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No. 21 Telephone:
So. Boston. 506

Naujokų registracija 
bus S Birželio š.m.

Registruotis turi kiekvienas 
vyras nuo 21 iki 30 metų 

amžiaus.
Apie naujokų registracijų 

1 rezidentas Wilsonas savo 
proklamacijoj paskelbė štai 
ką:

1. Registracijai skiriama 
tiktai viena diena,5 birželio, 
1917 m.

2. Registruotis privalo 
kiekvienas Jungtinių Valsti
jų gyventojas kuris tik 5 bir-i 
želio bus pasiekęs 21 metų 
amžiaus ir nepasiekęs 31. 
Registruotis nereikalauja 
vien tiktai oficieriai ir jau 
tarnaujantieji kareiviai bei 
jurininkai.

3. Registracija da nereiš
kia kariumenėn paėmimo. 
Kad ir kažin kokių teisių tu
rėtum pasiliuosavimui, užsi
registruoti vistiek reikia.

4. Kiekvienas, kuris tyčia 
norės nuo konskripcijos nu
silenkti, bus baudžiamas ne
daugiau kaip metais kalė
jimo ir paskui vistiek bus 
paimtas kariumenėn.

5. Naujokų registracijai 
bus pastatytos tos pačios bu
dos, ką statomos balsavimui. 
Kiekvienas turi užsiregis
truoti tame apskrytyj (pre- 
cinkte), kur jis gyvena.

6. Kas sirgs ir negalės 
pats Į registravimosi vietą 
pribūti, tas turi atsiusti pas 
pavieto ar miesto klerką 
žmogų ir gauti registracijos 
blanką. Klerkas paaiškins, 
kaip tą blanką išpildyt. Iš
pildytą blanką reikia sugrą
žinti klerkui to balsavimo 
precinkto, kuriame sergan
tis asmuo gyvena. Ligonis 
turi Įdėti ir savo užadresuo- 
tą konvertą su štampa, kat
roj klerkas prisius jam pa- 
liudyjimą.

7. Kas tikisi registracijos 
dienoje nebūti ’namieje, tas> 
lai kreipiasi i pavieto ar mie-Į 
sto klerką tenai, kur jam ’ 
parankiau, ir lai paprašo 
”registration card”. Kler
kas galės jam tą kortą išpil
dyt, o jis turi prisiųsti ją 
savo miestan registruotojui 
to apskričio (precinkto), 
kuriame jisai gyvena. Kar
tu su korta tegul nepamirš
ta prisiųsti ir savo konvertą 
su stampa ir užaaresuotą, 
kad klerkas galėtų prisiųs
ti jam paliudymą.

8. Registravimosi budos 
bus atdaros 5 birželio visą 
dieną, nuo 7 valandos ryto, 
iki 9 valandos vakaro.

Kaip augščiau pasakyta, 
registracija da nereiškia e- 
mimo. Užsiregistruos iš 
viso apie 10,000,000 vyrų, o 
kariumenėn bus paimta 
šiuo kartu tik 500,000 vyrų.

V0KXAuK,KT Amerikos darbininkų
Taikos KonferencijaĮ Vokietijos kancleriaus 

kalbą atsakydamas vokiečių 
socialistų kairiųjų parla-; „ 
mentinės frakcijos vadas L J .
Jurgis Ledebour apreiškė, 1 z®s socialistinių ir
kad Vokietija negalinti lai-J profesionalinių darbininkų 
mėti karės, vengiant kitų. Į 9f?anizaclJll atstovų 

s išreiškė savo Įsitikinimą, . ' .. .
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ŽYDAI ŠAUKIASI Į SOCI
ALISTUS.

Palestinos židai atsiuntė 
Stokholman socialistų rašti- 
nėn atsišaukimą, prašydami 
viso pasaulio socialistų, kad 
jie užsistotų už persekioji
mus Palestinoje žydus. At
sišaukime sakoma, kad tur
kų valdžia Įsakė visiems žy
dams iš Judėjos ir Jeruzoli- 
mps išsikraustyt ir tuo pa
čiu laiku turku valdininkai 
rengia žydų pogromą.

kad Vokietijoje revoliucija 
turi pakilti taip kaip ji Ru
sijoj kilo.

"Kancleris, beabejonės 
trokšta užkariavimų lygiai 
Rytuose,kaip ir Vakaruose" 
—sakė Ledebour. "Išsky
rus išimtinus svajotojus, 
nieks netiki tam, kad vokie
čiai gali karę laimėti pa
vergimu." Tolesniai Lede
bour sakė: "Rusų socialis
tai padavė taikos propozici
ją, kuri pateikia taikos ga
limybę. Apie tai kancleris 
visiškai nenori kalbėti. Tie
sa, kad atskiros taikos su 
Rusija negalima padaryti, 
bet rusų valdžia gali prikal
bint savo talkininkes, o mes 
toje linkmėje turime su ru
sų demokratija veikti." To
lesniai Ledebour patarė 
Scheidemannui pavartoti 
prieš valdžią kitokių ginklų 
ir priemonių, jeigu aštrus 
žodžiai negelbsti. Jis savo 
kalba užbaigė karštu užrei- 
škimu: "Esame Įsitikinę,
kad turi atsitikti tokie nuo
takiai, kokie atsitiko Rusi
joj. Turime netrukus Įvyk- 
dinti Vokietijoje respubliką 
ir dėlto proponuojame, kad 
konstitucijos komisija toj 
linkmėj padarytų priren
giamuosius žingsnius.

Diskusijose delei karės 
tikslų, Ledebour kalbėda
mas apie valdžios planą, kad 
Alzasą ir Lotaringiją ati
davus Prūsijai ir Bavarijai, 
Ledebour užreiškė, kad at
sakymu Į toki valdžios kė
sinimąsi bus proklamacija 
vokiečių respublikos.

i VISA BULGARIJA REI
KALAUJA TAIKOS.

Kopenhagon atvykę va
žiuojanti Stokholmo sociali
stų suvažiaviman Bulgari
jos socialistai užreiškė čio
nai, kad visa Bulgarija rei
kalauja taikos. Socialistas, 
Dr. Sacharov išparodė, kad 
Bulgarija varu buvo priver
sta prisidėti prie karės, ku
ri padarė jai neatlyginamų 
nuostolių. Karėje žuvo 
daug prakilnių bulgarų so
cialistų.

Vokiečių valdžia važiuo
jantiems taikos konferenci- 
jon socialistams nestato jo- 

ikių kliūčių. Iš Vokietijos 
važiuos didelė delegacija.

150,000 Lietuvos 
i žmonių badauja.

Per Šveicariją atėjo pe
reitoj sąvaitėj žinių, kad vo- 

i Kiečių užimtoj Lietuvoj 
"0 žmonių miršta badu. 

' Poliaus tos žinios sako, kad 
daugiau kaip 400,000 ūkių 
Lietuvoje visiškai esą sunai
kinta. žmonės be pastogės 
ir skatiko gyvena duobėse ir 
apkasuose. Kadangi tokio
se sąlygose gyvendami žmo
nės neturi kur nei išsimau
dyti, nei drabužių persimai
nyti. bė to būdami nuolatos 
išstatyti ant lietaus ir šalčio 
ir neturėdami ko valgyti 
pradėjo labai sirgti ir labai 
daug miršta.

Naujon Rusijos valdžiai - 
įnejo šeši socialistą.

ŠVENTRAŠČIO BRISI- 
. SKAITOS UŽMUŠĖ 

SAVA VAIKĄ.
Iš Kansas City praneša

ma šitoks atsitikimas: Jo
kūbas Bentz, 35 metų am
žiaus žmogus, Įsivilko Į sa
vo kambarį 6 metų dukraitę 
ir tol ją mušė, pakol užmu
šė. Kada policija atėjo ji 
areštuoti, jis klūpojo 
prie maldaknygės ir ran
kas sunėręs karštai mel
dėsi. Kada policija ji areš
tavo, jisai pasakė: "Dievas 
liepė man užmušti; toks bu
vo Dievo noras." Motina 
buvo kitam kambaryje jau 
apalpusi ir turėjo prispau
dus prie savęs tris likusius 
kūdikius. Sakoma, kad 
Bentz atliko tokį žvėrišką 
darbą prisiskaitęs šventraš
čio apie tai, kaip buktai Die
vui paliepus Abraomas bu
vo nusivedęs ant kalno pjau
ti savo sūnų Izaoką.

A

Rusijos kareivių ir darbi
ninkų atstovų tarybai suti-. 
kus, naujoji valdžia likosi 
suorganizuota iš Įvairių 
srovių. Naujon valdžion-įė
jo 6 socialistai.

Vidaus reikalų ministeriu 
ir kabineto pirmininku lie
ka tas pats kunigaikštis 
Lvovas.

Užsienio ministeriu pas
kirtas konstitucinis demo- 
kratas Tereščenko.

Karės ministeriu liko so- 
cialrevoliucionierius Keren* 
skis.

Vaizbos ir pramonės mi
nisteriu progresistas Kono- 
valovas.

Valstybės kontroleriu kai
rysis spalininkas Godnevąs.

Darbo ministeriu social
demokratas Skobelevas.

Teisių ministeriu socialre- 
voliucionierius Pereverze-

i suva- 
; demokratijos ir 

taikos išlygų reikalais.
Svarbiausiais dienotvar- 

kio klausimais, kuriuos tas 
rengiamas suvažiavimas 
svarstys, tai greita ir visuo
tina taika sulyg prezidento 
Wilsono plano, paduoto 
kariaujančiom valstybėm, 
ir vaduojanties Rusijos re- 
voliucijonierių valdžios de
klaracija, atmetančia už
griebimus ir kariškus atly
ginimus. Suvažiavimo pro
gramas užveria savyje taip
gi reikalavimą, kad Jungti
nių Valstijų valdžia aiškiai 
paskelbtų savo kariškus tik
slus formoje galutinų ir 
konkrečių išlygų li*nk terito- 
rialių kiekvienos šalies sie
kių.

Lyg suvažiavimo sumany
tojų propozicijos suvažiavi
mas pareikalausiąs atšauki
mo priverstino kareiviavi
mo ir stosiąs apgynime lais
vės Įsitikinimų ir konstituci
jos užtikrintų laisvės žodžio 
spaudos ir susirinkimų. 
Taipgi busią priimtos rezo
liucijos, reikalaujančios su- 
demokratizavimo Jungtinių 
Valstijų diplomatijos ir kad 
be visuotino žmonių nubal- 
savimo valdžia neturėtų tei
sės pradėti karę.

Suvažiavimo programas 
taip reikalauja, kad suva
žiavimas greitai stotų prieš 
naikinimą darbininkiškų or
ganizacijų veikimo laisvės. 
Taipgi kad reikalautų uždė
ti mokeščius ant pelno ir ant 
amunicijos fabrikantų.

Atsišaukimas išsiuntinė
tas i visas darbininkiškas or 
ganizacijas šaukia, kad 
kiekviena organizacija butų 
suvažiavime reprezentuota, 
kad suvažiuotų kuodau- 
giausiai delegatų. Po atsi
šaukimu pasirašo Viktoras 
Bergeris, M. Hillųuitas, Ja- 
mes Maurer, Arthur Leseur 
Algernon Lee, J. Harriman 
ir John Kennedy. Be tų so
cialistų veikėjų po atsišau
kimu pasirašo visa ilga eilė 
radikalų ir taikos šalininkų.

t
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TAIKOS KLAUSIMAS 
ANGLIJOS PARLA

MENTE.
Anglijos parlamento že

mesnysis rūmas geg. 16 die
ną balsavo ant socialistą at
stovo Philipo Snowdeno re
zoliucijos, reikalaujančios, 
kad valdžia paskelbtų pana
šią deklaraciją, kaip naujos 
Rusijos valdžia padarė, at
metant visokias propozici
jas link imperialistinės poli
tikos, užgriebimų ir aneksi
jų. Socialistai reikalauja 
tokios deklaracijos vardan 
Anglijos demokratijos.

Prieš tą rezoliuciją grieš- 
tai stojo lordas Robert Ce- 
cil buk dėl techniškų kliū
čių. Jis savo kalboj pager
bė rusų rezoliuciją, kalbėjo 
apie rusų socialistų planą 
daryt taiką be užkariavimų 
ir atlyginimų. Nurodinėjo 
Afrikos žmones, gyvenusius 
po Vokietijos valdžia, apgai
lestavo jų kentėjimus ir už
klausė ar tie žmonės vėl tu
ri grįžti po vokiečių val
džia? Iš visos jo kalbos pa
sirodo, kad Anglija be už
kariavimų ir be kariškų at
lyginimų apie taiką nenori 
nei kalbėt. Kiek nuostolių 
butų Belgijai, Serbijai ir 
Šiaurinei Francuzijai, jeigu 
nereikalauti kariško atlygi
nimo nuo vokiečių.

IR POPAI PANIEKINA 
CARO ATMINTI

Siberijoje, Blagoveščens* 
sko mieste rusų šventikai 
turėjo savo suvažiavimą, 
kuriame nutarė pakeisti vi
sus sidbrinius kryžius, ant 
kurių randasi caro vardo 
inicialai. Jie taipgi nutarė 
grąžinti Petrapilin visus 
tuos bažnytinius daigtus, 
kurie pažymėti caro vardo 
raidėmis, kad juos sutarpi- 
nus ir padarius naujus, be 
cariškų inicialų.

DAR 250 RUSŲ PALEIS
TA PER VOKIETI JĄ.

Iš Stokholmo pranešama, 
kad pereitoj savaitėj tenai 
atvažiavo iš Šveicarijos per 
Vokietiją dar 260 Rusijos 
politiškųjų tremtinių. Sto
kholme tie tremtiniai turėjo 
su kitų tautų socialistais pa
sikalbėjimą, paskui išvažia
vo Petro gradan.

Už VIENĄ KAIMA MU
ŠĖSI DVI SĄ VAITUS.
Pereitoj savaitėj Prancū

zijoj anglai atsiėmė iš vokie
čių Bullecourto kaimą. Už 
tą kaimą per dvi sąvaitės ė- 
jo atkakliausi mūšiai. Pir
ma ji paėmė anglai. Vokie
čiai sugrįžo kontratakomis 
ir po smarkaus mūšio ang
lus išvijo. Kad neparodžius 
jog vokiečiai stipresni, ang
lai dėjo didžiausias pastan
gas, kad kaimą vėl paėmus. 
Per kelias dienas griovė ar
tilerija, traškėjo kulka- 
svaidžiai, pėstininkų pulkai 
ėjo atakomis vienas paskui 
kito, pakol galų gale vokie
čiai vėl buvo išmušti. Ir 

. kaimas vėl anglų rankose— 
ne kaimas, tik ta vieta kur 

f kaimas stovėjo.
_______

NESUTIKIMAI FRANCU- 
ZŲ SOCIALISTUOSE.

Paryžiuje 27 gegužės 
ivyks franeuzų socialistu 
kongresas, kuriame svar- 

! biausiu klausimu bus klau
simas siuntimo delegatų Į 
tarptautini socialistų suva
žiavimą Stokholme. Fran- 

' euzų socialistų mažuma, ne
žiūrint, kad visos franeuzu 

l spaudos ir pačių socialistų 
j atakuojama, deda visas sa
vo pastangas, kad pasiuntus 
minėtan suvažiaviman fran
euzų atstovus.

Abi Socialistų frakcijos 
savo suvažiavimui jau turi 
prirengusios rezoliucijas, 
kurių viena reikalauja fran
euzų dalyvavimo jiocialistų 
tarptautinėj taikos konfe
rencijoj, gi kita grieštai pas
merkia tą konferenciją, aiš
kinant, kad ji (konferenci
ja) sušaukta nelegališkai,bet 
didžiumiečiai taipgi sutinka 
siųst delegatus tik su ta iš
lyga, kad konferencijoj bus 
apkalbama karės kilimo 
priežastis, ir kad vokiečiai 
ir austarai socialistai nebus 
konferencijon priimti..

1,260,000 VOKIEČIU MU 
ŠASI HINDTNBURGO 
ŠASI HINDENBURGO 
Iš franeuzų karės fronto 

pranešama, kad Hindenbur- 
go Linijoj vokiečiai dabar 
turi sutraukę didžiausią ga
lybę kariumenės, kokią tik 
jie galėjo kada nors vienam 
fronte prieš sąjungininkus 
pastatyti. Hindenburgas 
daro didžiausias pastan
gas, kad sulaikius sąjungi
ninkų pirmyn ėjimą." Tarp 
9 ir 11 gegužės iš vokiečių 
puses mušėsi nemažiau kaip 
1,260,000 kareivių.

AMERIKA NUSIGANDO 
RUSIJOS.

Amerikos kapitalistai la
bai persigando, kad Rusija 
neatsimestų nuo sąjungi
ninkų ir nepadarytų su Vo
kietija taikos. Jie mato 
tatai labai galimu, nes da
bar atėjo žinių, buk Turki
ja sutinkanti atidaryti Ru
sijai Dardanielius ir nusilei
sti Armėnijos klausime. To
dėl Amerikos valdžia skubi
nas kuogreičiausia siųsti 
Rusijon savo komisiją su E- 
•ihu Rootu priešakyje. Nai- 
viškiems amerikonams ro
dosi, kad Rusijos revoliuci- 
jonieriai tokio atžagarei- 
viško buržujo Rooto paklau
sys.

DAR $5(10.000,000 MO
KESČIŲ.

Amerikos finansų ministe- 
ris McAdoo pareikalavo iš 

Į kongreso pridėti prie suma
nytojo mokesčių plano dar 
>500,000,000. Pirma buvo 

; sumanyta uždėti ant gyven- 
Į tojų karės mokesčių 1 mili- 
ardą ir 800 milionus dole
rių, kas reikštų truputi datr 

• giau kaip po $17 ant kiek
vienos gaivos, skaitant vy
rus, moteris ir vaikus. Da
bar gi norima iš viso pada
ryti apie $2,300,000,000 mo
kesčių. Šitoks reikalavi
mas sukėlė visą kongresą. 
Atstovai nesutinka taip 
daug karės reikalams au
kauti. Žmonės ir taip vos 
išsimaitina. Kaikurie kon- 
gresmanai patarė tuos eks
tra $500,000,000 uždėti ant 
kapitalistiškų Įplaukų, ku
rios viršys $40,000. Bet 
prieš tai protestuoja kapi
talistai. Tie ponai mėgsta 
tiktai apie vėliavą šaukti, 
apie karės reikalingumą 
kalbėti, bet kada reikia tai 
karei pinigų dėti, tai jie 
priešingi. Jie nori, kad 
žmonės ir kariumenėn eitų 
tarnauti ir pinigų karės 
reikalams duotų, o jie, ka
pitalistai, tik bizni iš karės 
darys.

ITALU PRADĖJO MUŠ
TI AUSTRUS.

Italai pradėjo smarkų o* 
fe>-■ vą prieš austrus. Į 

ias dienas pereitoj są- 
■ i i v paėmė keliatą stip- 
ziciių ir 6430 belais- 
Austrai ėjo kontrata- 
ir norėjo prarastas 

Į i. s atsiimti, bet "ma- 
kr. r.ai” juos visur atrėmė.

UŽGIRIA KARENSKIO 
IR VVILSONO TAIKOS 

PROGRAMĄ.
Iš Kopenhagos praneša

ma, kad suvažiavę čionai 
pasaulio socialistai, važiuo
jantieji. i Stokholmo tarp
tautinės socialistų taikos 
konferenciją, užgiria Wil- 
sono taikos programą, pas
kelbtą pereito gruodžio mė
nesyje. Danų socialistų va
dovas Jephe Borgbjerb, ku 
ris nesenai buvo Petrapily, 
ir dabar per Stokholmą su 
grįžęs Kopenhagon, pasako 
ja, kad Rusijos draugai pil 
nai sutinka su AVilsono pas 
kelbtu taikos programų, ne. 
tuo keliu jie mato vienintėi 
būdą išrišimui tarptautinu 
klausimo. Jie tik prie Wil 
šono programos prided; 
Korenskio deklaraciją. Ab 
elnai tarpe socialistų yra i 
sitikinimas, kad Vokietij: 
turi sudemokratėti, bet ta 
tai gali padaryti tik pati 
vokiečiai, o ne jų priešą 
ginklu rankose. Tikimasi 
kad socialistų tarptautini 
taikos konferencija nusprę: 
karės likimą.

VOKIETIJOJ DIRBA 
PRIE ŽVAKIŲ.

Vokietijoj labai stingr 
anglies. Pirma vokiečia 
daug anglies iškasdavo 
šiaurės Prancūzijoj, be 
pradėjus sąjungininkam 
juos iš tenai varyti, jau ke 
lintas mėnuo vokiečiai ne 
gali tenai anglies kasti ir vi 
soj Vokietijoj pristigo ku 
ro. Iš tos priežasties dau 
gel restoranų ir valgykit 
vakarais užsidaro, o fabri 
kuose dirba prie žvakių.

CARO RŪMUOSE SOČIA 
LISTAI SPAUSDINA LAI 

KRAšTJ.
Iš Kijevo atėjo Įdomių ži 

nių. Socialistai tenai kon 
fiskavo buvusio caro puoš 
nius rumus ir Įtaisė juosi 
spaustuvę, kurioj spausdint 
naują laikrašti "Rabočeji 
Znamia" (Darbininkų Vė 
liava). Buvusiojo caro ra 
kandai ir kitokie brangų: 
daiktai atiduoti i muzėjt 
Beto da šituose ritmuose Į 
taisyta Darbininkų Tary
bos raštinė, Darbininkt 
Spaudos Biuras ir tt.

vas.
Prekių ministeriu liaudies 

socialistas Piešechonovas^
Finansų ministeriu kons

titucinis demokratas Šhu^
novas.

Krasos ir telegrafo mini- • 
steriu socialdemokratas Ne- ’' * 
krasovas.

Švietimo ministeriu kofcf&v
titucinis demokratas prof. 
Manuilovas.

Ministeriu Steigiamajam 
Seimui sušaukti konstituci’ 
lis demokratas prof. Grim- 
mas.

Visuomenės pagelbos mi
nisteriu konstitucinis demo
kratas kunigaikštis Šacboy- 
skis.

žemdirbystės ministeriu 
iocialrevoliucionierius Čer-
novas.

RUSIJOS ARESTOKRA- 
TĖS BUVO PAIMTOS 
BALTON VERGIJON.
Pastaruoju laiku Rusijoj 

)rapuolė labai daug aristo
kračių moterų. Kur jos bu- 
-o dingusios, niekas nežhur 
o, tik šiomis dienomisrėvb- 
iucijonierių milicija pada- 
•ė kratą ir suėmė gaujų 
noterų pirkliautojų, kude 
gaudydavo gražias moteris 
r parduodavo jas Į palestu* 
zystės namus. Pas juos (at* 
•asta daug prapuolusnU®m-< 
erų. Didžiuma iš jų tevo . < 

eis jaunos merginos ir gim- ’ ■■■■ 
nazistės tarp 16 ir 19 
lors buvo ir ištekėjusiu ■ 
:erų. Visos jos buvo 
)lėštos ir svaigalais apašai 
gintos. y

Nauja Rusijos Valdžią 
reikalauja, kad sąjungini**’’ 
kai atsisakytų nuo užkartą^ 
vimo tikslų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
New York ”Forword|pf’ 

atėjo iš Petrogrado tijgpją- 
ma, kad 22 gegužės 
kėsintasi užmušti karėspj& 
nisterį Kerenskį, bet nerafl 
kekė. Piktadariai areateo- 
ti. Jie esą senos valdžios ar 
gentai. * t j....



»
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KUR DĖS DIDŽIUMA SA
VO REZOLIUCIJĄ?

