas p. 
Gugis stačiai pasakė Raudo
nojo Kryžiaus direktoriui: 
"Kokiam padėjime jus atsi- 
durtumet, jeigu karė pasi
baigtų, o surinktos nukentė- 
jusiems nuo karės žmonėms 
aukos gulėtų dar pas jus?” 

LŠF. Delegacija, kuri grį
ždama iš Washingtono buvo 
atsilankius ir "Keleivio" re
dakcijoj, labai džiagiasi, 
kad jai pavyko nors $15.000 
tuojaus išsiųsti, ir gali būt, 
kad jos paragintas Raudo
nasis Kryžius pasirūpins ir 
visus pinigus siųsti.

to netyrinėjo, 
kad Cent ralis 

teisingai aukas 
Bet dabar pa- 

kita ir prisieina 
žinias. Todėl L.

Viso $19,882.93. 
Trečia dalis: $6,627.64. 
Raudonajam Krvžiui tie- 

siog prisiųsta, nepaskirta 
nė vienai nė kitai pusei, 
$919.50. Ponas Bicknel! pu
sę jų pavedė L. š. Fondo dis
pozicijai, t. y. $459.95. 

j Taigi Šiuom sykiu Raud. 
į Kryžius pripažino L.Š.F. di- 
| rektyvai viso $15,254.57. 
i Pusė tų pinigų paskirta 
Į "Grūdo” draugijai Petro- 
Į grade, o kita pusė — Agro- 
j nomijos ir Teisių Draugijai 
I Lietuvoj, ir Įprašyta p. 
■ Bicknellį, kad nelaukdamas 
į nei vienos dienos juos iš
siųstu.

P. Bicknell tą prašymą 
prižadėjo išpildyti ir tuo
jaus pasiųsti pinigus Į Pet
rogradą telegrafu, o į Lie
tuvą perduoti su pagelba 
Ispanijos ambasadoriaus 
Washingtone.

Nesusipratimai deiei au
kų vienok dar nepasibaigė.

Yra žinoma, kad tokių ko
lonijų kaip Bostonas, Netv
arkas ir kitų, kurios rėmėsi 
Bostono rezoliucija Lietu
viu Dienoj, aukos turi būti 
padalintos ne taip, kaip de
legatai dabar sutiko. Mi
nėto] rezoliucijoj nutarta 
pinigus siųsti 12-kai žmonių, 
5 kurių yra progresistai 
(Agr. ir Teisių D-jos valdy
bos nariai), o 7 tautininkai- 
klerikalai. Toj proporci
joj tos aukos ir turi būti 
padalintos; ir rišu tų kolo
nijų komitetai, kurie rėmėsi 
Bostono rezoliucija, tuojaus 
turi tą faktą pabriežti ir 
apie tai pranešti p. Bicknel- 
liui, kuris gavęs tokią inst
rukciją tuojaus prideramą 
dalį aukų paves L. Š. F. dis
pozicijai.

Taipgi yra žinoma, kad 
daugelyje vietų, kaip antai:

Ansonijoj, Conn., kur su
rinkta $2,250.50.

‘Brockton, Mass., 2,770.00. 
Cambridge, Mass.,

2,550.00.
Cliffside, N. J., 436.89.
Grand Rapids, Mich., 

1,334.23.
Haverhill, Mass.,

1,522.82.
Newark, N. J., (antras 

siuntinys) 418.51.
New Bedford, Mass.,

323.48.
New York, N. Y., 

10,000.00.
Rumford, Maine., 247.73. 

aukos buvo renkamos pasi
remiant ar tai Bostono re
zoliucija, ar panašia ant vie
tos padaryta sutarčia, arba 
gal vien tik L.Š.F. šalinin
kų, vienok Centralis Komi
tetas tą faktą Raudonajam 
Kryžiui užtylėjo ir reikala
vo, kad visos aukos butų po 
jo direktyva. Nėra abejo
nės, kad tokių miestų buvo

Kryžių infor- 
Newarke au- 

$3,418.51, o C. 
kad 
būti

tik $3000.00; 
sutartis buvo, 

ir Waukegane, kad 
butų padalintos pusiau, o C. 
K. pranešė, kad L. Š. F. dis
pozicijai priklauso tik trečia 
dalis;

Kadangi Centralis Komi
tetas iškraipė ir Bostono 
sutartį, pagal kurią ir ki
ti miestai rinko aukas, o 
apie sutartis kituose mies
tuose, kaip žemiau bus pa
rodyta, C. K. visai Raudo
najam Kryžiui nepranešė,

Tai Liet. 'Šelpimo Fon
das buvo priverstas siųsti 
delegaciją į Raudonąjį Kry
žių, kad ištyrus, kodėl taip 
yra daroma, ir podraug pa
aiškinti Raudonajam Kry
žiui priežastį, kodėl tasai 
Centralis Komitetas 
giasi visokiais budais šmei
žti ir diskredituoti Lietuvos 
Šelpimo Fondą.

Deligacijoj dalyvavo: p. 
A. Bulotą, Agronomijos ir 
Teisių Draugijos narys, pp. 
Gugis ir Šidlauskas, Lietu
vos Šelpimo Fondo viršinin
kai, ir p. F. J. Bagočius, ku
ris važiavo kaipo Bostono 
vietinio L.Š.F. skyriaus ats
tovas, idant perstatyti R. 
K. motivus, kokiais sutar
ties šalininkai vadovavosi, 
agituodami už |sriovių vie
nybę Lietuvių Dienoj.

Konferencija su p. Bick- 
nell’iu tvėrė nuo 11 iš ryto 
iki 3 po pietų, 11 balandžio. 
Per tą konferenciją patirta 
ir nuveikta štai kas:

Raudonasis Kryžius buvo 
jau pats pripažinęs , kad 
Lietuvos Šelpimo Fondo dis
pozicijai priguli sekanti su
ma, surinkta sekančiose vie
tose:

Canton, Ilk, $114.26.
Chicago, III., 239.20.

n

Collinsville, III.,
V

Crystal Lake, III., 
Bioomington, Iii.,

M H

Eiizabeth, N. J., 
Kevvanee, III.

Livingston, Iii., 
Mahanoy City, Pa.
Rockford, III., 
St. Louis, Mo., 
Tacoma, Wash., 
Waukeegan, III., w v

Wilmerding, Pa., 
AVorcester, Mass.,

I

Kuomet žmogus kalba 
apie užgrabinį gyvenimą, 
tai pas ji turi būt kokia nors 
yda: arba jo galvoje gieda 
gaidukai, arba jis yra dide
lis veidmainis.

Kunigai rėkia, kad socia
listai nori išplėšti žmonėms 
dangaus karalystę.

Didžiausis melas. Kaip gi 
socialistai gali atimti tą, ko 
pasaulyje visai nėra?

IŠSIUNTĖ $12.060.
Šiomis dienomis Lietuvos 

šelpimo Fondas išsiuntė 
$12,000, kuriuos pastaruoju 
laiku gerb. svečiai iš Lietu
vos buvo surinkę, šeši tūk
stančiai dolerių iš tos sumos 
išsiųsta "Grūdo" draugijai 
Petrograde, $5,000 Agrono
mijos ir Teisių Draugijai 
Lietuvoje ir $1,000 "-Žiburė
lio" draugijai.

BULOTAI JAU IŠVA
ŽIAVO.

Gerb. musų svečiai iš Lie
tuvos, Bulotai, pereitą pėtny 
čios vakarą jau atsisveikino 
su Bostono draugais ir išva
žiavo New Yorkan. New 
Yorke jie pasiėmė savo dai
ktus ir panedėlį, 16 balan
džius, išvažiavo Cnicagon, 
kur 17 balandžio vakarą 
jiems buvo parengtas kon
certas "Žiburėlio" naudai.

Iš Chicagos jie išvažiuoja 
į San Francisco subatoje, 21 
balandžio. Iš San Francis- 
kos jie išplauks japonų lai
vu į Jokohamą, o iš tenai 
— į Vladivostoką.

Svečių išleidimui Bostono 
draugai buvo parengę šei
mynišką vakarienę, kurioj 
p. Bulotienei buvo įteikta 
aukso laikrodėlis ant rankos 
nešioti su įrašu "A. Bulotie
nei, Bostono Draugai,” o p. 
Bulotai — fontaninė plunk
sna su įrašu "A. Bulotai, 
Bostono Draugai."

Svečiai buvo labai giliai 
sujudinti bostoniečių drau
giškumu ir karštai už visa 
tai dėkavojo. Jie išreiškė 
viltį, kad jų atsilankymas 
Amerikon ir susipažinimas 
su amerikiečiais užmegs 1 
tarp Amerikos ir Lietuvos cialpatriotus,_ bet ar never- 
pažangios visuomenės tam- fčtų pakalbėt kiek ir apie 
presnius ryšius ir nuo šiol social-idiotus? 
mes busime daug artimesni Prof. Gnaiba.

Katalikai prašė Dievo, 
kad jis padėtų sąjunginin
kams sumušti vokiečius. Da
bar jie sako, kad Vvilsonas 
juos sumuš. Reiškia, i Die
vo galybę jie jau nebetiki.

"Tegul taip būna," pasa
kė popiežius, kada jam pra
nešė, jog Amerika apskelbė 
Vokietijai karę. Tegul taip 
būna, tegul da daugiau būna 
ašarų ir kraujo. Štai kaip 
gieda "Kristaus vietinin
kas."

Patriotai šaukia, kad jie 
kariauja už žmoniškumą ir 
tuo pačiu tarpu visiems lie
pia garbinti savo vėliavą. 
Kas pripažįsta, kad visi 
žmonės yra broliai, tas gali 
pripažinti tik raudoną vė
liavą, kuri reiškia, kad visų 
žmonių gįslcmis bėga rau
donas kraujas.

Jeigu žmonės nebūtų pra
simanę Velnio ir Dievo, ku- 

galė-nigai šiandien nebūtų 
ję tokio biznio daryti.

kad 
yra

Dvasiški ja skelbia, 
visi karaliai ir carai 
Dievo skiriami ir priešintis 
jiems nevalia. Bet kada 
žmonės toki Dievo pateptini 
nuspiria nuo sosto, tai ir ku
nigėliai sako, kad gerai pa
daryta. Vadinas, dvasiški- 
ja neveidmainiauja.

Pas mus‘pastaruoju laiku 
labai daug kalbama apie so-
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Revoliucionieriai kviečia 
Rusijon dd. Kapsuką ir Gri
gaitį. Na, tuomet tai butų 
tenai tikra revoliucija!

Ponas Rimka p. Bulotos 
prispirtas prie sienos prisi
pažino, kad jis niekad nebu
vo Lietuvos Demokratų at
stovu ir dabar juo nėra?
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Kas nieko neveikia 
Te niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas skaito ir rašė I»

Tas duonos neprašo

KENOSHA, WIS.
Rusijos revoliucijos 

pasveikinimui.
Vietos L. S. S. 58 kuopa 

pasveikinimui Rusijos revo
liucijos surengė prakalbas. 
Kalbėtojumi buvo draugas 
P. Grigaitis iš Chicagos.

Gerb. kalbėtojas atvaiz
dino Rusijos valdžios padė
jimu pirim tos revoliucijos, 
kuris tai padėjimas carui 
Mikalojui rodėsi visuge- 
riausiu. Manė jis, kad nie
kad daugiau žmonės jo ne- 
mylėjo, kaip dabar, kada 
karė apkvaišino juos. Taip 
manė sau Mikė, bet pasiro
dė, kad žmonės visai kitaip 
mano, ką parodo šita revo
liucija ir pasodinimas pa
tinkamų eilių.

Kad šitokie Rusijoj atsi
tikimai nemaža linksmina 
viso pasaulio pavergtųjų 
žmonių širdis, ypačiai musų 
lietuvių darbininkų, tai nei 
sakyt nereikia. Čia susi
rinkę žmonės revoliucijos 
parėmimui suaukavo $15.6.

Prakalbos pertraukoje 
d-gė M. Paukštienė ir d-gė
M. Kiminienė padeklamavo 
tinkamas eiles.

Antroj dalyj savo prakal
bos d. Grigaitis išparodė 
šios šalies darbininkų padė
jimą ir kapitalistų šeiminin
kavimą, kad grynai dėl savo 
pelno surengė net karę, Į 
kurią stumia darbininkus, 
kad jie savo gyvasčia ir 
sveikata tąjį pelną savo pri
spaudėjams gamintų.

"Pagalvokite,” sako d. 
Grigaitis, ”ar bent viena ša
lis arba tų šalių žmonės iš 
karės turi kokią gerovę?”— 
Turint taip daug gyvų pa
vyzdžių, tiesiog reikia ste- 
bėties, kad net ir tarpe lie
tuvių atsiranda tokių ubagų 
dvasioje, kad pritaria amu
nicijos fabrikantų reikala
vimams karės.

Draugo Grigaičio prakal
ba padarė gerą Įspūdį. Žmo
nių buvo gana daug, ir kiek
vienas mąstantis išsinešė 
aiškų supratimą, kas yra 
darbo žmonių draugai, o kas 
yra jų priešai.

* ♦ ♦

Kenošiečiai rengiasi pa
kviesti su jo misija kun. M.
X. Mockų, kas parodo, kad 
kova su klerikalais aiškiau 
pradeda apsireikšt ir pas 
mumis.

Šiuo tarpu darbai čionai 
gana susilpnėjo. Nepatar
tina darbininkams Į čia va
žiuoti darbo jieškant, nes ir 
vietos darbininkų daug be 
darbo vaikščioja.

J. Martin.

PHILADELPHIA, PA. 
Kunigo pamokslas.

Kadangi žmonių kalbama, 
jog kunigija daugiausiai 
pašvenčia savo pamokslus 
apie socialistus, nuėjau ir 
aš bažnyčion, kad pasiklau
sius tų pamokslų.

Patyriau, kad žmonių bu
vo teisybė kalbama. Kuni
gas vos persižegnojęs pra
deda akėti tuos nedaverkas 
socialistus, kuriems viso
kius vardus matyt betingi- 
niaudamas klebonijoj išmis- 
lina ir atėjęs bažnyčion pa
mokslo sakyti paskui krikš- 
tija-pravardžiuoja, kaip 
tamsiausias piemuo ar ilga
liežuvė davatka. Manau sau 
klausydamas tų blevyzgų: o 
jus veidmainiai, veidmai
niai. Mokinate "nekalbėk 
neteisiai apie artimą tavo,” 
o kaip bjauriai, dagi toj sa
vo šventinyčioje, meluoja
te! •

Supratau, delko kunigas 
taip draudžia savo parapijo- 
nams klausyt, ką socialistai 
sako; bijosi jis, kad žmonės 
nepatirtų teisybės ir nepa
matytu, kaip niekingai 
jiems kunigas meluoja.

Tolesniai tasai "dievo 
tarnas” mokina, kad žmo
nės neprivalo jieškot sau 
laimės ant žemės, bet turi 
melsties pasninkaut ir pa- 
kutavot, kad gauties Į dan
gaus karalystę, kur per am
žių-amžius angelų ir cheru- 
bų chorai gieda "šventas, 
šventas”... Mislinu sau: lin
kiu tau vadove į dangų pir
miausia nukeliauti, nes 
kaslink manęs, tai žinau, 
kad per amžius klausyties 
tų nuobodžių, amžinai kar
tojamų giedaių "šventas, 
šventas” aš ilgai negalė
čiau, ir reikalaučiau, kad 
kuograičiausiai mane iš ten 
paleistų... Tatai, rodos, ir 
vaikas gali suprasti, kad 
dėl tokių laimių, kaip dan
giškos, neverta pašvęst nei 
25 centų už Įžangos tikietą. 
Kamgi po plynių da mels
ties, pasninkaut ir pakuta- 
vot, atiduodant visą savo 
atliekamą uždarbi kuni
gams ant mišių ?

Esmi tikras, kad tasai va
dovas Į dangaus karalystę 
pats anaiptol i ten nenori 
keliauti. Žinau, kad susir
gęs, kuogreičiausiai šaukia
si daktaro, kad Dievo dova- 
ną-ligą nuo jo šalin numes
tų ir apsaugotų nuo pateki
mo Dievo karalystėn. Ži
nau, kad tasai mokytojas, 
liepiantis nejieškot žemiš
kos laimės, pats kaip tik 
daugiausiai jos jieško.

Visa tai žinant ir girdint 
kunigo pamokslą: ”nejieš- 
kokit sau laimės ant - že
mės” — taip ir veržiasi pro
testo žodis: veidmainy! Jei 
tiki i. Dievo karalystę, pir
ma pats eiki tuo keliu, ku- 
riuomi liepi eiti kitiems.

Taip, aš išklausiau kuni
go pamokslo, patyriau daug 
teisybės, patariu visiems ka
talikams, klausant kunigų 
pamokslo, protauti, o iš tų 
pamokslų turės sau naudos, 
supras, kad kunigų Dievas, 
—tai visagalis viešpats Do
leris.

Philadelphijos vaikinas.

TACOMA, WASH.
Lietuviai remia Rusijos 

revoliuciją.
D. L. K. Vytauto dr-ja ir

L. S. S. 237 kp. savo susirin
kimuose 1 d. balandžio š. m. 
nutarė remti Rusijos revo
liuciją.

Kadangi Rusijos revoliu
cijos pilnas laimėjimas duo
da daug laimėjimų viso pa
saulio proletariatui, nema
žiau ir musų Lietuvos žmo
nėms, todėl ypač mus labai 
linksmina tatai, kad Rusijos 
proletariatas galų-gale nu
vertė nuo sosto tąjį kruviną 
carą, kuris nemaža ir musų 
brolių kraujo yra išsiurbęs.

Kad revoliucija butų ga
lutinai laimėta, reikalinga 
yra pagalba revoliucionie
riams, todėl tatai atjausda- 
ma L. D. K. V. Dr-ja iš sa
vo kasos paaukavo 25 dole
rius, o atskiri jos nariai su
aukavo da 10 dol., ir viso 
$35.00 pasiuntėm per "Ko
vos” redakciją Revoliucijos 
rėmimo fondan.

Po $1.00 aukavo šie na
riai: V. Kavaliauskas, V. 
Grikietis, D. Gedeminas, R. 
Skuja, K. Skučas, J. G. 
Bendrick, G. J. Sajons ir K. 
Gabriunas, Y. Vaisiunas, A. 
Šapalas, T. Mitchell ir A. 
Pazarauskas — po 50c.

Aukavusiems pridera tar
ti ačiū. Geistina, kad ir ki
ti darbininkai neatsiliktų 
nuo to švento darbo.

V. Kavaliauskas.
Monarkos savo tyranija, 

republikonai išnaudojimu 
nubudina milžiną-darbinin- 
ką iš miego; nuo jo pasirai- 
vymo griūna sostai ir trūk
sta retežiai.

LEECHBURG, PA.
Angliagasių straikas.

Sustreikavusieji čionai 
angliakasiai 2 d. balandžio 
surengė demonstraciją, rei
kalaudami pripažinimo uni
jos.

Atvažiavusius iš aplinki
nių miestelių streikierius 
Leechburgo streikieriai pa
sitiko su muzika ir susiva- 
žiavę darbininkai sveikino
si, išreikšdami vieni kitiems 
brolišką užuojautą bendro
je kovoje su kapitalu. Susi
formavusi į eiles mainierių 
minia traukė gatvėmis, 
šaukdami pripažinimo dar
bininkams teisės organizuo- 
ties, kad bendromis spėko
mis besigynus nuo išnaudo
tojų. Indomu, kad susipra
tusios darbininkės su kūdi
kiais ant rankų eidamos pir
mose demonstracijos eilėse 
šaukė pripažinimo darbi
ninkams unijos.

Prieš tą darbininkų de
monstraciją kapitalistai su 
savo ginkluotais samdinin
kais bijojo pasirodyti, visi 
jie kai žvirbliai sulindo i 
žagarus.

