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Metas X IT

Rusijos Darbininkų ir Kareivių Taryba smarkiai susikirto su dabartine valdžia
Valdžia buvo priversta nusileisti. Dabar visa Rusija randasi Darbininkų ir Kareivių Tarybos rankose. Darbininkai įsteigė 
savo Taryboje departamentą susinešimams su užsieniu. Bato da, Tarybos nariai įėjo ir valdžios sąstatan. Visame vadovauja 
socialistai. Nutarta užtraukti valstybės paskolą revoliucijos reikalams. Rudenį bus sušauktas Įsteigiamasis Seimas. Rusų ka

reiviai daro su vokiečių kareiviais mitingus; jau visas menuo, kaip Rusijos fronte nesišaudo.

Darbininkai norėjo prašalint dabartinę valdžią/
Tarp Rusijos proletariato šaukti tą memorandumą da- 

ir dabartinės valdžios Įvyko bar jau nėra kaip. Sąjungi- 
smarkus susirėmimas, kuris ‘ 
pasibaigė darbininkų laimė
jimu.

Buvo taip.
Dabartinė valdžia išsiun

tinėjo 1 gegužės sąjunginin
kų valstybėms memorandu
mą, kur aiškinama dabarti
nės Rusijos valdžios pozici
ja. Miliukovas tenai aprei
škia, kad ”musų priešinin
kai pastaruoju laiku pradė
jo sėti musų sąjungininkų 
tarpe neužsitikėjimą, buk mų, 
Rusija darysianti atskirą ‘ 
taiką su centralėmis valsty
bėmis.” Tas esą netiesa. 
Rusija esanti pasiryžusi 
kariauti iki pilniausios per
galės. Laikina Rusijos val
džia esanti giliai Įsitikinus, 
kad priešas bus sumuštas, 
kad sąjungininkų pergalė 
padarys tai, jog ateityje ka
rių visai nebus ir tt.

Šito memorandumo tikslas 
buvo suraminti sąjunginin
kus; pranešti jiems, jog Ru
sija nori kariauti.

Tuo pranešimu baisiai pa
sipiktino Rusijos darbinin
kai ir kareiviai. Petrogra
de jie tuojaus įtaisė demon
straciją ties dabartinės val
džios buveine. Kareiviai ir 
darbininkai nešė raudonas 
vėliavas su parašais: "Šalin 
Miliukovas ir Gučkovas!” 
”Šalin dabartinė valdžia!” 
”Mes karės nenorim!”

Susirinkusi minia parei
kalavo, kad dabartinė val
džia arba atšauktų paskelb
tą savo memorandumą ir 
praneštų sąjungininkams, 
kad Rusija nenori jokių už
kariavimų nei atlyginimų, 
ar kad ji tuojaus pasitrauk
tų nuo vietos.

Užsienio ministeris Miliu
kovas išėjęs ant balkono 
pradėjo Į susirinkusius kai- 
boti *

"Piliečiai ir kareiviai! 
Kada jus šaukiat ’šalin Mi
liukovas,’ tai apie save aš 
nepaisau, man tik baisu, kad 
tas neužkenktų Naujai Ru
sijai. Pagalvokit, koks Įspū
dis pasidarytų užsienyje, 
jeigu mes atsimestume nuo 
sąjungininkų? Siųsti jiems 
kitą notą dabar jokiu budu 
negalima. Dabartinė val
džia velyja geriau atsisaky
ti nuo savo vietos, negu da
ryt tokį žingsnį, kuris galė
tų atnešti valstybei liūdnų 
pasekmių. Valdžia gerai 
supranta savo atsakomybę 
prieš šalį ir dėl tos atsako
mybės ji yra gatava rezig
nuoti, jeigu to reikėtų.”

Toliaus Miliukovas pa
tvirtino premjero Lvovo pa- 
Petrograde darbininkų pu- 
sakymą, kad memorandu
me buvo išreikšta vien tik 
dabartinės valdžios nuomo
nė. Kitokio tikslo memo
randumas neturėjęs.

ninkai galėtų tuomet supyk
ti. Pyktis gi su sąjunginin
kais Rusijai butų pragaiš-' 
tinga. Toks darbas uždėtų 
juodą dėmę ant Rusijos is
torijos.

Į Miliukovo kalbą atsakė 
Darbininkų ir Kareivių Ta
rybos pirmininkas socialde
mokratas Čcheidze. Jisai 
nurodė, kad dabartinės val
džios tikslai yra imperialis- 
tiški, ji trokšta užkariavi- 
...... o darbininkai su tuo 
sutikti negali. ”Nei karei
viai, nei darbininkai karės 
nenori,” sako Čcheidze. 
"Jeigu valdžia nenori slėpti 
musų obalsio ’taika be užka
riavimų ir atlyginimų,’ tai ji 
turės tatai paaiškinti vi- 

1 siems sąjungininkams.”
Petrograde pasidarė su

judimas. Prasidėjo demon
stracijos. Visokie biznie
riai, urėdninkai, žodžiu— 
buržuazija, stojo už dabarti
nę valdžią, o darbininkai ir 
kariumenė—prieš valdžią. 
Ant Nevos prospekto susiti
ko dvi tokios priešingos de
monstracijos, tečiaus susi
rėmimo nebuvo. Kariume
nė, kuri saugojo Marijos rū
mus, kuriuose dabartinė 
valdžia laikė posėdžius, ap
leido savo vietą ir prisidėjo 
prie demonstrantų prieš 
valdžią.

Po demonstracijų Darbi
ninkų ir Kareivių Taryba 
per visą naktį turėjo posėdį. 
Čcheidze pasakė: "Dabarti
nės valdžios memorandu
mas parodo, kad ji laikosi 
senosios valdžios idėjų. Rei
kia pavartoti tokių priemo
nių, kad privertus dabarti
nę valdžią aiškiai atsisakyti 
nuo užkariavimų ir karės 
atlyginimų.”

Social-demokratas Stan
kevičius pasakė: ”Jeigu da
bartinė valdžia eis šituo ke
liu ir toliaus, tai mes taipgi 
eisime toliau ir tą valdžią 
areštuosime. Spėka juk mu
su pusėje. Mums užtenka 
tik patelefonuoti, kad šitai 
valdžiai mes nepasitikim, ir 
ji tuojaus turės atsistaty
dinti. Tuomet vieton dabar
tinio ministerių kabineto 
bus pastatyti musų paskirti 
žmonės. Aš sakau jums tai 
todėl, kad parodžius, jog ga
lybė musų rankose.”

Vienas kalbėtojas pasakė 
prakalbą priešais siuntimą 
Į karės frontą naujokų. Jis 
patarė laikyti kariumenę 
sei palaikyti, kurie dabar 
pradeda kovą prieš buržua
ziją.

Ir 2,800 Darbininkų ir Ka
reivių Tarybos narių vien
balsiai pareikalavo, kad da
bartinė valdžia tuojaus at
šauktų pasiųstą sąjunginin
kų valstybėms savo memo- 

At- randumą. kad paskelbtų vie-

I

šai visas sutartis, kokios bu
vo padarytos su sąjunginin
kais prie senosios valdžios, 
ir kad tuojaus eitų prie už
baigimo karės.

Valdžia matydama, kad 
su organizuotais darbinin
kais juokų nėra, sutiko iš
pildyt jų reikalavimą: pa
aiškinti sąjungininkų vals
tybėms. kad Laisvoji Rusi
ja nenori jokių užkariavi
mų. Rusija nori kuogrei- 
čiausios taikos be jokių už
griebimų, be jokių atlygini
mų, tik su ta išlyga, kad vi
sos pavergtos tautos butų 
paliuosuotos.

Darbininkų ir Kareivių 
Taryba šituo valdžios nusi
leidimu pasitenkino. Paduo
ta tuomet Įnešimas, kad iš
reikšti valdžiai pasitikėji
mą. Už įnešimą balsavo 1,- 
267, o prieš—1,232. Taigi di
delio pasitikėjimo valdžia 
vistiek neturi.

Po viso to nutarta per dvi 
dienas Petrograde nerengti 
jokių demonstracijų nei mi
tingų.

RUSŲ KAIMIEČIAI KON
FISKUOJA ŽEMES.

Revoliucijos dvasia Rusi
joj pasiekė jau ir kaimą 
Nesulaukdami, pakol val
džia duos jiems žemės, kai
miečiai patis pradėjo konfi
skuoti dvarų ir bažnyčių že
mes ir dalytis jomis. Tam- 
bovo gubernijoj vienoj vie
toj kaimiečiai apsupo dva
rus ir privertė dvarponius 
pasirašyti, kad jie atiduoda 
savo žemę geruoju. Tokių 
pat atsitikimų buvo Besera- 
bijoj ir Odesos apielinkej.

Saratovo gubernijoj, kur 
kaimiečių konferencija nu
tarė konfiskuoti visas dva
rų, klioštorių ir bažnyčių 
žemes, nutarimas taipgi jau 
vykinama gyvenimam Kai
miečiai paskelbė, kad ant 
konfiskuotų žemių vasaro
jų jie patįs jau sės. Bėda 
tik tame, kad sėklų stinga.

Rusijos dvarponiai ir 
dvasiškija, kurie valdė dide
lius plotus žemės, labai esą 
nusigandę.

VOKIEčIaFŠM AUGIA 
ANGLIJĄ.

Anglija pajuto jau dideli 
pavojų iš vokiečių submari
nų pusės. Per du mėnesiu 

! vokiečiai sunaikino ang
lams 1,600.000 tonų Įtalpos 

i laivų. Per vieną užpereitą 
' sąvaitę vokiečiai paskandi
no 55 anglų laivus. Išrodo, 
kad vokiečiai da gali Angli
ją pasmaugti.

KATARINOS DIDŽIOSIOS 
PAMINKLAS SUTIR

PINTAS.
Katarinos Didžiosios 

bronzo paminklas, kuris sto
vėjo ant Nevos Prospekto 
greta Viešojo Knygyno, ka
reiviams reikalaujant likos 
ištirpintas ant šoviniu.

Rusai su vokiečiais 
perdaug susidraugavo
Rusų generolas Gurko iš

leido Įsakymą, kad rusų ka
reivių susidraugavimas su 
vokiečiais butų tuojaus per
trauktas. Jisai nurodo, kad 
rusai su vokiečiais taip su
sidraugavo, jog vokiečiai 
gali sužinoti visas rusų pa
slaptis. Bet blogiausia esą 
tas, kad kareiviams taip su
sidraugavus, paskui jie vie
ni i kitus nešaudo.

Savo atsišaukime Į karei
vius gen. Gurko sako, kad 
kuomet Rusijos fronte nėra 
mūšių, tai vokiečiai siunčia 
savo armijas prieš francu- 
zus ir anglus, o kuomet jie 
sumuš savo priešininką Va
karuose, tuomet užpuls ant 
Rusijos ir rusai negalės at
silaikyti būdami neprisiren
gę. Jisai sako,- kad tris vo
kiečių divizijos likos nusiųs
tos iš rusų fronto prieš 
francuzus. Gurko atsišau
kia i kareivius vardan pri
slėgtų tautų ir ragina juos! 
pildyti savo pareigas, ku
rias ant jų uždeda Rusijos 
’r sąjungininkų reikalai.
Jeigu reikia, mes turim bui 

pasiryžę parašyti pirmuo
sius Naujos Rusijos istori
jos puslapius krauju," 
baigia Gurko 
kimą.

Serbijos ir Belgijos amba
sadoriai taipgi išleido atsi
šaukimų i Rusijos kareivius, 
orimindami jiems, kad šalis 
nuteriotos ir žmonės kenčia 
baisų vargą, todėl jie prašo 
rusų kareivių, kad nedrau
gautų su vokiečiais, bet da
rytų viską, kad tie vargai 
kuogreičiausia pasibaigtų.

•?

” už 
savo atsišau

1 >uštTwPla7vyno ' Senatorius sako, maisto spekulantus tik iškart. 
OFICIERIU.

Atvykęs dabar Amerikon 
iš Helsingforso laivininkas 
Vvestman sako, kad per re
voliucijos dienas Baltijos 
jūrių laivyne jurininkai už
mušė 400 oficieriu finų sos
tinėj. "Kovo 16 nakti šaudy
mas Helsingforso gatvėse 
išbudino mane i“ 
sako Westmanas. ”Jurinin
kai turėjo surašą visų ofi- 
cierių ir adresus, kur jie gy
veno. Šaudymas ėjo dvi- die
nas. Užmušta išviso 400 

: oficieriu. Užmuštų tarpe 
buvo ir admirolas Napenin. 
Jis išbarė vieną jurininką, 
kuris neatidavė jam pagar
bos. Jurininkas išsitraukė 
revolveri ir nušovė admiro- i 
la Tpėiaiic ič linnsn orvvpn-

1

Svarstant senate maisto i 
klausimą pereitoj sąvaitėj 
priėjo prie karštų ginčų. 
Senatoriai iš farmerių dis- 
triktų nurodinėjo, kad mai
sto Amerikoj nestinga ir 
kad šauksmas apie badą ke
liamas laikraščiuose tik del- 

kad augštesnes kainas• w — . „i tO, kavi uutJicoucj namas is miego, į v)utų gaiima kelti. Visa ša-
lis apimta maisto klausimo 
isterija, o tuo tarpu maisto 
Amerikoj yra tiek ir tiek, 
tik visa bėda yra tame, kad 
tą maistą kontroliuoja mai
sto trustas. Senatorius 
Borah iš Colorados pasakė, 
kad aršiausi Amerikos prie
šai dabar yra ne vokiečiai,

lą Tečiaus iš liuosų gyven
tojų nenukentėjo nei vienas, 

i Jurininkai stropiai dabojo 
Įtvarką.”
4

RUSAI DARO MITINGUS 
SU VOKIEČIAIS.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad visu Rusijos frontu da
bar viešpatauja ramybė. 
Per pastara ji mėnesi rusų 
kareiviai su vokiečiais ir au
strais netik nesišaudo, bet 
daro mitingus ir laiko pasi
kalbėjimus.

STOLYPINO PAMINK
LAS SUNAIKINTAS.

Telegramos praneša, kad 
Kijeve, žmonės sunaikino 
Stolypino paminklą. Šilas 
budelis po 1905 metų revo
liucijos būdamas ministerių 
pirmininku durnoj pasakė, 
kad revoliucionieriam^ 
"kaklaraiščių” (suprask 
kilpų) reikia nesigailėti. Jis 
buvo nušautas Kijevo teat
re ir senoji valdžia buvo pa
stačius jam tenai paminklą.

RUSIJON VAŽIUOJA 
NEKVIESTI SVEČIAI.
Važiuoja Rusijon Įvairus 

revoliucijonieriai ir socialis
tų veikėjai. Juos kviečia 
tenai Rusijos žmonės ir jie 
tenai labai reikalingi dabar. 
Bet važiuoja Rusijon ir ne
kviestų svečių. Štai Ameri
kos valdžia siunčia Rusijon 
komisiją, kurios niekas te
nai nekvietė ir niekas tur
but nelaukia. Tos komisijos 
užduotis busianti, kaip Wil- 
sonas pasakė, duoti naujai 
Rusijai patarimų ir pagal
bą politikos, finansų ir tran- 
sportacijos klausimuose. 
Mat Amerikos ambasado
rius Francis mušė iš Petro
grado telegramą Wilsonui, 
kad vokiečiams nuveikti Ru- 

i sijai labiausia reikia amuni
cijos, gerų geležinkelių ir 
pinigų. Taigi tuo tikslu 
Amerikos kapitalistai * ir 

' siunčia Rusijon komisiją, j 
Ir, tarsi pasityčiojimui iš 
Rusijos revoliucijonierių, 
vVilsonas paskyrė tos komi
sijos galva didžiausĮ atžaga
reivi ir laisvės priešą sena
torių Ellihu Rootą—tą patį 
Rootą, kuris taip pagarsėjo 
savo biliais prieš ateivius, 
prieš išsvajotus jo "anar
chistus,” tą patį Rootą, per 
kurio pasidarbavimą likos 
uždarytos Amerikos durĮs 
visiems nemokantiems skai
tyt ir rašyt ateiviams. Pa
matysim, ar naujoji Rusija 
tik neatsilygins ir jam tuo 
pačiu—ar tik neuždarys ji 
jam savo durų.

I

Į bet savi maisto spekulian- 
.„1. Jisai išreiškė vilti, kad 
dabartinis kongresas neiš- 
siskirstys, pakol neišdirbs 
tam tikro Įstatymo maistui 
kontroliuoti. "Geriausis vai
stas šitokiai spekuliacija’ 
prašalinti, tai lempos stul
pas,” pasakė jisai, kas reiš 
kia, jog tuos sukčius reikia 
ant lempos stulpo pakarti. 
Tečiaus piktadarių nubaudi- 
mas da neprašalintų tos sys- 
temos, kurie leidžia viso 
kiems spekuliantams visuo 
menę plėšti, todėl kiti pata 
rė maisto išdirbystę pa
imti Į valdžios rankas 
Paskyrimas komisijos mai
sto klausimui tyrinėt esąs 
nereikalingas, nes šis klau
simas labai aiškus ir be tyri
nėjimo.

Taip kalbama dabar sena
te. Bet ar bus kas. nors iŠ 
tų kalbų, tai kitas dalykas 
Kalbama paprastai tik dėl 
to, kad nuraminus žmones 
Pakol kongrese sėdės kapi
talistų klesos atstovai, dar
bininkai negali nei tikėtis 
kad žmonių išnaudojimą* 
butų panaikintas arba vi 
suomenės plėšikai nubausti

UŽSIENIO DEPARTA
MENTAS PRIE DARBI

NINKŲ TARYBOS.
Prie Darbininkų ir Ka

reivių Tarybos Petrograde 
Įkurta užsienio departamen
tas. Departamento direk
torium paskirta socialdemo
kratas Skobelevas. Depar
tamentas jau veikia. Jo tik
slas—informuoti užsienį 

. apie tikrąjį dalykų stovį 
Rusijoj, o Darbininkų ir Ka
reivių Tarybą—apie dalykų 
stovį užsienyje. Departa- 

i mentas kas diena siuntinės 
užsienin telegramas per 
Petrogrado Telegrafo 
Agentūrą. Lėšas apmokės 
valstybė.

Darbininkų Užsienio De
partamentas teiks žinių vi
siems darbininkų ir sociali
stų laikraščiams Rusijoj ir 
užsienyje.

Nutarta kas sąvaitė Į 
Stokholmą siųsti pasiunti
nius vokiečių laikraščių par
sivežti.

j

i

REVOLIUCIJOS PASKO
LA RUSIJOJ.

Vėliausios telegramos iš 
Petrogrado praneša, kad po 
visų triukšmų ir demonstra
cijų tenai susidarė koalici
jos valdžia. Jos sąstatan 
Įėjo buvusioji iki šiol laiki
noji ministerija ir Darbinin
kų ir Kareivių Tarybos na
riai.

Šita koalicijos valdžia 
.uojaus rengiasi užtraukti 
oaskolą. Darbininkų ir Ka- 
’eivių Taryba išnešė dėl tos 
paskolos rezoliuciją, kur 
tarp kitako sakoma: Sal
džios pareiga yra remti pl
ūgais revoliuciją, kurios 
tikslu yra atnaujinti tarp
tautinę visų šalių proleta
riato brolybę ir Įsteigti de
mokratinę taiką.”

RUSAI BOMBARDUOJA 
VILNIŲ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad rusų orlaiviai buvo nu
lėkę Lietuvon ir metė Į Vil
niaus vagzalą kelioliką bom
bų. Buvo matyt didelės eks- 
pliozijos.

RUSIJA DARBININKŲ 
RANKOSE.

Amerikos rusų dienraštis 
Novyj M i r” gavo iš Vladi

vostoko sekančią telegra
mą nuo išvažiavusių iš Ame
rikos revoliucijor.ierių:

"Pribuvon. Viskas gerai. 
Rusija—Darbininkų Tary
bos rankose.”

AMERIKA SIŲS KARIU- 
MENŲ FRANCUZIJON.
Šios šalies valdžia jau 

ruošiasi siųsti kariumenę 
karės laukan. Pirmas sky
rius bus pasiųstas tuojaus. 
kaip tik bus apkalbėti siun
timo keliai ir budai. Francu
zų ir anglų karės delegaci
jos nori, kad Amerikos ka-

j riumenė pasirodytų Euro
poje kuogreičiausia. Tas 
priduosiąs sąjungininkų ar- 

i mijoms daugiau energijos 
! ir ūpo, o teutonus tas nugąs
dinsiąs.

ĮSTEIGIAMASIS SEIMAS 
BUS RUDENĮ.

Žemdirbystės rusų minis- 
i teris Šingariov praneša, kad 
Įsteigiamasis Rusijos Sei
mas bus sušauktas vasaros[ 
pabaigoje, kuomet bus pa
baigtas naujas rūmas, kuris 
dabar yra tam suvažiavi 
mui statomas.

KAPITONAS BIJOSI 
SUBMARINŲ.

Amerikiečių kapitonas J. 
ii. York, kuris tarnavo mi- 
lionieriaus Crov-ley laivyne, 
pabijojo submarinų ir atsi- 

. Jam 
siūlo $J.000 algos mėnesiui

PIENAS BUS 15 CENTŲ.
Massachusetts pieno per- . 

kupčiai sako, kad neužilgo sakė plaukti Europon.
......' . sjulo $1,000 algos i..Z____  
laikai, ir dideli nuošimti nuo pelno,!

-

pienas bus po 15 centų kvor
ta. Patriotizmo 1 

Į Džiaugkitės, žmonės.

ŠOVĖ KAIZERĮ.
Per Italiją atėjo žinių, 

kad Berlyne kesintasi nu
šaut kaizeris. J jo automobi
lių paleista 3 šūviai, bet pa-

i<iam kaizeriui nepataikyta, 
šovikas suimtas.bet jis nevažiuoja.



APŽVALGĄ
KLERIKALŲ "PRIN

CIPAI.”
Škotijoj eina du lietuvių 

laikraščiai — „Rankpelnis" 
ir „Išeivių Draugas.” Pir
mąjį leidžia socialistai, pas
tarąjį gi — klerikalai-kuni- 
gai.

Kilus Rusijoj revoliucijai,; 
klerikalai išleido ”extra"' 
savo laikraščio numeri, kuri 
jie paaiškina savo "princi
pus” ir pasako,kaip jie i šitą 
revoliuciją žiūrės. Girdi:

”...Mes. katalikai, iš princi-j 
pto priešingi kruvinai revoliuci
jai. Bet lygiai priešingi žiau-' 
riai biurokratiškai valdžiai, 
kaip ji buvo seniau. Musų at
sižiūrėjimas i revoliuciją turės 
prigulėti nuo jos tolymesnių 
žingsnių. Eis priderančiu ke
liu—naujam judėjimui pritar
sime, eis šunkeliais—nepritar
sime.”

Ko tie klerikalų "princi
pai” verti, tai pasako "Ran
kpelnis.” Jis rašo:

"Vadinasi. 'Išeivių Draugas’ 
’iš principo’ yra priešingas biu
rokratu valdžiai, bet jeigu re- 
voliušu eis 'šunkeliais,’ ne 
kler^JFu keliais, tai jis revo
liucijai nepritars—palaikys tą 
biurokratų valdžią, nežiūrint 
nei to, kad jis ’iš principo’ jai 
priešingas!... ’Iš. Drg.' iš prin
cipo priešingas kruvinoms re
voliucijoms, bet jeigu iš revo
liucijos jis matys sau naudos, 
tuomet pritars jai... Dabar jau 
matome, kad ’Iš. Drg.' ir jo ka
talikų principai neturi jokie 
pamato: jie yra priešingi žiau
riai biurokratų valdžiai, bet jie 
gali ją remti ir paturėti; prie
šingi jie ir kraujo praliejimui 
bet jeigu tas praliejimas atne
ša bent kiek naudos, tuomet 
galima ji lieti be jokio nusi
žengimo.”
Toliaus "Rankpelnis” nu

rodo, kad dabartinė karė 
kruvinesnė ”už tukstant 
revoliucijų,” o tečiaus ne 
„Išeivių Draugas,” nei kiti 
kunigų organai neprotes 
tuoja prieš ją, nesako, kac 

Toks ■ baisus kraujo liejimą: 
yra priešingas kataliki 
principams. Kaip tik atbu
lai:

"Katalikiškos valstybės: Ita 
lija, Austrija ir Francuzija pa 
plukusios kraujais iki kaklo 
jų kunigai laimina einančius 
kraujo lieti, sakyklos pavers 
tos Įrankiu agitacijos už karę 
bažnyčiose prašoma Dievo, kač 
juo geriau sektųsi lieti krau
jas ir t.t. ir t.t. O tuo tarpi 
’Iš. Drg.’ nei nerausdamas gi
riasi savo principais, kurie bui 
priešinasi kraujo liejimui 
Drauguti, daug nuosakiau pa 
darytum, jeigu prisipažintum 
kad tavo principai pirmiausia 
piešingi visa-tam, kas tik gal 
atnešti naudos darbo žmo
nėms, atidaryti jiems akis ii 
paliuosuoti iš biurokratų vai 
džios bei siurbėlių jungo.”
Kraujo liejimui tik vien 

socialistai yra priešingi. Jie 
priešingi ne tik karėms, o ir 
kruvinoms revoliucijoms, 
bet —

"kadangi kitokio Įrankio nė 
ra nuvertimui despotų vai 
džios, tai jie kelia revoliucijas 
tik, žinoma, ne tam tikslui, kac' 
lieti kraują. Iškilus revoliuci 
jai, kraują pirmiausia pradedi 
lieti juodosios spėkos: kariu
menė ir šiaip senosios va'džiot 
palaikytojai.”
ČIGONIŠKAS-„DARBI
NINKO” IŠSISUKINĖ

JIMAS.
Kelios savaitės atgal „Ke 

leiviui” prisiųsta iš Kana 
dos anglų laikraščių pluoš
tas iškarpų. Tose iškarpo
se aprašytas Winnipigc 
lenkų katalikų vyskupe 
skandalas su jauna jo gas- 
padine.