Kaip skaitytojams jau ži
noma, kairiųjų organizacijų 
konferencija Brooklvne pa
gamino dvi rezoliucijas Ru
sijos revoliucijos klausimu. 
Kapsuko šalininkai, kurių 
buvo didžiuma, priėmė Kap
suko pasiūlytą rezoliuciją 
ir todėl ji dabar vadinama 
„didžiumos rezoliucija."Ka
dangi toj rezoliucijoj prira
šyta didelių nenuosakumų, 
Ui mažuma išnešė kitą rezo
liuciją ir pareikalavo, kac 
aįądvi tos rezoliucijos butų 
pąauotos referendumui.

Kapsuko šalininkai bijo
damiesi, kad referendumas 
jų nenuosakios rezoliucijos 
neatmestų, suskato dabar 
UŽ ją agituoti ir užgiriums 
jai rašyti. Kaip tik mažuma 
savo rezoliuciją paskelbė. 
Philadelphijoj tuojau buvo 
sušaukta kapsukinių konfe- 
reneija, kuri nutarė ir pas
kelbė, jog Kapsuko arba di
džiumos rezoliucija yra ge
ra. o mažumos—niekai, šio
mis dienomis buvo Massa
chusetts rajono konferenci
ja. Čia vėl Kapsuko šalinin
kai išnešė rezoliuciją, užgir- 
dami „didžiumos rezoliuci-

Bet pažiūrėkime, į kokią 
balą Kapsuko šalininkai su 
savo rezoliucija dabar į- 
klampojo. Toj rezoliucijoj 
pasakyta:

”Mes pasmerkiame tuos 
socialistus, kurie paturi tė 
buržuazinę valdžią ir karės tę 
Simą, nes, tą valdžią turint 
it imperialistinę karę tęsiant 
greitai vėl pradės karės dikta 
turą viešpataut,bus sumindžio
tos iškovotosios darbininki 
kįesos laisvės, demokratijo.- 
teisės ir kiti revoliucijos lai 
roęjimąi."
Ir—

”Už tat mes visomis spė 
komis pasižadame remti tą re 
voliucijinį Rusijos judėjimą 
remti materialiai ir moralia 
tarptautinius revoliucinius Ru 
sijos ir Lietuvos socialdemo 
kratus, kurie atmeta bendra 
rimą su buržuazijos partijo 
mis.” (Musų pabraukta 
”Kel.” Ed.).
Tuo tarpu gi telegramom 

iš Retrogrado praneša, kač 
Rusijos socialdemokratija 
pripažino reikalingu sueit-’ 
su laikinąja vyriausybe ko 
alicijon, užėmė naujoj mini 
sterijoj šešias vietas ir dirbu 
išvien su kitų partijų atsto 
vąis. .

Taigi dabar ir kįla klausi 
mąs: kur musų kapsukinc 
didžiuma dės savo vado re 
aeliuciją, kuri griežtai drau
džia Rusijos socialdemokra- 
tains „bendradarbiauti su 
buržuazinėmis partijomis?’

Laikytis jie tos rezoliuci
jos dabar jokiu budu negali 
nes pats gyvenimas parodė 
kad ji klaidinga, kad Rusijon 
revoliueijonieriams gali til 
aplinkybės diktuoti, o ne 
Kapsukas.

Jie negali dabar tos rezo 
liucijos laikytis ir todėl, kac 
jos laikydamiesi jie dabai 
negalėtų siųsti Social-De 
mokratų Partijai aukų, ka
dangi sulyg tos rezoliucijo? 
Rusijos socialdemokratai, 
inėję koalicijos ministeri- 
jon, jau „bendradarbiauja 
su buržuazijos partijomis.’ 

Pagalios jie negali tos re
zoliucijos laikytis ir todėl 
kad sulyg jos dabar reikia 
jau pasmerkti visus Rusijon 
revoliucijonierius ir vyriau
siąją jų Tarybą, pasmerkti 
visą revoliucijos judėjimą, 
kuris priėjo prie koalicijos 
su „buržuazijos partijomis.” 

Matot, prie ko mušiškiai 
„radikalai” su Kapsuko re
zoliucija priėjo!

Pažiūrėsime, ką jie dabar 
darys.

v

JAU VYKDO „DEMO
KRATIZMĄ.” 

Pittsburge uždraudė pra
kalbas ir mitingus.

•Amerikos kapitalistiškoji 
valdžia, paskelbusi karę 
prieš „kaizerio despotiz
mą,’’ pati pradeda elgtis ar
šiau da už kaizeri. Vokie
tija kariauja jau treti me
tai, bet socialistų mitingų da 
nedraudžia, o Amerika vos 
tik paskelbė karę—ir susi
rinkimai jau draudžiami.

štai iš Pittsburgo 
prisiųsta s! 
simas 
viams,’’ kur rašoma:

"Koncertas ir prakalbos, 
ką rengė 6-ta kuopa Liet. S<x?. 
Sąjungos, Apollo salėj, South 
Sidėj, neįvyko.

”6 d. gegužės policija užd<:- 
rė susirinkimą, kaip tik žmo
nės pradėjo rinktis. Mat, ’ve 
ri’ žmonės lietuviai pakišo sa
vo tamsų (įcžuvĮ, kad policijų 
laisvę apžajtų.

"Pora laisvės draugų paty
rė tat, ir mes žinom, kokios j 
rūšies žmonės skundė mus 
meluodami policijai.

”Policija dabar nepavelia:. 
South Sidėje daryti mitinge 
dėl šviesos. Tik dėl kvailinime 
ten tūli žmonės galės mitingus 
daryt ir įžangas imti, kad ii 
nedėldieniais... O šviestis, tie 
sos skelbti—nevalia.

■‘Darbininkai ir Darbinin
kės! Bukim budresni ir apsi 
žiūrėkim, į kokią nelaisvę mu.- 
veda musų valdžia su pagelbc 
mūsiškių šnipų-skundikų! Ne 
nulenkim savo galvų! Nenu 
leiskim rankų! Visi, laisvės i: 
tiesos mylėtojai, su didesne t 
nergija spieskimės, vienyki 
mės, pasidalinkime mintimis.

"Mus valdžia apskelbė karę 
’už žmoniškumą' (’for human 
ity’), ir jau darosi bjauriau 
sias nežmoniškumas. Darbi
ninkai amerikiečiai jau stoj: 
prieš nežmoniškumą, ir mes 
lietuviai, eikime kartu. Budė 
kim, kad šita nedoriausioj i ka 
rė, ryjanti mus spėkas ir gy- 
vasčius, neprarytų visai muši; 
smegenis ir skūrą su kaulais 1 
Kad neprarytų paskutiniu 
liuosybės trupinių! Bjauriau 
šia 'krikščioniška veidmainys 
tė’ tai tas sakymas, kad Ame 
rika kariauja ’už demokratiją.' 
Už naują baudžiavą, kaip pa 
sakė mokslinčius C. Hotson,— j 
už kelių kapitalistų diktatūrą 
o ne už demokratiją.”

spaudimas 
Visiems

mums 
pfane- 
Lietu-

IŠPAŽINTIS NIEKO 
NEREIŠKIA.

Tūlas P. L. klausia kuni
gų organo „Draugo,” ar 
duotas per išpažintį priža
dėjimas daugiau „negrie- 
šyt” yra prisieka, ar ne? Ar 
padarius tokį prižadėjimą 
reikia daugiau saugotis nuo 
piktų darbų, negu to visai 
nežadėjus?

Kunigų laikraštis duoda 
ant to šitokį atsakymą.

"Prisižadėjimas nebegrįž
ti Į nuodėmę 
Nedarusiam
reikia vengti nuodėmės lygiai 
taip pat kaip ir davusiam. Į- 
puolimas į nuodėmę 
žinties prižado nėra 
nuodėmė, negu tam 
prižado nedavęs.”
Vadnasi, pats kunigų or

ganas sako, kad išpažintis 
nieko nereiškia. Ji neužde
da ant žmogaus jokios atsa
komybės už blogus darbus. 
Ir po išpažinties nuodėmė 
pasilieka tokia pat, kaip be 
išpažinties. (Žiur. „Drg.” 
„No. 111.’’).

nėra prisieka. 
tokio priežade

po išpa- 
didesnė 

kuris to

Kam pakenčiat.
Jei drasko krutinę nagai, 
Jei kūną sunkina vargai, 
Jei laisvę suvaržo priešai — 
Tai kam pakenčiat 

draugai !
L. Studentas.

KODĖL DIDŽIUMA Už 
KAPSUKĄ?

Kaip žinia, pakol Kapsu
ko Amerikoj nebuvo, socia
listų spaudoje ir organiza
cijose buvo gražus sutiki
mas. Kapsukui atvažiavus 
kilo ginčai ir didžiausi nesu
tikimai. Nors visiems aiš
ku, kad tų nesutikimų prie
žastis buvo Kapsukas, te- 
čiaus didžiuma sąjungiečių 
pritarė Kapsuko nuomo
nėms. Kodėl? "Naujienos” 
tą klausimą atsako taip:

”0 tai dėlto, kad jos yra 
charakteringos dar neišsilavi
nusiam, nesubrendusiam soci- 
lizmo judėjimui. Pas lietuvius 
socializmo judėjimas, kaip vi
siems žinoma, yra dar jaunas. 
Subręsti jisai dar nesuspėjo, 
—nors tatai suprantama, ne
reiškia. kad jisai užsitarnautu 
tu paniekinimų. kuriais ji 
stengiasi diskyedituot klerika
lai ir tautininkai. Pastarųjų 
srovės yra daug senesnės, 
bet subrendimo jose dar ma
žiau. Jos yra nesubrendusios. 
o sutręšusios. Lietuvių socia
lizmas. galima tikėties, ateity
je išaugs iš savo jaunystės 
klaidų ir ydų, o klerikalų ii 
tautininkų srovių kupras tik 
grabo lenta teišlygins.

”Jeigu musų socializmas 
šiandie da yra toli-gražu neto 
bulas. tai reikia atsiminti, kac 
anksčiau jisai buvo dar neto 
bulesnis. Paimkime ilgą LSS 
spyrimąsi prieš Įstojimą į So
cialistų Partiją, Paimkite L 
S. S. vadų nenorėjimą daly 
vaut visuotiname seime, paim 
kitę keistus LSS organo užsi
puldinėjimus ant 'privatini: 
laikraščįų.’ paimkite LSS. ra 
jonų rezoliucijas ir ’Kovos’ ra 
šymus apie tautos namą,’ pa 
imkite sąjungiečių atsinešim; 
link—SLA..—vis tai buvo arb; 
tebėra klaidos socialistų takti 
kos žvilgsniu.

”Ir visuomet 'Naujienų’ re 
daktorius su tomis klaidomis 
kovojo.

”Tie-gi sąjungiečiai,. kuru 
stojo už tą klaidingą taktiką 
beveik visi susispietė apie V 
Kapsuką, kada jisai paėmė 
savo rankas LSS. vairą.” 
Komentarų prie to turbut 

nereikia.

KUNIGŲ ORGANAS. 
MELUOJA.

Kunigų organas „Drau 
gas," rašydamas apie p. Bu
lotos atsisveikinimą su a- 
merikiečiais, 111-tame save 
numeryje sako, kad p. Bu
lota—

"čionai buvo atkeliavęs au
kas rinkti ne nuken tėjusiems 
nuo karės lietuvių sušelpimui 
Socialistų fondas, kurin jis 
aukas rinko, Bulotai mokėję 
riebią algą.”
Jeigu „Draugas” nenori 

likti melagium, tai tegul ji
sai paskelbia prirodymą 
jog „socialistų fondas” mo
kėjo Bulotai „riebią algą.’ 
Jeigu klerikalų organas pri- 
rodys faktais, kad jis sake 
tiesą, „Keleivio” redakcija 
duos $100.00.

Jeigu „Draugas’’ faktų 
nepaskelbs, tai noroms-ne- 
noroms jisai turės prisiimti 
melagio vardą.

Bet mes iš kalno žinom, 
kad jis meluoja, nes Bulota 
neėmė nei cento algos.

GOMPERSO ŽIOPLU
MAS.

Atžagareivis Gompersas. 
Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas, nusiuntė 
Rusijos Darbininkų ir Ka
reivių Tarybai ilgoką tele
gramą, kurioje jis „moki
na" Rusijos revoliucijonie- 
rius, kaip jie turi elgties, 
kad neužkenkti sau ir... są
jungininkams. Jisai pasa
ko Rusijos revoliucijonie- 
riams, kad tie elementai, ku
rie dabartiniu laiku nori 
taikos, tai „kaizerio šalinin
kai.”

Užsimanė mat kiaušinis 
mokinti vištą.

jusi viešpataujančiais
sluogsniais ir, jais rernda- 
masisi, vergia tą skelbiamą
ją asmens laisvę.

Prakilnios dvasios žmo
nės. matydami nelygybę ir i 
skriaudą, eina griauti netei-! 
sybės pančių, keldami visų 
pirma pačius skaudžiamuo
siuos ir slegiamuosius ir ža
dindami jų susipratimą. Kį- 
la pastangų pasileisti iš var
žymų, gimsta kova už lais
ve. Kol neteisvbės, naudo- w v 7

jimo ir skaudumo numany
mas yra įsišaknijęs tik ats
kirose visuomenės grupėse 
ir sluogsniuose, kova už lai
svę dažniausiai nepasiseka. 
Bet taip eina žmonijos pa
žanga. Ir kada gimusios i- 
dėjos išsiplečia plačiai, api
ma visus, bent daugumą, ta
da griūva sena tvarka ir 
gimsta nauja, tobulesnė.

Kaip buvo Rusijoje prie 
senosios tvarkos, mes visi 
esame gerai savu kailiu pa
tyrę.

Ir mes lietuviai buvome 
skaudžiami, slegiami ir var
žomi ne tik kaip atskiri val
stybės piliečiai, bet ir kaip 
tauta, pavergta, paniekinta, 
supančiuotk. Būdami vis: 
ligi gyvo kaulo demokratai 
būdami patys visi darbo 
žmonės (rankų ir proto), 
mes geriausiai ir giliausiai 
jautėme Rusijos biurokrati
nio despotizmo leteną. To
dėl įvykusioji atmaina—nu
griovimas despotinės val
džios ir iškovojimas laisvės 
—mums ypač yra supran
tama ir brangi.

Sušvito laisvės saulė. Tos 
aukos, kuriomis nuklotos 
jos kryžiaus takas, brangios 
ir atmintinos-

Ši didžioji Rusų revoliuci
ja mums pamoka, kad ii 
mes pasieksime savo atski
rų tautos laisvės idealų tik 
tada, kada tos laisvės idėja 
isigvvens mumyse visuose.

Lai nebežūva iškovotoj i 
Rusijos laisvė! Ji yra spy
ris ir visos žmonijos ir mu
sų tautos laisvei.

L. Noreika.

Sutrupėjo Rusijos despo
tizmo stabas ir sutruko tie 
pančiai, kuriais buvo sukau
styta visa kas gyva. Vie
nas tik mostelėjimas, kaip 
pasakoja.—ir štai nusmego 
žemėn, praeitin senoji biu
rokratizmo. rekcijos ir prie- 
vators tvarka! Rusų nevar
žomas carizmas, kurs rodė
si toks galingas, vienu upu 
trenktas, sudrebėjo ir subi
rėjo į skeveldras, kaip ta ga
liūno stovyla molio kojomis.

Viena tik savaitė—ir di
džioji Rusijos revoliucija 
nušlavė senąją valdžią; nu
šlavė ją taip greitai, neti
kėtai ir taip lengvai. kaip ji 
buvo sugedusi, supuvusi.

Raudona revoliucijos vė
liava plėvesuoja mieste — 
gatvėse ir namuose. Visų 
veidai linksmi, skaistus, nu
švitę, bet rimti. Visi jau
gia valandos svarbą. Visi 
džiaugiasi, pasijutę laisvi. 
Biurokratizmo ir jos sargo 
palicmano letena nebe- 
gniauš sąžinės, nebečiaups 
burnos, nebeslopins pasiri- 
žymų ir norų. Nieks nebe
nori senosios tvarkos, nieks. 
Taip ji buvo visiems įkyrė
jusi! Nuo tų patamsių pa
jėgų nusisuko be širdgėlos 
net tie, kuriuos buvo iškėlu
si senoji tvarka ir kuriais ji 
tarėsi atsiremsianti.

Įgytoji laisvė gaivina vi
sus. Ji daugina energiją 
darbuoties ir tvarkyties 
nuojai, teikti naujas gyve
nimo sąlygas ir formas; ji 
didina pasiryžimą nebepa
leisti iš rankų to. kas jau į- 
gauta. ginti tą laisvę, net 
gyvybės nesigailint.

Kad ir greitai griuvo ši 
kartą senoji Rusijos tvarka 
be didelio pasipriešinimo, 
bet reikia atminti, jog tokių 
.didelių rezultatų ne iš kar- 
.to pasiekta. Reikėjo ilgo 
laiko, didelių aukų ir daug 
kovos. Jau visas šimtmetis, 
kaip susipratusieji Rusų vi
suomenėj skleidžia laisvės 
mintį ir deda nemažas au
kas už ją. Rusijos revoliu
cija aiškiai rodo, jog ir re- 
voliuijai reikėjo ilgos ir di
delės revoliuijos. Kiek jau 
dėlės revoliucijos. Kiek jau 
senoji tvarka! Atminkime 
dekabristus, liaudininkus. 
1905 metus. Tai patys di
dieji atsitikimai. O kiek 
laisvės kovotojų, kas metai 
buvo uždaroma į kalėjimus, 
varoma į katorgą, tremia
ma! Neskaitant pačių rusų, 
kiek ir lietuvių galvas yra 

, padėję toje kovoje, kiek v- 
ra musų veikėjų kaulų su
puvę Sibirijos taigose ir ka- 
targos urvuose.

Įsižiūrėję į šią ilgą ir var
gingą kovą su absoliutizmu 
ir palyginę ją su šių dienų 
atsitikimais, pamatysime, 
kad tai ta pati kova, laimin
gas jos galas. Tik ji pir
miau nepasisekdavo, o da
bar taip, palyginti, lengvai 
pasisekė. Delko? Laisvės 
dvasia, kaip kiekviena idėja, 
ne iš karto įsigauna plačiai, 
bet auga palengva, pagau
dama pirma atskiras gru
pes, atskirus sluogsnius, kol 
paskui apima visą visuome
nę.

Taip buvo visur ir visuo
met. Net pati sunkioji 
žmogaus spaudimo ir nau
dojimo forma—vergija iš
nyko ne iš karto, pajutus 
žmogaus lygią asmens ver
tybę. Ir šią dieną vergija 
nėra dar visai išnykusi, tik
tai ji yra pakeitusi savo iš
vaizdą. Žmogaus asmuo 
principu laikomas yra lais
vu, bet vergia jį ekonomi
nės aplinkybės. O valsty
bės politikos tvarka, jeigu 
ji yra despotinė, kaip kad 
buvo lig šiol Rusijoje, nei 
tik nepadeda išpančiuoti so-1 mos priguli patiems savinin- 
cijalinių pančių, bet, susidė- kams, ne agentams. Tūli jų 3

Dar apie Dodson, La. 
Fermas.

I
"Keleivio” 15-tam name- 

ryje tilpo iš Dodsono, La.. 
korespondencija apie tenai- 
tines farmas. Kai kurie 
„Keleivio” skaitytojai to
mis farmomis pradėjo inte
resuotis 5r teirautis. Vie
tos farmeris, A. Žemaitis, 
duoda šitokių paaiškinimų:

1. Oras Lousianos valsi- 
j’oj labai malonus, pietų vė- 
jalis pučia žiemą ir vasarą 
Paukščiai čiulba ir gyvulia’ 
ganosi per apskritus metus.

2. Vanduo minkštas ir ge
ras, veik toks pats kaip Lie
tuvoje.

3. Žemė gera ir derlinga: 
auga viskas be skirtumo ii 
galima sėti kelis kartus į 
metus. Pavyzdžiui, perei
tais metais aš paprastas 
bulves sodinau 20 sausio, c 
kasiau 25 kovo. Birželio 1 
toj vietoj sodinau saldžia- 
sias bulves ir pinacus, ku
riuos nukasiau 28 rugpjū
čio ir 7 rugsėjo pasėjau avi
žas. Taigi galima sėti du- 
tris kartus ant metų. Kopū
stai ir batviniai, kurie ilgiau 
noksta, užauga du syk. Ki- 
:as daržoves galima nuimti 
tris syk.

4. Labai patogi vieta gy
vuliams auginti, ypač kiau- 
ėms, kurios veik nieko ne
kaštuoja.

5. Galima gauti ūkių su 
triobomis, ir su mišku, kaip 
patinka. Žemės akras kai
nuoja nuo $5 iki $35. Far-

veidžius vergijoj, kurie dir
bdavo už dyką, kaip gyviu 
’iai, bet vergiją panaikinus 
juodukai pradėjo iš čia bėg
ti ir didelių farnių savinin
kai liko be darbininkų; nuo 
to laiko čia pasidarė gera 
proga įsigyti farnią.

6. Ūkę čia galima pradėti 
turint apie $500. Reikia 
truputį įmokėt, o likusius 
paskui galima po biskį išmo
kėti. Žinoma užmokant gu 
tavais, galima pigiau nusi
pirkti. žodžiu sakant, pra
džia ir neturtingam žmogui 
čia nesunki.

7. Ant rendos arba ant pu
sės šituo laiku jau pervėlu. 
Norint gauti žemės nuomon 
(ant raudos)arba ant pusės, 
čia reikia atvažiuoti apie 
Kalėdas, nes per žiemą čia 
žmonės laukus aparia, kad 
pavasariui butų viskas jau 
gatava.

8. Čionai gerą pelną bu
tų galima pasidaryti įsitai
sius lentų piovyklą, nes čia 
triobas stato iš lentų, o gau
ti jų nelengva. Iš pradžios 
mes galėtumėm duoti me
džių, kad nors menką pas
tačius pastogę, o paskui ga
lėtų daryti labai gerą biznį.

9. Girių čia yra ant kiek 
vienos farmos. Man da ne
teko matyt farmos be miš
ko. Paprastai pusė yra dir
bamos, žemės, o kita pusė 
arba ir daugiau — miškas.

10. Namą pastatyt čia ne
sunku. Dviejų kambarių 
namuką iš prastų lentų du 
vvrai gali sukalti i tris die- 
nas. Mat šiltos triobos čia 
nereikalingos. Lentų 1,000 
pėdų kainuoja $12.

11. Rakandus vežtis iš 
Massachusetts ar kitų šiau
riniu valstijų neoatartinai- V v A
nes mediniai ir geležiniai 
daiktai čia nelabai brangus. 
Patalines ir drabužius gali
ma paiimti su savim, kiek 
veža su tikietu už dyką. Va
žiuojant susitarus keliems, 
geriausia pasisamdyt visą 
vagoną, tai pigiau apsieis.
Dodson, La., yra nedidelis, 

bet dailus miestelis; yra še
šios krautuvės ir viena ap- 
tieka. Čionai atvažiavus 
mane nesunku surasti: ko 
tik paklausi, kiekvienas pa
rodys ir atves pas mane ar
ba pas kitus lietuvius. Mes 
kiekvieną savo viengentį pa
sitiksim su didžiausiu džiau
gsmu ir patarsim, parody
sim, kas ir kaip pradėt.

A. žemaitis, 
BOX 43, Dodson, La.

t 
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Kanklės — tai pirmutinis 
periodinis muzikos leidinys. 
Leidžia jį So. Bostono Lie
tuvių muzikos konservatori
ja, o tvarko p. M. Petraus
kas. Pirmutiniam numery
je telpa p. Petrausko kom
pozicija „Aras”— mišriam 
kvartetui ir pianui. „Kank
lės” ketina eiti kas mėnesį. 
Jas galima užsiprenumeruo
ti visiems metams. Kainuo
ja tik SI. Atskirų gi nume
rių, kurie išeis ateityje, kai
na pažymėta po 40, 50 ir 60 
centų. Rašydamas mums a* 
pie šį numerį, gerbiamasis 
musų kompozitorius sako: 
”Pas mus tokių kvartetų 
kaip ir nebuvo, nes visi 
kvartetai parašyti ’a capel- 
la, ’o čia jau ir piano paly
dėjimas yra... Leidžiu, kaip 
jus patįs suprantat, ne dėl 
pelno, o iš reikalo, nes muzi
kos veikalai reikalingi, kad 
ir mažam musų skaitliui.” 
Taigi musų muzikos mylė
tojai gali pasidžiaugti susi
laukę savo kalboje jau pe
riodinių muzikos leidinių ir 
turėtų tą darbą kiek galė
dami remti. Adresas toks; 
M. Petrauskas, 395 West 
Broadway, South Boston, 
Mass.