Po demonstracijos buvo 
prakalbos trijose kalbose. 
Kalbėtojai išrodinėjo, kaip 
kapitalistai išnaudoja dar
bininkus ir kokiu budu dar
bininkai gali nuo to išnau
dojimo apsiginti.

Streiklaužių randasi la
bai mažai. Berods, yra ke- 
liatas ir lietuvių, kurie pa
laiko vergiją, parsiduodami 
kapitalistams ir padeda 
jiems sulaužyt streiką. Bei 
visi tie, kurie streiklaūžiau- 
ja, — tai paprasti nupuolė- 
liai, patįs savęs negerbianti 
asmens, jie kapitalistui irgi 
maža naudos gali padaryti, 
todėl su jų pagalba streiko 
nesulaužys.

Jonas Stankevičius.

POTTSVILLĖS KALĖJI
MAS, PA.

Delei lietuvių knygyno.
Amerikos lietuvių skai

tančiai visuomenei yra žino
ma, kad Pottsvilės kalėjime, 
pasirūpinus gerb. A. J. Ba- 
nešauskui iš Minersvilles, 
Pa., ir kitiems, likosi įsteig
tas kalinių naudai knyginė- 
liš.

Kadangi kaliniai mainosi, 
tai dažnai mainosi ir kny- 
ginėli'o priežiūra. Pabaigoj 
pereitų metų knyginėlis li
kosi pavestas mano globai. 
A. J< Banašauskui atsilan
kius ir atvežus 20 egzemp
liorių knygų knyginėliui, jis 
rado mane tinkamu skirt 
knyginėlio globėju. Aš ap
siėmiau. Bet vėliaus, pra
dėjus sklyst kalboms, kad 
aš imuosi sau pinigus iš lai
kraščių, pradėjus tūliems 
kaliniams skųsti mane ka
lėjimo valdybai, buk darau 
sau biznį, užrašinėdamas 
laikraščius, atsisakiau nuo 
knygyno globojimo.

Užrašiau "Laisvę,” "A- 
merikos Lietuvį,” "Šakę,” ir 
"Naujienas.” "Laisvei" pir
mu kartu pasiunčiau $1.25, 
antru kartu $1.00; "Ameri
kos Lietuviui” pasiunčiau 
50c; "šakei” — $1.00; "Nau
jienoms” — $2.50. Tuos pi
nigus, suprantama, surin
kau iš tų kalinių, kurie tų 
laikraščių norėjo ir pir
miausiai tuos laikraščius 
skaitydavo tie, kurie prenu
meravo juos. Aišku, kokį 
aš biznį iš to galėjau sau 
daryti. Neteisingai kalti
namas aš buvau priverstas 
atsisakyti nuo knyginėlio 
globojimo. Teisybei į aikš
tę išėjus, kalėjimo valdyba 
privertė mane vėl likti lie
tuvių knygyno globėjum. 
Nuo 19 d. kovo šių metų 
Pottsvillės kalėjimo Lietu

vių Knygynas vėl randasi 
mano priežiūroj.

Šiuomi kreipiuosi į lietu
vių visuomenę, kad kas turi 
atliekamų raštų — knygų, 
malonėtų paaukaut Potisvi- 
Hės kalėjimo Lietuvių Kn\ - 
gynui. Žinote gerbiamieji, 
kad kalėjiman patenka dau
giausiai tų žmonių, kurie 
dd savo tamsumo, dėl sa
vo protiško silpnumo nesu- 
kontroliuoia savo jausmų. 
Patekę į nelaimę daugelis jų 
pradeda protauti. Knygos 
jiems labai ir labai reikalin
gos. Duodami jiems kny
gas darote, gerbiamieji, di
delį labą visai draugijai.

Taigi meldžiu ir tų buvu
sių kalinių, kurie išeidami 
iš kalėjimo išsinešė knyge
lių, kad jas grąžintumėte 
knygynan ir nenuskriaus
tumėte tų, kurie da lieka 
vargti nelaisvėj.

Taipgi tariu širdingą ačiū 
toms redakcijoms, kurios 
savo leidžiamus laikraščius 
siunčia musu knygynan, 
kaip tai: "Keleivio,*’ "Lais
vės?’ "Kovos,”1 "Lietuvos," 
"Amerikos Lietuvio," * "At
eities,” "Saulės” ir "žvaigž
dės." Taipgi pridera širdin
ga kalinių dėka tiems musų 
leidėjams, kurie aukauja 
savo leidinių musų knygy
nan.

Antanas Sfeponkevičius 
Cell 91, Schuylkill Co. Pri- 

Priscn, Pottsville, Pa.

BAYONNE, N. J.
Prakalbos.

Balandžio 1 d. L. S. S. 36 
kuopa turėjo prakalbas. 
Kalbėjo d. J. Jukelis iš New 
Yorko, apipiešdamas Ame
rikos darbininkų padėjimą, 
iš kurio išeiti, kalbėtojaus 
manymu, yra tik vienas tik
ras kelias, — tai darbininkų 
sukilimas prieš savo išnau
dotojus ir žudytojus.

Kalbėtojas prirodė, kaip 
Rusijoj žmonės- drebėdavo 
prieš caro galybę, nežinoda
mi savo galybės. Bet kada 
vargas ir badas atidarė 
jiems akis, kada jie pama
tė savo spėkas, tai caro ga
lybė į vieną dieną į dulkes 
pavirto, pats galingasis ca
ras pasiliko ant žmonių ma
lonės. Kad tasai budelis ne
užmokėjo savo gyvasčia už 
šimtų tūkstančių žmonių 
gyvastį, kurią jis jiems yra 
išplėšęs, tai tik todėl, kad 
darbininkai žmoniškumo 
žvilgsniu stori nepalygina
mai augščiau už buržuaziją.

Rusijos darbininkai, pa
ėmę teismą į savo rankas, 
panaikino net ir įstatymą 
apie mirties bausmę, vadi
nasi faktiškai priparodė 
kaip bjauriai darbininkus 
šmeižia buržuazija, kuri 
nuolatos skelbia, kad revo
liucijos šalininkai — tai 
kraugeriai ir tp.

Prakalbos pertraukoje 
skambino balalaikų orches
trą iš Elizabeth, N. J.

Pakalbos buvo gana pa
sekmingos. Prie kuopos 
prisirašė 4 nauji nariai. Au
kų lėšoms padengti, o kas 
liks pasiųsti Revoliucijos 
Rėmimo Fondan, susirinku
sieji suaukovo $9.97c. Atli
ko $7.50, kuriuos pasiųsta d. 
L. Pruseikos vardu L. S. D. 
Partijai.

Aukautojams reikia tarti 
ačiū, ypač kalbėtojui, kuris 
net ir savo kelionės lėšas pa
aukavo revoliucijos reika
lams. Taipgi ir balalai
kų orkestrą tą pat padarė, 
už ką jiems priguli nuo ren
gėjų nuoširdus ačiū.

J. Gavėnas.
Tautininkai su Šliupu 

priešakyje reikalavo karės, 
nes nori, kad žtnonių skur
das ir priespauda pasiektų 
augščiausį laipsnį.

U TICA, N. Y. 
Darbas be vaisiaus.

Jau antri metai kaip čio- 
: nai tveriama S. L. A. kuo
pa. Tuo tikslu daugiausiai 
darbavosi "Keleivio” skai
tytojai. Jau surinko net 15 
narių ton tveriamon kuo
pom nes mat žadėjo už 30c. 
mėnesinės mokesties da ir 
laikraštį "Tėvynę." Gaila, 
kad tie musų organizato
riai dirbo darbą, nežinodami 
nei patįs kokia iš to bus nau
da. Tik gavę iš Susivieniji
mo centro visas informaci
jas ir narių priėmimo apli
kacijų blankas patyrė, kad 
jie visai kitaip manė, o tie 
kuriuos prikalbino prie kuo
pus patyrė, kad organizato
riai jiems "melavo." Taigi iš 
tos 15-kos narių pasiliko tik 
tris. Kitiems pasirodė, kad 
mėnesinė mokestis peraugė
ta. kitiems da kas kitas ne
patiko ir musų organizato
rių darbas paliko be vai
siaus.

Gaila, kad kuopos tvėrė
jai nepasirūpino gaut visas 
informacijas išanksto, tai 
bent nebūtų to apsivylimo, 
ir to kvailo džiaugsmo mū
siškių kerikalų, kurie išgir
dę, kad tveriasi SLA. kuo
pa tarsi į uodegą įkirsti pra
dėjo bėgiot po stonas ir bau
ginti žmones visokiais bau
bais, buk bedieviai "tveria 
draugystę” ir sunku bus 
juos išnaikint, kada tik su
leis savo šaknis.

Tąja atkalbinėjimo agita
cija daugiausia čia pasižy
mėjo V. B., kuris sakosi bu
vęs Amerikos kariumenėje 
"cficierium," ir dabar čio
nai nori sutverti miiitariš- 
ką vyčių kuopą. Tečiaus, 
kad jam tikslas atsiekti ne
siseka, tai bando kenkti net 
ir pašalpinei žmonių organi
zacijai. Suprantama, stoka 
blaivaus susipratimo žmo
nėms kolkas tos reikalingos 
organizacijos neleido už- 
megsti, bet musų klerikalų 
džiaugsmas visgi da per- 
greit. Tie patįs žmonės 
netrukus supras reikalingu
mą apsidrausti ir SLA. at
siras, nežiūrint kaip labai 
to "bedieviško” apsireiški
mo musų klerikalai tebijo
tų.

Buvo čia susitvėrusi iš 25 
narių TMD. kuopa. Bet 
kuopos pirmininkui išvažia
vus ir išsivežus su savim sy
kiu čarterį ir knygas, ir 
kuopa pakriko. Biski juo
kinga žiūrint į tai, kaip mu
sų žmonės da nepriaugę be 
vado gyventi.

Buvo čia susitveręs Lie
tuvių Kliubas, kad galima 
butų daugiau girtuokliauti. 
To kliubo prezidentu buvo 
tas pats "militaristas,” ku
ris dabar vyčius organizuo
ja. Kaipo militaristas jis 
militariškai ir valdyti pra
dėjo: nepaklausantiems jo 
žandus daužė. Pataikęs ant 
drąsuolio vargšas preziden
tas likosi areštuotas ir pa
sūdytas už geležinių grotų. 
Reikėjo keliate šimtų dole
rių, kad prezidentą-mušeiką 
iš belangės išėmus. Kliubas 
netekęs savo- vado ir pats 
liovėsi gyvavęs.

Taigi čionai * darbas be 
vaisiaus palieka ne tik SLA. 
kuopos tvėrėjams, bet ir ki
tiems.

Galima pridurti, kad ir 
musų neženotam tėveliui 
Vangui darbas be vaisiaus 
palieka. Vargšas prie alto
riaus susirietęs keikia "Ke
leivio” skaitytojus, gazdina 
Dragaru ir visokiomis šmė
klomis, kad tik nubaidžius 
žmones nuo "Keleivio,” bet 
jo darbas niekais jam eina 
ir gana.

Aš patarčiau, kad "Kelei
vio” skaitytojai, kuriuos ku
nigas vadina vagiais ir raz- 

baininkais, pareikalautų iš 
to nepraustaburnio faktiško 
prirodymo.

Dembskio pasekėjas.
NASHUA, N. H. 

Draugiška vakarienė.
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kuopa turėjo draugišką va
karienę. Svečių atsilankė 
iš Worcesterio, Lawrenco ir 
Lowellio, išviso svečių buvo 
apie 50 ypatų.

Vakarėlio programas su
sidėjo iš prakalbėlių, dainų, 
monologų ir deklamacijų.

Drg. V. Želionis, iš Law- 
renceo, pasakė puikią pra
kalbą apie Rusijos revoliu
ciją, ir kaip Amerikos kapi
talistai stumia šią šalį į kru
viną Europos skirdynių su
kuri. Revoliucijos parėmi
mui susirinkusieji svečiai 
suaukavo $13.40.

P-lė M.‘ Karkuskiutė pa
skambino pianu keliatą re
voliucinių dainų ir sudaina
vo "Broliai sukruskim,” 
p. E. Likiutė sudainavo 
"Aš išmainiau laukus tėvy
nės.” Deklamavo: K. Bruz- 
giutė, J. Karkuskas, V. Ču- 
lada ir kiti vietiniai drau
gai, kurių vardų nepame 
nu.

Musų tautininkai per sa 
vo ”Vienybę Liet.” raudoja 
kad Nashuėj nieko negali 
ma veikti, nes parengus ko 
kią nors pramogą prisieini 
Jėšas patiems rengėjams ap
mokėti. Reikia pasakyt, kac 
jie teisybę apie save sako 
Da kiek laiko ir pačių muši 
tautininkų nebliks.

K. Barauskis.

LOWELL, MASS. 
Atsakymas Lowellio kunig< 

gaspadinei.
"Darbininko” 38 numery

je vietos kunigo gaspadini 
su keliatų matomai jos pn 
kalbintų davatkų protestu? 
ja prieš socialistus, kam tie 
sakosi debatus su klerika 
lais socialistai laimėjo.

Ištikrųjų, reikia būti til 
kunigo gaspadinė ir tokion 
tamsiom davatkom, kaip ti< 
kurie pasirašė po tuo pro 
testu, kad parodyt visuome 
nei tokį savo kvailumą 
Nieks daugiau, neapjuoki 
klerikalų žioplumo, kai} 
Lowellio kunigo gaspadinė 
ir kompanija savo "protes 
tu” ir Kemešio "Darbinin 
kas" to "protesto” talpini 
mu.

Debatorių kalbos kai} 
vienos, taip ir kitos pusė 
buvo kuone žodis žodin pa 
skelbtos musų laikraštijoj 
Ne socialistai sako katra ti 
debatuojančių pusių savi 
argumentais sumušė save 
oponentus, bet tatai sak< 
kiek viens skaitytojas, ka' 
tik skaitė debatų aprašymą

Kaipgi kunigo gaspadinė 
su 10-lčia davatkų gali už 
drausti mažų-mažiausia 
penkesdešimčiui tukstančii 
skaitytojų tikėti, kad deba 
tus socialistai laimėjo?

Ant kiek da nesubrendę 
musų klerikalai, tai aiškiau 
šiai parodo tas faktas, kac 
tokį vaikišką protestą nesi 
sarmatija skelbti jų vado 
vaujantis organas, Kemešk 
"Darbininkas." .

Lcwellio kunigo gaspadi 
nei atsakyti galima negu' 
tik tai, kad debatų aprašy 
me ji minima todėl, kad pa 
sirodė ant tiek paika, kac 
plojo Ramanauskučio i: 
Mėšliuko nesąmonėms, ku 
rios visai publikai darė til 
juoką. Sakyčiau jau ben4 
tylėtų ir Idaugiau neišsišo- 
kinėtų. Bet kur tau, ii na’ 
vėl išstato save ant visuo 
menės juoko, prikalbinda 
ma davatkas kryžiukais pa 
si rašyti do savo "protestu" 
prieš socialistus.

Pinavijos žiedas.

BER1SSO, ARGENTINA. 
Socialistų priešai.

Pastaruoju laiku iš Ar
gentinos lietuvių gyvenimo 
Amerikos lietuvių laikrašti
joje vis dažniau ir dažniau 
pasirodo šiokios ar kitokios 
žinutės-žinelės. Tik labai 
nemalonu, kad argentinie- 
čiai korespondentai, vietoje 
informuoti musų lietuvišką 
visuomenę teisingomis ži
niomis apie vietos lietuvių 
judėjimą, dažnai siunčia 
laikraščiuosna prasimany
mus ir tiesiog melagingas 
žinias.

Taip, pav. "Vien. Lietuv
ninkų” N3. tūlas ”Vargdie
nio” narys tarsi paskučiau
sias, visokios gėdos nusto
jęs paleistburnis šmeižia 
vietos socialistus.

Polemizuoti su tokiu gai
valu butų perdidelis pasiže- 
minimas savęs, tik reikia 
pasakyti kokio esama to so
cialistų šmeižiko, pakarto
jant jo paties žodžius. Jisai 
su pasididžiavimu paskel
bia, kad L. S. S. organizato
riai ir tvėrėjai—tai tie, ku
rie patįs neturi ką valgyt, 
kad vienas tų organizatorių 
iš bado papildė saužudystę, 
o kiti du po pralaimėto 
streiko įsiskolino už valgį. 
Jeigu ištikrųjų ir taip butų, 
tai tik jau ne "Vargdienio” 
nariui džiaugties, kad žmo
nės, neturėdami ką valgyt, 
nusižudo. Ne "Vargdienio” 
nariui džiaugties delei dar
bininkų pralaimėto streiko, 
nes prie "Vargdienio” pri-_ 
guli tik skurdžiai darbinin
kai ir tokiu-jau turi būti ir 
tasai "Vargdienio” narys. 
Kad ir jam gali prisieiti to
kios dienos, kad neturės ką 
valgyt, geistina, kad pais
tantieji jį tuomet pasi
džiaugtų ir palinkėtų jam 
laimingos saužudystės. Jei 
priseis kovoti už kąsnį duo
nos ir kovą pralaimės, geis
tina, kad kiti pasityčiotų iš 
jo. Nes tos rųšies asmuo 
nėra vertas niekeno pasigai
lėjimo—tai žemiausios rų
šies vergas, kuris kaip šuo 
pririštas kapitalisto lenciū
gu, gindamas savo tyroną, 
kandžioja tuos, ką ir jį nori 
paliuosuoti nuo retežio.

Manau, kad daugiau nei 
nereikia kalbėti, kad skaity
tojas suprastų kokio as
mens esama to ”V. L.” kore
spondento, kuris bešmeižda- 
mas socialistus nei nesijuto, 
kaip pilniausiai pats save 
sukarekterizavo.

Sveiko proto žmogus ne
galėtų su pasididžiavimu ir 
džiaugsmu pasakoti, kad 
socialistų organizatoriai iš 
vargo žudosi arba įsiskoli
na, nes jeigu taip yra, tai iš 
šokios nelaimės ne tik nepri
dera doram žmogui džiaug
ties, bet darbininkui net ir 
nėra mažiausios naudos. 
Bet "Vargdienio", narys net 
stambiai meluoja, skelbda
mas. jog vienas tų streikie- 
rių įsiskolino 100 pesų, o ki
tas 75 pesus.

Patsai dalyką ištyręs, tu
riu dokumentus, kad vienas 
tų nelaimingųjų kovotojų 
už darbininkų geresnį būvį » 
įsiskolino 60 pesų, o antras 
:ik 19' pesų 50 c. Ir visai ne 
"Vargdienio" nariui jie yra 
skolingi, tai koks reikalas 
"Vargdienio" nariui rūpin
sies svetimu kišenių?

Kad jis nori, kad darbi
ninkų kišeniai butų tušti — 
tai aišku. Bet esmi tikras, 
kad ir Vargdienio nario ki- 
šenius neperpilnas, tai . 
džiaugties visu tuo gali tik 
beprotis žmogus.

Jeigu "V. L.” pasinaudo
ja tokių asmenų rašiniais, 
tai taipgi aiškiai priparodo, 
kad jinai iš darbininkų ne
užsipelno jokios paramos.

T. Žebrauskas.



4 KELEIVIS.

Karė ir Amerikos Socialistų pozicija Gelbekim Tomą Mooney!
* 3

—Duok kelią!... ‘negali man padaryt, ba jei-
—Ką tu sakai, tėve? gu patrauktų ant sūdo, aš 
—Sakau: iškelio, vyčių pasakysiu, kad einu ant vai- 

generolas eina! ■ nos ir langą išmušiau iš
—Tu, tėve, jau buvai kur 

nors ant krikštynų.
—Nausa.
—Bet man rodos, kad tu 

išsigėręs.
—Kodėl?
—Todėl, kad eini svyruo

damas ir šauki, "duok ke- 
lią.”Blaivas žmogus to ne
darytų. Juk kelias platus.