Sutrunpinę tas žinias mes 
išspausdinome „Keleivyje.’ 

„Darbininkui” tas baisiai 
nepatiko ir jis sušuko, kad 
„Keleivis” meluoja. Kana
doj nesą jokio lenkų vysku
po.

Kad susirupinusį savo 
kaimyną suraminus, „Kelei
vis” 17-tam savo numeryje 
paaiškino:

”čia ne 'Keleivio’ prasima
nymai, bet faktai iš teismo re

kordų, kuriuos atspausdino 
Kanados angliški laikraščiai. 
Nuo savęs 'Keleivis’ čia nepri
dėjo nei vieno žodžio; priešin
gai, kai ka dar išleido, nes to 
dvasiško tėvelio darbeliai per
daug riebus, kad visus juos 
galima butų skelbti. Visas tas 
iškarpas, iš kurių tas straips
nis buvo parašytas. 'Keleivio' 
redakcija turi, savo archyve; 
turi net ir to vyskupo fotogra
fiją. Jei 'Darbininkas’ norėtų 
ją išspausdinti. mes galėtume 
.jam paskolint.

"Kun. Kemešio vedamas 
laikraštis sako, kad pas lenkus 
tokio vyskupo nėra ir todėl ji
sai šitą aprašymą vadina melu.
Bet mums nesvarbu, ką pasa
koja Kemėšis savo 'Darbinin
ke.’ Mes remiamės Kanados 
laikraščiais. O jie sako, kad 
lenkai turėjo vyskupą. Jie pa
laipino jo fotografiją ir apa
čioje rašo: ’Bishop Baili, the 
head of the Polish Apostolie 
Catholic Church. \vąs ardeni 
wooer, according to evidence 
introduced today in the trini oi 
John Pizgor...’ Toliaus: ’Sistei 
Francis, the little old womai 
\vho said she went to keep 
house 1'or Bishop Pa ui... on on< 
occasion, after she nad beei 
made a sister, she had seen tht 
bishop holding his new house 
keeper on his knees.’ Kitoj vie
toj anglų laikraštis aiškina 
’Bishop Pa ui is also known a; 
Rev. Alphonse Markievvicz.’ ” 
Iš to, rodos, ir „aklas 

galėtų suprast, kad Marcin 
kevičius vra vyskupas Ė 
kad jis yra lenkų kataliki 
vyskupas. Aiškiau juk pa 
;akyt negalima.

O tečiaus „Darbininkas,’ 
įerskaitęs šitą paaiškinimą 
reikalauja, kad mes jan 
’viešai paaiškintume, kok 
ūkėjimą vyskupas Marcin 
tevičius išpažįsta.”

Vadinas, „Darbininkas’ 
ipsimeta kvailiu, nesupran 
ančių anglų kalbos, ir nu 
luoda, buk jam čia visai ne 
dšku, koki tikėjimą ta- 
nergininkas vyskupas išpa 
’.įsta.

Jei kun. Kemėšis ištiest 
įepažįsta anglų kalbos, < 
nums nenori tikėti, ta 
?alim jam patarti kreipti4 
)as klebono gaspadinę. J 
am paaiškins, kad „Bishop 
hc head of Pdish Apostolic 
Catholic Church”lietuviška 
eiškia: „Vyskupas, Lenkt 
katalikų Apaštališkos Baž 
tyčios galva.”

* Tuomet jis gal supras 
koki tikėjimą tas vyskupą: 
špažįsta, ir „faktų” dau
giau reikalauti nereikės.

DARBININKAI PER
DAUG VALGO.

Ar žinote, kas kaltas, kac 
’iskas pabrango trigubai?

Jus, žinoma, atsakysit 
tad kapitalistai. Bet ta. 
>us nepatriotiškas atsaky- 
nas. Šituo karės metu taip 
taibėti negalima, nes tai.. 
^riešinga vėliavai. Taip ga- 
i kalbėt tik oscialistai, kū
le nepripažįsta tautos. Jie 
•ž viską kaltina kapitalis 
us.

Už dabartinį brangumą 
larbininkai yra kalti. Nesi- 
uokit. Tą atrado vienas la
jai patriotiškas bankierius 
Mevelande. Jis vadinasi 
Vili. Visi patriotiški laik
raščiai apie jį rašo ir džiau
giasi jo patriotišku išvadi
nu. Jis išrado, kad darbi- 
linkai perdaug streikuoja 
r perdaug gauna algos. 
Daug algos gaudami, jie la
jai daug valgo ir todėl vis
kas taip pabrango. Netik 
jabrango, bet ir visai gali 
naisto pritrukti, jei darbi- 
įinkai ne su patriotės ir ne
siliaus taip daug valgę.

Kas reikia daryti, kad 
larbininkai taip daug neval
gytų, tai tas ponas, kuris 
oats rasit ant kiekvienų pie- 
:ų po $25.00 nraėda, nepasa- 
<o. Tečiaus ką jis mano, tai 
iau nesunku dasiprotėti— 
vardan patriotizmo ir vėlia
vos, reikia numušti darbi
ninkams algas.

RUSAI UŽSISTOJO Už 
MOONEY.

„Keleiv io” skaitytojai jau 
žino apie kapitalistų suokal
bį ant darbininkų vado Mo
oney gyvasties. Tie razbai- 
ninkai buvo nuteisę jį 17 ge
gužės pakarti. Bet suokal
bis dabar išėjo aikštėn ir 
Mooney byla bus peržiūrėta 
iš naujo.

Bei Rusijoj, matomai, 
gauta neteisingų žinių, kad 
Mooney jau pakartas. Pa
siremdami tomis žiniomis, 
Petrogrado darbininkai į- 
taisė protesto demonstraci
ją prieš Amerikos ambasa
dą.

Dėl šitos demonstracijos 
pasidarė d^ug kalbų. Ame
rikos kapitalistų laikraš
čiai jau paskelbė, kad „an
archistai” norėjo Amerikos 
ambasadorių užmušti. 
Tiems džingoistams visi yra 
„anarchistai,” kurie tik ne
sutinka su buržuazijos dar
bais. Bet ambasadorius 
dabar paaiškino, kad ant jo 
gyvasties niekas nesikėsino, 
tik buvusi „paprasta” de
monstracija.

Mums gi rodos, kad tai 
nebuvo "paprasta” demons
tracija. šituo karės laiku 
susinėsimas tarp Amerikos 
ir Europos labai apsunkin
tas. Beto, kapitalistų spau
da apie nuteisimą Mooney 
gudriai tylėjo. Jei buvo 
kokių telegramų, tai labai 
trumpos ir prie to da mela
gingos. Jos nesakė, kad 
Mooney yra socialistas, kad 
jis yra labai mylimas dar
bininkų draugas, kad prieš 
’o nuteisimą organizuoti 
larbininkai smarkiai pro
testuoja. Jos tik skelbė, 
kad „anarchistas” Mooney 
yra „atrastas kaltu už meti
mą bombos.”

Ir nežiūrint tokių klaidi
namų žinių, nežiūrint visų 
sapitalistų pastangų ap
gauti pasauli, Rusijos dar
bininkai visgi sužinojo tei
sybę ir nuėję ties Amerikos 
ambasada užprotestavo 
prieš Amerikos kapitalistų 
piktadarystę.

Mums, amerikiečiams, ši
tas protestas "yra begalo 
svarbus faktas. Viena, jis 
jarodo tarptautini darbi- 
įinkų solidarumą ir klesinį 
jų susipratimą. Antra, jis 
mums parodo, kad socialis
tų vadovaujamas Rusijos 
proletariatas moka netiktai 
aamieje vesti revoliuciją, 
bet jis moka gerai tėmyt ir 
orientuotis kas darosi pla
čiame pasaulyje. Dar A- 
merikoje ne visi žinojo (ir 
dabar vargiai žino) apie 
niekšišką kapitalistų suo
kalbį prieš Mooney, o Rusi
jos revoliucijonieriai jau 
sužinojo. Tai labai geras 
ženklas.

PURTOSI NUO RAUDO
NOS SPALVOS.

Klerikališkasai „Darbi
ninkas,” rašydamas apie 
Bostono darbininkų rengi
mąsi prie tarptautinės Dar
bininkų Šventės, sako:

"Šių metų gegužio 1 dieną 
So. Bostono lietuviai socialistai 
mano labai iškilmingai pažy
mėti. Sakoma, kad net 9 lietu
viškos draugijos žada rengia
moje socialistu parodoje gat
vėmis dalyvauti, žinoma, tos 
draugijos yra ar labai laisva-1 
maniškos ar linkę prie socialis
tų. Tarp draugijų yra mote
rišku, kurios nuo vyrų nenori 
atsilikti ir sykiu maršuos po 
raudona vėliava. Katalikai nuo 
tokių 'raudonų pramogų’ laiky
sis nuošaliai.”
Taigi raudonos vėliavos, 

kuri reiškia viso pasaulio 
darbininkų brolybę, katali
kai turi vengti. Ot, tautiš
ka vėliava, kur raitelis kar
du užsimojęs, tai kas kita, 
žmogžudystės simbolas ir 
krikščionybės obalsis: „my
lėk artimą savo” taip ir lim
pa į krūvą...

Na, bet kaip bus, „Dar
bininke,” kad raudona vė
liava dabar virto oficialė su Vokietija.'

Rusijos valstybės vėliava? 
Kaipgi bus. kad ta "raudo
noji pramoga,” Pirmos Ge
gužės Šventė, Rusijoj virto 
oficialė šalies švente? Kaip 
bus, kad visa Rusija liko 
„raudona” ir kad tokia pa. 
turės likti Lietuva, kaip lik 
kariaujančios armijos pasi
trauks?

Kur tuomet reikės dėtis 
katalikams, jeigu nuo "rau
donumo” jie turi laikyties 
nuošaliai ?

AGITACIJA Už PRIVER
STINĄ BLAIVYBĘ.

Amerika pamėgdžioja 
Europą. Visų pirma ji įsi
vėlė europiečių karėn. Fo
tam tuojaus įvedė priversti
ną kareivystę. Dabar pra
sideda kalbos apie bado pa
vojų ir apie panaikinimą 
svaiginančių gėrimų. Už 
priverstiną blaivybę agita
cija eina gana smarki. Spau
da išrodinėja, kiek svaigi
nančių gėrimų pardavinėji
mas kenkia visuomenės 
sveikatai ir kiek jų išdirbi- 
mas prarija javų. „Chris- 
tianian Šcience Monitor” 
rašo:

"Šalia tos biėdies. kokią 
svaigalų vartojimas neša vals
tybei kaipo demoralizacijos 
Įrankis, jis da suėda mums to
kią daugybę maisto, ko visuo
menė nelabai supranta. Iš visų 
Jungtinių Valstijų pernykščių 
javų 118.000.000 bušelių nuėjo 
svaigalams. Iš surinktų stati
stikų pasirodo, kad spirito va
rymui Amerikoj kas metai su
vartojama 32.000,000 bušelių 
kornų. 3.000.000 bušelių rugių. 
5,000,000 bušelių kviečių, avi
žų ir kitokių grudų; kuomet 
aliniai bravorai prarija kas me
tai 10.000.000 bušelių komų. 
37,500,000 bušelių miežių ir 
12,000.000 bušelių ryžių.

"Prie šitų grudų, suvartoja
mų kas metai svaiginantiems 
gėrimams, reikia da pridėti 
kas metai 116.000.000 galionų 
moleso ir 60,000,000 svarų 
apynių. Galima pasakyti, kad 
visos tos medegos maistui ne
galima sunaudoti, ‘ bet gi dar
bas. padedamas viso to paga
minimui, gali būt labai pui
kiai sunaudotas maisto pro
duktų išdirhimui. Negana to 
alkoholis yra aršiausis žmonių 
energijos naikintojas, taigi la
bai kenksmingas visai šalies 
industrijai.”
Taigi agituojama prieš al

koholi ne juokais ir reikia 
tikėtis, kad svaiginantieji 
gėrimai Jungtinėse Valsti
jose bus nanaikinti.c *

KUR JU AUKŲ ATS
KAITOS.

Klerikalu spauda nuola
tos loja, kad socialistai ne
išduoda atskaitos iš surink
tu aukų. Bet tai yra melas. 
Kiek tik socialistai yra rin
kę aukų, atskaitos visuomet 
buvo išduotos.
Klerikalai kalba apie socia

listų atskaitas tyčia, kad 
nukreipus r.uo savęs žmonių 
domą, nes jie patįs niekad 
atskaitų neišduoda. Štai 
„Laisvė” jų klausia:

"O kur aukos surinktos kle
rikalų 'Vilčiai?’ O kur aukos 
surinktos Gabrio biurui? Kur 
aukos surinktos Chicagos klio- 
štoriui ?”
Atskaitų už tas aukas vi

suomenė nematė. Kiek kle
rikalai surinko ir kur tuos 
pinigus padėjo, niekas neži
no.

Negana to, klerikalai 
renka auka<da neva nuken
tėjusiems nuo karės žmo
nėms. Iš tų aukų jie atima 
30 nuošimčių klerikališkai 
savo politikai, bet kokią jie 
"politiką” už tuos alka
niems žmonėms sudėtus pi
nigus daro, taipgi niekas ne
žino.

Klerikalai, išduokit nors 
sykį atskaitą ir parodykit, 
ką jus darot su visuomenės 
pinigais!

Amerikos valdžia, pata
riant Amerikos anglui soci
alistai J. G. Phelps Stokes, 
nuo šiol baus visus tuos A- 
merikos socialistus, kurie 
darvtų įtekmę į Rusijos so
cialistus delei Rusijos taikos

Kairiniu konferencijos i 
mažumos rezoliucija.

Kairiųjų organizaciją 
konferencija, laikyta
Brooklyne 1 balandžio siu 
metų, priėmė devyniais bal
sais prieš keturis d. Kapsu
ko pasiūlytą rezoliuciją, ku
ri turėjo nustatyti musų 
kairiųjų lietuvių organiza
cijų, poziciją linkui rusų re
voliucijos.

Mes, žemiau pasirašiusie
ji, su ta rezoliucija nesuti
kome ir išnešėme kitą, ma
žumos rezoliuciją. Paaiškin
sime, kodėl mes su didžiu
mos rezoliucija nesutikome.

Visų pirma, ji mums pa
sirodė perdaug ilga. Pas
kui, jos turinys daugiau pa
našus i paprastą agitacijos 
lapelį, negu į rezoliuciją. 
Pavyzdžiui, tenai pasakoja
ma, kaip Rusijos proletaria
tas pakėlė raudoną vėliavą, 
kaip jis traukė savo pusėn 
dali kariumenės, kaip nu
vertė carą, kaip kelia revo
liucijos obalsį į kitas šalis 
ir tt. Tokie banalumai re 
zoliucijose vartoti nepriim
ta. Iš kitos vėl pusės, re 
voliucijos istorijos mes da 
nežinom; kaip ji ten ėjo 
kaip Rusijos žmonės kovo
jo, kol kas mes tikrų žinit 
da neturim ir todėl pasakot 
apie tai konferencijos rezo
liucijoj, musų manymu, yra 
labai nenuosaku.

Toliaus d. Kapsuko rezo 
liucijoj sakoma: „Mes pa 
smerkiam tuos socialistus 
kurie paturi buržuazijo: 
valdžią,” t. y. dabartinę ru
sų valdžią, kuri susideda ii 
visų veik srovių, neišski
riant nei social-revotiucio- 
nierių. Musų nuomone 
smerkti Rusijos socialistus 
už paturėjimą tos valdžios 
yra neišmintinga. Viena 
mes tikrai da nežinome, ai 
jie tą valdžią remia ar ne 
antra gi, jeigu jie remia, ta 
gali būt, kad to reikalauja 
revoliucijos strategija. Mes. 
amerikiečiai, nežinome kaii 
dabar Rusijoj dalykai stov: 
ir todėl negalim savo drau 
gams Rusijoj smerkimo de 
kretų rašyti. Pagalios, da 
oartinė Rusijos valdžia yrą 
tik laikina valdžia; už mė 
nesio-kito jos gal jau nebus 
todėl ir šituo žvilgsniu butų 
jau nelabai nuosaku eit. 
prieš ją piestu.

Toliaus d. Kapsuko rezo 
liucija sako: „Monarchija 
da negalutinai palaidota 
demokratiška respublika 
darbininkų klesės teisės ii 
lygios tautų teisės neapsau 
gotos, dvarų žemė nekonfis
kuota ir tt.” Tokią rezoliu
ciją skaitydamas žmogus 
jautiesi skaitąs ne rezoliu
ciją, ne konferencijos iš
reikšta mintį, bet paprastas 
pasenusio laikraščio žinias

Pagalios d. Kapsuko re
zoliucija sako, kad mes rem
sime tiktai tuos tarptauti
nius revoliucinius social-de- 
mokratus, "kurie atmeta 
bendradarbiavimą” su kito
mis sriovėmis. Tuo tarpu 
gi aplinkybės Rusijoj gali 
taip susidėt, kad tokių soci
alistų tenai gali visai nebūt, 
o jeigu bus, tai tik saujalė 
kraštutinių maksimalistų. 
Social-Demokratų Partijos 
didžiuma gali pripažinti rei
kalingu veikti išvien su ki
tomis darbininkų organiza
cijomis. Pavyzdžiui, Rusi
joj ir dabar veikia Darbi
ninkų ir Kareivių Taryba, 
kurion ineina social-demo- 
kratai. Taigi, sulyg d. Kap
suko rezoliucijos, juos rem
ti jau negalima, nes jie 
"bendradarbiauja su kitom 
snovėm.

Viso to delei mes negalė
jome su priimta didžiumos, 
rezoliucija sutikti ir išne-j 
šėm šitokią rezoliuciją: | . ..

"Mes pripažįstam, kad da-. dėl savęs... O štai arti musų, 
bartinis Rusijos politikos per-! Vokietijos liaudis kenčia

versmas yra Vienas svarbiau
siu kb'jsin'ii šių dienų proleta
riato judėjiipe;

"Bet kadangi šitas pervers
mas yra da tik prasidėjęs ir 
revoliuciniam Rusijos proleta
riatui gali prisieiti dar iigai ir 
sunkiai kovoti, kad atsiekus 
kuodaugiausia savo klesai lai
mėjimų ;

”Tai mes visomis savo jie- 
goniis remsime tarptautinių 
socialdemokratų partiją, kuri 
siekia prie kuoplaėiausios de
mokratiškos tvarkos ir visų 
pirmiausia stovi už darbininkų 
klesos reikalus.

"Mes karštai sveikinam Ru
sijos revoliuciją ir labai trokš
tame. kad jos banga nušluotų 
ir kitus Europos sostus.

"Mes esame griežtai priešin
gi kiekvienai tautų karei ir 
trokštam, kad dabartinė Euro
pos skerdynė pasibaigtų kuo- 
greičiausia.”

F. J. Bpgočius. 
M. Duseika. 
St. Michėlsonas.
M. M. Račiutė-Herman.

P. S. Šitos įezoliucijos ko
pija pasiųsta taipgi ir „Ko
vai” su reikalavimu, kad 
LSS. sekretorius paleistų 
abidvi rezoliucijas referen
dumui tų organizacijų, ku
rios kairiųjų konferencijoj 
buvo atstovaujamos. 

Delko vedama kare.
Arba 

kaip jie „liuosuoja” paverg
tas tautas.

Paklauskite gi biie kurio 
kareivio vokiečio ar ruso: 
lelko kariavome? Delko 
dedami kraują žudėme savo 
brolius artimos mums ša
lęs? Delko juos šaudėme, 
durtuvais badėme? Nepa
sakys. Nepasakys dėlto, 
kad ir patys nenumano.

„Ne už serbus užsistojo
me, ir ne vokiečiai ant rusų 
užpuolė. Apie žemės užgrie
bimą mums kalbėjo. Iš- 
jradžių rusų valstiečiai ka
reiviai tik manė: „eisim že
mę nuo vokiečių atimti.”

Bet greit suprato: ne že
mės čia klausimas!.. O kame 
čia priežastis? Ne dauge- 
is apie tai supranta, mažai 
kas tuomi rūpinasi. Nevien 
tik rusai „aklai” kariauja, 
nežinodami aiškiai už ką 
šaudo, duria ar kitu budu 
žudo žmones. Taip-pat ne- 
iino teisingos karės prieža
sties vokiečių, anglų ir fran
cuzų kareiviai. Paklauskit 
jų—kiekvienas kitokią prie
žastį suras.

Vokietijos gyventojams 
pasakė: „Rusai mus užpuo
lė. Rusų kazokai eina Ber
lyno link. Reikia ginti sa
vo tėvynę. Einam numirti 
už musų tautos ’laisvę.’ Ru
sų tauta silpna, ji neįstengia 
nuslopinti savo 'naminių 
priešų’ su parsiduodančiais 
ministeriais. Pagelbėkim 
jiems! Atidarykime kelią 
rusų žmonėms prie žmoniš
kos laisvės, laimės ir teisių 
lygybės !„

Tokią tai giesmę giedojo 
vokiečiams kaizeris su savo 
štabu: vokiečių fabrikan
tais, dvarponiais ir turtin
gais šalies valdonais. Di
džiuma gyventojų, nesupra
sdami jų viliugystės jiems 
patikėjo. Kapitalistų lei
džiami laikraščiai išplatino 
visoj šalyj bjauriausi melą 
apie karę, valdžia įvedė aš
trią karės cenzūrą; nelei
džiama spauzdinti nė žode
lio teisybės; geriausius dar
bininkų klasės draugus— 
žymesnius jų vadovus su
grudo kalėjiman.

Francuzų valdančioji ka
pitalistų valdžia surado sa
vo šalies gyventojams kito
kią karės priežastį. Atėjo 
laikas atimti atgal nuo vo
kiečių užkariautą 1890 m. 
Eizasą ir Lotaringiją. ^Nar
sus garsios francuzų res-i 
publikos piliečiai!... Jus gy
venate laisvės šalyj, jus įgi
jote visas politikos teises

kaizerio nuožmu prispaudi
mą, vaitoja vargų slegia
mi!... Eikime ginti vokiečių 
tautą nuo prispaudėjų! Ka
riaukime iki neišvysime 
kaizerį iš Vokietijos ir pa
kol neįsteigsime vokiečiams 
laisvos respublikos!”

Ir sumanė geroji Francu
zija „išliusuoti” vokiečių 
tautą, kaizerio viešpatavi
mui galą padaryti.

Nuėjo vokiečiai "gelbėt” 
rusus nuo carizmo priespau
dos, o francuzai ’ liuosuot” 
vokiečius iš kaizerio vergi
jos...

Reikia tik atidžiau pasi
žiūrėti aplink ir bus aišku: 
ne dėl minimų priežasčių 
valdžia apšaukė karę, ne dėl 
to kaimynas kariauja su sa
vo kaimynu, dėl ko aiškina. 
Yra kilos priežastys, tikslai 
ir išrokavimai.

Karė vedama ne dėl įvai
rių tautų papročių, kalbų ir 
teisią, o dėl valstybių, dėl 
kapitalistiškų valdžių gro
bio. Kiekviena tokia val
džia užgrobė nevieną sau 
artimą plotą žemės... Kokių 
tik tautų nerasi Rusijoj!

Tas pats ir Austrijoj. Ne
atsiliko ir Vokietija: savo 
laiku ji užgrobė gabalą že
mės Lenkijoj, atsiėmė Dani
joj Golštiniją. užkariavo 
Francuzijoj Eizasą. O "val
dytoja jūrių”—Anglija?
Keno ji neužėmė žemės ir 
žmonių? Ir indai, ir juodvei- 
dziai, ir aust paliečiai, ir 
daug kitų salų gyventojų 
pateko po jos „globa.”

„Didžiosios” valdžios, ku
rios tarp savęs kariauja, 
kiekviena vergia visą eilę 
tautų ir giminių. Rusija— 
žydus, ukrainus, lenkus, 
suomius ir daug kitų. Vo
kietija—lenkus, danus, ir tt. 
Anglija ir Francuzija—šim
tus milionų vergti spaudžia 
kolonijose. Karė vedama ne 
dėl tautų liuosavimo, ne dėl 
laisvės ir teisių prigimtos 
kalbos, ne dėl naudingų dar
bininkų klesos įstaigų. Ne! 
Karė vedama dėl didžiųjų 
valstybių „teisės” pavergti 
kaip galima daugiau sveti
mų tautų, užgrobti vis dau
giau naujų plotų žemės. Ka
rę veda kapitalistai dėl 
pasidalinimo pasaulio tur
tais. Iš "Rankpelnio.”

Kun. Bučys būtinai nori 
savo „Drauge” prirodyt, 
jog jis yra tikras jėzuitas.

Bet kas gi iš to, dvasiškas 
tėveli? Juk klerikalus ir jė
zuitus pasaulis dabar šluoja 
į šiukšlyną! Gaila tik pasiro
dymų.

Broliai klerikalai, ar jus 
tėmijot, kad Kijeve revoliu
cijonieriai sugriovė Stolypi- 
no paminklą. O Stolypinas 
juk tai jūsų prietelis. Jus 
naikinot su juo "kramolą.” 
Ar nevertėtų tad užprotes
tuoti už tokį išniekinimą jo 
atminties?

Lenkų atstovai durnoje 
atidavė savo mandatus.

Tą patį turėtų padaryti ir 
Yčas su Laukaičiu, nes ki
taip revoliucijonieriai pri
vers juos tą padaryti. Su 
caro medaliais jiems vietą 
prie caro.

Tautininkai su klerikalais 
nori neprigulmingos Lietu
vos. Kitaip, mat, jie negalė
tų apskelbt lenkams „vai
nos.” Dr. Yla.

_ •

Washingtono ir visų sy
kiu su juo kovojusių už nu
vertimą nuo Amerikos An
glijos Jurgio III vėliavos at
likti darbai galų gale susi
laukė ir išniekinimo. Ant 
Neprigulmybės apskelbimo 
vietos—Independent Hali, 
Philadelphijoj — užplėvėsa- 
vo Jurgio V-to vėliava.
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

SHENANDOAH, PA.
St. Šimkus suvarytas ožio 

ragan, tautininkams 
nesiseka.