Pažinkime Socializmą — 
tai knygelė, kurią klerikalų 
spauda plačiai reklamuoja 
kaipo geriausius savo argu
mentus prieš socializmo mo
kslą. Parašė ją tūlas P. G., 
o išleido "Darbininkas.” 
Knygutė turi tik 15 skaity
mo puslapių ir, supranta
mas dalykas, socializmo iš 
jos pažinti ’ negalima. Jos 
tendencija yra parodyt skai
tą tojui, buk socialistai yra 
priešingi tikėjimui, tuo 
tikslu ji prikimšta kupina 
atskirų Socialistų sakinių ir 
išsireiškimų apie tikėjimą. 
Iš atskirų sakinių galima iš
vesti, kad „Darbininkas” 
taip pat yra priešingas tikė
jimui ir net Dievo nepripa
žįsta. Tečiaus sakomos 
knygutės autorius ir atski
rais sakiniais lošdamas ne- 
prirodo, kad socialistai bu
tų tokie baisus tikėjimo 
priešai, kaip kunigai pap
rastai sako. Jisai negali 
pri rodyt socialistams nei 
vieno tokio šlykštaus žodžio 
prieš tikėjimą, kokiais kuni
gai paprastai šmeižia soci
alizmą ir socialistus. Jeigu 
musų priešininkai tik tiek 
argumentų prieš socializmą 
teturi, tai jau geriau su jais 
ir nesirodytų.

Apie religijos pradžią ir 
jos reikalingumą. Parašė 
kun. Židanavičius, Amster
damo lietuvių klebonas, iš
leido "Darbininkas.” Šita 
knygutė tur būt geriausia 
parodo musų teologų „mok
slo” nuosakumą. Autorius 
čia trumpais bruožais nu
piešia dangaus paveikslą su 
jo žvaigždėmis, saule, mė
nuliu, ir sako, jog tie daik
tai parodė žmogui, kad yra 
Dievas, kuris juos sutvėrė, 
nes „pats protas mums aiš
kina, kad medžiaga pati ne
pasidaro.” Vadinasi, med
žiagą turi kas nors padary
ti , ji—padaromas daiktas. 
Kun. Žindanavičius, mato
mai. neturi nei elementario 
supratimo apie fiziką, jei 
tokias nesąmones gali rašy
ti ir nesisarmatija po jomis 
da savo vardą padėti. Bet 
to da negana. Toliau jis ai
škina, kad "religija yra taip 
sena, kaip senas žmogaus 
ant šios žemės atsiradimas, 
kaip senas yra pasaulis, nuo 
kada jį atidavė Sutverto- 
jas į žmogaus rankas, nes 
Dievas sutverdamas žmogų, 
kartu įkvėpė jam ir pažin
tį savo Sutvertojo.” Aaiš- 
ku kaip ant delno, kad kaip 
tik žmogus ant žemės atsi
rado, jis tuojaus ir žinojo 
kas yra Dievas. Ir tuo Die
vu jisai laikė kartais juodą 
jaufį su balta žvaigžde ant 
kaktos, kartais krokodilių, 
kartais šunį, o kartais ir 
katę. Taigi sulyg kunigo 
Žindanavičiaus „mokslų” iš
eina, kad tikras žmogaus 
sutvertojas gali būt bulius, 
krokodilius ir tt.

, Vaizdeliai. Tokiuo antgal- 
viu "Darbininkas” išleido 
Jono Kmito šešis apsakymė
lius. Knygutė turi 64 pus
lapius ir paviršium žiūrint 
daro neblogą įspūdį, bet tu
rinys toks skystas, toks ber
gždžias, kad sunku ir supra- 

. sti, kam tokius raštus leis
ti. Autorius kiekvienoj sa
vo apysakaitėj nori vis pa
šiepti pirmeivius, socialis
tus, „raudonus kaklarai- 
šius” ir net literatus, bet pas 
jį visa tai išeina taip nevy
kusiai, kad skaitant prisi
eina gailėtis ne tų pajuokia
mų jo žmonių, bet jo paties, 
jo norų ir jo negalėjimo.

Didesnis, negu Hinden- 
burgas. Parašė apstinentas, 
išleido „Darbininkas.” Yra 
mažiutė brošuraitė, be tam 
tikrų viršelių, kaina 3 cen
tai. Tuo didesniu už Hin- 
denburgą „didvyriu” auto
rius vadins kun. kuris pla
tina blaivybę. Parašyta la
bai prastai.

v ' '
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IMI Amerikos lietuvių judėjimas H
MINERSVILLE, PA. 

Juodoji kunigų armija norė
jo suardyti vakarų.

Moterų Progresyvio Su- 
sivienymo 36 kuopa čia ren
gėsi pastatyti scenoje "Ka
rės Tragediją.” Veikalas pa
imtas iš rusų-japonų karės 
ir dabartinės karės atsitiki
mų ir šiam momentui, kuo
met visa Lietuvos žemelė 
nudažyta nekaltų žmonių 
kraujais ir ašaromis aplai
styta, labai tinka. Moterjs 
nutarė tas karės baisenybes 
perstatyti gyvais paveiks
lais 15 balandžio.

Pradėjus aktoriams mo
kintis, už dviejų mėnesių 
moteni kuopa išsiėmė iš 
miesto ir leidimą, kad va
karui niekas negalėtų kliu
dyti.

Ant nelaimės, tečiaus po 
kiek laiko mirė miesto gas- 
padorius, o naujas majoras 
apie duotąjį leidimą nieko 
nežinojo. Bet jam tas ir 
nerūpėjo—kas ką lošia, te
gul sau lošia. Ir viskas bu
tų pavykę gerai.

Bet'yra gaivalų, ką lais
vės neapkenčia, ką nekenčia 
pažangaus žmonių judėji
mo, remia viešpataujančią 
klesą ir laimina surengtą 
jos karę. Tie gaivalai—tai 
juodoji armija, tai Romos 
agentai su savo tamsia j a 
spėka—vyčiais. Vietos "dū
šių ganytojas” 15 balan
džio, tą pačią dieną, kurios 
vakare turėjo būt minėte- 
sai vakaras, pašventė visą 
savo pamokslą gąsdinimui 
žmonių, kad neitų į jokius 
susirinkimus, į jokius ^įs
tatymus, i jokias prakalbas, 
kurios tik veda žmonės prie 
supratimo ir apšvietos. Įsa
kė net jiems atsišaukimų 
neimti Į rankas, laikraščių 
neskaityt, kuriuos ne jis pa
duos. Ir į prakalbas, susi
rinkimus ir teatrus galima 
eiti tiktai į tuos, Į kuriuos 
jisai lieps eiti, tai yra kur 
jis pats žmones mulkins.

' Kuomet moteris paėmė 
minėtąjį veikalą mokintis, 
Jungtinių Valstijų karė 
prieš Vokietiją da nebuvo 
paskelbta, todėl ir valdžia 
tuomet prieš jį nieko netu
rėjo. Bet dabar dalykai 
virto kitaip. Amerika įsi
vėlė karėn ir agituoti prieš 
karę jau nevalia. Todėl mu
sų juodoji armija ir pradė
jo darbuotis, kad vakarą 
suardžius. Negana to, kad 
kunigas per pamokslą už
draudė žmonėms perstaty- 
man eiti, da ir policijai bu
vo įskųsta, kad čia bus agi
tacija prieš karę. Juodoji 
musų armija tikėjosi, kad 
moteris da ir leidimo neturi 
nedėlioję vakarą rengti. 
Taigi vakarui atėjus prie 
svetainės durų prilapsėjo 
vyčių ir laukia išsižioję, ka
da čia policija pradės vary
ti publiką iš svetainės, kada 
areštuos komitetą, kad ga
lėjus pakelti lermą ir pas
kui iš juodo savo darbo per 
nešvari^ savo spaudą pasi
džiaugti.

Bet veltui vyčiukai žiop
sojo. Publikos prisirinko 
kupina svetainė, privažiavo 
žmonių iš Shenandoahrio, 
Mahanoy City, St. Clair ir 
kitų apielinkių. Tečiaus po
licija nieko neareštavo ir 
vakaro nedraudė. Tiesą, 
patį veikalą patarė nestaty
ti, bet kadangi aktoriai bu
vo išmokę kitų dalykų ir 
programą turėjo gana pla
tų, tai vakaras likos išpildy
tas ir visi buvo labai paten
kinti. Juodosios armijos 
pastangomis vakarą suard- 
dyti publika baisiai pasipi
ktino ir musų Romos agen
tas daugiau sau užkenkė, 
negu naudos padarė.

Nuo vakaro moterims at

liko, rodos, gražaus pelno 
ir kiekvienas centas bus su
naudotas apšvietei.

Nešvarus kunigo ir jo 
vyčių darbas moteris taip 
sujudino, kad greitu laiku 
jos ketina pastatyti tokį 
veikalą, kuris nebus prie
šingas valdžios politikai, 
bet parodys daug juodų ku
nigijos darbelių. Tai bus 
atlyginimas musų prabas*, 
čiui už jo "pasidarbavimą” 
šitam moterų vakarui.

J. Ramanauskas.

MUSKEGAN, MICH. 
Drg. Stilsono prakalbos.
Gegužės 3 d. čionai įvy

ko LSS vietinės kuopos su
rengtos prakalbos. Kalbė
jo L. S. S-gos keliaujantis 
organizatorius d. J. V. Stil- 
sonas. Kalbėtojaus kalba 
temoje "kapitalistų įtekmė į 
darbininkus” padarė į klau
sytojus tokį įspūdį, kad nei 
vyčiai savo šlamštuose nie
ko nesako, negalėdami iš
kreipi aiškiai pasakytos tei
sybės.

Lietuvių Muskegane ne* 
perdaugiausiai tesiranda, 
bet į prakalbas atsilankė ne 
mažas būrelis ir tarpe jų 
darbininkų susipratimas la
biau likos sutvirtintas.

Kalbėtojas savo prakal
bos pabaigoje prisiminė a- 
pie reikalingumą organi
zuotiems darbininkams tu
rėti savo namą. Tuo tikslu 
parinkus aukų, surinkta 
$30.80. Aukavusiųjų var
dai tilps "Kovoje,” tuo tar
pu aukavusiems tariame 
širdingą ačiū.

Geg. 12 d. LSS. vietinė 
kuopa turėjo surengus pa
silinksminimo vakarą. Nu
sisekė ne blogai. Ypač su
sirinkusioji publika pagirti
na už gražų elgimąsi.

Sakalėlis.

CLEVELAND, OHIO. 
Drg. Stilsono prakalbos.
Gegužės 12, 13 ir 14 dieną 

drg. Stilsonas laikė prakal
bas, taipgi rinko aukas LSS. 
namui. Per visus tris vaka
rtis kalbėjo ypatingai dar- 
binykišku žvilgsniu, prives- 
damas, kaip darbininkai tu
ri kovoti su savo išnaudoto
jais. Smarkiai užkirto da
bartinės žmonių skerdynės 
palaikytojams — juodosios 
Romos agentams, kapitalis
tams ir kitiems žmonių 
kraujo siurbėlėms. Kalbė
tojo nuomone, tokiems ku
riozams turi ’out pastatyta 
griežčiausia musų kova, ku
ri užgniaužtų panašių gai
valų galybę amžinai. Betgi 
reikia pirmiau darbinin 
kams susiorganizuoti į LS. 
S., o jau paskui prieisime 
prie tikslo.

Teatras.
Gegužės 12-tą dieną po 

trumpos drg. Stilsono pra
kalbos LSS. 4-čios kuopos 
artistai-mėgėjai statė sce
noj dramą "Pirmoji Gegu
žės." Lošimas nusisekė ne 
blogai; pradžia išrodė kiek 
silpnoka, bet pabaiga pada
rė gerą įspūdį. Pertrauko
se orkestrą griežė įspūdin
gus maršus. Pagaliaus se
kė visa eilė deklamacijų,dai
nų. Deklamacijas pasakė 
ypatingai gerai maži vaikiš
čiai. Pagirtina. Dainavo 
"Mirtos” choras. Pirmu iš
ėjimu sudainuota dvi daine
lės maišytais balsais, gi ant
ru—vienų vyrų choras dai
navo-. Dainos sudainuota 
iš kasdieninio darbininkų 
gyvenimo gerai ir gražiai. 
Ant galo buvo šokiai ir ba
lius lig 12-tai valandai nak
ties. žemės žiedas.

Proletariato galybei apsi* 
reiškiant, visi išnaudotojai 
pradeda dailinti savo kailį.

VVEST FRANKFORT, ILL. 
Keistas apsireiškimas.

Turbut niekur kitur tokio 
apsireiškimo da nebuvo, 
kaip pastaruoju laiku pas 
mus Frankforte. Vedu
sieji vyrai pradėjo karę 
prieš nevedėlius, norėdami 
varu priverst juos apsivesti. 
Nors kokia jiems iš to nau
da butu, tai sunku ir pasa- 
kiti. Žinoma, nieko be 
priežasties. Ženočiai savo 
kovą pamatuoja tuomi, kad 
tik neženočiams pasidėka- 
vojus jie negali su savo 
žmonomis sugyventi ir pri
versti skirties. Persiskū 
ria netik jauni, vos pra
dėję šeimynišką g vtnimą, 
bet ir seniai, kuriems tik 
grabo lenta rupinties reikė
tų. Ar jų argumentas turi 
kokį pamatą ar yra nepa
matuota nesąmone, nema
nau čia gvildenti, tiek tik 
reikia pasakyti, kad divor- 
sai ir tarp lietuvių jau likosi 
kasdieniniais nuotikiais. 
Šeimynose nesutikimai pla
tinasi tarsi kokia limpan
čio ji liga. Už visa tai kal
tinami, suprantama, nevedu 
šieji vyrai, gyvenantieji 
šeimynose įnamiais. Ne
galima sakyti, kad tie bur- 
dingieriai butu nekaltais 
avinėliais. Bet koks biesas 
verčia ženočiams imti ir lai
kyti burdingierius pas sa- 
vę ir savo pačias išstatinėt 
ant pagundos? Kodėl jie 
nusisamdę stubą negal pa
tįs vieni be įnamių gyventi 
—apie tai nepamąsto. Ly
giai nesupranta tie nelai
mingi musų vargšai ir to 
fakto, kad nuo gero vyro, 
aprupinuančio savo šeimy
nos reikalus, nuo išmintin
go ir verto garbės vyro švie
si moteris niekados nesis
kirs, nei savo šeimynos ne
pames dėl jaunikio, šeimy
niškų nesutikimų ir viso 
blogo priežasties ponai šei
mininkai jieškokite visu pir
miausiai pas save ir tose są
lygose, kokiose gyvenat. Tas 
sąlygas sudaro pirmiausiai 
jūsų pačių tamsumas, gir
tuoklystė, doriškas <nususi- 
mas kaip vienos, taip ir ki
tos pusės, nežinojimas savo 
pareigų, veidmaininga mei
lė, apsileidimas, skurdas ir 
nedatekliai. Nedatekliai 
verčia moterį uždarbiauti 
jai galimais budais. Jai tas 
uždarbiavimas neša nelaimę 
šeimynai, tai tos šeimynos 
tėvas pirmiausiai kaltas, 
kad dėl savo tamsumo palai
ko šią supuvusią, prostituti
šką ir piktadarišką kapita
lizmo tvarKą. Versdami ne- 
nevedėlius apsivesti '■visai 
tuomi negalite pagerinti sa
vo gyvenimo padėjimą. Sau
godami moteris nuo apšvie
tos, nežinote, kad iš jų da
rote sau verges, o vergas ty- 
ronui ištikimu būti negali. 
Tai aišku. Skundžiatės, 
kad moterįs girtuokliauja ir 
su burdingieriais gyvena, 
bet ar leidžiate joms pažinti 
kas yra dora ir gražu, o kas 
prasta ir pragaištinga? 
Siunčiate jas į bažnyčias, 
o juk ne kas kitas, kaip tik 
kunigija jums jas tokioms 
išauklėjo.

Nenoriu minėti apie at
skirų šeimynų skandališką 
gyvenimą ir jo purvinimą, 
tokių šeimynų tarpe musų 
tikinčiųjų žmonelių gana 
daug, bet abelnai kalbant iš- 
tikrujų pasišlykštėti reikia 
tokiais gyvenimais. Visai ne
stebėtina, kad tokie gyveni
mai suįra, nes juose nėra jo
kios tvarkos, jokios išmin
ties, jokios meilės ir savo pa
reigų supratimo.

Bet negalima užtylėti ir 
apie tuos "sportus”, kurių 
darbus anksčiau ar vėliau 
priseis visuomenės žiniai 
paskelbti. Vieno tų "spor

tų” elgimosi pasekmėje bu
vo tas, kad tūla musų mote
rėlė savo vyrui padavė nuo
dų, nuo kurių šis butų ir žu
vęs, jeigu nebūtų greit su
teikta gydytojaus pagalba. 
Pati moterėlė pabėgo į Bar- 
rLburg, III., pas savo tėvus, 
bet šie patyrę, kame daly
kas, sugrąžino ją surištą. 
Nejaugi vyras su tokia mo
terių gali gyventi, ja užsiti- 
kėt ir būti laimingu? Ap- 
siveda, nežinodami viens 
kito, gyvena kaip du mirtini 
priešai ir baigia savo gyve
nimą taip pat beprotiškai, 
kaip jį pradėjo. Vieninte
lis šiandien išėjimas iš to
kio gyvenimo, tai persisky
rimas. Ir geriau daro tie, 
ką skiriasi, negu nelikusį 
savo gyvenimą da daugiau 
purvina.

Jums gi ženočiai patariu 
daugiau praleist laiko na
mie je skaitant naudingus 
raštus, šviečiant save ir sa
vo gyvenimo drauges, ko
voti už pagerinimą sav< 
šeimynos būvio, o tuomet ii 
tie "pavojingi" burdingie- 
riai patįs turės apsivesti 
negaudami jūsų pastogėje 
sau vietos.

Norėta išdinamituot 
kasyklas.

Nesenai čia prie CWF. 
Coal Co. kasyklų No. 1 
sprogo nežinia keno pade 
tas dinamitas, bet blėdies 
nepadarė. Taipgi padėta 
dinamito prie boilerių No. 
8. Dinamitas čia sprogda
mas suardė boilerius ir dar
bininkai per 8 dienas nega
lėjo dėlto eiti dirbti, ko. 
boilerius sutaisė.

Darbai kasyklose dabai 
eina gerai, tik gelžkelū 
kompanija nepristato už
tektinai karų, todėl tankiai 
prisieina išdirbti tik pusė 
laiko.

Pragyvenimo branguma; 
neišpasakytas. Įnamiams 
prisieina už burdą mokėt 
po 37 ar 39 dolerius. Gy 
venimas visai eina velniop 

Nepaimamas Verdunas.

PEABODY, MASS. 
Darbai sumažėjo.

Čia yra daug išdirbys 
čių, bet darbai labai šiuonr 
laiku sumažėjo. Beveik vi 
sose išdirbystėse lietuvia: 
užima geriausias vietas ii 
uždirba vidutiniškai. Keli 
lietuviai turi savo namus 
Čia lietuviai pusėtinai apsi
švietę, meta girtuokliavę ii 
tveriąs už skaitymo. Taip 
gi yra ir dvi draugijos, šv. 
Jurgio dr ja jau gyvuoja a 
pie 6 metai, dabar susitvė 
rė nauja Lieuvos Sumi ii 
Dukterų Dr-ja į kurią gal 
prigulėti vyrai ir moteris 
be skirtumo.

F. Vaicenavičia.

BINGHAMTON, N. Y. 
LMPS. 23 kuopos veikimas

Gegužės 12 dieną š.m. Lie 
tuvių Moterų Progr. Susi 
vienijimo 23 |;uopa paren
gė balių su monologais ii 
koncertu. Vakaras gana 
puikiai pavyko. Monolo
guose dalyvavo: poni Tva 
rijonienė, inpersonuodama 
"Beprotį,” atliko puikiai 
Antras monologas "Motinos 
rauda,” J. Čekanauskienės 
atliktas irgi puikiai. Tre 
čias—"prie paminklo.’ p 
E. Vaičaitienė savo gražia 
jausminga kalba, puikiai iš
vaizda ir nudavimais 
sugraudino publiką. Drg 
Brazdžionis pardavinėjo Ii 
teraturą. Publikos buvo ne 
daug. Mat, čionai tą dieną 
buvo didžiosios sorkės—Big 
Barnum & Bailey cirkus.

Moterimsį patartina tan - 
kiaus rengti tokius vakarus

A. M. Makauskas.

TORRINGTON, CONN.
Lietuviai remia Rusijos 

revoliuciją.
LSS i-mam rajonui su-' 

rengus gegužinės prakalbų 
maršrutą, musų vietos LSS. 
240 kuopa, nors silpna, taip
gi prisidėjo ir surengė pra
kalbas 7 d. gegužės.

Kalbėjo d. M. Akelaitis 
apie Rusijos senąją valdžią 
ir revoliuciją, padėjusią ga
lą Romanovų giminės vieš
patavimui Rusijoje. Kalbė
tojui patarius remti revoliu
ciją. kad Rusijos darbinin
kai galutinai savo kovą lai
mėtų, susirinkusioji publika 
suaukavo $18.60. Aukavu
siems reikia tarti širdingą 
ačiū ir pagarbos žodį musų 
broliams už jų darbininkiš
ką susipratimą.

Antru atveju kalbėtojas 
kalbėjo apie darbininkų rei
kalus, aiškiais išparodvda- 
mas viešpataujančios klesos 
šunybes.

Buvo matoma, kad pra
kalba padarė gerą įspūdį.

Paaiškinimas.
"Keleivio” No. 17 kores

pondencijoje iš Torrington 
tūlas korespondentas apra
šė Lietuvių Dienos Komite
tą ir pasmerkė LŠF. vieti
nio skyriaus narius už jų 
apsileidimą. Pykstanti už 
tat žmonės užsipuola dabar 
socialistus, ypač mane, buk 
tai aš esu rašęs tą kores
pondenciją. Aš čia pasa
kau, kad aš, nc-i mano idėjos 
draugai tos korespondenci
jos nerašėm, ir visa LSS. 
240 kuopa su tuo nieko ben
dro neturi, neigi pripažįsta, 
kad toje korespondencijoje 
viskas buvo teisingai apra
šyta. Priešingai, manome, 
kad tai rašė ypata, turinti 
kokį ypatišką piktumą ant 
tūlų jos pasmerkiamų žmo
nių, dėlto prisidengusi lab
dario skraiste kolioja tuos, 
kurie to nėra iš visuomenės 
užsipelnę. Bet tuo keliu 
keršijant ta ypata tik pati 
save pažemino akyse teisy
bę žinančių žmonių.