—No difrens, vaike, tu vi- 
stiek turi trauktis iš kelio, 
kada eina vyčių generolas.

—Tai kas, kad tu vyčių 
generolas? Ar tu manai, 
kad tau visas kelias priguli? 
Na, o ką gi tu man padary
si, jeigu aš prieš tave nesi
trauksiu?

—Vaike, bedieviškai 
kalbėk! Ar nematei, 
"Darbininkas” rašo?

—O ką?
—O matai, kaip nežinai!
—Aš jo neskaitau.
—Tenai, vaike, išvirožyta 

kaip ant delno, taip, kad ii 
aklas supras.

—Ką supras?
—Kodėl tu, vaike, taip 

daug klausinėji. Aš- jav 
taip mokšliškai tau aiškinu 
o tu vis nesupranti.

—Tu pats nežinai, tėve 
ką tu aiškini.

—Kaip gi tai nežinau. A- 
tau aiškinu, kas reikia da
ryt, kada vyčių generolą pa
matai. Aš tau sakau, kad 
tą patį rašo ir „Darbinin
kas.” Jis tenai aiškiai pa 
sako, kad lietuviškam vais 
kui reikia tik sušukti 
„Duokit kelią, vyčiai eina T 
—ir tuojaus, kaip matai, vi
si turės-pasitraukti į šalį.

—Na, o. jeigu nepasi
trauks?

—Šarap, Maike! Dabar 
aš turiu balsą, o ne tu. Spre- 
čytis prieš vyčių generolą 
nevalia. Žinai, dabar žvai
nos čėsas. Trauksiu šoble 
per kaklą ir nusiris galva 
kaip kopūstas.

—Nesigirk, tėve, su savo 
šoble, nes štai policmanas 
stovi.

—Sakau šarap, kada aš 
kalbu. Tu nežinai vajaunų 
zokonų. Laike vainos gene
rolas yra štaršas da ir už 
policmaną. Jes, vaike, jus 
socialistai gyrėtės su revo
liucija, o mes, vyčiai dabar 
galim pasigirti su vaina. 
Dabar musų laikas. Mes 
galim daryti ką norim, ba 
mes esam patriotai, mes gi
nam kontrą. Ot, ir pereita 
vakarą aš vienam bedieviui 
langą išmušiau ir jis nieko

ne- 
ki

■ nos ir langą išmušiau 
chrabrasties.

—Tokių niekų, tėve, ne
pasakok.

—Vaike, lietuviškas vais- 
kas tai ne niekai. Musų na- 
čalstva dabar galvoja apie 
tai, kokią uniformą lietuviš
kam vaiskui geriau tiktų. 
Kaip tik uniforma bus gata
va. tada pražysim Amerikos 
valdžios, kad duotų- mums 
oficierių vajauno muštro 
oamokyt. Tuomet ir tu pa
sakysi, kad vyčiai yra regli 
vaiskas.

—Sakai, tėve, kad ir uni
formą norit įsitaisyt?

—Jessa.
—Kokią gi uniformą jus 

manot daryt: amerikonišką 
ar tautišką?

—Aš to nežinau, vaike 
ba apie tai rūpinasi tam tik
ra komisija. Jeigu tas nuc 
manęs priguėtų, tai aš saky
čiau, kad reikia tautišką Į- 
ūtaisyti, tokią kaip Vytau- 
o vaikais turėjo." Tokia u- 
liforma musų vyčiai apsi- 
*engę galėtų pakelti lietu
vių vardą svetimtaučių akį- 
se.

—Aš irgi tam pritariu, tė
ve. Vyčiams geriausia tik- 
ų tautiška uniforma: balt: 
rinyčiai, drvžos kelinės iiV 7 v

vyžos—tai butų tikra Gedi- 
nino gvardija.

Kad mokslas man sužibėtų, 
Kad tamsa neglobtų akis, 
Krūtinė tad išauklėtų— 
Kiltingus jausmus ir mintis.

Ne iš skausmo dainelę 
pinčiau.

Puošiamą dejonėms, 
vargais,

Bet žmoniją prie meilės 
vadinčiau

Ir vesčiau liuosybės takais.

Drebėtų nuožmus kapitalas 
Prieš meilę, vienybę draugų. 
Pakiltų tad proletaras, 
Numestų tą jungą vergų...

Gerėtus’ vargdienio krūtinė. 
Atrastų ramybių saldžių— 
O toji baisi kankinė 
Pavirstų į taurę džiaugsmų.

L. Studentas.

Patol naguose kapitalizmo 
Vargdieniai skausmuose 

vaitos,
Pakol vėliava Socializmo— 
Pasaulyj neužplevėsuos.

L. Studentas.

Pirm negu kalbėsime apie 
Amerikos Socialistų Parti
jos suvažiavimo nutarimus, 
privalome įsidomėti keliatą 
dalykų, be kurių žinojimo 
negalime spręsti apie tų nu
tarimų pozityvumą.

Europos karė viso pasau
lio socialistų tarpe pagimdė 
dvi priešingas pažiūras, 
apie kurias bosigrupuoda- 
mi vienminčiai visose so
cialistų partijose sudarė dvi 
srovi. Nuo tos sriovių for
macijos neišliko ir labiau
siai atitolinta nuo Europos 
kontinento Amerikos socia
listų partija.

Tųjų priešginingų srovių, 
arba—kaip priimta jau ta
tai vadinti—kairiųjų ir de
šiniųjų socialistų susikirti
mai gana gerai žinomi ir 
mums, pas kuriuos musų 
socialistų sąjungoje „kairio
ji” srovė gana jau išsigarsi- 
no savo "kova” prieš „deši
niuosius,” kurie iki šiol da 
aiškiai nėra pasirodę, nei 
gi neužreiškė stoją dešinių
jų pusėj.

Kas tečiaus veikiasi pa
čioje Amerikos Socialistų 
partijoje, musų platesnei 
darbininkų visuomenei ne
daug težinoma. Socialistų 
sąjungos organas iki šio! 
daugiau laiko, vietos ir ener
gijos pašvenčia kovai prieš 
lietuvių socialistiškus laik
raščius, negu informavimui 
kas dedasi šalies darbininkų 
politikos partijoje. Visai 
negali būt stebėtina, kad 
daugelis lietuvių socialistų 
sąjungos narių iš žinios 
apie šalies socialistų parti
jos užimtą poziciją gali išsi
nešti gana nemalonius įspū
džius ir daryti klaidingus 
išvedimus.

Žinome, kad Am. Soc 
Partijoje, kaip ir visų kitų 
šalių partijose, sykiu su Eu
ropos karės prasidėjimu ap
sireiškė dvi skirtingos nuo
monės apie karę, nes yra 
apsigynimo karė ir yra už
puolimo karė. Bet kur yra 
apsigynimas, o kur užpuo
limas šiandieniniame kapi
talistiniame internacionale 
ir imperialistinėj valstybių 
nolitikoj — labai sunku api- 
briežti ir nustatyti. Dėlto 
šiame dalyke nuomonių 
skirtumas būtinai turi apsi
reikšti ir tatai yra neiš- 
vengtina. Katra tų susi
dariusių dviejų pažiūrų 
klaidinga, o kuri teisinga 
gali prirodyt tik gyvenimo 
bėgis. Bet socialistai nėra 
evoliucionistai; jie išanks- 
to nori žinoti ką gyvenimo 
bėgis neša, kad prie naujo 
apsireiškimo būti prisiren
gusiems, todėl jų ginčuose 
yra daug kas labai vertin
go. Gyvenimo bėgis pa
tvirtina vienų ar kitų nuo
monės teisingumą ir mus 
naujos ateities budavotojus, 
įntikina apie vieno ar kito 
nustatyto principo vienos 
ar kitos jo pusės silpnumą.

Kapitalistų interesų delei 
Amerikos karė paskelbta.

Įsidomėkim kongreso pri
imtą rezoliuciją, paskel
biančią Vokietijai karę. Re
zoliucija liekasi istorišku 
dokumentu, kiekvienas joje 
žodis giliai apgalvotas, ji 
žodis žodin skamba:

„Kadangi imperiale Vo
kietijos valdžia daug kartų 
dasileido kariškų darbų 
prieš valdžią ir tautą Jung
tinių Valstijų šiaurinės 
Amerikos, todėl

„Senatas ir Jungtinių 
Valstijų šiaurinės Ameri
kos atstovui butas, susirin
kęs kaipo kongresas, šiuo
mi pripažįsta, kad formaliu 
budu tarp Jungtinių Valsti
jų Amerikos ir imperialės 
Vokietijos valdžios įvyksta 
kariškas stovis, ir

„Senatas ir Jungtinių 

Valstijų Amerikos atstovų 
butas, susirinkęs kaipo kon
gresas, pripažįsta, kad pre
zidentas šiuomi liekasi įga
liotas ir pašauktas pavarto
ti visą laivyno spėką, taipgi 
ginkluotą Jungtinių Valsti
jų sausžemio jiegą delei ve
dimo karės prieš ciesorišką 
Vokietijos valdžią, ir delei 
privedimo konflikto prie 
laimėtinos užbaigos, delei 
ko Jungtinių Valstijų Kon
gresas šiuomi aukauja ša
lies turtų šaltinius.”

Žinome, kad Soc. Parti
jos atstovas kongrese M. 
Londonas toje rezoliucijoje 
nematė "apsigynimo karės,” 
vadinasi, pripažino, kad tai 
yra užpuolimo karė. Savo 
kalboj išparodė, kad visuo
menė tos karės negeidžia, 
nes šalies valdžia neleidžia 
spręst pačiai visuomenei ir 
griebiasi priverstino ėmimo 
vyrų kariumenėn, mindžio- 
jant senas šalies tradicijas, 
nes nesitiki gauti liuosno- 
rių, kurie eitų karėn, nema
tydami, kad juos kas užpul
tų.

Tokios nuomonės yra 
anaiptol ne visi Soc. Parti
jos vadovaujanti nariai.

Verta yra gilaus įsidomė- 
jimo socialistų diskusija 
New Yorke delei karės.

Diskusijoje susirėmė dvi 
nuomoni. . Vieną jų iškėlė 
socialisto Morris Hilląuitto. 
rezoliucija, kitą gi Rusijos 
revoliucionieriaus d. Troc
kio. Už Hilląuitto rezoliu
ciją balsavo 101, o už Troc
kio 79 balsai.

Abi rezoliuciji savo pra
džioje užreiškia, kad prin- 
cipialiai socialistai visomis 
galimomis priemonėmis ir 
spėkomis privalo kovoti 
prieš pradėjimą karės ir 
prieš vvkdinimą gyveniman 
tų reakcijinių įstatymų, ku
rie pastaruoju laiku likosi 
senato ir kongreso užgirti 
New Yorko socialistai, pri
imdami rezoliucijas, protes
tuoja tad: prieš padidinimą 
ginklavimosi, prieš didini
mą laivyno, prieš kėsinimą
si įvesti priverstiną visuoti
ną kariumenišką tarnystę, 
prieš maišymąsi šalies i 
Europos valstybių karišką 
politiką ir prieš šnipų suse- 
kinėjimo priemones, kurios 
naikina laisvę spaudos ir 
susirinkimų. Tečiaus po vi
so to rezoliucijos pasirodė 
griežtai viena kitai priešin 
gomis, kada kalbama apie 
socialistų poziciją karei ki
lus.

Hillųuittas ir už jo rezo
liuciją balsavusi didžiuma 
yra tos nuomonės, kad ka
rei kilus reikia mest į šalį 
ginčus, bet daboti vien dar
bininkų interesus, kad iš 
karės ištraukus kuodau- 
giausiai tiems interesams 
laimėjimų. Reikia žiūrėt, 
kad kariaujanti valdžia ar 
klesa nesuvaržytų x laisvės 
žodžio, susirinkimų ir spau
dos. Reikalinga žiūrėt, kad 
karė kuomažiausiai aukų 
prarytų, ir visomis galimo
mis priemonėmis ir spėko
mis daryti spaudimas, kad 
karė kuogreičiausiai užsi
baigtų be jokios kariaujan
čiu pusių laimėjimo.

Suprantama, kad apie tą 
ilgą rezoliuciją daug kas ga
lima pasakyti ir su dauge
liu jos punktų nesutikti.

Mažumos, būtent Trockio 
rezoliucija daug revoliucio- 
aiškesnė, nes reikalauja, 
kad kilus karei ir iškilus 
darbininkų streikams, So
cialistų Partija visus tuos 
streikus aktyviai paremtų 
ir pabriežia, kad S. P. užda
viniu yra organizuoti ir 
remti tuos streikus, kurie 
apsunkina karės vedimą. 
Trockio rezoliucija baigiasi 
užreiškimu, kad „privalome

be jokių atžvilgių paremti 
visas tas priemones, kokias 
tik galima bus pavartoti, 
kad apsunkinus normalį 
prameni jos bėgį.”

Maž-daug tokiomis-pat 
priemonėmis Trockio rezo
liucija pataria kovoti prieš 
mobilizavimą industrijinės 
darbininkų armijos ir tt. 
Hillquittas kritikuodamas 
Trockio rezoliucijos antrą 
dalį pasakė, kad Trockio re
zoliucijos tvėrėjai stumia 
mirties pavojun tūkstančius 
draugų, kuomet patįs pabė
go iš Rusijos ir pasislėpė 
Jungtinėse Valstijose, kad 
to mirties pavojaus išven
gus. Hilląuitto protestas 
prieš rezoliuciją, kuri stu
mia amerikoniškus darbi
ninkus beviltingon, kruvi- 
non kovon, buvo pamatuo
tas ir labai vietoj.

Amerikos Socialistų Par
tija perdaug da silpna, kad 
galėtų stvertis savo kovoj 
tokių priemonių, kokias siū
lo d. Trockis. Juk d. Troc
kio siūlomos priemonės yra 
kaip tik tos pačios, kokias 
Europos socialistams siūlė 
"generalio streiko prieš ka
rę” šalininkai. Karei kilus 
apie tą generalį streiką nei 
svajot nebuvo galima. Pa
vartoti priemones, kad 
"apsunkinus normalį pra- 
monijos bėgį” ir tokiomis 
pat priemonėmis kovoti 
prieš valdančiosios klesos 
mobilizavimą darbininkų 
karinei medegai gaminti — 
tai išrodo, kad tai svajonė 
žmogaus, įsivaizdinusio sau 
šalies proletariatą taip susi
organizavusiu ir disciplinuo 
tu, kad užtenka vieno parti
jos paliepimo, kad sunaiki
nus visus valdančios klesos 
oasirvžimus. Rimtuose ta- x V
rimuose perversmo momen
tu panašioms iliuzijoms 
neturi būt vietos. "Tečiaus už 
tokius užreiškimus iš dviejų 
šimtų susirinkusių socialis
tų balsavo 79! Balsavo visai 
nepamąstę, kokią atsako 
mybę ant savęs deda užgir
danti tokią rezoliuciją. Ki
taip lengvai suprastų, kad 
bandymas tokį programą 
realizuoti būtinai tik kartų 
apsivylimą gali duoti, nekal
bant apie tai, kiek aukų de
lei to butų pašvęsta.

Negalima pilnai sutikti ir 
su d. Hilląuitto rezoliucija.

Jeigu tai butų tik rezoliu
cija protesto prieš Jungti
nių Amerikos Valstijų mai
šymąsi į Europos valstybių 
karės politiką, tuomet Hill- 
quito rezoliucija butų pa
kaktina, bet kuomet jau ži
nome, kad protestas nieke 
negelbsti ir šalis jau įtrauk
ta į Europos valstybių ka
rės sukuri, tai Hilląuitto 
rezoliucija pataria socialis
tams vien žiūrėti, kad iš ka
rės ištraukus kuodaugiau- 
siai naudos proletariato in
teresams — sudėjus ranka? 
žiūrėti ir laukti, kol valdan
čioji klesa, kad gavus darbi
ninkų pagalbą karei, pasiū
lys jiems šiokių ar kitokių 
reformų-palengvinimų. Nei 
d. Trockio, nei d. Hilląuitto 
rezoliucijomis Amerikos 
organizuotas proletariatas 
karės metu vaduoties nega
li. Viena jų įkalba Ameri
kos organizuotam proleta
riatui išsvajotą galią, kurią 
socialistai jeigu turėtų, tai 
ir šios karės nebūtų ir ko
vot prieš ją socialistams 
nereikėtų. Antra visai ne
nustato aiškios pozicijas 
darbininkams karės metu. 
Pagalios tomis rezoliucijo
mis vaduoties nėra nei rei
kalo. Šiuo klausimu turi 
spręsti visa partija savo su
važiavime.

Apie partijos suvažiavi
mą pakalbėsime sekančiame 
numeryje. J. B. S.

Visiems gerai žinomas 
socialistų veikėjas Debsas 
per "Internat. Socialist Re- 
view” ir kitus pirmeiviškus 
anglų laikraščius šaukia 
darbininkus gelbėti iš krau
geriškos valdžios rankų so
cialistą ir gabų unijų orga
nizatorių Tomą Mooney. 
Kapitalistų teismas su pa
galba savo gizelių nuteisė 
musų draugą pakarti. Tą 
savo baisų darbą jie nutarė 
atlikti 17d. gegužės.

Laikraščių skaitytojai 
tur būt da atsimena, kaip 
anais metais San Franciscoj 
einant patriotiškai parodai 
kas tai metė bombą, kuri 
minioj eksplioduodama už
mušė kelis žmones. Po ke
lių dienų kapitalistų valdžia 
areštavo streiko vadą ir or
ganizatorių Tomą Moo
ney. Darbininkai nenusi
gando, nes turėjo tikrus pri
rodymus, kad laike tos pa
rodos ir tos bombos sprogi
mo, drg. Mooney buvo visai 
kitame mieste, už keliu mv- 
lių, ir sakė tenai prakalbas. 
Manyta, kad valdžiai tą vi
są prirodžius, jį tuoj paleis. 
Vienok buvo kitaip. Dabar 
aiškiai pasirodė, kad musų 
draugo areštavimas ir nu
teisimas mirtin buvo kapi
talo bernų suplenuotas dar 
prieš parodą ir tos bombos 
sprogimą. Spėjama, jog ir 
ta bomba buvo jų darbas, 
kad paskui suvertus kaltę 
ant Tomo Mooney.

Prasidėjus drg. Mooney 
bylai tuoj buvo matyt, kad 
čia yra kapitalistų suokal
bis, ir kad jis bus nuteistas. 
Buvo iš kito miesto suvir- 
šum dvidešimts liudininkų, 
kurie liudijo, jog draugas 
Mooney tą dieną ir valandą' 
buvo pas juos su prakalbo
mis, o ne San Franciscoj; 
pats drg. Mooney, visaip 
valdžios advokatų painioja
mas taipgi ant visų klausi
mų kiekvieną kartą vieno
dai atsakė, parodydamas, 
kur jis tą dieną buvo ir ką 
veikė, ir kad būdamas ten, 
jis San Franciscoj negalėjo! 
būti ir bombą mesti. Vie-j 
nok nežiūrint visų tų liūdi-'

Atsišaukimas Rusijos Revo
liucijos Rėmimo Komiteto.

1 d. balandžio, Brooklyne. 
Įvyko konferencija kairiųjų 
organizacijų, kurioje tapo 
išrinktas Centralis Rusijos 
Revoliucijos Rėmimo Komi
tetas. Į komitetą įėjo šios 
ypatos: V. Paukštys, !K. 
Petrikienė, A. Žolynas ir B. 
Švegždžiutė; penktą ypata 
paskirs LSDP. Atstovybė 
Amerikoje.