SLA. 23 kuopa 15 d. ba
landžio surengė prakalbas. 
St. Šimkus aiškino kaip lie
tuviai turi užsilaikyti. Prisi
rinko apie 500 žmonių. SLA. 
pirmininkas St. Gegužis' 
kalba 15 minučių ir pasako, 
kad "šioji Europos karė, ve
dama už išliuosavimą mažų 
ir pavergtų tautų.” Persta
tų kalbėti St. Šimkų. Šim
kus kalba apie valandą lai
ko. Džiaugiasi, kad karės 
metu Lietuvos vardas tarp 
svetimtaučių gerai išsigar- 
sino. Ir kotik neverkia, 
kad labai mažai yra gerų 
lietuvių. "Faktais” priro- 
do, kad iš šimto tik 5 yra 
geri lietuviai, kurie prisipa
žįsta lietuviais. Labai ap
gailestavo, kad jo sutverta 
"Liet. Atgaivinimo Draugi
ja” amžinai jau mirė. Kal
bėjo ir apie Rusijos revoliu
ciją, tik nepasakė, kokios 
priežastis tą revoliuciją su
kėlė ir keno spėka caras li
kosi nuverstas, tik išgyrė 
dabartinę Rusijos valdžią. 
Prašė publikos nesigailėti 
aukų, nes, girdi, reikia ne
tik nukentėjusius šelpti, bet 
reikės užlaikyti ir Lietuvos 
ambasadorių (!) • ir kitus 
"reikalingus” žmones (!?) 
Toliaus Šimkus sako: 
"Mums, lietuviams, reikia 
džiaugtis, norėt ir linkėt vi
so gero Wilsonui; pasiųst 
jam lietuvių vardu rezoliu
ciją su gerais linkėjimais, 
nes dabar Amerika stoja už 
liuosybę etnografiškų rube- 
žių." Pagaliaus išsitraukia 
sutaisytą rezoliuciją ir pra
šo, kad publika ją priimtų. 
Rezoliucijos turinys: /’She- 
nandohrio lietuviai siunčia 
ponui Wilsonui geriausius 
linkėjimus ir simpatiją, kad 
dabar Amerika išsitraukia 
kardą...........

"Mes liet, prijaučiam vi
siems Wilsono dabartiniems 
daromiems planams, remia
me juos..." ir tt.

Perskaičius rezoliuciją, 
pirmininkas, St. Gegužis 
prašo publikos, kad atsisto
tų jei sutinka su rezoliucija. 
Tuo tarpu J. Vilkelis papra
šo balso dėl kelių žodžių 
apie tą rezoliuciją. Pirmi
ninkas suteikia jam balsą. 
J. Vilkelis kalba:

"Gerbiamieji! Aš nežinau 
ar mes tą rezoliuciją priim
dami gerai padarytumėm,ar 
gal ir blogai? Ten yra už
jautimas Amerikos apskelb
tai karei. Mes žinom, kad 
dėl Europos kares jau upės 
žmonių kraujo išlieta, milio- 
nai žmonių išžudyta, kiti-gi 
ašaras lieja ir didžiausi 
vargą kenčia. Aš nesupran
tu, kaip Amerika, jei ji ka
riaus, apsieis be kraujo, aša
rų ir kitų karės piktadarys
čių? Jus patįs apie tai pa
galvokit! Nekalbu apie tai, 
ar Jung. Vals. priverstos 
kariaut ir griebtis durtuvo 
ar ne, nes tas kalbėt jau už
drausta... Bet žinau, kad 
karė apskelbta už skandini
mą kapitalistų laivų, gabe- 
nančių Europon amuniciją 
ir maistą, kuomet čion ant 
vietos toks maisto bran
gumas, kad daugybė žmo
nių badauja... Už paskandi
nimą tų laivų, 'musų ’gero- 
ji’ valdžia apskelbia karę!... 
Ar jus. gerbiamieji, tam pri- 
jaučiat ir ar priimsit Šim
kaus rezoliuciją, tai ne ma
no dalykas spręsti. Antra, 
toje rezoliucijoj yra pasa
kyta, kad ’Shenandorio lie
tuviai,’ o man gi rodos, kad 
musų čion yra tik koki 500, 
o Shenandorij lietuvių sta
tistiškai priskaitoma, apie 
12,000, tai kokią mes tiesą 
turim varde visų tų liet, 
prijautimo rezoliuciją Wil-

/

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

I

DAYTON, OHIO. 
Socialistai laimėjo bylą.
Spalio mėnesio, p. m. pra

dedant 22 baigiant 26 dieno
mis čionai buvo visa eilė 
LSS. 245 kuopos surengtų 
kun. M. X Mockui prakal
bų.

Rengėjai nusamdė 4 va
karams svetainę mokant 
po $5 už vakarą, arba 20 
dol. už keturis vakarus. Pa
darė su svetainės savininku 
J. Radvauskiu kontraktą, 
kad visais tais vakarais ga
lės svetaine naudoties.

Išgirdęs vietos kunigas 
apie rengiamas prakalbas, 
nusprendė su pagalba val
džios Mockaus prakalbas 
uždrausti. Tuo tikslu krei
pėsi prie miesto majoro, bet 
gavo atsakymą, kad Ameri
kos konstitucija gvarantuo- 
ja laisvę žodžio ir susirinki
mų, ir laisvamaniai turi to
kią pat teisę, kaip ir katali
kai, rengti prakalbas ir 
skleisti savo doktrinas (mo
kinimą).

Kunigas nieko nepešęs 
pas majorą su savo juodą
ją armija kreipėsi prie sve
tainės savininko J. Rad- 
vauskio (šis yra smuklinin
ku iš Austrijos). Kunigui 
smuklininką prikalbinus, šis 
uždarė salę, sulaužydamas 
padarytąjį kontraktą.

Socialistų kuopa gavo ki
tą salę ir prakalbos Įvyko 
Tiesa, negalint gaut dides
nės salės šimtai žmonių ne
galėjo išgirsti Mockaus pra
kalbos, nes tie, kurie buvo 
pirmu vakaru iškalno užsi
sakė sau vietą ir sekantiems 
vakarams.

Prakalbų rengėjai už su
laužymą kontrakto patrau
kė ungarą Radvanskį teis
man, reikalaudami 500 dol. 
atlyginimo. Bylą paėmė 
vesti advokatas J. W 
Sharct. Byla tęsėsi per 6 
mėnesius, nagrinėjimas ir 
perklausinėjimas tęsėsi 7 
dienas. Išklausinėta apie 
25 liudininkus. Radvanskis 
bandė suversti kaltę ant 
miesto policijos, buk toj' 
jam Įsakiusi neduot Moc
kaus prakalbų rengėjams 
svetainės. Bijodamasis nu
stoti laisnio, jis svetainės 
nedavęs ir tt. Radvanskb 
bylon tokiu budu įtraukė ir 
policiją. Socialistų advoka
tas pareikalavo, kad teis
man stotų majoras, vi
suomenės apsaugos direk
torius, laisnių bordo sek
retorius ir moterų policijos 
kapitonės. Visi šitie mies
to viršininkai sunešė teis
man savo knygas ir išparo- 
dė, kad jų rekorduose nie
ko panašaus nėra užrekor- 
duota, kad policija ar kokia 
nors miesto administracijos 
valdyba butų Rišusi i šių 
prakalbų klausimą. Taipgi 
nerasta jokio rekordo, kad 
kada nors socialistai save 
prakalbomis butų sukėlę 
riaušes. Tik du policistai 
kurie buvo atsiųsti Moc
kaus prakalbose tvarkos da
boti, pasakojo, kad socialistų 
surengtose prakalbose žmo
nės neramumus kelia, mėto 
kiaušiniais ir svetainės lan
gus daužo.

Į tuos policistų užmeti
mus atsakė pašauktas L. S. 
S. kuopos organizatorius F. 
Gražys, išparodydamas, kad 
kiaušiniais mėto ir langu- 
daužo katalikai, bet šitokių 
darbu nieks negali prirodyt 
socialistams. Už sukėlimą 
socialistų prakalbose riau
šių, sako, pažiūrėkite į teis
mo rekordus, o ten rasite, 
kad katalikai buvo nubaus
ti, o juk jiems teismas baus
mės neskyrė neprirodęs aiš
kaus prasikaltimo.

Teisėjas patvirtino d. 
Gražio liudijimus. Advo
katas prašo, kad d. Gražys 
paaiškintų, kaip buvo su

kuopilniausios demo- “-- H
Po šių J. Vilkelio žodžių 

r vėl delnų plojimas. St. 
Šimkus perpykęs: "Tas vai
kėzas pats nežino ką kalba. 
Atsakyk man: kas sukėlė 
revoliuciją ir kas padarė 
Rusijoj dabartinę tvarką, 
ar ne dabartinė valdžia? 
Atsakvk trumpai: taip ar 
ne!?” J. Vilkelis: "Revoliu
ciją sukėlė ir carą nuvertė, 
bado ir vargo prispirti Pet
rogrado darbininkai!” Sve
tainėj suužė griausmingas 
rankų plojimas. St. Šimkus 
stovi ir dairosi. Po valan
dėlės: "Jeigu jus taip neno
rit, tai... aš šitos rezoliuci
jos neduosiu nei balsuot.” 
Susisuka savo rezoliuciją ir 
prašo, kad publika nessi- 
skirstytų, nes po kolektai 
da kalbėsiąs. Eina kolekta. 
Kiek aukų surinko, publikai 
nepranešė, nei ačiū neištarė.

St. Šimkui antru syk pra
dėjus kalbėt, veik visi žmo
nės pradėjo eit laukan ir už 
5 munučių turėjo viską "už
baigti."

St. Šimkus sakėsi, kad 
pradėjus nuo Shenandorio 
važiuos per visas liet, kolio- 
nijas su savo prakalbomis 
ir rezoliucijomis, ir 
panašias prakalbas 
siąs.

Dieve jam padėk, 
kolonijų lietuviai savo išma
nymu irgi nežemiau už 
shenandoriečius stovi.

Korespondentas.

šonui siųsti ?! Aš labui abe- tam 
joju, kati visi tie, kurių čion kratiškos respublikos, 
nėra, suliktų su šita rezuiiu -' 
cija? Apsižiurėkim gerai ką ir 
darom!”

Po šių J. Vilkelio žodžių 
publika ploja, 
bando publikai 
buk J. Vilkelis nesuprato 

'rezoliucijos, nes, girdi, ten 
nieko nėra apie karę, tik 
taip Wilsonui prijautimas 
už jo gerumą... Publikoj pa
kyla neramumas: vieni rė
kia: "Jus norit mus visus 
parduot kaip musų uniją 
pardavėt," kiti juokiasi 
kaip Šimkus nervuojasi. K. 
Bubnis (kaip kiti jį vadina 
"širvydinis”) rėktelėjo: 
"Vilkelis reikia išmest”...

Pirmininkas, nuraminęs 
publiką, prašo: "Dabar, ku
rie sutinkat su rezoliucija 
atsistokit.” Nei vienas ne
stoja. Antru syk paaiški
nęs ir vėl liepia stot, atsisto
jo 6; - - - -
da keli atsistojo, 
stokit, kurie prieš- 
ninkas šaukia 
stojo, 
kaip dabar, 
dentui tą rezoliuciją? 
sai iš publikos: 
no!" St. Šimkus: 
da nesuprato gerai...” Jį 
pertraukia atsistojusi p-lė 
A. Derenčiutė: "gal ir 'ne
suprato,’ bet verfiau jus 
sakykit tiesiog: ’kurie norit 
karės, tai stokit’." Pasipy
lė griausmingas delnų ploji
mas. St. Šimkus visai susi
maišo ir tyli. Pirmininkas: 
"Dabar aš paskirtu du žmo
nes balsu skaitvt: V. šliakį 
ir J. Vilkelį.”" Vėl prašo 
publikos sustot. Atsistoja 
keli. V. Šliakis skaito, J. 
Vilkelis iš vietos nesijudina. 
Pirmininkas: "Dabar, kurie 
prieš—stokit." Visoj svetai
nėj žmonės sustojo. V. Šlia
kis jau nei neskaito. Žmonės 
trukšmingai ploja, 
ninkas: "Jeigu jau taip 
norit... tai rezoliucijos 
siųsim prezidentui!’’

St. Šimkus 
inkalbėt,
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trečiu syk pašaukus 
Dabar 
pirmi- 

veik visi su- 
Pirmininkas: "tai 

ar siųst prezi- 
\?" Bal- 
”no! no! 
"žmonės

Pirmi- 
ne- 
ne-

Anira rezoliucija:
St. Šimkus išsitraukia 

trą rezoliuciją ir sušunka: 
"Ar da jums ir šita nepa
tiks, žiūrėsiu, ką jus prieš 
šitą rezoliuciją turėsit." 
Skaito. Rezoliucija surašy
ta pasveikinimui Rusijos 
revoliucijos, išreiškimas di
džiausios simpatijos dabar
tinei Rusijos valdžiai ir 
troškimas, kad dabartinė 
valdžia pasiliktų ant visa
dos.

St. Šimkui perskaičius 
rezoliuciją pirmininkas už
klausia publikos: "ar bal- 
suosim ar da kas norit bal
so?" J. Vilkelis atsišaukia: 
"Taip, aš norėčiau ir ant ši
tos rezoliucijos gaut balsą." 
Pirmininkas suteikia balsą. 
J. V. kalba: "Aš pilnai su
tinku su rezoliucijoj išreikš
tu pasveikinimu Rusijos re
voliucijos ir džiaugsmu, kad 
caras nuverstas. Manau, 
kad ir visi lietuviai iš to 
džiaugiasi. Bet niekuomet 
nesutiksiu su rezoliucijos 
užreiškimu, kur išreiškia
ma didžiausias pasiganėdi- 
jimas dabartine valdžia ir 
troškimas, kad ji ant visa
dos pasiliktų. Mes žinom, 
kad dabartinė Rusijos val
džia susideda daugiausia iš 
dvarponių ir kitų turčių, 
kaip Milukov, Rodzianko ir 
kt. Jie turėdami savo ran
kose valdžią rūpinsis tik sa
vo—turčių reikalais. Kur 
jus girdėjot, kad dvarinin
kai ar fabrikantai rūpintų
si darbininkų reikalais? O 
juk mes, lietuviai, tik veik 
visi esam darbo žmonės. Ve 
delko aš nesutinku su jūsų 
troškimu, kad ant visados 
pasiliktų dabartinė Rusijos 
valdžia. Vieton to turėtų 
būt parašyta: ’Mes trokš-

an-

n

visur 
saky-

Kitų

MUSKEGON, MICH. 
Demonstracija už karę.
Balandžio 21 d. šio miesto 

patriotai surengė didelę de
monstraciją dėl išreiškimo 
savo lojališkumo kapitalis
tams, įtraukusiems šalį į ka
rę. Dirbtuvės, krautuvės ir 
saliunai likosi uždaryti. De
monstraciją sveikino fabri
kų švilpynės ir bažnyčių 
varpai.

Kad patriotai dūksta iš 
džiaugsmo, jog sulaukė 
žmonių skerdynės, da tiek 
nenuostabu, bet kad ir baž
nyčioms iš to butų džiaugs
mas, tai ne vieną tikinčiųjų 
turėjo šis apsireiškimas nu 
stebint. Juk krikščionybės 
mokslas skelbė neva dorą, 
o juk karė kaip tiR yra di
džiausi nedorybė, ypač šita 
amerikoniškų kapitalistų 
dėl pelno surengta karė. 
Bent kartą tikintieji turėtų 
atsimerkt ir pamatyt ko ku
nigija žmoniją mokina.

K. Siubunas.

PATERSON, N. J. 
Prakalbos.

M. P. S. 38 kp. balan-
21 d. parengė prakal- 
Kalbėjo draugės: Ona

L. 
džio 
bas.
Budviečiutė ir K. Petrikienė 
iš Brooklyn, N. Y. A. Gus- 
taičiukui paskambinus pia
nu ir F. Gustaičiukei padek
lamavus, kalbėjo draugė 
Ona Budviečiutė, nupiešda- 
ma reikalingumą moterims 
organizacijos. Po to dekla
mavo J. I. Yonikaitis "Jau 
brėkšta.”,

K. Petrikienė tarpe pater- 
soniečių savo prakalba pa
darė malonių įspūdžių; jinai 
vaizdžiai nupiešė darbinin
kų šiandieninį padėjimą, o 
ypač moterų ir merginų, ku
rios dar tebetūno po juodų
jų skvernu.

Kalbėtojai papasakojus 
apie Rusijos revoliucijonie- 
rius ir paraginus ’’’ 1 
išgali paaukauti, 
ta 9 dol. 31c.

Aukautojams 
širdingą ačiū.

Publikos buvo apie šim
tas, visi pavyzdingai užsi
laikė. Prie L. M. P. S. 38 
kuopos prisirašė dvi drau
gės. Org. E. Yonikienė.

kiek kas 
suaukau-

ištariame

ap- 
kož-

tais langais, apie kurių dau
žymą policistas kaliiėjo, kas 
juos daužė: socialistai ar 
katalikai? Gražys atsako: 
kad svetainės langus išmu
šė broliai Baltrušaičiai, ku
rie yra Šv. Kryžiaus lietu
vių parapijos komiteto na
riai (kolektoriui), vadinasi, 
katalikai. Jiedu buvo poli
cijos teismo nubausti: An
tanas 50 dolerių pabauda, 
Jonas gi 25 dol. ir apmokė
ti teismo lėšas. Vėliaus jie
du patraukti teisman už iš
mušimą lango buvo nuteisti 
užmokėt už langą 75 dole
rius.

Visa tai pripažįsta teisė
jas.

Kaslink Radvanskio sve
tainės kontrakto, socialistai 
išparodo, kiek vargo ir lėšų 
jie padėję, kad išgarsinus 
rengiamas kun. Mockui pra
kalbas, o Radvanskis tik pa
skutinėmis dienomis prieš 
prakalbas praneša rengė
jams, kad salės neduosiąs. 
Delei negavimo didesnės 
svetainės daug-partrauktos 
literatūros negalima buvo 
išparduoti, tokiuo budu so
cialistai savo nuostoli 
skaito ant 125 dolerių 
no vakaro.

Galų gale pritrukus dau
giau liudininkų, abieju pu
sių advokatai sutinka leisti 
teismui spręsti. Pasakius 
paskutine prakalbą socialis
tu advokatui ir skundžia
mojo Radvanskio, teisėjas 
užreiškia, kad jis mato tie
są socialistų pusėje, bet rei
kalavimas 500 dol. atlygini
mo yra perdidelis ir jis (tei
sėjas) pripažįsta, kad Rad
vanskis už sulaužymą kon
trakto užmokėtų skun- 
džiantiems socialistams 45 
dol., liudininkų ir teismo lė
šas. Taip socialistai ir vėl 
laimėjo savo bylą prieš ka
talikus.

Rylą taip ilgai tęsė skun
džiamojo advokatas vis ati
dėdamas kitam kartui. Pri
siėjo abiem pusėm stoti teis
man 7 kartus, bet juodoji 
armija ir vėl gavo per nosį.

Jau paaiškėjo, kas papir
ko saliunininką Radvanskį, 
davęs jam 22 dol. ir saliune 
užpirkęs gėrimo visiems ten 
esantiems. Socialistai ren
giasi areštuot kun. Gricių 
ir parapijos komitetą už in
trigas. Ir nenuleisime ran
kų. pakol tie fanatikai 
nepaliks mus ramybėj.

Sliužino žentas.

\VEST HANOVER, MASS. 
L. D. L. D. prakalbos.

Balandžio 21 čionai įvyko 
L. D. L. D. surengtos pra
kalbos. Kalbėjo F. J. Bago
čius. Pirmoj temoj kalbėjo 
apie Rusijos revoliuciją, an
troj apie L. D. L. Dr-jos 
darbininkams naudingumą.

Da čionai lietuviai labai 
apsnūdę. Susiorganizavusi 
L. D. L. D. kuopelė gana 
silpna, bet rengiasi netru
kus surengti lietuvišką va
karėlį. Sekretorius.

CLEVELAND, OHIO. 
Rado negyvą merginą.
Balandžio 29 d. vaikai bė

ginėdami po parką rado ne
gyvą merginą. Šalę jos gu
lėjo revolveris. Vaikai pa
šaukė policistą. Pašaukta 
ambuliansas ir koroneris. 
Išk račius lavoną, atrasta 
pas ją 6 dol. ir banko kny
gutę. Mergina buvo apie -20 
metų amžiaus. Matomai pa
ti nusišovė. Paaiškėjo, kad 
mergina buvo susitariusi su 
savo numylėtiniu apsivesti, 
bet motina neleidusi. Kas 
tas jos mylimas buvo—kol- 
kas nežinoma. Pasakojama 
kad jis paimtas kariume
nėn.

Eina tyrinėjimas.
Joniškietis.

MONTELLO, MASS. 
Vieši vakarai.

Balandžio 14 d. čionai bu
vo vietos vyčių ir nekalto 
prasidėjimo panelių sureng
tas vakaras. "Marijos vai
kai,” prie kurių buvo prisi
dėjęs ir vienas sandarietis 
vaidino komediją "Consi- 
lium Facdliatis." Supranta
ma, kad tarpe katalikų ne
daug terasi su žmonijos kul
tūra susipažinusių žmonių, 
o vyčiai paprastai susideda 
iš tamsaus elemento ir jau
nų vaikėzų, tai ir vaidini
mui veikalų tokie asmens 
netinka. Iš jų vaidinimo 
publika išsinešė gana pras
tą įspūdį. Daugelis iš sve
tainės išėjo net spjaudyda
mi iš neužsiganėdinimo, 
kad leidžiama darkyti sce
ną tokiems žmonėms, ku
riems tik rožančių ar ka- 
runkas karkti pritinka. Po 
vaidinimo buvo šokiai, bet 
geresniam musų 
nejauku buvo 
čių ir vakaras 
prastai pavyko.

Balandžio 17 d.
Io Dr-ja turėjo koncertą ir 
šokius. Koncerto progra
mas susidėjo apie iš dešim- 
čio solistų ir choro dainų. 
Koncerte taipgi dalyvavo 
konsc rvatorijos mokinių 
kvartetas, vadovaujant pa
čiam kornp. gerb M. Petrau
skui. Sadistų ir choro dai
nos publikai taip patiko, 
kad kaikurios dainos atkar- 
totinai turėjo būt dainuoja
mos.

Publika labai pasitenkino 
ir išsinešė 
džius, 
šokiai.

Balandžio 
gočius skaitė paskaitą te
moje "Civilizacijai pradė
jus kilti." Paskaita buvo la
bai indomi. Geistina dau
giau tokių.

Paskaitas rengia L. T. N. 
Dr-ja.

Balandžio 19 d. L. Teat
rališkas Ratelis "Viesulą’ 
statė scenoje 5 aktų dramą 
"Erškėkių Taku." Išskyrus 
vieną minėto ratelio narį d 
Mockapetrį, kiti veikalo ak
toriai buvo 
pos, iš So. 
ias sulošta 
gilų įspūdį, 
kalą buvo pertrauka, o vė
liaus nuo 7 v. vakare prasi
dėjo balius.

Vakaras gerai nusisekė.
Balandžio 21 d. L. M. P. 

Susivienijimo 22 kp. turėjo 
"Žiurkštinį balių.” Visas to 
vakaro pelnas buvo skiria
mas L. S. S. namur. Publi
kos buvo pusėtinai daug ir 
regis, kad rengėjos iš vaka
ro pelnė. A. W.

Lietuviai remia karę.
Tiek baisenybių prisi

klausę apie Europos sker- 
dynę; tiek žinių turėdami, 
kad karė Europą paplukdė 
ašarose ir kraujuose; milio- 
nus žmonių išžudė ir jų na
mus pavertė į griuvėsių 
krūvas; taip aiškiai ir leng
vai suprasdami, kad visa 
tai padaryta ir tebedaroma 
vien dėl turčių pelno, kada 
pagaliaus tie turčiai įtrau
kė ir Amerikos šalį į tą pa
sibjaurėtiną kruviną verpe
tą, musų vietos klerikalai’ ir 
sandariečiai entuziastiškai 
užgiria kapitalistii piktada
rystę.

Matomai užsitarnavusieji 
mūsiškiai gavo vietas "pu
blikos apsaugos” komisijoj, 
kuri paskirstyta net į 12 
skyrių. Komisijon įnėjo lie
tuvių klerikalų šie asmens: 
M. Abračinskas, J. Mickevi- 
įčius ir Tautkus. "Recruit- 
ing” skyriuje yra musų tau
tietis J. Vaičiūnas ir vyčių 
feltfebelis, J. Ramanauskas. 
"Apsaugos" nariai tėmys 
kaip lietuviai žiuri į karę,

jaunimui 
tarp vy- 

vyčiams

L. Moks-

Po
smagius įspu- 
koncerto buvo

18 d. F. J. Ba-

iš LSS. 60 kuo- 
Bostono. Veika- 
gerai ir padarė 
Atvaidinus vei-

tėmys jų dvasią ir... rapor
tuos apie lietuvių lojališku- 
mą. Vaičiūnas rinks vyrus 
ir prikalbinės žmones, kad 
eitų žudyti ir žūt. Ar ne 
puikus patarnavimas?... Bet 
patįs musų narsingi vyčiai 
ir sandariečiai nesiskubina 
rašyties i armiją. Kad to 
išvengus jie geriau įstoja į 
ochraną ir tarnaus, kad ne
štis visuomenei visa tai, ką 
tik neša reakcija ir karė.

Tokių gaivalų montellie- 
čiai tarpe savęs visgi ne
daug teturi. Didžiuma mon- 
teliečių—tai pirmeiviai žmo 
nes, remianti revoliuciją, o 
ne karę. Rusijos revoliuci
jai montelliečiai lietuviai 
jau suaukavo 274 dolerius! 
Vadinasi, jiems nereikalin
gi tokie angelai sargai, kaip 
minėti mūsiškiai "patrio
tai,” nes be globėjų išmano 
kurlink jie žengia ir ką tu
ri remti ir ginti.

