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Rusijoj sociale revoliucija; dabartine valdžia puola; proletariatas ima viršų.
Rezignavo Petrogrado komendantas gen. Kornilovas ir kares ministeris Gučkovas. Darbininkai ir kareiviai atsisakė eiti su dabar
tine valdžia koalicijon, išreikšdami tuo budu boikotą. Kaimiečiai tuo tarpu atiminėja ponų ir buržuazijos žemes, o miestų darbi* 
ninkai ima savo kontrolėn fabrikas. Amerikos kapitalistai nusigandę, kad Rusijos proletariatas neatsimestų nuo sąiungininkų.

Rusijoje prasidėjo 
sociale revoliucija

Rusijos revoliucijonieriai 
eina toliau da, negu mums, 
Amerikoje gyvenantiems, 
galima buvo tikėtis. Kaip 
iš paskutinių telegramų 
matyt, Rusijoj prasidėjo 
jau sociale revoliucija. Štai 
vienoj telegramoj, išsiųstoj 
iš Petrogrado 12 gegužės, 
sakoma:

„Darbininkai su kaimie
čiais pradeda vis daugiau 
ir daugiau nekantrauti ir 
pradėjo jau imti reikalus i 
savo rankas.

„Petrogradan atėjo žinių, 
kad daugiau kaip 150,000,- 
000 akrų žemės kaimiečiai 
jau konfiskavo.

„Darbininkų ir Kareivių 
Tarybos Pildomasis Komi
tetas vienu balsu atmetė 
laikinos valdžios pasiūlymą 
sudaryti koalicijos valdžią. 
Už pasiūlymą bdlsavo 22, o 
prieš—23. Dabar tas klau
simas pavesta pilnai Tary
bai išrišti. (Pereitoj sąvai
tėj telegramos sakė, kad ko- 
aF.cijos valdžia jau susida
rė. Taigi dabar pasirodo, 
kad ta žinia buvo neteisin
ga. Red.)

„Kuomet ’mužikai,’ pa 
vargę besiklausydami viso
kių prižadėjimų, pradėjo 
organizuotis ir konfiskuoti 
ponų ir buržuazijos žemes, 
darbininkai elgiasi panašiu 
budu.

„Darbininkai pradėjo or
ganizuoti komitetus pelno 
dalinimui. Jie paskiria vir
šininkus, kurie prižiūri fab
rikantus ir kontroliuoja vi
są biznį. Darbininkai iš
leido Įsakymą, kad kiekvie
nas siuntinys iš fabrikos 
butų tų viršininkų užtvir
tintas.’’

Taigi išrodo, kad Rusijos 
darbininkai eina jau prie 
panaikinimo prievatinės 
nuosavybės.

Komitetas šitą jų pakvieti
mą dabar jau atmetė. Tas 
reiškia dabartinei valdžiai 
boikotą.

Karės ministeris Gučko- 
vas ir Petrogrado komen
dantas gen. Kornilovas jau 
rezignavo. Kuomet šita ži
nia pasieks skaitytoją, gali 
būt, kad visa dabartinė val
džia bus jau puolus. Dar
bininkams prisieis paimti 
šalies reikalus i savo ran
kas. Ar jie mokės juos ves
ti, neužilgo pamatysime.

RUSAI MANO, KAD SU 
VOKIEČIAIS GALIMA 

SUSITAIKYT.
Rusijos Darbininkų ir 

Kareiviu Užsienio

KAIZERIS TURI BŪT 
PRAŠALINTAS.

Keliatas vadinamų Ame
rikos ”social-patriotų” nu
siuntė vokiečių socialistams 
telegramą, kurios turini ga
lima suglausti i keturis žo
džius: J’Kaizeris turi būt 
prašalintas.” Po šituo „ul
timatumu” pasirašo žino
mas socialistų rašytojas 
Russellis, rašytojas Sin- 
clair, rašytojas Slobodin, 
rašytojas Simons ir keliatas 
kitų žymesnių intelektų. 
Telegramoj sakoma: „Vi
sos demokratiškos pasaulio 
šalįs susivienijo prieš kaize
rį ir autokratiškus jo talki
ninkus ir iš visko matyt, kad 
karė turės eiti patol, pakol 

Ikaizerizmas nebus sugriau
tas... Vis tiek, ar Vokieti
ja norės būti respublika, am 

i* konstitucinė i
Reikalu Hohenzollerių tradicijos! Gegužės 6 dieną Kornilo-

Cpnprnhc Knrnilnvaę bombardavo submaJ iššaudė 200,000 tonų 
tieneroiab nuriuiuvds RINŲ PRIEPLAUKą amunicijos.

RUSIJOS 
PUOLA.
buržuazijos

DABARTINĖ 
VALDŽIA

Amerikos 
spauda pradeda kruvinomis 
ašaromis raudoti, kad Rusi
joj darbininkai ima viršų. 
Dabartinė valdžia jau puo
la.

Tūlas laikas atgal Darbi
ninkų ir Kareivių Taryba 
buvo padarius pasiūlymą, 
kad sudaryt koalicijos val
džią. Laikinoji valdžia ši
tą darbininkų propoziciją 
tuomet atmetė. Durnos po
nams nesinorėjo Įsileisti 
savo tarpan proletariato ir 
kareivių atstovų. Tečiaus, 
kuomet tie dvarininkai ir 
fabrikantai pamatė, kad ig
noruoti organizuotus dar
bininkus gali būt pavojinga, 
tuomet jau jie patįs pradėjo 
kviesti darbininkus koalici
jon. Bet Darbininkų ir Ka
reivių Tarybos Pildomasis

Amerika šauks
10 milijonų vyrą.rezignavo. . Dercitoj subatoj anglų 

° ■ laivynas smarkiai bombar-
davo Vokietijos submarinų 

Belgijos uoste 
Berlynas sako, 

Rezignacijos kad materialės blėdies ang
lai padarė vokiečiams ne- 

i daug, o žmonių neužmušė 
nei vieno. Be to da buvo 
nušauti žemėn du anglų or- 

į laiviai, kurie skraidė virš 
prieplaukos, nurodinėdami 
savo laivvnui kur šaudvt.*- v

Iš Rotterdamo tečiaus a- 
tėjo kitokių žinių. Sakoma, 
kad nuostolių anglų laivy
nas pridarė labai didelių. 
Dvi submarinų pastogės 
buvo visiškai sutrupintos. 
Daugiau kaip 100 sužeistų 
žmonių nuvežta i ligonbu- 
čius ir 63 buvo užmušta. 
Oran buvo pakilę keliolika 
anglų lakūnų, kurie metė i 

! vokiečių stovyklą bombas ir 
nurodinėjo savo artilerijai 
kur šaudyt. Tarp anglų ir 
vokiečių orlaivių Įvyko 15 
susirėmimų. Oficialis Lon
dono pranešimas prisipažį
sta, kad šituose susirėmi
muose du anglų orlaiviai 
žuvo, bet sako, kad vokie
čiams keturi orlaiviai buvo 
sunaikinti, o penki kiti 
gadinti.

13 gegužės rezignavo Pe- prieplauką 
trogrado komendantas gen. Zeebrugge. 
Kornilovas. f 
priežastis buvusi tame, kad 
perdaug esą ”gaspadorių.„ 
Visokios organizacijos duo
da vis kitokių Įsakymų ir 
nežinia esą, ko klausyti.

„Na, taigi tegul jie dabar 
pasiima atsakomybę ant 
savęs,” pasakęs Kornilovas! 
korespondentams.

Taip skelbia telegramos. 
Tečiaus tarp eilučių galima 
išskaityti,. kad Kornilovo 
žingsniais revoliucijonie
riai nepasitikėjo ir galbūt 
mate juose dagi pavojų de- 

monarchija, mokratijai.

I
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Departamento pirmininkas ’F. prestižas turi būt ne tik.vas perspėjo 
drg. Skobelevas praneša, “Ą reformuoti—bet sulauzy gyventojus, 1 
kad Pildomasis Darbininkų “;. ,Tele.grama rengiasi ant F
ir Kareivių Tarybos Komi
tetas jaučia, jog susitarus 
su Vokietijos socialdemo
kratija karę galima tuojaus 
užbaigti. Tuo tikslu Pildo
masis komitetas patarė už
vesti tarybas su vokiečių at
stovais tarptautinėj sociali
stų konferencijoj Stokhol
me.

DŪMA SUSIRINKO.
Praėjusi ketvergą buvo 

pirmosios durnos atidarymo 
sukaktuvės, todėl i Tauri- 
dos Rumus susirinko visi 
beveik dabartinės ir buvu
sių durnų atstovai, pribuvo 
kitų šalių ambasadoriai, 
dabartinė Rusijos valdžia 
ir Įvairių Įvairiausie diplo
matai. Durnos pirmininkas 
Rodzianka pasakė ilgą pra
kalbą, nurodydamas, kad 
Rusijai neparanku atsimes
ti nuo Sąjungininkų, su ku
riais ji kariauja prieš bend
rą priešą jau arti tris me
tai; kad Rusija už dabarti
nę karę neatsako, nes ne ji 
ją pradėjo, ir tt.

Paskui kalbėjo dabartinis 
premjeras Lvovas ir kiti. 
Buvęs didelis entuziazmas.

RUSIJOS PILIEČIAI GIN
KLUOTI.

Iš Petrogrado praneša
ma, kad piliečiams pripa
žinta teisė laikyti ginklus. 
Visi darbininkai esą gink
luoti.

LENINAS SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJON NE

VAŽIUOS.
Lenino pasekėjai, kraštu

tiniai kairieji, turėjo dabar 
Petrograde konferenciją, 
kuri nutarė nedalyvauti 
tarptautinėj socialistų kon
vencijoj Stokholme, nes, a- 
not „lenincų,” tenai suva
žiuosią tik „social-patrio- 
tai.”

džiais: „Greitam karės už
baigimui yra tik vienas bū
das—kaizeris turi būt pra
šalintas.”

LENKŲ SEIMAS ŠVEDI
JOJ.

Šią sąvaitę lenkai turi 
Švedų sostinėje Stokholme 
savo seimą. Atstovai atva
žiavo iš vokiečių, rusų ir 
austrų užimtų Lenkijos da
lių. Seimo tikslas esąs iš
rišti klausimą, ar Lenkijai 
butų geriau prisidėjus prie 
Rusijos, ar prie centralių 
valstybių, ir ar jai geriau 
butų likus respublika, ar 
monarchija.

Anglų generolas Robert- 
son sako, kad vien tik Pran
cūzijoj anglai i penkias sa
vaites iššaudė 200,000 tonų 
amunicijos.

SERBAI PRADĖJO 
VEIKTI.

Makedonijos fronte per- 
eitoj sąvaitėj serbų kariu- 
menė per muši paėmė kelia- 
tą bulgarų ankasu.A* " ____‘
ŠVEDIJOS KARALIUS 

SUPIAUSTYTAS.
Pereito j nedėlioj Švedijos 

karaliui Gustavui padary
ta operacija.

I

I
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Ims nuo 21 iki 30 metų 
amžiaus.

Amžius „rinktiniam ėmi
mui” naujokų jau nustaty
ta. Ims nuo 21 iki 30 metų. 
Statistikos biuras apskai
to, kad tokio amžiaus vyrų 
1 liepos Suvienytose Valsti
jose bus 10,000,000. Veik vi
si jie turės registruotis. 
Naujokų registravimui bus 
pastatytos visuose miestuo
se tokios budos, kaip balsa
vimui, ir bus paskirtas lai
kas, kada visi minėto am
žiaus balsuotojai turės eiti 
ir registruotis. Paskui val
džia rinks, katruos jų gali
ma imt, katrų ne. Katrie 
dirbs ant farmų, kasyklose 
ir amunicijos dirbtuvėse, tų 
veikiausia neims.

Statistikos biuras apskai
to, kad tinkamo konskrip- 
cijai amžiaus vyrų 1 liepos 
bus:

New Yorke 
Chicagoj 
Philadelphijoj 
St. Louise
Bostone
Clevelande 
Baltimorėj 
Piitsburge
Išviso Suvienytose Val

stijose gyventojų 1 liepos 
bus tarpe 103 ir 104 milionų.

PASKANDINO 13 SUB
MARINŲ.

Italai sakosi per paskuti
nes kelias savaites paskan
dinę Adriatiko juroj 13 aus
trų submarinų.i Petrogrado 

kad vokiečiai 
rengiasi ant Petrogrado už
pulti ir tuo jaus pradėjo da
ryti prisirengimų miesto 
gynimui ir pradėjo 
ganizuoti kariumenę.

Tuo tarpu gi kas 
kiek turi numanymo 
tikrąjį dalykų stovi, 
gali būt aišku, kad užpuo
limas ant Petrogrado dabar 
jokiu budu negalimas, nes 
vokiečiai da Rygos nepaė
mė, o nuo Rygos iki Petro
grado dar keli šimtai mylių. 
Taigi Darbininkų ir Karei
vių Taryba, matydama tur
būt koki slaptą tikslą šituo
se Kornilovo prisirengi
muose, išsiuntinėjo Kranš- 
tadto, Peterhafo, Carskoje 
Selo, Krasnoje Selo ir ki
tiems Petrogrado apielin- 
kių garnizonams praneši
mą, kad jie butų ant savo 
vietų ir be Tarybos reikala
vimo savo kariumenės Pet- 
rogradan nesiųstų. 0 iš 
gen. Kornilovo Taryba pa
reikalavo, kad visus savo 
sumanymus ir Įsakymus at
eityje jisai leistų visų pir
miausia Darbininkų ir Ka
reivių Tarybai patvirtinti.

Po šito reikalavimo Kor
nilovas ir rezignavo.

Iš viso to darosi toks 
pudis, kad Kornilovas 
rėjo reorganizuoti Petro
grado kariumenę ne nuo 
vokiečių gintis, bet ginti 
dabartinę valdžią nuo ne 
prielankių jai darbininkų. 
-Jeigu jam butų pasisekę su
traukti Petrogradan ištiki
mus sau pulkus, o revoliuci
nę kariumenę išsiųsti kitur, 
tai gali būt, kad tuomet ji
sai viešai stotų buržuazijos 
pusėn ir bandytų išardyti 
Darbininkų ir Kareivių Ta
rybą. Bet kada revoliuci- 
jonieriai šituos jo pienus 
užuodė, jam nieko daugia: 

, neliko, kaip tik rezignuoti. 
I Ir jisai rezignavo. Te
legramose aiškiai tas nepa
sakyta, bet taip jo rezigna
cija išrodo.

reor

nors 
apie 
tam

su-

KYNAI NUTARĖ NEKA
RIA UT.

Kvnuose pastaruoju lai 
ku ėjo karšta agitacija už 
karę. Buvo suvažiavę gu
bernatoriai ir nutarė, kad 
reikia apskelbti Vokietijai 
karę. Bet parliamentas pei 
dideli triukšmą nutarė at
mest karės rezoliuciją.

624,700
300,000
171,000
84,900
77,800
82,600
57,600
67,200

I 
I

IR JIS JAU „REVOLIU- 
CIJONIERIUS.”

Rusijos revoliucija di
džiausius atžagareivius pa
darė „revoliucijonieriais.” Į 
Ir Yčas, Įsikišęs savo meda
lių kišeniun, šaukia savo or
gane: ”Lai nežūva iškovo-l 
toji laisvė.”

RUSAI PASITRAUKĖ 
Iš MUŠO.

Rusai patįs prisipažįsta, 
kad Užkaukazėj dėl „strate
giškų išrokavimų jie pasi
traukė iš Mušo miesto.” Tą 
miestą užėmė turkai.

600,000 VOKIEČIŲ PAIM
TA NUO RUSŲ FRONTO.

Iš Petrogrado praneša
ma, kad iš rusų fronto vo
kiečiai paėmė 40 divizijų, 
kas reiškia apie 600.000 ka
reivių, ir pasiuntė juos 
prieš franeuzus ir anglus.

MAIS-RUSIJOJ STINGA 
TO.

Dabartinė valdžia 
prisipažino, kad ji 
padidinti maisto šaltinių be 
geresnės visuomenės para
mos. Dideliuose miestuose 
maisto stoka labai jaučia
ma.

atvirai 
negali

įs- 
no-

DVI VALDŽIOS 
GRAIKIJOJ.

Graikijoj dabar dvi 
džios. Viena yra karaliaus 
Konstantino valdžia, kita gi 
—buvusio premiero Venize- 
loso valdžia. Pastarosios 
buveinė randasi Salonikoj, 
kurią turi užėmus sąjungi
ninkų armija. Venizelos bū
damas premjeru norėjo, kad 
Graikija stotų su sąjungi
ninkais, bet karalius tam pa 
sipriešino. Venizelos tuomet 
rezignavo ir pradėjo kelti 
prieš karalių revoliuciją, 
kurią rėmė sąjungininkai. 
Jisai Įsteigė ir savo valdžią, 
bet karaliaus nuverst iki 
šiol jis da nepajiegė. Naujo
ji valdžia dabar paskelbė, 
kad už senosios valdžios 
darbus ji neima atsakomy
bės. Tas reiškia, jog Veni
zelos tikisi paimti viršų.

val-

NORI REZIGNUOTI VO
KIETIJOS MAISTO DIK

TATORIUS.
Vokiečių valdžios komite

to maistui reguliuoti pirmi
ninkas Batockis padavė 
prašymą, kad jam leistų 
pasitraukti nuo vietos. Jis 
vra atžagareiviškos parti
jos žmogus ir jo veikimą 
Reichstage pradėjo aštriai 
kritikuoti.

VOKIEČIAI PRADĖJO 
l žPULDINĖTI.

Rcsams nieko neveikiant, 
(i<; vokiečių kariumenės 
.. i: sijos fronto likos pa-

, Ėrancuzijon. Vokie- 
y; ■ čia sustiprėję, pradėjo1 
smarkiai užpuldinėti.

I

VIENĄ DIENA NUMUŠĖ 
12 ORLAIVIŲ.

Vokiečiai pereito j nedė- 
lioj numušė žemėn 12 są
jungininkų orlaivių.

RUSŲ PINIGAI NU
PUOLĖ.

Rusų rublio vertė nupuo
lė iki 26 centų, tai yra ma
žiau negu pusė paprastos 
kainos.

UŽSIMUŠĖ ŠEŠI RUSŲ 
LAKŪNAI.

Galicijoj, netoli nuo Sta
nislavo vo, nupuolė rusų or
laivis su šešiais lakūnais ir 
visi jie užsimušė.

NUPUOLĖ 3,000,000 VO
KIETIJOS GYVENTOJŲ.

Iš Amsterdamo praneša
ma, kad buvęs vokiečių 
Reichstago narys J. F. Hau- 
nann savo paskaitoj apie 
karės Įtekmę ant gyventojų 
parodė, kad iki šiol užmuš
ta jau 1,300,000 vokiečių ši
toj karėj. Pridėjus prie to 
nupuolusĮ skaičių gimimų 
pasirodo, kad per šitą karę 
Vokietijos gyventojų nu
puolė 3,000,000.

VOKIETIJOS ŪKININ
KAI NETURI NEI SĖK

LŲ NEI TRĄŠŲ.
Iš Amsterdamo praneša

ma, kad Vokietijai gręsia 
visuotina suirutė. Ūkinin
kai neturi nei sėklų, nei trą
šų nei gyvulių, 
kų taipgi stinga, 
vyrai nuo 16 iki 
išėjo karėn.

Darbinin- 
nes visi 

50 metų

SLAPTŲ SUTARČIŲ
VALDŽIA NEIŠDUODA.
Kareivių delegatams pa

reikalavus, dabartinis Ru
sijos užsienio ministeris Mi
lių kovas paaiškino, kad sla
ptų sutarčių Rusija su są
jungininkais turi, bet skelb
ti jų viešai nesą galima, nes 
tai užkenktų netiktai Rusi
jos demokratijai, o ir jos 
sąjungininkams, kadangi 
tarp Rusijos ir jos sąjungi- 
ningų tuomet galėtų trukti 
visi ryšiai.

ŽYDAI TURĖS SAVO 
VALSTYBĘ.

Washingtone paskelbta 
! minimum sąjungininkų rei
kalavimų Turkijai. Tarp 
tų reikalavimų yra nugink
lavimas Dardanelių, Įstei
gimas neprigulmingos Ar
mėnų Valstybės, Įsteigimas 
Arabijos karalystės ir pri
pažinimas neprigulmingos 
žydų žemės Palestinos.

i

75,000 ANGLIAKASIŲ 
STREIKAS ATIDĖTAS.
Antram Pennsylvanijos 

distrikte 75,000 angliakasių 
buvo pasikėlę i streiką, kai
po protestą prieš nepake
liamas darbo sąlygas. Val
džia bijodamosi dabartiniu 
laiku streiko, pašaukė Wa- 
shingtonan unijos komitetą 
ir kasyklų savininkus. Te
nai juos sutaikyta. Komi
tetas pranešė unijai, kad 
darbą tęstų toliau.
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kompanijoj 
ant knygučių 
mėnesiui suka

šaT'

v

APŽVALGĄ
i

KAIP KLERIKALAMS 
RUPI DARBININKŲ 

REIKALAI.
Klerikalų ir tautininkų 

’.aikraščiai labai mėgsta ra
šyti apie socialistų nuodė
mes." Jei socialistų dar
buose nieko blogo surasti 
jie negali, tai prasimano ši
tą, o turi ką nors papliaukš
iu turi kaip nors gerą socia
listų vardą apšmeižti. Y- 
pač tais šmeižimais atsižy- 

rc-

KELEIVIS.

"LIETUVOS" LIOGIKA.
Chicagiškių tautininkų 

organas "Lietuva" 
jau "amerikcnėti." 
nuomonės valstybės 

, mucse ji neturi. Ji 
įtik VVilsoną. Kaip

riams aukas, kad palaikius 
juos materialiai. Tuo tarpu 
gi klerikalai pradėjo šitą 
streiką griauti. Štai kaip 
apie rai rašė tuomet patįs 
streikieriai savo atsišauki-: 
me:

••Mes 2000 lietuvių streikie-' nas pasakoį taip ir ji gieda, 
kiaus? amerikoniškų džin-
liausko: kiek jis tūkstančių' ypatybe. Jie savo
gavo nuo cukraus kompanijos] nuomonės niekados neturi, 
už ardymą darbininkų vieny- Jie visuomet laikosi Davėjui, 
bes ir už ; ič.iimą 
streiko laužymo? Kun. Maliau-1 UA A 
sko organč'.s 'Draugas’ ir į ji , ...............-
panašus šlamštai N. 40 pridė-Į*^. kanail’i 11 
jo prie musų alkanų atsiša 
kimo prierašą, 
mus nuo I. W. 
prieraše šmeižia 
bet ir pirmeivių 
progresyves 
’Draugas,’

y

Lvyrui po nosia auga plaukai,) DAUG RIKSMO DĖL 
tai jau aiškus dalykas, kadi NIEKŲ*
ir Dievas yra. Ve jo argu-' 
mentai:

"Spuogai vyrams ant kruti
nės lieka dėlto, kad visi vyrai 
yra moterų vaikai.

Skaitytojų Pastabos
Baisų riksmą kelia kleri- 

j kalų spauda, kad Ciceroj, 
Ilk, du socialistai vaikinai 
pajuokė žmonių mulkinto
jus: užsidėjo atbulas apy
kakles, apsivilko kunigų an- 
darokais su dolerio ženk
lais, ir taip nusifotografa
vo.

Dėl šitų niekų, rodos, 
nereikėtų nei atidos atkrei
pti, bet kunigai iš kailio 'ne
riasi. Tik žiūrėkit, girdi, 
kaip socialistai išnevožijo 
tikėjimą, koki baisų jie dar
bą atliko.

Labai teisingai į tuos is
teriškus klerikalų šauksmus 
atsako "Naujienose" Tiesa. 
"Argi pajuokti kunigus, jų 
meilę prie dolerio ir kitas jų 
'dorybes.’ tai reiškia tyčio
tis iš tikėjimo." klausia ji
nai. "Argi religija, tai 
tas, ką kunigai daro?”

baigia
Savo 

klausi- 
tėmvja 
Wilso-

Pr. Wilsonas pasakė: 
"Amerikos žmonės nori ka
rės." "Aš pildau žmonių va
lią.” Bet kur tie milžiniški 
mitingai, rezoliucijos prieš 
karę? Kur tie milionai 
Amerikos darbininkų prote
stų prieš karę?—Jis tyli!...

Ar tie Amerikos darbi
ninkai ne žmonės?—Pagal
vok, mielas skaitytojau.

uždaryta. Kapitalistai sten
gėsi sunaikinti užsimezgu
sią darbininkų uniją ir sun
kiai nubausti darbininkų 
vadovus. Gabiausi anglia
kasių organizatorių Lawso- 
ną jie nuteisė kalėjiman iki 
gyvos gaivos. Prieš šitą 
nežmonišką kapitalistų dar
bą socialistai vėl pakėiė mil
žinišką protestą. Ir daug 
darbininkų vadų pasisekė iš
gelbėt. Tų tarpe buvo pa- 

jhuosuota ir pagarsėjusi se
nelė -Jonės, kuri paprastai 
yra žinoma kaipo ”Mother 
Jonės."