Gal daugelis lietuvių pa
sakys: „Ir kam reikalingi 
tie komitetai, kuomet Rusi
jos caras jau nuverstas nuo 
sosto?”

Teisybė, Rusijos caras-ti- 
ronas jau nuverstas nuo so
sto, bet tai nereiškia, kad 
užbaigta revoliucija. Tik 
pirmoji revoliucijos banga 
perėjo, nuo kurios sudrebė
jo Rusijos caro sostas ir jis 
pats nusirito žemyn. Bet 
tolimesnis musų darbas, to
limesnė darbo žmonių kova 
dar priešakyj. Kas gali už
tikrinti, kad caro šalininkai 
dabar, kuomet jau caras ta- 
juodosios armijos ir nesi
rengia užkariauti revoliuci- 
iinį judėjimą, kad vėl užtup- 
džius ant sosto karūnuotą 
baidyklę? Pagalios, kapita
listai, dvarponiai ir visa 
buržuazinė gauja taipgi ne
mėgsta revoliucijos. Ir jei
gu buržuazija dalyvavo šioj 
revoliucijoj, tai ne iš atjau
timo, bet buvo darbo žmo
nių priversta dalyvauti. To
dėl kiekvienam aišku, jeigu 

jimų, jie nuteisė jį mirtin.
Draugės ir draugai darbi

ninkai, tai jau ne pirmas tų 
piratų pasikėsinimas ant 
darbininkų vadų ir organi
zatorių. Ne vieną mums pa
sisekė išgelbėti, pavizdžiui, 
Haywood, Moyer, Pittibone, 
Ettor, Giovannitti ir kt., 
vienok pastaruoju laiku tų 
legališkų žmogžudžių pasi
kėsinimai priėjo prie tokio 
laipsnio, kad reikia veikti iš- 
visų spėkų. Reikia parodyt 
kapitalistų teisėjams, kad 
rengiamos jų piktadarystės 
darbininkai tylomis nepra
leis. Jiems pasisekė sušau
dyti musų jauną poetą Hill- 
stromą; jiems pasisekė pa
sodinti Tomą Lawsoną : 
amžiną kalėjimą, todėl jie 
dabar dar su didesne drąsa 
griebiasi naikinti darbinin
kų užtarėjus, vadus ir orga
nizatorius.

Bet musų pareiga yra su
laikyti šitą legališką žmog
žudystę. Parodykim tiems 
siurbėlėms, kad mes moka
me ginti tą, kas būdamas 
laisvas, visą savo energiją 
(o gal dabar ir gyvastį) au
kavo musų reikalams. Sun
ki bus dabar kova ir daug 
lėšuos, nes jis jau nuteistas 
ir kapitalas dės visas savo 
jėgas, kad jį nužudyti. Bet 
nereikia tik nuleist rankų. 
Musų nenuilstantis kovoto
jas Debsas dabar visą savo 
laiką ir energiją pašventė 
gelbėjimui drg. Mooney. 
Todėl ir musų, lietuvių dar
bininkų pareiga yra parem
ti jį ir kitus draugus tam 
darbe; mes turime paduoti 
ranką savo nuteistam drau
gui, išdėti visas spėkas, kad 
išgelbėjus iš kruvinų kapi
talistų nagų jo gyvastį. Au
kautam savo susirinkimuo
se pinigų, rengtam protesto 
mitingus ir darykim viską, 
kas tik galima. Aukas gali
ma siųsti šiuo adresu: Ro- 
bert Minor, Room 210, Russ 
Bldg., San Francisco, Cal.

Viskas reikia veikti tuoj, 
nes iki 17 d. gegužės mažai 
teliko laiko.

M. Michelsonienė.
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buržuazija buvo priversta 
dalyvauti revoliucijoj, tai 
dabar kuomet jau caras ta
po nuverstas nuo sosto, ta 
pati buržuazija dės visas pa
stangas, kad visą valdžią, 
visą šalies tvarkymą paė
mus į savo rankas ir vėl pa
vergus po savo jungu darbo 
žmones.

Ir štai, kad nedavus pro
gos vėl atgyti reakcijai ir 
kad neatidavus šalies tvar
kymą į buržuazijos rankas, 
darbo žmonės privalo dar
buotis, privalo versti dabar
tinę valdžią, kad ji mažiau 
rūpintųsi kapitalistų reika
lais, bet daugiau atkreiptų 
atydos į darbo žmones. Mes 
gi, Amerikos lietuviai, būda
mi darbo žmonėmis, privalo
me savo broliams padėti, 
privalome juos paremti sun
kioj kovoj.

Dabar musų draugai so
cialistai darbuojasi kiek iš
gali, tarpe tų draugų ne
mažas skaitlius ir lietuviu. 
Šiame svarbiame momente 
jiems reikalinga leisti savo 
laikraščius, savo knygas, vi
sokius atsišaukimus ir sklei
sti tarpe lietuvių, išblašky
tų po visą plačią Rusiją. 
Bet jie pinigų neturi, todėl 
musų šventa pareiga pa
remti juos pinigiškai.

Ir mes, Rusijos Revoliuci
jos. Rėmimo Komiteto na
riai, atsišaukiame į visas 

(Pabaida ant 5 pusi.)
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“KELEIVIS”

$1.75
1.00

GERJAUSIS DARBO ŽMONIŲ 
LAIKRAŠTIS.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje:

Metams ........................
Pusei metų ....................

Kanadoj ir Užrubežiuose
Metams ............................ $2.25
Pusei metų .......................... 1.25

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

”K ELEI VIS"
255 Broaduav, So. Boston, Mass.

nieko kito kaip tik purvas' 
ir tamsa.

Išnaikinimas saliunų gal 
šiek-tiek sumižins girtuok
liavimą, bet anaiptol ne vi-: 
sai. Nes pak'ol svaigalai 
yra daromi ir parduodami, 
tamsus žmogus juos pirks ir 
vis nuodins savo supūdytą 
Pragaro tarnas. auĮuoSoiuš

ATSIŠAUKIMAS RUSI 
JOS REVOLIUCIJOS 
Rėmimo komiteto 

(Tąsa nuo 4 pusi.)

Amerikoj gyvuojančias or
ganizacijas, kuopas ir pa- 
vi. nes y natas, kviesdami au
kuoti Rusijos revoliucijos 
parėmimui. Draugysčių, 
kuopų ir pavienių yrpatų 
švenčiausia pareiga viso
kiais budais rinkti aukas 
tam prakilniam darbui. Lai 
draugijos' ir kuopos nepra
leidžia nei vieno savo susi
rinkimo nesumetę keliato 
dolerių revoliucijos parėmi
mui. Kur galima ir paran
ku, sutverkite skyrius Rusi
jos- Revoliucijos Rėmimo 
Komiteto, o kur negalima 
arba neparanku, patys dar- 
buokitės.

Centralis Rusijos Revo
liucijos Komitetas susitvar
kė sekančiai: A. Žolynas— 
pirmininku, K. Petrikienė— 
sekretorė, V. Paukštys— 
kasierius. Siunčiant aukas, 
visus „Money Orderius” ir 
čekius išpirkite ant V. 
Paukščio vardo ir pasiųski* 
te sekretorei sekančiu ad
resu:

K. Petrikienė, 327 PearI 
St- Brooklyn, N. Y.

Ru sijos Revoliucijos Rė
mimo Komitetas.

A. žolynas, pirm.
K. Petrikienė, sektet. 
V. Paukštys, kasinin.
B. švegždžiutė.

Laisvamanis su valgęs 
Dievą! Iš Levristono, Me., 
mums pranešama, kad vie
nas laisvamanis apsirgęs 
nuėjo tenai į katalikų ligon- 
butį operacijos daiyt. Kada 
jisai buvo silpnas, katalikų 
kunigas prikalbinęs jį atlik
ti išpažintį. Laisvamanis 
su tuo sutikęs ir išpažintį 
atlikęs. Katalikai dabar 
džiaugiasi, kad vienas lais
vamanis atsivertė prie tikė
jimo, o laisvamaniai juokia
si, kad tas ligonis suvalgė 
katalikų Dievą, šiaip ar 
taip, butų geistina, kad ta 
žmogus pats paaiškintų, 
kaip ten buvo. Dabar jis 
sveiksta ir neužilgo išeis iš 
ligonbučio. 1

Laiškai redakcijai
Gerbiamoji Redakcija!
Nenorėdamas pasilikti 

„Vienybės Lietuvininkų” ko
respondento p. J. Gružo ap
šmeižtas, kreipiuos prie jus. 
prašydamas, kad suteiktu- 
mėt gerbiamam jūsų laik
raštyje „Keleivyje” mano 
laiškui vietelę. Noriu paro
dyt, kaip tautininkų laikraš
čio korespondentas Argen
tinoje šmeižia socialistus. • 

kad visuomenė 
kaip tūlas 

„Vienybės

Kas mums rašoma.
RIVERTON, ILL. 
Panaikino smukles.

Balandžio 3 dieną šio mie
stelio gyventojai nubalsavo 
uždaryti smukles. Nubal- 
savimas įeina galėn nuo 2 d. 
gegužės mėnesio.

Taip-pat nubalsuota ir 
Springfielde.

Tai skaudus smūgis smuk
lininkams. Žmonės, kurie 
geria, gaus sau rodą; parsi
trauks iš kitur ir gers, bet 
visgi šiek-tiek bus suvaržy
tas girtuokliavimas, o kartu 
ir viso to blogos pasekmės.

Balandžio 4 d. Jonas Ko- 
valčikas (slavokas) neturė
damas už ką daugiau gerti, 
nuėjo Į namus Maurienės, 
kurios vyras buvo darbe, ir 
pareikalavo iš jos pasisko
linti dolerį. Moteriai atsa
kius. kad neturi, nusileido 
ant 50c., bet negaudamas 
nei tiek, reikalavo 25 centų 
Moteriai ir tiek neduodant 
Kovalčikas išsitraukė re
volveri šovė į 8 metų Mauru 
vaiką, bet nepataikė. Vaikas 
išbėgo šaukti pagalbos. Sla- 
vokas šovė į moterį tris šū
vius ir paskui du šuviu su
varė į save. Moteris krite 
ant vietos, jis išgyveno da 
14 valandų.

žmonės pasakoja, kad 
tarp nužudytos ir nusižu- 
džiusio buvę meiliški ryšiai 
Moteris turėjo apie 50 metų 
amžiaus. Abudu gerai gir
tuokliavo.

Iš lietuvių gyvenimo nie
ko indomaus negalima pa
stebėti. Girtuokliavimas ir 
fanatizmas kol-kas neat
skirtini musų lietuvių dau
gumos draugai.

Nuėjai kur ant kvatieros, 
tai rišu pirma ir klausia ar 
geri ir poteriauji. Matyt, 
kad pas musų katalikus gir
tuokliavimas * 
mas 
m o 
nių

ir poteriavi- 
tai augščia'usi gyyeni- 
principai. Tokių žmo- 
gyvenime negali būti

žiuos p. Gružas ant diskusi-i 
jų. Jo kaip nėra, taip nėra. ■

Tuo tarpu žiuriu—-jis vėl 
atkartoja „Vienybėj Lie-j 
tuvninkų” senąjį savo pa- 
jieškojimą, primeluodamas, 
buk jis kreipęsis pas ma
ne per laišką ir buvęs at
važiavęs ypatiškai, bet jokio 
atsakymo nuo manęs nega 
vęs.

Pamatęs tokį begėdišką 
melą, parašiau 15 vasario 
laišką ir pakviečiau jį ant 
diskusijų sekančiomis išly
gomis:

(D Iki

Manau, 
dar atsimena, 
Gružas 27-tam 
Lietuvninkų” numeryje pa
ieškojo socialistų, kurie 
drįstų stoti su j*uom Į disku
sijas. Pastebėjęs tą pajies- 
kojimą, aš užsimaniau suži
noti, kas per vienas tas 
Gružas ir kokių socialistų 
jisai jieško. Tuo tikslu pa
rašiau jam laišką ir pata
riau kreiptis mano adresu, 
jei jam ko reikia. Lapkri
čio 13 d. gaunu nuo jo laiš
ką, kuriame rašo, kad nuva
žiuočiau pas jį su tikru so
cialistu, tuomet, sulyg jo 
pusprendimo, 
dovanų, jeigu 
kad socialistai yra padarę 
darbininkams ką nors gero: 
bet jei pasirodysią, “kad so
cializmas nieko geto nėra 
darbininkams padaręs, tai 
tokiems „chuliganams” do
vanų nebusią.

Siųsdamas trečią laišką 
užklausiau, kode! jis neat
sako į mano klausimą, iš ko 
susideda socialistų partija. 
Tas klausimas taip jr liko 
neišrištas. Lapkričio 24 
gaunu nuo jo laišką, kuria
me praneša, kad neužilgo jis 
atvažiuosiąs Į Berissd, tuo
met, sako, pasikalbėsime 
ypatiškai (25 lapkričio Be- 
rissoj buvo rengiamas lietu
vių vakarėlis). Bet per va
karėlį iokis Gružas nepasi
rodė. Tuomet parašiau jam 
laišką, kad asmeniškai jo 
nepažinodamas negalėjau 
žinot, ar jis buvo vakarė
lyje, ar ne.

Gaunu nuo jo atsakymą, 
kuriame perstato mane me- 
lagium ir sako, kad, jis buvę 
siuntęs kokį tai žmogų, i 
smuklę, bet manęs tenai ne
radęs. Aš jam ant to atsa
kiau, kad norint mane su
rasti reikėjo kreiptis nuro
dytu adresu, o ne po smuk
les jieškoti. (Gerai Skapa- 
giris 29-tam „Keleivio” nu
meryje ir pasakė, kad „Gru
žo galva tuštesnė da ir už 
kišenių.”) Taipgi parašiau, 
kad paskirtų laiką, kada 
jam parankiau, ir atsilanky
tų ant viešų diskusijų. Bet 
jis atsisakė, paaiškindamas, 
kad pasidarys daug iškas- 
čių ir patarė palaukti, kada 
bus kitas vakaras Berissoj. 
Bet praėjo jau keli vakarai 
o aš vis laukiu, kada atva-

mes gausią 
pri rodysią.

kač(1) Iki 23 vasario 
praneštų, kada galės atsi
lankyti į Berisso;

(2) Lėšos už svetainę ii 
kitus dalykus, surištus su 
tom diskusijom, turi būt su
mokėtos iš kalno abiejų pu
sių; kas diskusijas laimės, 
tas pasiims sudėtus pinigus.

Atėjo jau 6 kovo, o smar
kusis p. Gružas da neatsilie
pė. Todėl šiuomi skaitau 
dalyką jau užbaigtu. Ma
tyt, kad „Vienybės Lietuv
ninkų” korespondentas dis
kusijų bijosi. Ir kaip nesi
bijos žmogelis, kuris da laiš
ko dorai parašyt nemoka. 
Vieną jo laišką prisiunčiu 
„Keleivio” Redakcijai, tegul 
pamato, kokie „Vienybės 
Lietuvninkų” karesponden- 
tai „mokyti.”

J. Račiūnas.

AUKOS
LIET. ŠELP. FONDAN

New Britain, Conn.
Laike A. Bulotos prakalbų 24 kovo 

aukavo po $1: J. J. Gerdauskas, N. 
Mikalauskas, B. Salaveičikas, M. Gri- 
maila, P. Palsis, B. Ambota, J. Pta- 
kauskas, J. Juknelis, M. Izganaitis. 
P. Kiačkauskas, M. Dzemionis, K. 
Gedraitls, M. Adabulis, A. Selves- 
travičia. V. Masionis ir S. Masionis; 
T. V. Mickevičia 75c.; po 50. aukavo 
šie: K. Vaitkevičia, M. Daumis, M. 
Petraškevičia, M. Valukonis, M. Gi
raites, J. Žaler.duonis, F. Mazileckas, 
P. Budrutis, T. Zdančiukas ir J. Le- 
vir.skas. Smulkių aukų surinkta 
$5.00.

Viso labo $26.00.
"Žiburėlio” Draugijai moksleivius 

šelpti ten pat aukavo:
J.' Juknelis, A. Mekionis po 50c. 

Smulkių aukų — $2.60. Viso labo 
— $3,60.

Pajieškojimai
"KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.

Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 
mus, pasigarsinimus iš kokių vie
tą paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini- 
mus, delei tulu priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega
lime. Iz tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvieną sy
kį.’ Todėl siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio” Admin.

Elena Vitkauskaitė, iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Šiaduvos miestelio, nuo 
narės pabėgusi Rusijon, pajieško sa
vo brolio Viado Vitkausko, gyvenan
čio Amerikoj ir prašo rašyt jai se
kančiu antrašu:

Elena Vitkovskaja
Narskija vorota, Bumažnaja ulica 
dom N 6, Fetrograd, RUSSIA.

Pajieškau brolio Leor.o Lileikos, 
prieš du metu gyveno Chicagoj. Tu
nu labai svarbų reikalą ir meldžiu 
atsišaukti ar kas jį žino pranešti. Jis 
paeina iš Telšių pav., Jar.apolio pa
rap., Baltininkų sodžiaus.- (17)

Jenas Lileika
Bcx 522, Livingston, Iii.
P — —  —- ——-

Pajieškau pusbrolio Vlado Markau
sko, Kauno gub., Telšių pav., Nau
jos įnpilties sodos. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu jo paties ar kas žino 
pranešti.

M. Karpier.ė
Nakomis, III.

Pajieškau aš Liudvikas Večinas, 
Kauno gub., Panevėžio pav., save 
dėdės Antano Sankauskio ir draugų 
Adomo ir Bronislovo Majauskų. Mel
džiu atsišaukti ar kas žinote praneš
kite.

Liudvikas Večinas
Ciganskaja ulica, dom Golahova

No. 154, Saratov, Russia.

Pajieškau brdtlo Jono La..: 
čiaus, Kauno gub., Panev 
turiu svarbų reikalą ir 
paties atsišaukti ar xus ž 
ti.

jv

pi
(18)

Pajieškau draugų Jono Sid lusko, 
K. Belevičiaus ir Jeneškos Garkaus- 
k’utės Paežerių kaimo. Jų pačių 2tsi- 
š ūkti ar žinančiųju meldžiu praneš
ti . (17)

Kazimieras Spūdis
820 Bank st, Waterbury, Conn.

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

.John Zikar
2344 W. 23rd pi, Chicago, III.

Pajieškau draugų Juozo Kazlausko 
ir Petro Ruočkaus, abudu Suvaikų 
gub., Tamasbudžio kaimo. Jų pačių 
atsišaukti ar žinančių jų apie juos
meldžiu prenešti. (18)

S.. Kaptais
183 Niagara st., Toronto.

Ont. Canada.

Julė Laurinavič
Loc. Du Bonnet, Man. C,

Pajieškau draugės Onos Aiaic ikie- 
nės, taipgi Onos Azomb o. abi is 
Viekšnių miestelio, Šiaulių av. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žiu ....lužiu 
pranešti.

Anelė Paskaitė
1519 So. 48th et., , C. ero. Iii.

Pajieškau ZTijcs Be . ■ .it -
Kauno gub., Telšių pav., .
Meldžiu jos pačios atsišau :i as ;a 
žibo apie ją pranešti.

Franė Dibulskienč (1S»
10 W. 103ru pi., Chi v.. . Ll.

Pajieškau savo pažįstam.
Gežauskutęs, 3 metai kaip .\ .i 
Girdėjau, gyvena Brookl; Jos
pačios atsišaukti ar Kas ž.i. j • . o ,:u 
pranešti.

P. Nuraitis
Hicklers Hotel, cor. Maryla: i
& Atlantic Avės, Atlantic City, N. J.

Pajieškau brolio Petro R . .ausko.
Suvalkų gub.. Seinų pav., Ku.'.-. nų 
valsčiaus, Gudonių kaimo, ts.ldziu 
atsišaukti ar kas žino pranešti.