Kariškas žvalgas.

PITTSTON, PA. 
Katalikų vakaras.

Balandžio 29 čia buvo te
atras ir koncertas, surengti 
vietos klerikalų. Programą 
išpildė mėgėjai iš Scranto- 
n’o.

Veikalas "Šventa Agnie
tė,” nieko daugiau negalėjo 
atvaizdinti, kaip tik anų 
laikų žioplus stabų garbin
tojus, o dar žioplesnę krikš
čionių svajonę. Žiūrėtojai 
aiškiai galėjo įsivaizdinti, 
kiek tai neapykantos ir ker
što turėdavo sukelti tarpe 
tų laikų gyventojų, rymio- 
nių ir nazaratiečių, panašus 
apsireiškimai.

Nors mūsiškis kun. Kasa- 
kaitis dėjo visas pastangas, 
kad kuoplačiausiai išgarsi
nus minimą vakarą, bet 
publikos palyginamai ne
daug teatsilankė (tur būt 
dėlto, kad visas vakaro pel
nas skiriamas šv. Kazimie
ro seserų naudai; tų pačių 
seserų naudai, ką Chicagoj 
turi klioštorių su $60,000 
skolos). Berods, tas pats 
Jonas nepamiršo susirinku
siai publikai pagirti ir juo
dąjį tavorą (seseris), kurio 
Scranton’o davatkos keletą 
pūdų su savimi buvo atsiga
benusios. Girdi: "Žiūrėki
te, kaip tos sesers, (beveik 
nepadabnos į žemišką sut
vėrimą) išmokina musų 
jaunas mergaites lietuviš
kai.” (Nugi plynių, Jonai, 
kaip jos galėjo lietuviškai 
tas mergaites išmokinti, kad 
pačios sfeserįs visai ne lie
tuvės) !!

Ko tos seseris mokina, tai 
štai pavyzdis: kada Naza- 
rietė šv. Agnietė tampa nu
teista myriop už krikščiony
bę, ir prie raudonos šviesos 
(ant steičiaus) tapo Agnie
tei nukirsta galva (supran
tama, ne artistei, tik mene- 
kynui), tai minėtos sesers 
taip persigando, kad pradė
jo klykti. (Kiek da žioplu
mo pas tas mokytojas!).

Kun Kasakaičiui vos-vos 
pavyko jas nuraminti, paai
škinus, kad tik dirbtinei Ag
nietei galvą nukirto.

Iš tokių paikų avelių ne
daug "gi-ažaus išmokinimo” 
gali tikėtis musų mergaitės. 
Jeigu jos mergaites ir vai
kus mokina, tai tik to apie 
ką pačios neturi jokio su
pratimo, lygiai kaip neturi 
supratimo apie scenos tra
gedijas. Pačios būdamos 
žiopiiausios, jos ir kūdikius 
tik žioplumo ir prietarų te
gali išmokinti, vadinasi, 
kaip tik neša didžiausi blo
gą civilizacijai, kultūrai ir 
pažangai. Vargšai tie mu
sų katalikai. Jie aukauja 
savo triūsą ir skatikus pa
laikymui taip niekingos ir 
juodos kunigų politikos!

Paėmęs.
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šauki "ura,” kad Yčas pa
kels visą lietuvių tautą. Ką 
gi tu dabar, tėve, pasakysi?

—Tfu!...

Skiria Europos karalių 
gyvenimui vietą.

Žinomas Amerikos rašy
toja- socialistas Upton Sin
čiai r pasiuntęs Rusijos Jus
ticijos ministeriui d. Keren
skį ui kabliogramą, patarda
mas, kad Rusijos teismas iš
tremtų nuo sosto numestą 
Nikalojų Romanovą ir jo 
šeimyną Amerikon, iš kur 
jis buriąs pasiųstas ant Ca- 
talinos salos, netoli Los An- 
gc-’es. Cai. Tą salą Sinclair 
api inko kaipo tinkamiausią 
vietą buveinei visiems Eu
ropos karaliams, kurie nuo 
sostų bus numesti karei pa
sibaigia.

Sinclair nurodo, kad kli
matas ant tos salos yra ge
ras ii* ištremtiems čia kara
liams nereikės mirti džiova 
kaip Napoleonui ant šven
tos Elenos salos. Ant salos 
Catalinos galima auginti 
didele s-kaimines avių, o tam 
darbui autokratai bus gana 
rinkami ir galės tuc budu 
pelnyt sau pragyvenimą.

Amerikos Armija Francijon
Visokios Žinios.

—Urrra! urrra
—Ko šūkauji, tėve, ar gal

voj negerai.
—Iš džiaugsmo, vaike.
—Kas per džiaugsmas? 
—Lietuviu tauta kila! 
—Kur?
—Ar tu, vaike, neskaitei 

gazietose, kad musų Yčas 
yra paskirtas naujos Rusi
jos ministerių?... Uraaa!... 
Vaike, šauk ir tu ura!

—Man rodos, kad tu, tėve, 
išsigėręs esi.

—Šiur, Maike, kad išsi
traukiau iš to džiaugsmo. 
Koman, ir tau užfundysiu... 
Išmausim po stiklą už pono 
Yčo sveikatą.

—Ačiū, tėve, aš negeriu.
—Tai nors cigarą paimsi.
—Aš nerūkau.
—Tai iš tavęs, vaike, bo

ba, ne vyras.
—Geriau būti protinga 

boba, negu kvailu vyru.
—Tai tu, vaike, sakai, kad 

aš kvailas, a? Ar tu žinai, 
kad už toki apibrozinimą 
mano unaro aš galiu tau an
tausius apdailint?

—Tėve, čionais ne krikš
tynos ir apie antausių daili
nimą tu nekalbėk, nes tuo
jaus gali papulti belangėn.

—Ar tai tu nori mene su- 
reštyt?

—Jeigif pradėtum muštis, 
žinoma, kad pašaukčiau po
liciją. .

—Tai kaipgi tavęs ne- 
mušt, vaike, kad tu tautos 
nenori pripažint. Tu nepat- 
riotas. O dabar, vaike, to
kia mada, kad nepatriotus ir 
amerikonai muša. Taigi tu 
su policija negali manęs la
bai pabaugint, ba kaip aš 
pasakysiu, kad tu nepatrio- 
tas, tai da ir policija tau pri
dės. Sy!

—Tu, tėve, pradėjai kal
bėt apie Yčą, o nuvažiavai 
ant Amerikos patriotizmo. 
Amerika su Yču neturi nie
ko bendra.

—Uskiuzmi, Maike, gal 
būt, kad aš padariau mistei- 
ką, ba truputi mat išsigė- 
riau. Na, taigi kalbant apie 
poną Yčą, katras dabar yra 
glauniausiu Rusijos minis- 
teriu, kaip tu. vaike, mislini: 
ar jis nedaro lietuviškai mu
sų tautai garbės? Pasakyk 
man, vaike, ščyrai, ką tu 
anie tai mistini ir ką jus mi- 
slinat visi socialistai?

—Gerai, tėve, jeigu tu no
ri išgirsti mano nuomonę, 
aš galiu tau pasakvti. ką aš 
apie Yčą mislimi. Visų nir- 
miausia aš mis’inu, kad tu 
labai klvsti sakydamas, jog 
Yčas yra ministrių.

—Pa’auk, vaiki 
Aš neklystu. Aš

e, nalauk! 
skaičiau

AMERIKONAI PASKAN
DINO SUBMARINĄ.

Amerikos džingojistiški 
laikraščiai nebežino kaip su
kauti iš džiaugsmo, kad 
amerikiečių laivas "Mongo- 
lia" paskandino vokiečių 
submarinų. "Mongolia" yra 
didelis, 13,630 tonų įtalpos 
laivas. Ji išplaukė 7 balan
džio iš Nevv Yorko į Angli
ją. Netoli Anglijos, 19 ba
landžio, "Mongolijos" ofi- 
cieriai pamatė ant vandens 
d ug putų vienoj vietoj. 
Per žiūronus jie įžiūrėjo ir 
submarino periskopą.
"Mongolijos" kapitonas sa
vo laivą ton vieton pasuko 
visu greitumu, manydamas, 
kad jam pasiseks submari- 
ną sutriuškinti. Bet subma- 
rinas pasislėpė po vandenių. 
Nepoilgam jis iškilo nuo 
"Mongolijos" už 1,000 jardų 
ir jau rengėsi paleisti tor- 
iedą į amerikonų laivą. 
Amerikonai tuo tarpu nu
statė kanuolę ir šovė. Šūvis 
pataikė tiesieg į vidurį sub
marino. Į viršų išlėkė kal
ias vandens ir išnyko. Toj 
vietoj ant vandens pasirodė 
laug aliejaus. Todėl "Mon
golijos” kapitonas tiki, kad 
submarinas buvo sunaikin
tas.

1 PRASIDĖJO EVERETTO 
BYLA.

Seattle, Washingtono val
stijoj, prasidėjo jau byla 
dėl tos garsios Everetto 

[skerdynės, kuri įvyko lap
kričio mėnesyje pereitų me- 

įtų. Kaip skaitytojai gali 
atsiminti, iš Seatle tuomet 
nuplaukė į Everettą būrys 
IWW. unijos agitatorių 
streiką vesti. Unijistams 
prie krašto da nepriplaukus, 
susiorganizavusi gauja ka
pitalistų pradėjo nuo krašto 
į laivą šaudyt. Keliatas dar
bininkų ant laivo buvo už
mušta ir apie 30 sužeista. 
Kadangi į laivą šaudė iš tri
jų pusių, stovėdami vieni 
prieš kitus, tai kapitalistai 
sužeidė ir savo keliatą žmo
nių, o šerifas buvo užmuš
tas. Tečiaus tikrųjų raz- 
baininkų niekas neareštavo. 
Suėmė tik buvusius ant lai
vo agitatorius, kuomet lai
vas sugrįžo į Seattle. Visus 
juos užrakino kalėjime ii 
laikė iki šiol. Dabar prasi
dėjo byla. Bet kapitalistu 
spauda tyli apie tai. Bosto
no anglų dienraščiai įdėjo 
tik kelias eilutes visai neži
ūrioj vietoj, kad Tracy, ku
ris daugiausia buvo kaltina
mas, prisaikintujų suolo li
kos pripažintas nekaltu. 
Apie kitus da nėra žinios.

Daugelis musų skaityto- greitai kanuolių ir kulka- 
jų turbut ir numanymo* ne- svaidžių pridaryk 
turi, ką tai reiškia siųsti iš 
Amerikos Europon armiją 
ir užlaikyti ją tenai. Kad 
tas butų nors kiek numanu, 
panaudosime čionais vieno 
amerikiečių laikraščio nuo
monę. štai ką jis rašo:

”Mes tikimės, kad tie is
teriški šukavimai, kurie 
prasidėjo paskelbus Ameri
kai karę, neilgai tęsis.

"Kiekviena minuta, pra
leista šaukiant ’urei,’ besi
giriant savo galybe, besidi
džiuojant savo garbe ir ki
tokias kvailybes bedarant, 
yra niekas daugiau, kaip tik 
pražudymas tos brangios 
minutos tuščiam šauksmui, 
ažuot sunaudojus ją tikram 
prisirengimui.”

Kaip matot iš šitų žodžių, 
tas laikraštis yra patriotiš
kas; jam rupi "tikras prisi
rengimas” prie karės. Taigi 
klausykit, ką jis sakys to
liau:
"Tikrojo dalykų stovio ne

žinojimas pas mus yra sta
čiai pasibaisėtinas. Ir tas 
aežinojimas yra ne vien tik 
oas paprastąjį musų žmogų 
ant gatvės. Washingtone 
yra tas pats.
"Paimkim pavyzdį, kad aiš

kiau butų, ką mes norime 
pasakyti. Kelios dienos at
gal senatorius Williams pa
lakė, kad jis pritaria siunti
mui Francuzijon miliono 
careivių.

"Na. viduriniuose šalies 
reikaluose ir parlamentari
nėse procedūrose senatorius 
Williams yra žinomas kai
po gabus ir šviesus kongre
so narys, o betgi kokį dide- 
į savo nežinojimą jisai pa
rodė karės reikaluose. O 
jeigu jau lokio kalibro vy
ras, kuris yra da ir artimas 
prezidento draugas, neturi 
jokio supratimo apie šalies 
pavojų, tai ką jau bekalbėti 
įpie mažesnius kongreso 
žmones?

"Gabiausi musų laivyno 
ificieriai ir geriausi savo 
dalyko žinovai apskaito, 
kad palaikymui Amerikos 
kariumenės Europoje reikia 
.urėt nemažiau, kaip 8 to
nus laivyno ant kiekvieno 
kareivio.

"Mes žinom, kad šiandien 
Anglijai reikia daugiau 
kaip dviejų tonų laivyno nu
siuntimui ir palaikymui vie
no kareivio Francuzijoj. O 
Francuziją iš Anglijos gali
ma beveik matyt.

"Jeigu mes sumažinsim 
savo oficierių apskaitliavi- 
mą ant 25 nuošimčių ir ne
skaitysime nuostolių, kokių 
gali pridaryti mums vokie
čių submarinai, tai ir tuo- 
net visam musų jūrių ir pa
kraščio laivynui reikėtų su- 
riršum dviejų metų, kad nu
gabenus Europon 1,000,000 
kareivių armiją, su visais 
naujoviškais ginklais ir vi
somis karės įtaisomis.

"Negana to, jeigu mes 
įtemptume visas savo jėgas, 
tai mums imtų da apie porą 
metų laiko, pakol mes 1,- 
000,000 kareivių armiją su
organizuosime, išlavinsime 
ir apginkluosime visais rei
kalingais kulkasvaidžiais ir 
būtinai reikalinga artileri
ja.

"Toliaus, mums ims da 3 
metus įtempto ir sunkaus 
darbo, pakol mes sutaisysi
me savo laivyną, kuris da
bar da neturi nei vieno mū
šio skraiduolio.

"Mes neturim užtektinai 
artilerijos ir kulkasvaidžių 
netik 1,000.000, bet mes ne
turim užtektinai jų nei 100, 
000 kareivių. Ir aršiau da 
negu tas, mes neturime da 
tinkamų fabrikų nei maši
nerijos da tiek neturim pri
sidirbę, kad galėtume taip

"Galų gale mes neturim 
da nei karabinų užtektinai 
tokiai armijai, ir šiuomi lai
ku visoj šalyje yra tiktai 
viena fabriką, kuri daro ka- 
i iumenei šautuvus—tai

i Springfieldo arsenalas."
Baigdamas šitas laikraš- 

' tis sako, kad saugiausia ir 
išmintingiausia Amerikai 
butų "laikyt namie kiekvie
ną dolerį, kiekvieną vyrą ir 
visus valgomus daiktus, vi
sas sąkrovas savo žmo- 
nėrns.”

Taigi išrodo, kad miliono 
kareivių Amerika nusiųsti 
Europon visai negali.

Kad Amerikos kapitalis- 
[ tai įtraukė šalį į didelį var
gą. tai pripažįsta visi, kurie 

! tik supranta, ką reiškia ka
rė. Tokią nuomonę išreiš
kia ir generolas Francis V. 
Greene. Jis savo prakalboj 
Nevv Yorke pasakė:

"Daugelis mano, jog pra
kilni VVilsono prakalba bus 
tuo trimitu, nuo kurio su- 

I grius Vokietijos Jerichono 
sienos. Aš bijausi, kad ši- 

i tokia nuomonė nebūtų blo
gai pamatuota. Man rodo
si, kad nuo tos kalbos Vokie
tijoj niekas nesugrius. Tei
sybė bus veikiausia tame, 
kad mes užsidėjome ant sa
vęs darbą, kurio sunkumo 
mes da nesupratom.”

Tas sunkumas Amerikai 
juo didesnis, kad karė gali 
greitai da nepasibaigti, jei
gu socialistai revoliucijos 
keliu nepadarys tuojaus to 
paties kitose Europos šalįse, 
ką jie padarė Rusijoje. Jei
gu revoliucija tuojaus da 
nenušluos Dievo pąteptinių, 
tai karė galės da trauktis 
gana ilgai ir Amerikai pri
sieis siųsti Europon savo 
armiją ir darbininkams 
daug vargo reikės pakelti.

Apie siuntimą kariume
nės Francuzijon gen. Gree
ne išreiškė tokią nuomonę:

"Prezidento pasiūlytas ir 
kongreso apdirbtas pienas 
yra toks, kad reguliarė ar
mija turi būt padidinta iki 
karinės pajėgos—287,000 
vyrų; šalies sargyba (mili
cija) iki 440,000, ir prie co 
da sudaryti naują 500,000 
kareivių armiją ant priver
stinos tarnystės pamato...

"Kaip šituos žmones ge
riausia butų galima sunau
doti? Mano atsakymas ve 
koks: siųsti juos Francuzi- 
jen ir mokinti juos tenai 
karinėj atmosferoj ir po in
strukcija tų žmonių, kurie 
turi kariškų pati rimų. Pa
imti vokiečių laivus, kurie 
buvo Amerikos uostuose 
konfiskuoti, o jei jų patai
syti greit negalima, tai sių
sti savais laivais. Pirma 
nusiųsti vieną pėstininkų 
diviziją iš 12-kos regimen- 
tų (apie 22,000 vyrų). Te
gul kiekviena brigada susi
deda iš vieno regimento re- 
guliarės kariumenės ir dvie
jų regimentų milicijos, pa
rinktos iš tokių, kurie tar
navo nemažiau kaip 6 mėne
sius ant Mexikos rubežiaus. 
Mėnesi palavinus, pastatyt 
šitą diviziją mūšio frontan 
šalia belgų ir anglų. Tuo
met siųsti kitą tokia divizi
ją ir taip toliau, skubintis 
siųsti net po kelias divizijas 
i mėnesi, pakol visa regulia
rė armija ir milicija (iš vi
so 730,000 vyrų) bus išsių
sta Francuzijon. Tuo tar
nu namie turėtų būt jau ga
tava ta naujoji armija.”

Taigi, jeigu taip butų, 
kaip šitas generolas pata
ria. karės laukan prisieitų 
važiuoti tiktai reguliarei ar
mijai ir milicijai. Naujo
kams gi, kuriuos ims naujai 
armijai prievarta, reikėtų 
būti namie.

I

UŽDRAUDĖ VĖLIAVAS 
ANT PANČIAKŲ.

Patriotiškais žmonių jau
smais vaduodamiesi, panče- 
cų fabrikantai pradėjo 
negsti Amerikos vėliavos 
paveikslėlius į moteriškas 
oančekas, manydami, kad 
dabartiniu patriotizmo me
tu didelį sau biznį pasida- 
ys. Bet kiti prieš tai už- 
irotestavo, nurodydami, 
tad nešioti vėliavą po anda- 
•oku yra įžeidimas patrio- 
izmo. Ir štai kongresas iš- 
eido įstatymą, kuriuo drau- 
Ižiarr.a vėliavos paveikslą 
lėti netik ant pančekų, bet 
r ant kitokių tavorų. Taip 
iat draudžiama ir padary- 
us jau tokius tavorus par- 
lavinėti, rodyti kam nors 
irba nešioti. Taigi pančekų 
abrikantai, kurie tikėjosi 
š patriotizmo padaryti pui- 
<ų biznį, labai apsigavo. 
Pančekų dabar nėra kur dė
ti.

Alb. Rimka taipgi išvažiavo.
"Ateitis" praneša, kad bu

vęs jos redaktorius p. Albi
nas Rimka "patartas gydy
tojų ir draugų, apleido šią 
šąli." Balandžio 26 d. jisa 
išplaukė Šveaijon. Dabai 
"Ateities” redaktoriaus vie 
.ą užima Jonas Strimaitis 
artimas A. Rimkos idėjinis 
draugas. Taigi ir toliau* 
"Ateitis” eisianti toj pačio; 
dvasioj ir pakraipoj.

Pats gi A. Rimka save 
"Atsisveikinime” pasakc 
"teisybės žodi,” kad "kaij 
visoje vidurinėje srovėje 
taip ir 'Ateities' prietėlių 
tarpe yra labai maža tikrų 
pasišventusių draugų.” To 
liaus jis išmetinėja buvu 
siems savo skaitytojams 
kad jie neturi jokio suprati 
mo. kaip tai esą sunku ge 
ras laikraštis išleisti. Iš t( 
jau reikia suprasti, kad tie 
skaitytojai duodavo A. Rim 
kai nemaža vėjo, kad jis ne
gerai "Ateiti’’ redaguoja.

Pagalios p. Rimka linki ir 
visai "savo vidurinei srio 
vei” susiprasti ir iš penkių 
ar šešių dabar esančių są 
vaitraščių padaryti tikta' 
tris: vieną dienraštį, kitą 
savaitraštį, o trečią mėnesi 
ni. o po karės liepia visiem, 
grįžti į "laisvą Lietuvą.”

apie tai tilygramą katankis 
koše gazietose. Tenai ant-Į 
galvyje pasakyta aiškiai, ■ 
kad Yčas—Rusijos ministe- 
ris.

—Netiesa, tėve. Tie laik-S 
raščiai pamelavo. Toj tele
gramoj. kur minima apie 
Yčą, buvo pasakyta, kad jis 

; paskirtas tik pagelbininku: 
' švietimo ministerio kance- į 
j liarijoj, o ne ministerių. 0 i 
tai juk labai didelis skirtu
mas. Tu turi suprast, tėve, 

i kad Rusijoj yra mokytų ir: 
garsių žmonių, prieš ku-, 
riuos toksai Yčas tiktai nyk
štukas, ir prie to da su caro 

i medaliu, kas dabar daro jam' 
. labai prastą vardą. Taigi 
I ką pasakytų revoliucionie- 
Į riai, jei toks nykštukas ir 
dagi sucaro antspauda liktų 

1 Rusijos švietimo ministe- 
Iriu? Jisai negali būt netik 
Į ministerium, bet negali būt 
j nei ministerio padėjėju. Ga- 
■ii būt, kad katras nors mi- 
j nisterio sekretorius, arba 
sekretoriaus pagelbininkas 
pasiėmė Yčą sau už pagelbi- 
ninką. Taip galėjo būt; o 

Į Yčas tuojaus pasigyrė ame
rikiečiams, kad jis jau mi
nisterio pagelbininkas. Ji
sai nesenai gyrėsi jau ir 
‘grafu” esąs. Taigi pasi
girti tas žmogus nesigėdi. 
Veikiausia jisai ir čia pasi
gyrė.

—Tai tu, vaike, musų mi- 
aisterį visai išnevožiji?

—Aš tau atkartoju, tėve, 
Yčas nėra joks ministeris ir 
negali juo būti. Aš tau pa- 

' sakysiu, kad jisai negali būt 
nei ministerio tarno pagel
bininku, nes jisai yra atža
gareivis, klerikalas ir seno
sios valdžios pataikūnas. 
Juk jisai su kunigu Laukai
čiu šliaužė keliais carui ran
kų bučiuoti, juk jisai pirko 
carui abrozdus dovanų, juk 
jisai važinėjosi Ryman po
piežiui į pantapiį bučiuoti. 
Argi revoliucionieriai, kurio 
nuvertė carą, gali tokį žmo
gų laikyti ir algą jam mokė
ti? Tu pats, tėvo, gali su
prasti, taip negali būt. Revo- 
liucijonieriai jau nori išmes
ti iš ministerių net tokį ga
bų ir atsižymėjusį vyrą kaip 
prof. Miliukovas, o ką jau 
kalbėti apie Yčą! Jeigu ji
sai ir gavo kokį darbą prie 
ministerio tarnų, tai tik lai
kinai, nes visi dabartiniai 
ministeriai irgi tiktai laiki
nai savo vietas užima. Rusi; 
ios valdžia turės susidaryti 
iš revoliucijonierių ir socia
listų, u__ _____ -
Yčams vietos nebus. Tai ve.1 paduota tik gubernatoriui 
tėve, kokia mano nuomonė narirašyt. ’
apie tavo Yčą. O tu jau,Jungtinėms Valstijoms.

i
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FRANCUZAI PAĖMĖ 
29,000 VOKIEČIŲ.

Nuo 16 balandžio iki 7 ge
gužės francuzai paėmė pei 
savo ofensvva 29,000 vokiev c

čiu nelaisvėn. Suviršum 
5,000 belaisvių franeuza 
paėmė vien tik pereitoj ne 
dėlioj ir subatoj, paimdam 
kartu keliatą miestelių ii 
daug stiprių pozicijų. Vo 
kiečiai ėjo tirštomis eilėmis 
į kontratakas, bet nei vie 
noj vietoj francuzų išmušt 
iš naujai jų laimėtų pozici
jų negalėjo. Visos vokiečių 
kontratakos buvo atremtos 
su didžiausiais jiems nuo 
stoliais. Visa tai parodo 
kad vokiečiai jau eina silp 
nyn.

PER BALANDĮ SUNAI
KINTA 717 ORLAIVIŲ.
Londono apskaityme, pe 

balandžio mėnesį vakari 
fronte buvo nušauta žemė: 
iš viso 717 orlaivių. Vokie 
čiai neteko 369 lakstytuvų 
francuzai su belgais 201, ( 
anglai 147.

I

Amerikos Socialistų Partijoj 
kab’iograma Rusijos S.DP

Amerikos Socialistų Par- 
Į tijos atstovas Tarptautinia 
me Socialistų Biure, 24 ba- 

■ landžio pasiuntė Rusijos so
cialistams per M. F. čcheid- 

i zę sekančio turinio kablio- 
gramą:

"Meyero Londono kablio- 
įgramos Jums, taipgi kablio- 
grama Charles Russellio ii 
kitų Kerenskiui nebuvo so
cialistų Partijos patvirtin
tos. Am. Soc. Partija turi di
džiausi pasitikėjimą Rusi
jos draugų spėkomis delei 
išrišimo jų nuosavų didžių- 

j ių klausimų, kad apsaugo
jus demokratija ir tarptau
tini socializmą.”