šiomis dienomis gi kapi
talistų spauda jau paskelbė 
kad Lavsonasir neteisingai 
buvo nuteistas ir turi būt 
paliuosuotas. Tą pripažino 
jau pats prokuroras. Mat 
kapitalistai pamatė, kad 
darbininkų vienybės jie vis- 
tiek nesugriaus. Savo soli
darumu Colorados maine- 
riai privertė savo išnaudo
tojus uniją pripažinti, taigi 
laikyti jų vadą kalėjime jau 
nėra išrokavimo. Prokoro- 
ras taip ir pasakė, kad "nė
ra prasmės tą žmogų ilgiau 
nelaisvėj laikyti, nes paaiš
kėjo, kad jis visai nekaltas,’ 
Jiems tik dabar tas "paaiš
kėjo." bet kada socialistų 
sujudinti tūkstančiai darbi
ninku protestavo prieš teis- 
ro nuosprendį, nurodyda- 
ni, kad Lawsonas nekaltas. 
:ai tuomet tas buvo "ne
aišku." Mat tuomet kapi- 
alistai tikėjosi, kad užda
rus tą žmogų kalėjiman tu- 
•ės sugriūti angliakasių u- 
lija—ir jie jį uždarė, užda- 
•ė visam amžiui. Apie šitą 
capitalistų šunybę klerikalų 
aikraščiai taipgi nei žodžio 
■-avo skaitytojams nepra
nešė. Jie slepia tai kaip į- 
nanydami. Ir tuo pačiu lai
tu jie sakosi esą "darbinin- 
<ų užtarėjai."

Taip pat šiomis dienomis 
sėjo aikštėn velniškas kapi
talistų pienas užmušti San 
Franciscos mieste darbinin
kų vadą Mooney. Jis buvę 
;au nuteistas pakorimui ir 
17 gegužės tie piktadariai 
lutų jį nužudę, jeigu vienas 
mvusiųjų samdytų liudinin
kų nebūtų viešai apie tą suo
kalbį paskelbęs. Apie šitokį 
dalyką, rodos, kiekvienas 
aikraštis turėtu savo skai- 
ytojams pranešti, kuriam 
iors kiek apeina darbininkų 
eikalai ir rupi teisybė. Bet 
įeržiurėkit visus musų kle- 
•ikalų laikraščius, o nerasi- 
e apie tai nei žodžio. Jie 
vii. kaip susitarę. Jie rašė 

lik tuomet, kuomet kapita- 
istų teismas nuteisė Moo
ney pakarti. Jie tuomet pa
gyrė tą teismą, kad "užpel
nytą bausmę anarchistui 
paskyrė." Kunigų organas 
'Draugas" tuomet net iško- 
iojo tuos socialistus, kurie 
motestavo prieš kapitalistų 
suokalbį ant darbininkų va
do gyvasties. Musų kunigai 
tuomet per savo "Draugą" 
oasakė: "Kas teisina pikta
darį Mooney, tas remia bet
varkę ir anarchiją." Bet 
kada dabar išėjo aikštėn, 
iog tikruoju piktadariu yra 
ne Mooney, bet tie. kurie no
rėjo jį pakarti, tai "Drau
gas" tyli kaip muilą suval
dęs. Tyli apie tai ir kun. Ke- 
nėšio 
rgi 
ikai 
’iuos 
nesužinotų 
kriminališkus 
darbus. Bet darbininkų va
dus, socialistus, revoliucijo- 
nierius, tai kiekvienam savo 
numeryje pašmeižia.

Nelabai senai Philadel- 
ohijoj buvo sustreikavę cuk
raus darbininkai. Streiką 
oaėmė vesti IWW. unija. 
Socialistai rinko streikie-

I
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pač tais šmeižimais 
mi kunigų leidžiamas ir 
daguojamas "Draugas."

Meluodami ir šmeiždami 
socialistus klerikalai visuo
met pabriežia, buk jiems, 
klerikalams, labai rupi dar
bininkų* reikalai. ir todei jie 
su socialistais kovoja. So
cialistai, anot jų. darbinin
kus skriaudžią ir išnaudoju.

Bet kuomet kapitalistai 
elgiasi su darbininkai taip, 
kad plaukai šiaušiasi ant 
galvos, tai musų kunigėliai 
nei žodžio.

Kuomet Rokfelerio sam
dyti razbaininkai šaudė an
gliakasius Coloradoj. kuni- 
gmspauda apie tai tylėjo. 
Prieš tas darbininkų sker
dynes protestavo tiktai so
cialistai. Socialistų Partija 
buvo nusiuntus net tris savo 
delegatus, kad ant vietos iš
tirtų dalykų stovį. Delega
cija iškėlė pasibaisėtinų da
lykų. Ačiū socialistų pro
testams, federalė valdžia 
buvo priversta nusiųsti sa
vo kariumenę ir nuginkluo
ti dievobaimingojo Rokfele
rio galvažudžius. Ačiū so
cialistų spaudai pasaulis da- 
žinojo, kad toj "laisvoj” A- 
merikoj, po žvaigždėta vė 
iiava, darosi tokios baisy
bės, kokių nerasi jokioj ci
vilizuotoj šalyje. Paaiškė
jo, kad angliakasiai buvo 
laikomi vergijoj, kad juos 
saugojo ginkluoti sargai, 
kad nepabėgtų: laiškais ver
gai taipgi negalėjo apie sa
vo padėjimą pasauliui pra
nešti, nes visus jų laiškus 
cenzūruodavo kompanijos 
ofisai; pirktis viską žmonės 
turėjo iš 
krautuvių 
o kuomet 
kus nueidavo pasiimti sa
vo algos, tai kompanija 
jiems parodydavo, kad jų 
daugiau jau suvalgyta, ne
gu uždirbta; tokiu budu. 
kuo ilgiau darbininkas dirb 
davo, tuo daugiau jisai Rok
felerio kompanijai įsiskolin 
davo ir pabėgti jau negalė 
jo, nes kompanijos kazoka 
su užtaisytais karabinais jį 
saugojo, kad neišneštų jis 
kompanijai "skolos." 0 ka
da pagalios šitie vergai su 
kilo, tai kompanija netik iš
metė juos iš savo namų, bei 
ir laukuose po atviru dan 
gum neleido jiems gyventi 
Kuomet šitie išvaryti iš na 
mų vargdieniai pasistatė 
sau netoli Ludlotv miestelio 
šėtrų (palapinių) koloniją 
ir tose būdose su mažais vai
kučiais ir šeimynomis apsi
gyveno, tai vieną naktį Rok 
felerio kompanijos kazokai 
juos užpuolė ir nustatę kul 
kasvaidžius pradėjo į tas 
būdas šaudyt. Negana te’ 
da, tie razbaininkai užėjt 
pavėjui ir padėjo ugnį. Visa 
kolonija supleškėjo. Žuvę 
keliolika kūdikių ir motinų 
Visa tai iškėlė socialistų 
spauda, bet kunigai, kurie 
sakosi rūpinasi darbininki 
reikalais, nepaminėjo apu 
tai nei žodžio. Jie kaip į 
manydami stengėsi tas ka
pitalistų šunybes užglostyti 
Jie tik ant socialistų užpul
dinėjo ir juos šmeižė.

Colorados streikas pasi
baigė. Keliasdešimts an
gliakasių buvo nušauta, ki
ti tiek sužeista, o tris syk 
tiek suimta ir kalėjimuose

I
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•» i-. ir J**6i Anais merais Wilsonas pa- 
s“kė: "Mums peižema bu- 

- -- * dzmgojis-
u-i tai visu choru sušuko: "Tie- 

perspėdami sa, liesa, mes karei priešin- 
W., ir tame j oį.” Ir "Lietuva” garbino 
ne tik uniją. į y 
laikraščius ir1 
organizacijas. 

'Katalikas’ ir Dar
bininkas’ kaip sykis pasirodo, 
kad jie—pirmutiniai kapita
lizmo įrankiai, skurdo paturė- 
tojai.”
Ir kada šitas streikas li

kos pagalios pralaimėtas, 
rai musų klerikalai ir vė! ne 
kapitalistus smerkė, kurie 
net ginklo spėką pavar
tojo, skerdvnę įtaisė, kad 
streikierius sumušus ir 
streiką galutinai sulaužius 
—ne, apie tuos legališkus 
galvažudšius musų klerika
lų spauda nei vieno blogo 
žodelio neprasitarė. Ji už
sipuolė tik ant socialistų ir 
IWW. Unijos. "Darbinin
kas" rašydamas apie to 
streiko nepasisekimą 48-am 
savo numeryj stačiai agnia 
spjaudo ant socialistų ir mi
nėtos unijos. Anot jo, "tie 
apsimetėliai yra didesni mu
sų skriaudikai, negu kapita
listai." Šitaip begėdiškai 
oliovoti gali tik paskutinis 
nedorėlis, viskuo atsidavęs 
kapitalistų agentėlis. Soci
alistai. kurie šelpė streikie
rius aukomis, esą didesni tų 
streikierių skriaudikai, ne
gu kapitalistai. Kapitalis- 

kurie alkanu darbinin-
Phila- 
kapi- 

darbi- 
socia-

si;1

I
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rių 

kapitalistai.
tai, 1 
kų kraujais apieiste 
delphijos gatves—tie 
ralistai daug geresni 
ninku draugai, negu 
listai ir IWW. unija.

Ir tie kapitalistų čebatlai- 
žiai kalba be jokios gėdos, 
buk ir jiems rupi darbinin
kų reikalai. Ar gi reikia 
didesnių ir begėdiškesnių 
veidmainių, kai musų kleri
kalai?

gi." Ir
Wilsoną kaA tik ji mokėjo 
kad "jis apsaugojo mus nuo 
karės."

Šįmet Kilsonas sako: 
"Ginkluokit laivus! Mes 
ginsim savo vėliavą!” Ir 
džingojistai vėl su Wilsonu: 
"Jes, jes, musų vėliava pa
vojuje.”

Dabar VViisonas 
nė įvesti į ’ 
viavimą ir prievarta 
žmones karėn, 
klausus, ar jie tos karės no
ri, ar ne. Ir "Lietuva" da
bar rašo, kad priverstinas 
kareiviavimas "yra reika
lingas, praktiškas, teisingas 
ir demokratiškas įrankis.”

Reiškia, versti žmones 
prie ko nors varu, tai ir "tei
singa” ir demokratiška..."

Bet tam pačiam "Lietu
vos" numeryje (17) ant ki
to puslabio skaitom, kad so
cialistų partija yra visai 
"nedemokratiška," nes—

"Jos disciplina yra stipresnė 
negu armijos disciplina. Armi
joj žmogus pašvenčia (atiduo
da) tiktai kūną. Socialistų 
partijoj žmogus turi pasišvęs
ti ir dvasiškai (protiškai)... 
Organizacija, kuri reikalauja 
tokio paklusnumo—vis vien, ar 
ji butų draugijinė, ekonomiš
ka, politiška, ai' tikybinė.—yra 
pavojus laisvam valdymuisi ii 
laisvoms institucijoms. Socia
listų partija pastojo tokia or
ganizacija.”
Vadinusį kuomet kapita

listai nieko nesiklausdami 
karę ir varydami

užsimžF 
priverstiną karei- 

a varyti 
visai nesi-

"Darbininkas." 
bijosi, kad 

darbininkai, 
jisai

Jis 
kata- 

ku- 
vadovauja. 

apie tuos 
buržuazijos

SLEPIA TEISYBĘ.
"Kova" 19-tam numery

je paskelbė "Forwardui" 
prisiųstą telegramą, kurioj 
pranešama, kad Darbinin
kų ir Kareivių Taryba Pet
rograde nutarė neįsileisti į 
Tarybos posėdžius kraštu
tinių socialistų.

Iš tų neįleistų "Kova" pa
mini tik Plechanovą ir Dei- 
čą, ir paaiškina, kad jie—so- 
cial-patriotai.

Bet Taryba nutarė taip- 
pat neįsileisti ir Lenino, 
kurio pažiūrų laikosi ir mū
siškis Kapsukas. Bet apie 
tai "Kova" nieko nesako. 
Nesmagu mat prisipažinti, 
kad toji pozicija, kurią da
bar užima "Kova,” Rusijoj 
dabar neturi jokio ”show." 
Panašus Kapsukui Leninas 
buvo priverstas net Social- 
Demokratu Partiją apleisti.

Vadinasi, Rusijoj dabar 
nei vieno, nei kito sparno 
kraštutiniai neturi jokios 
įtekmės. Tenai valdo so
cialdemokratų "vidurys," 
kurio pozicijai iš Amerikos 
lietuviu socialistų arčiausia 
stovi "Keleivis" ir "Naujie
nos." šitas "vidurys” suda
ro, matomai, didelę Social- 
Demokratų Partijos didžiu
mą ir jo įtekmėje yra visa 
Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba. Jisai neatsisako nuo 
šalies gynimo, jeigu jai grę- 
sia užpuolimo pavojus, bet 
tuo pačiu laiku jisai reika
lauja, kad karė butų pabaig
ta kuogreičiausia.

Lygiai tokią pat nuomo
nę išreiškė kairiųjų konfe
rencijoj ir "Keleivio" redak
torius.

listai 
surengia 
piliečius žmonių žudyt rei
kalauja 
tai tas yra ir "teisinga” ir 
"demokratiška." bet kuomet 
socialistai reikalauja iš or
ganizacijos narių tik pasi
šventimo savo idėjai, tai tas 
jau pavojinga "laisvam val- 
dymuisi ir laisvoms institu
cijoms."

Oigi liogika, liogika!
APIE PASAULIO 
TIKSLINGUMĄ.

Vienas klerikalų organas 
nori prirodyti, kad pasauly
je veik viskas reikalinga, vi
same yra tikslas, o tas jau 
reiškia, kad turi būt ir Die
vas. Jis rašo:

"Sako. betikslių daiktų pa
saulyje esą gana daug. Mote
rims krūtys reikalingos, kad 
turėtų kuomi vaikus žindyti, 
bet vyrams spogai ant kruti
nės visai nereikalingi, tečiaus 
jie užauga. Ir ūsai su barzda 
reikalingi vien tik barzdasku
čiams, kad tie galėtų iš kirpi
mo ir skutimo duoną valgyti. 
Aklosios žarnos galiukas tėra 
tik pavojus žmogaus gyvybei, 
kad užsidegtų, sukeltų apendi
cito ligą ir padarytų mirtį 
sveikam žmogui.

"Kiekvieno grūdo, ikro ir 
kiaušinio tikslas yra tapti už
augančiu javu, žuvimi ir pauk
ščiu. Tečiaus daug daugiau 

‘ kiaušiniu sunyksta negu tam
pa pilnais augalais, o kiek ikrų 
žūva neišsiperėję žuvimis, tai 
baisu ir p; mintyti. Lengviau 
žmogui šimtą tūkstančių dole
rių loterijoje laimėti negu ik
rui žuvim tapti.

"Kirmėlės, musės su daugy
be nešvariųjų sparnuočių ir 
daugybe kandančių vabalų nei 
kokios naudos niekam neatne
ša.

"Todėl sakoma, kad visaga- 
linčioji Išmintis nebūtų galėju
si sudaryti tų visu kenksmin
gų šlykštybių, jei Ji butų tvar
kiusi pasaulį.”
Klerikalų laikraštis su to

kia nuomone nenori sutikti. 
Jis mano, kad vyrui reika
lingi ir ūsai ir spogai ant 
krutinės, o jeigu taip, jeigu

sau paklusnumo.

k

Vyrams 
tie spuogai nereikalingi, aie ta 
jėga, kuri motinos viduriuose 
veikia dirbdama vaisiui kruti
nę. yra reikalinga ir tikslinga. 
Toji jėga smarkiai veikia ant 
mergaitės krutinės, dėl to su 
laiku jos krūtys užauga pilnos. 
Ta pati jėga silpniau veikia 
ant bernaičio krutinės, dėl to 
jam krūčių vietoje tepasidaro 
tik spuogučiai. Kaikurios jė
gos gamtoje dirba vieną bend
rą darbą augalams, gyvuliams 
ir žmonėms. Tos jėgos tiks
lingos visoje savo sumplatoje, 
gali viename kokiame nors 
daikte padaryti tam daiktui 
nereikalingi} pasekmę. Bet bu
tu neprotinga iš mažo vietinio 
nenaudingumo daryti išvedi
mą, buk visa jėga nenaudin
ga-

”Usai su barzda ir žemesnis 
balsas pačiam vyrui nei nau
dos neatneša nei nuostolio ne
padaro. bet tie daiktai nėra be 
reikšmės žmonių lyčių santy
kiuose, todėl jie šj-tą reiškia 
musų veislės plitimui.

"Materijalizmo istorikas 
Lang tyčiojasi iš gamtos tiks
lingumo, kad ji žuvių veislei 
prilaikyti priperi neapsako
mas ikrų daugybes. Tečiaus 
negalima užginti, kad ta prie
monė ištiesų tislą pasiekia. 
Didieji žvėrys turi daug būdų 
apginti savo gyvybę nuo pavo
ju. Mažieji ginasi nuo išny
kimo nors savo veislingumu.” 
Jo nuomone ir utelės bu

vimas prirodo Dievo buvi
mą, nes ir ji esanti reikalin
ga. Girdi:

"Kaikuriems vabalams teko 
uždavinys sunaudoti žmogaus 
prakaitą, priskretusi prie kū
no. Tą darbą bedirbdami tie 
paniekinantieji vabalėliai pri- 
stygsta uždaro savo maistui ir 
pasiima jo iš apskretusio žmo
gaus kraujo. Besiekdami to 
kraujo, anie gyvuolėliai verčia 
žmogų greičiau apvalyti savo 
kūną ir suteikti jam sveikes
nes gyvenimui sąlygas.”
Kalbant juokais, čia gali

ma butų padaryti tokią pa
stabą: jeigu tų "gyvūnėlių” 
tikslas yra tame, kad pri
vertus žmogų apsivalyti, 
tai kodeigi "tėvas" Kapuci
nas neapsivalo?...

Toliaus tečiaus šitas kle
rikalų organas prisipažįsta, 
kad ir jis nemato visame 
tikslingumo. Jis sako:

"Šiandien mums sunku pasa
kyti, kam reikalingi kaukurie 
ligų vibri  jonai, ypač maro gry
beliai. Taip ir prisipažįstame, 
kad mes jų tikslo nežinome. 
Dėl savo teorijų nelaužome 
faktų, todėl nei nesakome, kad 
viskas gamtoje tikslinga. Te
gul taip pat padaro musų prie
šininkai ir pasako, kad ne vis
kas gamtoje tikslinga, bet yra 
daug ir dideliai tikslingų daik
tų. tada visi siseisime tiesos 
pažinime.”
Bet tie "priešininkai" juk 

ir nesako, kad gamtoje (mes 
pataisytume: gyvenime )
viskas be tikslo. Tik ne ta
rpe mat klausimas, ar ūsai 
reikalingi, ar ne. Klausi
mas yra: kam reikalingas 
pats žmogus, koks yra tiks
las viso gyvenimo? Pakol 
gyvybė ant žemės egzistuos, 
patol ir ūsams galima pri
pažinti tikslą, ir kiekvie
nam vabalui. Bet pažiūrė
kit į mėnulį—miręs pasvie
tis. Bet daleiskime, kad ant 
to mėnulio gyveno tokie pat 
žmonės kaip ir mes: jie 
triūsė, kamavosi, statė mie
stus, vedė kares, kovojo už 
būvį, bet išnyko ir dabar 
niekas nežino, kad jie kada 
nors gyveno. Koks buvo jų 
gyvenimo tikslas? O juk 
taip gali būt ir su žemės gy
ventojais.

Taigi kalbant apie pasau
lio tikslingumą ar netikslin- 
gumą, kitaip sakant, apie 
teleologiją ar disteologiją, 
reikia dalyką imti truputį 
plačiau, o ne apie "usus” ar 
"gyvūnėlius” kalbėti. Rei
kia visų pirmiausia pažiūrė
ti, ar yra koks tikslas pa
čiam gyvenime, jeigu musu

!

yra

KAM PRIGULI 
MICKIEVIČIUS?

Mūsiškiai patriotai senai 
jau pešasi su lenkais patrio
tais už Adomą Mickievičių. 
Lenkai šaukia, kad šitas po
etas jiems prigulįs, nes jisai 
lenkiškai rašęs, lietuviai gi 
rėkia, kad Mickievičius jų 
tautietis, nes jisai gimęs 
Lietuvoj ir valgęs "lietuviš
ką duoną."

Lenkams su Ketūnais dėl 
Mickievičiaus 
ukrainiečių laikraštis 
rodna Volia” praneša, 
Mickievičius 
lietuvis, nei lenkas, 
siog baltgudis. J 
joj jisai gimęs ir savo jau
nystėje vien tik baltgudiš- 
kai rašęs.

Taigi dabar baltgudžių 
patriotai turės faktą, kad 
Mickievičius ir jiems prigu
li.

Kokia čia, rodos, svarba, 
katrai tauai priklausė senai 
jau miręs žmogus? O žiūrė
kit, kaip patriotai už tai 
ėdasi!

besipešant,
"Na- 

kad 
nebuvęs nei 

o tie- 
Baltgudi-

1 •

Tūlam tautiškai-klerika- 
liškam laikraštyj skaitau: 
"Jei Amerika nesikištų ka
rėn su Vokietija, tai Lietu
vai pražūtis"—reiškia Lie
tuva nuvažiuotų pas Abra- 
homą be "neprigulmybės.” 
Ar taip?

Apsaugok Dieve nuo Ru
sijos Respublikos, nes ten 
butų baisus žmonių "pasilei
dimas"—pasakė kun. K—as. 
Bet aš sakyčiau, apsaugok 
dieve kunigams likti be gas- 
padinių, nes tada mažesnis 
butų pasileidimas?

L. S—s.

"Darbininkas" labai pyk
sta, kad merginos, lošusios 
Bostone "Velnio Išradėjo" 
operoj raganų roles, turėjo 
bučiuoti velniui i vuodegą. 
Tai esą "pažeminimas lietu
vių tautos svetimtaučių a- 
kyse.” Ot. kad taip tos jau
nos geltonkasės butų nubu
čiavusios kokiam kunigu- 
žiui rankas, tai nebūtų "pa
žeminimas."

Klerikalai juokiasi iš so
cialistų, kad šie "Moterų 
Balsą" pagimdė be moterų.

Kad socialistai gali ką- 
nors .pagimdyti, tai da ne 
taip nuostabu, bet kad ber
gždžiai "tėveliai” be mote
rų pagimdė "Moterų Dir
vą," tai jau tikras stebuk
las. Dr. Yla.

i A. Bulotos Atsisveikinimas.
Šiandien, 3 gegužės iš

plaukiu iš Amerikos, kur iš
buvau daugiau negu metus, 
drauge su gerb. Žemaite, 
rinkdamas aukas nukentė
jusiems nuo karės.

Apleisdamas šią šalį tariu 
karštos padėkos žodį Lietu
vos Šelpimo Fondui, jo sky
riams ir Komitetui, kuris 
mane Amerikon užkvietė ir 
visą darbą organizavo.

Širdingai ačiū—socialistų 
laikraščių redakcijoms, Lie
tuvių Socialistų Sąjungai, 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijai, Lietuvių 
Moterų Progresiviam Susi
vienijimui Amerikoje ir vi
soms toms organizacijoms 
bei pavienėms ypatoms, ku
rios padėjo mums musų 
darbą atlikti.

Didžiausią ačiū visiems 
tiems darbo žmonėms, ku
rie nepaisydami nuolatinės 
šlykščios, kartais gudriai 
sumanytos agitacijos viso
kių priešingų niekšų ir tam- 

i sūnų, į musų prakalbas lan- 
i kėši ir pagal išgalės dėjo 
i savo aukas šelpimui nuken
tėjusių nuo karės.

Visiems musų rėmėjams 
ir aukautojams, visiems da
rbo žmonėms, stovintiems 
visuomet priešakyje prakil
nesnių darbų, linkiu kuoge- 
riausios kloties — visiems 
jiems atsisveikindamas šir
dingai norėčiau pasakyti: 
iki pasimatymo!

Visiems gi aniems nie- 
kadėjams, kas mums, ren
kant aukas, stengėsi užken
kti, kas ant manės visaip 
melavo ir šmeižė vieninte
liai dėlto, kad neprisidėjau 
prie jų netikusių partijų ir 
darbų, noriu ir galiu pasa
kyti vien tai, ką jau tarė

Amerikos 
spauda šaukia, o mūsiškiai 
klerikalai su 
jai "turavoja," kad šita ka
rė yra vedama už "demokra
tizmo principus." Tais 
"principais" jie stato nu
vertimą kaizerio nuo sosto. 
Bet kuomi gi yra kaizeris 
blogesnis už Anglijos arba 
Italijos karalius? Kalbant 
apie demokratizmą, reikia 
pasakyti, kad Romos popą 
taipgi butų neprošalį nu- 
kraustyt nuo sosto. Jeigu 
jau šluoti, tai šluoti visas 
karūnas į šiukšlyną, nes 
jos visos lygios ir visos se
nai jau savo amžių atgyve
no. Ir nėra abejonės, kad 
neužilgo tos karūnos bus iš- 
Iuotos, o su jomis ir sostai 
sugriauti. Tik sugriaus 
juos ne Amerikos kapitalis
tai ir ne jų pagelbininkai 
klerikalai, o revoliucija. 
Revoliucija galės aplaužyt 
ir Amerikos karaliukams 
ragus.