I. J. Kuliackas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Kun. V. Mikalausko atsis
veikinimas—Kun. J. Kra-
sincko nepasisekimai —Vy
čių prakalbos — Slaptingi 

laiškai.
Kun. V. Mikalauskas at

sisveikino su šv. Juozapo pa
rapija ir 14 gegužės apleido 
Cambridge. Reiškia, negalė
jo padaryti biznio. Mat 
paaiškėjo daug dvasiškų 
slaptybių, nes į parapijonų 
rankas papuolė laiškas ra
šytas Kun. V. Mikalauskui. 
Pas laiškas ir išdavė visas 
jų gyvenimo paslaptis ir 
darbelius. P. B^rtkevičia, 
kol gavo tą laišką į savo ran
kas, užmokėjo $10.00. Bet 
kaip pasakė Kun. Mikalaus
kui, kad toksai laiškas ran
dasi, tai kun. Mikalauskas, 
sakoma, siūlė Bartkevičiui 
$200.00 kad tik jis tą laišką 
sugrąžintu, bet Bartkevičia 
nesutiko i r turbut tas laiškas 
netrukus pasirodys spau
doje, kad visuomenė pama
tytu, jog kas nešioja atbu- 
ą kalnierių, tai to atbuli ir 
darbai.

Cambridgeiaus žmonės 
dabar kalba, kad turbut 
nė vienas doras žmogus nei
na į kunigus.

Dabar paimsime kun. J. 
Krasnicką. Žmonės jo bai
siai nemyli; beveik su visais 
įsipykęs. Kokie jo santikiai 
;u vietos lietuviais, tai pa
bodo faktas, kaip draugijos 
atsiliepė į jo atsišaukimą. 
Nelabai senai Krasnickas iš
siuntinėjo laiškus visoms 
draugijoms, kad 20 d. gegu
žės visos pribūtų į jo baž
nyčią su paroda, nes jis 
rengiąs pagerbimą Ameri

kos vėliavos ir rinksiąs nu- 
. kentėjusiems nuo karės au- 
I kas. Visos draugijos jo laiš- 
i kus pasiuntė į gurbą, o ki
tos ir skaityt neskaitė. Ir 
kad parodžius kunigui da 
didesnį nepritarimą, drau
gijos surengė ant tos dienos 
ir los pat valandos iškilmin
gas prakalbas. Plakatuose 
sakoma:

"Prakalbas rengia katali
kiškos draugijos: Šv. Juo
zapo, šv. Jono Krikštitojo 
N. P. P. Marijos Moterų ii 
Lietuvių Jaunuomenės 
Nors toji diena yra paskirti 
rinkimui aukų visose baž 
nyčiose, bet kadangi mes 
Cambridge lietuviai nepasi 
tikim savo klebonu, net 
ir pirmiau surinktų aukų 
jis da neišsiuntė (reiškia 
Lietuvių Dienoj surinktus 
pinigus tebelaiko prie sa 
ves), tai meldžiam savo au
kas atiduoti šiose prakal 
bose" ir tt.

Kaip gyvenimas parodo 
Cambridgeuje lietuviškiem, 
kunigams nesiseka. Kun 
Krasnickas dar laikosi šiai] 
taip, bet spėjama, kad anks 
čiau ar vėliau jis neišlaikys

Gegužės 13 d. buvo 18-to 
vyčių kuopos surengto, 
prakalbos. Kalbėtojų buvt 
net penki. Pirmu kart teki 
girdėt kalbant plę O.' kaše 
laite. Turiu pasakyt, kad i 
jos gali išeiti gera kalbėtoja 
jeigu daugiau įsigilins į lie 
tuvių politišką gyvenimą 
Dabar gi reikia pagirti nor: 
už tai, kad gražiai iietuviš 
kai kalba. Toliaus k aibėje 
"Darbininko” administrato 
rius Kneižis. Na, kaipo vai 
kas, vaikiška ir prakalb: 
pasakė. Potam kalbėjo Bos 
tono kolegijos studentas Ra 
manauskas. Jis tuoj pasi 
džiaugė, kad Cambridge lie 
tuviai išsigydė nuo "neža 
liežninkų." Bet aš pridur 
siu, kad jeigu Cambridge 
lietuviai išsigydytų da nu< 
Krasnickų ir nuo tokiu Ra 
manauskų, tai tada visiška 
butų sveiki.

Reikia pasakyti teisybę 
kad kolegijos studentas pa 
sakė vienas iš kvailiausi), 
prakalbų. Bet Karosas, pas 
kurinis kalbėtojas, kalbėję 
gana teisingai, nepataikau 
damas jokiai partijai. Ji 
sukritikavo kolegijos stu 
dentą iš visų pusių ir an 
galo priparodė, kad Rama 
nausko visa prakalba buve 
daugiau niekas, kaip tik ko 
šė.

Prie to visko dainavo dt 
So. Bostono bažnytinis cho 
ras. Jo dainos susirinku 
siems patiko.

Venta.

AKRON, OHIO. 
Drg. Stilsono prakalbos.

Gegužės 15 d. čionai buve 
LSS. 244 kuopos surengto; 
prakalbos. Kalbėjo L.S. S 
gos keliaujantis organizato
rius d. J. V. Stilsonas. Jc 
prakalba padarė gerą įspū
dį.

Nors prakalbose žmonių 
buvo mažai dėlto, kad dau 
gelis žmonių dirba dienomis 
ir naktimis ir tik subatva- 
kariais būna liuosi, bet pa
sekmės buvo gana geros. 
Aukų LSS namui suaukau- 
ta $52 doleriai. Prie kuo
pos prisirašė 5 nauji nariai 
Publika labai patenkinta d 
Stilsino prakalba.

LSS. namui be tų minėtų 
aukų dagi kuopa išleidusi 
išlaimėjimui gramofoną ii 
laimėjusi 50 dol. tuos pini
gus paaukavo.

LSS. kuopa rengia vėl 
prakalbas, kurios įvyksian
čios 3 d. birželio. Kalbėsiąs 
d. V. Andriulevičius, Val- 
paraiso universiteto studen
tas.

J. K. Apusotas.

MONTELLO, MASS. 
Iš musų veikimo.

Gegužės 2 d. LTN. Dr-jos 
įvyko prakalbos. Kalbėjo 
drg. J. B. Smelstorius apie 
reikšmę darbininkų šventės 
—Pirmos Dienos Gegužės 
r Rusijos revoliuciją. Pra

kalba tęsės virš 2 valandas 
ir padarė gerą įspūdį publi
koje.

Geg. 6 d. Dr. Matulaitis 
skaitė paskaitą apie džiovą 
ir-gi virš minėtai draugijai.

Geg. 9 — F. J. Bagočius 
skaitė prclekciją apie soci
alizmą.

Geg. 8 d. "Vaikų Žiburė
lio" dr-stės buvo koncertas 
ir šokiai. "Žib." choras 
gražiai padainavo keletą 
dainelių: lietuvių franeuzų 
ir vokiečių kalbose, po va
dovyste komp. Petrausko. 
Buvo deklamacijų ir muzi- 
sos kąsnelių. "Žib." drau
gystei liko pelno $36.47. Į 
šią vaikų draugystę priklau- 
o virš 100 narių. Nedėldie- 
liais r.uo 10-tos vai. iš ryto 
iki 12-tos juos mokina 
komp. Petrauskas dailės 
srityje. Subatomis yra mo
kinama lietuviškos grama
tikos bei istorijos, tik dabar 
lel tūlų priežasčių šis sky
rius tapo uždarytas.

Geg. 6 buvo "Žiburėlio" 
varkytojų mitingas, išrinko 
komitetą dėl susižinojimo 
m drg. J. B. Smelstorium, 
ar jis apsiimtų mokinti vai
kus lietuviškos rašybos irtt

Vietos delegatai džiau
giasi, kad jaunuosius socia- 
istus paimsią į karę po prie
varta (mat, soc. yra pilie
čiai), tuomet ir jie galėsią 
’progresuoti” atbulon pu- 
;en. Tiesa, karės šmėkla gal 
r išplėš iš gražaus socialis- 
ų būrelio keletą veiklių na- 
ių, bet jų idėjos niekas ne- 
unaikins. Likusieji drau

gai dirbs dėl proletarų labo 
su didesniu pasišventimu! 
Todėl veltui jūsų džiaugs
mas; nes tai džiaugsmas 
judošiaus.

Čia tūlas laik*as atgal su
stvėrė iš apie 20-čio narių. 
Lietuvių kiiubas po vardu: 
Franklin Club. Kliuban 
oriimama tik tuos, kurie 
balsuoja už republikonus. 
Na, ir keisti tie kapitalistų 
įgentai—į lietuvių svetainę 
įeina mitingų laikyti, o nu- 
ūsamdė kambarį, kur kynas 
drabužius skalbdavo... Aš 
užklausiau kliubi^io, ko
dėl jie taip daro? Jis paaiš
kino, kad į Lietuvių Svetai
nę socialistai neleisią bač
kutės įnešti!...

Soc. Petras.

CENT. BROOKLYN, N.Y. 
Apgavo.

Pas mane per tūlą laiką 
užeidavo nekoksai lietuvys, 
viena koja jo buvo nutrauk
ta ir tankiai skųsdavosi, 
kad sunku pragyventi. Gel- 
bėdavau jį visokiais budais, 
kada po 10c., kada po 5c. 
duodavau. Vieną kartą jis 
pradėjo prašyt manęs, kad 
aš jam duočiau ką nors ne
šiot po namus pardavinėt, 
nes girdi, bus drąsiau užeit 
pas žmogų. Ką darysi; pri
kroviau knygų apie $10.00 
vertės ir sutariau taip, kad 
jeigu pasiseks jam parduot 
kokią knygą, tad man su
grąžins tiek pinigų, kiek 
knygą prekiuoja, o pelnas 
liks jam. Ir išleidau. Išei
damas jis prižadėjo sugrįžt 
tą patį vakarą. Bet jau. 
praslinko apie 5 sąv; 
kaip nėra nė knygų, nė 
no pardavėjo. Negaila 1 
knygų, bet persergsčrtt 
tus žmonės, kad apstai 
tų.

Jonas BajauČhfte
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šaukia stoti išvien, grieštai dėl taikos Įvy- 
kinimo. Ir mes kreipiamės i musų brolius, 
austrų—vokiečių koalicijos proletarus, ir 
uirm visko vokiečių proletarijatą.
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Vokietį’os Kanciieriaus Kalba

—Hullo, Malke!
- —Sveikas-gyvas, tėve. Tai 
ką, da nepabėgai karvių 
inilžtT

—Sarap. Aš tau, dur
niau,- sakau, kad vyčių ge
nerolui karvės milžti nepri
tinką.

1—Tai kasgi jam tinka, jei- 
IfH Jsrę 3is eiti - 

• -Aa tanų sakau, vaike, 
kad/kpžnas žmogus vainos 
bijosi, bo ant vainos nė ne- 
apsiįurėjai, o cvakt jau ir 
turi kulką galvoj ar kur ki
tur. Nuo jos nei su šoble 
neapsiginsi, kaip kad tai bū
davę senovėj, kada ricierius 
prieš ficierių sustoja, išpu
ltą gąvo krutinės, užsimau
tu Šl)t galvos geležinius 
Pūodįig ir terškina viens ki- 
tąm lobiem per galvas....

Kaip bepročiai.
„į.—Sarap, kada aš kalbu, 
f^n^jjeperirąuk, tik klau- 

indornu, man, tėve, 
aęakų klausyti, jeigu 
nięko geresnio pasa- 

; kyti, tai-tavo karžygiai ma
nęs visai heapeina.
j ;—Matai, kaip tu pats sau 
•prieštarauji, a? Kiek sy
kių tu man sakydavai, kad 

kviskuom reikia indomauti. 
kad dažinojus teisybę, bo 
tik teisybę žinantis gali bū
ti teisingas.

, J —-Tas tiesa, tėve.
—O matai, kaip aš tave 

.sukritikavau, kad ir neturi 
ką daugiau sakyti.

7TBasąkiau, kad reikia 
■ viskuo indomauti, bet tik ne 
• tuo, kas jau .žinoma, kas 
■atgyveno ir kas neturi gy
venime jokios reikšmės.

-—Kaipgi, ai’ tai tu misli-
T<ad nieko neznočija to- 

ijię dalykai, kad senovėje ir 
: vainos buvo daug teisinges- 
<riėš, kaip dabar? Aš tau,vai
ke, ir norėjau prirodyt, ko
dėl aš’ dabar nenoriu eit ant 
vainos, bo mano gyvenime 
tas daug znočija.

- —Ir tik dabar tu, tėve,
tai patyrei kad ir tau pri
sieitų eiti karėn ir atiduoti 
savo galvą; bet kodėl pirma 
to nesupratai, kodėl taip 
pykdavai, kad aš tau saky
davau, jog užsiimi nereika- 

r HgU darbu, organizuoda- j 
mas savo vyčių vaiską.

—Aš, vaike, organizavau; 
juos ne tokiai vainai, kaip 
dabar yra, kur kaip musų 
sųsiędo sūnūs atrašė ir sa
ko, kad žmogus sau nieko 

: nemislydamas eini, o čia ant 
syk žemė pratrūksta ir bai

liausios liepsnos, rodos visa

Į Socialistų ir konservatyvų 
užklausimą, kokiais tikslais 
vokiečiai karia uja, kancleris 

nedavė atsakymo.
Gegužės 15 d. Vokietijon 

parlamente kancleris Beth 
mannHolhveg pasakė nuc 
senai visame pašau j y je lau 
ktą savo kalbą. Laukta vi
sai kitokių kaneleriaus už- 
reiškimų,tikėtasi, kad kanc
leris paduos taikos alyvų ša
kelę, bet nieko panašaus 
Kancleris išdidžiai atsisakė 
ką-nors kalbėti apie taiko: 
išlygas ir propoziciją de 
apkalbėjimo taikos klausi 
mo, ko reikalavo socialistą 
ir konservatyvai. Jis pa 
briežė, kad da ne laikas kai 
bėti apie taiką.

Apkalbėjęs dabartinį ka 
lės stovį ir Vokietijos san 
tikius su neutralėmis vals
tybėmis, kancleris užreiškė 
kad reikalaujama iš jo pa 
aiškinimo vokiečių karės 
tikslo. Dabartiniu momen 
tu. sako jis, duoti tokius at 
sakymus neleidžia šalies in 
teresąi. Jis pasakė, kad nuc 
žiemos 1914-15 metų įvairiu 
partijų tai iš vienos, tai ii 
kitos pusės spiriamas, kač 
viešai paskelbtų karės tiks 
lą, dagi smulkmeniškai. Ii 
kaneleriaus tylėjimo, ta 
viena, tai kita pusė dari 
tam-tikrus išvedimus, prieš 
tuos spėliojimus kancleris e 
nergingai protestuoja. Ji:

neša i padanges viską, ką 
pagavo.

—Tai ir kas? Juk visi 
katalikai taip trokštate dan
gaus, tai galite drąsiai su 
džiaugsmu eiti, nes tos lieps
nos da gyvus numeta Į dan- 
gy.—Niekų man nepasakok, 
vaike, bo aš šiandien negir
tas. Aš norių da gyvent, o 
ne liepsnose mirti.

—Bet organizuodami»vai
ską, palaikydami kapitaliz
mo tvarką, juk jus patįs sau 
dabartinę karę surenget, 
tai kodėl iš jos negalite 
džiaugtis?

—šarap! Tu, vaike, šian-
'dien visai man neduodi šne- 

; kėt, kada aš tave galiu str 
kritikuot.

—Ar tame, kad tau netin- 
| ka eit karvių milžt.

• —Tfu! kad tu kiauriai!... 
Nė žodžio neduoda pasakyt, 
o dą giriasi, ; kad cieilistai 
pripažista .vjilną žodį.

-rTaip, .Socialistai, tėve, 
pripažįsta -.'laisvę žodžio, 
nors nesąmonių nenori klair 
yt, bet nedraudžia niekam 

zalbėt taip kaip tu, tėve, 
molatos su savo "šarap”.

—Olrait, Maike. Kaip tu 
•ian nepertrauksi, tai aš ir 
įesakysiu, tylėk. Aš taip 
norėjau tau viską gražiai 
kaip ant delno išpasakot, o 
:u man maišai, tai kaipgi 
-egali būt pikta?

—Jeigu matyčiau, kad 
■radedi ką nors išmintingo 
rasakot, tai mielu norų klau 
■yčiau.

—Taigi, taigi, aš norėjau 
:au išpasakot, kaip aš da
bar vainos nepripažįstu, 
kaip noriu ant vyčių mitin
go įnešti, kad vyčiams pada
ryt raudoną, vėliavą, vadi
nasi likti jums lygiais, o tu 
tik išjuoki ir kalbėt neleidi.

—Ikišiol, tėve, tavo kalba 
manęs ne juokino, bet dabar 
ką tik susilaikau juokais 
neprunkštalėjęs.

—Kaip tai? Tai tu neno
ri, kad mes liktume cocialis- 
tais, kada jūsų kalbėtojai 
visados ir mums šaukia: 
"vienykitės’’!

—Saukiaęne darbininkus, 
bet ne vyčius. Tas kuris 
stoja po raudona vėliava 
ant amžių turi išsižadėti tų 
tikslų, kokius sau vyčiai 
stato. Joks vytis negali lik
ti socialistu ir kartu būti 
vyčiu.

—Olrait, Maike. Ale ką 
tu sakysi, kada štai čia— 
imk pats ir skaityk—"Dar 

______ bininke", kuris yra vyčiu or 
pįkla atsidarė, išsiveržia ir ganas, o bet rašoma, kad

nieks raudonos vėliavos ne 
niekina, kad kunigai raudo
ną spalvą labai myli, kac 
ir musų daktaras Basanavi 
čia sakė, kad Lieuvos vėlia
va turi būt raudona...

—Parašyt, tai parašyta 
bet ar senai ,ta jiezujiiška 
giesmė giedama?

—čia ne giesmė, ale tikri 
raktai parašyti.

—Ar atmeni, tėve, ką vy
čių organai rašė apie rau
doną darbininkų vėliavą 
metai ar du metai tam at 
gal?

—Kas buvo, tas jau praė 
jo, reikia žiūrėt kas dabar 
yra. j _ ‘ ..
• —Ar žiliai kodėl "dabai 
ąipyra?.. »- -/T
* —Nu, todėl, kad clcllista 

-įsame švietė paima- viršų.
—Ne "cieilistai”, bet so 

cialdemokratai, viso pasau- 
io darbininkų vienybė pra

deda imt viršų, visokių Kai 
iošių ir judošių, kunigų ir 
iuodašimčių kinkos prade 
da drebėti, štai delko jie irg. 
nelyginant žalčiai maino sa- 

. o kailį, mikčiodami sako 
kad jau ir jie visi dabar so
cializmą ir jo obalsius labai 
įerbia. Apie tokius labai 
eisingai pasakė senovės ra 
ų pasakų rašytojas Krylo 
as, rašydamas pasaką apie 

žalti, besiprašanti žmogaus 
:ad jo neužmuštų, nes jis 
(tasai žaltys), numetė save 
■eną kailį ir naujam kailyje 
iau nebus pavojingas. Bet 
žmogus žalčiui atsako: 
Chot, ty i v novoj kožie, no 

‘erdee u tebia vsio tože.” 
Tik tuomet kada matysime, 
’ ad jrermainėt ne vien savo 
kailį, bet ir savo širdį; kuo
met matysime jus tikrai ir 
' u pasišventimu kovojan
čius už visos žmonijos lais
ve, lygybę, brolystę ir meilę, 
už socializmo mokslo Įvyk- 
dinimą gyveniman, tuomet 
tik Įtikėsime, kad ir jus jau 
•nusų draugai ir tada jums 
visiems paduosime savo 
draugišką ranką. Dabar 
cik sau tėve ir pamąstyk, 
kad da nei tu, nei tavo vy
čiai, nei jų organizatoriai 
kunigai Į socialistų eilės 
netinka.

—Su tokiais ožiais nei sė
si, nei pjausi... Ale palauk, 
aš tau da parodysiu, kad 
mes geresni už jus, enivei!

užreiškė, kad jeigu ką-nors 
kalbėjo apie taiką, tai darė į 
viešai parlamente, o Vokie
tijos abelni taikos dėsniai li
kosi išreikšti taikos pasiūly
me, kas buvo visam pasau
liui paskelbta 12 gruodžio. 
1916 m.

Kancleris išdidžiai am 
jalo užreiškė, kad jis nesi
randa įtekmėj nei vienos 
Partijos, nei kairiųjų, nei 
lesintųjų, vien pasilieka 
rankose tautos, kuriai vien 
tik tarnauja, kurios sūnus 
kovoja už tautos būvi, susi 
■pietę aplink kaizerį, juo pa 
dtiki, o jis jais.
Anglija ir Francija priešin

gos taikai.
Pakeltu balsu kancleris 

sušuko: "Pašėlusieji mū
šiai nuo mėnesio siaučia va
kariniame fronte. Visa tau 
ta^ visa savo esybe: minti
mis, siela ir kančiomis eina 
kartu su savo sunais, kurie 
lukaudami savo gyvastį 
avo krūtinėmis, kasdiena 
itmuša anglų ir faraneuzų 
atakas.

"Net ir šiandien nematau 
kad Anglija bei Francija 
norėtų kalbėti apie taiką: 
tos dvi vaistyki nieko iš sa
vo kariškų tikslų neatsiža- 
la, jos trokšta užkariavimų 

pavergimo ir sunaikinimo 
pušų ekonominio gyveni- 
no. Kur buvo tos valdžios, 
kusios mums pasiūlius tai
ką, atvirai stojo prieš pa 
ąulį, kad tąją patrakusią 

įmonių skerdynę užbaigus'.* 
.Ar buvo jos Londone bei 
Paryžiuje? Naujausiu at- 
akymu, koki išgirdau iš 
x)ndono, tai tatai, kad ka 
ės tikslai paskelbti prieš 
lu metu palieka tie patįs.

"Net ponas Seheideman- 
nas"—pridūrė įkandžiai
kancleris—"netikės, kad aš 
galėčiau Į toki apreiškimą 
gražiai ranka numoti. Ar 
iki kas akyvaizdoje tokios 
•^kariniu valstybių pašto* 
zos, kad jos norės keist sa- 
zo programą? Ar akyvaiz- 

, loję tokios musų priešų po- 
,;ičijos turime vėl eiti su tai- 
•;4s pasiūlymais ir išsižudė- 
ii-laimėjimų, musų sūnų ir 
Jrolių krauju Įgytų? Tokia 
ralitika butų priparodymas 
'uodo nedėkingumo didvy- 
šškiems tautos nuopelnams 
’ronte ir viduje šalies. To
na politika nustumtų mus į 
dėkingiausios rūšies darbi- 
linkus jų gyvenimo sąlygo- 
e, pagalios tai butų išsiža- 
lėjimas tėvynės ateities.

Su Rusija nori taikyties.
"Kaslink musų rytinio 

taimyno, Rusijos, jau esmi 
šsireiškęs. Pasirodo, kad 
įaujoji Rusija lyg kad ir 
lorėtų atsižadėti savo gro
bimo plano. Bet ar Rusija 
įorėtų padaryti toj dvasioj 
ntaką ant savo talkininkų, 
o nežinau. Beabejonės, 

•Anglija sykiu su savo talki- 
įinkėmis stengiasi pakinkyt 
Rusiją i savo kariškus ratus 
ii* suardyti visų troškimą, 
gražinti pasauliui taiką

DARBININKŲ ir KAREIVIŲ 
ATSTOVŲ TARYBA

Jau pirmomis revoliucijos dienomis užgriebti. R.). Atėjo laikas liaudims pa- 
Retrapily susitverė Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba. Tarybon Įėjo socialisti
nių organizacijų atstovai, kareivių (nuo 
rotos) ir darbininkų (nuo tūkstančio) po 
vieną delegatą. Laikui einant, Tarybos 

Iškaičius vis augo, nes jon iš Petrapilio ir 
I įvairių kitų miestų prisidėjo vis nauji ir 
nauji atstovai. Tuo budu, Taryba virto 
revoliuiijunierių širdimi. Susidėdama iš 
revoliucijinės liaudies atstovų, Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Taryba liko galingiau
sia visos šalies jėga. Kadangi liaudies Ta- 
.yba pasitiki, tat valdžia (kurios tarpe tik 
vienas musų draugas , A. Kerenskis tėra) 
ir šalies turčiai su ja kuorimčiausiai priva
lo skaityties. Dar daugiau. Kadangi visą 
revoliuciją padarė, pačią dabartinę vyriau
sybę pastatė darbo liaudis, tai jos valios 
įeiškėja D. ir K. A. T. visiems šalies galin
giesiems tiesiog įsakymų duoda. Juk tos 
lai vės, kurias, laikinoji vyriausybė paskel
bė, tai ne naujos valdžios malonė: tų lais
vių paskelbti pareikalavo Taryba, o val
džia, nors ir ne visai pilnai, turėjo tuos rei
kalavimus išpildyti. 8 vai. darbo dieną, tai
kos kameras—pramonininkai sutiko duoti 
darbininkams lik tuomet, kai Darbininku iiv 
Kareivių Atstovų Taryba to griežtai iš tur
čių pareikalavo.