Varde Amerikos Socialis
tų Partijos po šią kablio- 
grama pasirašo Morris Hill- 
įuitas.

EKSPLIOZIJA AMUNICI 
JOS FABRIKOJ.

Praėjusį panedėlį Kings 
porte, Tenn., išlėkė į paden 
ges didelė amunicijos fabri 
ka. Vienas darbininkas Ii 
kos užmuštas ir keliata: 
sunkiai apdeginta. 25 leng 
vai sužeista.

METĖ LONDONAN
4 BOMBAS.

Praėjusį panedėlį viena' 
vokiečių lakūnas nulėkė An 
glijon ir metė į Londoną - 
bombas. Užmušta viena: 
vyras ir sužeista viena mo 
teris.

RUSŲ REVOLIUCIJOS 
MUZĖJUS.

Pagarsėjęs rusų rašyto 
ias M. Gorkis ir kiti žvmes 
ni autoriai sumanė įsteigt 
Petrograde Rusų Revoliuci 
jos Muzėjų. Tuo tikslu su 
sidarė jau komitetas ir au 
kos gausiai plaukia.

PORTUGALIJA PADEDA 
FRANCUZIJAI.

Dar jauna portugalų res- 
lublika. bet remia francuzų 
-espubliką visomis jėgomis. 
Iš Lizbonos pranešama, kad 
10,000 portugalų kariume
nės pasiųsta franeuzams įĮ 
lagalbą prieš vokiečius.

VAUJA PARTIJA RUSI
JOJ.

Rusijoj susitvėrė nauja 
lolitiška partija, kurios o- 
lalsis esąs "įsteigimas res
publikos federacijos pama- 
ais.” Partijon įeiną dau
giausia ūkininkai.

VOKIETIJA REKVIZUOS 
VISUS JAVUS.

Vokietijos valdžia nutarė 
ūmet rekvizuoti visus javus. 
Taigi atims viską ir iš Lie
tuvos žmonių.

KONFISKAVO LENKŲ 
GINKLUS.

New Bedforde, netoli 
Bostono, policija konfiska
vo lenkų sokolų karabinus. 
Lenkų "vaiskas” labai nusi
minęs.

8 VALANDŲ DARBO 
DIENA ALASKOJ.

Alaskos legislatura užgi- 
rė bilių, sulyg kurio visoj 

__________________ Alaskoj turi būt įvesta 8 va- 
taro kurių tokiems (landų darbo diena. Bilius

Alaska priguli 
O tu jau (Jungtinėms Valstijoms.

KAREIVIS NUŠOVĖ 
VOKIETĮ.

Vincennes, Ind.—Stovį 
ant sargybos kareivis čiona’ 
nušovė vokietį farmerį Oex- 
maną, kuris norėjo pereit 
per geležinkelio tiltą. Pas 
užmuštaii žmogų nerast? 
jokio ginklo ir matomai jis 
nemanė niekam nieko blogo 
daryti, bet jį užmušė ir tiek.

TURKAI GRASINA ŽY
DAMS SKERDYNĖMS.
Žydų laikraščiai rašo, kad 

turkų valdžia Palestinoj 
vievai paskelbė skersianti 
žydus.

VAIKAI VOKIEČIŲ 
KARIUMENĖJ.

Tarp paimtų nelaisvėn 
vokiečių kareivių francuzai 
randa daug vaikų po 15 me
tų.
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Delei V. Kapsuko rašymų.
Jau ketinau palikti be atsa- j 

kymo į V. Kapsuko prama
nymus apie mane. Išvažiuo
damas Europon nenorėjau 
prisidėti prie tos nesutaikos 
tarpe Amerikos lietuvių 
socialistų, kurios ir be to jie 
turi užtektinai. Vienok, 
kad Kapsukas, kurs irgi iš
važiuoja, netik neatšaukė 
savo prasimanymų, bet ir 
kairiųjų organizacijų kon
ferencijoje Brooklyn’e ir jo 
redaguojamoj "Kovoje” 
(Žiūrėk No. 14 š. m.) leido 
sau tvirtinti, buk neprotes
tuodamas prieš jo prasima
nymus aš tuomi pat pripa
žįstu jų teisingumą, tai ap
gynimui savo vardo nuo pa
našių prasimanymų, prane
šu pažangiajai Amerikos 
lietuvių visuomenei seka
mai: Paliesiu dalykus toje 
tvarkoje, kurioje ėjo Kap
suko tvirtinimai jo pagar
sėjusiame laiške apie Ame
rikiečius į Škotijos draugus, 
ir jo straipsnyje ”Del p. Bu
lotos laiško” "Kovos” 2-ram 
numeryje šių metų.

1. Kapsuko tvirtinimas, 
kad mane pribuvusį Ameri
kon sutiko koks tai sociali
stų laikraščio pusfrakiuo- 
tas redaktorius, yra grynas 
melas, kaip jau rašiau apie 
tai mano pirmame laiške.

2. Joks redaktorius, nė 
šiaip žmogus, rodydamas 
man miestą "ant automobi
lių kelių dešimtų dolerių” 
nepravažinėjo. Jei V. Kap
sukas nepripažįsta, kad jis 
tai rašydamas pamelavo, 
tad reikėjo jam nurodyti ir 
darodyti kas, kur ir kada tą 
krūvą pinigų su manim pra
važinėjo.

3 Pirmos klesos hoteliuo- 
se niekad čion manęs nepri
iminėjo, ir V. Kapsukas, mi
nėdamas tuos hotelius savo 
l.aiške Škotiečiams net po 
tris kart, yra stačiai juo
kingas. Savo straipsnyje 
”Del p. Bulotos laiško” Kap
sukas išsisukinėdamas mini 
turbut Brooklyn’o vakarie
nę. Jei taip, tai turiu pa
sakyti, kad tai buvo vaka- 

. rienė ne "priėmimo,” bet iš
lydėjimo, taisoma ne "socia
listų,” o visokių pakraipų 
Brooklyniečių, ir no pirmos 
klesos hotelyje, o kokiame 
tai pasamdytame bute. Kas- 
link didumo įžangos Į tą 
Brooklyno vakarienę, aš to 
ne uostinėjau, kaip tai darė 
Kapsukas, kurs pribuvo 
Amerikon į porą mėnesių 
po to išlydėjimo.

4. Apie kunigų algas ir
išguldymą mokyklose tikė
jimo buvo išsemiamai išdė
styta mano laiške V. Kap
sukui, atspausdintame
"Naujienose” No. 297 perei
tų metų ir pirmam šių metų 
"Laisvės" numeryje, ir vis
kas ką Kapsukas "Kovoje” 
apie tai nori perkraipyti ar 
nušviesti kitaip, negu mano 
rašyta, yra melas. Ar tą 
melą jisai pramanė pats ar 
pas ką kitą pasiskolino, ar 
paskelbė jį senai ar nesenai 
—vis viena, melas nuo to 
teisybe nevirsta.

5. "Kovoje" V. K. daro ir 
naujų skelbimų apie mane 
tvirtindamas, kad aš būda
mas Durnos Atstovu "lan
džiojęs po ministerių prie
menes prašydamas, kad Ma
rijampolės klioštorius butų 
atidarytas.” Kapsukas siū
lo skaitytojams priimti tai 
kaip tikriausią faktą, nes 
mat jis pats, Kapsukas, jau 
yra rašęs apie tai "Rank
pelnyje." Ant to leidžiu sau 
padaryti tokį spėjimą: ar 
tik nelandžiojo kartais pats 
Kapsukas, ar jo koks sėbras 
po tas ministerių prieme
nes, ir ar ne apsiklenojo jie 
priimdami ką kitą už tą ne
apkenčiamą Bulotą? Nes 
man niekad neprisiėjo nė 
priemenėse, ne kur kitur 
prašyti apie atidarymą ko

kių nors klioštorių. Apie 
reikalingumą atimti nuo 
klioštorių bažnytines že
mes dėl darbo žmonių esu 
ne kartą kalbėjęs valstybės 
Durnoje, bet tai jau kas ki
ta.

6. Apie mano kokią tai te
legramą "Šaltiniui,” iš ku
rios Kapsukui aišku, buk aš 
tvirtinęs kataliku esąs, ne
galiu tikrų žinių paduoti, 
nes V. Kapsukas jos teksto 
nepriduoda. Vienok, kiek 
man žinoma, ir Kapsukas 
ne tiktai yra katalikiško ti
kėjimo pagal metrikas, bet 
savo laiku, beabejo, ir į spa- 
viednį ėjo ir švenčiausiąjį 
priėmė..... Ir begalo juokin
gi to pono prikaišiojimai, 
kad aš būdamas atstovu ir 
tai, anot jo, buržuazijos at
stovu, kadaise turėjau san- 
tikius su kunigais. V. Kap
sukas ne kaipo buržuazijos 
—bet kaipo L. S. S. ir "Ko
vos" ,redakcijos atstovas, ii 
ne dešimts metų, bet tik ke
li mėnesiai atgalios pats va
žinėjo į Wilkes-Barre ir de
rėjosi su kunigais ir tauti
ninkais. Ir besiderėdamas 
dar taip prapigino, kad 
man, tam buržujui, prisiėjo 
Chicagoje prašyti L. S. S. 
suvažiavimo pakeisti jo pri
imtą nuo kunigėlių penkta- 
tadalį aukų bent trečdaliu.

7. Ant mano nurodymo, 
kad aš V. Kapsuko byloje už 
savo darbą jokios užmokes- 
ties neėmiau, bet kaip ir ki
ti apgynėjai, gavau tik išlai
dų atlyginimą, Kapsukas 
reikalauja, kad pasakyčiau, 
kiek buvo mokėta tų išlaidu. 
Su mielu noru atsakau: 
man važinėjant toje byloje 
buvo mokama padengimui 
pragyvenimo išlaidų tiek 
kiek ir kitiems politiškųjų 
apgynėjų grupės advoka
tams, tai yra, po dešimts 
rublių į dieną. Pervedant 
rublius ant dolerių, ir suly
ginus su Kapsuko alga už 
jo redakcijas darbus (dvi
dešimts penki doleriai į sa
vaitę) pasirodo, kad tas 
buržujus advokatas apleiz- 
damas namieje visą prakti
ką ir priverstas gyventi ki
tuose miestuose po hotelius. 
gaudavo atlyginimo išlaidų 
vos tiek, kiek V. Kapsukas, 
"augštai nešantis raudoną 
vėliavą revoliucijos social
demokratas," ima nuo par
tijos už redagavimą party- 
viškų organų, sėdėdamas 
ant vietos Philadelphijoje.

8. Kaslink kalbų apie 
"mikčiojimus" ir V. Kapsu
ko noro, kad aš paskelbčia 
jo "skaudžius žingsnius su
lyg darbo žmonių," tai tą jo 
norą tikiuosi pilnai užganė
dinti Europoje, kur mudu 
abudu dabar važiuojame ir 
kur ne tik buvo atlikti tie 
žingsniai, bet randasi ir do
kumentai apie juos. Ame- 
rikiečių-gi, išvažiuodami, 
tuo klausimu jau nevargin
sime.

9. Pagalios porą žodžių
delei peršamo man per V. 
Kapsuką buržuazijos atsto
vavimo. Ar darbiečiai, ku
rių lyderiu Durnoje aš bu
vau, ir kurie atstovauja mi- 
lionus Rusijos bežemių ir 
mažažemių valstiečių, yra 
atstovai buržuazijos, ir ko
kios—daug nesiginčysime: 
augštai nešantis raudoną 
vėliavą revoliucijos interna- 
cijonalis revoiiuciioninis 
socialdemokratas V. Kapsu
kas už partijos organų re
dagavimą paima iš partijos 
daugiau į vieną mėnesį, ne
gu vidutinis Rusijos valstie
tis uždirba ir pragyvena į 
metus. A. Bulota.
2o Balandžio, 1917.

Red. orierašas: Prisiųs- 
damas šį straipsnį p. Bulota 
n.ums paaiškino, kad vieną 
jo kopija jis pasiuntęs ”Ko- 
^0In3 'd ir; ‘puidp; of nją.i 
-ouau Jįra

piašė mus išspausdinti jį 
"Keleivyje.” Kadangi "Ko
va" dabar Redakcijos atsa- 
kvmuose 18-tame savo nu- V a
meryje pranešė p. Bulotai, 
kad ji šito jo straipsnio ne
talpins, tai talpinam jį mes.
““REIKALAUJA VAL

DŽIOS KONTROLĖS „ 
ANT FABRIKŲ.

Cicero, III. miesto gyven
tojai pasiuntė Washingto- 
nan peticiją reikalaudami, 
kad federalė valdžia paimtų 
po savo kontrole visus mai
sto magazinus, audiničias, 
geležinės išdirbystės fabri
kas ir visas kitas dirbtuves, 
gaminančias reikalingus 
gyvenimui daiktus. Taipgi 
reikalauja, kad valdžia nu
statytų minimaies ir maksi- 
males kainas prekėms. Tos 
nustatytos kainos negali 
būt mainomos taijį ilgai, 
kaip ilgai karė tęstųsi, o ir 
po karei, jeigu būtinai to 
nereikės kainos neturėtų 
būt keičiamos.

Maisto spekuliaciją . peti
cija pripažįsta kriminaliu 
prasižengimu prieš visuo
menę ir spekuliantai turi 
būti baudžiami kaipo krimi
nalistai, anot peticijos, aš
triau negu paprasti plėši
kai. Nes tie, kurie super
ka maistą ir laiko jį nepar
duodami, kad išbadėjusius 
paskui iki paskutinio skati
ko apiplėšti, yra lygus gal
važudžiams.
VOKIETIJA NEPRIPA- 

ŽISTA KARĖS SU 
AMERIKA.

Juokingai persistato si
tuacija tarp Vokietijos ir 
Amerikos. Amerika apskel
bė karę ir eina prieš vokie
čius visomis keturiomis, c 
Vokietija tos karės visai ne
pripažįsta. Vokiečių val
džia jau kelis kartus paskel
bė su Amerika nekariau
sianti ir dabar vėl tą patį 
pakartojo. Amerikos pilie
čiai Vokietijoj buvo jau pri
pažinti kaipo priešingos ša
lies valdiniai, bet 2 gegužės 
vokiečių valdžia šitą atšau
kė kaipo klaidą, o užsienio 
ministerija paskelbė, kad 
Vokietija su Amerika neka- 
riauia.v

AUKOS
LIET. ŠELP. FONDAN.

MONTELLO, MASS.
26 kovo š. m. laike gerb. A. Bulo

tos prakalbų tapo surinkta L. Š. 
F-ui $75.00 ir "Žiburėliui” $21.30. Vi
so $96.30. Kadangi ”Ž.” pirmininkė 
gerb. Al. Bulotienė ”Ž.” aukas ir au
kautojų vardus yra priėmusi, ir žadė
jusi pagarsinti laikraštyj "Keleivyj.” 
aš garsinu vardus tik tų, kurie au
kavo L. Š. Fondui. Aukavo šie asme
nis sekančiai: J. Paitanaviėe. V. Ge- 
cevičius, P. Tamulevič, D. Gurkienė,
J. Petrauckas, P. M. Petrauckienė, 
S. Šmith, A. Atkinas, J. Damošauc- 
kas, J. Kelpšas, J. Masteika, F. Šūkis. 
V. Zarauckas. A. Šimkus, J. Baltre- 
n.as, G. Alseviče, A. Šepata, H. Stan
kus, S. Mučinskis, K. Tamošiūnas, J. 
Barkauskas, J. A. Raštikis, J. Jablon- 
ckis, J. Arlauskas, B. Baubtis, J. Pui- 
na, J. Vireliunas, E. Pekenaitė, V. 
Raivud. L. L. Simutis, J. Kamandu- 
lis, J. Gutauckas, R. Zulonas. K. Kei- 
ziunas, M. Pranaitis, J. Ustupas, B. 
Bubliauckienė, A. Zlotkus, K. Kaspa
ravičiūtė ir Mickevičius—po $1.00;
K. Vasiiiauckas .75c.; V. Jurkevičius 
55c.; A. Baučiunas, S. Milčius, J. 
J. šilaika. E. Balčiūnienė, A. Linar- 
tas. J. Tautkeviče, F. Norkus, B. če- 
rauka, P. Vaitekūnas, J. Deivis, P. 
Kripaitis, K. Beniulis, L. Ruika, T. 
Stirblienė. J. Tamuleviče, P. Valec
kas. K. Gedvilą, J. Vaitaitis. A. žiža. 
A. Orintas, A. Adomaitis. F. Urbo
nas. G. Rindzevičius, M. Mazgelis, J. 
Ziutkevič. E. Stonis, P. Baronas, A. 
Plevokas, M. Tuinila. A. Janauckas 
ir S. V. Andrews—po ,50c.; A. Pet- 
ruliutė. V. Pekarckis ir V. šatkus—po 
.25c. Su smulkiais surinkta $75.

L. Š. F. skyriaus sekr.
VI. Dubendris.

Priėmiau $75.00.
T. L. Dundulis L. Š. F. Fin. Sekr.

CAMBRIDGE. MASS.
Krikštynose pas V. Yaugą susirin

kusieji svečiai suaukavo L. š. F. 
5S.50c.

Aukavo: V. Yauga. K. Cinskis, K. 
Vaisvyla, K. Vaišvilienė, O. Stupu- 
raith. A. Vargutis ir D. Vilaikis— 
no $1.00; J. Petkus, J. Januškis ir D. 
lanuškis—po 50c.; J. Lukšis, F. Ki- 
buris. J. Smelgis ir Z. Voverienė — 
po 25c. Viso labo $9.50c. K. S.

Pinigų $9.50c. priėmiau bal. 28 d. 
1917 m. K. Šidlauskas, L. š. F. ižd.

RUMFORD. ME.
Likvidavus čionai Lietuvių Liau

dies Namo Draugija, likusius ižde 
ninigus $50.00 pxskirta L. Š. Fondan. 
Likviduotos šv. Onos Dr-tės turtų 
$6.00 paskirta L. Š. F. Išviso pa- 
siunčiame $56.00.

F. Laureckis.
Pinigų $56.00 priėmiau bal. 28 d. 

1917 m. K. Šidlauskas, L. š. F. ižd.

»tųicskojima'
-KEL.” SKAITYTOJI’ ŽINIAI.

Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 
mus, pasigarsinimus iš kokių vie
tų paeina, pirkinius, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini- 
mus, delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už Žodi kiekvienų sy
kį. Todėl siųsdami tok.us paskel
bimus rašykit kuolrumpiausiai ir Į 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio” Adnun.
____ ____________________________ i

Pajieškau pusbrolių Jono ir Vinco 
Bepirščių, Suvalkų gub., Bartininkų 
parap., Oškabalių kaimo. Jų pačių 
atsišaukti ar žinančiuju meldžiu atsi
liepti.

F. Bepiršys
71 Powers st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau dėdės Tado Žolės, Kau
no gub., Telšių pav., Mosėdžio valsč., 
šauklių parap. Taipgi dviejų švoge- 
rių: Antano ir Jono Solsų, Eršlės 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

L. Smilgys
689 Centre st, Montreal, Canada.

Pajieškau sesers Benigr.os Račkau- 
skienės-Melinauskaitės, Kauno gub., 
Raseinių pav., Karklienų miestelio, 
gvveno bene E. St. Louis, III. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino pranešti.

Joe Melinovskis (21)
82 Wit st., Detroit, Mich.

Pajieškau pusserių: Barboros ir 
Monikos Lutužaičių, Kauno gub., Pa
vandenės parap., Miksodos sodžiaus, j 
meldžiu jų pačių ar žinančiuju atsi
liepti.

Joe Latužis
84 Grabam avė., Detroit, Mich.

Pajieškau Juozapo Stankaus, Kau
no gub., Šiaulių pav., Valakų sodos. 
Jo paties atsišaunti ar kas jį žino 
meldžiu pranešti. (21)

Joe Stasiulis
BOK 69, Twins Falis, L’.aho.

Pajieškau Adelės Šinkūnaitės, Kau
no gub., Abelių soddžiaus, gyvena, 
rodos, Massachusetts valstijoj. Turiu 
labai svarbų reikalų ir meldžiu greit 
atsišaukti, ar kas žino pranešti jos 
adresų.

G. Šimkaitis
BOX 167, Kewanee, III.

Pajieškau draugo Jono Žemaičio, 
Jokanelio kaimo, ir Jono Abakevi- 
čiaus, Gaigališkių apielinkės, abu Se- 
radžiaus parap.,. Kauno gub. Meldžiu 
atsišaukti.

Juozas Karasevičius
238 Feltus st, South Amboy, X. J.

Pajieškau Augustino Deringio, gy
veno Levviston, Me. Jo paties ar kas 
jį žino meldžiu pranešti .Mykolui Di- 
deiiui šiuo adresų: - •

.Mike Lidis
763 Mele’st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Mateušo Kavaliū
no, Kauno gub., Panevėžio pav., Upy
tės miestelio, prieš 10 metų gvveno 
Chicagoj. Jo paties ar kas žino apie 
ji meldžiu atsišaukti. (21)

Juozapas Kavaliūnas
Colle Rio-Janeirp N 4120, Puerto La 
Pieta F. C. S. Berisso,

Rep. Argentina.

Pajieškau seserų: Elzbietos ir Ka
tarinos Almonaičaičių, Suvalkų gub.. 
gyveno Chicagoje. Jų pačių atsišauk
ti ar kas apie jas žino meldžiu pra
nešti.

Ona Almonaičaitė
B0X 391, Stellarton, N. S. Canada

Pajieškau dėdžių Igno ir Jono Slet- 
kevičių, abudu Vilniaus gub., Trakų 
pav., Žųslių valsč., Paltinikų kaimo. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jų 
pačių ar kas žino, atsišaukti.

Benediktas Lęšius
4 llth st, Braddock, Pa.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Tamo
šiūno, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Leliūnų parap., Anykštėlių sodžiaus. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti ar kas žino pranešti.

Vladas Bagočiunas
198 Ryde st, Montreal, Canada

Pajieškau dėdės Jono Markaus, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Pumpėnų 
parap., Aureliškių kaimo. Jo paties 
ar žinančiuju meldžiu atsiliepti.

Vincentina Vaičaitė.
366 So. Pecar. st. Los Angeles. Cal.

Pajieškau Marės Juknevičiūtės (da
bar jau yra ženota), prieš 7 metus 
gyveno Bostone, paeina iš Leliuonų 
kaimo, Vilniaus gub. Meldžiu greit 
atsišaukti. ■>

Marta Merkenikiutė
104 Oak st, Laxvrence, Mass.

Pajieškau sunaus Juozapo Buzevi- 
čiaus, Suvalkų gub., Vasiunų mieste- 
’io. Aš jo motina jau antri metai ant 
ligos patalo guliu ir norėčiau kaip 
ners surast savo sūnų. Jis pats lai 
atsišaukia .arba kas apie jį žino ma
lonėkit pranešti. (21)

Mrs Marė Rasvadauskienė
21 Louis st, Chelsea, Mass.

Pajieškau Frano Ambrazo, Suvalkų 
gub., Vištyčio miesto. Taipgi Onos 
Kiselienės, gyveno Waterbury, Conn. 
Dėl svarbaus reikalo meldžiu jų pa
čių atsišaukti ar kas apie juos žino 
malonės pranešti. (21)

Juozapas Slavinskas
474 24th st., Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Jono Zubavičiaus, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Stakliškių 
parap Grekonių kaimo, 24 metai kai 
Amerikoj. Jo paties atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti. (21) 

Uršulė Zubavičiutė
BOX 163, Somerville, Conn.

Pajieškau Leokadijos Oškinienč-s, 
Suvalkų gubernijos, Naumiesčio pa
vieto. Griškabūdžio parapijos, gyve
no Chicagoje. Kas apie ją žino, ar''a 
ji pati, teiksus priduoti man adresą.

Marcelė Buragiatė-KunigienierA.
i (20)

83 Silver st., So. Boston. Ma .

Pajieškau pusbrolių M. Vaidylos, J. 
Šliakio, A. Vaidyliukės ir V. Ryma- 
vičiaus, visi Kauno gub., Zarasų pav., 
Papilės parap., Satkunų kaimo. Jų 
pačių meldžiu atsišaukti, ar kas žino 
malonės pranešti.

John Shlekis
10424 Iindiana avė., Chicago, III.

Pajieškau Pijušo Matulionio-Rama- 
nausko ir Viktoro Guntoriaus, abudu 
Geisteriškių kaimo, Keturvalakių pa
rapijos, Vilkaviškio pavieto, Suvalkų 
gub. Gyveno: Pijušas—Scrantuos, o 
Viktoras—M’ilkes-Barriuose. Malonė
kite atsišaukti kuogreičiausia.

J uozas Samulaitis <
oi No. Main st., Pittston, Pa.

Pajieškau brolio Juozapo Galva
nausko, girdėjau gyvena Brooklyne; 
paeina iš Kauno gub., Novo-Alek- 
sandrovsko pav., Čedasų vals., Daie- 
čių kaimo. (20)

Jokūbas Galvanauskas 
474$ Racine st, Chicago, III.

Pajieškau Antano Petraičio. Tara
sų sod., Mankunų vals., Raseinių pav., 
Kauno gub. Jis pats ar kas kitas 
malonėkit pranešti. (20)

Kazimieras Petraitis 
1336 Reedsdale st N. S.

Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugo Juozapo Bagdo
no, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Aniksčių parap., Vitutiškių dvaro. 
Metai atgal girdėjau gyveno Cleve- 
lan, Ohio. Jis pats lai atsišaukia 
arba kas apie jį žino malonėkit pra
nešti šiuo adresu: (20)

Antanas Goštautas
14 Sheridan st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau Felekso Šemkevičiaus, 
kuris prasišalino iš Rumfordo išvež- 
damas Šv. Roko Draugijos $40.00 pi
nigų. Patartina katalikams apsisau- 
got, kad nepatektų ir kitur kokios 
nors draugijos pirmininku. Kas 
apie jį žinote, malonėkit pranešti.