- -*»—

kapitalistų

tautininkais

Prof. Gnaiba.

Nesenai buvo kalbama, 
buk Yčas per šitą karę su 
Dievo pagalba liko milio- 
nierium. Amerikos klerika
lai dabar bijosi, kad revo- 
liucijonierių valdžia nepa
darytų kartais revizijos Y- 
čo valdomoj šelpimo drau
gijoj.

Kada Lietuva didžiausia
me pavojuje, tai jos gelbė
tojo Gabrio nei balso ne
girdėt Jo "informacijos 
biuras" nepraneša nei kur 
jis dabar randasi.

planeta eina prie užšalimo? į jiems kartą senelė Žemaitė: 
Tokio tikslo da niekas ne- visiems jums išgriauž! 
prirodė. Andrius Bolota.

Mušiškiai (klerikalai sa
ko, kad tie Rusijos socialis
tai, kurie priešingi karei, 
yra "kaizerio tarnai." Jie 
mat norėtų, kad socialistai 
carą nuvertę tęstų to caro 
pradėtą karę. Nebūtų mat 
caro burdingierių liogika!...

Maištas.
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas skaito ir rašo 

Tas duonas neprašo

ELIZABETH, N. J (pirmininkas užklausė ari 
šių metų gegužinės šventės |kas iš publikos turi kokių 

užmetimų ar klausimų kal
bėtojui, nieks neatsiliepė, 
tik entuziastišku delnų plo
jimu visi išreiškė savo pil
ną pasitenkinimą.

Tik labai, labai gaila, kad 
ne visi musų broliai darbi
ninkai girdėjo tą prakalbą- 
bą, taip vaizdžiai nušvie
čiančia musų gyvenimą ir 
teisybę. Mat, daugiausiai 
lietuvių gyvena West Fitch
burge, o prakalboms svetai
nė buvo paimta pačiame 
miesto centre, be to lietuvių 
apgyventoj vietoj buvo da 
ir karė pakilusi, tai dauge
lis apie prakalbas ir užsi
miršo.

Kalbant apie tą karę, rei
kia pasakyti, kad ją sukėlė 
musų narsingi vyčiai-kata- 
likai, ir anglai džingojistai. 
Anglams imant ant lietuvių 
viršų, lietuviam pagalbon 
šoko finai ir buvo tikrai 
tarptautinė karė. Policija 
užbaigė karę ir narsunus 
pernakvydino šaltoj.

apvaikščiojimas.
Iki šių metų čionai būda

vo apvaikščiojama tarptau
tinė darbininkų šventė 1- 
mos Gegužės, bet lietuviai 
darbininkai paprastai ma
žai tuomi interuodavosi, iš
skyrus .socialistus, nes pa
prastai susipratę darbinin
kai apvaikščiodavo tą šven
tę bendrai.

Šiemet gi L.M.P.S. 4-ta 
kuopa sumanė surengti ge
gužinės šventės apvaikščio- 
jimą atskirai. Paragino 
prie to darbo L.S.S. 147 
kuopą, L.D.L.D. 54 kuopą 
ir Liet Darb. Progr. Kliubą, 
visos tus organizacijos su
sitarusios parengė apvaikš- 
čiojimą 1 gegužės vakąre.

Apvaikščiojimo progra
mas buvo gana platus. At
idarant apvaikščiojimą L. 
D.P. Kliubo orkestrą sugra- 
jino Marsalietę. Marsalie- 
tė buvo sveikinama griaus
mingu publikos delnų plo
jimu. Paskui kalbėjo d. 
Šaltis iš Brooklyno. Pra
kalba padarė gilų įspūdį tik 
gaila, kad kalbėtojas dėl 
stokos laiko negalėjo ilgiau 
kalbėli. Po prakalbų jau
nas L.D.P. Kliubo choras 
"Audra” 'po vadovyste P. i 
Indono puikiai sudainavo 
dvi daineli. "Sietyno” cho
ras iš Newarko, po vadovy
ste to palies dirigento taip
gi puikiai padainavo. Drg. 
Žolynas žavingu savo balsu 
sudainavo dvi dainas (so
lo). D. Kentis ir O. Markv- 
nienė deklamavo. Ant ga
lo abu—vietinis ir Newarko 
—chorai bendrai padaina
vo.

Be to, tarpe tų dainų ir 
deklamacijų buvo da suloš
ta specialiai 1-mos gegužes 
šventei pašvęsta drama 
"Socialė” (?). Artistai at
liko savo užduotis pagirti
nai.

Vakaras užbaigta Marsa- 
liete.

Nors oro butą netikusio, 
bet publikos prisirinko ku
pina svetainė.

Padengimui lėšų susirin
kusioji pulika suaukavo 
$20. Gėlių parduota už $2.- 
00, knygų — už $4;

Pirmininkui užklausus 
ar publika sutiktų aukauti 
Rusijos revoliucijos parė
mimui, vienbalsiai sumany
mas priimta ir suaukauta 
$24.45, už ką aukautojam, 
tariame nuoširdų ačiū. 
(Aukautojų vardus grąži
name, pasiųskite "Kovai” 
ar "Laisvei,” Red.).

Taigi pas mus gegužinės 
darbininkų šventės apvaik- 
ščiojimas šiemet pavyko vi
sais atžvilgiais, tas yra pri
rodymu, kad socializmo i- 
dėja kaskart platesnes dar
bo žmonių minias jau api
ma. Lai gyvuoja darbinin
kų susipratimas!

I. K. Plungis.

I

I
I
I

Gegužinės šventės 
apvaikščiojimas.

Gegužės 1d. kuone 
Fitchburgo darbininkai

visi 
ne

dirbo. Majoras įsakė sam
dytojams neversti darbini- 
ninkus dirbti tą dieną. Mat 
bijomasi, kad darbininkai 
nesukeltų riaušių. Finams 
ir lietuviams socialistams 
vadovaujant, nepaisant blo
go oro, darbininkų minia su
sidedanti iš keliatos tūk
stančių vyrų, moterų ir vai- 

j kų padarė gatvėse demon
straciją. Apart plevėsavi
mo raudonų socialistiškų 
vėliavų, kiekvienas demon
stracijoje dalyvaujantis 
žmogus buvo pasipuošęs 
raudona rože.

Nežiūrint lietaus ir šalto 
oro ant 10 vai. ryte darbi
ninkų minios susirinko 
Common Park skvere ir su
siformavo į eiles. Dalyva
vo be lietuvių ir finų taip
gi vokiečiai ir amerikonai. 
Maži vaikučiai važiavo au
tomobiliuose, didesni gi vai
kai ir mergaitės po savo 
raudona vėliava su užrašu 
”Young People’s Socialist 
League” maršavo priešaky
je demonstracijos. Mar- 
šuojančius vedė du benai. 
Paroda, susidedanti iš Finų 
atletų kliubo, Finų Jaunų 
socialistų lygos, Finų giedo- 
rių choro,’ Federalės darbi
ninkų unijos lokalo, Lietu
vių socialistų kuopos, Krau
tuvių patarnautojų unijos, 
Vokiečių socialistų kuopos, 
Finų socialistų kuopos, dvie
jų benų ir šiaip prisidėjusių 
prie parodos darbininkų, 
perėjo svarbiausiomis mies
to gatvėmis ir numaršavo į 
farmerio Saimo kiemą, kur 
buvo įvairiose kalbose pra
kalbos.

Sakoma, kad tai buvo di
džiausia darbininkų paroda, 
kokia tik Fitchburge yra 
buvus.

Vakaro tos dienos Cum- 
ming Teatro salėje buvo 
tarptautinis darbininkų 
koncertas, susidedantis iš 
muzikos, dainų ir prakalbų. 
Lietuviškai kalbėjo d. J. Ne- 
viackas, o p-lės Strupiutės 
paskambino ir padainavo 
anglų ir lietuvių kalbose.

Lietuvių šiais metais ge
gužinės šventės apvaikščio- 
jime dalyvavo labai daug. 
Apvaikščiojimas padarė į 
darbininkus daug įtekmės.

Gegužės 6 d. L. S. S. 134 
kuopos susirinkime prisira
šė 4 nauji nariai.

LSS. 134 k. narys.

FITCHBURG, MASS. 
Prakalbos ir gegužinės ap

vaikščiojimas.
Išvakarėse tarptautines 

darbininkų šventės 1-mos 
gegužės įvyko Lietuvių 
Jaunuomenės Dr-jos irLSS. 
134 kuopos bendromis spė
komis surengtos prakalbos. 
Kalbėjo d. J. B. Smelsto- 
rius. Jo prakalba padarė 
giliausi įspūdį, ką parodo, 
kad pertraukoje renkant 
Rusijos revoliucijos parė
mimui aukas, iš nedidelio 
skaičiaus susirinkusiųjų su
rinkta $24.25c.

Antru atveju kalbėtojas 
kalbėjo apie Amerikos į ka
rę įsivėlimo priežastįs ir ko
kia kam nauda bus iš tos 
karės.

Kad po ilgai prakalbai, . 
kuri tęsėsi virš 3 valandų, Lietuvai gelbėt.

Tautininkai turėtų paaiš
kinti. kur dingo jų "bepar- 
tyviškos partijos” fondas

DAYTON, OHIO. 
Gyvenimo margumynai.
Vokiečiams bestatant baž

nyčią prie Notre Dame gat
vės tūlas mūsiškis katalikas, 
turbut manydamas, kad vo
kiečių Dievas ne tas pats 
ką ir lietuvių, nusprendė ap- 
vogt tą statomą dievnamį. 
Vokiečiai katalikai pamatę 
mūsiškį kataliką benešant 
jų lentas, pasivijo, lentas at
ėmė, musų kataliką da ge
rai apkūlė ir nugabeno į be
langę, kur pernakvojęs

PEACOCK IR SCOTT- 
VILLE, MICH.

Iš lietuvių farmerių 
gyvenimo.

Šioje apielinkėje lietuvių 
ūkininkų randasi virš Doros 
šimtų ir visi gražiai gyvena. 
Daugiausiai lietuvių pirko 
ukes pastarais dvejais me
tais. Lietuviai farmeriai 
turi jau ir savo draugijas 
savitarpinei pagalbai teikti. 
Farmerių dr-ja savo mitin
gus laiko kas meno pirmą 
nedėldienį po 1-mam, savo------ - e

vargšas turėjo stoti prieš svetainėj palei Big Bees eže- 
rustų teisėjo veidą. Teisė- rą. Peacocke.
jas nusiuntė musų kataliką Kai-kurie lietuviai farme-

rą, Peacocke.

kami išdirbus darbininkui 
pilnus metus toj pačioj dirb
tuvėj); išrinkta iš kožnos 
tautos darbininkų po du de
legatu komitetan, kuris jau 
padavė kompanijai viršmi- 
nėtus streikierių reikalavi
mus.

Geg. 4 d. vakare į streikie
rių susirinkimą, kame buvo 
įvairiose kalbose prakalbos, 
atsilankė, prisižadėjęs su 
atsakymu ateiti, kompani
jos superitendentas. Jo at

buvo toks, kad; 
sutinka i

SPRINGFIELD, ILL. 
Smuklių uždarymas.

Balandžio mėnesyje žmo
nės savo nubalsavimu pa
naikino mieste smukles. Ge
gužės 3 d. visas smuklių biz
nis buvo išstatytas ”for 
sale.” Tą dieną buvo daug 
peštynių ir areštų, o girtuo
kliai rijo svaigalus, kad pri
sirijus ant visados. Veži
mai ir automobiliai su poli
cija buvo darbe nuo prašvi
timo iki vidurnakčio. Kursakymas ----- ---- ,, __

kompanija sutinka pakelti fado perdaug svaigalų, poli- 
darbininkams algą po 35c. <*”*
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visam mėnesiui kalėjiman ir 
įsakė užsimokėt 100 dolerių 
bausmės, tai tik jau lentos, 
kurias ant kupros galėjo 
musų katalikas panešti,taip 
brangiai, rodos, nekaštuoja, 
o be to juk ir lentas iš jo vo
kiečiai atsiėmė, bet matyt 
Dievas rūsčiai katalikus 
baudžia, o socialistams jis 
visuomet padeda.

Šv. Kryžiaus parapijoj 
prasidėjo revoliucija prieš 
parapijos valdoną. Negana, 
kad jau parapijos šulai kiki- 
na lauk savo piemenį, bet ir 
tarpe parapijonkų atsirado 
sufragisčių, kurių šešios nu
važiavo net į Cincinnatį ir 
pareikalavo iš vyskupo 
Moellerio, kad jis atsiimtų 
dabartinį kunigą ir duotų 
kitą, turbut jaunesnį ir ne- 
taip žioplą, kaip šis senas, 
kuris tik sugundyt parapi- 
jonus prieš socialistus pa
taiko. bet socialistai visuo
met katalikus suvaro ožio 
ragan, o ganytojas paskui 
negali jų iš teismo rankų iš
gelbėt.

Kunigas gi patyręs, kad 
moterįs buvo pas vyskupą, 
sulaukęs nedėldienio per sa
vo pamokslą iškeikė mote
ris, išvadindamas piemeniš
kais žodžiais. Viena tų mo
terų negalėdama iškentėt 
pašoko bažnyčioje ir sušu
ko: "Jeigu mes karvės, tai 
tu bulius” ir, sukėlus bažny
čioje garsų juoką, išbėgo 
laukan.

Kunigas pareikalavo, 
kad atmokėtų jam 6,000 do
lerių, kuriuos jis buk baž
nyčion įdėjęs, tai jis išeisiąs. 
Parapijonįs jam atsako, 
kad bažnyčia pastatyta už 
parapijos pinigus, bet vis- 
viena jie neturi jokių priro
dymų, nes jie tik krovė pini
gus, o kunigas savo vardu 
viską darė, tai dabar jis gali 
reikalaut, kiek jam patinka.

Vaidai parapijoje prasi
dėjo ne juokais. Parapijo
nįs dabar tik pamatė, kad 
už jų pinigus pastatyta baž
nyčia priguli vyskupui ir 
kunigui, o parapijonįs netu
ri su bažnyčias nuosavybe 
nieko bendra, negut tik pa- 
iapijos skolas, kurias kuni
gas mokėjo sukraut ant pa- 
rapijonų sprando. Todėl 
Nekalto prasidėjimo mote
rų dr-tė, škaplierninkų 
dr-tė ir vyčių kuopa sutaisė 
vyskupui peticiją jr renka 
dabar visų katalikų para
šus. Toji peticija, anglų 
kalboj parašyta užveria tiek 
gražių žiedelių, kad spaudo
je negali ji pasirodyt ir 
teisme tik prie uždarytų du
rų galima butų tokius daly
kus nagrinėti, kokie petici- 
jon sudėti. Jeigu ištikrųjų 
tai tiesa, ką Daytono katali
kai apie savo dusių ganyto
ją kalba, tai didesnės de
moralizacijos turbut niekur, 
kitur nerasi.

Kunigas sako, kad para- 
pijonus taip jam "sugadino” 
savo pamokslais kun. M. X. 
Mockus. Gali būt ir tiesa, 
kad Mockaus pamokslai ir 
parapijonams atidarė akis, 
kad matytų savo doros mo-» 
kytojų darbus.

B. Juškevičiūtė.

riai jau prasigyvenę, turi 
visas mašinas, reikalingas 
dirvai apdirbti, bet nesi- 
graudina ir tie, kurie nau
jai pradėjo ant ūkių gyven
ti, nes gyvenimas ant ūkės 
visgi malonesnis negu fab
rikos darbininko, kuriam 
rytojus vis tik šmėklas rodo.

Ūkių šioj apielinkėje nuo 
senų farmerių galima pirk
ti kokios kas tik nori, ži
noma, agentai iš to sau da
ro biznį, bet geriausiai pirk- 
t? be jokių tarpininku, tie
siog nuo savininko; agentas 
be kelių šimtų dolerių už
darbio, suprantama, netar
pininkauja. Todėl norintie
ji nusipirkti ūkę lietuviai 
privalo kreipties į minėtą 
Lietuvių farmerių draugiją, 
o toji visuomet suteiks pil
nas ir teisingas informaci
jas.

Kažkurie gudrus agentai, 
kad pritraukus pirkėjus, su
manė pasišaukt sau į talką 
kunigiją. Pradėjo tverti 
tarpe farmerių parapiją, su
siradę kokį ten kunigą, ku
ris pradėjo čia po farme- 
rius važinėti ir agituoti 
žmones. Bet čianykščiai 
musų ūkininkai jau užtekti
nai apsišvietę žmonės, tai ne 
tamsus ką tik iš Lietuvos at
vykę ”grinoriai,” bet jau 
Amerikoje pagyvenę žmo
nės ir tekiems parapijos ne
bereikalingos taip, kaip 
tamsioms miestų davat
koms, tai ir agentų planas 
taip ir pasiliko vien suma
nymu, tečiaus jie vis nesi
liauja savo apskelbimuose 
skelbę, kad jau yra ir "pa
rapija,” ir "bažnyčia” ir 
"lietuviškas kunigas,” tarsi 
visa tai žmogui suteiktų ko
kią gerovę ar laimę.

Be parapijų ir be kunigų 
farmeriai veda savo ūkį ir 
tik savo išmanymui gali bū
ti dėkingi už pasisekimus.

Jeigu farmeriams iki šiol 
gerai klojasi be kunigų pa
galbos, tai nereikalinga ji 
jiems ir toliaus.

Lietuviai, kurie noriapsi- 
gyvent ant ūkės ir gauti in
formacijų, gali kreiptis Į 
farmerių draugiją, kad ir 
žemiau padėtu mano adre
su. A. Zabela.
Box 1, Peacock, Mich.

dienai. Darbininkai pasiū
lymą atmetė. Supr. v.žreiš- 
kė, kad jeigu darbininkai 
nesutinka, kompanija savo 
fabriką paves Illinois gu
bernatoriui arba visai užda
rys. Darbininkai atsakė, 
kad gali daryti, kaip kom
panijai patinka, bet jie nuo 
savo pastatytų reikalavi
mų neatsisakys, nežiūrint, 
kad superitendentas atva
žiuodamas į streikierių mi
tingą atsigabeno ir lenkų 
kunigą, kad tasai patarpi
ninkautų.

Geg. 5 d. minėtas kunigas 
šaukė lenkus streikierius į 
bažnytinę s vėtai nę, manyda
mas patarnaus kompanija1’, 
bot darbininkai, žinodami 
kunigu patarnavimus, visai 
nėjo į kunigo šaukiamą su
sirinkimą, tik padarė savo 
nusamdytoj svetainėj mi
tingą ir čia nutarė neklau
syt -kunigo patarimų. Šia
me susirinkime streikierių 
komitetas pasiūlė darbinin
kams, kad nuo 1 dol. nusi
leistų ant 65c. Darbininkai 
>o apsvarstymui sutiko. Te
čiaus kompanija ir tokį rei
kalavimą atmetė, matomai 

pergalės

•1

kalavimą atmetė, 
tikėdamosi, kad 
darbininkus.

Geg. 6 d. lenkų 
bažnyčioje išsijuosęs 
kė darbininkams, 
į darbą ir džiaugtųsi tuo, 
kad komp. pakelia jiems 35 
centais mokestį.

Nežiūrint visokių pastan
gų kompanijos ir jos bernų, 
darbininkai tolesniai tebe- 
streikuoja. Kokios bus pa
sekmės—kol-kas sunku pa
sakyti. Yra streiklaužių. 
Iš lietuvių streiko vedimui 
yra išrinkti: socialistas J. 
Šmuilis ir A. Ribikauskas 
Streiklaužiauia du lietuviai.

Streikieris.

kunigas 
šau- 

kad eitu

DE PUE, ILL. 
Darbininkų streikas.

Šiame miestelyje lietu
vių randasi tik 9 šeimynos. 
Daugiausiai čionai g}'vena 
lenkų ir austrų.

Gegužės 3 d. Mineral 
Point Co. fabrikos darbinin
kai sustreikavo. Toj fabri
koj išviso dirbo apie 1300 
darbininkų. Iš to skaičiaus 
išėjo j streiką 800.

Gegužės 4 d. streikieriai 
nusisamdę svetainę ir pada
rė savo susirinkimą. Susi
rinkime sutaisyta reikalavi
mų programas. Reikalauja
ma algos pakėlimo 1 doleriu 
dienai; kad išmokant dar
bininkams algą, ant mokes- 
ties konvertų butų pažymė
ta, kiek darbininkas gauna 
mokesties dienai; kad pro
centinės mokestjs butų iš
mokamos kas mėnuo; (iki- 
šiol nuošimčiai buvo išmo-

CLEVELAND, OHIO. 
Darbininkų šventės 

apvaikščiojimas.
Čia darbininkai šventė 

Pirmąją Gegužės po tarp
tautine vėliava. Nežiūrint 
šalto oro (buvo didelis vė
jas- ir šalta), demonstruo
jančių darbininkų eilės iš
augo į milžinišką minią. 
Laike maršavimo, kuris tę
sėsi nuo ”Public Souare” 
lig 9-tos gatvės, sustojo vi
sas pašalinis miesto judėji
mas: tramvajai, vežimai, 
automobiliai buvo sulaikyti; 
žmonių tūkstančiai šalygat- 
viais stovėjo. Darbininkai 
vedami muzikos taktais 
maršavo per dvi valanai 
(nuo 5-kių lig 7-nių vaka
re) linkui Bohemian svetai
nės. Čia buvo prakalbos, 
dainos ir kiti pamarginimai. 
Prakalbas laikė įvairių tau
tų kalbėtojai, gi lietuviai sa
vo kalbėtojo... neturėjo! 
Neturėjo nė vėliuko! Delko 
taip? Dauguma įdomauja. 
Atsakymas — "nesuspėjo
me”... Gana jau, gana, drau
gai, rods, kelioms dienoms 
sužinojote, kad Pirmoji Ge
gužės bus švenčiama, todėl 
neprisirengėt.... Nekalbant 
apie tai reikia visgi pripa
žinti, kad šiemet darbinin
kų šventės apvaikščiojimas 
buvo pasėkmingiausias kaip 
kada-nors pirma čia buvo.

J. Žilinskas.

NASHUA, N. H. 
Pirmos Gegužės 
apvaikščiojimas.

Gegužės 6 d. čionai įvyko 
LSS. i92 kuopos surengtas 
apvaikščiojimas darbininkų 
šventės 1-mos gegužės. Ap- 
vaikščiojim^s surengta tik 
svetainėje. Kalbėjo d. Mi- 
chelsonas iš Bostono ir vie
tinis I. W. W. unijos organi- 
zatoi ius J. Smithas.

Drg. Michclsonas puikiai 
savo kalba atvaizdino dar
bininkų šventės reiškimą, 
nurodydamas kaip pasaulio 
darbininkai švęsdavo tą sa
vo šventę slaptomis, bet ga
lų gale susilaukė tos dienos, 
kad šiais metais visa Rusi
ja pripažino ją oficiališka 
Rusijos švente.

Pertraukoje trumpai kal
bėjo Juozas Smithas apie 
darbininkų organizacijos 
svarbą.

Antru atveju d. Michelso- 
nas kalbėjo apie lietuvius ir 
kunigiją, kaip galingų ka
daise lietuvių butą, kad net 
pataikė kryžiokų galybę su
laužyt po Žalgiriu, o dabar 
visas pasaulis negali tų kry
žiokų įveikti, kuomet pačių 
lietuvių nei vardo pasaulis 
jau nežino. Ir kam už visa 
tai pirmiausiai reikia padė- 

skavot, jei ne kunigijai, ku- 
i ri nuslopinus lietuvių dva- 
'sią, pavertė juos vergais, 
prie kurių šviesa dabar la
bai sunkiai prieina. Dr-go 
Michelsono prakalba pada
rė gerą įspūdį. Aukų lė
šoms padengti susirinkusio
ji publika suaukavo $6.20, 
už ką aukavusiems pridera 
tarti ačiū.

K. Barauskis.

<

ei ja konfiskavo. Kiti smuk
lininkai ir uždyką leido 
gerti, tai tamsus žmonės ir 
vaišinosi!...

Uždarymas smuklių ne 
vienai ir musų šeimynai bu
vo pageidaujamas. Kas su
skaitys, kiek pinigų ir musų 
broliai delei girtuokliavimo 
yra praleidę teismams, ad
vokatams ir gydytojams, o 
jei prie to pridėti girtuoklio 
vyro moteries vargus, visos 
šeimynos nelaimes, tai ištik
tųjų pas kiekvieną pakyla 
pageidavimas, kad tie nelai
mių urvai (smuklės) nuo vi
so žemės paviršiaus pras
megtų.