Jonas Rutkauskas
135*,ž Seymour st., Aubu:?., N. Y.

Pajieškau pusbrolio Viadi L'.o ži
gulio, Kauno gub.. Šiaulių pav., Jo- 
niškės valsčiaus, Buivydžių džiaus. 
Jo paties atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

Antanas J. Žigulis 
2122 16th avė, So. Seattle, V»’ash.

Pajieškau brolio Baltraus n ,/o>. 
Suvalkų gub., Panemunės miestelio. 
Meldžiu jo paties atsišaukti ar ei
nančiųjų apie jį. pranešti. (17)

Ona Makunienė
2484 Elue Isiand Avė., Chicag >, III.

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

Kazimieras Praspalauskas
Box 769, *Kenmore, Ohio.

Paješkau Onos Paytienės-Gavlu- 
kės, prieš 10 metų gyveno l’.tiladel- 
phijoj. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti ar kas žino praneš
ti.

Jokubak Lomsargis
1208 Lakeside, N. E. Cleveland. Ohio.

Pajieškau cažistamų Tado Mašioto, 
Antano Mašioto ir Stanislovo Kvet- 
kauskio, gyvena bene Mahanoy City. 
Pa. -Visi jip įj&ąąino gub., Raseinių 
pav., Klembarko, dvaro. Jų pačią at
sišaukti ar "kži juos žino meldžiu 
pranešti. ■»<' . 118)

Mateušas Junčius
1023 Winter st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugų Frano Markūno. 
Frano Zavistanatičiaus, Juozo Kalė
dos, Juozo Mik41iausko, Jono ir Ka
zimiero Kersevūčių, visi Darsūniškiu 
miestelio, -taipgi Juozo Rainio iš Už
girėlių kaimo, .gyveno Dayton Ohio. 
Meldžiu atsišaųkt.

Karolius Mičiuiis (16)
4502 7th Avė., So. Seattle, Vv’ash.

i t O Z/ ) * .

Pajiešau Juozo Skėrio, pereitais 
metais gyveno Deitz, Wyo., taipgi 
Petro Urbanavičiaus, Kauno gub- 
Vabalninku parap., prieš 5 metus gy
veno Puritar., Pa. Jų pačių atsišauk
ti ar kas juos žino meldžiu pranešti.

Wm. Matulionis (15)
West Frankfort, Ilk

Pajieškau Felikso Joneikos, Kaune 
gub., Telšių pav., Berr.otavo valsč.. 
Gedlindėnų kaimo, gyveno Bostone 
Turiu svarbą reikalą ir meldžiu atsi
šaukti ar kas žino pranešti. (15)

Antanas Garbenčius
(Von Piateu Co-, Camp 4,

Lcng Lake, Wis.

Pajieškau Kastantino Aimi.no, kiek 
pirmiau gyveno Chicago, 111. ir Bal- 
timore, Md. Kauno gub.. Baidotą 
sodos, Salantų parap. Kas apie jį ži
not malonėkit pranešti. (15)

Antanas Petrutis
719 Main. st., Cambridge, Mass.

Pajieškau sesers Marijonos Andru- 
levičiutės, Vilniaus gub.. gyver.o Nevv 
Yorke, paskui, rodos. Bostone. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu jos pačios 
ar kas apie ją žino pranešti.

Juozas Andrulevich (15)
90 Grove st., Nevv Britain, Conn.

pajieškau pusbrolių Petro ir Jur
gio Stanių. Kauno gub.. Telšių pav., 
Varnių valsčiaus, Rudupių sodžiaus, 
meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

Kazimieras Kundrotas (16) 
29 Ilindle st., Dctroit, Mich.

Pajieškau pusseserų Agotos ir Elz
bietos Sernukių Kauno gub.. Panevė
žio pav., Naujamiesčio miestelio. Mel
džiu kas žino apie jas pranešti.

Steponas Petraitis (16)
3365 Almond st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Fr.rno Skurdausko, Kau
no gub., Telšių pav., Skuodo parap. 
Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas 
žino teiksis pranešti. (17)

Darni rinkas Kaušis ....
355 E. 115th šit., Kensington, Iii

Pajieškau brolio Pijušo Zab’.ecRo, 
gyveno Amerikoj, bet ruo dviejų me
tų jokios apie jį žinios neturiu. -lis 
pats lai atsišaukia ar kas apie jį žino 
malonės pranešti. (16)

Jonas Zab'.eckas
Box 161, Sydney Minės, N. S. Canada

Pajieškau .Jono Vinicko. Suvaikų 
gub., MariamnoJčp pav.. U/.’ar.dž: 
kaimo. Turiu svarbų laišką iš Rusi
jos. Meldžiu atsišauk. (17)

Tadas Rimkus
1062 Ansel Road, Cleveland. Ohio

NEIŠPASAKYTAI SVARBUS 
REIKALAS!

Tuojaus tegul atsišaukia Liudvi
ka, Poškus iš Pateklenų, Triškių pa
rapijos, Šiaulių pavieto. Randasi gal 
kur apie Philadelphiją. Taipgi jo 
broliai iš Amerikos lai parašo man. 
Dalykas einasi apie Elzbietą Poškai- 
tę. Tuoj atsiliepkite! (18)

Geo Gedyill
819 Oak st, Brockton, Mass.

PARSIDUODA FORNIČ1AI.
3 kambariams ir virtuvei, veik nau

ji, pirkti tik keli mėnesiai. Priežas
tis pardavimo, savininkas išvažiuoja 
į kitą miestą. Reikalaujantieji 
šit pigiai ir gerus forničius.

S. Venskevičius,
19 Hunting Street, ant’ antrų

E. Cambridge, Mass.

gau
de)

lubų.

APSIVED1M Al.

Pajieškau draugės apsivedimui 
geistina kad butų liuterone arba 
laisvų pažiūrų, by tik ne katalikė. 
Aš esu jaunas doras vaikinas, turiu 
gei-i užsiėmimą. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst paveikslą. Paveiks
lus grąžinsiu pareikalavus ir duosiu 
kiekvienai atsakymą. (17)

Antanas J. Petkus
BOX 508 Hammond, Ind.

f

I

Pajieškau apsivedimui merginos 
uo 19 iki 20 metų amžiaus, aš esu 
I metų, nevartoju svaiginančių ge
imų. Su pirmu laišku meldžiu pri
kąst paveikslą. Vaikinų prašau ne- 

rašinėti. (1?)
Kazimieras Puruka

BOX 61, Harrisville, N. H.

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
senesnės 28 metų, mylinčios gražų 
šeimynišką gyvenimą. Aš turiu ge
rą darbą, į mėnesį uždirbu po 150 do- 
erių. Meldžiu atsišaukti, atsakymą 

duosiu kiekvienai. (15)
John M.

3252 So. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės bevaikės, ne senesnės 30 
metų. Geistina, kad butų laisvų pa
žiūrų, sutinkanti imti civilišką Siū
bą. Aš esu 32 metų. Meldžiu atsi
gauti, atsakymą duosiu kiekvienai.

J. Grigošaitis (16)
Box 436, Akron, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
r.uo 25 m., aš esu 30 metų. Kuri mer
gina myli dorą gyvenimą malonėkit 
plačiau susižinot per laišką. Malonė
kit su pirmu laišku prisiųst ir pa
veikslėlį. (16)

P. Jonikaitis
P. O. Box 303,

Timmins, Ont. Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, aš esu 28 metų, 5 pėdų, 9 co- 
iių augščio. šviesaus gymio, esmi ma
šinistas. Meldžiu atsišaukti. (17)

Engineer Hoops Building
110 So. Wabash Avė., Chicago,III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, su pir
mu laišku meldžiu prisiųst savo pa
veikslą. Laiškus galite rašyt ang- 
.iškai ar lietuviškai. (17)

V/illiam Stankus
1112 South Park Avė., Herrin, III.

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

A. Kuzmoski
Robe, Wash.

_________________
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 18 iki 20 metų amžiaus, aš esu 
24 metų, blaivas, nerūkantis, turiu 
gerą darbą ir pinigų. Meldžiu atsi
šaukti, o platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. Atsakymą duosiu kiek
vienai.

Frank Maselskis
35 \Valcott st., Hartford, Conn.

REIKALAVIMAI.

REIKALINGA gaspadinė namams 
apžiūrėti ir kartais už baro pastovėti 
-aliune. Aš esu nevedęs. Geistina. 
■:ad atsišauktų mergina. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką. (18)

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

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

Antanas Lukoševičius
255 Broadtvay, So. Boston, Mass.

REIKALINGI 3 KRIAUČIAI, 
kurie moka dirbt kotus, kelines ir 
ruslotus, taipgi reikalingas ”bušle- 

ris” ir senų drapanų taisytojas ir 
preseris. Mokestis gera, atsišaukit 
rreitai kaip tik galima. (Girtuok- 
iarns ir į užgrabinį gyvenimą tikin
tiems dvasių ubaerams. darbo nėra.) 

S. J. PEMPĖ (16)
21 Glcr.wood avc., Binghamton, N. Y.

PARDAVIMAI.

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

.K. C.
195 C st., So. Bcston, Mass.

PARSIDUODA barbernč. gerai
•taisyta barzdų skutykla po numeriu 
7 Lincoln st., parsiduoda labai pigiai 
adei savininko persikėlimo kitan 
miestan. Kreipkitės šiuo adresu: 
7 Lincoln st., Brighton, Mass.

PARSIDUODA farma. dveji na
mai, 203 margai geros žemes, 75 dir
bamos, parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties savininko senatvės. Pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką. 
Rašykite pas: (17)

C. A. Sookul
Dodson, I<a.

PARSIDUODA
Visi rvkalingi namų rakandai, lo- 

ves, stalai, kresės ir tt. Pamatyt ga
lima kožnu laiku. Atsišaukit grei 
nes gaiima pieniai pirkt.

J. P. Raulinaitis
377a Broadcvay ant antrų lubu 

So. Boston, Mass

W1LKES BARBE, PA.
A. a. Jieva Vaicikunienė. 12 kovo 

1917 m. persiskyrė su šiuo pasauliu 
mano numylėta žmona, su kuria pra
gyvenome 35 metus draugėje. 28 m. 
gyvenome Amerikoje, todėl pranešu 
šiuomi visiems, kad mano geriausia 
prietelka persiskyrė su manim ant 
visados, palikdama mane didžiausia
me nubudime. Velionė Jieva 14 ko
vo tapo palaidota ant šv. .Kazimiero 
parapijos kapinių. Lai būna jai leng
va toji žemelė, kuri atskyrė mus, pa
likdama mums didžiausį nuliūdimą.

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

|j.J. Kelley&Co.|
! VISOKIE GĖRIMAI
Į GERIAUSIOS RŪŠIES.

- Gardus Alus, Elius, Lageris 
£ Vynai, Konjakai, Degtinė 
T. ir Kvepianti Cigarai.

į Ęatamavimas prielankus ir 
T teisingas.

2!>
2 SO. BOSTON, MASS. J

247 Broadway
I

Pajieškau .''lareelės Pašakr.r-'a 
Kauno gub., Šiaulių pgv., A 
parap., ^Užpelkio kaimo. Jos pa 
atsišaukti ar zinąnčiųjų apie ją m 
džiu pranešti.

Zosė Gelėžau s’<utė
86 lst st., Brooklyn, N. "i ■

audenų

I- 
(IS)

DR. L. J. PODDER
iš Petrogrado—Rusijos 

Atidarė antrą savo ofisą Faneuil 
Chambers name prie MARKET ST., 
BRIGHTON. MASS.

Telefonas Brighton 781 W.
Gydo atsitikimuose ir užsisenėju- 

sias ligas. Slaptas vyrų ligas ypa
tingai. Kalba rusiškai, lenkiškai ir 
vokiškai.

KARĖ! KARĖ! KARĖ!
Iš priežasties karės pas mus pasi

darė perviršis tavoro. Delei to mes 
padarome didžiausį nupiginamą. Per 
sekančias 30 dienų mes duosime vi
siškai DYKAI su kiekvienu laikrodė
liu gražų, $5.00 puikiai polišuotą plie
ninį 7 šūviais revolverį, porą auksi
nių rankovėms knvpkių, vertus $3.00; 
sagutę kaklaraščiui, vertą $2.00; 
$10.00 vertės tavoro dykai perkan
tiems pas mus 20 metams gvarantuo- 
tą pilnais akmenimis "American 
Watch” laikrodėlį puikiai ingreviruo- 
tą, vertą $15.00, užmokant tik $5.95. 
Visi tie tavorai bus jums pasiųsti per 
C. O. D. expresu su privilegija išeg
zaminuoti; jeigu patiks atsiimsite, 
jei ne, jums ne kaštuos nei centas, 
nes grąžinate musų kaštais. Sykiu 
su užsisakymu nesiųsk pinigų. - Tik 
pranešk mums, kad nori pats matyt 
musų laikrodėlį ir dovanas, o mes 
pasiųsime apžiūrėjimui. Jei patiks 
užmokėsi e.vpresui $5.95 ir gausi 25 
dolerių vertės tavoro. Tas pasiūly
mas bus tik per 30 dienų. Užsisa
kant pažymėk vyriško ar moteriško 
laikrodėlio reikalauji. Rašyk šian
dien: (17)

Standard Bargain Co.
3409 Dauglas Blvd, (Dept.37) 

Chicago, III.

FARMOS!
Jau 16 metų kaip čionai lietuviai 

gyvena ir tūli jų gerai prasigyveno, 
turi savo kuliamąsias mašinas ir ma
lūnus. Viską, kas tik reikia gyveni
mui patįs sau pasigamina. Kas iš 
lietuvių narėtų pirkti žemės ar far- 
mą, pirma rašykite platesnių žinių 
pas:

Mateušas Yžaras 
Onaida County, McNaughton,

(17)

Wis.

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magaziną ’Tnvesting for Pro- 
fit” (įvesdinimas dėl pelno). Tatai 
verta $10 egzemplioris kiekvienam, 
kas neturi patyrimo kaip turėt už
tektinai pinigų saviems ir mylimųjų 
reikalams aprūpinti. Ten išparodo- 
ma, kaip teisingu budu į trumpą lai
dą galima likti turtingu. ’Tnvesting 
t'or 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 6-ms 
mėnesiams dykai.

H. L. Barber (?)
53J--28 W. Jackson Boulevard,

Chicago, III.

GERA PROGA LIETUVIAMS.
As Frank Plaschus atidariau nau

ją knygyną ir Real Estate agentūrą. 
Čionai galite gaut pasiskaitymui vi
sokių knygų ir laikraščių ir norint 
sužinoti kur ir kaip galima nusipirkt 
iemės, namą ar farmą, ypač lengva 
nusipirkt gerus lotus šioj apielinkėj, 
iš abiejų pusių didelės upės, kur oras 
abai sveikas, nėra fabrikų, tik strit- 

kariai eina. Lotų kaina nuo $100 iki 
>1,500.

Prank Plashus
3010 So. Unicn avė., Chicago, III. 

Phone Drover 4239.

PARSIDUODA visiškai naujas 8 
aižo gas’nis pečius, 6 virtuvės kė

dės. 4 valgomojo kambario kėdės, 5 
dtlykai seklyčios aržuoMnių rakan- 
dj, 3 loves su visais naklojimais. sta
lai ir viskas, kas tik šeimyniškame 
gyvenime reikalinga, kartu su puikiu 

.nentu, jei kas nori, už 200 do
leriu. Kreipkitės

A.
.”.9 Burrill avė..

šiuo adresu: 
M.

Bridgcwater, Mass.

UŽLEISTA SLOGA 
PAGIMDO ŠILTINĘ. 
SAUGOKITĖS.

CASCASįABąUiNiNE
Seni šeimyniški vaistai-piliulkų 

formoj — saugios, gerai, lengvai pri
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusiml 
aimo jas vartojant nėra. Išgydo šal 
tį į 24 valandas — Gripą į 3 diena*. 
Pinigus grąžiname jeigu neišgydo. 
Nusipirk tą gražų buk suką su raudo
nu viršum ir pono Hiii's paveiksiu— 
kaina 25 centai. (9)

Gaunamos bile aptiekoje.

Aš Alena Kostovska, pasiro 
dau visai publikai akyse.

Kas mar.e išgelbėjo nuo vargina* 
■ių ligų ? Salutaras Bitteris. Ai 
er praeitus 4 metus buvau vos t-k 

.yva. Aš kentėjau nuo r.eyiriulma 
oilvo ir dispepsijos. Mažai tegaird* 

■ au valgyti ir suvalgytas maistas su 
•eikdavo man daug nesmagumo — *» 
-iliepdavo skilvyj skausmai, rė.žinu*a 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda 
vo po krutinę, šonuose ir strėnuM 
Niekus aš negavau pagalbos dėl 
-veikatos. Bet kada as pradėjau ral 
kalanti Salutaras Bitteris ir S&luta 
*as, Reguiaacria, dėl moterų, p radi 
jau gerai jausties, gerai valgyti h 
lirbti, pasidarė smagu viakas. P® 
3 mėnesius aš savo paveikslą nebega 
liu pažint ir palikau laiminga iniudt 
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1 ii 
Galima gauti geresniuose saliumt •• 
ir aptiekose, o kur negalima g»-*+< 
Kreipkis pas: (?)

SALUTARAS CHEMICAL INSx.
žolės nuo visokių blogumą.

1709 S. Halsted St., Tel. Ganai MII 
P. J. BALTRĖNAS. Prof.

Chicago, 11L
Sitų apgarsinimą turėtų pereitai- 

tyt kiekvienas, išsikirpt ir pacuili

$5.00 VERTĖS KNYGŲ DYKAI.
Kas pirks musų naują patentuotą 

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

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

sius ................................................................
Lietuviškos Pasakos Gražiausios 
Naujos ir Visokios Dainos ....
Teisingos Paslaptįs Apie mo

teris ................................................................
Paslaptis Burtininkų ........................
Vadovas arba

20
50
50

25
25

Tiesų Patarėjas 1.06

jdėjęs j registruotą 
money orderį, o mes 
už $5. britvą ir už

Pasiųsk $5.00 
laišką arba per 
tuoj prisiusime 
£5.30 vėrės knygų dovanai.

Adresas: (?)
BUDRIK BARBER SUPPLY 

3343 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

1 - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA BOSTONE.

Šiuomi pranešame visiems lietu
viams, kad šiomis dienomis atida
rėm nauja Restoraciją po Nr. 10 
CAMBRIDGE ST.. prie Bowdoin 
Sųuare. BOSTONE. Restoracija įtai
syta pagal naujausią systema ir ga
minami visokie valgiai. Todėl lietu
viams svarbu žinoti, kad atsilankę į 
Lietuviška Restorantą gausit viso
kius valgius sveikus ir gardžiai pa
taisytus. Kurie tik busite toje apie- 
linbėie. malonėkite užeiti.

Labai paranki užeiga taipgi 
bridge'iaus žmonėms.

Su patrarbe
JOHN PADENSKIS

10 CAMBRIDGE ST.. PRIE BOW- 
DOIN SQl ARE, BOSTON, M ASS.

Cam-

Jonas A. Katkus
Užlaikau visokių knygą ir kitokių 

daiktų. Galima gaut pirkti visus 
Amerikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira r.uo 7 iš
12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji galit 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS 
2204 Forbcs str, I’itisburgh, Ta.

ryto iki

kreiptis
(?)