Šv. Roko Draugystė (20) 
222 Pine st., Rumford, Me.

Pajieškau pusbrolių: Petro, Frano 
ir Stanislovo Stanių, taipgi Jono Sa
vicko, visi Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų parap., Pažusinės sodos. Jų 
pačių, atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Jonas Karčiauskas (19)
830 Albany str., Roxbury, Mass.

A. A. IZIDORIUS YUŠKIS
3-čią d. balandžio, 1917,

Mirė Izidorius Yuškis, Kauno gub., 
Raseinių pav., Šilalės par., Rudolių 
sod. Velionio giminės ar pažįstami 
norint platesnių žinių kreipkitės pas 

WM. DRANGINIS (19) 
P. O. Bos 174, Frankfort Heights, III.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, aš esmi 
28 metų. Geistina, kad atsišauktų 
laivų pažiūrų, sutinkanti imti civiliš
ką šliubą. Meldžiu su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą. (19)

J. Valiukas
B0X 223, So. Akron, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės bevaikės, nuo 18 iki 28 metų 
amžiaus. Aš esmi 28 metų, turiu ge
rą darbą ir gerai uždirbu. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųst savo paveiks
lą. Atsakymą duosiu kiekvienai.

John Gricius (19)
628 Baker st, Detrait, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, mylin
čios dorą gyvenimą. Aš esmi 23 me
tų, turiu gerą darbą. Meldžiu atsi
šaukti, platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. (19)

F. Zimmer
371 E. Curtis st., Butte, Mont

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės bevaikės ne senesnės 35 
metų. Katros neturit vaikino, o no
rite gaut seną vilką ir rast gerą lai
mikį, atsišaukite. Atsakymą duosiu 
kiekvienai (19)

S. Vilkas
3252 So. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau apsiveidmui merginos 
nuo 18 iki 24 metų amžiaus, aš esu 
20 metų, negeriantis svaigalų ir ne
rūkantis, užtektinai pasiturintis. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųst savo 
paveikslą. Atsakymą duosiu kiekvie
nai.

T. J.
827 Maulbery st N. S. Pittsburgh, Pa

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
32 metų. Geistina kad atsišauktų 
tik iš Chicagos apielinkės. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųst savo pa
veikslą, jei iš toliaus, kad ypatiškai 
negalima butų susieiti ir pasimatyti. 
Vaikinų prašau nerašinėti. (20)

Peter Puorch
1617 N. Robery st, Chicago, III.

Pajieškau . apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, mylin
čios gražų gyvenimą. Aš esu 26 me
tų. negerentis svaigalų. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųst savo paveiks
lą. Atsakymą duosiu kiekvienai. 

Frank Gutosky 
6901 Zoeter avė., N. E.

Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri turi ūkę ir myli gyvent ant ūkės, 
aš esu blaivas 25 metų amžiaus vai
kinas. Laišką galite rašyt angliškai 
ar lietuviškai. Atsakymą duosiu 
kiekvienai. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst savo paveiksią.

G. Blužis
3261 So. Halsted st, Chicago, III.

Pa’ieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus. Aš esu 
28 metu, pasiturintis vaikinas. Plate
snių žinių kreipkitės laišku. Atsakv- 
mą duosiu kiekvienai. (20)

George Pašilaitis
1129 Collins st, Hamtramck, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 19 metų amžiaus, geistina, 
kad butu laisvu pažiūrų, mokanti at
sakančiai rašyti ir skaityti anglu ir 
lietuviu kalbose. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką.

Joseph Pangonis
H ilalten st., Pcabody, Mass.

REIKALAVIMAI.

Minnesotos valstijoj yra apsigy
venęs būrelis lietuvių farmerių ir 
vietą pavadino Vilniaus Kolionija, į 
kur prieš porą metų iš Pittsburgo iš- I 
važiavo keletas mano pažįstamų ir 
ten paėmė valdžios dalinamos žemės 
(Homesteadą). Norėdamas apsigy- ; 
vent ant ūkės, meldžiu iš minėtos I 
vietos lietuvių parašyt man laiškelį. | 

Wm. Bliučikas (19) . 
BOX 243, Oak Hill, W. Va.

SCRANTON, PA.
Visuotinas kooperatyviškos bendro

vės susirinkimas bus 17 gegužės nuo 
7:30 vakare, Kunigautsko svetainės 
skiepe. Bus priimti bendrovės įsta
tai ir svarstoma apie atidarymą 
krautuvės. Todėl būtinai kiekvienas 
bendrovės narys turi atsilankyti. 
Kam tik rupi savi reikalai ir taip di
delio brangumo našta ateikit į šį 
svarbų susirinkimą.

K. J. Banis, sekr.

APSIDRAUSKITE.
Būdamas National Accident Insu- 

rance Socieiy bendrovės agentas aš 
apdraudžiu nuo netikėtinų atsitiki
mų (inšiurinu) suaugusius žmones, 
mažus vaikus, namus, rakandus ir 
viską kas tik yra vertingu. Su visais 
inšiurinimo reikalais meldžiu kreip
ties šiuo adresu: (19)

National Accident Society
647 Main st., Hartford, Conn.

Steven Webber Room 441, 
D’Esopo Bldg.

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai, visai mažai vartoti, parsiduoda 
iš priežasties—savininkas išvažiuoja 
į kitą miestą. Gera proga kam rei
kalinga, parduodu nebrangiai. Maty
ti galima bile kada. (19)

K. J.
291 — 4th st, So. Boston, Mass. 

Trečios lubos.

PARSIDUODA Karčema geroj vie- 
to, apgyventoj lietuvių prie didelio 
trakto, kur visada žmonių judėjimas. 
Platesnių žinių kreipkitės pas (19) 

J. M. .M.
BOX 64, Providence, R. I.

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

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

FARMOS! PARMOS!
Parsiduoda pigiai Wisconsin 

Valstijoj.
Prie miesto, netoli Eagle River, su 

miškais ir be miško, parsiduoda ant 
labai lengvų išmokėjimų. Parmos 
parsiduoda po 20, 40 arba 80 akrų 
žemės, galima pirkt mažiau arba dau
giau, kiek kuris nori. Kaina 40 ak
rų žemės nuo $550 iki $1,000 ; 2° ak
rų galima pirkt už $300. Norintieji 
platesnių žinių rašikite lietuviškai, o 
aš atsakysiu viską teisingai, nes aš 
pats gyvenu ant farmų. (20)

JOHN JESEVICH
P. O. BOX 302, Eagle River, Wis.

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magaziną "Investing 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- 
<cą galima likti turtingu. "Investing 
for Prcfit” magazinas yra vieninte
liu progresyvišku piniginių reikalų 
žurnalu ir turi daugiausiai ėmėjų. 
Išparodo kaip $100 užauga j $2,200; 
išsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-ms 
mėnesiams dykai.

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

Chicago, III.

*
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Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ t 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ. į 
Galima gaut pirkti’visus AmJ- 

rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuve atvira nuo 7 iš 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
kreiptis laišku šiuo adresu:

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

ryto <

galit 4-
(30) t

................... ~ i

Jūsų kojos reikalauja tyro 
oro ar išvėdinimo, kitaip 

jos sušunta jūsų avale.
Kiekviena kūno dalis reikalauja ty

ro oro. to pat reikalauja ir kojos. Jus 
negalite basi vaikščioti, todėl varto
kite Pedisin’ą, kas reiškia tyrą orą 
jūsų kojoms.

Jis atgaivina nervus ir neleidžia 
kojoms prakaituoti, šusti, vištakėms 
ar nuotrinoms augti. Jis prašalina 
visokį nemalonų kojų dvokimą. Var
tojimas labai paprastas. Nereikia 
kojų plauti ar ką kitą daryti, užten
ka tik apibarstyti Pcdisinu kojas kas 
rytas ir blogumas bus prašalintas.

Vienas didelis pakelis, užtenka ke
liems mėnesiams, kaštuoja tik $1.00.

Užsisakykit sau Pedisino tuojaus. 
Rašykit (?)

CROWN PHARMACY
2813 East 79th St. (r.) 

Cleveland, Ohio.

REIKALAUKIT

EAGLE
BRAND 

CONDENSED 

MILK 
VMK ORIOINAL,

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

C0., NEVY YORK. (Kvis).

DR. L. J. PODDER 
iš Petrogrado—Rusijos 

GYDO SLAPTINGAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

Pirmiau Dr. Pavlo’s offisas.
Valandos nuo 8—9 ryte; nuo 2—3 po 

piet; nuo 7—8 vakare.
69 CHAMBERS STM (20)

BOSTON. MASS.
Telephone: Haymarket 3390.

KAS PADARE DIEVUS?

Brahma, from an i<h>I in the Indian Museum.
(Brahma, Dievas >ta visų dievų Tėvas.)

0VARBIAUSIE.il faktai šioj kny
goj randasi paimti iš Mytholiogijų.

Encyklopediškūjų žodynu ir ašraonių Bib- 
ijų. Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

1. Tris šv. Panelės Nekalto prasidė- 
|imo. Nekurį yra net ir už karlienę dan- 
juje.

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

S. Tris galingiausi Dievų Sanai. Kai 
oo išganytojai ir atpirkėjai svieto.

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

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

Knyga: 5x8 33 puslapių. Kaina 15c.
I’erkupčiams, petliorianas, agentams ii.

> lip pardavinėtojams <lu.xl_ma geras nuo
šimtis Ant pažiūros nesiunčiama. niekam 
Atsišaukite žemiau nurodytu ftdrėšų.

Rutkaiis Spaustuve
338 west End Avė.

Detroit, Mich.

Aš Alena Kostovska, pa siro 
dau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo vargina*- 
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Ai 
oer praeitus 4 metus buvau voa tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas pa
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimaa. 
<urgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnoMu 
tiekus aš negavau pagalbos dėl savo 
jveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta- 
res, Regulaštria, dėl moterų, prad** 
au gerai jausties, gerai valgyt, lt 
lirbti, pasidarė smagu viskas. Pu 
» mėnesius aš savo paveikslą nebers
iu pažint ir palikau laiminga naudo* 
’arna Salutaras Bitteria. Kaina |1.0*. 
Galima gauti geresniuose saliunuoae 
ir aptiekose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: (JJ

SALUTARAS CHEMICAL INST.
žoles nuo visokią blogumą. 

1709 S. Halsted SU Tel. Ganai MII.
P. J. BALTRĖNAS, ProL 

Chicago, IIL
Šitą apgarsinimą turėtą perskah* 

tyt kiekvienas, išsikirpt ir paatUkt

$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 .................................................. 20
Lietuviškos Pasakos Gražiausios 50 
Naujos ir Visokios Dainos .... 50
Teisingos Paslaptis Apie mo

teris ........................................
Paslaptis Burtininkų........
Vadovas arba Tiesų Patarėjas

Pasiųsk $5.00 įdėjęs į registruotą 
laišką arba per monev orderį, o mes 

I tuoj prisiusime už $5. britvą ir už 
I $5.30 vėrės knygų dovanai.

Adresas: (*)
BUDRIK B\RBER SUPPLY 

3343 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

0VARBIAUSIE.il


*
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PARAGINUJAS AM
CENTB. 

KOMITETE i.
Lawrence’o lietuvi 

F. skyrius savo 
me susirinkime, 
30 d. balandžio,
svarstęs Lietuvos 
reikalus 
Amerikos Lietu', 
lis Komitetas

Š.

✓

Socialistas ir kunigas.
Kunigas:—Kodėl tamsta, 

penas Proletarski, nesiunti 
savo vaikų parapijos moky
klon?

Socialistas: — Nes neno
riu, kad toj "mokykloj’’ ma 
no vaikus sukvailintų ir pa

L*KELEIVIS.

A •

»

ŽINOK KOKS ORAS BUS RYTOJ
---------„------------ -  ... - - -----------f,-v .JI

i skobi, kuri likos-
! LIZ p ' ’ ’.L < '.N.
ibė-įv. . A" j ts ritano-e ją; 
;sko:8i padkti pavieniams! 
nariams, kurie ne tik eikvo
jo saw> I- a ., bet ir pinigus? 
.Man • vigu i $7.35, kitiems 
irgi priguli sugrąžinti keti 
doleriai. Yra žinoma, kad 
jau 9 mėnesiai kaip esu be 
da^bo i/ pinigai man labiau 
reikalingi, negu kitiems 
Jeigu draugijos Įgaliojo vei
kti, tai sutiks ir lėšas už- 
der.g.l, todėl jūsų priue- 
rystė sueiti ir apsvarstyti 
bėgančius reikalus. Jokių 
laišku nerašinėdu ir r.eda-

>a Sii’a

Ant 2 I!
akmens

Gelžkelio lalkru- 
:s sriubelių už- 
ukarnas, vyriš- 
o didumo, ant 

20 metų auk^uo- į 
us su išrašytais Į 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kurioms reikia visuomet tikras lai
kąs žinoti. G uara n t uotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrudėi? ant kiekvieno ad- 
ręso už $5.7.>- C. O. !>. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi ncu-.ga" dintas, nemokėk nė 
cento. A: įminkite jų.- užmokėtu- 
mėt už tokį pat iaikr<x!ėlį apie $25.<«» 
jei pri-j-ft-n--: kitur. 1‘’ikus auk
suotus lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

KXCELSIOR \VATCH C(k 
906 Athenacum Bldg. briiC \G(). ILL

Hotel Sterling
Lietuviškas Hotelis

Lietuviškas hotelis 12 pt kap.
Lietuviai, kuriems reikalas 

yra apsistoti, arba turėti reika
lus

BRIDGEPORT. CONN.
apsistokite švariame lietuviška
me Kotelyje. Vieta tikrai puiki 
ir prieinama lietuviams. Čia 
galima pernakvoti, pavalgyti, 
■ šsigerti visokių trunku ir paru- 

r- kyt
Kambariai parsamdomi vienai 

nakčiai, ant ilgesnio laiko, ar
ba ant visos sąvaitės.

HOTEL STERLING *
TUOS SAGEVIėlTS SAVIN.?

4 Crescent avė. Cor. Sterling at., T 
BRIDGEPORT, CONN.

Naujausia
delis oro atspė
jimo aparato. 
P •spėja koks 
bus oras už S 
ar 24 valandų. 
Tai nėra žais
las, bet moks
liškas išradi
mas veikiantis 
auto m a tiškai. 
Labai gražios 

švaizdos. Oro atmainas parodo sto-
■ r.ar.uTio tarpduryje figūros, 
nos lauk arba pasislėpdamos

Aparatas (»Vs 7’į colių didu-
Pilr.ai gv a ra n t uotas. Šitų ter- 

pasiunėiame per ekspresų 
gavę $1.00 arba už tiek 
Nelauk, bet užsisakvk sau 

\ (?)
SHLEIGII & CO. (l)ept. E 13), 

< CHICAGO, ILL.

£
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Ų I 
mėnesi :da- 
laikytame 
š. m. ap- 

,šelpimo 
pripažino/ kad 

ų Centra- 
pildo savo 

pareigi]. Nuo Lietuvių i-ie
nos jau pusė metų prariA- 
ko, o surinkti pinigai nuo 
karės nukentėjusiems st ipri 
vis tebeguli Amerikos ban
kuose, gi žmonės. Irtu m - 
bėjimui pinig i b »vo auvao- 

1 jami. badauja ir iš bado 
miršta.

Minėtas L. Š. 
protestuoja prieš 
Komiteto elgi u 
Jauja, kad C. K ■ • ■- ;
kuoveikiausiai išsiųs • pini
gus Lietuvon pasi: .Air 1 
nuo karės nukentėjusių šel
pimui Įkurtą įstaigų vardu.

Mes Lav.’renco lietuviai 
Lietuvių Dienoje viso:: 
vės susidėję bentk an 
ban rinkome aukas 
siuntėm per Raudoną; 
žiu. tikėdamiesi, ka? 
tuo tikslu Įsteigtas, 
pins, kad surinktos 
butų kuoveikiausiai 
tos. Tuo tarpu mato 
musų pasitikę j’ 
džiai apviltas, 
Lavvrenco lietm 
ir Įgalioti draug 
susirinkę minėta 
vo susirinkime 
protesto 
/n tz ( . K. ir va 
lietuvių ir

v. 1

11

t

I

B. L Brank.

i

I

- i darytų fanatikais.
Kunigas:—O žiūrėk tam-j 

sta, kiek lietuvių katalikų 
siunčia savo vaikus parapi
jos mokyklon ir tokių daly
ku visai nesibijo.

Tai

F. skyrius 
Centralio 

:ąsi ir reika-
C» ’ *»: ■* '\* '"I j• ».:<x .'ii uik,i.!L.€

s. s
pasiulvy

t i Įt' ;.C» į KVuliO i>k
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iiucija, 

buvo jau 
t ta.
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d rasit i
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kėdė l : • i 
toi. r? i i’« 
Rusijoj r 
, ’Keieh /je 
tac svkiu it 
i-: w k
anž'T.’ga-** 
kinimų.

keie- 
Žiurėkit 
numeriu
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Tikros Lietuviškos SS9
Trejos Devinerios.

Yra tik dabar pargaben 
tos Rusijos ir sudėto* 

' pagal Dr. Gruning re

j Lietuviai Kriaučiail«'/f
M
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I
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$
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\ iMokio* Vyrama Drabflžio* 

Siuvame ant Uaaakyso 
Ižvalome. Betaisome ir iiproai- 

r.ame sene*.
VicnįntBė Kriaučių kompanija 

So. Hnstone. kur visam* du čia 
gerą ir gražų darbą at pritina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES?. 
Todėl, kuria norit pasisiūdini

I

I 
f

gerą siutą, Išvalyt arba suprorit, įii 
i:lt

I

Į “Keleivio’’ Skaitytojus
Gerbiamieji:— knrię pre

numerata pasi’kaigė ma’rne- 
kite atnaujinti, nes sulyg kra- 
sos taisyklių priversti busiro 
sulaikyt. Ta-'.ci meĮdži.'.ric 
ir savo draugus pakalbini "ž- 
sirašyti "Keb-ivį” kai:-* tik
rai darb’n:rki>ką laikrukiĮ. 
kuris prie kiekvienas progos 
šventai gina darbininky rei
kalus.

Mainydami adresu būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius. permainyt adreso ne- 
sralina. Maip r.t adresą už- 
esika parašyt atvirutę, nes 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skiiitytojy mainy

dami au'.esą arba klausdami 
parašę laišku neužkii- 

prilipina tik už lc.
Pers3rgime visus.

LEAD, SO. I)AK.
auk'o kasyklų 
Homestade buvo 
pakeli aarbinin- 

Į net po 50c. Į 
gaus §3.50 už 

-•bo dienos. Bet 
kr.d^itū’’ ši?is metais darbi- 
niuk'- f/ukumas. tai dauge
lis -v /dėjo mest daibą ir 
važiuot kitur, bet kompani
ja norėdama sulaikyt dar
bini 
bo 
gau

Vietinė
i
i

I 
»

t
Susideda iš švie- 
gatunkų šaknų ir 

turinčių didžiausių 
Kaina

. ceptą.
t žiu 27

■ vaisių 
įtekmę gydyme įvairių ligų. 
50 centų pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierą 50c. įdėję į ge
rą konvertą. Adresas:

Reikalaujame Agentų. (?)
THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE 

3343 So. Halsted st.,
Chicago, IH.

1

1 . • ■:■. St] 
f dabar 

indas d
š-?is

ri

de-o

i I

i
kreipkitės pas mm. 

SOUTH BOSTON CU8TOM 
TAILORING CO.

278 Bronė way, So. Roetoa.

sro- 
dar- 

ir pa- 
i i\.ry- 

, ^ad C. K.. 
pasi ni

aukūs 
našius-X v
m. kad 

imas skau- 
todel mes 

,ūų išrinkti 
ijų atstovai; 

dieną sa- 
p i rp 2 rp

■**£17 'N ’ 1 ■ ■ ei 1 - o yp 1 ? c < I vZ.vii •>!

•de 5.000 vietos 
eikalaujam, 

C. K. nelaikytų pas save 
su apie 2,000 dolerių, 
kuoveikiausiai pa >i 
tiems, kam mes tuoj 
suaukavome

seno ir ištiMnh* draugo šeimy
nos. naudojamo visame pasau
lyje (a-r otiię šitatin. čio 25c. 
UŽ Ik•• visoje 3] 4 :c\ose, 
arba galite ui-ciak; Ii tiesiai iš
F. A D. Rii’HTEK & CO. 

•4—W Vash.agioo itreci, Nev York,

t
-•«VI -21 

savo
Socialistas: 

kas kita. Jie siunčia 
vaikus i parapijos mokyklas 
dėl to. kad vaikai susilygin
tų savo kvailumu su tėvais.

Ji 1 ?

fe

Vyčiai pradėjo ofensyvą 
prieš vokiečius.

Paskelbus Amerikai karę 
vokiečiams, Lietuvos vyčiai 
taipgi stojo prieš džerma- 
nus. Sakoma, kad vokie
čiams dabar gręsia didelis 
pavojus. Lietuviškas vais
kas apsupo vokiečių Barus 
ir narsiai juos atakuoja. 
Šaudymas iš bonkų ir bač
kučių girdėtis visoj apidin- 
kėj. Vokiečiai bijosi, kad 
Baruose nepritruktų amuni
cijos.

I

inkus pakė’ė jiems algą 
jokio streiko. Darba 

čia dabar lengva.
K. Statkus.

Ji geriau gali hipnotizuoti.
Vaikinas:—Žinai, Onyte, 

jei norėčiau, tai galėčiau ta
ve taip užhipnotizuoti, kad 
už 10 metų tu pradėtum ma
ne bučiuoti.

Mergina:—O ar tu žinai, 
Jonai, kad jei aš norėčiau, 
tai tu mane akies mirksnyje•z J 
pradėtum bučiuot.

kad 
mu- 
bet 

ųslų
pinigus 

irinkome. 
J. J odelis.

L. Š. F. skyriaus Įgaliotinis.;

LAVVRENCE, MASS.
Atvdai Jungtinio iet/A 

Draugijų Apšvietus 
Komitete.

Gerb. J.L.D.A.K. Nari
Ką jus manote padaryt s
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ANGLIAKASIAI IŠKOVO
JO DAUGIAU ALGOS.
Kietųjų anglių angliaka

siams pasisekė be streiko iš- 
reikalauti abelnai imant 20 
nuošimčių daugiau algos 
New Yorko konferencijoj 
su kasyklų savininkais. Pa
kėlimą gauna apie 175,000 
angliakasių.

Toki pat pakėlimą kelios 
dienos atgal iškovojo 225,- 

■čO minkštosios, anglies ka
sėjų. Angliakasiams pasi
taikė dabar gera proga, ka
ria šalis Įsivėlė karėn ir pat
riotiški kapitalistai nGrės 
kuo- augiausia pasinaudoti 
•)ai duodami brangiai angų. 
Jeigu ne šita aplinkybė, tie 
razbaininkai nebūtų taip 
lengvai darbininkams nusi
leidę.

Koks vaistas, tokia ir už- ; 
mokestis.

—O kaigi tavo dantis?
Labai len- į

I

I

9»

i

—Jau gerai, 
gyai išsigydžiau.

—Kokiuo gi budu?
—Suradau tokĮ Gentis.ą, 

ką davė ir-an pauostyt kokių 
ten lašų—ir skausmas per
ėjo.

—O kiek jam užmokėjai?
—Ištraukiau iš kišeniaus 

doleri ir daviau jam taipgi: 
pauostyt.

i

Lietuvių Korporacija išmieravo 2-t.OOO akrų žemės Marinette pavie
te. aplink miestą kur yra bažnyčios, ir mokyklos, žemė labai darlinga 
auginimui visokių javų: Rugių. Kviečių, Miežių. Avižų. Bulvių ir ki
tokių daržovių. .Javai galima parduot tenpat už gerą kainą. Apie 
100 familijų jau čia yra apsigyvenę. Mes parduodam savo žemę ir 
samdom 000 darbininkų prie musų lentų plovyklas per čielus metus, 
todėl aaukelis farmerių eina darban i tas plovyklas kada nedirba sa
vo žemės. Gera proga tiems, kurie nori apsigyvent tarp savo žmonių 
smarkiai augančioj kolonijoj, kur yra bažnyčios ir mokyklos arti mies
tų ir geležinkeliu. Rašykit tuojaus užklausdami kas'ink žemės kainų ir 
mokesties pas CHAS ZEKAS (19)

ur

Lietuvių kliuhe prie baro.
—Tai tu sakai, kad aš esu 

kiaulė pirmos klesos?...
—Visai ne! Apie klesas 

aš nieko nesakau; aš tik sa
kau, kad tu kiaulė ir dac oi.

Pūkšt i nosį.
—Še tau!

:

Siutus ir kitokius

I

i

i

J.

Kel.” Administracija

ii 
r

te. Kreipkitės.
i’. VALUKONIS,

255 Broadway. So. Boston, Mass. įįį

THE MAGIC SROP.
Pirmas Amerikoj o.avys nzdčjo magijos 
dirbtuvę. Dirba c . o k 4 sinku daiktus. Jei 
nori įauri štvkd prisiųsk stazzpą

ir tuoj Adresuokite taip:
THE MACHC SJ’OP.

F. O. SON 309. SCL3ROCK. MASS.

<ot ♦ v** m»»»»»*■**■♦.* rfnm t .t.y * it i r jm m < wj w •;•
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kol išmokėsi su-

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

eškau agentu 
Patirimas ne-

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

Perkant laikrodėlį, lenciūgą 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
$1.09 į savaitę, 
derėtą sumą.

Taipgi paj
Mass. valstijoj
reikalingas. K; ucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte).
Galima lengva uždirbt po $20.00 
| savaite. I<remkitės.

52 Sheldc-n st.,

juo ja ir 
markę.
kad tokiu laiškų niekados ne
siustu. nes Amerikoj ar laiš
kas nžlipytas ar neuž lipytas, 
tori būt p-icčta markė už 2c_, 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už ji pr'.-nokėt adresa
tai.

J?'
I 
į 

i 
i 
i

M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausj

ELIŲ. VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Te:pgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
r&si-e gražų patarnavimų.

3S2-3SS 2nd st. Se. Bistro.

Ei, Vyrai, visi Pai

YUDEIKO!
Ji* užlaiko gerų Restauracijų, 
visokio* rųšies Alaus, Degtinė* 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviam*.

304 Broalvay ir 259 D Streets 
SO BOSTON. MASS.

; AR NORU KAD MERGINOS 
MYLSTŲ?

Jeigu *aip, tai nusipirk

Ant pardavim
Jo didybei carui nuo

to nudardėjus ir visoms jo 
šviesiausioms malonėms ve
rtės netekus, dabar pigiai 
parsiduoda du geri meda
liai.

Reikia kreipties šiuo 
resu:

Kun. laukaičio 
Ir Yčo Ko., 

Petrogradas,

Kur jis buvo.
Vieno laikraščio reporte

ri. atnešė^ labdaringo ba
liaus apr^ymą. Redakto
rius perskaitė ir sako: ”Vėl 
nesąmonė. Tamsta rašai:, 
’Tarpe jauniausių moteruk 
buvo ir musų klebonas.’ Juk j i 
musų klebonas ne moteris. ’i|

”Aš čia nekaltas,’’ teisina- 
si reporteris. ”Jis buvo tarp 
moterų.”

DUOKIT PASIŪT MUMS’g
Užtikrinam, kad Ją* aurėdysit pinigą fr 

teorėsite GRAŽIUS RUKUS. Met !■>>■* 
materiją iš gerųjų firmų ir pntr.iervojaM 
rūbą pagal žmogų, todėl nesedarko žmogau* 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PAS1UVAM PIGiAI IR GERAI.

TAIPGI IšVALOM IR IšPROSINAlt 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21011

GERIAUSI V LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

-U£i£A^AXA2.

Taipgi užlaiko visokius

MUZIKALlšKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS į 
LIETUVIŠKUS. ANGLIŠKUS, LENKTšKUS, RUSIŠKUS ir tt. 3
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas.mus, o gausite si 
teisingą ir gerą patarnavimą. |

E. J. MAŽEIKA i
Hartford, Conn. i

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE-^ 
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.•

Jų tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, tai j 
rašykite žemiau padėta adresą, prisiunči«nt 15 
tuojaus apturėsite.

>

•4^

UfflTED LAND & INVESTMENT CO. :«3oioioiaaoiaeiae«

APTIEKA127 N. Dearborn Str, (Room 808), ChicagO, IlllROi

SOS-

ad
GRAMAFONAi NLO 15 DOL. LIGI 150DOL

Prisiųskit už 2 centu štampą prisiuntimui.

PILVINIS & ZALDOKS
SO. BOSTON, MASS.;

kokie yra padaryti, pas mus yra dėl 
kitose kalbose — didelis pasirinki-

i|

• & 
<ę
‘r

Visi, kurie mylite muziką ir dainas atkreipkite atidą ant musų 
pasiūlymo C lumbia Gramafonų ir lietuviškų rekordų. Su vėliausio 
išradimo pagerinimais, išduodančiais čystai skambanti balsą.

Visokie lietuviški reeordai, 
pardavimo. Taipgi rekordai ir 
mas.

Teisingiausia ir Geriausia
Sataisom Receptus su di- 

nėiiurint ar iš 
ar amerikorišlri. 
■rauti, kokias tik 
. taipgi visados 
aptiekorius.

DVARO DALY, Savininkas 
18 Broa^’c/, Sg. Scstcn.

į Galite reikale jt ir per laiškus, 
*o mes per ekspresą gyduoles *t- 
j.' siusime.

Receptus
džiausiu atrd-a. 
Lietuvos atre : 

« Gyduolių ga:; 
£ pasaulyje varle j 

randasi lietuvv-

L KREST KENDŽIŲ
/į! o Ji niekad nepamirš jus, nes 
jįl kendžių gardatnas priverčia ją 
įnjus mylėt. Reikalaukit visur ir 
į}! visados Lotmey’* Creat Ken
edžių. Jęigu negali gaut kitur, 
< -i tai prisiųsk mums dolerį, o 
/(įgausi vieną svarą geriausių 
((j Amerikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostoną.
K. ŠIDLAUSKAS

226 BROADNVAY.

T

V

i >.

Reikalaukite pilno,
taliogo

iliustruoto lietuviško ka-
- DYKAI.

»AŠ čia nekaltas,” teisina- | BR0ADWAY,

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURIT13, 
NEUž.’dLĮSKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.

MES NUSIUNCIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresų;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turte adresus;

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

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriausi* gaut pa* m 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokument 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

TREJOS DEVYNEMOS 
arba 

TREJANKA
Susideda ti 27 Įta.r,;/ gydančiu žolių ir šaknų.

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

vyną dcl skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį. 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį sitv Rydanėiij 

augmenų užmerkti ; vieną kvortą ėysto -pirato 
ir tiek pat vandens, arba išvirti ėy-tame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio 
artą mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
229 Bedford Are., Bročklyn, N. Y.

Kampas North 4-tos gatvės. £39
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WS|Rlllllwįjos.
TAYLOR SPRINGS, ILL. 

Darbininkų judėjimas.
Anglių kasyklai išstovėjus 

čia ištisus trejus metus už
darytai, galų gale atsidarė. 
Darbas prasidėjo visa spė
ka.

Priemiestyj Schram City 
yra stiklo dirbtuvė, Įsteigta 
p. Schram’o. Iki šiol stiklo 
dirbiuvėje dirbo daugiausiai 
moterų ir merginų, taipgi 
maži vaikai. Mokestis buvo 
10c. už valandą. Suaugu 
siems darbininkams ir dar
bininkėms mokestis buvo 
kiek augštesnė.

Pastaruoju laiku anglių 
kasyklos iš Kortkampės 
darbininkai stiklo dirbtuvė 
darbininkus išvedė streikan 
sutverdami jų uniją, bene I 
W.W. unijos skyrių. Stik- 
liorių unija padavė savo 
samdytojui reikalavimus: •: 
valandų darbo dienos ir mi 
nimum algos 17' ne. už va 
landą, žmoniškesnio su dar 
bininkais apsiėjimo ir pri
pažinime unijos. Tuos dar 
bininkų reikalavimus sam 
dytojams atmetus, darbinin 
kai sustreikavo. Streikas 
tęsiasi nuo kovo mėnesio 
Streikierių padėjimas ap
gailėtinas. Angliakasių u- 
niios lokalus pradėjo strei 
kininkus šelpti, bet apie 
streiko laimėjimą pradeda 
ma abejoti, nes stiklo išdir 
bystės savininkai prisisam 
dė ir apginklavo daug strei 
kiaušių.

Kortkampės kasyklų mai 
nierių unijos lokalas atsi 
šaukė i Taylor Springs ir ši< 
priemiesčio Hillsboro ka 
sykių mainierius, visų triji 
kasyklų mainieriai 25 ba 
landžio sušaukė mas-mitin 
gą. Nutarta 26 balandži- 
neiti darban, bet laikyt po
sėdžius dėl gelbėjimo stikle 
fabrikos darbininkų. Nu 
tarta atsišaukti j Nakomis 
Vvitt. Mr. Olive. Staunton 
Renld, Gelipsie, Livingston 
Pana, Coofen ir kitų mies 
tolių ankliakasių unijos lo 
kalus, kad visi tie lokala 
priimtų rezoliuciją, reika 
laujančia prašalinimo gink 
luotų streiklaužių iš Schra 
mo stiklo dirbtuvės. Be t< 
reikalaujama prašalinimc 
„milicijos,” kuri i Schrair 
City likosi atsiųsta. Toj 
„milicija” susideda vien ii 
kapitalistų nusamdytų gin
kluotų padaužų. Ton darbi 
ninku kovon šaukiamos ii 
kitos unijos, kaip ve: skuti 
kai (barbenai) d.uonke 
piai, vc-žiotojai (teamste 
riai), krautuvių darbinin 
kai ir kt. Darbininkų soli
darumas kaskart aiškiai 
apsireiškia, ir jeigu tik dar 
bininkai pradės savo kova- 
vesti bendromis jiegomis 
galima tikėties, kad kapita 
las negalės taip sauvališka; 
viešpatauti. Geistina, kac 
darbininkų susipratimas 
kuoveikiausiai apsireikštų.

P. C. Pačėsa.
---------- -

DĖS MOINES, I0WA. 
žmonių mulkintojo 

melagystės.
Balandžio 23 ir 24 dieno 

mis musų mieste laikė save 
misiją tamsybės platintojai 
kun. Jonaitis. Išplūdo be 
dievius ir socialistus.

24 bal. sakė prakalbą. Sa 
k ė, ar norėjo ką pasakyti 
bet nieko gero nepasakė 
Svarbiausia dalis jo prakal
bos buvo tatai, kad liepė vi
siems mokytis, nes moky
tam geriau ir negalima ap
gauti jo taip greit. Mat ži 
no iš patyrimo. Sakė, kad 
Amerikoj labai gerai. Dar
bo daug, o darbininkų visa
da trūksta.

Buvo duota klausimai, Į 
kuriuos kunigas neatsakė, 
o nuplepėjo visai ką kitą.

Buvo klausta: „ką darbi-; 
ninkai turi daryti, kada at
siranda daug mašinų kil
ios užima žmonių darbą?” 

Kunigas šitaip atsako:1 
"Kuo daugiaus mašinų, t; uj 
daugiaus darbininkų rei
kia. Pas Fordą dirba 50,- 
000 darbininkų, nes daug 
mašinų yra.” Tai mat kaip 
jis išmano.

Užklaustas: „kur darbi
ninkai turi dingti kriziso 
metu, kaip ve: Tafto ar Cle- 
velando laikais kad buvo, 
kada visos dirbtuvės liekas 
uždarytos metams ar dau
giaus, o darbininkai badu 
miršta?” Kunigas atsako: 
„Kad jiems čia negerai, te
gul važiuoja kur geriau.”

”0 ką amerikonai turi da
ryti?” tai kunigas atsako: 
„lietuviams apie ameriko
nus ne biznis.”

Pas Fordą 1915 pagarsi
no reikalavimą 900 darbi
ninkų, o priėjo 10,000 dar
bininkų, kuriuos miestas 
buiza nuo bado gynė. Jei 
larbo buvo, kodėl jiems ne- 
iavė? Kunigas sako: „Aš 
npie tai nieko nekalbu. Aš 
rakau, kad daug darbinin
kų ten dirba, o daugiaus 
lieko nežinau.”

Prisipažino, kad nieko 
nežino apie darbininkų pa
dėjimą. Nežilo, (kad kuo- 
laugiaus mašinų išranda 
.uo daugiaus bedarbių atsi
randa. Nežino, kad darbi- 
linkui darbdaviai moka 
iek, kad galas su galu tik 
susidurtų. O kaip dirbtuvė 
nžsidarė, tai ir darbininkui 
iekasi badas. Kur jis gali 
liti nevalgęs ir be pinigų? 
^įstumtas ir pačių kunigų 
taipo bepinigis, nereikalin
gas darbdaviui dėlto, kad i 
įerdaug pridirbo.

Vienas paklausė: „koks 
/ra skirtumas tarp socialis- 
:o ir kataliko?” Kunigas 
įtsako: „vienas jautis, o ki- 
as asilas.”

Sako, kad Stilson yra žy- 
las ir net norėjo dėti $100. 
3et kada socialistas norėjo 
/esti pas notarijų raštus 
nadaryti, kunigas atsisakė, 
nat neturi gėdos taip me- 
uoti.

Šilingas buvo užkvietęs i 
lebatus. Atsisakė eiti. Nes 
is dievo žodį bažnyčioje 
kelbias, kur visi vra nebi- 
iais, o viešoj vietoj bijosi, 
<aip pelėda dienos šviesos, 
:ino gerai, kad jo mokslas 
įeišlaikys kritikos. Jei eis 
debatus, žino, kad žmo- 

įėms akis atidarys teisybė, 
les katalikai gaus progą 
r.elo dogmas pamatyti ir 
įlįstos burtams tikėti.

Teisybės J ieškotojas.

N0RW00D, MASS. 
Kapitalizmas ryja aukas.
Nekalbant kiek karė su- 

•yja žmoniškų gyvasčių de- 
ei kapitalizmo gerovės, ne
kalbant kiek žūva žmonių, 
kovodami už savo egzisten
ciją, kurią jiems kapitaliz- 
no surėdymas išplėšia, be 
rišo to kapitalo neprisotina
mas godumas tūkstančiais 
įmonių kas met išžudo ka-j 
yklose, ant geležkelių ir' 
'abrikose.

Tarp šių pastarųjų 17 ba- 
andžio kapitalizmo godu- 
no auka krita jaunas darbi
ninkas, socialistų rėmėjas 
Teofilius Neviackas.

Nelaimingąjį jauną dar- 
rininką patiko mirtis laike 
larbo dirbtuvėje. Jis žuvo 
š priežasties kapitalistų 
godumo, kuris neleidžia 
jiems darbvietės mašinas 
aprūpinti, kad apsaugojus 
iarbininko sveikatą ir gy
vastį. Velionis Neviackas 
krito žemėn sykiu su nutru
kusiu ”kreinu„ nuo 20 pėdų 
augščio ir po kelių valandų 
užbaigė savo kančias, neiš
taręs jau nei vieno žodžio, 
neišdavęs nei vieno suvaito- 
jimo.

Žinia apie velionio mirti 
raibo smarkumu apibėgo vi-

? miegelį ir sujudino visus 
*• -biįlinkus, ypač lietuvius.

l žuvusiojo darbininko 
šermenis atsilankė netik vi
ri pirmeiviai, draugai, bet 
net ir labiausiai bedievių bi
jančios davatkos. Visi in
stinkto vedami ėjo atiduoti 
žuvusiam paskutinį savo 
atsisveikinimą. Ir tik ak
linusios davatkos traukėsi 
su neapykanta savo širdyje, 
jos piktinosi, kad gale pa
šarvotojo galvos ant stalo 
nestovi kryžius ir bonka 
degtinės.

Balandžio 19 į Antano 
Neviacko namus, kur buvo 
pašarvotas velionis susirin
kusioji darbininkų minia 
nesutilpo, daugybė žmonių 
susispietę laukė gatvėje, 
kur privažiavo 24 vežimų— 
karietų ir automobilių, bet 
pasirodė, kad tų vežimų to
li neužtenka, kad susodinus 
trokštančius palydėti į am
žiną pasilsi žuvusį darbinin
ką. Daugybė žmonių ture 
jo grįžt namo, tik akimis 
palydėję lydinčius.

Kapinėse atvožus gyvų 
gėlių vainikais apdėta kar
stą, velionio brolis Juozas 
Neviackas perstato F. J 
Bagočių pasakyti atsisvei
kinimo prakalbą.

Kalbėtojas suspaudęs ve
lioniui delną, pasakė pra
kalbą taip sujudintu balsu, 
kad retas kuris išgali susi 
turėt nuo apsipylimo ašaro
mis, kalbėtojui kalbant: 
„Sudiev tau drauge Teofi
liai1.. Dar jaunu tave pa 
kirto ir atskiria nuo musų 
beširdžio kapitalo ranka 
žuvai jieškodamas kąsnic 
duonos. Išplėšė tau gyvas 
tį neprisotinamas samdyto 
ių godumas. Užbaigei save 
kovą už būvį, nejauti dau
giau skausmų, ir mums at
sisveikinantiems tave save 
sustingusiu veidu primeni 
kad da daugybę iš muši 
laukia toks pat likimas. Ta
vo mitirs atidaro daugeliu 
iš musų akis ir parodo, kac 
mes visi darbininkai esame 
tame pat padėjime, kad vii 
labiau ir labiau privalome 
kovoti prieš tą piktadarišką 
kapitalizmo tvarką, kuri be 
laiko į kapus išvaro tuks 
tančius darbo žmonių”....

Kuomet šitaip nelaimin 
gas jaunas darbininkas žū
va, kuomet tiek darbinin 
kiškos broliškos meilės ii 
žmoniškumo pasirodo dar 
bininkų tarpe, vietos tam
sos ir neapykantos apašta 
las sulaukęs nedėldienic 
(22 bal.) bažnyčioje iškei 
kia velionį ir jo gimines u; 
„nekatalikišką” palaidoji 
mą. Velionio broliui, Anta 
nui Neviackui, tasai tamsor 
apuokas linki tokios pat 
mirties, o Juozą Neviac-ką 
raudonrankiu išvadina. C 
niekingas sutvėrime! Ateis 
diena, kada tie temdinami 
darbo žmonės pražiūrės, pa 
matys savo skriaudikus 
tuomet jums visiems neapy
kantos sėjikams tarsime 
ačiū už jūsų darbus. Laikas 
greit bėga ir diena teismo, 
diena darbininkų išsiliuosa 
vimo ateina. Gailutis.

Kaip malonu...
Kaip butų malonu, 
Kad bučiau paukštelis, 
Skrajočiau po orą— 
,Kur liuosas takelis.
Nulėkčiau tarp gėlių, 
Kur blizga žiedeliai, 
Tarp ošiančių girių, 
Kur čiulba paukšteliai... 
Aš liksmai .dainuočiau, 
Paskleisčiau balsus, 
Krūtinėj gaivinčiau 
Vargdieniui jausmus. 
Bet deja, man liūdna, 
Kad pančiai uždėti, 
Kad vien tik dejonės 
Dainelėj girdėti... 
Išbliškusis veidas 
Ašaras įspaudžia, 
Nes visi, kas gyvas, — 
Varguolį nuskriaudžia!

L. Studentas.

Kritika.
(Feljetonas)

Jau valanda laiko pras
linko, kaip viename^ nume
ryje tūlo laikraščio tilpo g - 
na ilgas rašinys, kuriam* 
tarp kitko stambiomis rai
dėmis buvo atspaudui t.-*. 
„Aš;” tatai skaitytojai len
gvai galėjo pastebėti, nes į 
minėtas rašinys tilpo tarpe 
Įžanginių straipsnių.

Kaip sau norite, galite; 
manyti, bet tai buvo jau per
daug,— stebėjosi daugelis! 
skaitytojų, nesuprasdami, 
ką tatai reiškia; ir galvoj >: 
atsidėję:—Kam būtinai rei
kėjo dėti tą be jokios vertė- 
straipsnį ir puošti jį tuomi i 
„Aš,” ir dargi patalpinti! 
tarpe įžanginių straipsnių ’.'

Atminkime senio Kėkšto! 
pasakaitę apie tuščią puody
nę, kuri būdama tučia, lab
iau barška. Beabejonė.-. 
daugelis skaitytojų galėjo ■ 
nesuprasti rašinio turinio! 
arba galėjo priimti kaipo 
tikrąją medalio pusę.

Pirmiausia pastebėjo se
nis Kėkštas, kad tą taip sky
stą ir ilgą rašinį redakcija 
patalpino nevietoje; ir tame 
rašinyje, apart ypatiško pa- 
sigirimo, nieko indomaus 
nebuvo. Tai buvo paprastas 
pasigarsinimas, kuris galė
jo suglaustoje formoje tilpti 
ant paskutinio puslapio kai
po apgarsinimas.

Sunku suprasti ir reikia 
tiktai stebėtis iš žmogaus, 
kuris norėdamas daugiau 
žvilgėti už kitus elgiasi ne
taktingai, giriasi be saiko ir 
visur išlenda, kaip yla iš 
maišo su savo ”Aš;„ „aš gi
lus žinovas įvairių teorijų; 
iš — literaras, aš redakto
rius” ir tt... Bloga — be 
ambicijos, bet dar blogiaus. 
kas visame vadovaujasi sa
vo ”Aš,”—taip san protavo 
dėdė Strimas.

Užupis paaiškino, kad 
„Aš” dirbo kaipo redakto
rius prie daugelio laikraš
čių, tai tikra tiesa ir apie tai 
negali būti ginčų> bet* kad 
delei stokos skaitytojų ir 
delei įvykusio su bendra- 
iarbiais nesusipratimo, re
daguojami „Aš” laikraščiai 
abai trumpai ėjo, tai taipgi 
ne melas. Tai viskas kuo 
„Aš” pagarsėjo, ypatingai 
kritikomis—iškraipimu sa
vo oponento pamatinių min
čių, o polemikoje—nevyku
siomis citatomis įvairių au
torių... ir ant galo patieki
mų rezoliucijų,—tain užbai
gė Užupis.

Ant galo visiems skaity
tojams paaiškėjo, kad „Aš” 
galėjo pasigirti tiktai vienu, 
—tai pravardžiavimu nepa
tinkamų sau asmenų, kurie 
nenorėjo sekti jo pėdomis; 
r antra—„Aš” galėjo žvil
gėti tarpe politiškų nesusi- 
oratelių ir jų akyse lošti 
rolę didvyrio.

Skaitytojai, beabejonės, 
nutiko galų-gale su senio 
Kėkšto patarimu: atminti 
ieną lietuvišką patarlę: 
’pagiro puods — netau- 
kuots.” Taip skaitytojai už
baigė minėto rašinio kriti
ką. T.

Amerikos kapitalistų 
spauda įkalbėnėja mums, 
kad Amerika eina karė?., 
kad gynus demokratiją ir 
žmogaus teises, o Amerikos 
valdžia įveda priverstina 
kareivystę, naikina laisve 
žodžio ir spaudos. Jei visa 
tai yra demokratybės iri 
žmogaus teisių apgynimu, 
tai Europos autokratai ta
tai senai darė.

1775 metais nuo amerikie
čių džiaugsmo truko Liuo- 
sybę apskelbiantis varpas.

1917 metais ant tos Ame
rikos revoliucijos relikvijos 
—Liuosybės Varpo — vėl 
plevėsuoja Britanijos Jur
gio karališka papartis.

iv Atf-' iŠ AMERIKOS 
KARiUMENšJ. 

Nogales, Ariz. Balandžio 24.
Gerbiamas „Keleivio” re- 

•hktoi.'au, aš noriu parašyti 
keliatą žodžių apie gyveni
mą Amerikos armijoj, nes] 
daugelis lietuvių nori apie 
tai žinoti. Taigi gyvenimas 
kariurrenėj čia beveik toks' 
! at kaip ir Rusijoj. Ypač 
iš pi adžios daug vargo. Ant 
apgarsinimų visuose mies
teliuose rašoma: „Men
\vanted for army. $15 a 
n onih andeverything free.” 
Bet ištiesų, tai iš tų $15, ką 
gauni, beveik nieko nelieka, 
nes reikia švariai užsilaikyt, 
i- ikia už mokėt barzdasku
čiai. reikia užmokėt už mui
lą, reikia nusipirkt vakso če- 
vervkams, užmokėt už skal
bimą, nusipirkt čeverykus, 
o jeigu ką pameti, tai rei
kia užmokėti kiek neverta. 
O aršiausia, kad didelės va
gystės: vagia vieni nuo ki
tų viską. Už dyką gauni tik 
valgį ir guolį.

Čionais tarp mus suvirs 
šimto vyrų vra 3 lietuviai: 
du Kauno ir vienas Suvalkų 
gubernijos. Miestelis stovi 
ant pat Meksikos rubežiaus; 
gyventojai, kurių yra apie 
3,000, susideda vien iš ispa
nų ir meksikiečių.Gamta čia 
šiurkšti, kalnai skiria debe
sius: oras dienomis karštas, 
kaip Illinojaus valstijoj bir
želio mėnesyje, naktimis gi 
šaka, todėl klimatas labai 
nesveikas, greitai pagauna 
ligos.

Man čia gyventi labai liū
dna, todėl norėčiau su pažį
stamais susirašyti. Jei kas 
mano pažįstamų skaitys ši
tą straipsnelį, tegul parašo 
man laiškelį. Mano adre
sas toks:

John Puskunigis,
Co. E, 12th Infantry, 

Negales, Ariz.
DELEI KUnTkAULAKIO 

600,000 KAREIVIŲ 
ARMIJOS.

Iš Philadelphijos mums 
rašoma, kad lietuviai kata
likai tenai netiki, buk jų 
klebonas Kaulakis yra siū
lęs amerikonams 600,000 lie
tuvių armiją. Jie mano, jog 
lai bedievių išmislas, kad 
apjuokus „dvasišką tėvelį.’’

Turime paaiškinti, kad 
tai ne bedievių išmislas, bet 
taip buvo rašyta Philadel- 
phiios anglu laikraštvje 
”Bul!etin.„ 
”Bulletinu,„ 
K

I
I

Pasiremdami 
šitą kunigo 

Kauiakio pasaką pakartojo 
ir kit anglų laikraščiai.

''N .1

Dyspepsija ir Nėvnnirr.as, 
mas, Prietvarius, -Raudonosios 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali buli pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mes taip-gi norime Jums p-isak.'.'ti apie musu 
pasek m i u,rą i: • tod:i naminio gydymo tokią smarkią 
ir ciiror.ilk'i ii r kaip Syfilis arba Kraujo užnuodr- 
jkuas, Odos Lirras. Gonorea, Nerviškas ^usilprimos, 
Sukrekėjimo itrikfcira, Pūslės tei Inkstą Negalės 
ir ligos Lytižkai-šlapūno organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

Aš norit: susipaiinti su kiekvienu ser- 
lietuviškai kalbančiu vyru ir mo 

tere pasauly e. Aš noriu, kad jie mane 
ži: - Ji), kaipo teisingą draugą Ir ceredari — 
kad žinotų kas 2S ėsti — kuomi ai esu—ka aš 
rsd padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus salite matyti, kad ai užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daucelj, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabąlą dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tas se
nas, chroniškas, gilia! įsisėdusias li<a*, taip 
sunkiai crydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. Al noriu, kad kiekvienos 
sergansis ir nusiminęs vyra* bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarškų Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite jr.ano Dykai 
D . . i .mą Knyga ir skaitykite flMno pra- 
ncSirtia "'Uties*

T-Jcphoae: 3-ck ->»y ...<

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
UYbO VISOKIAS LIGA >. 

PRITVKO IRISUS.

p. J. Kelley &Co|
rh Y

c;

VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RŪŠIES.

Gardus Alus, E liūs, Lageris' 
Vynai, Konjakai, Degtinė - 

ir Kvepianti Cigarai.
| Patarnavimas prielankus 
k teisingas.
r 245—247 Broadway
į SO. BOSTON, MASS.

i

ir

X
A 
<£
I

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKiT 

„KELEIVJ.’’

. Paprastas Pasikalbėjimas 
apie Amerikoniškus 
Laikrodėlius

INGERSOLL išdirbo daugiau laikro
dėliu, negu visi Amerikos išdirbėjai 
sudėjus i krūvą — 50 milionų išviso, 
'l’as jums rodo, kad Ingersoil supran
ta, ko Amerikos žmonės nori.
Žmonės reikalauja IVaterbury, nes jis pa
rankus ir tikrai laikų rodo, taipgi stiprumu 
atstoja visus brangius laikrodėlius. Su vi
somis tomis ypatybėmis, jo kaina tik $3.00.

Du iš 18 
Modelių

Pasiklausk 
Pardavėjų

Radiolite $4
Rodo laiką patamsy). 
Rodyklė ir numeriai 
žėri su raibumu. Lai- 

• ko daugiau 10 metą.

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

WATERBURY

BRANGI §6 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI

d
Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. .Toje pasa

kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kuiboje. Ji yra 
sandeliu žii.ij >s ir užturf tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas 
ypač svarbi tie 
žinoti, kaip j- . 
keta, stiprybė ir 
šit., dykai kry.ją ir patirti faktus* a
negalįs. N; i'.rskitc mums pinigu 
varu i ir adr-. .1: T: :ii parašyt i ant dyl
kniX>Ėo, csar.’iu apačioje. I‘ 

pinigus už Tiiek-in. never'’is . b-'t sk 
katą ir pasinaudokite jos 
kentėjimų pri< kastis ir kilio

vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
is, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
r-.ili būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 

-'V'-g'azi2Ą j :s turito tuojaus paisisiųmlinti 
> tokias 

■siuskite tiktai savo H 
.i duodamės knygos B 

> apačioje. I.ir.’ikito mokėję šankiai uždirbtus g 
b-'t skaitykime šitą brenju vadą į svei- , 

1- u paduotai* patarimais. Jns patirsite savo 
ju-'j negalės gali Luti prašalinamos.

Miestas

t —IS. Baracevičius. I
GRABOR1US. £

Palaidoju visuose aplinkiniuose ■ 
miestuose. B

PATARNAVIMAS GERAS | 
IR PIGI S. a

Dideli palaidoju už 45 dolerius.
maža už 15 doL

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dtauh 

Nuo 7 iki 9 vai. vakar*.
419 BOYLSTON STR.

Scite 419, 420 ir 421,
N«toli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

pg
Parduodu Pamink .'us ir Kviet a 

kas. Užlaikau automcbil’.us grei- S 
tam susinešimuj. Atsitikus rei- J 
Italui meldžiu kreiptis prie manęs, ■ 
as pribusiu greičiau, negu rieti-I 
niai graboriai, nes mano automo- S 
birius stovi visados ant kelio. ■

S. Baracevičius |
258 Broadvtay, So. Boston, Mara. I

Telefonas: So. Boston 8-19-J. B

f J. MATHUS 1
Geriausias Lietuvio $

’< SALONAS IR RESTAURACIJA- jtj 
j) Sveiki geriausios rųšies gėrimai Jį 
s (ir užkandžiai. Patarnavimas prie- ’k 

lankus. !įj

j( Parankiausia Lietuviška nžeira. 
J J. MATHU-S į

S^. Boston, Maus.

Valstija

Dr. J. RuSSEU. PRICE Co., lUOl -o So. Clinton St, Chicago, Kl.
Gerbiamieji:—Meldžiu man nu jaus paei'jsti visai dykai, apmokėta 

paėta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas Ir pavardė.................................
Gatvė ir No..............................................

ParaJyk savo pilną var.lą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti st, mpą, k:..l laiškas pas mus ateitu greitai.

DYKA? BW4WS KNYGOS KUPONAS
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lietuvių Katali-
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išvaikė
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PIRMAS TAUTIŠKOS BAŽNYČIOS SYNODAS. yįeĮjneS Žinios
Didžiuma lietuvių nuo gi

mimo yra katalikai ir jie 
nori tokiais būti tolinus. Ir 
pakol jie tokiais via, jiems 
reikia savo tikėjimo reika
lus užganėdint. Tuo tiks
lu jie dabar stato-i Ameri
koje bažnyčias. Bet ant ne
laimės šitas bažnyčias iš jų 
paveržta tikėjimo skraiste 
prisidengę airių vyskupai. 
Lietuviai, pastatę bažnyčią 
už savo kruvinus centus, 
neturi joje nei baiso, nei tei
sės. Tiems svetimtaučiams 
vyskupams musų žmonių 
reikalai visai nerupi. Jiem s 
rupi tiktai užgriebti musų 
turtą. Ir jie tai daro taip 
gudriai, kad žmonės nei ne
pajunta, kaip jie savo baž
nyčios netenka. O jeigu lie
tuviai pamatę savo skriau-i 
dą bando kur pasipriešinti.! 
tai tie airiai vyskupai pa-J 
šaukia bažnyčion p ūiciją iri 
pradeda skaldyt žmonėms J 
galvas. Taip va buvo įtai
syta kruvina skerdynė Chi- 
cagos lietuvių Apveizdos 
Dievo bažnvčioj, kur polici
ja netik buožėmis skaldė 
žmonėms galvas, bet ir iš re
volverių šaudė. Kita pana
ši skerdynė buvo Phlladel- 
joj. O kas gi negirdėjo 
skandalų Mahanoy Cityje 
Shenandoahryje, Pilt.-tone 
Cambridge’uie ir kitur? 
Scrantone toks svetimtautis 
vyskupas tąsė lietuvius 8 
metus po teismus, pakol pa
veržė iš jų jų pinigais pa
statytą bažnyčią. Law- 
rence, Mass., lietuvių kuni
gas, tarnaujantis 
skupants, taipgi 
žmones iš bažnyčios su po
licijos pagalba.

Taip buvo su Amerikos 
lietuvių katalikų bažny
čioms iki šiol. Pristatė jie 
dailių mūrų, gražių kleboni
jų, sudėjo tūkstančius dole
rių, o svetimtaučiai visa tai 
pasisavino.

Bet pastaruoju laiku atsi
rado pas lietuvius tokių ku
nigų, kurie šitai nešvariai 
Rymo trusto politikai pasi
priešino ir pradėjo tverti 
lietuvių katalikų tautiškas 
parapijas. Šitose parapijo
se šeimyninkauja ne svetim
taučių politikieriai, ne airių 
vyskupai, bet patįs žmonės 
—lietuviai. Ir bažnyčiose 
čia skelbiama grynas Kris
taus mokslas, paremtas ant 
Dievo ir artimo meilės, o ne 
klerikališka politikei varo
ma, kaip tai prigulinčiose 
prie airių vyskupų bažny
čiose yra daroma.

Beto da I 
kų Tautiškoji 
kiek galėdama 
vesti žmones prie apšvietos 
ir rūpinasi darbininkų būvio 
pagerinimu.

Lietuviai pamatę šitoj ba
žnyčioj tokį savo

egzaminuoti kandida- 
kunigus, šventinti 

skirti juos reikalin- 
parapijoms ir prižiu-

riją, 
t us

' juos, 
goms 
rėti juos.

2. įsteigti Synodą. Syn >- 
das turi susidėti iš dvasiški! 
ir svietiškų delegatų, kat
ruos suvažiavimas išrinks, 
šitoks Syuodas bus visų Lie
tuvių Katalikų Tautiškų Pa
rapijų centras. Jo pareiga 
bus tvarkyti visus Lietuvių 
Katalikų Tautiškos Bažny
čios Amerikoje reikalus.

3. Įsteigti savo organą.
Delegatus į šitą suvažia

vimą privalo atsiųsti kiek
viena lietuvių kataliką 
tautiška parapija. Geisti
na butų, kad prisiųstų save 
atstovus ir tos draugijos 
kurios prie Tautiškos Baž 
nyčios nors ir neprigu'ii, be' 
pritaria jos idėjai. Geisti 
na butų, kad delegatai šuva
žinotų 9:30 vai. iš r,■yto ir bu-

Po sumo.
kokiu laiki

prasidės posėdžiai.
Turėdamas viltį, kad ma

s; ūkti šita
Tsuvažiavimą nusiseks ir kac

atneš kuoge
iausių pasekmių, pasilieki
u tikra pagarba.

ietuviu Katalikų Tautiš-
Administra

Kum S. B. Mickevičius
156 Garden st

Lavvrence, M

LEIDO DIRBTI DARŽUO
SE NEDĖLDIENIAIS.
Kad žmonės galėtų pasi

daugiau maisto
produktų, Massachusetts ie-
rislatura nutarė leisti žmo
nėms dirbti daržuose ir ne-

Gubernatorius
patvirtino. Taigi dabar.

kas tik turi žemės, Massa-
Istijos gali drą-

dirbti ir šventadieniu x£>.

leidžiama tiktai ši
karės metu.

IŠTEISINO TĖVŽU-
DYSTĘ.

netoli Bostono

i
t
l
i

3

buvo anuomet toks atsitiki-
Italas Gangi parėjo

namo
šeimynoj

ir pradėjo
triukšmą

Namiškiai pradėjo jį bar 11
Priėjo prie to, kad jis liepė

išsikraustyt
sau pragyvenimą

Mergina už to-
kį patarimą
Dabar buvo byla ir teismą

tėvą nušov3

STREIKUOT NEVALIA.

reikalų 
užtarimą, sujudo pastaruo
ju laiku tverti tautiškas pa
rapijas po visą Ameriką.

Taip šitam judėjimui au
gant ir plėtojanties, atsira
do būtinas reikalas organi
zacijos, kuri jį tvarkytų ir 
kontroliuotų.

Taigi kad geriau plačiąją 
musu visuomenę su Lietu
vių Katalikų Tautiškąja Ba
žnyčia supažindirrus ir ant 
tvirtų organizacijos pama
tų ją pastačius, yra šaukia
mas suvažiavimas.

Šitas suvažiavimas Įvyks 
17 birželio, šių metų, Law- 
rence, Mass., Lietuvių Ka
talikų Tautiškos Bažnyčios 
salėje, kertėj Nowbury ir 
Garden sts.

Suvažiavimo tikslai tokie.
1. Išrinkti iš kunigų vie

ną kantidata i Lietuviu Ka
talikų Tautiškos Bažnyčios 
vyskupus. Vv ’-imo užduo-, 
tis bus visų mi ii-s’a gau-j 
ti konsekracija iš turinčių ■ 
apaštališką s k c e i ią vysku- ; 
pu; paskui g vesti semina- cijai.

Katalikai sumušė 
Baracevičių.

Pereitą nedėldienį tūloj 
katalikų šeimynoj, gyvenan
čioj po num. 89 B st., So. 
Bostone buvo krikštynos. 
Krikšto tėvas, atėjęs pas S. 
Baracevičių, kuris laiko 
i >a rsan ■ < i v mu i a u t o mobilius, 
nusamdė automobilių ir pa
čiam Baracevičiui šoferuo- 
jant nuo pat ryto važinėjo 
po miestą, rinkdamas sve
čius krikštynoms. Kada po 
atlikto darbo, Baracevičius 
pareikalavo iš automobilių 
samdžiusio kūmo užmokes- 
ties, tasai atsisakė mokėt. 
Baracevičiui pasakius, kad 
jus sarmata, jei reikės va
liuoti į policijos nuovadą 
X’6. kad ten apsirokavus, 
kūmas tuoj rėžė Baracevi
čiui veidan ir apkvaišino, o 
eiti katalikai tuojaus puolė-

v;

•i pribaigt
Mušamojo

1 ūmo darbą.
laimei policistų

letoli butą ir 'greit pribuvo
-u pagalba.
■1J o areštavo ir

Mušeikas poli-
panedėlyje

juvo te:T kuris kalti-
Tinkas nubaudė.

Teiri C! ujasi. kaip išsisukus
r.uo kariumenės.

Jungtinių Valstijų ken-
Įresui priėmus konskripci-
ios bilių Bostono liuosnorių
A riumenėn ėmimo stotis Ii-
'tošį
prigrūstos 
lankiusi

laiškais ir
vpatiškai

DžingoistuO v

atsi-
jaunais vyrais.

spauda labai
nepatenkinta tuo a psireiš
kimu, kadangi jie tatai da
”O ne t
rasius

ne tikslu, kad prisi
armi'ion. o kad p:

tyrus spragas, kuriomis ga-
i

X* jiem;s būti
• v • 1 •išsisukti

nuo kariumenė
uis valdžiai

varu prade
imli tinkamus

vyrus armijom
triotiškumą

Tokį nepa
kapitalistą

Suvieny tomis spėkomis LSS. 6-to Rajono naudai 
stato scenoj

“ KRAŽIUS”
Br. Vargšo keturių veiksniu dramą 

Loš gabiausi So. Bcstcrc ir Cambridgeaus aktoiiai 

Subatoj, 12 Gegužes-May, šm. 
Lygiai 7:45 vai. vakare.

RIETUVIŲ SALĖJE, Ss^'
Veikalas p. rstato dabartines karės baisenybes. Mes girdėjom apie karę, 

bet savo akims n-. - .me matę. Čia perstatų kaip kareiviai užpuldinėja ant ne
kaltų mote:ų ir vig -si, kaip jiems patinka. Jus pamatysit išdraskytas bakūžes. 
Jus pamatysit t-.. ir motiną, kuriuos palikot tėvynėj ir kas su jais atsitiko.

Nuošir žiai kviečia visus atsilankyti i.SS. VI RAJONO KOMISIJA

?S-

Gerry. Jis kaipo respubli-1 
kos šalininkas sveikino Ru
sijos respubliką, bet karštai 
smerkė tą mintį, kuri pasta
ruoju laiku pasklydo kas 
link atskiros Rusijos taikos. 
Girdi, tada busią Francuzi-9

jai Angiijm Ainerikai di-

t

i

Messpauda labai papeikia, 
sakytume, tegu tie visi džin-

r kapitalistai pir 
miausiai palis susirašo ir
goistai ir

surašo savo sūnūs armijon,
o paskui gal ir darbininkai

s pripažint, 
reikalinga.
oradė kad karė

i
I

l»
I
I

Ameri ka beka riaudam a 
už ^demokratiškumą’’ pri
eina jau prie to, kad darbi
ninkams ir streikuot prieš 
kapitalistus nevalia. Štai 
Brooklyno torpedų fabrikos 
savininkai atsisakė išpildy
ti darbininkų reikalavimus 
ir darbininkai jau rengėsi 
išeiti streikam Tuo tarpu 
įsimaišo kariška Suvienytų 
Valstijų valdžia ir praneša, 
kad streiko vadai bus bau
džiami kaipo šalies išdavi
kai, o šalies išdavikei gali 
būt baudžiami mirčia. Ir 
streikas neįvyko. Kapitali
stai džiaugiasi. Darbinin
kams nevalia streikuot.

’FORDžIULAJAUS” 
ŠĮMET NEBUS.

New Yorkas, Philadel- 
phia, Bostonas ir kiti dides
ni miestai uždraudė šįmet 
visokį šaudymą ir fajerver- 
kų leidimą per ”Fordžiula- 
jų.” Tiems "patriotams,” 
kurie būtinai norės triukš
mo. New Ycrko majoras lei
do šaudyt popieriniais krep
šeliais. Mat sprogstančio- 
ji medega reikalinga amuni-

■ ‘ t -. i. : 11

delis pavojus
Antras kalbėjo d. J. Ne-

viackas. T-u.npais žodžiais
perbėgo darbininkų judėji-
mo istoriją iki dabartinė:
Rusijos revoli
ždamas kokioje

iucijos. pabrie-
pozicijoj ku-

nigija buvo ir ką ji veikė.
Trečias kalbėjo M. Dusevi-
čia irgi apie Rusijos revoliu-

Kalbant J. Neviackui ame
kunigą juod 1

metai, mote
*

1S

darbus 1905
kė K. oradė-X

jo nerimauti, tuomet kalbė-
tojas atsikreipė į ją s.akvda-
mas: ”Jei nenorit, galit ne
iikėli; o jei žinote ką nor
daugiaus
bą. teiksite.
publiką
kinirna

tai pabaigus kai-
pakalbėti prieš

gavus šitokį p.•aais
u

nuo sėdvnė
greitai pašoko

L-
nosies
tau” ir

rami;

Centralė Darbo Unija
kovoja prieš priverstiną

blaivybę.
Pereito nedėldienio savo

susirinkime Bostono taip
_1 •vaamama Centrai Labor

Union darbininkų organiza
ei ja priėmė rezoliuciją
kalauiančia
Vai
no
1

iš
J rei

____ _ Jungtinių 
rijų prezidento VZilso

Ii’ kongreso, kad tie ne

įdedama prie
ą sušuko: j •se

išmaršavo laukan.
palydėta publikos juoko.

LaiKGI

karnos
Surinkt.

prakalbų buvo ren- 
aukos LSS. namui.
810.77. Uranas.

L. S. S. Vl-to rajono
kenferencij <3a.

Gegužės 13 d. x , 
dant nuo 9 vai. ryte, LSS.

praside-

RAUDONŲ VĖLIAVŲ 
VAKARAS.

LSS. 60-toji kuopa "Nau
josios Gadynės” naudai su
rengė ”Raudonų Vėliavų va

karis įvyks gegužės
• J

i

13 d. vakare, Lietuvių sve
tainėj, So. Bostonp

Bus rodomos gražiai ilius-
iruotos revoliucioniško
giesmės, taip kad visa publi
ka galėtų kartu dainuoti
taipgi įvairių

9

tautų darbi
ninkų raudonos vėliavos su
tų tautų kalboje
socialistišku obalsiu:

užrašytu
”Visu

šalin
tės. J?

darbininkai vienyki-
Labai žingeidu maty

ti kaip tas obalsis skamb.><2Lt
armėnų, turkų, graikų ir ki
tų pasaulio tautų kalbose.

Bus taipgi gabiausi solis
tai dainininkai ir kalbėtojai,
kurie aiškins
navų re:iškimą.

Koncertas

Raudonų vė-

manoma bus
nepaprastai įdomus.

GEGUŽINIS BALIUS.
Rengia LSS. 71 kuopa, su

batoj, 19 Gegužes-May, 1917
m. Pradžia 7 :-30 vakare, sve
tainėj Cyprus Hali, 40 Pro-
spect st., Cambridge, Mass.

ta
Prie to dar yra nusamdy-

puikiausi orchestra.
Taipgi bus parduodami ska
nus gėrimai ir užkandžiai.

Įžanga visai pigi: vyrams
35 centai, moterims 25c.

Širdingai visus užkviečia
60-tos kuopos svetainėje, po
nr. 376 Broadvay, bus LSS
Vl-to a
ja.

n 1
a! ičio konferenc-t

ii

Delegatai
susirink

privalo į laiką |

1

ką taipgi
vairu.

Pašalinė publ1

kviečiama daly

KAS BUS RYTOJ?

i

Šitą begalo svarbų klausi
mą gvildens ir duos.į jį aiš
kų atsakymą F. J. Bagočius,
kaitydamas nepaprastai

Komitetas.
REIKALINGAS BUČERIS i ko

operatyvišką krautuvę; turi būti ge
rai apsipažinęs su raštu ir skaitlia-
viniai s;
tvarkvmo.
ei ja.

tas reikalinga prie knygų
Taipgi reikalaujama kau-

ant visados.
Geram vyrui darbas geras ir

(?)
Atsišaukite pas J. Valeiką 39 Port-

land st., Cambridge, Mass.

AUTOMOBiLIUS SU 8 SĖDYNĖM.
VeselijomiŠ,

pasivažinėjimams.
krikštynoms arba šiaip

Reikalaujantieji 
kreipkitės pas K. Šidlauską į aptieką
kampas Broaavray ir C st. arba
Gatės st., pas Chas Urbon. Tel.
Boston 168-M.

26
So.

SAUGIAUSIA BANKA

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

474 Bmdway, So. Boston, Mass.
KAPITALIS ................................ $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNAR~—PREZIDENTAS

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

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

PADĖT PINIGUS | BANKĄ į 
GALIMA PR1SIŲSTPER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Rankoj dirba 
lietuvvs Jonas žilinskis.

F. J. Bagočius; 
ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

bet

t

iii
)

ir$z
/■

h.

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

O

Neturėsi daugiau kal-
tunuotų. resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties,
es tas aaro Tau ne-

u S

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

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

M. ANDRIUŠIUTŽ
MOTERIŠKŲ KUBU SIUVĖJA.

i

i apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik 
dėsi *vartot

urnai pra-
musų su- s

_ taisytus plaukams vais
tus “Dcrmafuga”. Geresnių plaukams
vaistų už

"Dermafuga'
Dcrmafugų’ nėra!

vo€ plaukai bus tankus,
padarys tų. kad Ta- 

švelnųs ir
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados,

!ll!

niekad daugiau neslinka.plaukai
Busi patenkintas savo plaukais! Ne
o r*.

kitų puikiems plaukams,pavydėk
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta
suvis dykai išbandymui "sampilą”.
Prisiųsk 10c stampomis persiuntime 

ausi išbandymui dėžutę “Der-iėŠŲ,
matugos
užvardytą:

veltui. sykiu ir brošiūrą,
“Puikus Plaukai”.

ARGIL SPECIALTIES CO.
9 Dept. 22

•9

P. O. Box 37, Phiiadelphia, Pa.

^Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba

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

J. Rimkus
P. O. Bos 36.

Visokiems daiktams labai pabrangus, 

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

kampas Bro*dway

tečiaus aš nieko nepabranginau.
Visokias

DRESES ir KITUS RUBUS

duokit pasiūt man.
Tel. S. B. 2134-M

324 E street,

(21)

.Hclbrook. Mass.

A. ABAZORIUS PERSIKĖLĖ.
Pranešu visiems savo kostume-

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

krautuvę ant
Lietuviškos salės.

301 E
I

301 E st.
A. ABAZORIUS,

(?)
So. Boston.

TeL: 1787-J.

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryta. Na

2 iki 8 dieną.
8 vakare.

nuo 7

811 HANOVEB STREBT,
BOSTON, MASS.

AptiekaAptieka So. Bostone&H21i5iapuikią paskaitą gegužės 10 PARSIDUODA. Labai pigiai 7 
dyr.ėms AUTOMOBILIUS. Mažaigyveniman vykdinti

.-manymo Įvesti visoj šalyj
C-lStųi.'

1

priverstiną blaivybę. i

CAMBRIDGE, MASS. 
Vakarienė.

Pėtnyčioje, balandžio 27 
LSS. 71 kuopa turėjo 

ką vakarienę. Susi-
i
i

d. (ketverge vakare), LSS. sė-

60-tos kuopos svetainėje, ši 
paskaita yra paskutinė šio 
sezono Bagočiaus paskaitų, 
dėlto visi, kuriems tik rupi 
turėti aiškų supratimą apie 
rytojų, a t si lankyte.

žinėtas,
va-

naujas prekiuoja $1,575.00, 
parsiduoda už $600.

3 FAMILIJU NAMAS, 169 Bolton 
st., su toiletais ir gazais. Vertė 
$1,300.00, reikia Įmokėt tik $100.00; 
duokit pasiulijima. (?)

CHAS URBON
26 Gatės st.. So. Boston. Mass.

Lietuviška ir apielinkej
I Gyduoles sutaisome 

ir prisiur.čiame 
visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

d.
draugi 
rinkusiejie vakarą praleido 
linksmai. Laike vakarienės 
draugas J.. Gegužis pasakė 
prakalbėlę, paskiaus buvo 
renkamos aukos LSS. Namo 
fondui. Surinkta SI 1.00. Po 
vakarienės buvo linksmus 
šokiai.

Koncertas.
Subatoje, gegužės 5 d. M. 

P. S. 27 kuopa turėjo kon
certą. Sulošta vieno akto 
komedija ”čigonė.” Lošėjai 
roles mokėjo gerai. Suloš
ta gerai. Be to buvo kele
tas muzikos gabalėlių ir 
monologų.

Draugas Vadapolas pui
kiai padainavo kėlės daine
les. Dar pirmą syki Cam- 
bridge’uje ils dainavo. Jo 
dainos publikai labai patiko.

Prakalbos.
Nedėlioję gegužio 6 d. 

lSS. 71 kuopa turėjo pra
kalbas. Kalbėtojai buvo tris. 
Pirmas kalbėjo anglas H. į

I
I

i

t
:c
4
t
tTV

Abeluas silpnumas.

dingai dėkavoju nž Severos Gyvasties Balsamą. La- 
ntčjac nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
Visi kentėjimai pranyko po sunaudojimo tiktai vic- 

: vėres Gyvasties Balsams bcnko3. Prašau tą laišką 
>ti laikraščiuose, idant visi kiti, kurta panašiai ken- 
žinotų apie tą gyduolę”, Mrs. Pagac iš Moąuah, Wia.

314

gyduoles galima gauti aptiekese. Prašoma reikalauti tikru 
Scveros -•'! :olią. neimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptiekoje pirkti 
negalima, užsakina bus pasiųsta.

v

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, lowa.

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

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką.

r. \iir.as jaknų. nevirškinimas, Įprastas užkietėjimas,
s. ...s virškinimas serganci palieka labai liūdnam padė- 
j:::.o. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
mės.s, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

Ypatingai geros šios gyduolės:

25c
50c
20c
2t»c 

1.00 
1.00
50c

226 Broadway, Kampas c st. So. Bosti . Sass, j

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

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

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai r.uo niežų 1.00 
Gvduol. 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 r.uo nerviško galvos

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

liški muilai ____ 10, 15 ir 25c
Eiakėms ir tarakon. nuodų 25c

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

t

»