Apšviestesni žmonės tei
singai džiaugiasi, kad smu
klės likosi uždarytos, bet da: 
geistiniau butų, 
pats, kas 
smuklėmis, 
ryta 
lies bravorais, o beabejo- 
nės,

ir su

kad tas 
daroma su 

butų pada- 
visais ša-

darbininkai greit pra
dėtų protaut ir sugriūtų ta 
neišgriaunama siena, už 
Kurios slepiasi šio piktada
riško draugijos surėdymo 
valdytojai.

Kad girtuokliavimas pa
verčia žmogų j beprotį gy
vūną, to jau ir aiškinti ne
reikia. Tečiaus kaipo pa
vyzdį čia privesiu atsitiki
mą iš musų pačių gyvenimo. 
LSS. kuopai lošiant veika
lą ”Du Broliu” tūlas musų 
girtuoklis įsiskverbė į tarpą 
lošėjų ir pradėjo savotiškai 
lošti tokiais žodžiais, kurių 
blaivas būdamas nei namuo
se neišdrįstų sakyti. Kores
pondentai tą ”didvirį” tin
kamai apvainikavo, o jis ka
da išsipagiriojo ir pamatė 
save, kuo jis buvo, dabar iš 
kailio neriasi. Sakoma, kad 
prisieis į asilium atiduoti, 
kad grąžinus proto lygsva
rą. Tai kokiu girtuoklystės 
pasekmių esama.

F. Klembauskas

A.*,

MIDDLEBORO, MASS. 
Prakalbos.

Gegužės 4d. čionai pats 
sau surengė prakalbas tū
las Martus. Savo prakalboj 
daugiausiai pasakojo apie 
save ir tuos 7,000 lietuvių, 
kuriuos jis išvedęs iš Lietu
vos žemes ir vedžiojo po gi
rias ir pustynes lyg tasai 
biblijinis Maižius žydus po 
Afrikos "pusčias.” Rinko 
aukas buk nukentėjusiai 
Lietuvai ir surinko $12.

Gegužės 6 d. čionai buvo 
Lietuvių Kooperacijos su- 
renktos prakalbos. Kalbėjo 
F. J. Bagočius apie koope
racijų naudingumą darbi
ninkams. Antru atveju kal
bėjo apie Rusijos revoliuci
ją

Middleboriečiai pastaruo
ju laiku gana bruzda. Pra
kalbos rengiamos gana tan
kiai ir vis jos palieka aks
tiną tolesniam besidarbavi- 
mui. Vadinasi, jau išbudo- 
me.

LSS. 139 kuopa 26 dienai 
gegužės rengia puikų vaka- 

Bus prakalbos ir teat- 
Sccnoje statys veika-

LEECHBURG, PA. 
Prakalbos.

Gegužės 6 d. čionai buvo 
L. S. Dr-jos surengtos pra
kalbos. Kalbėjo iš New 
Kensington’o d. Julius Dau
baras. Atvaizdino darbi
ninkų padėjimą ir kokiu bu
du jie gali iš to padėjimo iš- 
siliuosuoti. Plačiai apipa
sakojo, kaip Rusijos darbi
ninkai ilgai kentė po caro 
letena, bet galų gale susi
pratę sukilio ir caro sostas 
sutrupėjo, o Rusija likosi 
laisva ir ant visos Rusijos 
užplevėsavo raudonas socia
lizmo vėlukas.

Vaizdžiai atvaizdino ir 
dvašiškų vadovų — .kunigų 
juodą politiką; kaip jie so
cialistus smerkia ir visu- 
biauriausiai šmeižia, kad 
atitraukus žmones nuo so
cializmo mokslo ir neleidus 
jiems (žmonėms) susiprasti 
ir pamatyti teisybę.

Po prakalbų atsinaujino 
pakrikusi LSS. 220 kuopa, 
susirašius šešiems nariams.

Rusijos revoliucijos pa
rėmimui leechburgiečiai su
aukavo $13 su centais, už ką 
reikia tarti jiems ačiū.

Vietos mainieriai savo 
straiką laimėjo. 14-kos ka
syklų savininkai pripažino 
darbininkų uniją ir pakėlė 
reikalaujamą darbininkų 
algos nuošimtį. Darbinin
kai su džiaugsmu grįžo dar
ban savo sunkią kovą laimė
ję- J. Stankevičius.

rą. 
ras. 
lėlį "Svarbi priežastis” ir 
Ims daug prie to pamargi- 
nimų.

H. Kricheris.

SHIRLEY, MASS. 
Darbininkai laimėjo.

Kaip buvo rašyta ,kad 
čionai Cordage Work fabri
koj 16 balandžio kilo strei
kas darbininkams reikalau
jant algos pakėlimo, tai dar- . 
bininkai savo kovą išlaimė- 
jo. Kompanija sutiko nuo 
1 d. gegužės pakelti darbi
ninkams algą 10 nuošimčiu, 
nes darbininkų vienybė pa
sirodė nesuardoma. Darbi
ninkai laimėjo, o tiems, ku
rie streiklaužiavo, dabar 
sarmata ir akis pakelti.

Streiką laimėjęs.

i

■
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tėve

karę
I

tėve, duot 
Jeigu pri-

ka- 
Ar

— Tegul bus pagarbin
tas...

—Sveikas-gyvas, tėve!
—Maike, aš noriu nuo ta

vęs rodos.
—Turbut nėr ė jai paša-1 

kvt: patarimo?
—No difrens, tegul bus ir 

patarimas, kad tik butų ge
ras.

. —Sakyk, kame dalykas, o 
gal aš ir galėsiu tau ką nors 
patarti.

—Maike, aš girdėjau, kad 
Amerika Įvedė jau toki pri- 
zivą, kaip būdavo Rusijoj, 
ir tuojaus visiems reiks sto
ti vaiskan.

—Suprantu, tėve, tu, kai
po lietuviško vaisko genero
las, nori žinot, kur butų pa
rankiau tau su vyčiais 
riumenėn Įsirašyti, 
taip?

—Nausa!
—Tai kaip tu nori?
—Aš, vaike, noriu žinot 

kur butų galima pabėgti...
—Nuo ko pabėgti?
—Nuo vaisko.
—Nesuprantu tavęs.
—Kagi čia nesuprasti, 

vaike. Aš noriu da gyventi, 
o ant vainos gali užmušti.

—Tu persenas, tėve, ta
vęs vis tiek jau neims.

—Jeigu aš bučiau prastas 
žmogus, tai gal ir neimtų, 
bet kaipo generolą gali pa
šaukti.

—Na, o kaipgi tu palik
tum savo vyčius, tėve?

—Vyčiai irgi nori bėgti.
—Ištiesų ?
—Šiur! Čia ne baikos.
—Tai tokie iš jus karžy

giai! O kol karės nebuvo, 
tai apie karę tik ir kalbėjot. 
Susirinkę prie bačkutės di
džiausius manievrus dary- 
davot. Tu pats, tėve, nesy- 
kį skundeisi, kad nėra kaip 
Europon nuvažiuoti ir kai
zeri sumušt, o kada prisiei
na važiuot, tai visi nusigan- 
dot.

—Kaip nenusigąs!, vaike. 
Ag vaina, tai ne piknikas. 
Duos tau š iku Į pilvą koks 
prūsas ir vaikščiok paskui 
su skyle. Nei alaus nega
lėsi gert. O ant sūdo tu jo 
nepaduosi, ba jis neis. Ir 
sureštyt jo negalėsi, ba jis 
ir policmanui gali štiką Įva
ryt. Ant to mat vaina.

—Jeigu taip, tai pasakyk, 
tėve, kam gi visi šitie jūsų 
šukavimai apiė karę? Kam 
tas vyčių organizavimas, 
kam visi tie jūsų manievrai, 
ir kam tas kreivas branktas 
prie tavo šono?

—Tai ne branktas, vaike, 
ale šoblė!

—Bet kam ji?
—Dėl panaberijos, vaike.

—Dėl pasididžiavimo?
—Jessa!
—Jeigu karės Įranki ne

šiodamas tu jautiesi dides
niu. tai pati karė tau ture 
tų da daugiau tos garbė 
priduot. Kodėl tu nenor: 
?iti karėn?

—Ba smerties bijau.
—O kardo tu nebijai.
—Čia, vaike, kitas biznis 

Kada aš turiu šoblę prie šo 
no, tai man nėra tuomet kc 
bijoties, tik kitas turi ma
nęs bijoties, ba aš kitan' 
galiu padaryt smerti.

—Bet. tu, tėve, vis neat
sakai į mano klausimą. Aš 
noriu žinot: koks tavo vais
ko tikslas, jeigu jis nenori 
eit karėn?

—Vaike, aš tau atšakiai 
labai aiškiai: mes nenorim 
eiti ant vainos, ba bijom 
mierties.

—Aš tą suprantu, 
bet jeigu jus bijoties mirti 
tai kam jus remiat 
kam jus siunčiat Wilsonu’ 
telegramas, išreikšdami 
jam savo pritarimą? A: 
skaičiau jūsų organą "Vy
tį,” kur dagi raginama jau
nimas stoti kariumenėn.

—-Jes, vaike, vainai me: 
pritariam, bet patįs neno
rim eiti. Ir taip darom ne
tik mes vieni. Musų tauti
ninkai irgi agituoja už vai 
ną, bet patįs vaiskan neina 
Ar tu negirdėjai, Maike 
kaip daktaras Šliupas pei 
savo prakalbas So. Bostone 
šaukė už karę? O dabar i) 
pats iš Amerikos išdūmė 
Rimka taip pat agitavo už 
vainą ir taip pat išrunijo 
Rymo katalikų kunigai, vy
skupai ir kardinolai vis 
kaip vienas stoja už vainą 
bet patįs ant vainos neina 
Mes, vyčiai, taipgi esam 
patriotai ir vainai nesiprie- 
šinam, ale kai reikia ei- 
muštis, tai mes bijom, o ka 
dangi dabar jau nori imi: 
visus po nevale, tai mes no
rim bėgti, tik nežinom kur. 
Todėl aš, vaike, ir norit 
tavo rodos.

—Neverta, 
jums patarimas, 
tariat karei, tai ir eikit jon 
Paragaukit jos pyragų, o 
paskui gal busite gudresni 
Vyčių man negaila, tėve 
Tegul nors visus juos išve
ža Francijon prieš vokie
čių kulkasvaidžius. Man 
gaila tik tų žmonių, kurie 
nenorėjo karės, o turės eiti. 
Gaila išdalies ir tavęs, tėve 
nes tu jau senas, todėl aš 
tau patarčiau eit ant farmų 
nes nuo farmų neims.

—Tai tų nori, kad aš ei
čiau karvių milžt? Nousa!...
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Dienos Petrograde.
Caro valdžia savo bepro

tiškais žingsniais sukėlė 
prieš save net buržuazinius 

; sluoksnius. Ką jau ir be
kalbėti apie plačiasias dar
bo žmonių minias? Jų spau
dą visiškai užsmaugė, perse
kiojo ne lik politines, bet ir 
grynai ekonomines jų drau
gijas. Iabjau susipratusius 
darbininkus šimtais kišo ka
lėjimuos:.a. it ėmė Sibiran 
ir lt. ir 11. Suprantama, 

1 kad jie labiau už kitus ne
senosios valdžios, 

ario 10, 13, 14 ir 15 
d. fabrikuose buvo streikų, 
milingų. Kartais gan gau
sio:- darbininkų minios pasi
rodydavo gatvėse su raudo
nomis vėliavomis. Reika
laudavo laikos ir valdžios 
pašalinimo. Ytin sukiršino 
darbininkus žvmiu fabriku 
(tame skaičiuje ir Putilovo. 
tame dirbo apie 40 tukst. 
darbininkų) uždarymas ir 
didelis maisto trukumas. 
Reikėjo tik mažutė’ės ki- 
bi-kšticS: kad sukėlus di
džiausi gaisrą. Taja ki
birkštimi buvo visai nekaltų 
žmonių šaudymas vasario 
25 ir 26 d. (Dabar ištirta, 
kad neretai policija šaudė 
taip vadinamomis ”dum- 
dum” kulkomis, kurios kuo
ne visiškai sudrasko žmogų 
Be to sužinota, kad tiem 
joHcistarns, kurie nuo stogų 
šaudė sukilėlius, vvriausybė 
mokėjo pinigu', kaikuriems 
net po 109 rub.).

Nors rytą, vasario 27 d. 
ištikima senai valdžiai ka
riumenė ir policija užėmė 
visus tiltus ir nieko per juo: 
i vidurį miesto neleido, bė
jau tuomet matėsi, kad tai 
paskutinis caro valdžios at
sidūsėjimas. Aiškiai matė
si. jog kareiviai pritaria su
kilusiai liaudžiai. Apie 1C 
—11 vai. ryto visa Vyborgo 
nusė tano paliuosuota nuo 
carui ištikimo? kariumenės 
ir policijos. Visų pirma su
kilėliai išlaužė duris gar 
saus kalėjimo "Kresty," ka 
me buvo sukimšta daugybė 
politinių prasikaltėlių, ir vi
sus juos paliuosavo.

Jau nuo ryto revoliucio 
nierių pusėn perėjo du ka
reivių pulku: Volyniaus ir 
Lietuvių (pastarojo dalis 
atsisakiusi prisišlieti prie 
revoliucijonierių, žuvo ko
voje su sukilėliais). Maty
dama. kad jau ilgai tesėti 
nebegali, apie vidudienį 
staiga kažkur dingo vis? 
policija; prasišalino ir val
džios pasiųstieji kareiviai 
Po miestą švaistėsi su rau
donomis 
įmeti ir nebroniruoti auto
mobiliai 
to girdėjosi šaudvmai. Li- 
gi vakarui tapo išdaužyf 
visi kalėjimai ir paliuosuoC 
kaliniai. Čia pat pradėta 
deginti "ochranka” ir nuo
vados ("učastki"), iš kurių 
nei vienas nepaliko nepa
liestas.

Rytą vasario 28 d. jau kai
riu r ios vietos liko senosios 
valdžios šalininkų rankose 
(caro 
stvo”

apkentė 
Jau vari’

1.

KELEIVIS.
a. «

vėliavomis broni

Kartas nuo kar-

rūmai, "Admiraltei 
ir k.). Buvo karštų 

susi rėmimų revoliucijonie
rių su pasilikusiais ištiki
mais senai valdžiai. Štai 
Morskoje gatvėje keli bro- 
niruoti sukilėlių automobi
liai susirėmė su keliomis vy
riausybės kareivių rotomis. 
Mūšyje žuvo nemaža žmo
nių. gi vienas bronir. auto
mobilius tai]) buvo sušaudy
tas, kad grįžti nebegalėjo.

Galop visas miestas per
ėjo Į revoliucijonierių ran
kas. Vienok policistai jau 
išanksto sunešė ant stogų 
daugybę kulkasvaidžių ir be 
paliovos šaudė. Ypač smar
kiai veikė ju kulkasvaidžiai 
kuomet sukilusios kariume
nės pulkai eidavo gatvėmis 
V. Dūmon. "N. L.”

II
| ™

Mes netikini, kad tokia 
vieta, kaip pragaras, yra. 
"Keleivis” pasiūlė anuomet 
$1,000 kunigams, kad jie 
prirodytų, jog yra kur nors 
toks pragaras, apie koki jie 
nuolatos žmonėms skelbia, 
tečiaus nei vienas kunigas 
neatsiliepė. Gal nevienas 
tėvelis apsilaižė skaityda
mas apie tą pasiūlymą. Juk 
tūkstantis dolerių, tai krū
va pinigų. Be to, prirodžius 
pragaro buvimą, galima bu
tų girtis ir sukauti, kad 
"bedieviai" sumušti. Butų 
Įsteigtas faktas, kad praga
ras yra. Bažnyčios šventos 
mokslas butų sustiprintas. 
Medegos butų pamokslams, 
prakalboms ir raštams ant 
kelių melų. Galima butų 
net naują laikrašti išleisti, 
žodžiu sakant, laimėjimas 
butų neapsakomas, neap- 
kainuojamas. O betgi nežiū
rint tos aukso progos, nei 
vienas teologas nedrįso pa
sikelti su prirodymais. Net 
"metodologijos daktaras” 
Maliauskas, kuris dagi ir 
apie ontologiją nemaža nu
simano—net ir šitas kleri
kalų klerikalas ir kunigų 
mokslo žinovas Maliauskas 
tylėjo kaip oisteris užsičiau
pęs, kuomet reikėjo priro- 
dyt, kad yra pragaras ir 
velnias.

Visa tai parodo kuoaiš- 
kiausia, kad ir patįs kuni
gai netiki i pragaro buvimą 
Todėl mums, laisvai protau
jantiems žmonėms, anot tų 
žmonių pasakos—ir Dievas 
prisakė netikėti.

Bet ne apie save aš no
riu čionai kalbėti. Šio 
straipsnio tikslas yra paro
dyt, kad ir tikinčiųjų tarpe 
supratimas apie pragarą 
keičiasi kartu su jų proto 
besikeitimiK Jeigu mes pa
imsime pragarą taip, kaip 
jį suprasdavo tikintieji sva
jotojai keli šimtai metų at
gal, ir sulyginsime ji su šių 
iaikų pragaru, tai pasirodys 
jau labai didelis skirtumas 
Vienas i kitą jie bus jau ne
panašus. Šių dienų pra
garas jau dikčiai pagerin
tas, Įvesta daug palengvini 
mų. Gali sakyt, visa jo sis 
tema jau kitokia.

Paimsime porą pavyz
džių.

Mes turime Dantės "Die
viškąją Komediją,” kur jis 
aprašo pragarą taip plačiai 
ir baisiai, kaip neaprašė 
joks "dvasios šventos Įkvėp
tas” rašytojas. Iš kitos vėl 
pusės turime airių drama
turgo Dunsany aprašytą 
pragarą.

Dantės aprašymas buvo 
toks šiurkštus, kad jis tei
kė kunigams Įkvėpimo ir 
gąsdino tamsius žmones 
per kelis šimtmečius. Susi
daręs ant Dantės idėjos pa
matų tikėjimas užsiliko da 
ir iki šiai dienai, kad žmo
nes ant dorojo kelio reikia 
vesti bauginimais.

Atvykus "griešninkui” Į 
Dantės pragarą, jį tuojaus 
pagriebia tenai Minos, bu
vęs kadaise karalium, o da
bar su ilga vuodegą šėtonas. 
Šitas nelabasis, kuomet jis 
buvo karalium, jo pati pa
gimdė minotaurą—pusiau 
buliaus, pusiau žmogaus 
siaubūną, kuriam jisai šer
davo vyrus, vaikus ir ne
kaltas mergeles.

Kadangi jis buvo teisėjas 
ant žemės, tai jis yra teisė
jas ir pragare.

Nutvėręs nusidėjėli jisai 
apsuka apie ji savo vuode
gą. Jeigu jisai apsuka ją 
vieną syki, nusidėjėlis eina 
ant pirmų pragaro grindų, 
jeigu jis apsuka apie jo kū
ną keturis kartus vuodegą, 
nusidėjėlis eina i ketvirtą 
pragarą, ir tt.

Ant pat šito pragaro dug-

. .. « * •

?lis

į no pas bantę viskas sušalęs 
Į vieną ledą—sušalęs nuo 
baisaus vėjo, kurį daro vel
nias plezdendamas milžiniš
kais savo šikšniniais spar
nais. Pats velnias taipgi 
Įšalęs i tą ledą, kurį jis pats 
daro, šitas velnias Dantės 
aprašyme turi tris veidus, 
šešias akis ir t re jis nasrus, 
kuriuose jisai kramto Judą 
Iskariotą, Brutusą, kuris 
užmušė Dantės draugą Cae- 
sarą, ir Kasijų. šešios jo 
akis verkia; ašaros plaukia 
putuodamos kaip koks pot- 
vinis ir iš to darosi ledas, 
šalta, tamsu, vėjas nemiela- 
širdingai visus plaka—klai
kus pragaras.

Į Dantės pragarą reikia 
žiūrėti ne kaipo i pragarą, 
nes tokios vietos nėra, bet 
kaipo i žmogaus budo žiau
rumą. Jame atsispindi anų 
laikų žmogaus šiurkštumas 
ir barbariškumas. Šitas 
prietaringas italų poetas sa
kosi pats tame pragare bu
vęs, su Virgilium po ji vaik
ščiojęs ir net velniui ant 
sprando buvo užlipęs. Vaik
ščiodamas po pragarą, Dan
tė visur randa savo priešų; 
teisingiau sakant, jis pats 
savo priešus Į lą išsvajotą 
pragarą sodina. Tas jai: 
parodo jo kerštingą būdą.

Kitur jis da daugiau pa 
rodo savo brutališkumo 
kuomet eidamas per tą ledų 
pragarą spardo kankina 
miems žmonėms Į veidą už 
tai, kad jie atsisako jam pa
sakyti savo vardą. Negana 
to da, jis griebia vienam ne 
laimingam už plaukų ir iš 
rauja jų visą saują, o kitui 
Įstumia žmogų i verdant, 
skvstima. Nedvvai, kad 
žmogus su tokiais jausmai: 
toki baisų pragaro paveiks 
lą sutvėrė.

Bet palikim dabar Dantę, 
kuris gyveno 600 metų at 
gal, palikim jo aprašytą 
pragarą, o pažiūrėkime šit 
dienų pragaro, kuri aprašė 
augščiau minėtasai airių ra 
šytojas Dunsany savo apy 
sakoj "The Glittering 
Gate.” Jis piešia šitokį pra 
garo paveikslą:

Vienas plėšikas Įsilaužė į 
svetimus namus. Jis gave 
kakton kulipką ir likos už 
muštas. Kitas panašus pik- 
tadaris likos pakartas 
Abudu jie susitiko pragare 

Vyresnysis plėšikas, ku
ris žuvo nuo kulipkos, Įieš
ko pragare išsigert. Alau: 
bonkų tenai didžiausi kai 
nai. Plėšikas jas atidarinė
ja, bet kiekviena tuščia. Ii 
taip jam lemta atidarinėti 
tas bonkas per amžius. Jis 
apsikrauna jomis aplinkui 
paskęsta jose iki kaklo, jų 
nematyt niekur nei galo ne] 
pradžios, bet vis tuščios ii 
tuščios. Sulyg Dunsany su
pratimo, Anglijos plėšikui 
tokia bausmė jau gana sun
ki.

Kitas, jaunesnis plėšikas 
truputi gudresnis. Jis atsi
neša nuo žemės Įranki du
rims laužti, tikėdamas, kad 
iš pragaro jis galės Įsilauž 
ti Į dangų ir atrasti tenai sa
va merginą.

Vyresnysis 
darinėja vis 
manydamas, 
užmiršę visas jas ištuštint” 
ir kad pagalios jis gaus iš
sigerti. »

Jaunesnysis plėšikas tuo- 
tarpu darbuojasi prie dan
gaus vartų. Galų gale jis 
tuos vartus išlaužia, bet ka
da jie atsirado, jis pamato, 
kad tas dangus yra tik tuš
čia erdvė ir "daugiau žvaig
ždžių.”

Vadinasi, čia jau tik apsi
vylimas yra bausme.

Tokią bausmę pragare Įsi
vaizdina šiandien geniiališ- 
kas airių rašytojas. Tiesa.

plėšikas ati- 
alaus bonkas 
”kad jie bus
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Žmonės nekuomet netikė
tų Į teologijos mokslą, jei
gu jie nebūtų mokinami to
kiam amžiuje, kuomet jie 
nemoka protauti. Bet žmo
nijos mokytojai daro labai 
gudriai. Jie mokina tikėji
mo tuomet, kuomet žmogus 
vos tik pradeda pažinti pa
sauli, kuomet jis da nežino 
kuri ranka dešinė, o kuri 
kairė; kas yra teisybė, o kas 
melas. Suaugusiam žmogui 
ir susipažinusiam su gamtos 
Įstatymais kunigai niekados 
negalėtų Įkalbėti tokių ne
sąmonių, kokias jie Įkalba 
nemokantiems protauti vai
kams.

Teologai, negalėdami .ki
taip prirodyt Dievo buvimo, 
paprastai vartoja šitokį nu
dėvėta argumenta: "Štai 
laikrodėlis; matot, kaip jis 
puikiai padarytas: kiekvie
nas jo ratukas, kiekvienas 
šriubelis yra reikalingas ii 
vietoje. Ar gi galėjo toks 
puikus laikrodėlis atsirasti 
pats savimi, be jokio meis
tro? Žinoma, kad ne. O 
jeigu laikrodėlis negalėjo 
pats savimi atsirasti, tai 
kaipgi galėjo be jokio meis
tro atsirasti pasaulis? Že
mė, saulė, žvaigždės, jūrės 
ir kiti dalykai aiškiai liudi
ja, kad čia taipgi turėjo būt 
meistras, kuris visa tai pa-; 
darė. Ir tas meistras yra 
Dievas.”

Taip jie prirodinėja Die- 
v o buvimą. Ir kada jie pra
deda daugiau apie tą Dievą 
pasakoti, tai išeina, kad tas 
Dievas yra realis asmuo, 
kuris ir mato, ir girdi, ir 
’aučia ir dagi pasišnekėt su 
juo galima. Jis yra "teisin
gas,” už gerus darbus už
moka dangaus karalyste, o 
už blogus darbus sunkiai 
baudžia pragaru. Jis viską 
žino ir atsimena. Taigi iš
eina, kad čia kalbama jau ne 
apie kokį nors gamtos įsta
tymą, ne apie medžiagos 
tveriamąją pajėgą, bet sta
čiai apie toki valdoną, kuris 
netik valdo, bet ir bylas ve
da, žmones teisia ir da dide
les kanceliarijas užlaiko 
tad kiekvieno žmogelio dar
bus užrašyti ir atsiminti. 
Taip ir tikima, kad paskui 
kiekvieną žmogų vaikščio
ja aniuolas ir velnias: vie
nas užrašinėja gerus žmo
gaus darbus, o kitas — blo
gus. Tai, gali sakyt, kaip- 
ir protokolų raštininkai.

Tuo tarpu gi gamta paro
do, kad tokio valdono visai 
nėra ir būti negali. Sveiko 
□roto filozofas gamtos ste
bukluose nemato nieko dau
giau, kaip tik medžiagos 
energiją ir neatmainomą 
jos Įstatymą.

Prilyginimas laikrodėlio 
orie pasaulio sutvėrimo yra 
tokia paika pasaka, kad tik 
stebėtis reikia, kaip kunigai 
nesigėdi vartoti ją už priro
dymą, kad yra Dievas, kuris 
turėjo sutverti pasauli, taip 
kaip yra, arba turėjo būti 
laikrodininkas, katras turė
jo padaryti laikrodėlį.

Kvaila šita pasaka yra vi
sų pirmiausia dėlto, kad to
kio pasaulio tvėrimo, kuri 
butų galima prilygint prie 
laikrodėlio padarymo, nie
kad negalėjo būt. Mokslas 
jau neužginčijamai prirodė, 
kad medžiaga yra amžina, 
taigi ir pasaulis yra amži
nas. Astronomiški tyrinė
jimai vėl parodė, kad tokie 
pasauliai kaip musų žemė

v:

arba pati saulė ir šiandien 
da tveriasi, bet tveriasi visai 
natūraliu budu, be jokio 
"meistro” pagelbos.

Ir visi gamtos stebuklai, 
visi apsireiškimai išsiaiški
na natiualėmis priežasti
mis. Į Dievą žmonės tiki 
tik tuomet, kada jie nežino 
kokios nors apsireiškimo 
priežasties. Pavyzdžiui, 
pako! žmonės nežinojo kas 
yra perkūnas, jie tikėjo, kad 
tai šv. Elijošius velnius šau
do. Todėl kad apsisaugo
jus nuo perkūno, jie žegno
davosi ir kitokius burtus 
darydavo, kad nuvijus nuo 
savęs velnią. Bet mokslas 
susekė, kad perkūnas yra 
niekas daugiau, kaip tik 
elektros kibirkštis, nuo ku
rios apsisaugot galima ne 
kokiais burtais, bet pasista
čius ant stogo perkūnsargi. 
Tokie perkūnsargiai dabar 
jau ir ant bažnyčių statomi. 
Vadinasi, ir bažnyčia jau 
turėjo pripažinti, kad per
kūnas yra ne Dievo galybė, 
bet paprasta medžiagos 
energija, kurią išlavintas 
žmogaus protas lengvai ga
li pažaboti. Taip yra su lie
tum. su žemės drebėjimais, 
su visais gamtos apsireiški
mais: kaip tik žmogus suse
ka jų priežastį, tuojaus ir 
pasirodo, kad čia jokio 
meistro nėra ir nereikia. 
Lietus, padėkim, lija dėl tos 
pat priežasties, dėl kurios ir 
obuolys puola nuo obelės že
mėn. Čia veikia ne kokio 
nors nematomo "meistro” 
ranka, bet gravitacijos Įsta
tymas, žemės traukimas.

Taigi, dvasiški tėveliai, 
pastudijuokit daugiau gam
tą ir jos Įstatymus, o tuo
met jus nekalbėsit tokių ne
sąmonių, kad gamta parodo 
Dievo buvimą. Jus pama
tysit, kad gamta visai neži
no tokio Dievo, apie kokį 
jus kalbat. Iksas.

Kur

Kur

apsivilimas nėra maloni 
bausmė, bet sulyginus ją 
su Dantės aprašytomis kan
čiomis, tai visgi jau didelis 
pragaro pagerinimas.

Kada žmonių protas da 
daugiau patobulės, praga
ras iš jų vaidentuvės visai j 
išnyks. Ex-Klierikas. *

MES
(Iš Ava Arska).

Gimėme ir esam — delko, 
dievai žino!

Įstabus ilgesiai kovon vis 
mus šaukia, 

prievarta laisvę na
guose sprangina, 

ašarų upės skausmų 
krantuos plaukia.

Giminė nykštukų gal tei
singai pyksta,

Kad ir mums ne viskas ro
dosi visviena,

Ar bo dyglių rožės žydi, 
klesti, dygsta

Ant prastos grintelės ar po 
rūmų siena.

Skelbiame kokias tai nebū
tas idėjas—

Meilės ir lygybės—girdint 
juokas ima...

Ir eiti nenorim kurlink stu
mia vėjas,

Bet žengiam ton pusėn, kur 
matom švitimą.

Kam tie okeanai... ar ne 
geriau bristi

Bala, kame bangos niekad 
nepakyla?

Tamsa nuo dervokšnių švie
sos neims švisti:

Švituriai sudenga, o tamsa 
nedyla.

Malonu tarnauti auksi
niams dievaičiams, 

Patogu vortinklio kylpas 
verpti, austi,

Tik mes link miražų savo 
sparnus skėčiam,

Vietoj, kad be vargo tam
soj saldžiai snausti.

Mes einam ir tikim, kad ei
nant neklystam,

Tikim, kad pasieksim tai, 
kas mus masina:

Liuosybės saulutę—mes so
cialistai

Gimėme ir esam — delko, 
dievai žino.

J. B. S.
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IS AMERIKOS.
INTERNUOTI VOKIE

ČIAI TURI DIRBTI.
Washingtono agrikultū

ros departamentas paskel- • 
bė, kad vokiečiai jurininkai 
ir oficieriai paimti Ameri
kos nelaisvėn nuo užgrieb
tų vokiškų laivų Bostone, 
New Yorke, Philadclphijoje 
ir New Orleanse—ir nuva
ryti į North Carolina, turi 
būt panaudoti kaipo darbi
ninkai ant farmų. Tu vo
kiečių internuotų nelaisvių 
yra 1800 vyrų, bė jų kartu 
su jais yra da 1200 ateivių 
iš kitų valstybių, kariaujan
čių prieš sąjungininkus. Jie 
visi skaitomi jau karės Be
laisviais, nors faktiškai te
utonai nepripažįsta karės 
su Amerika.

. Texas valstijoje suimtuo
sius ant Mexikos rubežiaus 
vokiečius laikoma kartu su 
gyvuliais vienuose daržuo
se. Valdžia visus tuos be
laisvius dabar nori panau
doti darbui ant farmų.

ŠIŲ METŲ DAGA BLO
GAI IŠRODO.

Šiemet Amerikoje žiem
kenčiai pasėliai labai blogai 
išrodo. Sakoma, kad nuo 
1888 metų niekad taip blo
gai nepersistatė kaip šie
met. Tikimasi, kad galima 
bus gauti ne daugiau kaip 
366 milionų bušelių kviečių. 
Pereitais metais gauta 481 
milioną bušelių, gi 1915 me
tais net 614 milionų buše
lių.

Pavasario pasėliai irgi 
nepergeriausiai išrodo. De
lei šaltumo oro daugelyje 
valstijų negalima buvo sėt 
iki gegužės mėnesio. Bet 
ir gegužės mėnesis nekaip 
pasirodo.

NESUTIKIMAS TARP 
KONGRESO IR VAL

DŽIOS AUGA.
Jungtinių Amerikos Val

stijų kongrese vis aiškiau ir 
vis stipresnė opozicija ap
sireiškia prieš administraci
jos slaptą politiką, prieš 
spaudos cenzūrą ir prieš da
vimą neaprubežiuotos val
džios prezidentui karės me
tu. Jau ir kongrese pra
dedama drąsiai kalbėti, kad 
valdžiai rupi ne "sutruški- 
nimas” prūsiškos autokra
tijos, bet kapitalistų pelnas 
Kadangi prez. Wilsonas pa
sirodė ištikimiausiu amuni
cijos fabrikų tarnu, dauge
lis kongresmanų stačiai rei
kalauja suvaržyt preziden
tui galią, kad jis negalėtu 
veikt, nesiklausdamas visuc 
menės, ir dėl keliatos vienu
čių labo neaukautų visos ša
lies gerovę.

$33 ANT GALVOS.
Amerikos kongresas už- 

gyrė kongresmano Kitchi- 
no bilių, kad uždėjus karės 
mokesčius ant arbatos ir 
kavos. Rodos, specialiai ka
riški mokesčiai bus uždėti 
ir ant cukraus. Valdžia 
reikalauja, kad mokesčių 
surinkti 1 miliardą 800 mi
lionų dolerių, vadinasi, už
dėti mokesčių po $33.00 ant 
kiekvieno gyventojo galvos. 
Sakoma, kad tai labai ne
daug, nes Anglijos gyvento
jai moka tokių mokesčių po 
$60 nuo galvos.

NEGIRDĖJO DA APIE 
KARĘ.

Bango r, Me.—Policija čia 
suėmė vieną lenką, many
dama, kad tai gali būt vo
kiečių šnipas. Lenkas per 
vertėja pasakė, kad bus jau 
keturi metai kaip jis atva
žiavo Amerikon ir visą tą 
laiką dirbo Kanados ir Mai
ne giriose. Kada jam pasa
kė, jog dabar visa Europa 
kariauja, 'jis nenorėjo tam 
tikėt. Jis vadinasi P. Za- 
jąc. .

AMERIKOS SOCIAL-PA- 
TRIOTAI UŽ KARĘ.

Būrys amerikoniškų so
cialistų su Charles Russell! 
William Walling ir Ernest 
Poole priešakyje, kurie se
nai pasirodė uoliais šalinin
kais sąjungininkų ir Ame-i 
rikos socialistų partijoje: 
mato vien tik vokiečių šali
ninkus, 8 gegužės suvažia
vę Washingtonan aštriais 
savo .rezoliucijos žodžiais 
užsipuolė Europos tuos so
cialistus, kurie reikalauja 
taikos.

Tie social-patriotai socia
listų kongresą šaukiamą 
Stokholme savo tam mani
feste pavadino "vienu pavo
jingiausių kaizerio suokal
bių delei jo militariško lai
mėjimo.” Amerikos socialis
tų Partijos delegatus Hill- 
quitą ir Algermaną Lee, 
tan tarp, socialistų suva- 
žiaviman išrinktus, jie va
dina karštais kaizerio tar
nais.

Kiek tokiuose šmeižtuose 
yra teisybės, parodo tas fa
ktas, kad pats Russellis su
sidėjęs su Amerikos kapita
listų nuskirta komisija, sy
kiu su Elihu Roct važiuoja 
Rusijon, kad paturėjus da
bartinę Rusijos valdžią. Ton 
komisijon atsisukę Įstoti 
Viktoras Bergeris, pabriež- 
damas, jog darbuose, ku
riuose dalyvauja Elihu Ro- 
ot, jam (Bergeriui) negali 
būt vietos. Russellis, kuris 
da vis save socialistu nori 
vadinti, vienan suolan sėda 
su darbininkų griežčiau
siais priešais ir turi begė
dišką drąsą kalbėt, kad so
cialistai, kurie reikalauja 
taikos, yra kaizerio tarnais.

Tame savo manifeste 
”Russellio plauko socialis
tai” užreiškia, kad 90 nuo
šimtis socialistų, kurie su
važiuos Stokholmo suvažia- 
viman, yra kaizerio įtek
mėj. Jeigu ištikrųjų ir taip 
butų, tai kaizeris reikalau
jantis taikos visgi daugiau 
žmoniškumo turi, negu Ru
ssellis ir jo pasekėjai, trokš
tant tęsti tą pasibaisėtiną 
žmonių skerdynę.
VALDŽIOS KONTROLĖ 
ANT MAISTO YRA BŪTI

NAI REIKALINGA.
Pastaruoju laiku buržua

zijos spaudoje ir net šalies 
kongrese kaip iš gausos ra
go pilasi tokių gražių epi- 
tetii maisto pardavėjams, 
kokiais da ir karščiausias 
darbo žmonių agitatorius 
niekad nevaišindavo kapi
talistų, apiplėšiančių darbi
ninkus. Kada dabar tie pa
tįs kapitalistai paliečia ir 
buržuazijos kišenių, tai toji 
apšaukia juos piratais, raz- 
baininkais, žmogžudžiais, 
bet net ir išdavikais, kaize
rio tarnais ir tt. Tų šauks
mų tikslas yra dvejopas: 
kad paslėpus nuo darbinin
kų tikrą negerovės priežas
tį, gludančią pačioj visuo
menės surėdymo tvarkoj, ir 
kad patraukus žmones val
džios pusėn. Taigi, grieš- 
tai reikalaujama, kad val
džia paimtų savo kontrolėn 
maisto reikalus.

Suvaldyt plėšikus reikia, 
bet jei nebus tatai daroma 
tuo keliu, kokį patiekia vi
suomenei (socializmas, ap
saugot žmonių gerovės nuo 
kapitalistų vergystės nėra 
galima.

BRIDGEPORTE AREŠ
TUOS VISUS VOKIE

ČIUS.
Bridgeport, Conn, nuo 1 

birželio nevalia bus gyventi 
nei vienam vokiečiui, nes 
tenai daug amunicijos fab
rikų.

”Amerika eina karėn dėl 
liuosavimo mažų, prispaus
tų tautų.” ir dėlto uždraudė 
airiam Amerikoje laikyt su
sirinkimus ir varyti propa
gandą delei Airijos nepri- 
gulmybės.

WILSONAS REIKAIAU- 
JA PASISKUBINIMO.
Jungtinių Valstijų kon

gresui nelabai besiskubi
nant su karės pradėjimu,* 
Amerikos kapitalistai ir jų 
priešakyje stovintis prez. 
VVilsonas nekantrauja. Pre
zidentas kongresmanams 
pasakė, kad kongresas pri
valo kuogreičiausiai užgirti 
bilių, skirianti iš šalies iždo 
vieną miliardą dolerių bu- 
davojimui prekybinių laivų. 
Taipgi privalo kuogreičiau
siai užbaigti su priverstino 
kariumenėn ėmimo nutari
mu, kad galima butų tuo
jaus pradėt karę. Prezi
dento nuomone, kiekviena 
užvilkta diena prailgina ka
rę.

Įvairuminai. Pa j ieškojimai

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

Juozapas Kavaliūnas
Colle Rio-Janeiro N 4120, Puerto La 
Plata F. C. S. Berisso,

Kep. Argentina.

Pajieškau Leokadijos Oškinienės, 
Suvalkų gubernijos, Naumiesčio pa
vieto, Griškabūdžio parapijos, gyve
no Chicagoje. Kas apie jų žino, arba 
ji pati, teiksus priduoti man adresų.

Marcelė Buragiutė-Kunigienienė, 
(20) 

83 Silver st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Frano Ambrazo, Suvalkų 
gub., Vištyčio miesto. Taipgi Onos 
Kiselienės, gyveno VVaterbury, 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 sunaus Juozapo Buzevi- 
čiaus, Suvalkų gub, Vasiunų mieste
lio. Aš jo motina jau antri metai ant 
ligos patalo guliu ir norėčiau kaip 
nors surast savo sūnų. Jis pats lai , 
atsišaukia arba kas apie jį žino ma- > 
lonėkit pranešti. (21)

Mrs Marė Rasvadauskienė 
21 Louis st, Chelsea, Mass.

CONDENSED

KŪDIKIO SVEIKATA
IR AUGIMAS

Rcmcsi ant duodamo maisto
Pajieškau giminių ir pažįstamų, 

taipgi brolio Vlado Želvio, Kauno 
gub., Telšių pav., Janapoliaus parap., 
rodos, gyvena apie Pittsburgą. Mel
džiu dėl svarbaus reikalo atsišaukti.

Mykolas Želvis (21) 
15 Millbury str., Worcester, Mass.

KAS LAIMĖS?
"Vienybė Lietuvninkų”: 

šneka apie tai, kuri partijai 
* po karės galės daugiausia 
‘ | laimėti. Sulyg jos, klerika

lai negali laimėti, nes ju die
nos jau atgyventos; 
listai irgi vargiai 
laimėti, nes jiems 
patriotizmo. Taigi 
kaip ant delno, kad 
tautininku 
partija,” kuriai vadovauja 
diplomatė "Vienybė Lietuv
ninkų.”

Mumsgi rodos, kad daug 
praktiškiau musų tautinin
kams butų pasirūpinti gero 
graboriaus savo "beparty- 
viškai partijai,” o ne apie 
laimėjimus svajoti.

SAGINEW, MICH. 
Stilsono prakalbos.

Gegužės 6 d. čionai įvyko 
LSS. vietinės kuopos su
rengtos LSS. keliaujančiam 
organizatoriui d. J. V. Stil- 
sonui prakalbos. Jo kalba 
buvo įspūdinga. Po prakal
bai buvo renkamos LSS. na
mui aukos. Surinkta 22 dol. 
30c.

Publikos buvo tik apie 
50 ypatų, nors čionai lietu
vių priskaitoma į 300. Tu
riu pažymėti, kad girtuok
liavimas pas šio miesto gy
ventojus užima pirmą vietą. 
Po girtuoklystei seka tam
sumas ir visos kitos negero
vės. Socialistams čionai ga
na sunku darbuoties, nes ir 
socialistų čionai labai ma
žai.

Iš tamsių ir girtuokliau
jančių žmonių gyvenimo 
nieko indomesnio ir nesima
to, kaip tik nedorybės ir 
kvailybės. Kunigams čia 
tai turbut puikiausia dirva.

.Juozo Sūnūs.

LSS. II RAJONO KONFE
RENCIJA.

LSS. II R£j. Konf. įvyks 
nedėlioj, d. gegužės
(May), 1917/Čhester’yj, Pa., 
Antano Korchevvskio sve
tainėj, 731 E. 8th str., arba 
kampas 8-tos ir Caldvvell 
gatvių, 9-tą yal. ryte. Trūkis 
ateina ant 6-tos arti prie 
svetainės.

Kuopos, kurios dar nesat 
išrinkusias delegatų, sukru
skite ir išrinkite, įteikdamos 
jiems mandatus.

Iš vakaro, 19d. geg. Phi- 
la LMPS. 11-ta kuopa ren
gia koncertą su perstatymu 
"Karės nuotakos,” pelnas 
skiriamas "Nauj. Gadynės" 
naudai.

Delegatai, norintis pama
tyti minimą koncertą, gali 
atvažiuoti į Phila. iš vaka
ro, o ant rytojaus galima 
nuvažiuoti Chesterin, nes 
visai arti, tik 15c. kelionė 
lėšuoja.

Kaz. Burė,
LSS. II Raj. Prot. Sekr. 
535 N. Marshall Street. 

Phila, Pa.

I

I

vir- 
gegu- 
nuos-

IBUVUSIS AMBASADO
RIUS VVILSONAS LAI

MĖJO BYLĄ.
Jungtinių Valstijų 

šiaušias teismas 10 d. 
žės išnešė galutiną
prendį byloje buvusio Jung
tinių Valstijų ambasado
riaus Meksikoj p. H. L. Wil- 
sono, kuris buvo patraukęs 
teisman "Collier’s Weekly” Į 
žurnalo redaktorių N. Hap-; 
good už išspausdinimą į 
straipsnio apie nužudymą i 
Meksikos prezidento Made-| 
ros. Tame kapitalistiškų in-' 
trigų aprašyme buvo in-! 
veltas taipgi ir p. Wilsono 
vardas. Jis paskaitė sau i 
tai už įžeidimą ir apskundė i 
laikraščio redaktorių reika-' 
Jaudamas iš leidėjų didelio ■ 
atlyginimo. Po ilgai bylai: 
galų gale viršiausias šalies 
teismas pripažino vV’ilsonui 
atlyginimo už įžeidimą jo 
garbės... 6 centus.

JUODVEIDŽIAI KRAUS
TOSI Iš PIETINIŲ VAL

STIJŲ.
Amerikos juodveidžių pi- 

lietiška-patriotinė lyga pas
kelbė savo apyskaitą, kad 
per pastaruosius 8 : mėne
sius iš pietinių Amerikos 
valstijų išėjo į šiaurines bei 
rytines valstijas darbo jieš- 
kotų 308,749 negrai. Dau
giausiai juodveidžių iškelia
vo amunicijos dirbuvėsna. 
Tik vienos Pennsylvanijos 
amunicijos fabrikose dir
ba 73,000 tų išeivių. Pieti
nių valstijų plantacijų savi
ninkai delei to pakelia dide
lį lermą. Mat, netenka pi
gaus darbininko. Jie net 
skundžia amunicijos fabri
kantus Washingtono darbo 
departamentui, reikalauda
mi, kad valdžia dalyką iš
tirtų, ir jei ras, kad ištikrų
jų amunicijos fabrikantai 
atima iš plantatorių pigius 
darbininkus ir juos stato 
fabrikose į baltveidžių vie
tą, kad visą šitą biznį už
draustų. Kitaip plantato
riai grūmoja didesniu triu
kšmu.

NETIKĘS ANTGALVIS.
Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugija išleido 
lietuvių vertime pagarsėju
sią knygą ”War—What 
For?” Lietuvių vertimui 
antgalvis padėta: ”Karė— 
kodelei?”

Mums tos knygos lietu
viai vertime da neteko ma
tyt, bet jeigu ji visa taip iš
versta kaip jos antgalvis, 
tai—good night!

LIET. APšVIETOS DR- 
JOS SUSIRINKIMAS.

Gegužės 20d. (nedėlioj), 2 
vai. po pietų Tautiškame 
Name po nr. 101-3 Grand 
st, Brooklyn, N. Y. Bus 
mėnesinis Lietuvių apšvie- 
tos Dr-jos susirinkimas.

Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarsy- 
mui. Taipgi, kurie turite 
paėmę knygų skaityti, teik
sitės susirinkiman atnešti 
ir grąžinti knygiui.

A. Kubilius, sekr.

I
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daugiau, negu ant ko kito.
Jeigu negali žindyti kūdikio
— duok jam

socia- 
ga lesią 
Stingą 
aišku 

laimė; 
"bepartyviškoji

Pajieškau dėdės Franciškaus Bru
žo, Kauno gub., Raseinių pav., Lūkės 
parap., Pašatrijų apielinkės. Jo pa- 

i ties atsišaukti ar apie jį žinančiųjų 
i meldžiu pranešti.

Joe Polui
BOX 249 Beverly, NJ.

Pajieškau brolio Konstantino Rip- 
skio. Turiu svarbų reikalų ir meldžiu 
kas apie jį žino pranešti, už kų busiu 
dėkingas arba jo paties prašau greit 
atsišaukti.

Jonas Ripskis (22)
1410 Wenthworth Avė., Chieabo, 111.

Pajieškau brolio Jono Savage, Kau
no gub., Panevėžio pav., Razalimo 
parap., Meldinių kaimo, prieš 4 me
tus dirbo giriose Wills, Mich. 
apie jį žino malonės pranešti.

G. K. Savage
523 So. First str., Rockford, III.

Kas

I

Pajieškau giminaitės Antonios 
Žongailitės, Kauno gub. ir pav., Ei- 
riogalos parap., Pigainų sodžiaus. 
Taipgi ir kitų savo pažįstamų mel
džiu atsišaukti.

W. Žongaila
604 Harrison str., Springfield, Ohio.

Pajieškau brolių Antano ir Dami
jono Gabartų Suvalkų gub, Naumies
čio pav., Gelgaudiškės valsčiaus, Mo- 
zuriškių kaimo, gyveno Brooklyne. 
Meldžiu atsišaukti.

Kazimieras Gabartas
779 Windlake Avė., Mihvaukee, Wis.

I

Pajieškau savo sunaus Vladislavo 
Sudento, pirmiau gyveno Lewiston, 
Me. Jo paties atsišaukti ar kas jį 
žino malones pranešti už kų busiu la
bai dėkinga.

Barbora Sudentienė (22) 
7 Harrison str., Cambridgeport, 

Mass.

I

Pajieškau brolių Jono ir Rapolo Ja- 
sinskų, taipgi Antano ir Anupro Bi- 
kelių, visi Kauno gub., Žarasų pav. 
Veisikio parap., iš Untilgės. Turiu 
svarbų reikalų ir meldžiu atsišaukti. 

P. Jauniškis,
713 Micpilip str., Winnipeg,

Mont., Canada.
•>

Pajieškau pusbrolio Andrio ir Chri- 
sio Montvidų, Vilniaus gub., Trakų 
oav., Aleksandrovsko vaisė., Daugų 
parap., Andriunų kaimo. Jų pačių 
atsišaukti, ar kas žino meldžiu pra
nešti.

William Alekšiunas
72 Hudson avė., Brooklyn, N.Y.

Pajieškau tėvo Simono Tamošaus
ko, Kauno gub., Telšių pav., Garšedų 
vaisė. Kventenų sodos. Jo paties 
atsišaukti ar kas apie jį žino malo
nės pranešti.

Kazimieras Tamošauskas
12 W. 14th str., Georgetown, III.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Bir- 
žinio, Kauno gub., Zarasų pavieto, 
Salaku parap., Sadžiunų sodžiaus; 
taipgi Antano Stunžos, Tauragės pa
rapijos, Paunorių sodžiaus. Jų pa
čių ar kas žino mejdžiu pranešti, tu
riu svarbų reikalą.

M i kolas Bikulčius
P. O. BOX 30, Levviston, Me.

Pajieškau savo vyro Ignoto Bitėno, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Bučiu- 
nų sodžiaus, antri metai nežinau, kur 
jis randasi. Kas apie jį žinote, ma
lonėkite pranešti. (22)

Jieva Bitėnas
97 Ten Eyk st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugo Stanislovo Nor- 
buto, prieš du metu jis gyveno Wil- 
mington, Mass. Turiu svarbų reika
lą ir meldžiu jo paties atsišaukti ar 
kas apie jį žino pranešti.

Leonas Andrijauskas (22) 
1089 Chene st, Detroit Mich.

APS1V ĖDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, be skir
tumo pažiūrų. Aš esu 26 metų, už
dirbu po $6.00 į dienų, esu meilaus 
budo. Meldžiu atsišaukti, su pirmu 
laišku prisiunčiant ir savo paveikslų. 
Atsakymų duosiu kiekvienai ir pa
veikslus grąžinsiu.

F. S.
2200 Logan str, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
r.uo 17 iki 22 metų amžiaus, dailaus 
sudėjimo, meilaus budo, mylinčios 
gražų šeimyniškų gyvenimų. Aš esu 
22 metų, turiu gerų darbų, nerūkau 
ir nevartoju svaigalų. Su pirmu lai
šku meldžiu prisiųsti savo paveikslų. 
Atsakymą duosiu kiekvienai.

M. P. Meyl. (21)
810 W. 19th str, Chicago. III.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus. Aš esu 
28 metų, pasiturintis vaikinas. Plate
snių žinių kreipkitės laišku. Atsaky
mų duosiu kiekvienai. (20)

George Pašilaitis
1129 Collins st, Hamtramck, Mich.

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.

A. A. Vincas Vaičiūnas.
25 balandžio nuo uždegimo plau

čių mirė turėdamas 50 m. amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 27 m. Velionis 
tapo palaidotas rūpesčiu D. L. K. 
Gedemino Dr-stės ant laisvų kapinių, 
Seattle, VVash. Velionis buvo laisvas 
žmogus ir karštas darbininkų karei
vis. Paėjo iš Oškasvilų, Gižų gmi
nos, Suvalkų gub.

A. Kalvaitis, sekr.

EAGLE
MILK
TUK ORICSNAL* 

j Lengva prirengti, lengvai 
suvirinamas. Kūdikiai tarpsta 
nuo jo.

Iškirpk ši apskelbimą 
ir pasiųsk j 

Borden’s Conder.sed Milk Co. 
New York, N. Y.

Paaiškinimus 
gausi lietuvis 
skus dovana:

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 CHAMRERS ST, (20)

BOSTON, MASS.
Telephone: Haymarket 3390.

KAS PADARE DIEVUS?

Brahma, from an i<!ol in the Indian Museum.

Pajieškau merginos, kuri 
butų šiek-tiek apsipažinusi 
su aretmetika ir galėtų bū
tie už kasierką ir knygas 
apžiūrėti. Mokestis nuo $6 
iki 8 dolerių sąvaitėje; va
landos darbo nuo 7 ryto iki 
6:30 vakare. Subatomis 
iki ll-too vakare. Darbas 
mėsinyčioj.. Pragyvenimas 
dykai. Kreipkities šiuo 
adresu:

P. Pasakonis
901 Morton avė., 

Chester. Pa.

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 draugo Juozapo Bagdo
no, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Anikščių 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 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 brolio Juozapo Galva
nausko, girdėjau gyvena Brooklyne; 
paeina iš Kauno gub., Novo-Alek- 
sanarovsko pav., Čedasų vals., Daie- 
čių kaimo. (20)

Jokūbas Galvanauskas
4748 Racine st, Chicago, III.

AUKOS
LIET. šELP. FONDAN.

G1LBERTVILLE. MASS.
Geg. 7 d. vestuvėse vestuvėse Jono 

Parikso su p-!e Antanina Naujokai
te susirinkusieji svečiai suaukavo 
Lietuvos Šelpimo Fondan $3.50.

Aukavo: A. Parikienė $1.00; O. 
Šimanckiutė 50c.; J. Tervainis 25c.: 
J. Pariks, S. Stankytė ir St. Krutč- 
kas po 15c. Kartu su smulkiomis 
aukomis $3.50c.

A. Tamkus
Pinigų $3.50 priimta ir perduota 

Liet. š. F. kasininkui K. Šidlauskui.
J. G. Gegužis.

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

Joe Stasiulis
BOX 69, Twins Falls, Idaho.

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

Joe Melinovskis (21)
82 Wit 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
r?OX 163, Somcrville, Cor.n.

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 Der- 
sikėlimas savininko gyvent ant kon- 
tru. (21)

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

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda pigiai VVisconsin 

Valstijoj.
Prie miesto, netoli Eagle River, su 

miškais ir be miško, parsiduoda ant 
labai lengvų išmokėjimų. Farmos 
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; 20 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 ’Tnvesting for Pro- 
fit.” (įvesdinimas dėl pelno). Tatai 
verta $10 egzemplioris kiekvienam, 
kas neturi patyrimo kaip turėt už
tektinai pinigų saviems ir mylimųjų 
reikalams aprūpinti. Ten išparodo- 
ma, kaip teisingu budu į trumpą lai- 
xą galima likti turtingu. ”Investing 
for Profit” magazinas yra vieninte
liu progresyvišku piniginių reikalų 
žurnalu ir turi daugiausiai ėmėjų. 
Išparodo kaip $100 užauga į $2,200; 
išsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-ms 
menesiams dykai.

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

Chicago, III.
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Notei Sterling
Lietuviškas Hotclis

Lietuviškas hotelis 12 pt kap.
Lietuviai, kuriems reikalas 

yra apsistoti, arba turėti reika
lus

BRIDGEPORT. CONN. 
apsistokite švariame lietuviška
me Hotelyje. Vieta tikrai puiki 
ir prieinama lietuviams. Čia 
galima pernakvoti, pavalgyti, 
išsigerti visokių trunku ir parū
kyt

Kambariai parsamdomi vienai 
nakčiai, ant ilgesnio laiko, ar
ba ant visos savaitės.

HOTEL STERLING
TUOS SAGEVIČIUS SAVIN. 

4 Crescent avė. Cor. Sterling st, 
BRIDGEPORT, CONN.
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(Brahma. Dievas yra visų dievų Tėvas.)

Svarbiausieji faktai kny
goj randasi paimti iš Mytholiogijų, 

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

1. Tris šv. Panelės Nekalto prasidė
jimo. NekurĮ yra net ir už karlienę dan
guje.

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

3. Trįs galingiausi Dievų SunaL Kai- 
x> išganytojai ir atpirkėjai svieto

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

5. Paveikslas pirmo žmogaus ir jc 
moteriškės. Kurius žydų Dievas Jaho- 
veh, padarė ant savo išveizdos.

Knyga: jxS 32 puslapių. Kaina 15c.
Perkupėiams, petlioriams, agentams ii 

i lip pardavinėtojams duodama geras nuo
šimtis Ant pažiūros nesiur.črama niekam 
Atsišaukite žemiau nurodytu adresų.

Rutkaus Spaustuvė
338 west End Avė.

Detroit, Mich.
' I■ j

Js Alena Kostovska, pasira 
dau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo vargias* 
5ių ligų? Salutaras Bitteris. JLI
>er praeitus 4 metus buvau voo 
<yva. Aš kentėjau nuo noviriataa 
>ilvo ir dispepsijos. Mažai tagalM* 
-an valgyti ir suvalgytas maistas sa* 
eikdavo man daug nesmagumo — a^ 
dliepdavo skilvyj skausmai, rffinus, 
ru r gi mas vidurių. Diegliai smm4* 
vo po krutinę, šonuose ir atreaoMt 
Niekus aš negavau pagalbos dol sava 
;veikatos. Bet kada aš pradėjau rot* 
-talauti Salutaras Bitteris ir Salata* 
as. Regulaatria, dėl moterų, pradd* 
au gerai jausties. gerai valgyt) lt 

dirbti, pasidarė smagu viskas. Pat 
5 mėnesius aš savo paveikslą nobara* 
iu pažint ir palikau laiminga nstidir 
lama Salutaras Bitteria. Kaiaa fLM, 
Galima gauti geresniuoso saliuaaoaą 
ir aptiekose, o kur negalima gaatt 
kreipkis pas: (JJ

SALUTARAS CHEMICAL IN8T.
Žolės nuo visokią blogumą.

T
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^ri y
Vyrai ir leidos, 
Visi šarap!

MISTER DŽIOVA 
CIBUKAS

Kalba apie dusią.
Kaip žmogus vienas ir ne

turi apie ką mislyc, tai vi
sokios mislis tada linda in 
gaivu. Už tai nerozu sėdė
damas sau vienas aš darau 
sau tokiu meditacijų:

—Dzieve tu mano maenas, 
kunigaliai ciongle saka, kad 
katalicka viera yra kaneč 
reikalinga dėl išganymo dū
šios ir kad be tos vieros dū
šia negali ani augti, ani vis- 
cicis, arba kitaip sakant, be 
vieros dusia negali gyveno, 
taip kaip kūnas negali buc 
be viskės, kiibasų ir kitokios 
Dzievo dovanos.

Aš taip nerozu girdėjau 
jegamasci kunigėli porijant, 
kad dusia yra daug vožnes- 
nė kaip kūnas, kitaip sa
kant, apie dvasišku penu 
reik daugiau rupycis, kaip 
apie oru, saulis šviesu arba 
skilandzi, kuris yra reika
lingas kunui.

Nerozu taip sau mislinau 
ir vienas sėdėdamas taip 
sau pats in savi šnekėjau:

—Dzieve tu geras, jeigu 
tu neužmiršai apie mizemą 
mana kuna, davei už dvką 
saulis šviesu ir orą, tai ’<ko- 
del tu užmiršai apie manu 

i dušialy? Jeigu šviesa kata
liku vieros dėl dūšios yra 
taip reikalinga, kaip saulis 
šviesa yra reikalinga kunui. 
tai kodėl tu, Dzieve, tos ka
talikiškos vieros šviesos ne
duodi mums uždyką, taip 
kaip duodi saulis šviesos 
musų kunui uždyką, kad 
kožnas, ar biednas ar bago- 
tas, galėtų pažilku iš jos tu- 
rėc. 0 dabar pas mus to vi
sai nėra. Musų jegamas- 
ciai kunigėliai daro sau iš 
to fain biznį, navai ir in 

. šventu bažnicialy negali in- 
eic be pinigu. Negana ka 
prie durų tavi aprubavoja, 
paskui kolektu dara ir vėl 
reikia kišaniu krapštic. O 
jei neduosi, tai tuijaus tavi 
iškublikuoja ant visos kub- 
likos, kad tu bedzievis esi, 
nemyli panialy švenčiausiu. 
Turi duoc jiems kaneč ir 
duoc ne abi kiek, ale bumaš- 
ku; jai duosi nikeli ar dešim
tuku, tai jie tavi da susar- 
macis ant visos kublikos. 
Jau sakau amerikancka 
kumpanė ką duoda žmo
nėms gesą dėl šviesos yra 
daug spravedlivesnė, ba pri
taiso tavo voterklazėj mi- 
terį ir kiek tu šviesos išjuzi- 
ni,ciek turi užmokėc.o musų 
jegamasciai kunigėliai par
duodami vieros šventos švie
są nežiūri jokios mieros, tik 
duok jiems ir duok. Nėra 
jokios spravedlivascies.

Dėl visko galiu čia vienu 
priklodu privesc. Praitoj ne- 
dėlioj buvau paprašytas 
ant krikštynų, taipgi buvau 
ir ant pamokslo. Acistojau 
po ambonų, kad geriau ga
išiau girdėc, ku jegamas- 
cis poris, bo nok to laiko, 
kaip mani šapo j apglušijo, 
aš trupuci nedagirdžiu. Tai
gi mislinau, kad atėjis neva 
in šventu bažnicialy arba 
Dzievo auzu galėsiu išgirse 
ku giaru arba dzievo žodzi, 
o mandru mokslu arba dzie
va žodzi išklausyc aš labai 
myliu. Taigi užsigramoz-

džiną ant ambonų pac pra- 
bašeis ir sunkiai aciduso, bo 
labai dideli pilvu u i ir iš- 
siganis taip kaip nelygi
nant... cik nenoriu pasakye 

. kas. Perskaitė jis šventa 
, jevanieliju ir tai viskas kas 
Į buvo apie Dzieva žoddzi. O 
i paskui kaip ims rėke ant 
į parapijonu, kad mažai ko- 

Jlektos duoda ir tuomi Dzie- 
į va majestotu apibrozija. Sa- 
| ka, kad už tai visokios neš- 
| čescis ant svietą užeina, už 
* tai, saka, Dzievas ir dabar

tini vainu ant mus užieida, 
kad parapijonai permažai 
aukauja. Visaip savo para- 
pijonus išnevožiiis ir pri- 
gasdzinis prabašeis prakal
tu nog feisa nusišluosce ir 
toliau vėl porijo:

—Amerike doleriu
ciek ir ciek—sako—cik rei
kia juos pajudinę, reikia ant 
bažnyčios paaukauc. 
jus latrai savo boboms 
jas skribalas perkat. 
zantus darot, o paniala šve
nčiausia žiuri ir verkia, kad 
iai nieko neduodat. Cik pa
žiūrėkit in altorių, kaip jos 
feisas liūdnas, kaip ji žiuri 
in jus ranku atkišis. Net 
man pačiam širdzi skauda... 
0 pažiūrėkit in ponu Jezu: 
jis stovi prie baksa nusimi- 
nis ir laukia ant kolektos, 
o tu nedėkingas katalike . 
centus, nikelius or dešimtu
kus in tu baksu dedi, o ne- 
pamisiini, kad cie nikeliai ir 
c-antai atnaujina visas -Jė
zaus ronas. ba visai cvekai. 
katrais Kristus yra prikal
tas prie kryžiaus, yra pada- 
ryci iš geležies, o už sidab
rą Judesius buvo Jezu žy
dams pardavis. 
krikščione ir kril 
atbotai apie dūšios

l

yra

Bet 
nau- 
pra-

•Jeigu tu 
Ikščionka 
? išgani- 

mu ir turėtai daugiau mei
lės dėl Jėzaus ir išganyto- 
jaus musų, tai tu turėtai bu- 
maškas duoti ant kolektos, 
ba nog popierėliu -Jėzaus ro- 
nos gija, o nog nikeliu ir 
medziaku blatnoizan pasi
jai a ir ronos daugiau skau
da. Taigi žinokit, kad -Jė
zus tokiu pinigu, ka draska 
jo ronas, labai nemyli ir lau
kia iš jusu popieriniu, kat
rie yra daug minkšcesni ir 
prie ronu iagadnesni. Taigi 
palauksiu da biskuci ir pa
žiūrėsiu, kiek iš jūsų yra 
gerų katalikų, o kiek canti- 
niu ir nikelinių. Laukia 
aipgi paniala švenčiausia 

ir pats Jėzus ant kryžiaus 
verkia laukdamas dolerių. 
Taigi neškit kas turit dole
ri—doleri, kas pinkini—pin- 
kini, o jei kas duoda dau
giau, tai irgi grieko nebus.

Šitą pasakis, prabašcic at
sirėmė pilvu in ambonų, o 
pilvu turėjo nemažesni už 
lietuviško beno būgną, užsi
ėmė rankom akis ir nuduo
da verkianc-i. Bobos, kad 
ims žliumbė, rodos žanicis 
važiuoja.

Kunigas pakiša ranku po 
savu andaroku ankeči iš
traukė, o tuo tarpu plumc

ii

jo bumašnikas stačiai'man 
kaip duos—ir ac- 

ylė visokio kai- 
ir čekiai iš

> ant galvos, 
idarė. Basių 
no bumaškos 
bankos, vis po šimtą dolerių, 
po tukstnei. o kitų tai ir pac 
nežinau kam reikalingi ir 
ku jie znaimina. Taip, aš 
viską surinkau ir po pamok
to nunešiau in zakrastiju 

—Iegamascis, sakau, iš-
i etvi bumašniku. Suskai- 

cik ar visi, bo buvo išbireji, 
tai nežinau, ar visus surin
kau, ar ne.

—O ar žmonis matė, kaip 
tas išlėkė.’—klausia prabuš- 
cis.

—Nežinau, sakau, ale aš 
n islinu, kad nematė, bo vi- 

!si žiurėjo in ponu Jezu ir 
kerkė.

—Tai žiūrėk, apie tai nie
kam nesakyk—sako kuni- j 
gelis, ir duoda man kvoderj.

—Ačiū, sakau, aš tų pini
gų neradau, lik nupuolė 
man ant galvos, tai jokių ra- 
uzybų man nereikia—ir ati
daviau jam kvoderj atgal.

—Olrait, sako kunigas, aš 
matau, kad tu ščyras para- 
pijonas. tai 
vakari, tai 
ir paskirsiu 
mitečiku. Tik žiūrėk, nie
kam nesakyk, kad matei pas 
mani tiek pinigų, ba kaip 
mužikai apie tai dažinos, tai 
pamisiis, kad aš milionie-

’ rius.
—O. sakau, jie ir taip jau 

jegamasci skaito už kumpa- 
ną ir milionieri, ba mato, 
koki iegamascis pilvą turi.

—Jes. jes, sako kunigas; 
tas mano pilvas, kad jis pra
ilgtu. tai tikras mana bade- 
ris. Jeigu ne jis. tai žmonis 
daug daugiau man aukau
tu.
— Nebijok savo pilvo je
gamasci. sakau, jie ir taip 
duos.

—O kad tava žodžiai išsi
pildytų. sako kunigėlis. Gy
venkim zgadoj, Džiova. Aš 
žinau, k&d tu esi nedurnas, 
ba skaitai '■Keleivi.”’ kuris 
apraša visas musų paslap- 
c-is. Tas "Keleivis” labai 
daug mums biznio sugadina 
ir ku mes nedarom, o bur
nos jam uždaryc negalim ir 
gana. Ku daugiau mes ji 
keikiam, tu daugiau katali
kai ji skaita. Aš žinau, kad 
ir tu. Džiova, ji skaitai ir a- 
pie šita acitikimą parašysi, 
ale aš prašau tavęs, nepara
šyk nors kur tas buvo ir ne
paduok mana vardu.

Aš prižadėjau jam jo var
do nekublikavoc ir todėl ne
sakysiu nei kur tas acitiko, 
cik ciek pasakysiu, kad kas 
čia yra parašyta, tai viskas 
yra teisybė ir aš galiu ant to 
prisiekc.

Daugiau nieko apie tai ne
sakysiu, ba daraktorius ir 
taip gali ant mani supikc, 
kad aš ir taip perdaug ilgas 
krosnindencijas rašau.

Su tikra pavožone, 
Džiova Cibukas.

ateik pas mani 
i išsigersim vyno 

tavi staršu ko- 
Tik žiūrėk.

. Gamtos klaida. f 
_—Tik penia mėnesiai po j 

šliubo ir jie turi jau sūnų. į 
—Tai gamtos klaida.
Keistas reikalavimas.

—Aš sakiau tau. kad lai
kytum liežiuvĮ prikandęs, o 
tu viską išpk' ėjai!

—Ale keistas tavo reika
lavimas! Kaipgi aš galiu’ 
laikyt iiežiuvi prikandęs, 
kad aš dantų isai neturiu? Į

žiNOK KOKS ORAS BUS RYTOJ

KLAIDOS IŠTAISYMAS.
17-tam ”Kt . icio" nume

ryje, Apžvalgas straipsny- 
__ _l.j sustiprins kai- 
isibriove nemaloni ze- 

kk da. Vienai 
sustatyta, kad 

tįsi j a sumušė 
Turėjo būt: 

v.šė Francuziją.

Naujausią mo
delis oro atspė
jimo aparato. 
Perspėja koks 
bus oras už 8 
ar 24 valandų. 
Tai nėra žais
las, bet moks
liškas išradi
mas veikiantis 
a u to iu a tiškai. 
Labai gražios

atmainas parodo sto- 
namelio tarpduryje figūros, 

lauk arba pasislėpdamos 
Aparatas 6’2 7le colių didu- 

I’ilnai gvarantuotas. šitą ter- 
pasiunčiame per ekspresą 
gavę $1.00 arba už tiek 

Nelauk, bet užsisakyk sau 
(?)

je ”Amerika 
zerj,” į 
ceriška 
vietoj terš 
1870 merais 
Francuziją. 
Prūsija sunu

Į “Keleivis” Skaitytojas.
Gerbiamieji:— kuriu ,pre

numerata pasibaigė marmė
kite atnaujinti, nes sulyg kra
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. t;:ipgi meldžiame 
ir savo draugu." pakalbini u.' 
sirašvti ”Kc>. vj” kaip’ tik
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kit vienio proge*- 
šventai gina č trbininku rei
kalus.

Mainydami adresa būtina) 
I turit priduoti SENĄJĮ ir 
: NAUJĄJĮ adresus. To nepa 
darius, permainyt adreso 
galima. Mainant adresą 
enka parašyt atvirutę, 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoją mainy

dami adresą arba Klausdami 
ko-nors. parašę laiškę netižkli- 
juoja ir prilmina tik už Ir. 
markę. Persergime visus, 
kad tokiu laišku niekados ne
siustu, nes Amerikoj ar laiš
kas už lipytas ar n ružlipytas. 
turi būt pridėta markė už 2c.. 
kitaip 
reikia

t ui.

ne
už
lies

tą laišką numeta arba 
už jj primokei adresa-

Kel.” 'Administracija. Į

1 
Į

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Anrerikoj Sctuvys uždėjo mafijos 
dirbturę. Dirba visokiu stuloj as:krtas- Jei 
nori Jįaūti štuku katųloįį. prisiąsk štampą 

ir tuoj fa-as;. Adresuokite taip:
THC KMČiC SHC?,

P. O. BOX 30S. HOLBROOK. MASS.

t

' •>»

Pirk Laikrodėlį?

£XIRA!

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

Perkant laikrodėlį, lenciūgą 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėta sumą.

Taipgi pajieškau agentų 
Mass. valstijoj. Patinimas ne
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte).
Galima lengva: uždirbt po $20.00 'j; 
į sąvaitę. Kreipkitės.

P. VALUKONIS,
255 Broadway, So. Boston, Mass. |įį

išvaizdos.
vir.čios 
išeidamos 
vidun.
mo. 
mometrą 
C. O. D.
štampų, 
vieną.
E1SHLE1GH & CO. (Dept. E 13),

CHICAGO, LLL.

V i šoki um Vyrams Drabužius 
Siuvame ant Užsakymo 

išvalome, antaicome ir iėprcs, 
name ■•cnet.
š Kriaučių konpanfjs 

__ _________ _ i—r visama uucca 
į(Į gerą ir gružu dirbt; ui prirtna- 
io____ kainų.

PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
■ O NEŠIOS) IR DtlAUGSlESl 

’.į Todei, kurie norit pasisiudirt 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTCM 

TAILORING CO.
278 Brosdvray, So. Bestos.

Siutus ir kitokius
Rublis

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam, kad Jų. •t.oėdyail pinigą U 

tur^Hite GRAŽIUS RUDUS. Mes imat, 
materiją i» geruią firmų ir priiuieruojaa 
»ub«, {vagai imogų, todėl ne.udarku iiuugaua 
išvaizdos ir kuša tvirtesni.

i.ERLS VYRAMS SIUTUS IR OV£tXO- 
t US PASIUVAU PIGIAI IR GERAI.

fAli’Gl 14VALOM iii IftPROSiNAM
VOKIĄS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ani. Januška
7’1 W. BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston—2101c

•' So. Sostone, kur

i
 p tną kainą.

I
M
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M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausį

ELIŲ. VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

562-366 2na sk, So. Baston.

I 
!Ii'!

fe 304 Broajway ir 259 D Streets
Į SO- BOSTON, MASS.

Ei, Vyrai, Viki Pm 

YUDEiKO!
Jis ažlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.
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į SERGANT! VYHAI !R MOTERIS ATEIKITE PAS MANE. ,’j
į( Su visokiomis kroniškomis nervu ar nepaprastomis ligomis, rcikalau-. į; 

jančiomis specialisto gydytojaus.
d J1EŠKOK PAGELBOS TEN. KUR GALIMA JĄ RASTI.

ir pradėk tatai tuojaus stodamas ant kelio į sveikatų. j

673
WASHI(\’STOIi 

si “r“ 
fe 
sII
I
fe s

STREET.
netoli 

Boylston Street, 

Antros lubos.

2EZTJ rnan rTūga

Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 4 po piet.
Vakarais:

Nuo 6 vakare iki 8

Nedėliotais:

I

vak'8)
:•>>

Nuo 10 ryte iki 2. vai. 
po piet. Tiktai.

Antros durys nuo 
Gayety Teatro. š

Nieko jums nelėšuoja apžiūrėjimas, jeigu paimsit gydymą. Tik- įlį 
ras ir rūpestingas iš^gzaminavimas atidengs jurus tikrą jūsų W 
kūnišką stovį, ir tuojaus jus stojate ant tikro kelio į sveikatą, iš- (t 
vengdami visokių torturų ir kankinimų per gydytojus.

Ilgametis patyrimas, paskutiniai medicinos mokslo išradimai j > 
ir elektrybė. naujausi gydymo įtaisymai ir rūpestingiausia priežiūra įij 
užtikrina išgydymą kiekvienam. jlį

Tūkstančiai sergančių vyrų ir moterų gali išvengti operacijos jll 
peilio, gydydamiesi paskutiniais moksliškais metodais.

Jeigu negalit rasti sau pagelbos jūsų kančiose ir jau suabejojate 
. atsilankykite pas mane ir atrasite viltį ir tikrą ...

AR KENČIATE NUO
Gėlimo strėnų, Trumpos atminties, Smarkaus >;] 
plakimo; Pliaučių silpnumo, Nuovargio, Galvos jji 

sapnų. Kojų drebėjimo, Kataro, Degi- jj] 
Pilvo skaudėjime, ar

apie pasveikimą, 
sveikata atgausite.

I

i S AR nori, kad merginos 
;Į MYLĖTŲ?
ii) Jeigu *<ip, tai nusipirk

pi-aėalinu tik tikrą lijros priežastį, o liga pati 
minkit, ligos ištyrimas yra visai dykai.

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

Dr. J. H. KE>EALY. 673 Hasbiugton St.,

Asilpnėjimo nervų, 
ir nelygaus širdies 
skaudėjimo, Kvaišinto, Blogų 
nimo gerklėj, šunvočių, Pilvo skaudėjimo, ar Kryžiaus, Liežiuvio 
apsivėlimo, Spuogų, Reumatizmo ar Užkietėjimo vidurių? 
šitos ir daugybė kitų ligų, yra ženklu sveikatoj puolimo.

Aš gydau vyrus ir moteris nuo daugelio metų. Jūsų atsilanky
mas pertikrins jus apie mano atsakantumą ir užganėdins jus. 
rodant kaip į trumpą laiką galima suardytą sveikatą pataisyti.

per save dingsta. At-

pasigvdymo. Atidė-

Visos

pri-
Aš

Ekspertas
Laikrodžių
Taisytojas.

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

E. J. Mažeika

BOSTON. M ASS.

Taipgi užlaiko visokius

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

E. J. MAŽEIKA
52 Sheldcn st., Hartford, Conn.r

lOMOEKICCiar^. i-.-:

į APTIEKA
i I| Teisingiausia ir Geriausia
* Sutaisom Receptus su di- ĮĮ 
c džiausią atves, nežiūrint ar iš rfc 
^Lietuvos utį':ci ar amerikoniški. S 
j Gyduolių galite gauti, kokias tik

pasaulije vartoju, taipgi visados į 
randasi lietuvis aptiekorius.

r EDVAR.D DALY, Savininkas 
: 18 Bioadway, So. Besteli, I
į Galite reikalaut ir per laiškas, * 
f o mes per cž presą gyduolas at- 4- 

į siusime. Įj

d

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE- 
JOS DEVYNETUOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.)

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai! 
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunči«nt 35 o jj 
tuojaus apturėsite.

KREST KENDŽIŲ, 
djo Ji niekad nepamirš jus, nes 
tot kendžių gardumas priverčia ją 
į'! jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
Į?) visados Loirney’s Crest Ken- 
ujdžių. Jeigu negali gaut kitur, 
jutai prisiųsk mums dolerį, o 
.gausi vieną svarų geriausių 

( į Amerikoj išdirbtų kendžių.
Gerausias agentas Bostone.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY,

£=- SOUTH BOSTON, MASS. '

i

I I

KrJCfXK-A.-f .'Un'Stlr.Uf l.i..: JjH in-iit:*

I ’Ji

GRAMAFONAI NUO 15 DOL. LIGI 150DOL

— didelis pasirinki-

lietuviško ka-
b

prisiuntimui.

233

Reikalaukite pilno, iliustruoto 
taliogo — DYKAI.

Prisiųskit už 2 centu štampą

PILVINIS & ZALDOKS
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA
Visi, kurie mylite muziką ir dainas atkreipkite atidą ant musų 

pasiųlymo Cclumbia Gramafonų ir lietuviškų rekordų. Su vėliausio 
išradimo pagerinimais, išduodančiais čystai skambantį balsą.

Visokie lietuviški recordai, kokie yra padaryti, pas mus yra dėl 
pardavimo. Taipgi rekordai ir kitose kalbose 
mas.

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

F MES NUSIUNČIAME VISUR:
[. KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ; 
į UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE,
b jeigu turite dabartinį jų adresą;
! PEBSGŠLIAMS į RUSIJĄ,
; kurių turite adresus;
5 SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA. 
Į PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES i visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mua> 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

t padarome atsakančiai.

Į F. J. BAGOČIUS
Į 253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu* 
229 Bcdford Avė, Brooklyn, N.Y.

Kampas North <-to< gatvis. ąjfl

Susideda ii 3? įvc-.ruf gydcučvf ioliif ir laku*. 

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: . Viena pakelį šitų gydančių 

augmenų užmerkti ; vienų lrvortų čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio 
arba mažiau.
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KELEIVIS. 7

Pranešimas iš Lietuvos.
Pabaigoj balandžio atėjo 

pranešimų iš užimtos Lietu
vos apie padėjimą pasiliku
siųjų ten lietuvių šeimynų, 
apie kurias buvo mano tei
raujamasi. žinios atėjo per 
Šveicarijos ir Ispanijos val
džių Įstaigas. Nors užklau
simas apie tas šeimynas bu
vo pasiųstas tuo pačiu lai
ku Tatjanos Komitetui Pet
rograde, Švedų Komitetui 
Stokholme ir Lietuvių Ko
mitetui Voroneže, ir nors 
su kiekvienu užklausimu 
tiems komitetams buvo pa
siųsta po 6c. tarptautiškų 
krasos kuponų, vienok atsa
kymo iš jų ligšiol da nėra, 
nors bus jau 14 mėnesių 
kaip pirmieji užklausimai 
jiems pasiųsti.

Stebėtinas dalykas, tai il
gumas laiko, kuri praneši
mėli ėjo i Suvienytas Valsti
jas. Nekurie atsakymai iš 
Lietuvos išsiųsti dar spalių, 
lapkričio ir gruodžio mėne
siuose, o atėjo tik dabar. 
Užklausimai buvo išsiunti
nėti jau suvirs metai tam 
atgal.

Kadangi užklausimai vra 
siuntinėjami vardais ir ant
rašais tų. kurie jieško sa
viškių, tai daugelis, ’oeabejo- 
nės, gavo pranešimus tie
siog jų paduotais antrašais. 
Iš tų atsakymų, kurie atėjo 
ant mano ranku, keliata fe f fe

Įdomesnių čionais paduosiu 
(lietuviškame iš vokiško 
vertime):

Juozui šimonavičiui, Brock- 
ton, Mass. Marciona šimonavi- 
čius, Salomija ir Ona. Tris 
viršminėtos ypatos gyvena 
Strazdžiuose, prie Vabalninku. 
Ona Strazdžiuose ištekėjo už 
Prano Vaitekūno. Antanas yra 
Vokietijoj kaipo karės nelaisvis. 
Iš sveikatos atžvilgio visiems 
eina gerai. Namai ir ūkės bu- 
dinkai sudegė, šiaip dalykų pa
dėjimas nekoks. Visi siunčia 
širdingus linkėjimus. Antra
šas: Strazdzie, Kreis Birsche. 
Litauen.

Napoleonui Trumpickui. Cam
bridge, Mass. Petras Trumpic- 
kas, Antanas, Konstancija ir 
Kazimieras. Visi sveiki ir gyvi 
užsilikę. Viskas sudegė, bet 
dabai’ viską atbudavojome. Pi
nigų nereikia. Antrašas: Gut- 
schuny, Kreis Jushinty, Litau
en.

Alex Kilas. Rumford, Me. Ki
lų šeimyna: Veronika, Pranas, 
Marija ir Ona. Visa šeimyna 
sveika ir gerai užsilaiko. Pini
gų nereikia. Šiaip viskas gerai. 
Antrašas: Urli, Kreis Jushin
ty, Litauen.

Jonas Balsis, So. Barre. Mass. 
Petronėlė Baisis, Antonina, An
tanas. Juozas ir Jonas. Pa
minėtos ypatos gyvena Czia- 
lovoj, Kėdainių apskrityje, 
visi sveiki, bet gyvena skur
džiose sąlygose ir prašo pini- 
giškos pašalpos. Visi sveikina 
širdingai. Antrašas: Czolowo. 
Kreis Kiejdanv. Gendarmerie- 
Bezirk Szizuny. Litauen.

Kazimieras Braciška. Law- 
rence, Mass. Mariona Braciš
ka ir Bronislava. Marionai ir 
Bronislavai Braciškai iš Bružių 
einasi gerai ir randasi save 
namuose. Briužių kaime, ne
toli Antaliepių. Juodvi siunčia 
labų dienų.

Teofilija Kasuhonis, Movnt 
Tom. Mass. Jonas Kasulionis y- 
ra Rusuose kareiviu ir randasi 
mūšio lauke. Ar jis dar gyvas, 
čionai mums nežinoma.

Martišiams. Bostone ir Wor- 
cestery. Mass. Juozas Marti
šius rašo: Aš esu sveikas ir 
viskas einasi gerai, tik susirūpi
nęs apie jus. Bučiuoju karštai. 
Žentas Antanas Girdauskas mi
rė lapkrityj. 1916. Jei galite, 
prisiųskite kiek pinigų. Petras 
Martišius mirė rudeny, 1916. 
Sveikinam širdingiausia. Ant
rašas: Uschsieniai, bei Lies- 
nitzwa, Postamt Wladislawowo.

Vaclovui Šimonavičiui, South 
Boston, Mass. Moteris ir vai
kai sveiki, sveikina ir prašo pi
nigų ir daugiau žinių apie save. 
Antrašas: Josefina Simonavi- 
czin, Psjeworinischki, Haus 26. 
Kreis Merecz, Gouv. Vilna, 
Verw. Ober-Ost.

George Kemėža Boston, 
Mass. Sesuo Antanina mirė spa
lio mėnesyje, 1915m. Sveikina 
tavo tėvelis, mamytė, broliai ir 
seserjs. Franas šukaitis Szaki,

Augustowstrasse No. 9, Gouv. 
Suvalki.

Frank Waigowski, So. Bos- j 
ton, Mass. Mes esame sveiki 
bet reikalaujame pinigiškos pa 
šalpos. Kazimir VVaigovvski, 
Birseniny, Kreis Telsze.

Nikodem Sojevvicz, So. Bos
ton, Mass. Mes esame sveiki, 
širdingai sveikinam. Anna Soe- 
witz, Rudniki, Kreis Troki.

Wm. Kaulius. Detroit, Mich. 
Pinigus, 50 markių, per ”Kelei- 
vio” Agentūrą priėmėm. Anas- 
tasia Kaulius, Dori' Zeberun, 
Post Retowo.

John Juszka, Brockton, Mass. 
Pinigus, 25 markes siųstas per 
"Keleivio” Agentūrą, priėmėm. 
Juschkienė (jos rankos ženklai 
XXX), Zeter, Unterofficier, 
Telsze. •

Kreiviams, So. Boston, Mass. 
Mielas tėveli ir sesuo Barbora, 
pranešu, kad randuosi Vokieti
joj, karės nelaisviu. Dirbu dva
re. Meldžiu prisiųsti pinigų 
nes (čion cenzūros išbraukta). 
Pasilieku sveikas, bet nelinks
mas, Ignaty Kreivis, Kriegs- 
gefangenen lager Hammerstein. 
\Vest Preussen.

Hilliam Walatka, So. Boston. 
Mass. Sveikinu ir meldžiu pri
siųsti antrašą mano švogerio 
Aleko Lazauskio. Aš jau senai 
Vokietijoj kaipo karės nelaisvis. 
Meldžiu atrašyti naujienų. Ja- 
kob Wensky, Gefangenenlage: 
Langensalz, 3 Kompagnie, 1 
Zug. No. 4743. Deutschland.

Antanai Stripeikai ir Kazi
mierui Pluszczewskiui, Ameri
koj. Meldžiu sušelpti pinigiš- 
kai, labai reikia. Aš esu jų
dviejų brolis ir pusbrolis. Domi- 
nik Stripeiko, Kriegsgefange- 
nenlager Neuhammer an Quais. 
16 Gef. Kompagnie, 9 Korporal- 
schaft.

Alexander Kandis, pirmiau 
buvęs Scrantone, Pa., tuojaus 
pasiųskite pinigų, brolis labai 
reikalauja, bėdoj. Juri Kandis, 
(iš Sokovičių. Jezno valsčiaus). 
Kriegsgefangenenlager Schnei- 
demuehl, 16 Batai., 3 Kompag.. 
No. 13793.

Marija Gudowicz, So. Boston 
Mass. Miela sesuo, esu nelais
viu Austrijoj, dar iki šiolei gy
vas, nors labai vargstu. Meldžiu 
nors kiek pinigų. Su namiškiais 
nesusirašau, ir jokhi žinių netu
riu. Jan Gudas, Gefangenen- 
'ager Wisielburg, Nach Erlauf. 
Bat. Komp. 6, No. 1245.

Jonas Petro Jankevičia ir Va-; 
lerijcnas Pranciškaus Budrikis. 
Amerikoj (iš Skuodo vals
čiaus). Meldžiu rašyti. Alexan- 
der Baužys, Maskva. 3 Sokolni- 
českaja ui., No. 19, kv. 4.

Juozo Narmano giminės Ame
rikoj. Malonėkite atsiliepti: 
Osip Narmanas, Petrograd. No- 
vyj Per., No. 3 (aš esu iš 
Striuoptų, Lenkimenų par.).

Marijai Barat inskaitei, She- 
nandoah, Pa. Prašau parašyki 
savo motinai (Šilėnų kaimo, 
Veiverių vals.) Eva Baratins- 
ka, stan. Strugi-Bielaja, dom 
Maliszewskogo.

Konstantui ir Juozui Jurevi
čiams, Waterbury, Conn. Bro- 
’iai, rašykite: Barbora M»cie- 
jewska, u Kun. Voitiekunasa, 
poez. stan. Sommersen, Vitebs- 
skoj gub.

Edvardui Mickievičiui, Ame
rikoj. Tamistos moteris, iš Pa
nevėžio, kuri prieš karą gyveno 
Mintaujoj, prašo jai rašyti. Ve
ronika Mickevičienė, Petrograd. 
Za Newskoj Zas tavoj, 2-j a Lucz 
■5—7.

Salodžių giminėms, Amerikoj. 
Aš Jonas, iš Siebalkių, Debeikių 
valsčiaus, meldžiu giminių ir pa
žįstamų man rašyti: Minsk. 
ugol Petropavlovskoj, magazin, 
dom Voriczi, 27—7. Ivanu Sal- 
dzievičiu.

Jokūbui Jonuškai. Amerikoj. 
(Gaščiunų par., Šiaulių apsk.) 
Rašyk broliui: Pavel jonuška. 
Petrograd, Sadovaja ui., 104, 
Lazarei.

Visi augščiau paminėti 
atsakymai iš Rusijos atėjo 
man tiesioginiu keliu, be 
tarpininkystės kokių nors 
Įstaigų.

Pinigus siųsti Į Rusiją 
galima kaip ir visada, vie
nok kadangi susinėsimai ei
na per San Francisco ir 
Vladivostoką, tai žinios be 
trijų mėnesių nesuvaikščio- 
ja. Į vokiečių užimtą Lietu
vą dabar vienintelis būdas 
pinigų siuntimui yra per Is
paniją, pakol šita valstybė 
dar Į karę neisimaišė. Kaip 
iš augščiau pasakyto matyt, 
susinešimai su Lietuva, pa- 
jieškojimai ar pinigų siunti-

užtrunka mažiausia f- Baltimore, Md.—per 
4-o«_! Stanį * 22.21

Nashua, N. H.—pas 
Bižus krikštynose 5.25

Mexico, Me., per Venc
kų 1.00

Southbury, Ct., per 
Pakusaitį _ 10.00

Detroit, Mich., L S. S. 
teatrahšk. vakare, per 
Krakaitį 60.05

So. Manchester, Ct., per 
susirinkimą S. L. A. kp. 
207 10.50

San Francisco, Cal. 
Nuo S. L. A. kp. 106 5.00

Už 86 egz. „Socialde
mokrato"

mas, i
išruonis mėnesius, o tau-j 
ciai ir daugiau.

Paskutiniuose laikuose > 
vula žydų draugija, po var
iu Hebrev Sheltering and 
Aid Society, pakėlė lietuvių 
aikraščiuose savos rūšies 
skandalėlį, pasiskųsdama, 
nik kokie ten jos agentai 
^outh Bostone surinkę pini
gų už pajieškojimus, bet 
jai tų pinigų nepridavę ir ji 
atlikus darbą dovanai. Ka
dangi aš daugiausia dėl pa; 
jieškojimų darbavausi, tai 
pasiremiant ta žinia tauti
ninkų tarpe (kaip pav. „Tė
vynės” redakcijoj) pradėta 
kalbėt, buk ir aš tos žydų 
draugijos patarnavimu pa
sinaudojęs. Turiu pasaky- 
a, jog dėl man žinomų labai 
svarbių priežasčių su ta žy- 
lų draugija jokių reikalų aš 
lesu turėjęs ir nė vieno man 
priduoto pajieškojimo tie
sioginiu ar netiesioginiu bu
du (per kitus) nesu jai pa
vedęs, ir ji nė vieno jieško- 
o žmogaus nepadėjo man 

surasti, nes aš nieko bendro 
nesu su ta Įstaiga turėjęs. 
Visus pajieškojimus siun
čiau tiesiog per Vokietijos, 
Ispanijos, Švedijos ir Rusi
jos valdiškas įstaigas, o da- 
oar vokiečių konsuliams iš 
Amerikos karės delei prasi
salinus, visi pajieškojimai 
?ina (viens iš penkių visų 
aiškų siunčiamų kiekvieno 
pajieškojimo užklausimais) 
oer Šveicarijos valdiškas 
Įstaigas.

Pasekmės pajieškojimų 
lors nepilnos, nes tankiai 
negalima jokių žinių su- 
aukti, vienok visgi neblo
gos. Beabejonės trumpoj 
ateityje bus daugiau žinių, 
:odel jieškojusieji teiksis 
□alaukti, o kaip tik žinių at- 

tuojaus bus pranešta. 
F. J. Bagočius,

253 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Viso Įplaukė 
Buvo kasoj nuo 

kovo mėn.

eis,

ATSKAITA LIETUVOS 
SOCIALDEMOKRA
TŲ ATSTOVYBĖS 

AMERIKOJ.
Už balandį, 1917 m. 

ĮNEIGOS.
Philadelphia, Pa., per pra

kalbas L S. S. 1 kp. $100.04.
Philadelphia, Pa., Abro

mavičius, Jasiulevičius, Če- 
puliutė—po $5.00; K. Vidi- 
kas—$40.00; Jatužienė $2.00 
7Tiso Phila. surinkta $157.14

Torrington, Conn.—
Kuliackas $1.00

Shaft, Pa.—Saveikis 2.50
Bridgeport, Conn.—

□e r Deveiki 35.00
Scranton, Pa.—J. Ta- 

mulionis 1.00
Philadelphia, Pa., per

Pocių 12.50
Montello, Mass.— 

„Vienybė” 10.00
Great Neck, N. Y.—

L. S. S. 168 kuopa 10.00
Detroit, Mich., per Ta

mošiūną ir Deveikį 5.00
Seattle, Wash.—L. S. S. 

182 kuopa 6.00
Rumford, Me.—L. S. S.

75 kp. 14.30
Kenosha, Wis_, per L.

S. S. 58 kp. prakalbas 15.31 
Cleveland, Ohio, per J.

Naujoką 43.92
New Kensington, Pa., 

per Kapsuką 60.85
Per ”Kovos” adm. iš 

■vairių miestų, pavardės 
„Kovos” N13 ir 14 67.21

BrGokiyn, N. Y.—L. S.
S. 19 kp. prakalbose

Kearney, N. J., per 
Blais

Rockford, III., per 
„Naujienas”

Binghamton, N. Y., 
per dr-ją šv. Juozapo

New Kensington, Pa 75.00 
Chicago, III., šeimyniš

kam vakare L. L. P. S. 
9 kp. ir L. D. L. D. 19 
kuopos 27.25

Binghamton, N. Y.—
L S. S. 33 kp. susir. 18.70

Bayonne, N. J. 7.47

36.36

7.85

7.00

25.00

12.90

773.37

268.65

Viso labo balandžio 
mėn. $1.042.02

IŠLAIDOS:
Cablegrama pasiųsta

19 bai. G. Liutkevičiui 
į Petrogradą 321.60

Lieka $720.42

Pranešimas visuomenei.
Kilus Rusijoj revoliuci

jai, Lietuvos Socialdemo
kratų Atstovybė paskelbė i 

t Amerikos visuomenę atsi
šaukimą, prašydama aukų 
musų draugų veikimui. Au- 

įkos pradėjo gausiai plaukti. 
Vėliaus, laike kairiųjų orga
nizacijų atstovų suvažiavi
mo Brooklyne, Įsikūrė Rusi
jos revoliucijos Rėmimo 
Komitetas. Dabar aukos 
plaukia ir i Atstovybę ir i 
Komitetą. Tai yra negera 
ir nepraktiška. Ir todėl 
bendrai pasitarę, mes nuta
rėme,. kad nuo šiol visos au
kos, skiriamos revoliucijai 
eitų j Rusijos revoliucijos 
Rėmimo Komitetą. Vaduo
damas tuo, likusius nuo ba
landžio mėn. atskaitos 
$720.42 perduodu Rusijos 
Revoliueijos Rėmimo Komi
tetui. Mano vardu prisiųs
ta ir daugiau aukų, kurios 
nesuspėta Įrašyt i balan
džio rokundą. Ir tas visas 
aukas perduodu Revoliuci
jos Rėmimo Komitetui. Su 
šiuo mėnesiu tas komitetas 
bus atsakomybėje už aukas, 
garsins jas laikraščiuose, 
ves rokundas ir siųs Rusi
jon. L. Pruseika,
Liet. Soc.-Dem. Partijos

Atstovybės Kasierius.
Šiuomi liudiju, kad nuo 

L. Pruseikos priėmiau 
$720.42.

V. Paukštys,
Rusijos Rev. Rėmimo Ko

miteto Iždininkas.

JEI NORI DVASIAI 
LIUOSYBĖS—

Nueik Į ošiančius miškus, 
įsiklausyk i kalbą lapo, 
Aprėpk banguojančius lau

kus,
Prigerk gaivinančio kvapo; 
Nuskrysk i židrą augštybę, 
Kur žvaigždės žiba, mirge- 

na,
Ištirk tą paslapčių galybę, 
Iš kur ilgėsis, mintis gema. 
O iš augštybių nukritęs 
Pažaisk su juros bangom’s... 
-Jei da atomu nebusi virtęs, 
Mesk savo širdį minioms!
Tuomet tik dvasios milžinu

* liksi,
Nesibaisėsi kančių, 
Kad šią kelionę atliksi, 
Pasibjaurėsi dvasios vergų.

L. Sudentas.
Atėjo...

Atėjo pavasarėlis, 
. iame keistumo,

Nečiulb’ vyturėlis
Tarp gamtos gražumo...

Ir vietoj linksmybių, 
Kanuolių trenksmai,

Ir vietoj ramybių 
Mirštančių šauksmai.

L. Studentas.

Aš trokštu mokslo, 
O moksle—tiesos.
Nes per čia tik kelias 
Liuosybės tikros.