Istorinės vertės dokumentu reikia 
skaityti ir kovo 14 d. (seno kaiencl) Tary
bos priimtą atsišaukimą Į viso pasaulio 
liaudis, kuomet per ponų-diplomatų galva: 
Rusijos demokratija, laisvės ir brolybei 
vardu, ištiesė ranką visų šalių darbo žmo
nėms. Protestuodami prieš svetimų žemių 
užkariavimą, kaip iš tos, taip ir iš kitos 
kariaujančios pusės, laisva Rusijos liaudis 
kitų šalių vargo draugus kviečia ir savo 
šalyse laisvės retežius numesti ir tuo budu 
pačią karę užbaigti. Šiuo metu visą atsi
šaukimo svarbą sunku ir permatyti.

Rusijos demokratija ir kitų tautų rei
kalų nepamiršta. Jau kovo 2 d. Taryba 
priėmė rezoliuciją, kad visos Rusijos tau
tom privalo būti duota teisė politiniai ir 
kultūriniai apsispręsti, t.y. tautoms duoda
ma teisė taip savo gyvenimą sutvarkyti, 
kaip jos pačios panorės. Tasai politinio ir 
tautinio apsisprendimo dėsnys antrą kartą 
atsišaukime į lenkų liaudį pabrėžtas. Todėl 
dabar, kai lietuvių liaudžiai, Lietuvos lais-
• ės reikalais susirupinus, svarbiausia—tai 
Išgauti teisę patiems savo likimą spręsti, 
rais savo reikalais pirmučiausia Į Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Tarybą ir reikia 
kreipties.

Tiesa, kol savo pažadėjimus pildo, mes 
ir laikinąja vvriausvbe palaikome. Bet vi- 
o to nepaisant, aišku, kad ištikimiausias 

musų draugas—tai Rusijos liaudies širdis 
—Darbininkų ir Kareivių Atstovų Taryba.
• ą mes privalome visomis savo jėgomis
remti paiaikvti, nes nuo Tarybos stiorumo 
priguli tai, ar bus tinkamai vyriausybės 
pažadėjimai išpildyti ir naujos laisvės pas
kelbtos. Morkus Juraitis.

VISO PASAULIO LIAUDIMS. 
Darbininkų ir Kareivių Tarybos 

Atsišaukimas.
Draugai, viso pasaulio proletarai 

dirbantieji!
Mes, rusų darbininkai ir kareiviai, su

sitelkę Petrapilio darbininkų ir kareivių at- 
. lovų Taryboje, siunčiame juips musų kar
štą pasveikinimą ir pranešame didelį asiti- 
kimą.

Rusijos demokratija sutrupino am
žiais slėgusi caro despotizmą, ir jūsų šei- 
mynon prisideda pilnateisis narys ir didelė 
jėga kovoje dėl musų bendro pasiliuosavi
mo. Musų pergalė—tai didžiausia viso pa
saulio laivės ir demokratijos pergalė. Nė
ra daugiau svarbiausio pasaulio reakcijos 

im.-duuui idir.d.. ramsčio ir "Europos žandaro.” Tebūna 
leigu Rusija trokšta padėti!sunkus, granitas žemė ant jojo kapo! Te- 
galą tolesniam kraujo lieji-i gyvuoja laisvė! Tegyvuoja tarptautinis 
nui, išsižadės grobimo pia l nroletrijato solidarumas ir jo kova dėl ga
nų ir norės grąžint ilgusĮlutinos pergalės!
metus tvėrusius taikos san- Musų darbas dar neužbaigtas: dar ne- 
tikius su mumis, ko mes|j^isklaistė senosios tvarkos šešėliai ir ne
trokštame. tai mes ateityje 
nepertrauksime draugiškų 
santikių ir savo reikalavi
mais neapsunkinsime plėto
jimosi, reikalingo tautos 
liuosybei.ir neužskiepinsime 
rusuose nesutikimo bakci- 
les (karštos ir ilgas ploji
mas). "Neabejoju, baigė 
kancleris, "kad prie tokio 
susitaikymo per susiprati
mą iš abiejų pusių galima

maža priešininkų prieš rusų revoliuciją tel
kia savo jėgas. Bet vis tik dideli musų už
kariavimai. Rusų liaudis apreikš savo va
lią Steigiamajame Susirinkime, kuris ar
timiausiu laiku bus sušauktas visuotinu, ly
giu, teisiu ir slaptu balsavimu vaduojan
čios. Ir jau dabar tikrai galima numanyti, 
kad Rusuose demokratinė respublika už
viešpataus. Rusu liaudis turi pilną }x>li- 
tinę laisvę. Ji dabar savo galingą žodį gali 
tarti vidujinėje, taip*ir išorinėje šalies poli
tikoje. Ir kreipdamiesi Į visas, ryklios karės 

prieiti, kas prašalintų kiek-; naikinimas ir teriojimas, liaudis, mes ap- 
vieną priespaudos minti, reiškiame, kad jau laikas pradėti griežtą 
kiekvieną erškėti ir neužsi- kovą prieš kiekvienos šalies užgriebimo po- 
ganėdinimą.” litiką (prieš visų šalių norą svetimas šalis

čioms imti savo rankosna rišti karės ir tai
kos klausimą.

Jauzdama savo revoliucijinę jėgą, 
Rusijos demokratija praneša, kad ji visais 
budais savo višpataujančiu klasių užgrie
bimo politikai priešinsis, ir Europos liaudis

Ir mes kreipiamės į musų brolius, 
vokiečių koalicijos proletarus, ir
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Pirmomis karo dienomis jus tikindavo, 
kad, keldami ginklą prieš patvaldę Rusiją, 
jus ginate Europos Kūlimą nuo azijiečių 
despotizmo. Daugelis jūsų tuomi ir teisino 
•.ai, kad jus palaikote karę. Dabar ir tokio 
pateisinimo neliko: demokratinė Rusija 
laisvės ir civilizacijos baidykle nebegali bū
ti. Prieš reakcinius pasikėsinimus, kaip 
viduje, taip ir iš oro, mes savo laisvę nar
dai ginsime. Prieš užkariautojų durtuvus 
Rusų revoliucija nepasitrauks ir išorinei 
catės jiegai nesiduos savęs sutruskinti. Bet 
nes šaukiame jus: numeskite ir savo šaly 
‘ilsiau patvaldinę tvarką, kaip rusų liaudis 

varo patvaldybės atsikratė; atsisakykite 
šilti užgriebimo ir priespaudos Įrankiu ka- 
alių, dvarininkų ir bankierių rankose— ir 
lendrėmis suvienytomis pastangomis mes 
ustabdysime baisią skerdyklą, gėdinančią 
hnoniją ir temdinančią didžiąsias rasų lai
vės gimimo dienas.

Visų šalių dirbantieji! Broliškai tiesda- 
ni jums ranką per kalnus brolių lavonų, 
?er nekalto kraujo ir ašarų upes, per rūks
tančius miestu ir sodžių griuvėsius, per žu
vusius kultūros turtus,—ntes šaukiame jus 
atnaujinti tarptautinę vienybę. Joje užtik
rinimas musų busiančių pergalių ir pilno 
žmonijos pasiliuosavimo.

Visų šalių proletarai, vienykitės!
Petrapilio Darbininkų ir Kareivių 

Atstovų Taryba.
šį revoliucinės liaudies žingsni istorija 

ypatingai pažymės. Pasiiiuosavusi Rusijos 
tautų liaudis savo veikimą pradeda ne tik 
savo šalies, bet ir kitų valstybių ribose plė
sti, Revoliucinis Rusijos liaudies parlamen
tas griežtai pasakė, kovosiąs prieš savo val
dančių klasių svetimų kraštų užgriebimą 
nors, tą pat kviečia daryti kitų kraštų 
draugams su savo valdžiomis, kad kuogrei- 
čiausia karę pabaigti ir brolišką pasaulio 
tautų liaudies vienybę atnaujinti-sudaryti. 
Galima tikėties, kad tasai balsas ir kitose 
šalyse eilę revoliucijų iššauks. Šį darbinin
kų ir kareivių atstovų Tarybos žygi ir mes 
nuoširdžiausiai sveikiname.

LENKŲ LIAUDŽIAI. 
Darbininkų ir kareivių Tarybos 

pranešimas.
Caro režimas, kuris pusantro amžiaus 

slėgė lenku liaudį, kaip ir rusų, nuverstas 
bendromis proletarų ir kariuomenės jėgo
mis !

Pranešdami lenkų liaudžiai tai, kad 
laisvė visos Rusijos žandarą nugalėjo, Pet
rapilio darbininkų ir kareivių atstovų Ta
ryba užreiškia, jog Rusijos demokratija 
pripažista tautinį-politinį tautų apsispren
dimą ir skelbia, kad valstybiniuose*tarp- 
tautiniuose santykiuose Lenkai turi teisę 
būti visai nepriklausomi.

Lenkų liaudžiai siunčiame savo broliš
ką sveikinimą ir kovojant dėl Įvedimo ne
priklausomuose Lenkuose demokratinės 
respublikos, velijame jai pasisekimo.
Petrapilio darbininkų ir kareivių atstovų 

taryba.
ŠĮ sveikinimą svarstant, kalbėjo Lietu

vos socialistų liaudininkų Tarybos, Armė
nų socialistųrevoliucionierių partijos "Da- 
šnakeutiun,” Ukrainą socialistų partijos ir 
žydų social-demokratų partijos atstovai. 
Lietuvos socialistų-liaudininkų atstovas 
pranešė, kad jis prie šio Lenląų liaudies 
sveikinimo pilnai prisideda. Jo buvo pabrė
žta, kad pilnos laisvės, be lenkų, dar-dauge- 
lis tautų trokšta, jų tarpe ir lietuviai. Lietu 
vos laisvės klausimas taip gyvas ir opus, 
kad, kovai dėl tos laisvės yra susidariusi 
net visų lietuvių visuomenės politinių par
tijų t.y. Tautos Taryba. Tautiniams reika
lams taip pat pasidarė tam tikra tautinių 
socialistų partijų organizacija dėl teisybės 
vardu, vardu visų darbo žmonių solidarumo 
darbininkų ir kareivių atstovų 'Taryba Į 
Lietuvos, kaip ir kitų tautų, laisvės klausi- 

privalo kuorimčiausios domos kreipti.
"Jaunoji Lietuva.”

Jei nori Liuosybes
Jei nori liuosybės—kovok, 
Jei nori laimės—jieškok, 
Jei nori tiesos—ją rask— 
Ir priežastis skurdo suprask!...

L. Studentas.
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Visokios Žinios.
GELBĖKIT MOONEY.
Stambusis kapitalas yra 

pasiryžęs būtinai nužudyti 
Mooney. Nors ir kapitalis
tų suokalbis išėjo aikštėn, 
jo nepaleidžia iš kalėjimo ir 
kapitalistų reikalų apgynė
jas prokuroras pasakė, kad 
Mooney turi būti pakartas 
Kapitalistai sudėjo tam tik
slui $1,000,000. Jie nori ne 
tik patį Mooney pakarti, bet 
ir jo žmonų nori nužudyti. 
Rena Mooney, muzikos mo
kytoja, taipgi yra kaltinama 
už tos pačios bombos meti
mą, už kurią yra nuteistas 
jos vyras ir da tris darbinin
kų vadai, o da tris yra kal
tinami. Mooney'ienės byla 
prasidėjo San Franciscoj 
21 gegužės.

Pasmerktųjų ir kaltina
mųjų gynimui reikia daug 
pinigų. Siunčiant aukas, 
čekį ar money orderį reikia 
išrašyti vardu Robert Mi 
nor, o nusiųsti tokiu vardu: 
Henry Hagelstein, 235 
Montgomery St., Room 210 
Russ Bldg., San Francisco. 
Cal.

JURININKŲ MUŠTYNĖS 
SU POLICIJA.

Hobokene, netoli Ne\v 
Yorko, ant anglų laivo suki
lo prieš savo viršininkus ky- 
niečiai ir malajai jurininkai. 
Mat jie čia paragavo ameri 
koniškos degtinės ir pus
nuogiai norėjo tuojaus bėg
ti miestan jieškoti daugiau 
išsigerti. Laivo viršininkai 
jų neleido. Jurininkai pra
dėjo grąsinti savo viršinin
kams mirčia. Kapitonas pa
sišaukė į pagalbą miesto po
liciją. Užvirė atkakli kova. 
Policija paėmė viršų. Apie 
100 jurininkų su suskaldy
tomis galvomis nugabenta 
ant ligonbučio laivo.

PITTSTON, PA.
Lietuviško vaisko generolas 

paimtas nelaisvėn.
Gegužės 13 d. čia buvo pa

rengtos Laisvų Kapinių 
naudai prakalbos. Kalbėjo 
F. Živatkauskas ir vietinis 
fotografistas drg. Valin- 
Čius. Prakalbos nusisekė 
gana gerai: Prisirašė apie 
10 naujų narių ir sumesta 
$37 aukų.

Išgirdus apie šitas pra
kalbas, vyčių gvardija, juo
dosios armijos kapitonui va
dovaujant, ant greitųjų su
rengė po bažnyčia kokias 
te "magijas” ir paskelbė 
buk nepaprasto "mokslo 
profesorius” (vietinis vy- 
čiukas) "surištas išeis iš 
bąkso.”

Dabar tik ir kalbama a- 
pie tą "profesorių.” Iki šiol 
jis buvo visai nežinomas, 
bet subatoj (12 d. gegužės), 
išdalinęs savo plakatus, išė
jo su savo sėbrais į laukus 
šviežiu oru pakviepuoti. Be 
kvėpuodami oru, pamatė 
einant namo tūlą merginą. 
"Profesoriaus” sėbrai ją 
susistabdė ir liepė "profeso
riui” hipnotizuot. Bet ka
dangi ant persigandusios 
merginos hipnotizmas ne
veikė, tai vieni vyčiai jąją 
palaikė, o kiti iškoneveikė 
Vėliaus, merginos verksmą 
kas tai išgirdęs, pašaukė 
kazokus (Statė Police) ir 
"profesorių” areštavo. Kiti 
gi vyčiai tą pačią naktį pa
bėgo traukiniu linkui Det
roit, Mich. Ant rytojaus 
"profesoriui” reikia stoti po 
bažnyčia su "magijom” ant 
estrados, o čia negalima pa- 
siliuosuot iš kalėjimo. Vy
čiai puolėsi prašyt pagelbos 
kunigėlio; tas pasistengė iš
imti "profesorių" ant pa
rankos iki panedėiio, kad 
tik nesugadinus biznį.

Dabar tarpe katalikų ei
na visokios diskusijos apie 
to "profesoriaus” pasielgi
mą su ta mergina. Vieni ji 
už tai giria, kiti peikia, tre

ti eimanuoja, kad jo dūšiai 
gali būt bloga, nes toji mer
gina esanti protestonė. Pir
meiviai gi juokiasi sakyda
mi, kad darant ant mergi
nos ofensyvą, lietuviško vai
sko generolas pateko nelais
vėn.

Septintas Rajonas LSS. 
šią vasarą rengia labai di
delį išvažiavimą (pikniką), 
14 d. rugpiučio į Valley 
View Parką. Darbininkai 
ir šiaip progresyviškoji vi
suomenė turėtų to neuž
miršti, nes tai bus pirmuti
nė tokia diena čia.

Adomas iš Rojaus.

TARPTAUTINIS KON
CERTAS RUSIJOS RE- 

VOLIUCIJAJAI PA
REMTI.

Chicagos socialistinių or
ganizacijų koferencija Ru
sijos revoliucijai remti, ge
gužės 26 d. (subatos vaka
re) rengia tarptautinį kon
certą, kuris įvyks \Vest 
Side Auditorium svetainė 
je, kampas Taylor ir Racine 
gatvių, Chicago.

Rengiamo koncerto ir 
baliaus visas pelnas skiria
mas Rusijos revoliucijos 
naudai. Koncerte daly
vaus be įvairių socialistinių 
chorų taipgi pagarsėjusi 
orkestrą "Tambnic.” pie
tiniai slaviškos socialistų 
ą jungos. Konferenciją 

sušaukia visi išeiviai iš Ru
sijos prijaučiantieji rusų 
proletarijato judėjimui. 
Konferencijoj dalyvaus vi
sos tautos, paeinančios iš 
Rusijos valstybės, dėlto i- 
vairių tautų darbininkai, ti- 
cin.ės, kuoskaitlingiausiai 
atsilankys i rengiamą va
karą ir rengimą padarys 
kuopasekmingiausiu. Ti- 
kietus galima gauti pas vr 
;us konferencijos delegatus 
ir kas vakaras pas rusų 
skyrių po nr. 1379 Bue Is_ 
land avė., netoli 14 gatvės, 
ir pas draugą Čumaką, 
kvatieroj, po nr. 2604West 
Division Str.

Neužmirškite 26 dienos 
gegužės vakaro Rusijos re
voliucijai paremti.

, Kviečia Rengėjai.

LOVVELL, MASS.
Pirmosios gegužės paminė

jimas.
Gegužės 13 d. vakare čio

nai buvo tarptautinis ap- 
vaikščiojimas darbininkų 
šventės Pirmos Gegužės.

Ap vaikščiojimą surengė 
LSS. 203 kuopa ir vietinis 
anglų socialistų partijos lo- 
kalas.

Žmonių prisirinko pilnu- 
tukė svetainė. Prakalbos 
buvo lietuvių, anglų, lenkų 
ir rusų kalbose.

Apvaikščiojimą atidarius 
d-gei Mrs. Sprok anglų kal
ba daininikai atgiedojo Ma- 
rsalietę. Po to sekė prakal
bos. Lietuviškai kalbėjo d. 
Dusevičius. Kalbėtojai aiš
kino darbininkų šventės rei
škimą, apie darbininkų pa
dėjimą ir Rusijos revoliuci
ją. Prakalbos padarė gerą 
Įspūdį. Rusijos revoliucijai 
suaukauta 12 dol. 11 centų. 
Padengus lėšas liko S7.58.

Musų tautininkų juodas 
darbas.

Musų tautininkai išgirdę 
apie socialistų rengiamą 
darbininkų šventės apvaikš
čiojimą, bandė suardyti ren
gėjų pradėtą darbą. Tuo 
tikslu jie nuėjo pas svetai
nės savininką, kad tasai ne
duotų socailistams svetai
nės. Tie musų išgamos nie
ko nepešę, jie kreipėsi prie 
3-jų unijos lokalų, kurie tu
ri salę savo mitingams už
ėmę, kad šie neleistų socia
listams prakalbų rengti, bet 
ir čia musų ubagai dvasioj 
gavo per nosį. Savininkas 
gi jiems stačiai pasakė, kad 
jam socialistai yra taip pat 
žmonės, kaip ir patriotai,

Atsišaukimas į Angliakasius
No. 1, District U.M.W. of A.

Broliai darbininkai 1 Aš Į 
esu kandidatu ant vice-pre- 
zidento ateinančiuose rinki
muose, kurie atsibus antrą • 
sąvaitę Birželio June, 1917, 
virš minėto Distrikto. Aš 
priguliu per daugelį metų 
prie Unijos, ir būdamas ii-: 
gus metus angliakasiu turiu 
gerą praktiką. Būdamas li
nijos prižiurėtojum, kad an
gliakasiai gautų jiems pri
gulinčią mokestį už savo 
darbą, arba Union Check

Docking Boss, esu daug dėl 
angliakasių pasidarbavęs ir 
žinau jų reikalus. Todėl aš 
tikiu, kad esu atsakantis už
imti angliakasių unijos vice
prezidento vietą (office).

Šiuomi meldžiu visų ne
pamiršti manęs, laike rinki
mų antrą sąvąitę birželio, o 
aš Jus taipgi neužmiršiu.

Su augŠĮta pagarba, 
George Isaacs—Ažys, 

21 Brovvn Sstreet, 
Wilkes Barre, Pa.

Ikuriais save stato mūsiškiai 
vergai, ir kaip niekšams ko
kiems musų tautininkams- 
denucijatoriams jis parodė 
duris. Taip-pat, rodos, jie 
laimėjo ir policijoj, kuriai ė- 
jo skųsti socialistų. Sar
mata ir paniekinimas jums 
judošiai!

Tautiečių prakalbos.
Tą pačią dieną T. M. D. 

kuopos surengtame viešame 
susirinkime kalbėjo kitados je neteisingai; apšmeižė mu- 
pagarsėjęs "Tarkos" tar- su draugyste 
kuotojas. Matyt tautinin
kai manė, kad jų pakvies
tas "kalbėtojas” galės 
nors gerai "patarkuot” so* 
cialistus, kuriems jis savo 
juodu darbu užkenkt nega
lėjo. Linkėčiau, kad tau
tininkai visuomet tokius 
kalbėtojus kviestų. Nes 
jis žodį ištaręs, dešimts mi
nučių galvoja kol kitą išta
ria. Publika, kuri nenori 
miego išeina, o kuri užmie
ga, tai nors gardžiai išsimie
got gali. Tautininkams 
miegas kaip tik ir reikalin
gas, jeigu jie taip pyksta, 
kad socialistai žadina žmo
nes darban dėl geresnės dar
bininkų ateities.

Žmonėms iš svetainės išė
jus pirmininkas kalbėtojui 
liepė užbaigt prakalbą.

Pinavijos žiedas.

I

I
j

CHICAGO, ILL. 
Paaiškinimas klerikui.

Mes, Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės N r. 1 nariai iš 
Tovvn of Lake, mėnesinemc 
susirinkime, šeštą dieną ge
gužės š. m. priimam rezo
liuciją prieš Kleriko netei
singą straipsnį, kuris buvo 
rašytas '"Keleivio" ketvir
tame numeryje šių metų.

Klierikas tžme straipsny- 

prezidentą. 
A. J. Bieržinski, sakyda
mas, kad bukais visada bu
vęs priešingas * "Keleiviui." 
kad ant draugystės susirin
kimu šūkaudavęs prieš 
"Keleivi.” ;

Mes nariai TMD. Nr. 1. 
niekuomet negirdėjom, kad 
musų prezidentas Bieržyn- 
skis butų buvęs arba agita
vęs prieš "Keleivį.”

Todėl, visi nariai pilna
me susirinkime vienbalsiai 
pripažįstam, kad tas Klieri
ko straipsnis buvo visai ne 
teisingas.

Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės Valdyba:

K.
S. Ragauskis, vice-prez.
K. K. Strzynecki, kasier.

A. Cziapis,. rast.

KAREIVIAI NEIMA ME 
DALIU SU CARO 

PAVEIKSLU.
Neseniai buvusiam Rusi

jos karės ministeriui Gučko- 
vui aplankius karės frontą, 
nuo kareivių atėjo pas jį 
delegacija su didele dėže.Ka 
da delegacija atidarė dėžę, 
pasirodė, kad jon sumesti 
visi medaliai ir švento Jur
gio kryžiai, kareiviams nuo 
caro padovanoti. Karei
viai visus tuos medalius ir 
kryžius sugrąžino atgal.