Farmos Parmos!
Pirk Farmą Didžiausioj Amerikoje 

Lietuvių Farmcrių Kolonijoj, kurią 
mes apgyvendinome su 380 Lietuviais 
Farmeriais, kur vieni turi Ūkiškas 
Draugystes, kiti Parapijas ir lietuvį 
kunigą. Kolonija randas gražiausioj 
vietoj Amerikoje, apielinkčje miesto 
Scottville, Michigan, kuriame yra 
farmcrių turgai ir sūrių, sviesto Iš- 
dirbystė ir produktų kenavimo Fab
riką. Melnyčia javams susimalti duo
nai iš savų grudų. Laukai lygus, 
prie visokių vigadų. Žemė derlingiau
sia visokiems javams su Moliu ir 
juodžemiu ir kitokia gera maišyta. 
Anglai farmeriai matydami, kad čia 
lietuviai vis dauginas, jie pradeda 
nasitraukt iš savo farmų ir pavesti 
jas mums ant pardavimo. Mes iš jų 
suimam šimtus gerų farmų. Mažų ir 
Didelių, su Budinkais, Sodais, Ara
mais laukais ir nedirbtų žemių. Par
duodami tas Farmas, Gyvulius ir 
Ūkiškas Mašinas, viską duodam ant 
išmokėjimo Lietuviams. Rašyk tuoj, 
įdėk už 4c. štampą, gausi farmų Ka
talogą ir kolonijos Mapą. Adresuok 
taip: (16)

ANTON KIEDIS & CO.
Peoplcs Stato Bank Buildir.g 

SCOTTVILLE, MICHIGAN.

II

b

lietuviai Kriaučiai
Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
Iivalome, sutaisome ir išproei- 

name senus.
Vienintelė Kriaučių kompaniia 

So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL 
Todėl, kurie norit pa; išjudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO. ||
278 Broadvay. So. Boston. £

Aimi.no


v

IŠRADĖJA i 
U 
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Milionus dolerių žmonės dasidrbo per naujus ir gerus h,i L DIMUS, ta proga 
nam; gal būt turit kokį išradimą dėl užpatentavimo, gal r.otite ‘‘ką i'rarii 
kai patarimų ir vedėjo išradimų: "ką išrasit” ir ”kaip užpatentuoJ.” kv. i 
Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame dykai. — Rašykite Ii

ib

, ta proga gali būti kiekvie- ! 
reikalaukite nuo musų dy

ki, kvienam išsiųsim dykai. — 
eiuviškai. į ’oile kurį musų ofisą: 

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE. (NS.)
3G9 Broadway, New’ York. Bairister Blg. Washington, D. C.

UTIM ADTCTIVI tuos tinksus nuo i° nUluUillullAa,.ia.i:ii’-tų ir j».PatĮ n.uv«st“iš' i simiegot. V ot kaip buvo.
"Dabar musų komandieris 

belangėje, neteko žvaigždės 
nei pištalieto ir laiko ji ma
nydami, kad jis yra džer- 
manų šnipas. Mes jokiu 
spasabu be tavo pamačies 

i atpirkti jam

EXTRA KABLEGAMAS 
MAIKLO TĖVUI.

PER JO MYLISTĄ LOJE- 
RĮ DŽIAN BAMBĄ.

Šlovingiausis svieto loje-
• ri, Džian Banba!

Kadangi tu esi geografi
jos žinovas ol-triu, žinom 
kad tik iu negali padaryt 
misteiko velug kablegramų 
siuntimo, tai mes mušame 
tau bevielini tilifoną ir pra
šome, kad kuogreičiausiai 
muštum kabliogramą musų 
garsingam vyčių generolui 
Maikio tėvui, o už tavo pa
tarnavimą mes tau sykiu 
prisiunčiame freitą šlico iš 
Milvaukės. Musų kablio-! 
gramas i 
taip: (drovesnis

”0 dabar tegul bus pagar- liauską. 
bintas Jėzus Kristus, su ta
vo atsakymu ant amžių am
žinųjų Amen.
”0 dabar glauniausias mu

sų generole, mes Amerikos 
vyčjų. 24 rota papuolėme i 
didžiausi trubeli - 
zvodnas komandi

negalime atpirkti 
žvaigždę ir pištalietą. Jau 
trečia nedėlia dirbame 
stokjarduose kelbasas, bet 
da nėra jokios nodiejos, kad 
užtektų, dėlto mušk glau
niausias musų generole kab
liogramą musų polis-steiši- 
ran. kad jie mums atiduotų 
musų komandieriaus tink
sus.
”0 dabar lik sveikas kaip 

ir mes liekame didžiausia
me nubudime, ko ir tau iš 
ščyros širdies žičiname.

"Vyčių 24 rotos porueni- 
kai.

Prie spaviedninki
Syki viena jauna mergi 

na besispaviedoma pasakė 
šitokią nuodėmę:

— Tėveli dvasiškas, su- 
griešijau, labai sugriešijau, 
tik sarmatinuosi sakyt.

Kunigas užkaitęs sušuko:
— Sakyk, sakyk, nes Die

vas visų griekų' neatleis.
— Tėveli švenčiausias — 

vieną sykį mane kryžius už
gulė...

—Žiople? Reikėjo pabu
čiuoti.

—Tai kad jis mane bučia
vo...

—Girdėjau, tamsta norite 
paimt auginti svetima 
ką?

—Taip. Bet vaikas 
būti tykus, nemokantis 
luot ir bartieš.

—Tai mano vaikas kaip 
tik bus tamstai atsakantis, 
nes nuo pat gimimo yra kur
čias ir nebylys.

vai-

turi 
me-

Penki Eubnai.

mano 
man, 

kunigas 
kryžių nuo 

Tasai ma-

Įdomi istorija.
Chicagoj vienas 

draugas pasakojo 
kam, jo nuomone, 
Bučys nuėmė 
juodojo organo,
no draugas kalba kartais ir 
daug mikčiodamas.

Jis pasakojo:
........... ”K-kunigas Bučys, mat ge- 

turi skambėti ši-j naų auklėtas ir trrr-uputį 
už kunigą Mma- 
Jam buvo nejau

ku, kad ten, kame Mmma- 
liauskas su kompanija 
nnnusireikalauja, kyšotų 
kryžius ššš-ventas. Tai jis 
ėmė kryžių ir nutraukė. 
Ddabar daug patogiau. Da
bar, kad tik Makauskas, at
kas iš jo kk-kompanijos, tu
ri pr-pr-prigimtą 
Bučys linksmai

—Go ahead...
Kkodylas. nuo 

šššiap žmonės nosis užsiima, 
kunigui Bbučiui nei kiek 
trr-trriubelio nedaro.

Ale kkunigas Makauskas, 
tai jau toks Ddievo sutvėri
mas, kad jam vis rrr-ro- 
džiau po kryžium atsitūpti. 
Ne tiktai po kryžium: jis 
savo rr-reikalą ir bažnyčioj 
atlieka. Viešai. Dagi tyčia 
ssusikviečia buri davatkų ir 
šššpitolninkų, kad jos ir jie 
ppasiklausytų, kaip jis ten 
Pono Dievo namuose darys 
prrrrr - prrrr - prrrelekciją, 
argu kaip jis tai vvadina:: 
kkonperrrr -perr - ferrrren- 
ciją. Cirenijušas.

musų
. .. lierius pa

puolė i pieną. Ale mes pir
ma norime tau apznaimint, 
kaip toji neščestis mus pa
tiko. Musų zvodnas koman
dierius per tai kad jau se
nas buvo neužtekiinai krab- 
ras, tai mes -sustreikavom 
ir davėm jam saktį. Į jo 
pleisą mes paskyrėm naują 
dailų ir smart vyruką, di
džiai pasfgarsinusį savo fai
lais ir mušimais cicilistų — 
(nors nemušė jų savo šoble. 

jo liežuvis da 
šoblę). Taipgi 
tau pasakyt, 

naujas zvodnas

I

i
i

reikalą, 
atsako:

. kurio

Tai tik nudavimas.
Išblyškęs, apdriskęs 

suvargęs darbininkas atėję: 
fabrikon prašo darbo, 
vaizda 
ninko 
damas 
foremoną sako:

—Gademit, geras iš jo bu
tų aktorius. Kaip gerai jis 
nuduoda vargšą.

ir

Ūž- 
pasižiurėjo Į darbi- 

stovylą, susičiaup
iu atsisukdamas i

U
u

I
I
I

I

Ant UI 
akmens

Gc- . >«:
rv ‘:. t ..Le. 
UŽ4V. 
n.'kv < eurpv 
ravjiMia ču'.-i 
tavu-, vi::,su 
ant 20 n • *>j a > 
ksauLu tu !► 
Labui teir.ntr. ■ 
važiuojantisrn* 

reikia visuomst
GvuraniuotM

__ ipatingas jia^iulyji-
M-s išsiųsime šį laikrodėlį ant

- i
i

4

j®

ale visviena 
geresnis už 
mes turime 
kad musų 
komandierius labai mokin
tas. Jis žino, kad buvo nei 
tris inkvizicijos — o bet jam 
liežuvio gyvam neištraukė 
— jis taipgi žino, kad ten 
augštai, augštai — da augš- 
eiau džermano cipelinų — 
sėdi ant savo sosto su ilga 
barzda viešpats ir koman
duoja saulę, žemę ir visus 
kitus tinksus, kad taip butų 
kaip yra, kad butų šviesu ir 
tamsu, kad butų mergos ir 
bernai ir viskas kas reikia 
—o, baigas, mes sakom tau, 
jis labai daug žino, žino net 
kodėl katinas papučia ir už
riečia uodegą katę pamatęs 
—sy. Ir štai šitokio tai ge- 
rojaus mes dabar netekom!

”Jam atsitiko neščestis 
akurat taip kaip ir tau mu
sų glauniausias generole. 
Ve kaip buvo: Tu žinai, su
laukus šventų velykų—di
džios linksmybės dei katali
kų—musų komandieris pri
sivalgęs ir atsigėręs šven
tinto, užsimanė nueit ant 
baliaus. Patamsiai ėjo ir ne
matė, kaip nuėjo ne Į vyčių, 
ale cicilikų susirinkimą, 
kur tie nedaverkos taipgi 
linksminosi su mergom šok
dami Musų komandieris 
būdamas geriausiame upę, 
norėjo visus išvaikyt ir v i- 
sas mergas sau pasilikt, ale 
nedaverkos pamatė žvaigž
dę ir pištalietą pas musų 
komandierj ir pašaukė dė-

FHozofiškai.
Filozofas pamatęs vagi 

vedamą kalėjiman sušuko:
—Nelaiminas žmogau ’ 

Kode! nepasirūpinai likti 
didžiuoju vagiu, o šiandien 
gladijatoriai policistai ne
valkiotų kaip niekšą, bet ant 
savo rankų nešiotų.

I

i
I
I

Tėvas už vartų.
Sykį vaikas ėjo išpažin

ties ir tėvas sykiu vedė jau-; 
tį parduoti. Nusivarė jautį, 
prie šventoriaus ir tėvas su 
jaučiu pasiliko už vartų, o 
vaikas priėjęs prie spavied- 
nyčios pradėjo žegnotis: 
"Vardan dievo ir sunaus ir, 
dvasios šventos, amen.”

Kunigas: — Na, o kur tė
vą palikai.

Vaikas: — Tėvas su jau-į 
čiu už vartų paliko.

Lakštingalos Vaikas.

Juokdarys daktaras.
Moteris:—Mano vyras 

vakar išsisuko sau koją. Ką 
ponas daktare tokiame atsi
tikime darytum?

Daktaras:—Tą-pat, ką ir 
tamstos vyras darė—šlu
buočiau.

vpatfrvYai 
j žmonėms,

.kr&s laikas 
<nt 20 metų.

’ a*?. U. - —_----- . . .
■dekvieno adrtso už $5.75 C. O. D. ii 
•ersiuttimo kastus, su teise jums vi- 
ką peržiūrėt. Jei busi ueuziranėdin- 
♦s. n«‘m<«sėk nė cento. AtuiuinJtitV 

jus nžmokėtumėt uz tokį pat laikro- 
(ėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Luisui auksuotas lenciūgėlis ir ka
utis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

EIC^LSIOR WATCH CO.WC Atbenseom Bldg. CH1CAGO. ILL 

Tikros lietuvišUs 999 
Trejos Devinerios.

•i v
įtekmę gydyme įvairių ligų. 
>0 centų pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stamp<>mis arba įvy
nioję tvirtai į popiėrą 5Cc. įdėję į ge
rą konvertą. Adresas:

Reikalaujame Agentų. (?)
THE LITHUANIAS Hp.IL ORDER MUSE 

3343 So. Halsted st., 4
Chicago, IH
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eipKite atidą ant musų 
rekordų. Su vėliausio 

kambantį balsą.
pa laryti, pas mus yra dėl 

____ ■ didelis pasirinki

mo kataliogo — dykai. Pri- 
Taipgi musų krautuvėj par-

muziką ir d. 
bia Graaiafc 

išduoc 
viski record: 
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| “Keleivi#” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kuriu pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sujyg kra 
sos taisyklių priversti busią: 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti ^Keleivi” kaipo tik
rai darbinin1 i^ką faikrašiį. 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininką rei
kalus.

Mainydami adresą būtina; 
turit priduoti ŠEN AJĮ b 
N AL J AJĮ adresus. To liepa 
darius, permainyt adreso
galima. Mainant adresą už 
enka parašyt atvirutę, 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkti- 
juo.ia ir prilipina tik už lc. 
markę. Pvrstęgime visus, 
kad tokią laišku niekados ne
siustu, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c^. 
kitaip 
reikia 
tui.

Redakcijos Atsakymai.
K. Petrikienei. — Kadan- 

organizacijų 
"Keleivyje” 

buvo jau plačiai aprašyta, 
tai protokolo nespausdinsi
me.

Motkos vaikui.—Aprašy
mo apie diskusiją ”juodo 
katino su prakalbininku” 
nedėsime, nes iš aprašymo 
negalime suprast ar tai sa
tyra ar "atsitikimas.”

Juozui Naudžiui. (Chica
goj) — Apie užpuolimą ant 
kunigo žinutės nedėjome. 
Gal pranešite kaip areštuo
tųjų teismas užsibaigė.

P. Pempei—-Jūsų "ligos 
įspūdžių" sunaudot negali
me. Grąžiname.

Ateiviui.—Dei stokos vie
tos justi korespondencijos 
pirma patalpini negalėjome, 
dabar perdaug pasenus. 
Rašykite daugiau.

Gudriam geniui. — Apie;» 
katalikų dievų valgymus i i 
nedėsime. (g

- JL . - -

gi kairiųjų 
konferencija

Nauji raštai.
Daktaras iš Prievartos, 

trijų veikmių komedija, 
vertė Ona Alytienė, išleido 
"Tėvynė," New York.

Eiles-Dainos. Tai yra rin
kinėlis Juozo Rainio eilių, 
išleistas ”Ateities,” So. Bos
tone. Skaitymo 32 pusla
piai, kaina 20c.

a ........... —

Klaidos pataisymas.
Pereitam "Keleivio” 

meryje Įsibrovė stambi
ceriška klaida. Straipsne
lyje ’Tndijonų balba,” pas
kutinėj eilutėj pasakyta, 
kad žodį Dakotą „vokie
čiai” ištaria Lakota. Turė
jo būt ne "vokiečiai,” bet 
„vakariečiai” (vakaruose 
gyvenantieji indionai) taip 
taria.
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Pirk Laikrodėli?

i

| EXTRA!—

ĮjIi

i:

Šioj gadynėj nieks negali ap
sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodėli 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 nąjieškau agentų 
Mass. valstijoj. Patirimas ne
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte).
Galima lengvai uždirbt po $20.00 
į savaitę. Kreipkitės.

P. VALUKONIS,
255 Eroadway,
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Yra tik dabar pargabcn 
tos iš It 
pagal 
centą, 
žiu 2' 
vaisių turinčių didžiausią

i jos ir sudėtos 
Dr. Grur.ing re- 
Susidedu iš švie- 
gntunkų šaknų ir

J 
Kaina
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THE iMAGIC SHOR I 
P;.-.n:s Anur-koj lictuvyr uždėjo n-cj:jcs į 
dirb.-.’.vę. Dirba v'.sciių itulo* daiktus. Jei | 
aori jpiū:: štukų katalogu, prisiąsk štampą J 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip: j
TJ'E MAGIC SMOP, ’

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS. ?

H

i

Hotel Sterling |
Lietuviškas Hotelis

Lietuviškas hotelis 12 pt kap.
Lietuviai, kuriems reikalas 

yra apsistoti, arba turėti reika
lus

HRIDGEPORT, CONN. 
apsistokite švariame lietuviška
me Hotelvje. Vieta tikrai puiki 
ir prieinama lietuviams. Čia 
gaiima pernakvoti, pavalgyti, 
išsigerti visokių trunku ir parū
kyt.

Kambariai parsamdami vienai 
nakčiai, ant ilgesniu laiko, ar
ba ant visos sąvaitės.

HOTEL STERLING 
TUOS SAGEVIČIUS SAVIN.’ 
Crescent avė. Cor. Sterling st., ‘

BRIDGEPORT, CONN. Ų
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KRAUTUVĖ

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO 
TUS PASJUVAM PIGIAI IR GERAI.

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
M2 W. BROADWAY,
60. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21012

DUOKIT PASIŪT MUMS^
Užtikrinant, kad Jus suėėdjsit p:n:.rx U 

turėsite GRAŽIUS RUBL'S. Mes ilsta 
materijų iš gerųjų firmų ir prirueruojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko čmcgaua 
ii vaizdas ir būna tvirtesni

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ

! E. J. Mažeika

Taipgi užlaiko

a. GALLIVAN C0
Užlaiko genaus;

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

132-365 2i>d st„ Ss. Erstcu.

Ei, Vyrai, Visi Pss

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, Iii 
visokias rųšies Alaus, Degtinės r 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 8rca1way ir 259 D Streats # 
SO SOSTON. MASS.

Siutus ir kitokius

<Momr> *nę wT»prTT?rxryy>rirrryw
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visokius

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

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

iiiI 
j 

, So. Boston, Mass. Į;j

t AR NORI. KAD MERGINOS 
■I MYLĖTŲ?

Jeigą *<ip, tai nusipirk

KREST KENDŽIŲ,
/l)o Ji niekad nepamirš jus, 
.■';kendžių gardumas priverčia ją 
į; jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
įn visados Lowney’R C r ėst Ken
edžių. Jeigu negali gaut kitur, 
į 'tai prisiųsk mums dolerį, o 
k gausi vieną svarą geriausių 
' ! Amerikoj išdirbtų kendžių. 
j;; Gerausias agentas Bostoną.

K. ŠIDLAUSKAS
;į( 225 BROADVVAY,

SOUTH BOSTON, MASS. «
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’ > džiausią atyda.

■ į Gyduolių
■■ pasauline vartoji taipgi visados 
i į randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, Savininkas
18 Brcadway, So. Bcstcn. | \ 

Galite reikalaut ir per laiškus, $ j 
o mes per ekspresų gyduoles at- 

; i siusime.
xacooooicw>xrr i^ict3£<co3iaeie»sį

Teisingiausia Ir Geriausia
Sutaisom Receptus su di-1 

, II
# Lietuvos atvožti ar amerikoniški

, - --------* L------
'' pasanlije vartoj 3

***Xior£*3K:riCt *;M6mci9ieMcic?3t

APTIEKA I
i REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE- i 
! JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKO^ 
i Jų tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, tai į 
į) rašykite žemiau padėta adreso, prisiimant 25 o, 
Htaoiaus apturėsite.

nežiūrint
-------- --- -------------„i. « į
galite gauti, kokias tik 
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TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA

I

i
i.'

VINCAS J. DAUNORA, Apfekoriiu 
229 Bedford Av*-, Brookljrn, N. Y.

Kampa, North 4-to» gatvės. Gb

Susideda ii 27 įvairių gydančių žolių ir šaknų.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu dėl skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalin^, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemerų, 
dieglius šonuose; krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį «tą gydančių 

augmenų užmerkti j viena kvortą čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti*po puse stiklelio 
arba mažiau.
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REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITlį 
NEUŽMIRŠKITE TŲ. KURIE DABAR KENČIA BADĄ.