L. Sudentas.

r

BALTIMORE, MD. 
Nepaprastos prakalbos.
Amalgamated Clothing 

VVorkers rubsiuvių unijos 
lietuvių skyrius 30 d. balan
džio turėjo prakalbas. Kal
bėjo F. J. Bagočius, nuo se
nai baltimoriečių pageidau
jamas, mat daugelis jų da 
visai nebuvo girdėję Bago- 
čiaus prakalbų, tai publikos 
prisirinko kupina Lietuvių 
svetainė ir visi taip ramiai 
užsilaikė, kad galima saky
ti, jog toks apsireiškimas 
tarpe baltimoriečių, tai jau 
nepaprastas. Tečiaus rei
kia pasakyti, kad prakalbi- 

■ ninkas ir žavėti pataiko; jei 
nori—publika verkia, jei no
ri—ji juokiasi. Jis netiktai 
kalba, bet sykiu lošia ir da
ro giliausius Įspūdžius ant 
klausytojų ir žiūrėtojų.

Stambiais ruožais atvaiz
dinęs darbininkų judėjimą 
nuo primityvių laikų iki šių 
dienų, kalbėtojas išparodė 
kaip vergų susipratimo ap
sireiškimai vieną po kito su
trauko vergijos pančius, 
kaip tas darbininkų susipra
timas sutrupino net cariz
mo galybę.

Rusijos revoliucijos parė
mimui suaukauta $11.80c.

Gegužės 1 d. A. C. W. uni
ja turėjo Counstatter parke 
savo pikniką. Buvo kalba
ma Įvairiose kalbose prakal
bos. Lietuviškai ir angliš
kai kalbėjo F. J. Bagočius. 

j Jis čia stačiai stebino publi- 
j ką savo iškalbumu. Giliau
si Įspūdi padarė jis ant sve
timtaučių, kurie pasakoja, 
kad jiems pirmu kartu gy
venime teko toki oratorių 
girdėti. Bagočiaus prakal
ba ilgai pasiliks baltimorie
čių darbininkų atmintyje.

Tėra.
-------------------------------------- *

V.

loroi
Sutaisytas i* tomniofe Nį 

repto: rjtcikto išuiiutin- ą 
£u Kgyptu zukjuiaku. y

f SS O> 3FL o r/ 
3Į apsireiškia esv ątebetiaai pa»pkmiKęu 

nuo priimu jnlrv ir 
kl'.r skaudijimO' da'uho. folrvif 
skaudČĮt:^'^ ndsfitjuao 
šalčio 'julic -'. rct., ect.t Sutai

somas išdirbėjo r segusio

D PAIN-EIPELLERIO- <
I

įsoreiT
reno ir ištikir.o draufa fcfimy- 
nos. naudojimo viaam* paku
lyje per pust iiintssečia—ŽAc. 
už bvukut* viaoaa aptifeosr, 
arba galite užsisakyti tiesiai ii
F. A D. RICHTER & CO. C 

14—90 Was.bt£toi Straat, Btv Tark.

____ _________ „_____ I
Telephone: Back Bay 4Xsj 

DAKTARAS 

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS i-KJAS. 

PRITAIKO SKJNirs.

II

M.——
S. Baracevicius.

GRABOR1US.
Palaidoju visuose aplinkiniuose

miestuose. 
PATARNAVIMAS GERAS 

IR PIGUS.
palaidoju už 45 dolerius, 

mažą už 15 doL

arnote-ictoMitc-jct. !• et mrn1 *
h-

V a lando*:
Nito 1 iki 3 dieną. 

Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
411 BOYLSTON STR.

Saite 419, 420 ir 421.
Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

Lridelj

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

S. Baracevicius
258 Broadway, So. Boston, Mate. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

J.J. Kelley &Co.t1I

h
< >f
?5n

VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RŪŠIES. 

Gardas Alus, Elius, Lageris 
Vynai, Konjakai, Degtinė 

ir Kvepianti Cigarai.
Patarnavimas prielankus 
teisingas.

245—247 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Stir

ht

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLAT1NKIT 

"KELEIVI.”
I 
I 
i

Geriausias Lietuvio
SALONAS IR RESTAURACIJA.

Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- 

larkus.
Parankiausia Lietuviška užeiga.

J. MATHUS
342 Broadeay, So. Boston. Mase.

Paprastas Pasikalbėjimas 
apie Amerikoniškus 
Laikrodėlius

1NGERSOLL išdirbo daugiau laikro
dėlių, negu visi Amerikos išdirbėjai 
sudėjus i krūvą — 50 milionų išviso. 
Tas jums rodo, kad Ingersoll supran
ta, ko Amerikos žmonės nori.
Žmonės reikalauja tVaterbury, nes jis pa
rankus ir tikrai laiką rodo, taipgi stiprumu 
atstoja visus brangius laikrodėlius. Su vi
somis tomis ypatybėmis, jo kaina tik $3.00.

SS*

Du iš 18 
Modelių

Pasiklausk 
Pardavėjų

50,00( 
KNYG 
VISIŠKAI UŽ 

dyką
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienų iš tn Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir no galingi 
aauduotis priimnumo gamtos—Tįsi tie 
vyrai tori pareikalauti vienų H tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu, 
sava gyvastį, kaip jio įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras t3rp vyrų—Bt>pras, resnas, 
cnergitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

WATERBURY

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

Radiolite $4
Rodo laiką patamsyj. 
Rodyklė ir numeriai 
žėri su radiumn. Lai
ko daugiau 10 metų.

B

it

Ar Esi Kankinamas
Staiisų arba Užnuodljtaų Kraujo, 

Triperių. Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ugais, Lytiškai 
Šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidada, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Lisomes? w

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; suvogusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar veir.i; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus t Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barninga3 ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs! Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kaiboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautov? žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir hisdaas. nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokant pačtą. Ant kon- 
vertos siera pa<hiotas nicdikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jus. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

c.

F’’-

fgaM

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

S
a

MMMMaaiaaiiMiaaaaaaaaaaaeafe»«c«riiaaa  jtaoaaasaaiiai □

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RLSSEL PRICE CO., L.202 MadNoa & CKnton St».. Cbtcafio. IU.
Godotlnasal:—Aš csn užinteresuotas juav Už Dyką Knygos Paslulynlmni ir norėčiau

gauti vieną iš tą knygij, umu laiku. *
Vardas ir pavarde................................

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

Miestas s Stcjtas
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Dovanai 30 Dainų ir 200 Adatų E

)

j
Ypatingai geros šios gyduolės:

!

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką.

mosties

Abeinas silpnumas,

pataria 
frakci-

So. Boston, Mass.

t;
•T

kovą, 
|vyk-

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

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

u

Reikalaukit musų 
struoto Katalogo.

•uzikų 
$2.00.
metų 
Laik- 
vertu

Dermafuga”. Geresnių plaukams
4 už “Dermafugų” nėra! ■-

pranešame, 
pinigų kur 

bet

SU COLUMBIJOS 
GRAMOFONU!!:

F. J. Ragučius; 
ir daugelis

Gaiit įmokėt dalį tu<r 
jaus, o likusius po $1 Į 

kas mėnesis.

Perfumos visokių gėlių. 25c.. 50 c, 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, a mes pasiųsim 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

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

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

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!• 

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų. resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomų nemalonumų 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais-

KAPITAL1S ................................ $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNAR..—PREZIDENTAS

Severe gydr.cles galima gauti aptiekosc. Prašoma reikalauti tikru 
Scveros , dnolitj. neimti jokit} falsifikacijų. Jei vietos aptiekoje pirkti 
negalima. Įsakius bds pasiųsta.

PRAKALBOS.
Nedėlioję, 20 gegužės nuo 
30 vakare Lietuvių Salė-

Banka; kalbės 
ir aiškins pini-

TAUP1MMO SKYRIUS. Ant 
padėtų apsaugai pinigų, priskai- 
tomas nuošimtis 12 kartų per 
metus—paskutinę dienų kiekvie
no mėnesio.

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

PADĖT PINIGUS I BANKĄ 
GALIMA PR1SIŲST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau j 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Bankoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.

Pittsburgh. Pa. -p

50c
20c 
2bc

1.00
1.00
50c

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mestis ir skysčiai nuo niežų l.O') 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

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

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

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

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlėm pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
ino susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink

stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

F»shleigh & Co., B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago. III.

•

je rengia prakalbas So. Bos
ton i rust 
lietuviškai 
trinius reikalus.

į kurios tik pasaulyje 
( priimtos ir yra 
\ vartojamos.

no-. ; kinas jaknų. nevirškinimas, Įprastas užkietėjimas, 
s. is virškinimas sergantį palieka labai liūdnam padė- 
j::: Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek-
mš::is, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

I

ftera’s Balsam of Life
(SEVEROS GYVASTIES BALSANAS

Budės sustiprinančiai-gydantis
Kaina 75 centai

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

krautuvę ant 301 
Lietuviškos salės.

(?)
ABAZ0R1US,

So. Boston

SKAITYKIT VISI DAR 
BO ŽMONIŲ LAIKRAŠTI 

"KELEIVI”

.. v

MINERVA PHONOGRAPH CO
Deo. K. 217 W. 145 St., New York.'

M dm.................i

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės, seni ir jauni, vietiniai ir iš apielinkės, 
visi be skirtumo malonėsite kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant virš minėto 
baliaus, nes ba... bus kokio dar niekad Cambridge’juje nebuvo. Vakarienė 
kuonogardžiau? algią ir ger inu visiems dykai. Bus labai geri muzikantai.

Sveta nę ja visi gerai žino, kad geresnės niekur nėra. Žodžiu sakant, 
balius bus viens geriausių, todėl nė vienas nepraleiskite, atsilankykite visi.

ĮŽANGA 50 CENTU YPATAI. (21)

Visus širdingai k v i-čia atsilankyt RENGEJAį.
PASARGA. Tęs etus galima nusipirkti visiems iš anksto, nes vėliau gali 
netekti; .uos g:.; a gauti sekar.ėkse vietose: Ko operacijų krautuvėse, 39 
Portl; nd Street, Cambridge; 711 Cambridge Str., East Cambridge; 285 Broad- 
way, So. Bust >• 21 Lincoln Street, Brightone: pas K. Šidlauską, 226
Broadvay, So. 1 -tone: pas P. Bart-teviėių, 877 Cambridge St., E. Camb
ridge ir pas visus board direktorius

i Kardinolas vėl agituoja už Montello, Mass.,
LINKSMAS BALIUS!

Tel.: 2787-J.g

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYL'O VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Ni

2 iki 3 dieną, nuo 7
8 vakare.

>21 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

»

Rengia Cambridhe’iaus Lietuvių Kooperatyviška B-ve l’tarninke, j

29-tą Gegužes-May, 1917m. 
SVETAINĖJE, CYPRUS HALL,

40 PROSPECT STREET, CAMBRIDGE, MASS.
Prasidės 7:30 vakare ir trauksis iki 2 vai. ryto.

Ant iii 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėli ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

ENCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL

j;

Rengia Liet. Jaunuomenės Kliubas,

19 Gegužės-May 1917.
Tautiško Namo Svetainei.

Uzpra-'ome visus atsilankyti 
ant šio linksmaus vakaro ir geriau- 
sie waltz šokėjai gaus dovanas, 1-mas 
gaus $3.00 vertės, 2-ras—$2.00.

Tikietas vyrams 35c., moterims 25c.
Kviečia rengimo Komitetas.

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

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

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

Vietinės Žinios

t “širdingai dėkavoju už Scveros Gyvasties Balsanią. La- 
* bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau
i no’ Visi kentėjimai pranyko po sunaudojimo tiktai vie-

r. Sovcros Gyvasties Balsamo bonkos. Prašau tą laišką
| j Ibti laikraščiuose, idant visi kiti, kurie pana'iai ken«
t čia, sužinotų apie tą gyduolę“. Mrs. Pagac iš Moąuah, Wis.

Jonas A. Katkus J
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ J 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ. J 
Galima gaut pirkti visus Ame- Įj 

rikoje leidžiamus laikraščius, įj 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti, ji 

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto 3 
iki 12 vidurnakčio. 4

Toliaus gyvenantieji galit s 
kreiptis laišku šiuo adresu: (30) 3

J. A. KATKUS
2204 Forbes st,

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baitu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampomis. (21)

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

A. ABAZORIUS PERSIKĖLĖ.
Pranešu visiems savo kostume- 

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

A.

Rusijos darbininkai 
šaukia tarptautinę 

socialistų konferenciją.
Darbininkų ir Kareivių 

Tarybos Pildomasis Komi
tetas paskelbė, kad greitu 
laiku Taryba išleis i viso pa
saulio darbininkus atsišau
kimą delei tarptautinės so
cialistų konferencijos, kuri 
turės būt sušaukta kur nors 
neutralėj valstybėj. Tuo tik
slu komitetas nutarė nusių
sti savo atstovus ir užmeg- 
sti ryšius su socialistų dele
gatais Stokholmo konfe
rencijoj.

Pildomojo rusų Komiteto 
pranešimas skamba taip:

1. —Sušaukti tarptautinę 
socialistų konferenciją.

2. —Pakviesti ton konfe- 
rencijon visas tarptautinio 
proletariato partijas ii 
frakcijas, kurios tik sutin
ka su rusų Darbininkų ir 
Kareivių Tarybos atsišauki
mu j viso pasaulio darbinin
kus.

3. —Išrinkti specialę ko
misiją iš pildomoje komite
to atstovų ir vieno Įgalioti
nio nuo kiekvienos socialis
tų partijos šitai konferen
cijai suorganizuoti ir pro
gramų! sustatyti.

4. —Kuoveikiausia paskel
bti atsišaukimą i viso pa
saulio žmones ir speciali at
sišaukimą i socialistus są
jungininkų šalise, ir susiži
noti su socialistų delegatais 
Stokholme.

5. —Taikos konferencija 
turi būt šaukiama neutra- 
lėje valstybėje.

6. —Komitetas pripažin
damas reikalingu, .kad vi
soms 
joms kelionė konferencijon 
butų nemokama, 
toms partijoms ir 
joms, kad jos pareikalauti 
iš savo valdžių, kad jos de
legatų kelionę padengtų.

Amerikos spauda mano 
kad šitą reikalavimą sąjun
gininkų valstybės sutiks iš
pildyt.

karę.
Kardinolas O’Connell Bo

stono diocesijos katalikų 
sąjungos suvažiavime geg. 
13 dieną vėl pasakė labai 
patriotišką spyrių. Jis už-' 
reiškė, kad nenorįs kalbėt 
apie karę (nes tai perdaug 
didelė piktadarystė ir per
daug ji kunigijai savo kru
vinu pirštu duria i akis 
Red.), "bet kare yra ir vi
suomet bus,” sako jis. "Ka
rė yra baisenybe, bet turi ji 
būt, nes turi būt liesa ir 
mes turime stot už tiesą ant 
visos žemės.” Puiki teologe 
filozofija ir akliems katali
kams rodosi, kad jų piemuo 
sako jiems tiesą. Kas yra 
karė—kiekvienas protingas 
žmogus žino, kad tai pikta
darystė, už kurią negali bū
ti baisesnis joks pragaras. 
Dėl ko ji vedama, kardino- 

grynai 
tautu 
Jeigu 
kuni- 
kaipo

las taipgi žino, kad 
kapitalistų pelno ir 
pavergimo tikslais, 
masinė žmogžudystė 
gų yra išteisinama, 
būtinybė, kuri anot jų am
žinai turi būti, tai jau aiš
ku, kokios doros apgynėjais 
jie save ir savo katalikus 
stato. Jeigu pavergimas ii 
apiplėšimas pas juos yra 
tiesa, nes dėl to tik karės ii 
vra vedamos, tai taipgi aiš
ku, kad jiems ne tiesa yra 
principu, bet reikalas palai
kyt žmones vergijoje ir pa
sidavime valdžiai. Tata 
aiškiai pasakė ir kardino 
las, sakydamas: "Mes neno
rime karės, bet ji ateini 
mums nuo valdžios, kuria 
mes lenkiame s..." Vadnasi 
jei kapitalistu valdžia liepia 
piktadarystę daryti, tai tu 
žmogus privalai su nusiže
minimu nusilenkti ir išpil
dyt.

Pamąstyk žmogau, koks 
"puikus" tas kunigijos mo
kslas!

TONAS ANGLIES $80, 
SVARAS SVIESTO SI.
Amerikone Maria May- 

nąrd rašo iš Paryžiaus, kac 
dabar tenai tonui anglies 
mokama $80, o svarui svies
to — $1.

Areštavo žmogų, kad pigia 
pardavinėjo kiaušinius.
Ant North Endo policija 

areštavo tūlą J. Martellie 
už tai, kad šituo karės lai
ku jis pardavinėjo kiauši
nius po 25c. už tuziną. Tei
sėjas Murray nuteisė ji še
šiems mėnesiams kalėjimo, 
bet bausmę suspendavo ir 
pasakė, kad jeigu jį sugaus 
da syki taip pigiai kiauši
nius pardavinėjant, tai tuo
met jau tiesiog kalėjiman

L. S. S. Vl-to Rajono 
konferencija.

Gegužės 13 d. LSS. 60-tos 
kuopos svetainėj buvo LSS 
Vl-to rajono konferencija. 
Į kurią suvažiavo 49 dele
gatai.

Buvo apkalbama reika
lingi svarstvmui ir visai be- 
reikalingi dalykai. Priimta 
kJiatas rezoliucijų, tarpe 
• ariu taipgi užgirta ir kai
riųjų Brooklyno konferen
cijos didžiumos rezoliucija.

Iki tos rezoliucijos pasi
rodys sąjungos organe apie 
jas tik tiek galima pasakyti 
kad priimta visai neapdirb
tos.

Pastebėtinas pas daugeli 
draugų trukumas draugiš
kumo ir solidarumo, vaduo
jamos karštu jaumu ir šu
kavimais, tarsi tas reikštų 
ką pozityvio musų judėjime

Sekanti konferencija nu
tarta laikyt vėl Bostone 
Iš tų tankių musų konfe
rencijų tai tik gelžkeliams 
pelnas.

SUVAŽIAVIMAS.
Trečias Naujosios Anglijos 
Lietuvių Kooperacijos Dr- 
jų suvažiavimas įvyks 27 d. 
gegužio, 1817m. Brighton, 

Mass.
Tas suvažiavimas yra 

šaukiamas pagal nutarimą 
antrojo suvažiavimo. Tai
gi visos kooperacijos Dr- 
ios, katros gavote paragini
mus ir katros dar nesate 
gavę, malonėkite sušaukti 
susirinkimus ir išrinkti de
legatus i N. A. L. K. D. su
važiavimą. Delegatai ‘.ren
kasi nuo pirmojo 100 narių 
vieną nuo kiekvieno sekan- 
vieną nuo kiekvieno sekan
čio šimto. Delegatai turi 
urėt paliudijimą, kokią ko

operacijos dr-ją atstovauja. 
Taipgi turės būt išduodami 
raportai iš dr-jų bizniško 
bei atritatvviško veikime. 
Todėl dr-jos malonėkite pri
žengi raportus ir įnešimus 
bei sumanymus ir įteikite 
delegatams. Suvažiavimas 
bus nedėlioj, 27 d. gegužio, 
1917, 9:30 vai. ryte, Brigh- 
ton'o Lietuvių Kooperacijos 
salėje, 24 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Brightcno L. Kooperacija 
nutarė suteikt salę suvažia
vimui veltui. Taip-gi parū
pins delegatams pietus už 
kaštuojamą atlyginimą. Va
kare toj pačioj salėj bus 
prakalbos, ant kurių dele
gatai ir svečiai turės progą 
pasakyti po trumpą prakal- 
bėlę.

Dar sykį primenu, kad 
visi delegatai pasistengtu- 
mėt atvykti laiku ir visos 
Kooperacijos Dr-jos būtinai 
pasistengkite' dalyvaut šia
me svarbiame suvažiavime, 
nuo kurio žinomas daiktas 
priklausys mus spartesnis 
kooperatyviškas judėjimas.

M. A. Balčiūnas,
Sąryšio sekr.

P.S. Važiuojant į Brigh- 
toną nuo South Station rei
kia imt Tunel Train ir išlipt 
ant Centrai Sąuare, iš ten 
imt karai Brighton West 
Markėt St., kuris davež iki 
Lincoln St.

KARE! KARE! 
KARE!

Dėl kares pasiliko daug 
neišparduota!

Didžiausis pasiuli mas koks kada 
nors buvo!

Mes turim išp;- įduot savo staką 
geriausių Amerkan Laikrodėlių. Per 
sekančias 30 dienų mes duosim visai 
dykai su kiekvie: j Laikrodėlių $5.00 
gerai pališuotą 7 >uvių revolverį, po
rų auksinių rai kogaliams gi 
$3.00 vertės, vieną -pilką vertės : 
$10 vertės daiktą dykai su 20 
pilnai gvarantuotv Air.erican 
rodėliu, gražiai gravieruotu ir 
$15.00, tiktai už $5.95. Tavoras pa
siunčiama;' C. O. D. su tiesomis jį 
peržiūrėt ir jei neužsiganėdini sugrą
žink tavorų, o n.e- užsimokėsint visus 
iškaščius. . Mes imsim visų riziką. 
Nesiųsk pinigų, t k paprašyk musų, 
kad mes pasiųstu:: ?m tą dovaną per
žiūrėjimui ir jei ji Jums patiks, už
mokėk Expraso k mpanijai $5.95 už 
$25.00 vertės tav rą. šitas pasiūly
mas yra geras tik per 30 dienų. Rei
kalaujant pažymėk kokį norite, vy
rišką ar moterišką, laikrodėlį. Siųs
kite Jūsų užsakymą dabar. Adresas:

STANDARL) BARGAIN CO. 

1266 S. Homąn avė., Dep. 41,
Chicago, Iii.

SAUGIAUSIA BANKA

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

474 Broadway,

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

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo
nors neištikimose vietose, 
padėtų į saugių bankų kuri yra 
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moka visiems teisingų nuošimtį. 
Padėt į bankų galima ir po ma-

tus 1 
vaistų už

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

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilų”. 
Prisiųsk 1.0c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrų, 
užvardytų: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO.,

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

. 2 Spėri jalista®.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

M ANDR1UŠIUTĖ,~
MOTERIŠKU KUBU SIUVĖJA.

301 E st..

Geriausia
Lietuviška

So. Bostone 
ir apielinkej

Kareivis šovė Į oficierius.
Stovintis ant sargybos 

prie East Bostono prieplau
kos ginkluotas kareivis, pa
matęs atplaukiant valtį sb 
keliatu imigracijos biuro 
viršininku — inspektorium 
Nitz, Dr. M. V. Saf- 
ford ir Charles Dannen- 
berg—paleido iš savo kara
bino šūvį, tik šūvis prašvil
pė pro valtį neužgavęs.

Kareivis sako, kad jis lie
pęs sustot ir pasakyt kas 
jie tokie, bet atplaukiantie
ji sako, jis visai nieko jiems 
nesakęs šovė. Vyriausybė 
paėmė visa dalvka ištvri- 
mui.

Atsitikimas atsitiko geg. 
13 dieną. Inspektorius 
N’itz buvo pilnoj valdiškoj 
uniformoj ir galėjo tatai ai
škiai matyt stovintis ant 

_____  _ sargybos kareivis, vadinasi, 
Tikimės, kad be” t kartą ai--gali būt apkaltintas už pri
silankys ir kun. Kemėšis. dymą įsakymo "šaut.”

Kryžius” musų scenoj.
Geg. 12 d. vakare, Lietu

vių svetainėj, L. S. S. rajo
no rūpesčiu buvo atvaidin
tas Br. Vargšo veikalas 
"Kryžius." Veikalas atvaiz
dina liūdnus gyvenimo vaiz
dus Lietuvoje dabartinės 
karės metu. Veikalas at
vaidinta gerai ir ant susi
rinkusiųjų darė gana liūd
ną Įspūdį.

Publikos buvo gana daug

Norėjo būt švarus, gavo 4 
mėnesius kalėjimo.

Tūlas John Ordway pa
vogė krautuvėj šmotuką 
muilo. Jį nutvėrė ir pada
vė policijai. Policijos teis
mas nuteisė jį už tai 4 mė
nesiams kalėjimo. Ordway 
teisinosi, kad norėjo nusi
prausti, bet neturėjo pini
gų muilo nusipirkti, todėl 
nusprendė pavogti, nema
nydamas, kad tai butų dide
lė piKtadarvstė.

>1
y

Ateinančio ketvergo va
kare, (geg. 17) 60-tos kuo
pos svetainėj bus paskutinė 
Bagočiaus paskaita. Kadan- 
oras da šaltas, tai naudoki
tės visi iš apšvietos ir susi
rinkite kuoskaitlingiausiai.

Laiškanešiai nutarė prisi
dėti prie Am. Darbo Fede

racijos.
Tarptautinė laiškanešių 

associacija visuotinu savo 
balsavimu nutarė prisidėti 
prie Amerikos Darbo Fede
racijos kaipo darbininkų 
organizacija. Ši laiškane
šių organizacijc-s referen
dumą galutinai užtvirtins 
ar atmes sekantis organiza
cijos suvažiavimas. Bet 
Bostono skyrius pradeda 
jau kuosmarkiausią 
kad nutarimas butų 
dintas gyvenimam