CLEVELAND, OHIO.
Pas mums atsibaladojo iš 

Chicagos didelis keikūnas 
doros mokytoju ir da tokiu 
daktaru, kuris velnius gau- 
daktaru. kuris velnius gau
do. Tai yra biaurus neprau
staburnis, tikras Grikšto rū
šies žmogus. Jis savo plio’ 
vonių misijas laikė šv. Jur
gio lietuvių bažnyčioje. Ir 
ką jis neišdirba, sakydamas 
savo spyeių: šokinėja,
triapsi, spardosi, taip kad 
jeigu ir butų koks nors die
vulis bažnyčioje, tai ir tas 
turėtų išsikraustyt kur 
nGrs. Tikras ”show,v ver
tas net poros centų Ameri
kos pinigais. Na, o kaip jis 
pradeda aiškinti "mokslą,” 
tai turbut nė paprasčiausia 
lietuviška bobelė tokių kvai
lysčių nedrįstų šiandien pa
sakot. Bet lietuviams kata
likams musų ”daktaras”aiš- 
kina nė neparausdamas to
kias kvailystes ir tiek.

Prakalbos.
25 gegužės š. m. Papovi- 

čiaus svetainėje, ant S t. 
Ciair Avė., kalbės F. J. Ba- 
gočius. Daugelis vietinių 
lietuviu tu prakalbu laukia.

*’*’»*• • * _ • kamara, įatov:Kunigo SVOgei’lS. Sabornaja ulica No. ll;j,

*
Š ijivškojįmai

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

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

"Keleivio” Admin.

Jonas šeškavičius iš Rusijos, ku
ris buvo karės fronte ir neteko ran
kos, pajieško savo dėdės Motiejaus 
Šeškavičiaus Amerikoje, taipgi Jo
no Stagniuninko iš Pušinių. Meldžiu 
jieškemujų atsišaukti ar žinanti jų 
antrašus man prisiųsti.

Jonas šfškiavičius
Gorod Samara, Litovskij komitet 

m’a RtI ssia.

Juozapas Aukštakalnis, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Kreivėnų kai
mo įieško giminių ir pažystamų. Jo 
adresas: Russia. Gor. Charkov Bal. 
Panasoėskaja ui. 13, kv. 9.

Josif Aukštikalnis.

Aš Jurgis Karpavičius Suvalkų 
gub., Mariampolės pav. Mikališkių 
Valsčiaus, Plutiškių kaimo, pabėgęs 
nuo karės pajieškau giminių ir drau
gų Amerikoje. Atsišaukit šiuo ad
resų:
Russia. Gorod Poltava, M, Sadovaja 
12, Litovski komitet.

Jurgis Karpavičius.

Pajieškau Krano Ambrazo, Suvalkų 1 
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 Alenos Baltuškiutės, Į 
Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų j 
parap., Voškinų kaimo. Turiu svar
bų reikalą, malonėkit pati atsisaukt, 
ar kas žino pranešti.

Pranciškus Iludzinskis
348 Plainfield st., Springfield,- Mass.

Stefanija Petrauskaitė po vyru 
Sukauskiene iš Kauno gub., Telšių 
pa\., Vilkaičių kaimo pabėgėliai 
nuo karės įieško savo brolio Domi
ninko Petrauskio, todėl jis pats arba 
kas apie jį žino malonėkit pranešti 
Jos adresas : Russia. Gorod Charkov, 
Bezdannaja ui. 10 kv. 7.

Stefania Sukovskaja.

Pajieškau savo vyro Jono Žilio, 
kuris man nieko nesakęs išvažiavo į 
nežinomų miestų. Jo paties meldžiu 
atsišaukti ar kas apie jį žino malo
nės pranešti už kų busiu labai dėkin
ga.

Uršulė Žilienė (22)
30 R.R. str., Waterbury, Conn.

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)

J ieva Bitėnas
97 Ten Eyk st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Albinos Y'uškaitės, Su
valkų gub., Naumiesčio pav., Griška
būdžio kaimo. Jos pačios atsišaukit, 
ar žinančiujų apie jus meldžiu pra
nešti šiuo adresų.

Juozas Šimaitis (23)
183 Niagara str., Toronto Ont.

Canada.

APSU ĖDIMAI.

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

M. P. Meyl. (21)
810 W. 19th str., Chicago. 111.

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.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus, mylin
čios grąžų šeimyniškų gyvenimų. Aš 
esu 28 metu tūrių gerų darbų. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti savo 
paveikslų, atsakymą duosiu kiekvie
nai.

Antanas Bučkius (22)
323 Hamiiton str., Greer.sburg, Pa.

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

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

Mass.

Pajieškau apsivedimui t merginos, 
ar našlės bevaikės, nuo 18 iki 28 me
tų amžiaus. Aš esmi 28 metų am
žiaus turiu gerų darbų ir gerai už
dirbu. Su pirmu 
pasiust savo pavoksią, 
duosiu kiekvienai.

John Gricius
628 Baker str., Detroit, Mich.

laiškų meldžiu
Atsakymą

(23)

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

Jonas Ripskis (22)
1410 Wenthworth Avė., Chicabo, III.

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.

PRANEŠIMAS.
Pranešama, jog Povilas Kazlaus

kas jau yra miręs ir palaiduotas Brid 
geporte, Conn. per Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto Draugystę. 
•Jeigu kur yra velionio giminių ir 
plačiau apie tai norėtų dažinoti, krei
pkitės šiuom adresu:

Did. Liet. Kun. Draugystė
583 Hollister Avė., Bridgeport.Cor.n.

APSISAUGOKITE
J kur pribus Chas šiuška malonė

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

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

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

Rep. Argentina.

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.

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

Uršulė Zubavičiutė
BOX 163, Somerville, Conn.

Pajieškau 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 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 giminių ir pažįstamų. 
Agnieškos Taukienės, Karolinos 
Taukaitės, Juzefos Vicnskienės, 
Antano Januškos, Petro Norbuto, 
Juozapo Tverjono, Mateušo Lingio 
f r Paulio Daukšos. Meldžiu visu 
atsišaukti.

Tony Varego (22)
BOX 1, Gleadale, W. Va.

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

Stanislovas Buivydas
BOX 1, Gleandale, W. Va.

Pajieškau Alekso Urbono, Anta
no Paukščio ir Antano Mižilausko. 
gyveno apie Chicago, III. Jų pačių 
atsišaukti ar kas juos žino meldžiu 
pranešti.

Tony Petrošas
<>28 Baker str., Detroit, Mich.

Pajieškau draugo Vlado Seiliuno, 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Ūd
rijos miesto, rodos dirba Illinois val
stijos anglių kasyklose. Meldžiu at
sišaukti.

Vladas Miškinis
1008 Blaine Avė., Racine, Wis.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Ka- 
ziliuno ir Jono Stelmoko, Kauno gub. 
Panevėžio pav., Vabalninku parap., 
Dumblunų kaimo. Meldžiu atsišauk
ti ar kas apie juos žino pranešti.

Kazimieras Kaziliunas
1726 Jefferson st, Gary, Indiana.

Pajieškau brolio Pranciškaus 
Norkaus, Kauno gub.. Šaulių pav., 
Papilės vaisė.. Stretiškių kaimo. Jo 
paties meldžiu atsišaukti arba kas 
apie jį žino bukit geri pranešti.

Ignotas Norkus (23)
801 P.nnk str., Waterbury, Conn.

Jonas Červokas (24)
88 Oak str., Lawrence, Mass.

PARDAVĖM AI.

GERA PROGA KRIAUČ1AMS!
Labai puikioj vietoj parsiduoda 

kriaučiškas biznis už labai pričina- 
namą kainą. Dirbama vyriškos ir 
moteriškos drapanos. Geresnės vie
tos ir geresnės progos nusipirkt pui
kų biznį niekur nerasi. Atsilankyki
te ypatiškai ir apžiūrėkite. Gali kreip 
tis ir laišku, jei iš toliaus.

* A. V. Eidukevičius (22)
4 John str., Waterbury, Conn.

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

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

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- 
xų galima likti turtingu. "Investing 
for Profit” magazinas yra vieninte
liu progresyvišku piniginių 
žurnalu ir turi daugiausiai ėmėjų. 
Išparodo kaip $100 užauga į $2,200; 
išsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-mš 
mėnesiams dykai.

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

Chicago, III.

reikalų

i

1

Telcphone: Grcenpoint 2327

MARCIN & MACYS
FURNITURE

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU-
PIGIOS

<.

REIKALAUKIT

EAGL.E
BRAND 

CONDENSED

MILK
T K ORIC4NAU

Per 60 metų gero kūdikių mai
sto. Reikalaukit nurodymų kaip 
maitint kudykius.
BORDEN S CONDENSED MILK 

C0„ NEW YORK. (Kvis).

3
t

VINCAS RAČKAUSKAS.

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

160 E. .Main Ssfr., 
Torrington, Conn.

Brahma, from an i«1ol in tbe Indlan Museum. 
(Brahma, Dievas yra visų dievų Tėvas.) 

Žai V A K BIA U SIE JI faktai šioj knv- 
sl goj rijidasi paimti iš Mvtholiogijų, 
Encvklopediškūjų žodynų ir aštuonių Bib- 
ijų. Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

1. Trjs šz. Panelės Nekalto prasidč- 
>imo. Nekurį yra net ir už karlienę dan- 
>“]«•

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

3. Trįs galingiausi Dievų Sunai. Kai 
>o išganytojai ir atpirkėjai svieto.

4. Kiekvienas Dievas giriasi kad jis 
svietą sutverė ir pats savų pasidarė.

5. Paveikslas pirmo žmogaus ir jc 
moteriškės. Kurios žydų Dievas Jaho- 
zeh. padarė ant savo išveizdos.

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

. ip pardavinėtojams duodama geras nuo 
•imtis Ant p ižiuros nesiunčiama niekam 
Vsišaukite žemiau nurodytu adresų.

Ruikaiis SpauslQ*?'"<
338 west End Avė.

Detroit, Mich.

Iš Alena Kostovska, pasiro

TL’VĖ IR IŠLYGOS

d
> i

Kas mane išgelbėjo nuo 
ių ligų? Salataras Bitteris. 
>er praeitus 4 metus buvau voa tik 
□rva. Aš kentėjau nuo nevirinima 
>ilvo ir dispepsijos. Mažai tagaMda- 
•au valgyti ir suvalgytas maistai M> 
eikdavo man daug nesmagumo — ak- 
iliepdavo skilvyj skausmai, rėtima^ 
urgirnas vidurių. Diegliai soiinda* 

zo po krutinę, fonuose ir strėnoM. 
Jiekus aš negavau pagalbos dal savo 
vrikatos. Bet kada aš pradėjau rot 
ialauti Salutaras Bitteris ir Salota* 
as, Regulaatria, dėl moterų, pratik
au gerai jausties, gerai valgyti tf 
lirbti, pasidarė smagu viskas. Pw 
1 mėnesius aš savo paveikslų noboga- 
iu pažint ir palikau laiminga n*M> 
lama Salutaras Bitteria. Kaina |1.M. 
lalima gauti geresniuoso saliunuoM 
r aptiekose, o kur negalima gaott 
treipkia pas: (TJ

SALUTARAS CHEMICAL IN8T.
žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted SU Tel. Ganai Mlf, 
P. J. BALTRŪNAS, Prat

Chicago, IIL
Aitų apgarsinimų turėtų pantai 

yt kiekvienas, išsikirpt ir I*“**!*M

. >
H 
i 
■p

OI A A tik ant
ipl.VV sąvaitės

Pristatom į namus visokius., 
daiktus į visa apielinkę Jcrscy.

_ Lv_ i. F
kitur, i į 
karai • ‘

l >
t i-
L

NcwYork, South ir Centrai ?
Brooklyną. Maspcth ir 
Atvažiuokit ir iš toliau, 
užsimokės. (11)

198-200 Orand Street
tarpe Ilriggs ir Dedford avė.

BROOKLYN, N. Y.i
fryVĮ-U-yt.-.: Hri 'i i•■f-H-l-'-r-FHi*

F

Hotel Sterling
Lietuviškas Hotelis

Lietuviškas hotelis 12 pt kap.
Lietuviai, kuriems reikalas 

yra apsistoti, arba turėti reik*-' 
lūs

BRIDGEPORT, CONN. 
apsistokite švariame lietuviška
me Kotelyje. 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
THOS SAGEVIČIUS SAVIN.

4-Cresccnt avė. Cor. Sterling st« 
BRIDGEPORT, CONN.

^-:T!.vnnw»
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vos susaidės prezidentą A. 
V. Bros. Jeigu ir šitas 
taip radavei Išmoks tai ku
nigų ir vvčiu politikei gud- 
ait!

VVell, dabar išekspl 
mums ar mes turimo 
kvt saliunus, kaipo geriau
sias viso svieto institušias, 
ar apskelbt saliunams vai
ną?

Laukiame 
ginusias lojeri

Ariias negalėjo
ant kalno.

Vk ms kunigas rašo apie 
kelionę po Palestiną, 
kita ko lenai randam 
sakini: "Kelias ant 

. iltii buvo per status, 
todėl ir nelipau ant jo."

4

i

GROMATA DŽIAN 
BAMBAI.

Šlovingiausias lojeri of 
Junaitet Steic, Džian Bam
ba!

Pažinodami tave kaipo 
garsingiausį geografijos ži
novą. oltriu, ir foist klas 
saliunkyperi, mes Braitono 
vyčiai kreipiamės prie ta
vęs su labai vožnu kvešČi* 
nu.
Išeikspleinyk mums, kode! 

ir kunigai kelia failą prieš 
saliunus? Mes nekalbam 
apie Petrą Siauraproti, bo 
jis gyvena ten kur vanduo 
pakastas, tai jis mynina. 
kad tas vanduo geresnis ir 
už vyną, kokį Džizus 
padarė Kanoj Galileis- 
koj, dėlto bleimina saliu
nus, ką alų parduo
da ir įieško to pakas
to vandenio. Mes irgi neš
nekam čia apie šošalistus, 
bo tie, tai jau visam kam, ka 
tik Dievas davė,yra priešin
gi ir dacol. Atleidžiam mes 
jiems, bo jie nežino ką da
ro. Ale kam kiti toki do
mės, kaip ir ana Tamošius 
ar Kumošius, ką Dievo do
vaną niekina ir nori kad vi
sur butų drai.

Mes tau čia pripmvisim 
vieną faktą, kad saliunas, 
tai yra viena vožniausių 
institušinu ant svieto. Su 
ja negali susilygini anei 
nuversitetas nei kolidž-skul 
anei beisbol geimis, anei bi
liardas, anei kitas koks 
demting. Musų feltfebelis 
Džianas Roman ov taipgi 
durnas, kad nepasikabina 
sau ant pilvo R ai-viski ba- 
tel, bo vyčiai, matydami tai 
ant jo, taip laikinių, kad in 
vandeni ir in ugnį šoktų pa
skui ji ir jis iš musu vvčiu 
radavei padarytų foist klas 
šoldierius. Jeigu ne šitas 
eudaunas vanduo, argi mu
sų prabaščiams butų biz
nio? Never! Joks gai ne- 

niekam blak-ai, 
feiso, nebūtu 
ir nenuverstų

JL

•*

padarytų 
mergom 
smat boi 
pagundinimą. o už viską tą 
paskui kunigai bilas parašo 
ir turi fain bizni. Sy.

Jeigu tu pats nebūtum 
saliunkyperiu, baigąli, kas 
tave ir žinotų. Dabar tu 
greit’men, šiur!

Saliunas labiau reikalin
gas yra kaip čiorčus, bo žiū
rėk ir musų Švento Džiožės 
sosaidės prezidentas A- 
Džiauskas pakol dirbo išsi
juosęs dėl čiorčės ir blyvinc 
kunigams, tai joks vytis jc 
nebijojo. Ale pažiūrėk da
bar, kada jis liko bartende- 
ris, kada gavo džiabą saliu- 
ne, tai anei foist klas Ka- 
vardo nuversitetas, anei 
Bostono prystmeikerių ko- 
lidžius, kur ir musų feldfe
belis Džianas ir zvodnas 
komandvras Mišiių Tonis 
mokinasi, nebūtų taip radi- 
vei iš musų presidento A- 
Džiausko padarę toki smat- 
boi, kad jau ir musų vaisko 
organo derektoriai subytyt 
jo negali, ai bečjur laif.

Baigali, A Džiauskas va
dina kunigu džiabą bom- 
biznis. Ir netik kunigam 
jis dabar gadina bizni, ale 
ir vyčiams pradeda pamok
slus sakyt, kad imk ir iš
kepk kaip labsteris iš sar
matos.

Jis pašaukė į saliuną sau 
ttž elperį į kitą švento Džio-

tavo šlovin
ama kymo, 

Tavo vierni elperiai
Penkių bubnu ir tri
jų dūdų Vyčių kor

puso išrinkti Diliga- 
tai.

Atasakymas
Dontbi kreizi 

patįs pripruvirut 
švento Džiovos 
prezidentas

Jus 
jūsų

bois.
kad 
susą i dės 

prezidentas gavęs džiabą 
Į salime radavei likosi smat 
boi ir mokslo vyras. Šiur- 
ting. Bo salime v:s km 
kaino kostuirerių kaip ko
kia rivė plaukia ir kožnas 
palieka savo protą, ai beč
jur laif. Būdamas barten- 
deriu tik ir spėk imt visų 
protus.

Jeigu jus pakelsite vainą 
prieš salimus, jus atimsiu 
ir sau čenčių likti mokslo- 
vvrais. sv! O antra tas vra 
rait iriu, kad vainą praliuzi- 
syt, bo kaip stosime aš ir 
mano frentas A-Džiauskasį 
tai jus radavei kaip ratsu-i 
kiai sūdysite in skyles, dacol.

Gerkit vyrai ir duokite’ 
mums saliunkyperiams, ge
ografijos žinovams ir ku
nigams džiabo. Nebutui 
saliunų, nereiktu nei kuni-į 
gų nei dangaus, nei paties1 
Džian Bambos, dacol.

Jurs truli,
Džian Bamba. •

j

Kunigų daina, 
kunigai nesėdėkim, 
is i-ankas susidėję,

" ’ -ėkim, 
pasidėję, 

per pakaušį.

Mes
Bn.lt
0 bedievius kcikini, rėki
Net kepures
Cicilikp.ms
La: dued žmenės įsikaušę,
Tra-ta-ia, tra-ta-ta, 
Tra-la-la-la-la!
Nes jie klioštorius, bažny

čias
Skaito tik už vištinyčias...— 
Jieji prieš akis žmonijos, 
Rodo darbus klebonijos....
Bet mes ant drąsos po vieną 
Išsimeskim švento vyno, 
Suraminkim sau krutinę, 
Prisiglaudę gaspadinę, 
Tre-ia-ta, tra-ta-ta.
Tra-la-la-la-la.

P. S. šitos pačios eilutės 
tilpo "šakėje" 1914 m., jos 
buvo mano parašytos.

L. Sudenetas.
’ Darbininkas" nesenai 

protestavo prieš socialistus, 
kam jie carą visuomet va
dindavo Mike. Dabar gi 
ir angių laikraščiai kitaip 
ji nevadina, kaip "Nieky/’ 
Broli Fabijone, juk tai įžei
dimas "protingo" ir "apš
viesto valdono.” Ar never
tėtų užprotestuot ?

DIDELIS GAISRAS
Wilhelmshavcne, didžiau

siame vokiečiu uoste prie 
Šiaurės Juros, pereito j se- 
ledoj buvo didelis gaisras 
ir subniarinų dirbtuvėse 
pridarė didelių nuostolių.

Pcčetai.—Tema la
ki eilės reikalau 

ta5 vmo, o mes ne 
ik . Pardavėm ten 

Kur reikalavote.
PhUadelpiriieČiuL kuris 

prisiuntė : ums klerikalų 
'Galvočių.' tariame ačiū, 
tečiaus ras. .i apie tą šlanr 
telį nerašysime nieko. Per
daug jis nū lingas ir purvi
nas, kad minėjus jo vardą.

J. And •. -inlui.—Tamstai 
buvo duota' atsakymas 19 
"Keleivio" numeryje, tur
būt nepaste ėjote. Taigi at
sakome ant u kariu: kas 
nuvertė R u įjos carą, kas 
sukėlė revm uciją, apie tai; 
buvo plačiai aiškinta 14-to 
ir 15-to ''Keleivių" numerių 
apžvalgoje. Perskaitykit, 
o pamatysit aiškiai, kad re
voliuciją .'..kėlė socialistų 
vadovaujami žmonės. Du
rna tik tuomet perėjo revo- 
liucijonierių pusėn, kuomet 
žmonės uae nė viršų: bot irA A ’

tuomet ji da norėjo, kad vie
ton senojo caro pasiliktų 
carukas. Pats caras pada
rė daugiau da negu durna 
norėjo. Jisai nelaukdamas, 
pakol žmonės jį numes, išsi
žadėjo sosto ir už save ir 
už sūnų. Jis kitaip padary
ti ir negalėjo, nes faktiškai 
visas Petrogradas ir Cars- 
koje Selo buvo jau revoliu- 
cijonierių rankose ir jo sos
tas buvo jau sugriautas.

Petrui 
bai gera, 
ja daug i 
turime la: 
kur reiks

Vargdieniui.
Tu eik. teisybę atrask, 
Pasaulio slaptybes suprask. 
Dvasinio peno jieškok, 
Už laisvės idėją kovok-...

IŠKiR?* Auri'*.’ 3 S'l'S? TL’OJ ! Me"* CydeCo®pwy. Oept. I2-C CMcago. m. Prisiųski?
________________________‘________ •______________ • • r.atlia .iiflp’i ilvifari ■ Vatsmai «4irKfi«vZe lr»>’nAn>

tik atsiųsk kuponą ga- 
’’imui musų naujo di-

naujas EttJra tpivssttt 
Rst’ger j nu
sies. V>tcas ferslęjj 
(iUMVS, rst*:s
ir dalis parduodaa pu
se t>apraf'.o> kainos

Nežiūrint kas iš kares virsti). 
Karė ar ramu, turėk Rangor 
dviratį, tai laiku pribusi dar
ban. bažnyčion, sutarus su drau- 

įnyliniąia is giminėmis. Iš darbo va- 
žiuoJi. kada kiti lauks ar eis pėkšti.

Pasirink iš 44 rūšių, spalvų ir dydžio 
’*?AMSER” dvirati. Naujame innsų 
kataloge yra naturališkom spal- 
vam dviračių paveikslai. Pilniau
si eilė dviračių pasaulyje, nž Dir
btuvės Kainas, nuo $15.50 augštyn. 
30 Oiens išhiidyiMi. i>ris>n,e

J jums jus pa
sirinktu Ranger dviratį savo ka
štais. 30 dienų bandymams,, iš- 
važinėjiniui, dykai.
Pasiųs* piiilii^
delio kata: >go. Pariuodan Dirbtuves kaino
mis. su 30 dlenij bandymu.

MEAD CYCLE CO.
CHICAGO
OC!»T. 12-f

Iš miego vargdienius 
budink, 

Tamsybę tarp jųjų naikink, 
Skriaudėjus savo pažink— 
Auksuotas jų gaivas 

sutrink I.
L. Studentas

I

i
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t mass. vai&ujvj. laumnaa jxv-
> { reikalingas. Kaucija galima už- 
J 1 n'r'/vmp orka mviAino

/, J
* { —...... T
r 1 S2 va r

ų 255 Brcadv.-«

‘ Šioj gadynėj nieks regali ap- 
? sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
A laikrodėlį mano Krautuvėj, kur 
'■ yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgą

I
ar žiedą reikia mokėt tik po 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėtą sumą.

Taipgi pajieškau agentų 
Mass. valstijoj. Patirimas ne-

į sistatvt pinigais arba nejudina- 
A mu turtu (properte).
) Galima lengvai uždirbt po $20.00 

ę. Kreipkitės.
I'. VALUKONIS,
a'

.ILjvIYv.iIDj

.y, So. Boston, Mass. į j

I APTIEKA

I

I
1

M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausj

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

362*368 2iw si., So. Boston.