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresų;

PEBĖGĖLIAMS i RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

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

LAIVAKORTES j Tisas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČITJS

253 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.



KELEIVIS. . 7

(FELJETONAS).
I

Lietuvai turi būt duota 
įjulmybė ir sutrr^inios 

jos žemes iki Kara- 
(Koeniicsberuo). 

vardai aiškiai iiudi- 
senovėj tenai buvo 
žemė.” Šliupas.

Pradėjus lietuvių diplo
matams rūpintis apie išga
vimą Lietuvai 
bes, skaitau rei 
nai paduoti kc 
kų faktų, kad 
kaip plati musų I 
ri būti.

Musų pirmiejie tėvai bu 
vo Adomas ir Jieva 
atsirado visa žmonių gimi 
nė. Bet atsirado 
maištininkas — velnias, ku-l 
ris dangų j t pačia i ė revoliu
ciją, norėdamas Dievą nu
mesti nuo sosto, bet nepa
vyko jam tasai velniškas 
užmanymas. Po to neapken
tė jisai viso, kas Dievo, o ne 
jo padaryta. Patiko jam 
Jieva, privyliojo ją su obuo
liu, c ta pagundė Adomą, už 
nepaklausymą liko jie be 
abuolių, velnias-gi nustojo 
kojų, dabar turi šliaužioti, 

pasiverčia gyvate, 
ir Jie vos vaikai ne-: 
nuogi vaikščioti, o! 
dykai niekas nebe- > 
Istorikai tyli apie' 

buvo ro- 
ir

nepr 
viso: 
iiauėiaus 
Kaimą 
ja, kad 
lietuvių

latą istoriš- 
■ie žinotų, 
Jetuva tu-

T * * .
iŠ l'.l

ienas

jeigu
Adomo 
begali 
obuolių 
duoda, 
tai, kokiam krašte

Maižis žinojo, 
kalbą vartojo 

Apie ro- 
nurody- 

apie kal-

jus, nors 
nemini, kokią 
musų protėviai. 
Jaus vietą turime 
mus, nors menkus, 
bą — nė jokių. Jeigu tat 
žinotume, tai butų lengva 
nusekti, kokia tauta yra 
Dievo sutverta, o kokia jam 
atžagaria tapo, žinotume,

Vie- 
wu liu- 
, kaip 
kaiu iis 
—1M va_ 

eilė

klausi-

atžagaria tapo, 
kam garbė -pripuola 

užsiiikusis
velnias tyli 
Nepasako, 1 

, čiulbėjo. Todėl ve 
laikais Gidei 

prakaitavo 
galvojo išrišimui tų
TV-, ■>-

Garsus Prūsų 
c-ras Bruožis; 1885 
rutės” šusirin kim 
pranešimą, 
dė. jog rojus 
voj, netoli Adomiškių kaimo 
(sodžiaus), ir Adomas su 
Jieva lietuviškai kalbėję. 
Veikalas nespausdintas; vo
kiečiai apšaudė JĮ ligoniu, 
vienok jisai ir dabar tebe
tvirtina, jog rojus yra Prū
suose, jog Adomas ir Jieva 
— lietuviai. Juk ir jų var
dai lietuviški. Adomas pa
eina nuo žodžio ėdu, 
mas; c Jieva — tai juk me
dis. Pagaliaus Adomiškių 
vardas s 
įkurtojo

Daug 
žmonės 
prastam 
Adomas 
tai ir

nintelis • 
dvtojas 
gvvatė. 
su Jie va 
lesniais 
mokslininku

lietu.vis 
Bv- 

laikė 
nuro- 

Lietu-

*3m.
Q

kuriame 
buvęs

o 1 n
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S. Baracevicius.
GRABORIUS.

Patudoju visuore nrplinkin’.uo»»* 
mieii tuose.

PATARNAVIMAS CLZiAS 
IR PIGUS. 

Dideli palaidųjų už 45 doleriue.
* už 15 <loL

Afi i 3 1) A 

t

Pard’Kxhi Paminklus ir K viz
itas. Užlaikau automobilius grei 
tam susinėsimai. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu greičiau, uegu vieti
niai graboriai, nes mane automo 
bilius stovi visados ant kelio.

S. BaraeeviČhis
25S Broadway, So. Boston. Maaa. 

Telefonas: So. Boston b59-J.
et“

H
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savęs, nes Vidunas jam yra: 
artimesnis, negu socialistų; 
kuopai. Bet p. B. V. prive-i 
dė ir antrą „faktą” patvirti- i 
nimui padaryto soc. kp. už-i 
metimo. Jis nurodo, kad 
pirmojo L. Š. F. skyriaus (jį 
La\vrence’o Lietuviai visuo
meniškai įsteigė) pirminin
kas „Bolis išvažiavo, su L. i 
Š. F. skyrium dalykai tapo 
neužbaigti, ir dievai žino, 
koks likimas buvo su socia
listų fondu.” L. Š.F. skyrius 
buvo visuomenės, ne socia
listų; jo komitetas buvo iš
rinktas per visuomenę, ne 
per socialistus; jo komitetas 
susidėjo iš tautininkų, kleri
kalų, bepartyvių ir vieno so
cialiste M. Bolio, bet ne vien 
scc’alistų. Bet, daleiskime, 
kad jis ir butų buvęs socia
listų. tai visgi jiems ant ge
ro išeitų—galėtų pasigirti, 
kad jie pirmi pradėjo rūpin
tis šelpimo reikalais. Daly
kai neužbaigti? Lai p. B. V. 
pasižiūri į pereitų metų 
"Laisvės” No. 11, o ten ra
dęs paskutinę atskaitą pa
matys, kad dalykai užbaig
ti.

Kalbėdamas apie debatus, 
jis sako: „jeigu Lietuvių . 
Dr-jos (Tokios draugijos 
Lavrence nėra.—S. V.) de- 
legatai-debatoriai nebūt lie
tę kitų draugijų ir dargi ne
pravardžiavę, tai ir ir aš ne
būčiau lietęs...” Storai me
luoji. brolau. Pirmiausia 
kalbėjo fondo pusės debato- 
rius. Jis jau iš pat pradžių 
pradėjo sakyt, kad „cieilistų 
kp. sutvėrė savo fondą,” kad 
„ciciiistų kp. dėl politikos 
Įstojo,” kad ”cicilistų kp. pa
ti išėjo,” žodžiu, tik apie 
”cicilistus” be tvarkos kal
bėjo. Antras kalbėjau aš. 
Mano visas lietimas draugi
jų buvo toks: ”Viena jūsų 
pusės draugija aukavo 100 
dol. su išlyga, kad socialistai 
butų prašalinti.” Jums rei
kalaujant, tą draugiją įvar
dijau. Nei aš, nei kiti dau
giau draugijų nelietėme. 
Bet Vaitkunas atsistojęs 
vien tik ant socialistų leido 
visokias nesąmones: kad jie 
visuomeniškus pinigus iš
eikvojo; iš kur jie atsirado; 
kad jie ”kaip čigonai be na
mu” ir t. p. Pats muša, pats 
rėkia.

P. S. Šį atsaką buvau pa
siuntęs į ”V. L.”, bet dėl jo 
ilgumo atsisakė talpini. 
Daugiau. į p. B. V. melus ne
atsakinėsiu, nes jis jau aiš
kiai melagiu pasirodė ir to
kiu pasilieka. ’S. V.

Parmos!! |
Išdalinta po du akeriu nuvaly- «' 

ta žemė, viena karvė, dvi kiaulės, «! 
ir 12 vištų, ant labai lengvų iš- » 
mokėjimų. Sitai tai yra Jūsų gy- J 
venimo laimė. Mes turime 60,000 ( 
akrų žemės. Galite pasirinkt sau ), 
vietą prie miestelio ir mokyklos. (j 
Mes norime čia sudaryt naują ~ 
Lietuvą. Ji

Sanbcrn Company į
% Lithuanian Colony Director «>

EAGLE R1VER, W1S. į
(Jr

I

Beto mes randame Mažo
joj Azijoj kitas lietuvių tau
tas; karus, lydus, lykus (lu- 
kius), prygus ir tt. ”(žipo- 
nas” p. 21),

Iš ten persikėlėm ant 
Dunojaus. Ten randame 
dakus (dzukus), getus. 
„Gyvenęs ilgus metus (nuo 
S m. po Kristaus) tarp lie
tuviškų gėtų Tomkų pilyje 
(netoli nuo šios dienos Var
nos Bulgarijoj) rymėnų 
dainius P. Ovidius Naso. 
kuriam męs kalti esame ap
stingu žinių apie to laiko 
sentėvius musų, o kursai 
buvo lietuviškos kalbos iš
simokinęs ir lietuviškai tū
lą knygą eilėmės parašęs, 
vadino kovo (Marto) gar
bintojais sentėvius musų' 
(„Žirg.” p. 20). Tas pats 
Ovidius ”su didele pagarba 
minavoja įpatybes dvasiš
kas to musų karaliaus.”

Basanavičius su plunksna 
rankoje vadžiojo musų pra- 
tėvius iš Azijos per Balka
nus, pro savo buvusią bu- 
vainę pagaliaus į Lietuvą.

Dalį lietuvių buvo nuve
dęs į Vitaliją (Italiją) 
(„Žirg.” p. 27), paskui į Vo
kietijos šiaurę (” Varpas” 
1896 N. 6), o dar pirmiau? 
atkariavęs buvo Lenkijos 
miestus vieną po kito. Juos 
apgyvendino 
Taipogi buvo

vystė priešinga lietuvių bu- 
r.ui. Tas dar niekis — jie 
nugriauna visą lietuvystę.

Musų priešginiai atkak
lus, jie velija paeiti iš bez- 
Ižionės, negu iš Adomo, ar

ba neturėti visai tėvų, kad 
tik nebūti lietuviais. Bet 
musų geni j ūkai pasakė 
aniems: ”Galite kilti iš bež
džionės ar iš molio, iš kurio 
padirbo Dievas Adomą, 
man lai vistiek, apie tai ne
siginčysiu, bet aš parodysiu, 
jog jus lietuviai.— Kaip ne- 
kreipsite, iškur savo kilimą 
neišvedžiosit, vistiek lietu- 
vmiės neišvengsit, kur nelį
sk, lietuviais pasiliksit.”

Dalį šitų prižadų geni ju
kai išpildė. Jie lyg Maižis. 
kuris su lazda rankoje ve
džiojo žydus iš Egypto že
mės, taip ir jie vedžioja lie
tuvių protėvius iš krašto Į 
k 'aštą ir lietuvina juos; jie. 
amžinai bejieškodami, kla 
joja mislimis po plačius kra
štus ir apgyvendina lietu
viais.

šitame savo darbe geni- 
jukai turėjo pirmtakunus 
kaip antai: Akieleviče, Nor 
butas ir kiti. Bet jų visų 
čionai nenagrinėsiu. Pasi- 
kakįsiu 3 tos krūvos teoriją 
atstovais, visi trįs „dakta 
rai,” t. y. gydytojai: Basa-! 
navičius, J. Šliupas ir Pieta
ris. Pastarasis yra jau pirm 
kelių metų miręs, kiti dai 
gyvi, veikia tėvynės labui ir 
laukia manęs ateinant 
idant išvaduočiau ir pa 
minklą pastatyčiau.

J. Basanavičius yra para 
šęs daugybę gilių mokslin
gų veikalų, kurie suteikia 
gyvą versmę žinios ir man- 
drybės. Vienų citatų—bala 
gyva!

Jisai darodė, jog visos 
tautos, kurios nuo Balkanų 
ir Mažosios Azijos iki da 
bartinei Lietuvai gyveno 
yra lietuviai.

„Žirge ir Vaike” (iš! 
18S5 m.) Jisai parodo, Joį 
„musų sentėviai apgyveni 
dar 2,000 metų Kristui ne 
gimus Mažąją Aziją, salas 
Aigijos marės, visą Balka 
nų pusiausalį (Graikiją 
Serbiją) ir šiaurėn nuo upė.- 
Dunojaus (Vengriją ir Ru- 
meniją)” (pusi. 5). Trum
pais bet aiškiais sakiniais 
aprašytos jų kelionės. „Lie 
tuvių sentėviai yra išėję iš 
Augštosios Azijos, kur jie 
drauge su Indais ir Avestė- 
nais gyveno... Skyrentis lie
tuvių proseniams su In
dais, lietuviai traukėsi ii 
platinosi į saulėlydį, nešda
mi iš tėvynės būdą, dabą ii 
apšvietimą, kokį jau buvo 
įgiję... Kelias lietuvių tau
tos, į saulėlydį einant, gulė
jo per Mažają Aziją, iš kur 
jie veik per marę Europon 

■ persikėlė ir čion girias nuo 
amžių suaugusias, deginda 

i mi, trakus de! orės trakin- 
! darni, apgyveno pirmučiau- 
: šiai tą žemę, kuri senovėje 
Trakija vadinosi. Iš čion 
lietuvių sentėviai apėmė 
Graikiją ir kitas žemės... 
Sunku paženklinti laiką at- 
ėiimo pačių lietuviu Egyp-

’tan” (p. 28—29.)
Trakai — lietuvių tauta, 

tik vėliaus jų dalis apsi
gyveno Vilniaus ir Su
valkų gub. Augštos kultū
ros buvo tai žmonės. ”Pa
gal liudijimą Tukydidžio 
(gimęs 471 m. pirm Kris
taus) graikiškai rašiusio, 
bet kurio tėvas Olorius bu
vo lietuvis ir mažą dalj 

! Trakijos valdė, sentėviai 
I musų tos gadynės lygumo- 
; se gyvenanti į karę joti jo
je, o gyventojai kalnynų — 
į pėsti ėjo” (p. 19—20). Tra- 
! kų lietuvystę beto stigavoja 
daugybę lietuviškų vardų ir 
pravardžių, kuriuos dar ir 
šiandien Lietuvoj teberan-

Į 
i

i

g Jieva — ta 
Pagaliaus 

tvgavoja Adomo, jų 
lietuvystę, 
laiko 
daėjo 
išrišimui 

su Jieva 
visa žmonija susi 

da iš lietuvių. Reikia tik 
siems Įkalbėti meilę tėve 
kalbos, ir Lietuva užims vi 
są pasaulį.

Ir ramus tasai mokslas. 
Galima butų pavadinti kon- 
servatyvišku, arba pagal 
naujausių berods falšyvų 
madų — krikščionių demo
kratų. Kas tiki i Dievą, ti
ki į rojų, į venią bekojį, Į 
Adomą ir Jievą vaikščio
jančius nuogais ir valgan
čius skanius obuolius, tas 
yra tikras lietuvis, nes kaip 
sako kn. Tumas C Vilniaus 
Žinių” N. 271 1906 m.) ka
talikystė su lietuvyste arti 
sujungtos. Nežinota tatai 
pirmiaus. Keli garbės go
dus vyrai, atmetanti Dievą, 
panaikino rojų, nebepažįstą 
Adomo ir Jievos, o tuomi at
meta žmonijos lietuvystę. 
Vienu sykiu sugriauna pui
kų rūmą, taip vargiai pa
statytą. Jie užsikrėtė klai
dingais mokslais dr pradėjo 
juos sėti Lietuvoj. Jie už
miršo, jog socializmas ne
dera lietuviams, jog bedie-

A V

I

praėjo, kol 
iki tok:arr» 

Jeigu 
lietuviai, 

dė
vi-

■>

i

lame, kaip antai; Sitis, Ži- 
baitis, Bruožis, Kardaitis, 
Mankus, Papulis ir t.t. (p. 
26—7) „Trakai buvo stip
riausiai romėnų kareiviai” 
(p. 19); lietuviai taippat at
sižymėjo karėje rusų su 
turkais, skaitome kitoj vie
toj. — O kad vienog netu
rime lietuviško rašto iš anų 
laikų, tai galima išaiškinti 
tuomi, jog "kaip šiandien 
pas mus lenkiška, taip se
novės Trakijoj graikiška, o 
vėliaus rymiška kalba buvo 
Išsiplatinus, įpačiai tarp ba
jorų ir pylėse..." (p. 26). Ne
pyki vienok drebėjo priešai 
iries lietuvius. Taip „žmo
na. jog prieš vieną tokių 
ietuvių, vardu Spartoką, 
vadovų rymiškų vergų ta- 
ousį, nemenkai drebėjo ry- 
.nėnų galybė!” (p. 27).

Nuo senų laikų žinome 
.raku garsingus darbus. Sy
kį kovojo graikai su trojė- 
lais dėl gražiosios Alenos. 
Trojėnai — tai lietuviai. Jų 
miestas vadinasi Trojai ar- 
ja Iliona. „Lietuviškoj Ilio- 
įoj jau tuomet mokėta auk
są su auksu suvyrinti”.

Graikai turėjo būti lietu
viais, nors Basanavičius ne- 
lori ar nedrįsta juos lietu- 
zinti, kad ir augščiaus pats 
mini, jog lietuviai užėmė 
Graikiją. Graikų karaliai 
Akilius, Aaišius, Nestoras, 

ar ne lie-

K

Diemedis ir kiti
.uviai ?

„Trakai ėjo pagelbon sa 
zo broliams trajėnams’ 
(Žirg. p. 16).

Lietuvoje. 
užkariautos 

mažos tautos ir tautelės jo 
rašte ”Etnologiškos smulk
menos.”

(Toliaus bus).

POLEMIKA IR KRITIKA.
LAVVRENCIEčIŲ NESU-isingai aprašė debatus ”Ke- 

TIKIMAI. įleivio” No. 7.2 Tai jau ne
---------- e ! musų tame kaltė. Mes to 

Atsakas i p. B. Vaitkuno Į korespondento nežinome ir 
’už jį neatsakome. Dargi 

Len ne taip jau neteisingai 
>uvo aprašyta, kaip p. B. V. 
cituoja.” Jis sako, buk ko- 
espondento parašyta, kad 
). B. Vaitkunas debatuose 
sakė: „SLA. kuopa pavo
gė nuo LDK. 60 dol.” Ko
respondento gi parašyta 
’socialistų kuopa,” o ne ”S. 
L.A. kuopa.” Apie pirminin
ko įgaliojimą aš korespon- 
ento klaidą pataisiau ”Ke- 
eivio” No. 9. Kaip J. Kur
as ”lygino” debatų rengt
us prie „gatvinių žmonių” 
r „valkatų,” lai skaitytojai 
jasižiuri į ”V. L.” No. 9.

„Atėmimą kąsnio duo- 
ios„ B. V. remia tuomi, kad 
’kada L. D. Ko-tas rengė 
jikniką, tai rengėjai sude
rėjo (žodžiu) 
kempę’ 10 dol., 
)aėmė 13 dol.” 
iokių derybų nedarė, nes tu
rėjo paskirtą kainą, ką at- 
siųstasai delegatas V. ž. 
(antras į susirinkimą neat
ėjo), būdamas bendrovės 
nariu, gerai žinojo. Bend
rovės protokole apie išleidi
mą kempės taip užrašyta: 

; ’Kaina paskirta sekančiai: 
paprastomis dienomis — 
$23.00 ir bendrovė duos po- 
licistą; subatomis — $13.00 
ir su policistu.” ši kaina ne
buvo mainoma jokiai drau
gijai, nežiūrint ar policistas 
pribūdavo ar ne. Tokiu bu
du socialistų kp. nėra atė
musi jokio „duonos kąsnio,” 
atpenč, ji suteikė tą ”kąs- 

Visuomenei nį,” paremdama tą pikniką.
Apie išeikvojimą 60 dol. 

B. V. remiasi tuomi, kad 
„pernai 31 d. liepos... vienas 
delegatas užsipuolė ant kito 
(K. Viduno), kodėl tas nea
tiduoda I. W. W. unijos sky
riaus pinigų...” B. V. deba
tuose metė dėmę už kokius 
ten pinigus ant socialistu 
kp., o K. Vidunas ar turi ką- 
nors bendro su socialistu 
kp.? Nieko. Lai tad B. V. 
prisiima Viduno kaltę ant

polemiką.
”V. L.” no. 12 pasairod'-' 

p. B. Vaitkuno atsakas (iš 
dalies) į LSS. 64 kp. reiks 
•avimą „Kel.” no. 7 (ten bu 
zo pasiūlyta 120 do'l. už pri 
rodymą, kad LSS. 64 kp. yr; . 
šeikvojusi 60 dol. visuome 
aiškų pinigų)x kuriame n< 
įtek atsakyta į reikalavimą 
.dek nauju melagysčių ir iš 
kraipymų pridaryta, kuri-, 
užtylėti jokiu budu negali 
ima. Jis nepaiso, kad melą 
pu reikės likti, bile tik so 
eiaiistus apšmeižti; bet kuo 
net reikia socialistų ”suk 
ybes” prirodyt, tai ir už pi 
aigus negali.

Ponas B. Vaitkunas pra 
ižioje savo „polemikos” ja 
pradeda dalykus kraipyti 
sakydamas, kad fende ”kie 
kviena draugija turi 5 de 
egatus,” nors jis, kaipo fon 
io pirmininkas, turėtų žino 
.i, kad LSS. 64 kp.. ALTS 
12 kp. ir Birutės Kliubas tu 
ri tik po 3 delegatus. Te 
liaus sako: ”...kaip tik Lie 
tuvos Sūnų ir Dūk. D-ja pri 
siuntė tris savo atstovus so. i 
eialistus, tai Jau nuo to lai 
ko ir prasidėjo ’ermyderiai • 
šelpimo fonde.” Delko tic^j 
„ermyderiai” kilo, p. B. V.| 
nesako nei žodžio. Toki<| 
tuščias, niekuo nepamatuo j 
tas pasakymas neturi ver ! 
tės. Aš irgi apie tai čia ne ’ 
kalbėsiu, nes daug vieto; 
užimtų.

Į LSS. 64 kp. reikalavimr 
jis sakosi mažai atkreipsią?; 
atydos, nes: ----- ;-
mato jūsų kreivatikybę kas 
link Lietuvos reikalų, lais 
vės ir šiaip nei šiokių, ne: 
tokių darbų...” Ką p. B. V. 
šiuo sakiniu norėjo passa- 
kyt, tai ir geriausis kalbos 
žinovas negalėtų suprasti. 
Pagal jo sakymą išeina, kad 
Lietuvos reikalai, laisvė ir 
šiaip nei šioki nei toki dar
bai yra tas pats.

Ponas B. Vaitkunas sa
ko, kad tūlas J. B ka netei

I

už socialistu 
bet paskui 

Bendrovė

■

>.3
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Tel«phon«: Bark Ii>>

DAKTARAS

I Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS.

PRITAIKO AKINIUS.
Vahutdoi:

Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

41> BOYLSTON STR.
Saite 419, 439 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS. •

<

I J. M ATBUS ii 
! SALONAS IR RESTAURACIJA. l|
i e*—ri-J f

ii

ii.

>
11
< i

Sveiki perinusios rųšies gėritrai < ] 
ir užkardžiai. Pate resvi roas prie- j 

lankus. j

Parankiausia Lietcviika aiciga. h!

J. MATHUS
11341 Broadvay. So. Bcaion. Maaa. (Ii

Geriausi ns Lietuvio

Paprastas Pasikalbėjimas 
apie Amerikoniškus 
Laikrodėlius

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

A

Du iš 18 
Modelių

Pasiklausk 
Pardavėjų

WAT£RBURY

Radiolite $4Plain Dial $3
Akmenuotas su kitų 
brangių laikrodėlių 
ypatybėm, kaip geras 
varpstis, šriube'iai ir 
tt. Gvarantuotas.

Rodo laiką patamsy]. 
Rodyklė ir numeriai 
žėri- su radiumu. Lai
ko daugiau 10 metą.

Dyspepsijr. ir Nevirinimas, Jakus Negalės, Teisingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai). 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tanristnš 
namuose už labai mažą užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie rausi) 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkiu 
ir chronišką ligų kaip Syfilis arlia Kraujo užnuodi
jamas, Odes Lįgcs, Ckmorea, Nerviškas Nusilpninąs, 
Sukrekejino Sfriktara, Pūdės bei Inkstu Negales 
ir ligos Lytiškai-šlapimo orjanu, kurios vyrus taip 
taukiai kankina.

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

A5 noriu susipažinti su kiekvienu ser
gančiu. Lietuviškai kalbančiu vytu ir tno- 
tere pasaulye. Ai noriu, kad jie mare 
žinotų. Kaipo teismeą draugą Ir geredari— 
kad žinotų kas aš čsą| —kuomi aš esą—ka a3 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad ai užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugel), daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. AŠ atidžiai studijivau Ir :!rinėjau tas se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias liras, taip 
sunkiai gydomas ir apie kuciaa kiti daktarr.i 
taip mažai žino. Al noriu, kad. kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisė.- 
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir reiadanu. Panusiųsdmkito mano Dykai 
Dūsautą K nyrą ir skaitykite maco pra- 
Dcfiizaa vilties.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAL

<>
Pa’-s'siųsilinkito k»pjją tos knygos šiandien. Joje pasa

kyti aiškus faktai alkiojo, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtari tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip j: ras gali būti sugražinta jurų senų laikų svai- 
kc.ta. stiprybė i~ yyvingumas, jis turite tuo jaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siuskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai paradyta aut dytai duodamos "tnyges 
kaperio, ejančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai sždirbtv.s 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą Į svei
katą ir pasinaudokite jo3 laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimą priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI KNYGOS KUPINAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. RUSSELL PRICE Co., L.11O1 -9 So. Cllatcn 8tn Chicago, UL 
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

paėta jūsų brangią racdikališką knygą.
Vardas Ir pavardė
Gatvė ir No............
Miestas Valstija
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Vietines Žinios
Rusijos revoliucijos pami

nėjimui tarptautinės 
prakalbos.

Balandžio 15 d. People’s ; 
Temple svetainėje buvo 
įvairių tautų Bostono socia
listų surengtas apvaikšėio- 
jimas Rusijos revoliucijos, j 
Pirmininkaujant buvusiam i 
Anglijos darbininkų vado
vui William T. Coyler atsi
buvo visa eilė prakalbų. ■ 
Pirmiausiai kalbėjo rusų 
kalba A. Yanišev, išparody-Į 
damas, kad dabartinė rusų 
revoliucija nėra tai socialėi 
revoliucija, bet negalima 
jos pavadinti nei buržuazi
ne revoliucija, nes buržuazi
ja persimetė jon, spiriama 
sukilusių darbininkų ir 
jiems pritariusios kariume
nės spėkos. Kalbėtojaus 
nuomone, tikroji Rusijos 
revoliucija da priešakyje, 
todėl proletariatui reikia 
dėti savo pastangas, kad 
neleidus buržuazijai už
grobti proletariato laimėji
mus.

Antras iš eilės kalbėjo lie
tuvių kalbėtojas, L. Prusei- 
ka. Perbėgęs Rusijos atsi
tikimus, jis išreiškė viltį, 
jog Rusijos proletariatas, 
kurio eilėsna stojo paleistų 
iš katorgos ir tvirtovių šim
tas tūkstančių politikos 
kankinių, įgavo didelę spė
ką ir buržuazijai tą spėką 
nuveikti jau negalima, kada 
ir kariumenė stovi revoliu
cionierių pusėje.
• Finas A. Boman, buvęs 
Suomijos seimo narys ir da
bar užimantis Amerikos 
suomų laikraščio "Rajvaa- 
ja” redaktoriaus vietą, savo 
kalboje nurodė, kad ir 
Amerikos kapitalistų politi
ka nesiskiria nuo visų Eu
ropos imperijų politikos. 
Revoliucijos aušra aušta 
ne tik Rusijoj, bet ir visa
me pasaulyje, neišskiriant 
ir Romos popiežijos bažny
čios.

Žydiškai kalbėjo S. Fried- 
rnan, išparodydamas kuo 
buvo Rusija carui viešpa
taujant — kad. tai buvo kla
nas ašarų, kraujo, tamsos ir 
kančios, kad iš to "pragaro" 
turėjo sprogti perkūnai, ku
rie caro sostą į šipulius pa
vertė, o ant griuvėsių užple- 
vėsavo žmonijos išganymo 
socializmo Raudona A ėlia- 
va!

Ypatingai nuosaki, aiški 
ir gilios minties prakalba 
buvo daktarienės Antonet- 
tes Konikov. Savo dailiu 
amerikomškai-anglišku ak
centu kalbėdama, jinai api
pasakojo Rusijos idėjos 
žmonių ilgus kentėjimus ir 
nenuilstančią jų kovą už 
liuosybę, dėlto jie šiandien 
švenčia savo pergalės 
triumfą. Ateis diena, ji sa
ko, kad raudona Socializmo 
vėliava užplevėsuos ir ant 
Washingtono kapitoliaus.

Visų kalbėtojų kalbos da
rė gilius publikoj įspūdžius, 
dažnai buvo perpinamos 
trenksmingais publikos ap- 
laudismentai. Reporteris

Suspirgo verdančiame 
aliejuje.

Mead-Marrison amunici
jos fabriko j East Bostone 
16 balandžio sprogus ver
dančio aliejaus rynai Er- 
nest Sperie iš Cambrid- 
geaus likosi mirtinai su- 
spirgintas, Daniel Harvev 
ir Edvin Jameson gana pa
vojingai apšutinti.

Už nelaimę jau suverčia
ma kaltė ant pačių darbi
ninkų. sakoma, turbut vie
nas jų užsistojęs ant rynos 
ir toji trukusi.

Rvnos trūkimas labai iš
gadino ir kitus, kurie ma
ne, kad pasidaro ekspliozija 
ir pradėjo bėgt iš fabrikos, 
bet greit paniką nuramdy
ta.

J-

1 Katalikai meldžiasi už karę.
Kardinolui O’Connelliui 

įsakius, visose katalikų baž
nyčiose 15 d. balandžio bu
vo "patriotų” diena.” Ka
talikų kunigai sakė pamok
slus apie karės reikalingu
mą ir agitavo žmones eiti 
jon. Katalikai meldėsi, kad: 
Dievas padėtų patriotams 
naikinti, kas pasaulyje da 
likos nesunaikinta.

I

Sumušė žmogų, kad neatsi
stojo prieš vėliavą.

Perc-itoj seredoj Gaiety 
teatre buvo toks atsitiki
mas. Parodžius ant scenos 
vėliavą, muzika pradėjo 
griežti patriotišką meliodi- 
ją. Susirinkę žmonės atsi
stojo, bet vienam geriau pa
tiko sėdėt ir jisai iš kėdės 
nesijudino. Patriotams tas 
nepatiko ir jie nutarė "pa
mokyt” jį. Išeinant iš teat
ro jie pagriebė žmogų ir 
sunkiai jį sumušė, bet, kaip 
vėliau pasirodė, sumušė vi
sai nekaltą.

Valstijinės konstabuliarijos 
bilius atmesta.

Massachusetts vastijos le- 
gislaturon buvo įneštas bi
lius, kad valstijos didmies
čiuose įvesti valstijinę kon- 
stabuliariją, tai yra raitąją 
policiją, kuri daugelyje 
Jungtinių Valstijų didmies
čiuose jau yra užsitarnavu
si sau vardą "kazokai.'’ 
Massachusetts valstijos le- 
gislatura šiuo žvilgsniu pa
sirodė demokratišesnė. 
kadangi įnešimą apie įvedi
mą valstijoje kazokijos at
metė.

Subatoj bus vaidinama 
"Erškėčių Takais.” *

Šią ateinančią subatą, ba
landžio 21, Dudley Opera 
House teatre LSS. 60 kuo- 
pa loš labai gražų veikalą 
"Erškėčių Takais,” 5 aktų 
dramą iš Lietuvos studenti
jos gyvenimo. Verta ma- 
tvt kiekvienam, nes tai dai- 
lės žvilgsniu vienas gra
žiausių veikalų.

Iš visų dalių Didžiojo 
Bostono atvažiuoti teatran 
tik vienas penktukas. Va
žiuot reikia eleveiteriu iki 
Dudley steišino. Ten pat ir 
Opera House teatras.

Dar Bagočiaus paskaitos.
Balandžio 19 d. vakare so

cialistų svetainėj Bago
čius skaitys paskaitą temo
je "Palaiminti tamsieji am
žiai.” Paskaita bus viena 
įdomiausių. Susirinkite 
kuoskaitlingiausiai.

BRAZILIJA RENGIASI J 
KARĘ.

Telegramos iš Brazilijos 
rodo, kad tenai eina didelis 
prisirengimas prie karės. 
Valdžia jau ginkluoja tavo- 
rinius laivu ir gali būt, kad 
neužilgo bus apskelbta Vo
kietijai karė, kurios žmonės 
būtinai reikalauja. Ūpas 
prieš vokiečius labai esąs 
pakilęs. Rio Janeiro mieste 
minia užpuolusi vokiečių 
laikraščio spausuvę ir, jei 
ne policija, butų ją sunaiki
nus.

PAKELIA 50,000 ALGĄ.
Bethlehemo plieno kom

panija, kurios fabrikai ran
dasi Sparrows Point, Md., 
Steeltone, Labanone ir 
Bethleheme, Pa., paskelbė, 
jog nuo 1 gegužės pakelia 
50,000 savo darbininkų al
gą 10 nuošimčių.

BILIUS PRIEŠ VOKIE
ČIŲ NATURALIZAVIMĄ.

Kongresmanas Bake? 
įnešė atstovų butan bilių, 
kad Vokietijos ir kitų prie
šingųjų Amerikai valstybių 
žmonėms neduoti pilietiškų 
popierų.

LINKSMUS ŠOKIAI!
Rengia Brightono Jau

nuomenės Draugija subato- 
je, 21 balandžia-April. 1917, 
Lietuvių Kooperacijos sa
lėje, 26 Lincoln st., Brigh- 
ton, Mass. Prasidės nuo 7:30 
vakare ir tęsis iki 12 nak
ties. Grajis J. Morkūno or
kestrą ir So. Bostono, To
dėl meldžiam visus atsilan
kyti kuoskaitlingiausiai.

Tikietai nebrangus: vy
rams 35c., moterims 25.

Komitetas.
"KARDAS"

Numeris 3-čias išėjo ąią 
sąvaitę ir toliau eis regulia- 
riškai. Šį sykį susivėlino 
delei kilusių nesusipratimų 
už mašinas, ant kurių "Kar
das" buvo spausdinamas. 
Ta priežastis ateityje jau 
nekenks, nes "Kardas” da
bar bus spausdinamas ge
riausiai įtaisytoj lietuvių 
spaustuvėj Amerikoje.

"Kardas," yra tikras kar
das, kovoje su tamsos ele
mentais, ir todėl prašome 
Laisvės Draugų paramos, i 

"Kardas” metams—$1.00: 
vienas numeris ant pažiūros 
—10c.

"KARDAS"
251 Broadvvay,

So. Boston, Mass.

TEATRAS

Erškėčių Takais
PENKI V AKTŲ DRAMA

Stato scenoj L.S.S. 60-ta kp. ateinančioj subatoj,

21 Balandžio-April,1917
DUDLEY

OPERA H0USE TEATRE,
113 Dudley St., Bostone.

Prasidės 8 vai. vakare.
Veikalas yra vienas gražiausių. Perstato žmonių 

gyvenimą nuo saulėtos kūdikystės iki žilos senatvės. Savo 
scenomis, dainomis ir poezija-daile, žavėte-žavėja. Jis 
verta matyt kiekvienam. Visus kviečia RENGĖJAI.

Puikus metinis

BALIUS!
Rengia So. Bostono Lie

tuvių Labdarystės Draugi
ja, bus ketverge, 19 balan- 
džia-Apr., 1917. Prasidės 
antrą vai. po pietų ir trauk
sis iki vėlai naktyje, Lietu
vių Salėje, kamp. E ir Silver 
gatvių, So. Boston, Mass.

Visus širdingai užprašo
Komitetas.

mosties•
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampomis. (17)

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

f

A. ABAZORIUS PERSIKĖLĖ.
Pranešu visiems .savo kostume- 

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

A.
301 E st..

visiems .savo

JUOZAPAS Zl’PKAUSKAS.

ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI U2KV1EC1U SAVO

TAUTIEČIUS IR PRIETELIUS AT

SILANKYTI PAS MANE

j
i

Trr?;

“Velnias Išradėjasv

HARRISON CO.
662-672 WASHINGTON ST.

su kuria esrni surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų.
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, ka
da pirksite SIUTĄ, APSIAUTALĄ, DRABUŽIUS AR PASI
PUOŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUS. 
Pas mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Musų 
pavasariniai siutai ir apsiauta'.ai vyrams ir jaunikaičiams jau 
gatavi ir padirbti pagal naujausių madų ir stilių. Mes galime 
pritaikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas butų sunku, 
nes musų noru yra užganėdint musų rėmėjus, kad juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip 
daugelis kitų musų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie 
musų sųžiningų patarnavimų. Jeigu katras būna neužganėdin
tas, tam su noru grųžiname pinigus be jokio klausimo.
MUSU KAINOS VYRIŠKU IR VAIKINAMS SIUTU NUO 

$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.

S. H. HARRISON CO
662-672 Washington Street,

BOSTON, MASS.

krautuvę ant 301 
Lietuviškos salės.

(?) 
ABAZORIUS, 

So. Boston.

E

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

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 ..............................
Kraujo Valytojas ..............
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo

Ypatingai geros šios gyduolės:

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunciame 

visokias,

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

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

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

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

Aptieka

I)

I!
Perfumos visokių gėlių, 25c., 50c.. 75c., $1.00. $2.00 ir daugiau.

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių R 
paslaptingų ir kitokių ligų. (Į

Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas ; 
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus į)

sąžiniškai patarnauta.
VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI įj 

nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktaru.
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiusim «| 

jums ekspresu. ;
Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

Itl

t f

(( 

a

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

1.00 
1.00
50c

75c
1.00

$1.0b

Tel.: 8787-J

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir VckiškaL 
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryta. No 

2 iki 3 diena, nuo 7 
8 vakare.

821 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

M. ANDRIUšIUTĖ, 
MOTERIŠKU RUBU SIUVĖJA.

Geriausia
Lietuviška

I

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias 
DRESES ir KITUS RUBUS 

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

Tel. S. B. 2134-M
324 E street. kampas Brnadvay

j: 226 Broadway, Kampas c st. fo. gestas, Mass. |
i

!

Dykai 26 dalykai tikrai “Rogers” Dykai
i

Stebuklinga proga gaut 26 “Rogers” stalo dalykų dykai

3-JŲ AKTŲ LIETUVIŠKA OPERA
Muziką parašė gerbiamas KOMP. MIKAS PETRAUSKAS 

“Gabija” stato pirmu kartu Bostono 
scenoje

Sub., 28 Balandžio-April, 1917
Prasidės lygiai 8 vai. vakare.

Grand Opera House
U72.94 Washington St., prie pat Dover St. Elevatoriaus 

Stoties, Bostone.

Šios Operos muzika neišpasakytai graži. Perstatyme dalyvauja 
didelė Orchestra 30 muzikantų ir skaitlingas '"Gabijos” Choras su keliais 
vietos ir iš kitų miestų pakviestais pagarsėjusiais daininkais-solistais. 
Pamatysite kaip Velnias išrado degtine, o žmonės ją gerdami kaip nuke
liauja pragaran. Ateikite visi! Tikietai nuo 25c. iki $2.00.
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