Lietuviai Kliaučiai !i
Visokias Vyrama Drabužiu 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, autaiooine ir išpresi- 

name aeuua.
i

na ne senus.
Vienintėlė Kriaučių kompanija

■ Sc. Bostone, kur visame duobia
I ..............
I

ŽINOK KOKS ORAS BIS RYTOJ

Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS

H

J

)
Ofiso valandos:

vak.

<

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE-

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
rus pasiuvau pigiai ir gemai.

>

Užtikrinan, kad Jųa aučėdyaii pinigų Ir 
turėsite GRAŽIUS RL’BUS. M ei f man 
materijų is gerųjų firmų ir primicrttvjaa 
rtihą !>*•?*! žmogų, todėl nesudarko itnogaM 
Hv..;}'do» ir buria tvirtėtai.

TAIPGI IŠVAL0M IK 1ŠPR08INAR 
VISOKIAS VYRŲ 1S MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvi*

Ant. Januška
tu W. BROADWAY, 
tšO. BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston—21019

j
i
i t

Taipgi užlaiko visokius

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

E. J. MAŽEIKA
52 Sheldon sL, Ilartford, Conn.

, atsilankykite pas mane ir atrasite viltį ir tikrą

AR KENČIATE NUO
Gėlimo strėnų, Trumpos atminties, Smarkaus 
plakimo; Pilančių silpnumo, Nuovargio, Galvos 

Blogų sapnų, Kojų drebėjimo, Kataro, Degi- 
Pilvo skaudėjimo, ar Kryžiaus, Liežiuvio 

Užkietėjimo vidurių? Visos 
Kitų ilgų, yru ženklu sveikatos

»; REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRB- i 
į JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.j

<

Siutus r kitokiusNaujausia mo
delis oro atspė- 
jimo aparato. 

N. Perspėja koks 
♦ bus oras už S 

ar 24 valandų. 
Tai nėra žais
las, bet moks
liškas išradi
mas veikiantis 
auto m a tiškai. 
Labai gražios

išvaizdos. Oro atmainas parodo sto- 
vir.ėi s namelio tarpduryje figūros, 
išeidamos lauk arba pasislėpdamos 
vidun. Aparatas 6’fc 7‘a colių didu
mo. Pilnai gvarantuotas. šitą ter
mometrą pasiunčiama per ekspresą 
C. O. D. gavę $1.00 arba už tiek 
štampų. Nelauk, bet užsisakyk sau 
vieną. ( ?)
l 1SH1.EIGH & CO. (I)ept. E 13), 

CHICAGO, ILL.

*
::
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gerą ir gražų darbą už prisiES- 
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGS1ESI 
Todėl, kurie norit pasisiūdini 
gerą siutą, išvalyt arba suproait, 

kreipkitės pas mus.
'(< SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
įĮį 278 Broadway, So. Bootoa.

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKOI
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarą.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Brea1way ir 259 D Stmts 
SO. SOSTO N, MASS.

g AR NORI, KAD MERGINOS 
į( MYLĖTŲ?
m Jeirt> *«ip, tai nusipirk

SERGAMI VYRAI iR MOTERĮ S ATEIKITE PAS MANE. 
Su visokiomis kroniškomis nervu ar nepaprastomis ligomis, reikalau-. 

jančiomis specialisto gydytojaus.
JIEŠKOK PAGF.LBOS TEN. Kili GALIMA JĄ KASTI.

Ir pradėk tatai tuojaus stodamas ant kelio j sveikatą.

WASHI'IGTON 
STREET.

netoli 

Boylston Street, 

Antros lebos.

Nuo 9 ryto iki 4 po piet.
Vakarais:

Nuo 6 vakare iki 8 

Nedėliomis:
Nuo 10 ryte iki 2. 

po piet. Tiktai.

Antros durys nuo 
Gayety Teatro.

Nieko jums nelėšuoja apžiūrėjimas, jeigu paimsit gydymą. Tik- 
ir rūpestingas išegzaminavimas atidengs jums tikrą jūsų 

kūnišką stovį, ir tuojaus jus stojate ant tikro kelio i sveikatą, iš
vengdami visokių torturų ir kankinimų per gydytojus.

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

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

Jeigu negalit rasti sau pagelbos jūsų kančiose ir jau suabejojate 
apie pasveikimą 
sveikatą atgausite.

Asilpnėjimo nervų, 
ir nelygaus širdies 
skaudėjimo, Kvaišimo. 
nimo gerklei. Šunvočių, 
apsivėlimo, Spuogų, Reumatizmo ar Užkietėjimo vidurių? 
šitos ir daugybe Kitų ligų, yru ženklu sveikatos puolimo.

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

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

Dr. .1. H. KENEALY. 673 Hashinuton St., BOSTON. MASS.

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

E. J. Mažeika

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai; 
rašykite žemiau padėta adresu, prigisnčinnt 15 e, o; 
tuojaus apturėsite. j

* Teisingiausia ir Geriausia
* Sutaisom Receptus su di- j 
j džiausią atyca, nežiūrint ar iš 4 
į Lietuvos atvežti ar amerikoniški. * 
į Gyduolių galite gauti, kokias tik -• 
f pasauline vartoja, taipgi visados J 
į randasi lietuvis aptiekorius.
(į EDVAP.D DALY, Savininkas | 
~ 18 Brcai!way, So. B(S‘an. |

Miestas

.i

i Muzika ir
I

i

. — ....... ! savo ūaują dideli dviračių katalogą dirbtuvės kainom. 30 dle*
nu 3>ropoxku:x. Jokios atsakomybes tame ant savęs neimu.

r lo Drv3uw2j, u.------------T
p Galite reikalaut ir per laiškas, I 
|o mes per ekspresą gyduoles at-įį 

siusime.
i 
i

I

GRAMAFONAI NUO 15 DOL. LIGI 150DOL

— didelis pasirinki-

Reikalaukite pilno, lietuviško ka-

pririuntimui.

r-.ry7r“

J-
r 
v

kokie yra padaryti, pas mus yra dėl 
kitose kalbose

253 BR0ADWAY, ;SOUTH BOSTON, MASS

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

Visokie lietuviški recordai, 
pardavimo. Taipgi rekordai ir 
mas.

PILVINIS & ZALDOKS
233 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.|h i
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iliustruoto
taliogo — DYKAI.

Prisiųskit už 2 centu štampą

d<o Ji niekad nepamirš jus, nes 
ji'kendžių gardumas priverčia ją 
m jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
Jį visados Loimey’s Creat Ken- 
d džių. Jeigu negali gaut kitur, 
Intai prisiųsk mums dolerį, o 
Jjcr.usi vieną svarą geriausių 
ji Amerikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostoną.
K. ŠIDLAUSKAS

W 226 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

MES NUSIUNCIAME VISUR:
KARES BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ; 

užimtose vokiečių vietose Lietuvoje, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS j RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

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

LAIVAKORTES j visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mi 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

<
b______ _ __________________________
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Jau "Keleivyje’’ buvo ra
šyta, kaip Amerikos Mainie
rių Unijos lokale No. 1174, 
Plymounth, Pa. nuo tūlo 
laiko eina gana smarki uni
jos narių kova prieš unijos 
valdybą, kuri nepaiso unijos 
gerovės, vien naudojasi to
mis riebiomis algomis, ko
kias iš unijos ima.

Unijos narių nepasitenki
nimas organizatoriumi W. 
P. Damausku sukėlė minė
tame lokale daug protestų. 
Lokalo valdyba priversta 
būva rašyti apie tai mainie- 
rių unijos prezidentu’ John 
P. White’ui.

Originalių tų laiškų kopi
jos geriausiai nušvies daly
kų stovį.

Laiškas rašytas 5 d. kovo, 
š. m. unijos prezidentui p 
White’ui, žodis žodin skam
ba:

"Garbus Tamista ir Bro
li!
”Su dideliu liudnumu skai 

tome sau reikalingu paste
bėti jums stoką rūpinimosi 
organizatoriaus p. W. P. 
Dainausko iš Plymouth, Pa 
unijos reikalais.

"Jisai visais atvejais neiš
pildo savo oficialių pareigų 
ir žmogus jo rūšies visai ne 
tinka toje vietoje, kokią jis 
unijoje užima.

"Sulyg patyrimo iš ūžti 
ketinu šaltinių, jis šiuo lai 
ku po vadovyste švento. 
Marijos Rymo Katalikų pa 
rapijos klebono (ir anglia 
kasyklų savininko) kun. S 
A. Drier'o iš Plymouth, Pa 
mokinasi ugniaužvaidos 
(Fire Bo'šs) priedermių. Ji 
mokinimasis sunaudoja jan 
daug laiko (faktiškai ne 
jokio laiko) pašvęst unijo.- 
reikalams.

"Kamgi samdyti žmogų 
kurio interesąi visame ka 
me priešingi, kad jis mokin 
tų darbininkus unionizmo 
Mes išdrįstame pasakyti sa 
vo ir kitų vardu, kad p. Dai 
nausko viliūgiškas (trea 
cherous) nepaisydamas aau 
gelį žmonių varo lauk iš t; 
nijos eilių.

"Mes to nenorime, žinoda 
mi, kad tik vienybėje mes e 
šame galingi. Bet kągi ga 
lime padaryti, kad organiza 
cijos vadovai nesirūpina jo 
reikalais ar išduoda ją?

"Dėlto prašome vardar. 
darbininkų meilės ir vardai 
meilės tų žmonių, kuriem 
atimamos teisės gyventi ii 
kurie tiki, kad savo teise, 
gali apginti per uniją, kai 
kuovei kiaušiai prašalintu 
mete nuo organizatoriau, 
vietos minimą W.P. Dai 
nauską dėl virš minėtų prie 
žssčių ir tų, kurios jums pir 
ma buvo paduotos.

"Tvirtai pasitikėdami 
kad musų prašymas bus pa 
imtas atydon, pasiliekame 

"Su augšta pagarba/’
Pasirašė po tuom laiški 

keletas U.MAV. of A. unijo 
1174 lokalo narių ir lokali 
sekretorius Jonas Staskevi 
čius.

Į šį lokalo narių reikalavi 
mą U.M.W. of A. unijos pre 
zidentas, p. White davė se 
kantį atsakymą po data 12 
kovo.

"Gerbiami Tamstos ii 
Broliai:—

"Jūsų laišką, rašytą 5 d. 
kovo, š.m., aplaikiau.

"Esmi nustebintas jūsų 
skundu prieš organizatorių 
Dainauską, kurį aš visuo
met laikiau atviru ir atsida
vusiu savo užduočiai.

"Jūsų laiškas nėra oficia- 
lis, bet paimsiu dalyką išty
rimui ir padavadysiu jūsų 
skundą radęs teisingu".

Pasirašo pats unijos pre 
zinentas John P. White.

Kadangi P. White pastebi 
savo atsakyme, jog skundas

ant organizatoriaus Dai- 
į nausko paduotas ne oficia
liu keliu, tai lokalo sekreto-, 
rius Jonas Staskevičius prie 
savo raporto pridėjo sekan
tį paaiškinimą:

"Plymouth, Pa
March 17, 1917. 

"Hon. John P. White,
Prezident U.MAV. of A. 

Indianopoiis, Ind.
Brangus Tamsta ir Broli:— 
"Podraug su raportu įdedu 

ir savo paaiškinimą to pra 
nešimo, kuris buvo jums pa 
siųstas apie organizatorių 
W. P. Dainauską iš Ply
mouth, Pa. ir pranešu ve 
ką:

"Unijos lokalų didžiuma 
šioje apielinkėje taipgi pa
kėlė protestus prieš minimą 
organizatorių ir išvilkę 
aikštėn tokius dalykus kas- 
link jo oficialių pareigų ne
pildymo, kad visa tai pra 
gaištingai atsiliepia ant or 
ganizacijos laikant tokie 
kalibro žmogų, kaip jis, uni 
jos vadovu.
"Ne dėlto, kad jis prigulė 

jęs prie unijos likosi išrink 
tas Į tą vietą, kurią jis dabai 
užima, bet per įtekmę tūlų 
smuklininkų ir susitarime 
su 1-mo distrikto preziden
tu Dempsy.

"Mes taipgi pastebim, kai 
jūsų departamentas neper 
žvelgė viso šio dalyko ir tų 
tikrų faktų, kurie jums bu 
vo pranešti. Dėlto, kad už
tikrinus unijos ir darbmin 
kų tvirtumą, mes meldžia
me, kad jus panaudotumėte 
visas galimas priemones 
prašalinimui viso to apie ką 
jums yra pranešta.”

Po šituo laišku oficialiai 
pasirašo N 1174 sekretorius.

Kadangi raporte buvo iš
dėstytos visos tos pasekmės 
kokias unijai atnešė narių 
nepasitikėjimas savo valdy
ba, ypač organizatorium 
Damausku, esančiu po virsi- 
minėte kunigo ir kasyklų o- 
perateriaus Įtekme, tai uni 
jos prezidentas White atsa 
kė sekančiu savo laišku:

"March 20, 1917.
’Mr. John Stankevage,

Plymouth, Pa.
"Brangus tamsta ir broli:—

"Jūsų laiškas iš 17 dienos 
kovo aplaikvtas. Jūsų loka
lo veikmė negali būt ištei
sinta, nes lokalas neturi tei 
sės reguliuoti mokesčių, ko
kius privalo unijos nariai 
mokėti. Tatai yra nustatyta 
tarpta uti n ė j kon stituci j o j 
ir negali būt mokama ma 
žiau 50c. mėnesiui. Dėlto 
jus galite atsidurti nesma
giame padėjime, jeigu ban- 
dvtumėt gvveniman vvkdin- 
ti savo programą.

"Kaslink to, kas turi būt 
samdomas tarnauti tarp 
tautinei organizacijai kai 
po organizatorius, tai 
aš galiu pasakyti, kad kon
stitucija duoda prezidentui 
teisę paskirti organizato
rius, ir p. Damauskas, kuri 
jus skundžiate, yra unijos 
nariu ir turi teisę būti jos 
organizatorium. Jeigu yra 
kokios stiprios priežastįs dėl 
kurių p. Dainauskas nepri
valo veikti paskirtoj jam 
srityj, aš pasistengsiu užga
no padaryt. Bet iš niekur 
kitur nėra jokių skundų 
prieš Dainauską, išskyrus 
jus,ir niekas neskundžia pa
gal tiesas. Tečiaus aš už- 
reiškiau pirmesniame savo 
laiške, kad visą dalyką išna* 
grinėsiu, kad patyrus prie
žastis nesutikimų.”

Balandžio 3 d. buvo No. 
1174 lokalo susirinkimas. 
Pasirodžius svetainėje or 
ganizatoriams: J. Jones’ui 
ir W. P. Damauskui, susi
rinkusieji mainieriai pradė
jo šaukt, kad jiedu išeitų. 
Pirmininkas Jan Mikola- 
czik priverstas buvo klausi

mą leist nubalsavimui. Du 
trečdaliai su viršum pakėlė 
rankas, kad organizatorius 
prašalint. Kadangi jie liuo- 
su noru nėjo, tai prisiėjo su
sirinkimo valdybai išprašyt 
juos laukan.

Nepaisant prez. White at
sakymo, kad unijos lokolas 
neturi teisės reguliuot sąna- 
rinių mokesčių, beveik vien
balsiai nubalsuojama, kad 
daugiau kaip 25c. mėnesiui 
nemokėti. Argumentuoja
ma. kad gyvenimas neišpa
sakytai pabrango, o dides
nio uždarbio' unijos valdyba 
darbininkams , neišreikala
vo. Sekretorius Petras Ste- 
fanovvicz bando aiškinti, 
kad lokalas laužo savo kon
stitucijos tiesas, bet nieks 
nei klausyt nenori. Sekre
torius dėlto atsisako nuo sa
vo vietos.

Taipgi nutarta panaikin
ti "guzikų komitetą," kuris 
prie šafto stovėdamas pri
žiūri, kad darbininkai be u 
nijos ženklo neįeitų į kasyk
las. Nurodoma, kad mokė 
ii 8—9 vyrams po 50c. už tą 
jų darbą irgi neverta, nes be 
tų specialių prižiūrėtojų 
patįs darbininkai mato, kai 
turi unijos ženklą, o kas ne.

Sekančią dieną vėl buve 
susirinkimas, kuriame pa 
daryta nutarimas, kad atsi
imant darbininkams save 
užmokestį už darbą, kad o 
tise nesėdėtų unijos mokės 
čių kolektoriai, bet kad kie 
kvienas unijos narys save 
narinius mokesčius pats at 
neštų susirinkiman ir užsi 
mokėtų po 25c. mėnesiui 
kur gaus ir unijos ženklus

Ir džiaugėsi tais savo sut 
varkymais:—pavarimu or
ganizatorių, panaikinimu 
’guzikinių” ir pamažinimi 
narinės mokesties. Tečiaus 
tas džiaugsmas neilgai tebu
vo.

Sulaukus 14 d. balandžiu 
("pėdės”) nutarta bu ve 
slapta žiūrėti, kas pirks uni 
jos ženklus išmokėjimo ofi 
se ir mokės po 50c. Pasiro 
dė, kad visi "kompanični’ 
perka guzikus, iš mainierii 
retas kuris teima.

Balandžio 16 d. (panedė 
!yj einant darbininkams Į 
darbą pasirodė, kad prie 
šafto stovi 8 "kompanični’ 
vyrukai ir apreiškia, kad vi 
si, kurie neturi "guziko’ 
ryt ateitų nusipirkę, kitai] 
nebus Įleidžiami kasyklom

Vakaro sulaukus susirin 
kiman susirinko tiek daur 
žmonių, kaip kad niekai 
pirma nebuvo. Lokalo va
dyba stengiasi įtikinti, kai’ 
naujos tvarkos negalima da 
ryti be visos unijos leidime 
bet mainieriai neklauso 
Užklausus pirmininkui kiel 
nėra mokėję už guzikus, pa 
kėlė rankas 200 žmonių, i 
užsimokėjusių po 50c. atsi 
rado tik 15.

Kompanični nerimavo i 
pasirengę buvo sukelti mai 
štą, bet kad mainierių būti 
labai daug, tai neišdrįso.

Bal. 18 d. suėjus mainie 
riams prie šafto atrasta bu 
rius kompanionų, kurie už 
stojo kelią. Tarp susirin 
kusiųjų kilo bruzdėjimas 
Viršutinis užvaizdą, turbu: 
bijodamas, kad nekiltų riau 
šės, kompaničnus prašalino 
Bet mainieriams pradėju 
leistis kasyklon, kompaničn 
ir vežiotojai (dreiveriai; 
nuėjo namo. Mainieriam 
tad neliko nieks kitas, kai’ 
tik taip pat eiti namo.

Tą pačią dieną ant antro' 
valandos po pietų buvo su 
šauktas mitingas, bet dau 
guma mainierių visai neži 
no jo, kad mitingas įvyki 
dieną, o ne vakare. Mitin 
gan sušaukta tik "ištiki 
muosius” kompaničnus. Su 
ėjo kiek ir mainierių. "Išti
kimieji" matydami, kad in 
surgentų nedaug, tuojaus 
užsipuolė J. S., bet tam pas 
prukus, puolėsi mušt kitus. 
Skaudžiai sumušė visai ne

k.
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1NGERSOLL išdirbo daugiau laikro
dėliu, negu visi Amerikos išdirbėjai 
sudėjus į krūvą — 50 milionų išviso. 
Tas jums rodo, kad Ingerso’l supran
ta, ko Amerikos žmonės noru
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.
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Teiephone: Back Bey
DAKTARtS

Fr. Matulaitis
GY3O VISOKIAS LJGAb. 

PR«TUXO •.K;*,’li<
Vcliodoc

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

<19 BOYLSTON STR
Saite 419, 4ZU ir 411.

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

J. J. Keliey&Co.į
-r !

KELEIVIS.

~?T

at-

Miestas

pn

IOT0
Q ĮTAISYTAS « forw«lee- 
c-v recepto; suteikta ifeniatia- 

gu Egypto zokuMiaku,

8 O SLO 3
apsireiškia esąs vtebrtuui uascluaiKpi 

nuo iit’inno pilt* ir gurnu, jer- 
B klės dusuliu, ęelcts

skaudė jintv. nust^jiuf

Haičio </ulf ojn. tct.. evt., Mutai- 
soziiks išdirbėjo labui va^ursėjusie 

?AĖN-EXPELLERIO-

i

i?Į Viv
n;u

fs. Baracevičius.
GRABOR1US.

Palaidoju vi.-ucve ^pllr.ldniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

□id'.'lį pabikloju už 45 doleriu*, 
mažą už 15 doL

AR MYLI SAVO GIMTINĖS DAINAS?
Jeigu taip, tai pakalai:syk sekančius

Columhijos rekordu0:
10-inch "S** 
įdainavo Kam

rooklyn, N
(ANT 
(PAS1S 
i ’ Al 
t.lCTUš MOTUS, 
avo Joną ; ir Marė čižauskai.

TRIS BERNELIAI. Duetas. 
VAKARINĖ DAINA. DueUs. 
• ANT A ARIU KRANTELIO. 
(SAU:.i T Ė TEKĖJO. J. čižauskas. 
(GIEDU DAiNELĘl 
(GEGUŽINĖS DAINA.

M. čižauskienė.
Reikalaukit pus pardavėją visų Columbijos 

Lietuvi i.ą 11. .. rdu kataliogą. Jeigu negausit, 
rašykit mums:

E3189.

Idai r
E3190.

E3191.

E31!

ės Aniolų Parapijos Choras, 
V

KALNO KARKLAI SIŪBAVO. 
ĖJAU ŽALIĄ KUTĄ.
)TULE.

J.AFHOPHONE CO.
Kl.) NEW YORK.

kaltu du vyru: Kaži Jura
vičių ir Joną Žurauski. Į 
riaušias pribuvus policijai 
prasidėjo areštai. Tarp a- 
reštuotų buvo vienas ir lie
tuvis—Pranas Senkevičius.

Balandžio 19 dieną mai
nieriai, eidami į darbą pra
dėjo pirkt unijos ženklus 
nuo vguzikinių.” Bet kad 
daugelis da neturėjo guzi 
kų ir juos užvaizdą leido 
eiti į darbą, tai vežėjai ir 
vėl pametę darbą išėjo na
mo, tai ir mainieriai 
versti buvo grįžt atgal.

Suėję prie svetainės 
rėjo sueit ir padaryt mitin
gą, bet pąmatė, kad prie' 
durų prikalta nota, kad U. 
M.W. of A. lokalui svetai
nės nėra. • Eina klaust savi
ninko, kame dalykas, savi-’ 
ninkas atidaro svetainę ir 
parodo, kad iš visų sėdynių 
ir stalų tik krūvos malkų 
padaryta. Tai darbas uni
jos stiprintojų. Svetainės 
savininkui padaryta nuos
tolių ant 1.000 dolerių.

Gal būt, kad mainieriai 
darė savo nutarimus ne pa
gal unijos konstituciją, kad 
jie savo reikalavimus turi 
teisę paduot tik unijos lir i 
kalų atstovų suvažiavimui 
arba konvencijai. Bet uni
jos valdyba, įstačius’ orga
nizatoriaus vieton žmogų, 
kuris artimesnis darbinin
kų išnaudotojams, negu 
darbininkams, o kada dar
bininkai reikalauja dėl uni
jos labo prašalint organiza
cijos griovėją, tai unijos 
prezidentas pasitenkina 
vien pažadėjimu, kad daly
ką ištirs, o paskui pasako, 
kad jo paskirti organizato
riai geri ir darbininkai ne
turi teisės priešinties.

Idant priverst darbinin
kus mokėti neišmokamas 
augštas narines mokestis 
pasinaudoja mušeikomis ir 
parsidavėliais, kurie netik 
kėsinasi ant savo teises gi
nančių žmonių sveikatos, 
bet pridaro tokių nuostolių, 
kaip minėtam svetainės sa
vininkui, kuriam turi 
lyginti ta pati unija.

~ Šitaip dalykams stovint 
ištikrųjų laikas mainie
riams pagalvoti ir dėties 
prie IWW. unijos, kuri jau 
daugelyje vietų įsigalėja.

Kalnakasis

MIRĖ SERBŲ KAR 
VEDIS.

Pagarsėjęs serbų karve* 
I dis feldmaršalas Putnik, 
kuris taip narsiai gynė savo 
šalį teutonams su bulgarais 

i ant jos užpuolus, šiomis 
dienomis mirė Italijoj.

ITALAI PAĖMĖ MIESTĄ.
Frahcuzų laikraščiu "La 

Liberte” pranešė, kad prie 
Triesto užlajos italai paė
mė Duino miestą. Duino 
randasi tik 12 mylių nuo vy

no- i riausio austrų uosto vardu 
tir.-; Triest.

JAPONAI PADEDA 
FRANCUZAMS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad į Prancūzijos uostą 
Marseiiles pribuvo keletas 
japonų kariškų laivų, kurie 
padės franeuzams gintis 
nuo vokiečių submarinų ir 
lydės prikybos laivus.

VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RŪŠIES.

Gardus Alus, Elius, Lageris - 
Vynai, Konjakai, 

ir Kvepianti Cigarai.
Patarnavimas prielankus 
teisingas.

245—247 Broadtvay
SO. BOSTON, MASS

- H
Degtinė U p

3 Į- -
ir H

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

KELEIVI.

t

j

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 mar.o automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Broadway, So. Boaton, Maso. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

J. MATHUS i
Geriausias Lietuvio

SALONAS IR RESTAURACIJA.
Sveiki geriausios rūšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

Parankiausia Lietuviška ažeiga.
J. MATHUS

112 Brond’viv, So. Boston. M

Paprastas Pasikalbėjimas 
apie Amerikoniškus 
Laikrodėlius

Du iš 18
Modelių

Pasiklausk
Pardavėjų

WATERBURY

couo ir Uruųga ieiny-
ros. nauiie.ja* riam paku
lyje l-r iimtkeėio— 24c. 
ui Soaku:* viaeM aptiakaae. 
arba gakta uimoakyai tieaiai it
F. AD. RTCI1TKB * CO. < 

14-19 HajSlsites Strtit, H* Tuk.

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 radiumu. Lai
ko daugiau 10 metu.

50,000
KNYGŲ

| VISIŠKAI UŽ
DYKĄ

Kožnas vyras turi pairikalauti ūmo 
laiku vienų iš tu Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tis 
vyrai turi pareikalauti vienų ii tų 
didžios vertybes medlkaliakų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai aaikin 
sa-a gyvastį, kaip jis įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
1 uti vyras tarp vyrų—Stpraa, resnas, 
cnergitiškas vyras, 
La knyga parodys
kelią.

■ «i
TT JJ - iJi

Kelias i Sveikatą,” I 
Stiprunu? ir Energi ja. Į

Ar Esi Kankanas
Sifilisn ar!>a Užnuodijimų Kraujo, 

Triperių, Pulavimų. Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Idgais, Lytiškai 
Šlapinamais Organais. Dusulių. Ncgruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, blogo
mis, Hemorcidai3, Reumatizmą, Pilvo, 
Jalmą. Pūsles ir Tnkšt.n Ligomes? -

Ar turi skaudėjimus sirenose, sąna
riuose; galvos skaudejirr.ua; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vetni; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negeras sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas. barningas ir aržus: pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir i” 
linis nuo draugystes; r.uliadys, 
ir nusiminęs? Musų knyga u 
pasakys jums apie tuos daiktus aiskei 
ir lotigvoi kalbci toip. jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokios daiktus, katras kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir l.icdnas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmok.m pačtą. Ant koa- 
vertos niera jodnotas med:\ališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adre-ą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kupono.

siusk Tą Už Syką Knygos Kapona Šiandien.
DR. J. RUSSEL PR1CE CO., L.292 Madisoa & Cliotoa St».. CticaKo. IM. 
Godotinasai:—Aš esu užinterosuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimnl ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.

Vardai ir pavarde

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

skaudejirr.ua


8 KELEIVIS

Visokios Žinios.

W1LSONAS NELEIDO 
ROOSEVELTO FRAN

CUZIJON..
Tadas Rooseveltas buvo 

pasikėlęs organizuoti liuos- 
norių diviziją ir važiuoti 
Francuzijon su vokiečiais 
muštis. Kongresas tam Ko- 
sevelto norui pritarė ir prie 
konskripcijos biliaus buvo 
pridėjęs pridėčką. kad sali 
priverstino kariumenėn ėm 
imo, Rooseveltui butų leista 
dar liuosnorius organizuoti 
Tečiaus VVilsonas, užtvhtin 
damas konskripcijos Vilią, 
šitą pridėčką atmetė. Jisai 
paaiškino, kad dabar nėra 
laiko užsiimti liuosnorių or 
ganizavimu: pagalios tokio; 
liuosnorių divizijos p ieš vo
kiečius nieko nereikštų, c 
tikrosios armijos organiza 
vimui galėtų užkenkti. Ro 
seveltas su tuo sutiko ir nu 
siramino. l aikraščiai giri; 
Rooseveltą už "tiki ą jo pat 
riotizmą,” kad nesipriešini 
Wilsonui.

AMERIKOS LAIVYNAS 
JAU KARĖS RUOŽE.
Amerikos kon tramini

ninku flotilija jau perplau 
kė Atlanto vandenvna i v v 
pereitoj sąvaitėj pribuvo 
Anglijos uostą Oueen 
stovvn. Ameiikiečiams pa 
sveikinti susirinko anglį 
laivyno vyriausybė ir dide 
lė minia žmonių. Queen 
stowno komendentas, pasi
sveikinęs su amerikonais 
paklausė: ”Kada gi ju- 
galėsite stoti i darbą?” — 
’.’Mes galim pradėti tuo 
jaus,” atsakė amerikiečii 
admirolas Siir.s. Ir ameri 
kiečiai tuojaus išplaukt 
karės ruožan saugot jure; 
nuo vokiečių submannų.

LAAVRENCEO AUDENY 
ČIŲ STREIKIERIAI AT 

METĖ KOMPANIJOS PA 
SIŪLYMĄ.

Amerikos Woolen Co., ku 
rios trijose dirbtuvėse audė 
jai ir verpėjai sustreikavo 
reikalaudami pakėlimo mo 
kesties ir pagerinimo darbi 
sąlygų, 20 gegužės dieną pa 
darė streikieriams savo pa 
siūlymą, bet darbininkai aj 
svarstę vienbalsiai atmetė 
To pasiūlymo neskelbiama 
tik paskelbiama, kad nežiu 
rint streiko dirbtuvėse dar 
bas eina.

AMERIKA SIUNČIA 
25,000 KAREIVIŲ 

CUZIJON.
Wilsonas nutarė 

išsiųsti Francuzijon 
kareivių po gen. 
vadovyste. Gen. 
gas pas amerikonus 
skaitomas gabiausis ‘karve 
dis. Jisai ir Meksikon būvi 
nusiųstas Viliai gaudyt.

FRAN

tuojau; 
25,001 

Pershingi 
Pershin

vrt

PAeMė 49,500 VOKIEČIŲ
IR 1,773 KANUOLES.
Į 33 dienas, tarp 9 balan

džio ir 12 gegužės, franciu 
zai su anglais paėmė nelais
vėn 49,579 vokiečių karei
vius ir užgriebė 1,773 ka- 
nuoles.
PASKALAI APIE ANAR

CHIJĄ ŠLISELBURGE 
NETEISINGI.

Pereitoj savaitėj paskly
do paskalai, buk šliselbur- 
ge\ apie 30 varstų nuo Pet
rogrado, prasidėjo ‘'anar
chija.” Žmonės atsimetę 
nuo dabartinės valdžios ii 
apskelbę vietos respubliką. 
Dabar Šliselburgo apskri
čio darbininkų pildomojo 
komiteto pirmininkas Kuz- 

* necovas praneša, kad tie 
paskalai buvo grynas išmis
to*.
JiUfcOVĖ ZEPPELINĄ.

. Siaurės juroje anglų lai
vynas* nušovė vokiečių zep- 
pdfoą, kuris lėkė Anglijon.

v

Vietinės Žinios
Kumščios "didvyriai”

. pralaimėjo.
Geg. 21 d. niunicipaliame 

teisme buvo nagrinėiama 
byla apskusto už kareivio 
'arstuinima Henrv Brvrino. w V V
Skundžiamasis Brysinas stO; 
ęs priš teisėjo Went\vorthoj 
reidą, rodėsi jam, kad tai 
ddeiis brutalius ir brisiu 
pacifistas", kuris išdrįsta' 

■cėsinties ant kareivio svci-i 
<atos, dėlto teisėjas ir atsi- 
iepė Į kaltinamąjį: •

—Esi skundžiamas už už- 
luolimą ir parsiumiirą že- 

D. kampa- 
karpalinits 
taipgi ant 

litų dvieju kareivių Micha- 
'1 O’Conneli’io ir John V\’he- 
en o.

—Taip, jūsų malonybė— 
’.tsako 6 pėdų 3 coliu milži- 
įas, sveriantis virš 200 sva- 
•ų. —Esmi kaitas, bei kiukn 
K'.oielgt aš nemokėjau. Ka
la pereitos subatos vakare 
’arko skvere pamačiau 
iuos tai kareivius užsipuo- 
usius veiteri, keletą minti
nų stovėjau ir žiurėjau, ma- 
irdamas, kad užpultasis pa
jėgs. Bet kada i 
tad jis paskendo ' 
-yru kumščiu ir 
sraujais paplūdęs 
nės. o užpuolikai prie 
tumščių pridėjo ir batų kul 
lis, šokau nelaimingam Į į 
>agalbą ir išvaikiau užpuo- 
ikus.

Teisėjas Brvsina išteisi- 
io, o kareivius nubaudė po; 
0 dolerių kiekvieną.

Mat ne viskas galima ir 
’tėvvnės didvyriams.”t. <

Daktaras. F. Matulaitis 
ant kelių dienų išvažiavo į 
Pennsylvanijos valstiją. Su- 
grižš tik 26 gegužės, 10 vai. 
ryte. Iki subatos ryto ligo
nių nepriims.I ■ .. ■ ■

Decoration Dienoje Lie
tuvių salėje šv. Petro ir 
Povylo Dr-ja rengia dideli 
balių.

27 gegužės, 7:30 vai. vak.v?

Lietuvių salėj kalbės S. Šim
kus ir rinks Centrai. Komi
tetui aukas.

Gegužinės komiteto 
rinkimas.

SUSI’

I-mas Didelis Metinis Balins ir Vakarienė
Rengia Camb: the’iaus Lietuvių Kooperatyviška B-ve L tarninke,

29-tą Gegužes-May, 1917m.
SVETAINĖJE, CYPRŪS HALI,

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

SAUCIAUSIA BANKA

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

So. Boston, Mass.474 Broadway,

nen 9-to pulko, 
lijos kareivio 
Jurgio VVhite’o,

Visi Gt lūžinės Rengimo 
nariai turi susi- 

linkti ateinančioj pėtnyčioj 
po N. 376 Broadvvay, 
užbaigus apyskaitas.

P. Matulis.

i Komi t et

kad
I

Prakalbos Commcn Sode.
Ateinančioj nedėlioj, 3 v. 

po pietų Boston Comnion 
so. c bus socialistų prakal
bos. Kalbės šiplakovas iš 
Xew Yorko ir valstijos sek
retorius.

Komitetas.

I

pamačiau, 
tarp trijų 

parpuolė 
s ant že- 

savo

Eksi ra susirinkimas.
Lietuvių Darbininkų 

tereturos 
mas bus 
po pietų. 
Kode!?’’ 
riai turi ateit ir pasimt.

M. M. Plepis, pirm

t ;Li-
Drjos susirinki- 

27 gegužės, 12:30 
Knyga “Karė, 

jau atėjo, visi na

Metinis Balius

Gerbiami li< viai ir lietuvaites, seni ir jauni, vietiniai ir iš apielinkės, 
visi be skirtumo alonesite kucskaitlingiausiai atsilankyti ant virš minėto 
baliaus, nes buriu- bus kokio dar niekad Cambridge’juje nebuvo. Vakarienė 
k .unogardžiau>i• dgių ir ger-mų visiems dykai. Lūs labai geri muzikantai.

Sveta nę ... . isi gerai žino, kad geresnės niekur nėra. Žodžiu sakant, 
(.riaušių, tcdel rė vitras nepraleiskite, atsilankykite visi. 

'.ANGA 50 CENTU YPATAI. (21)
Visis širdingai kviečia atsilankyt RENGĖJAI-

P SAUGA. T( tus galima nusipirkti visiems iš anksto, nes vėliau gali 
n tekti; uos gu ..gauti sekančiose vietose: Kooperacijų krautuvėse, 39 
Porti ii-.d Street. t :.bridge;71l Cambridge Str.. Kast Cambridge; 285 Broad- 
way, So. Busto:: 21 Lincoln Street, Brightone; pas K. Šidlauską. 226 
Broadvay, So. i tone: pas 1*. Bartėevičių, 877 Cambridge St., E. Camb- 
ridl»v *r l'as visus oard d rektorius. __________________________________________

bulius Lūs viti;

{“Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurių pre 

aumerata pasibaigė malonė 
kitę atnaujinti, nes sulyg tra
sos taisyklių priversti busiu; 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draut; > pakalbir.t už 
sirašyti ”Kelei-. j” kaipo tik 
rai darbininkišką laikraštį 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina ū rbininku rei 
kalus.

Mainydami adresą būtina) 
turit priduoti SENAJį ir 
NAl’JAJį adresus. To nepa
darius. permainyt adreso 
galima. Mainant adresą 
enka parašyt atvirutę, 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkli- 
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokiu laišku niekados ne
siųst u, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c., 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už ji primokei adresa- 
ui.

l
ne
už
dės

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

JOSEPH A. MAYNAR..—PREZIDENTAS

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

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

PADĖT PINIGUS 1 BANKĄ 
GALIMA PRISIUST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali- Į 
ma lietuviškai, nes Bankoj dirbu 
lietuvys Jonas žilinskis.

J. Bagočius; 
ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

bet

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

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo
nors neištikimose vietose, 
padėtų į saugią banką kuri yra 
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moka visiems teisingą nuošimtį. 
1 adė t į banką galima ir po ma
žai.t w

Ir vėl jūreivių peštinės su 
Policija. •

Court gatvėje 22 gegužės 
lakėia susirinkę jūreiviai 
•radėjo savo koncertą. Po- 
icmanas Mauks, kurio disu 
ikte matrosai daugiausiai 
riukšmus kelia. Įsakė jiirei- 
iams ir susirinkusiai vep- 
otojų gaujai išsiskirstyt ir 
eist žmonėms ramiai miego- 
.1. Matrosai turi piktumą 
■ nt policmano Markso už 
o nepatriotiškumą, kad ”tė* 
•ynės didvyriams” nelei
džia laisvai linksminties. Jie 
i vadina "kaizeriu.” Jūrei’ 
dams neklausant policmano 
is bandė areštuot, bet mat- 
osai užpuolė ir pradėjo po- 
icmaną karšti. Tik kitam 
x)licmanui greit pribuvus 
>olic. Marksui pasisekė su 
nėlynais paakiais ištrukti. 
Yreštuota du jūreiviu už 
girtuoklystę ir betvarkės 
larymą.

i
I

Rado negyvą rnoteri
Pereito panedėlio 

lėnvje Fresh pound. Dalei 
>inbridge’ų atrasta 
>0 metų amžiaus moteriškės 
avonas. Negy vėlė atrasta 
>e skrybėlės, apsitaisiusią 
>alta bliuzka ir juodu anda- 
•oku. Jos plaukai jau žili. 
Xnt pisto atrasta šliubinis 
iiedas. Tačiaus jokio ženk- 
o, kas liudytų apie jos var
ią ir paeiti prie jos neatras-
d.

Lavonas nugabenta pas 
jraborių Donehy, Camb- 
•idgeiuj

Policija jieško pėdsakų.

rvte

apie

• Atrastas
Franklin Parke moteriš

kas ”poket book,” laikrodė- 
is ir pinigų. Jeigu kas pa- 
netėt iš lietuvių, kreipkitės 
>as S. Morkis, 719 Main St. 
Cambridge.

švento Petro ir Povilo Draugystės 
•i'.gia savo balių 30 c. Gegužės May 

■ Decaration Day), Lietuvių salėj, 
So. Bostone, 2 vai. po pietų prade
dant.

Šis balius bus vienas iš puikiausių 
nes puik: orkestrą grajis lietuviškus 
ir angliškus Šokius, o be to bus lie
tuviškų ir skanių gerulių.

Visas baliaus pelnas skiriamas 
iu:> kares nukentėjusių lietuvių pa
šaipai. Todėl iš Bostono ir visų jo 
apygardų kviečiame savo brolius at- 
silankj ti kucskaitlingiausiai.

BALIAUS KOMiTETAS.

»

Ant 21 
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 pasiūlysimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį 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
me: 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. CH1CAGO, ILL

t
i

t

I

ŠOKIAU. ŠOKIAI!
Lietuvlj Jaunų Vyrų 

Kiiubas rengia gražų balių 
subatoje, 26 Gegužės-May, 8 
vai. vakare, Lietuvių Salėje, 
So. Bostone. Bus labai ge
ra orchestra. Įžanga 35c., 
merginoms 25c. Malonėkit 
atsilankyt visi. _

Komitetas.
PRAKALBOS-

L.M.P.S. 13 kuopa rengia 
prakalbas 31mą gegužės, 
ketvergo vakare. Socialistų 
svetainėje. Kalbės pirmur 
kartu So. Bostone Drgė. Z. 
Puišiutė iš V/orcesterio. 
Publika yra kviečiama atsi
lankyt, o ypač moteris.

Kviečia Komitetas. (22)

!

Youngštovvne, Ohio vals
tijoj, Republic Iron and 
Steel Co. dirbtuvėj iš neži
nomos priežasties pereitoj 
suhatoj ištiko ekspliozija, 
kurioj 4 žmonės likos užmu
šti. o 11 sužeista, iš kurių čia

I

y

Administracija.

-iv-:-:-:-;-:-:-;-:-:-:--

Jonas A. Katkus h
UŽLAIKAU VISOKIU KNYGV H 

IR KITOKIU DAIKTU.
Galima gaut pirkti visus Ame- ; • 

rikoje leidžiamus laikraščius, J > 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. Į i

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto V 
iki 12 vidurnakčio. T

Toliaus gyvenantieji galit i; 
kreiptis laišku šiuo adresu: (30) L 

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

• _ -----------------------
ttsburgh, Pa. - į

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 ka la mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink- 
<tų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
ker.tėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiusime tuojaus. Priduokite juosmens mie
lą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

rishleigh & C,-... B. 70 Athenaeum Bldg.. Chicago, III.

Apgarsinimai, -už kuriuos nė Rc- 
dakeje. nė Administracija neatsako.

Ateinąs silpnumas.

Dovanai 30 Dainų ir 200 Adatų
✓

SU COLUM BIJOS
gramofonu:::

minerva phonograph co
Dep. K. 217 W. 145 St., New York.

Didelių audiničių korporacija, tu
rinti savo dirbtuves miestuose, pačia- 
.r._- viduje ?»Iassachusetts valstijos nu- 
■ ; -vr.jė perkelt darbą į kaimą, pasta- 
. -.i savo darbininkams gyvenimui 
namus ir padidinti visą darbo spėką.

Tinkami žmonės, turinti savo šei
mynas galės gauti atsakanti darbą, 
geroms sąlygoms, smagiai gyventi 
-anitariškuose namuose, kuriuos kor
poracija savo darbininkams pigia 
kaina parsamdys. Aplink namus 
gražus daržai, jau išdirbti ir ištrešti 
auginimui daržovių.

Norintiems turėt biznį čia gera 
proga nusipirkt grosernę ar krautu
vę. ką galima gaut už pigią kainą.

ŠC persikeliančios čionai gy
venti. jeigu šeimynos vyras dirba, 
turi teisę korporacijos lėšomis per- 
kraustyt savo naminius rakandus, 
jeigu r.e toliau kaip 50 mylių.

Šeimininkai, norintieji apžiūrėti 
musų dirbtuves ir darbninkų gyveni
mui vietas gali atvažiuoti ir sulygus 
su bendrovės reprezentantu link dar
bo. gaus atmekėjimą kelionės lėšų.

Dėl plate nių informacijų kriepki- 
tės ypatškai ar per laišką šiuo ad
resu:

Employment Manager
22G Devonshire Str., Boston, Mass.

r.

M. ANDRIUŠIUTĖ,
MOTERIŠKU KUBU SIUVĖJA
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LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!♦ 

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

tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermatugą” nėra! «• 

‘"Dermafuga” padarys tą. kad Ta
ve* plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius! 

Reikalaujant prisiusime Tau pačia 
suvis dykai išbandymui ‘‘sampilą’’. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

e Dept. 12 •
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

mosties.

į H. S. Stone, Oph.D
Akiy 

Specijalistag.

j _________
JĮ 80. BOSTON, MASS

10 m. So. Bostone.
399 Broadway,

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $i. 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- 
krautuvę ant 301 E 
Lietuviškos salės.

(?) 
ABAZORIUS,

So. Boston.

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko r.epabranginau.

Visokias
DRESES ir KITUS KUBUS 

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

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

Tai • 27H7-J 1|’Dr. David W.Rosen s
Kt'ba Lietuviškai, Lenkiškai, S 

M Rusiškai ir Vokiškai. j
|j| GYDO VISOKIAS LIGAS. I
!« Valandos: j

Nuo S iki 10 ryta. Na h
2 iki 3 dieną, nuo 7 I
8 vakare. !!

ig 551 HANOVER STREET, {K BOSTON. MASS. j)

Į

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką.

W. F. SEVERĄ CO^ Cedar Rapids, lova.

kų taisymo 
Street, šalia

A.
301 E st..

Reikalaukit musų iliu
struoto Katalogo.

Galit į mokėt dali tuo- 
jaus. o likusius po $1 

kas raėnesis.

Sere cydnolcs galinia gauti aptiekose. Prašoma reikalauti tikrą 
Scv. r. - olią. neimti jokią falsifikaciją. Jei vietos aptiekoje pirkti
negalima. . akius bos pasiųsta.

imas jakną. nevirškinimas, Įprastas užkietėjimas, 
f ' virškinimas serganti palieka labai liūdnam padė- 

Norint prašaiinti tas slogas ir užbėgti jų pasek- 
r.; taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

dir.ąci dėka’, ju už SeVercs Gyvasties Balsam,, 
b-. atčjac nuo skilvio susilpnėjimu ir

Visi kentėjimai
voros Gyvasties Balsamo bonkos.
:i laikrr.Sėiuosc,

či žinotą apie tą gyduolę”. Urs. Pagac iš Moąuah, VVis.

La- 
valgyti neturėjau 

pranyko po sunaudojimo tiktai rie- 
Prašau tą laišką 

idant visi kiti, kurio panr.’iai ken-

Ypatingai geros šios gyduolės:

f
i

r

!

25e
50c
25c
50c
29c
2bc

1.00
1.00

226 Broadway, Kampas c st. fo, Bosu, , nas!> Į

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mestis ir skysčiai nuo niežų l.O') 
Gyduoi. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suval.-.inimui vidurių 50c 
Gyduoles nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ........... 1.09
Gydu. r.uo ”k:;rnų” 15, 20 ir 25c 
Vilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Troškes 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

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

skanų •■■*••■■■••••••* *oc
Kraujo Valytojas .................. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo ............. $1.0b

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

paslaptingų ir kitokių ligą.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaisius, kreipkitės pas 

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

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

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

uenausia 
Lietuviška

Gyduoles sutaisome kurios tik pasaulyje
ir prisiunciame 

visokias,
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

t

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:




