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Elihu Rooto komisija ORLAIVIŲ UŽPUOLIMAS ! -------------- Il ANT LONDONO.
iaii PntrndraJo 97 žmonės užmušta, 439
JdU I CUUglduVL sužeista.

Pereitoj sąvaitėj vokiečių 
orlaiviai vėl buvo užpuolę 
ant Anglijos ir ši kartą pa- 

. Bom-

____________________

Rusai priėmė ją labai "ne-* 
formališkai.”

Milžiniška Socialistų 
pergalė Petrogrado 

rinkimuose.

NEVV YORKE SIAUČIA 
REAKCIJA.
Yorke buržuazinė 

pradėjo jau tikrą

Rooto komisija jau pri- siekė pati Londoną. Bom- 
buvo Petrogradan. Perei įbų mėtymas tęsėsi 15 minu- 
toj pėtnyčioj Amerikos am
basadorius Francis 
ją Į Marijos rūmą, 
turėjo pasitikti ir priimti 
Laikinoji Rusijos Vyriau
sybė. Bet telegramos sako, 
kad priėmimas buvo "labai 
neformališkas." Atėjo tik 
keli valdininkai. Kerenskis 
net frako neužsidėjo, bet at
ėjo apsivilkęs paprastais 
kareivio marškiniais (blu- 
za). Rootas kreipėsi Į mi- 
nisterius su prakalba, ku
rios turinys buvo toks:

"Gerbiamas ministerių 
tarybos pirmininke ir ger
biamieji nariai! Amerikos; 
komisija sveikina jus var
dan Amerikos valdžios ir 
vardan Amerikos žmonių. 
Mes esame demokratinės 
respublikos atstovai. Mes' 
esam Įgalioti Amerikos pre
zidento, kurį žmonės renka 
visuotinu, tiesioginiu, lygiu 
ir slaptu balsavimu.

"Žinia apie Rusijos revo
liuciją pripildė musų širdis 
džiaugsmu. Kada mes žiū
rim i Rusiją iš tolo, tai mes' 
nematom jokių klesų, jokių 
partijų. Mums yra tik vie
na Rusija 
ir laisva. Visi mes 
me Dievo, kad jis 
jus.

"Šiandien abiem 
gresia vienas pavojus, 
kietijos ginklo pergalė 
kštų mirti jūsų ir musų lais
vei. Kas myli laisvę, tas tu
ri už ją kovoti. Kaipo Jun
gtinių Valstijų atstovas, aš j 
pranešu jums, jog Jungti
nės Valstijos yra pasiryžų- 
sios ginti jūsų laisvę, ginda
mos tuo pačiu laiku ir savo. 
Todėl kviečiam jus stoti kar
tu su mumis ir ginti musų 
ir savo laisvę. Eidami prie 
vieno tikslo ir vieni kitiems 
padėdami, mes apgalėsime 
bendrą priešą.'’

Toliaus Rootas 
žodžius iš prezidento Wilso- 
no kalbos ir tikrino, kad A- 
merika stojo karėn ne dėl 
pelno, ne dėl užkariavimų, o 
vien dėl "gynimo laisvės.”

Pas Darbininkų ir Karei
vių Tarybą, kuri išreiškia 
visos Rusijos žmonių valią, 
ponas Rootas nenuėjo. Tur
būt jis numano, kad tenai 
jo niekas nelaukia.

atvedė 
kur ją

šiomis dienomis Petro
grade buvo miesto valdinin
kų rinkimai. Pirmu syk Ru
sijos istorijoj rinkimuose da 

i vy
rai ir moteris. Susivieni
jusi socialistų partija suš- 

, nes

tu ir pridarė baisiu nuosto
lių. <............ _
s:.ko, kad 97 žmonės buvo 
užmušti ir 439 sužeisti. Vie
na bomba puolė ant mokyk- Įavė v"eiį visus" balsus, —_

J _ užmušė, o įš viso balsuotojų buvo 700,-

Oficialia pranešimas ]yVavo visi pilnamečiai

los ir 10 vaikų i 
apieSOsužeidė. Kita nupuolė 
ant vagzalo ir pataikė i Tt- 
einantj traukini, kame 7 
žmones užmušė ir 17 sužei
dė. Da kita puolė ant ban
ko, kur sužeidė keliatą kler
kų ir per kelis blokus aplin
kui ištrupjno visus langus.

Keliolika bombų buvo nu
mesta i Forelando fortą ir 
kareivių stovyklą. Daug su
griauta sandėlių ir daug ki
lo gaisrų. Užpuolikus smar
kiai bombardavo nuo žemės 
artilerija ir atakavo pakilę 
anglų orlaiviai, bet sakoma, 
kad "pasekmės nežinomos.”

Porai dienų praslinkus 
vėl du zepelinai nulėkė An- 
glijon ir pradėjo mėtyt Į pa
jūrio miestus bomboms. Bet 
ši kartą nuostolių daug ne
pridarė, tik porą žmonių 
užmušė ir 17 sužeidė ii’ an
glų orlaiviai vieną zepeliną 
numušė žemėn.

i 447, iš kurių 530,000 balsavo 
už socialistų kandidatus.

New 
valdžia 
karę ir veda ofensyvą visu 
frontu, tik ne prieš kaizerį, 
o prieš Amerikos darbinin
kus, prieš jų laisvę ir susi
rinkimus. Konstitucija vi
sai jau panaikinta, o vieš
patauja j>olicija ir kareiviai. 
Kas diena daromi užpuoli 
mai ant pirmeiviškų organi
zacijų ir kliubų, krečiami jų 
butai ir žmonės ir konfis
kuojama literatūra.

Pereitoj subatoj raita po- 
JT r_ ; moterų 

susirinkimo prie City Hali 
ir daug vaikų ir moterų su
mindžiojo, o 5 areštavo.

Pereitoj pėtnyčioj policija 
su kareiviais išvaikė kelis 
anti-militaristų mitingus ir 
areštavo apie 200 žmonių.

Subatoj policija užpuolė 
ant rusų darbininkų buto, 
padarė tenai kratą ir areš
tavo 20 žmonių.

Areštuotas taipgi pagar
sėjęs anarchist4s A. Berk- 
man ir Emma Goldman ir 
kiekvienas pastatytas po 
$25,000 kaucijos. Leidžia
mi jų laikraščiai "Mother 
Erth” ir "Blast” uždaryti.

Vadinas, Amerika kariau
ja už "žmonių laisvę.”

Washingtonepleevsuoja[
Raudona vėliava.

didelė, galinga 
meldžia- 
laimintų

tautom
Vo- 
rei-

i

minėjo j
l

Revoliucija Ispanijoj

Vokietija vėl siūlo
Rusijai taikytis.

DŪMA REIKALAUJA 
GREITO OFENSYVO.

Kapitalistų spauda skel
bia, kad durna turėjo slaptą 
posėdį ir priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią tuojaus pra
dėti prieš vokiečius ofensy
vą. Rezoliucijoj sakoma, 
kad atskira taika su Vokie
tija arba tolimesnis fronte 
neveikimas butų begėdiškas 
sąjungininkų išdavimas, už 
kurį busimos genkartės nė- 
kuomet Rusijai neatleistų. 
Todėl durna reikalaujanti, 
kad ilgai nelaukus butų pra
dėtas ofensyvas.

Atiduoda užkariautas že
mes ir prižada piniginę 

paramą.
Per Švediją atėjo žinių, 

kad Vokietija vėl pasiūlė 
Rusijai taikytis, ir šį kartą 
pasiūlymas esąs jau oficia
lus. Šitą pasiūlymą vokie
čių valdžia pasiuntusi ru
sams per Šveicarijos val
džią. Vokietija sutinka tai’ 
Rytis tokiomis išlygomis, 
kad Rusijai nebūtų nei gė
dos, nei skriaudos. Ji sutin
ka atiduoti visas užkariau
tas Rusijos žemes, tik nori, 
kad Rusija taipgi atiduotų 
Austrijai tuos plotus, ku- 
iuos jos armija dabar turi 

užėmus.
Lietuvos, Lenkijos ir 

Kurlendijos klausimą Vo
kietija sutinka rišt taip kaip 
naudingiau bus abiejų pusių 
reikalams, prisilaikant te
čiaus tų kraštų gyventojų 
noro.

Beto da Vokietija gatava 
užmegsti su Rusija tamp
rius pirklybos ryšius, žada 
duoti Rusijai piniginę para
mą, pagelbėt jai atsistoti 
ant kojų, nesimaišant vie
nok i vidujinius Rusijos rei
kalus.

Šitokio turinio telegrama 
buvusi pasiųsta Šveicarijos 
pasiuntiniui Petrograde ir 
perduota Šveicarijos pilie
čiui socialistui Grir 
kad jis Įteiktų ją - Darbini,, 
kų ir Kareivių Tarybai. Lai 
kino j i vyriausybė patarė so
cialistams ministeriams 
Cereteliui ir Skobelevui pa
reikalauti iš Grimmo 
aiškinimų. Grimmas 
naši, kad jis nieko a e š. 
telegramą nežinąs it kai 
socialistas niekados nesi 
tiktų būti Vokietijos impe
rialistų Įrankiu. Jis manąs, 
kad šita telegrama busiąs 
slaptų Vokietijos agentų 
darbas. Šitam pasiaiškini
mui laikinoji vyriausybė 
tečiaus nepatikėjo ir nutarė 
Grimmą išsiųsti iš Rusijos. 
Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba šitą nutarimą parė
mė. Vadinas, Vokietijos 
pasiūlymas nerado pritari
mo rusų revoliucijonieriuo- 
se.

Dabar sakoma, kad kai
zeris siūlys rusams per
traukti karę nors tam lai 
kui. kuomet Rusijoj buf 
Steigiamas Seimas sušauk . 
tas.

Washingtone dabar labai 
I daug matyt plevėsuojant 
anglų, francuzų, italų ir bel
gų vėliavų, bet rusu vėlia- 
vos nėra. Mat rusai dabar 
priėmė raudoną vėliavą, o 
kapitalistai jos labai bijosi, 
todėl jie jos ir nekabina, jie 
sakosi "nežiną" kokia dabar 
Rusijos vėliava. Dabar at
važiuoja Washingtonan ru
sų komisija; jai pagerbti 
reikėtų iškabinti rusu vėlia
vą, bet kadangi valdžia "ne-

,žino,” kokią iškabinti, tai 
nutarė jokios nekabinti. Bet 
sufragisčių draugija pada
rė valdžiai gėdą; moterįs 
parodė kad jos žino kokia 
dabar Rusijos vėliava ir iš
kabino ją ant savo namo. 
Ir taip dabar Washingtone 
plevėsuoja raudona vėliava.

Visos susivienijusios bur- užpuolė ąnt
žuazinės partijos iš i 00,447 
balsų gavo tik 180,000. At
žagareivių partijos gavo tik 
16,000 balsų.

Nors išrinktų valdininkų 
vardų kapitalistų spauda 
nepaduoda, bet paduotas 
balsų skaičius aiškiai paro
do, kad Petrogradą valdys 
socialistai.

Nors socialistų partijos 
buvo susivienijusios, bet 
žmonės daugiausia balsavo 
už menševikų kandidatus. 
Iš 530,000 balsų, paduotų už 
socialistų partiją, bolševikų 
kandidatams teko tik 120,- 
000 balsų.

Žodis ”bolševikai” reiš
kia: didžiumiečiai. Jie tą 
vardą nešiojasi nuo to laiko, 
kaip rusų socialistų partija 
susiginčijus dėl principų 
skilo ir jų buvo didžiuma. 
Mažesnioji dalis tuomet Įgi
jo vardą "menševikų,” kas 
reiškia: mažumiečiai, ma
žumos šalininkai. Tečiaus 
su laiku mažuma peraugo 
didžiumą ir dabar "didžiu
miečiai” jau didelėj mažu
moj. Iš lietuvių "didžiumie- 
čių” taktikai arčiausia stovi 
Kapsukas su savo šalinin
kais. Jų taktika pasirodė 
prie gyvenimo nepritaiko
ma ir jie eina jau iš mados.

AMERIKOS KAREIVIAI 
JAU FRANCUZIJOJ.
Amerikiečių karvedy* 

Pershing ir 60 kareivių jai 
pribuvo Francuzijon. Juo: 
apgyvendino tuo tarpu Pa 
ryžiaus kazermėse ant šv. 
Augustino pleciaus, kur 
randasi visų sąjungininkų 
šalių kareivių: serbų, rusų, 
australų, naujazelandų ir tt. 
Kiekvieni jų tenai skyrium 
valgo; skyrium guli ir sky
rium mokinasi, bet vakare 
visi sueina krūvon ir šneka 
si tarp savęs su pirštų pa
galba. Jie keliasi 6 vai. ry 
to ir mokinasi iki 10 vai. va 
karo. Amerikiečiai da ne 
turi Įsitaisę savo valgyklos, 
tai tuo tarpu valgyt jiem: 
duoda francuzai. Francu
zų valgis jiem labai patin 
kąs, nes esąs gerai pada- " 
tas ir prie to kas sykis z 
dama franeuziško 
Vėliau amerikiečiai 
sys savo valgyklas i*
tą gabens iš Amerikon. Tuo 
met jau vyno kareiviai ne 
gausią.

NEPRIGULMINGA LEN
KŲ ARMIJA.

Lenkai labai "vajaunas 
narodas.” Be armijos jie 
negali nurimti, taip kaip či
gonas be makaro. Pakol 
Lenkijoj manievrų daryt 
negalėjo, tai organizavo 
"Sakalų” kariumenę Ameri
koj ir čia šoblėmis barškin
davo. Kilus Europoj karei, 
jie išgavo leidimą Austrijoj 
organizuoti savo legionus. 
•Jie ėjo kartu su austrų ka- 
riumene ir mušė rusus iš 
Lenkijos: pustė savo šalį, 
degino savo žmonių kaimus, 
naikino miestus—bile tik 
kariauti. Dabar telegra
mos praneša, kad ir Rusi
joj jau tveriasi tokia kariu
menė. Dabar Petrograde 
esąs ”wojska polskiego” su
važiavimas ir tūlas gen. 
Mamanovvski (?) pasakęs 
Kerenskiui, kad jie, lenkai, 
gali pastatyti Rusijoj 500,- 
(100 kareivių, šita armijabu- 
sianti visai neprigulminga 
ir kariausianti už Rusijos ir 
Lenkijos laisvę, šitai armi
jai vadovauti suvažiavimas 
paskyręs gen. Pilsudskį, ku
ris pirma organizavęs lenkų 
’egijonus Galicijoj, bet pas
kui rezignavo, nes vokiečiai 
nesutiko pripažinti jo legi- 
jonams savarankumo.

Atėjo maras karaliams!
JAU ŠEŠI MONARCHAI 

NETEKO SOSTŲ.
Kilusi šiomis dienomis Is

panijoj revoliucija atkreipė 
visuomenės domą i tą faktą, 
kad nuo karės pradžios jau 
šeši Dievo pateptiniai nete
ko savo sostų.

Pirmutinis neteko savo 
sėdynės Albertas, kuomet 
vokiečiai užėmė Belgiją.

Antras buvo Serbijos Pet
ras, o trečias Juodkalnijos 
Mikalojus, kurie turėjo 
bėgt nuo savo sostų, kuomet 
Mackensenas pradėjo šluoti 
Balkanus linkui Graikijos.

Ketvirtas buvo Rumuni
jos karalius Ferdinandas, 
kuris neteko sosto, kuomet 
vokiečiai su austrais paėmė 
Bucharestą.

Penktas iš eilės buvo Ru
sijos Mikė, kuri revoliucijo- 
nieriai nutraukę nuo sosto 
pasodino kalėjiman.

šeštas buvo Graikijos ka
ralius Konstantinas, kuris 
šiomis dienomis buvo pri
verstas išsižadėti savo sos
to ir bėgti iš Graikijos.

Jeigu revoliucija Ispani 
joj nusiseks, tai tuojaus ir 
septintas Dievo pateptinis 
nusiris nuo sosto.

■

Pastaruoju laiku visur bu
vo jaučiama, kad Ispanjjoj 
pasidarė kas nors nepapras
ta, tik nebuvo aiškių žinių, 
kas ten pasidarė. Tik da
bar paaiškėjo, kad tenai ki
lo revoliucija. Francuzų 
laikraščio "Petit Parisien” 
korespondentas, kuris tyri
nėjo Ispanijos dalykų stovi, 

j praneša tele’grafu šitokių 
žinių:-

Smarkiausis revoliucijos 
judėjimas eina Katalonijoj 

I (šiauryčių Ispanijoj 12,400 
keturkampių mylių apskri
tys su 2,000,000 gyventojų, 

1 kurio vyriausis miestas yra 
i Barcelona). Katalonijos gy 
■ ventojai sukilo prieš ispanų 
valdžią ir reikalauja sau 
pilnos neprigulmybės. Soci- 

į alistų Partija viešai vienam 
Barcelonos laikraštyje pas
kelbė, kad ji neklausys nei 
vieno Įstatymo, kuris tik 
ne pačių katalonų katalo- 

' nams bus išleistas.
Šalia to, ekonominis šalies 

padėjimas taipgi esąs labai 
sunkus. Visoj šalyje darbi
ninkai rengiasi prie streikų 
ir rytoj gali sustot visas ju
dėjimas. Mat pragyvenimas 
paskutiniais trimi mėne
siais pabrango 25 nuošim
čiais, o darbininkų algos ne
pakilo ir darbo žmonės ne
begali jau pragyventi.

Anglies štoką tokia dide
lė, kad traukiniai veik ne
gali vaikščiot ir daug fabri- 

! kų turėjo sustoti, kas da 
i daugiau apsunkino darbi
ninkų padėjimą. Ir taip su* 

isidėjo priežastis, kurios iš
šaukė revoliuciją.

Ateina žinių, kad sukilo 
jau ir kariumenė ir gali būt, 
kad kuomet šita žinia pa
sieks skaitytojus, Ispanijoj 

‘bus jau respublika.

40,000 ŽMONIŲ DEMONS
TRACIJA.

Telegramos praneša, kad 
dėl maisto brangumo jau ir 
Norvegijoj prasidėjo žmo
nių bruzdėjimas. Norvegų 
sostinėj Christianijoj 40,000 
žmonių anądien Įtaisė de
monstraciją kaipo protestą 
prieš brangenybę.

RUSAI KVIEČIA SĄJUN
GININKUS PERŽIŪRĖTI 

KARĖS TIKSLUS.
Rusų ministerija pasiun

tė sąjungininkų valdžioms 
notą, kviesdama jas suva
žiuoti ir peržiūrėti nutari
mus apie karės tikslus.

•10 
.ai 
ais

KENO SUBMARINĄ A 
MERIKONAI PASKAN

DINO?
Amerikonai buvo paskel

bę, kad 15 gegužės jie pas
kandino vieną submariną 
netoli Anglijos. Vokiečių 
valdžia dabar praneša, kad 
visi vokiečių submarinai, 
kurie 15 gegužės buvo An
glijos pakraščiuose, jau su- 
brįžo namo. Vienas turi 
būt iš dviejų: arba ameriko
nai paskandino anglų sub
mariną, arba jie nepaskan
dino nei jokio.

SUGRIUVO AMUNICI
JOS FABRIKĄ.

Paryžiuje pereitoje sąvai- 
teje vienoj amunicijos fabri- 
koj Įlūžo lubos, ant katrų 
dirbo keli šimtai žmonių, ir 
daug darbininkų likos už
mušta bei sužeista. Iš griu
vėsių išimta jau 18 lavonų 
ir 60 sužeistų.

ŠVEDAI PAŠOVĖ 
ZEPELINĄ.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad pereitoj subatoj 
po pietų virš švedų uosto 
Cimbrissamno pasirodė vo
kiečių zepelinas. Švedai 
pradėjo smarkiai ji šaudyt 
iš kanuolių ir buvo matyt 
kad pašovė, tečiaus jis galė
jo da nulėkti.

CUKRAUS MONOPOLIS 
RUSIJOJ.

Iš Petrogrado praneša
ma, kad Rusijoj bus Įvesta 
monopolis ant cukraus, taip 
kaip pirma buvo monopolis 
ant degtinės. Valdžia pirks 
cukrų iš privatinių fabri 
kantų ir pagal nustatytos 
ministerių kainos pardavi
nės jį savo krautuvėse. Ga 
les ir privatinės krautuvė- 
paimti cukraus pardavimui, 
už ką valdžia mokės joms 
tam tikrą nuošimti už patar
navimą. Manoma, kad va1, 
džios monopolijoj cukru- 
bus daug pigesnis.

DANIJOS PREMJERAS 
Už SOCIALISTŲ KONFE

RENCIJĄ.
Danijos socialistai išrin

ko savo atstovu Į Stokholmo 
konferenciją ministerį T. 
Stautingą. Atžagareiviai 
tuomet padavė ministerių 
pirmininkui reikalavimą, 
kad Stautingas pasitrauktų 
iš ministerijos, jei jis va
žiuoja Stokholmo konferen
cijom Ministerių pirminin
kas Zahle šitą reikalavimą 
atmetė.

AMERIKOS JUODVEII) 
ŽIAI KETINA KELTI RE

VOLIUCIJĄ.
Šiomis dienomis Bostone 

priemiestyje Roxbury buvo 
Naujos Anglijos juodvei 
džių suvažiavimas, kuris iš 
reiškė labai prastą nuomo 
nę apie Amerikos ”demok 
ratizmą.” Juodveidžių ku 
nigas Trotter savo kalboje 
pasakė, kad ši šalis neturi 
moralės teisės kalbėti apit 
demokratizmą, kuomet juo 
dveižiai čionai laikomi ver
gijoj. Kitas kalbėtojas pra 
našavo, kad juodveidžiai tu
rės pakelti revoliuciją ir 
spėka reikalauti sau teisių, 
jeigu geruoju valdžia nieko 
nedarys, kad sustabdžius 
nuolatines juodveidžių sker
dynes ir linčiavimus. Buvo 
priimta tam tikra rezoliuci
ja ir nusiųsta prezidentui. 
Rezoliucijoj pasakyta, kad 
Suvienytose Veistuose juo 
dveidžių yra 15,000,000.

VAIKAI UŽMUŠĖ TĖVĄ
Oklahomos valstijoj, ne

toli Duranto miestelio buve 
toks atsitikimas: Atsigulus 
farmeriui R. Wickersonui 
pasilsio, astuonių metų am 
žiaus vaikas atvilko šautu
vą, pasišaukė pagalbon 10

JO ŽMONIŲ UŽMUŠTA IR
130 SUŽEISTA AMUNICI

JOS EKSPLIOZIJOJ.
Iš Londono pranešama,

kad netoli Ashton-Under-jką jis nutaręs da pratęsti, 
Lyne pereitoj seredoj išlė- [todėl jei atsiras jaunų žmo- 
kė i nadanges amunicijos, nių, kurie ateitų da užsire- 
fabriką. _
lo žmonių, jų tarjie 3 mote- tuot, bet prirašyt ir paimt 
ris ir 9 vaikai. Sužeista gi tiktai paaiškinimą, kodėl jie 
:;o žmonių. Ekspliozija ki- nenorėjo užsiregistruoti 5 

Jusi nuo gaisro. birželio.

UŽSIREGISTRUOT GALI
MA DA IR DABAR.

Registracijos direktorius
Massachusetts valstijoj pra- ■ metų amžiaus savo seserį ir 
nešė visiems registracijos liepė jai pridėjus 
biurams ir policijos viršinin
kams, kad registracijos lai

; amunicijos .nių, kurie ateitų da užsire 
Katastrofoj žuvo I gistruoti, jų nereikia areš

vamzdi 
prie tėvo galvos palaikyti, 

jo jis užėjęs iš kito galo pa
traukė kojukę. Karabinas 
šovė ir sutriuškino tėvui vi
są galvą. Vaikai paskui ai
škino. kad jie norėjo tėvui 
atkc ršyt. nes jis buvęs laba: 
"negeras.” Wickerson buvo 
našlys ir gyvena ant farmos 
su keturiais savo vaikais.
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6 VALANDŲ DARBO 
DIENA RUSIJOJ.

Plutokratu spauda ir vi
jos jos žinių agentūros skel
bia, kad Rusijoj kas diena 
prasideda vis didesnė ''anar
chija.”

"Anarchiją” phitokratai 
mato tame, kad revoliucinis 
Rusijos proletariatas neina 
šaudyt Vokietijos darbinin
kų, o kovoja su savo buržu- 
zija: reikalauja sutrumpini- 

- mo darbo valandų, padidini
mo mokesties ir tt.

Šiomis dienomis Ameri
kos buržuazinė spauda pas
kelbė ''labai liūdnų” žinių 
iš Rusijos, nes... nes tenai 
prasidėjo jau "pilna anar
chija.” Visų amunicijos 
fabrikų darbininkai atsisa
kė dirbti, jeigu nebus išpil
dyti jų reikalavimai.

Paskui atėjo žinių, kad 
prie generalio streiko te
čiaus nepriėjo, nes fabri
kantai buvo priversti išpil
dyti darbininkų reikalavi
mus ir jvesti šešių valandų 
darbo dienų.

Na, ar tai nebaisi pluto- 
kratams "anarchija?"
KAPSUKAS VAŽIUOJA 

SU ŠLIUPU.
"Tėvynėje” tilpo jau tre

čias laiškas "Iš Dr. šliupo 
kelionės." Paskutiniame sa
vo laiške daktaras rašo:

"Iš San Francisco išvažiuo
jant, buvo susirinkusios mi
nios žmonių priestotėje: dai
navo revoliucijoniškas dainas, 
kaip palydovai palei garlaivi, 
taip ir keleiviai ant žemutinio 
denio. Regykla buvo akyva. 
Keleivių tarpe iškeltos ore ple- 

ėsavo: raudona vėliava su pa- 
<•••’>: ’Za socialnuju revoliu- 

ir 'Tegyvuoja Revoliuci
ja (lietuviškai), o kita buvo 

oi tr<juoda-vėliava nuo ’Zemlia i To
lia’ Draugijos.

"Išvažiavus per Aukso Var
tus i Pacifiką. lydėjo mus pir
mąją dieną tytveikos paukš- 
čių-mėvių, mitriai plukuriuo- 
damos ore ir lyg dovanų iš lai- 
vo lukuriuodamos^ ant ryto
jaus nei vienos jau nebesima
tė, tur-but sugrįžo atgalios.

”Kas-gi tie keleiviai, kurie 
leidžiasi tolimon kelionėn?

"Pirmąją klase važiuoja ke
li japonai ir chinai. gana daug 
žydų iš visokių dalių Suv. Val
stijų, kurie beveik visi tik ma
skoliškai šnekasi (nors moka 
ir angliškai), keletas anglų, 
vyrų ir moterų, mudu (aš ir 
Aldona)—Lietuviai, vienas 
švedas ir keli rusai-urednin- 
kai. Paprastai—tai vertelgos, 
misionieriai ir misionierės (ku
rie gauna tikietą pigiaus už ki
tus per pusę!), tris daktarai 
ir tt.

"Antrąją kliasa keliauja 
daugiausiai revoliucionieriai, 
kuriems Rusijos dabartinė val
džia apmokėjo kelionę. Tarp 
jų 18 latvių, 3 lietuviai ir kele
tas rusų bei žydų. Tarpe jų 
randasi ir p. Kapsukas. Visi 
revoliucionieriai buvo nuvykę 
| Seattle, bet kaip pamatė, kad 
rusiškasai laivas labai prastas, 
tai nuo ambasados išreikalavo, 
kad juos grąžintų i San Fran
cisco ir kad duotų po 2 dol. die
nai pragyvenimo pinigų.”
Bulota, kaip matyt, išva

žiavo anksčiau.
RAGINA PAGALVOT.
"Naujienos" ragina Ame

rikos lietuvių pažangiąją 
viešuomenę pagalvot apie 
Lietuvos ateiti. Jos rašo:

"Negeri dalykai dedasi su 
musų viengenčiais anapus 
vandenyno. Musų draugų 
jiegos Rusijoje silpnos. At
žagareiviai. Įsigalėjusieji ka
rės metu, da ir dabar, kada 
pergalėtoja revoliucija sutry
nė reakcijos kirminų lizdą,— 
tebesėdi visuomenės organiza
cijų komitetuose, tebelaiko vi

suomenės judėjimo vadeles 
savo naguose.

"Tik palyginkite dalykų sto
vi pas rusus ir lietuvius.

"Rusiją šiandien valdo Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba, kurion Įeina tik kai
riųjų. revoliucinių partijų ats
tovai.

"O Lietuvą valdyt ketina 
Komitetas susidedąs iš 6 par
tijų. tarpe kurių tik dvi yra re
voliucinės. atstovaujančios 
darbo žmonės.

"Rusijos juodašimčiai sulin
do Į palėpes arba tapo išgau
dyti iš visuomenės gyvenimo 
o lietuvių ’kramolos malšinto
jai’ svarsto 'tautos reikalus' 
bendrose Įstaigose su Požėla ii 
Januškevičium.

"Rusijos revoliucinė liaudis 
pastatė po savo kontrole šalies 
valdžią ir žadina iš apatijos vi
so pasaulio darbo žmones; c 
lietuvių liaudies vadai eina 
paskui jos nevidonus ir mul
kintojus."
Bet šita lietuvių liaudie: 

vadif klaida, rodos, bus jai 
atitaisyta. Pasiremdam 
"Lietuvių Balso" praneši
mu, pereitame "Keleivio' 
numeryje mes jau rašėme 
kad iš ''Lietuvos Valdyme 
Komiteto” socialistai jau iš 
ėjo.

Pažymėdami tą faktą mes 
išreiškėm vilti, kad dabai 
Laukaičio kompanija nega 
lės jau būt taip pavojinga 
nes revoliucinėj Lietuvoj ji 
’oe pirmeivių neturės Įtek 
mes.

Bet visgi negalima užgin 
čyti ir to fakto, kad patam 
šio spėkos labai organizuo
jasi ir "Naujienos" mano 
kad—

"ta galinga reakcijinė jiega 
kuri susiorganizavo Rusijoje 
uždės savo leteną ant Lietu 
vos—visviena. ar pastaroji pa 
liks tos ar kitos valstybės da 
lim. ar ji Įsigis didesni ar ma 
žesni tautinio savarankume 
laipsni.’’
"Naujoji Lietuva," Lietu 

vos pirmeivių organas, taip 
pat perspėja, kad šitie "šie 
los žandarai" su didžiausi i 
atkaklumu veržiasi prie vi 
suomenės vadovavimo. Tas 
N. Lietuvos" straipsnis 

tilpo pereitam "Keleivio’ 
numeryje ir tenai sakoma 
kad pasipriešinimas tiems 
žandarams-klerikalams jau 
kila. Tik čia reikia nusiste
bėti lietuvių klerikalų at 
kakhimu, sako "Naujoji 
Lietuva,” nes—

"Kuomet jų padėjimo drau
gai juodašimčiai —rusai, kaip 
Markovas arba vyskupas Piti- 
rimas, jau pirmomis pervers
mo dienomis išmesti yra iš vie
šojo visuomenės gyvenimo, tuc 
tarpu lietuvių dešinieji kleri
kalai, su žinomuoju kun. Lau
kaičiu priešakyj, pasitikė
dami, kad musų liaudis dar ne
atsipeikėjusi nuo caro despo
tizmo. išdrįsta lįsti prie tos 
pačios liaudies ir jai atstovau
ti, nors dar vakar gyrėsi caro 
tarnams jai (liaudžiai) Į veidą 
spjaudžius. Ir kada prasiver
žia žmogaus sąžinės balsas, 
kuris liepia pažangos prisie 
kusienis trukdytojams klerika
lams pasitraukti iš revLiuci
jos kelio, šitie, muš^miesi Į 
krutinę, šventvagiška? jungia
si prie revoliucijos darbo. Lie
tuvių liaudis, bestiprindama 
savo ekonomini bei politinį pa
dėjimą, nepasakė dar savo 
paskutinio revoliucijinio žo
džio klerikalizmui. Tą žodi, 
žinoma, pasakys organizuota 
liaudis, nes sutikti jį senai jau 
yra pasiruošusę lietuvių kleri
kalai. pasinaudodami šventais 
nesusipratusiok minios tiky
biniais jausmais.”
''Naujienos'’ sako, kad a- 

merikiečiai turi prieš šitas 
juodos armijos pastangas 
pradėti kovą. Jos rašo:

”.\’e prieš Lietuvos tautini 
savarankumą mes. žinoma, tu
rime eiti, bet prieš atžagarei
vių pastangas užsirioglinti 
ant Lietuvos liaudies sprando..

"Socialistai galėtų tame dar
be sulošt vadovaujamą rolę. 
Jiems to dėlei nereikėtų išsiža- 
dėt nė savo savarankumo, kai
po klesinės darbininkų parti
jos. nė savo principų. Rusi
jos pavyzdys rodo, kad socia
lus revoliucijos partija gali 
kartu būti ir vadovas bendra
me demokratijos judėjime. Ji 
turi tokia būti, jeigu ii nori 
atlikt savo istorini pašauki
mą.

"Reikia todėl su^kiusti. Rei
kia nelaukti, kol reakciia Eu
ropos lietuvių visuom mėie ; p- 
sikas savo pozicijose. Tuc iet 
bus sunkiau ją iš tenai .šmuš- 
ti.

"Dabar Revoliucija. Taigi 
musų pareiga žiūrėt, kad ’kra
molos malšitojams’ nedegtų 
ragai.”
Šiomis dienomis "Kelei- 

•io” redakcijoj buvo atsi- 
ankęs vienas žymesniųjų 
antininkų partijos atstovų 
r sakė, kad tokia pat min
is kila jau ir vidurinėj sro
vėj. Jisai sako, kad šitam 
iragaištingam klerikalų jtr 
lėjimui tikamą atspirtį ga- 
ima butų pastatyti tiktai 
uėjus socialistams ir tair 
ininkams į bloką.

"MELU SAKYKLA.”
Taip vienas "Kovos" ben

dradarbis vadina talpinimą 
Sąjungos organe "Laisvąją 
Sakyklą.” Jis rašo:

” 'Kovoje' laisvoji sakykla
! virsta i musų sakyklą... Jei ’K’ 

redaktorius sakys: 'Aš už 
šiuos raštus neatsakau.’ tai 
reikš, kad jis atsakomybę nu
meta ant LSS.: jei ne ant Są
jungos. tai—da aršiau—ant 
socializmo, arba ant tarptauti
nio darbininkų solidarumo...

"Minėjau tarptautinį darbi- 
ninkų-socialistų solidarumą. 
Tai didis principas, šitas prin
cipas jungia prie savęs daugy
bę mažų principų...

"Kas kritikuodamas savo 
draugą, meluoja apie ji, iškrei
pia jo žodžius ir mintis, skel
bia r>e tą. ką jis pasakė arba 
padarė, tas pamina teisingu
mo principą, sėja nesutikimą, 
taigi prasižengia sykiu ir prieš 
didįjį musų solidarumo (vieny
bės) principą.”

Ištiesų, nei vienam socia- 
istų laikraštyje svetimos 
nintįs nėra taip falsifikuo- 
amos, kaip "Kovoj.” Pa 
vzdžiui, paskutiniam jos 
lumeryj (23) tūlas Ilgavy- 
:is rašo:

"Kuomet Michelsonas pradė
jo agituot už 'vienybę’ su Ke
mėšio juozapinėmis sąjungo
mis ir Rimkos-Širvydo sanda- 
rimis... ’Kova’ tam pasiprieši
nus paklausė: ’kur link važiuo
ja d. Michelsonas.’ ’’

Argi reikia didesnio me 
o? "Kova-’ šitokį klausimą 
nivo pastačius Michelson u 
tuomet jisai Brightone pa
arė vietos lietuviams 1 ji kv
ies vienybėje, kad lengviau 
Jutų naujas savo namus pa- 
’aikyt, o Ilgavyžis iš to pa- 
laro, kad Michelsonas "pra
lojo agituot už vienybę su 
Kemėšio juozapinėmis . są
jungomis ir Rimkos-Širvy- 
.lo sandaromis.”

Ir sąjungiečiai da pyksta, 
kad "Kovai" nesiseka. Kaip 
jai gali sektis, kuomet viso
kie Ilgavyžiai varo joje tokį 
žodžio banditizmą.

tautos politiškus reikalavi
mus. Mėse pritariame tai min
čiai. Am. Lietuvių Taryba jau 
turi Washingtone savo ingaiio- 
tinį. Lai kitų srovių politiš
kos organizacijos išrenka sa
vo atstovus, kurie nuvažiavę į 
Washingtoną susitartų su Dr. 
Rielskiu ir bendrą memoran
dumą Įteiktų. Tik ką nors da
rant. reikėtų daryti neatidė
liojant.”
Gerai, bei kasgi "Tėvy

nę" su "Darbininku" Įgalio
jo kalbėti visos tautos var
du? Ir kokius "lietuvių 
tautos politiškus reikalavi
mus” jie ga:i "išdėstyt?"

Politiškus lietuvių tautos 
reikalavimus galės nustaty
ti tiktai visuotinas Lietuvos 
gyventojų delegatų suva- 

Todel kokie tie 
šiandien 

ir niekas

žiavimas. 
reikalavimai bus. 
niekas da nežino 
negali jų "dėstyt.”

Lietuvos ntelfgentija Pe
trograde gali iau kur kas O O v
geriau numanyti apie tuos 
reikalavimus ir galėtų juos 
"išdėstyti" pačioj durnoj ar 
revoliucijonierių taryboj, o 
ir tai "nedėsto” ir nekalba 
visos tautos vardu.

Ar ne juokinga tad butų, 
kad atvažiavus Amerikon 
kokiam ten rusui, mes tuo
jaus šoktume "dėstyt" jam 
lietuvių tautos reikalavi
mus, kurių mes visai neži
nome ir jokio įgaliojimo 
tautos vardu kalbėti neturi1 
me?

NORI KALBĖT LIETU
VIŲ TAUTOS 

VARDU.
"Darbininkas" rašo:
"Amerikon atvažiavo Rusi

jos naujosios valdžios pasiųs
toji komisija. ’Tevynės’ re
dakcija pataria prie tos pro
gos visoms musų srovėms iš: 
rinkti delegaciją, kuri išdėsty
tų Rusijos komisijai lietuvių

KUNIGU ORGANAS 
BIAURIAI PLIOVOJA.
Niekas taip karštai nere

mia karės, niekas taip išti
kimai kapitalistams netar
nauja. kaili katalikų kunigi
ja.

Kaip tjktai kapitalistai 
įtraukė pasaulio skerdynėn 
ir šitą 
jaus paskelbė jiems savo iš
tikimybę.

Ji atmetė į šalį savo Dievo 
prisakytn’ą.... "Neužmušk,”
pamynė po” kojų savo krikš
čionybės obalsį "meilę arti
mo," o be jokios gėdos 
dėjo agituoti už karę.

Šita juodoji armija 
taip toli nuėjo, kad su 
vais ėmė maišyti tuos žmo
nes, kurie bando protestuo
ti prieš tą beprotišką žmo
nių skerdynę.

Tik pasiklausykit, kaip 
"Draugas” pliovoja ant tų 
Rockfordo darbininkų, ku
rie vėlyjo geriau nueiti ka
lėjiman, negu pritarti karei. 
Ve kaip tas begėdis 136-tam 
savo numeryje rašo:

"Vyriausybė, kas tiesa, paten
kinta Įvykusia karės registra
cija, bex kaikur registracijos 
dienoje neapseita be sumiši
mų. Tuos sumišimus kėlė i- 
jiarchistai su socialistais, pa
tįs atsisakydami nuo registra
vimosi arba kurstydami kitus 
nesiregistruoti. Gal jų ne vie
nas tą savo nelemtą žingsnį ap
gailestauja atsidūrė 
man.

"Angliški laikraščiai 
ša, kad Rockforde. III., 
tų nenuoramų atsirado ir lietu
viai, žinoma, ne kitokie, kaip 
socialistai. Socialistai tokiuo 
savo pasielgimu mano pasiek
ti du tikslu: viena, jiems nori
si pažeminti lietuvių tautą, ku
rios jie nepripažįsta, antra, 
jiems norisi pasirodyti did my
riais svetimtaučių akyse. Mct, 
ir jie kovoja prieš kapitalisti
nę valdžią.”
Klerikalų organas tik 

tuo save ramina, kad "geri 
katalikai” karei nėra prie
šingi, todėl—

"Jei kur ten atsirado l ekie 
trukšmadariai, ir dar pasiva
dinusieji lietuviais, tai tas ap
sireiškimas musų tautos jei 
kiek nepažemins.

"Svetimų tautų 
žino, kad kiekviena 
tauta nėra liusa nuo 
gamų. Ncliuosa yra 
vių tauta. Musų tautoje išsi- 
gimeliais-triukšmadariais yra

šalį. dvasiškija tuo-

pra-

jau 
pur

kalėj i-

prane-
tarpe

c».

veikėjai 
pasaulio 
savo iš- 
ir lietu-

ialistr.i. šitie, nors yra be
galo tamsus gaivalai.prte kiek
vienos progos kelia triukšmus, i 
nes iiė nieku nepasitenkina.” 
Vadinas, kurie nepritaria 

karei, tie sulyg kunigų nuo-4 
monės yra ''triukšmada
riai," "išsigimėliai.” "tam
sus gaivalai," "išgamos" ir 
daro lietuvių tautai "gėdą.” 

Kaip dabar apskaitoma, 
tai tokių, kurie atsisakė re
gistruotis, išviso Amerikoj 
bus apie 2.000.000.

Tečiaus šlykščiausi 
•’ikoniškų džingojistų gel-. 
tonlapiai taip biauriai tų 
žmonių nekolioja. kaip ku
nigų organas iškoliojo lietu
vius.

į

ame-

Polemika ir kritika

PRASTAS Al)\ OKATAS.
"Keleivis” anąsyk pa

klausė, kur Kapsuko šali
ninkai dės savo vado rezo
liuciją, kurią jie priėmė 
kairiųjų organizacijų kon
ferencijoj Brooklyne, nes 
jos laikytis jie dabar jokiu 

• budu negali, kadangi ji pa
sirodė ištisai klaidinga. Ji 
jnžreiškia, kad Rusijos soci
alistai su buržuazinėmis 
srovėmis bendrada r biaut i 
jokiu budu negali, o tuo tar
pu aplinkybės taip susidėjo, 
kad toks bendradarbiavi
mas pasidarė būtinai reika
lingas ir 6 socialistai įėjo 
laikinon ministerijon.

Šita teisinga 
pataba Kapsuko 
kam s.

i 
r

Rusijos revoiicionisriai gesai 
atrėžė Sąjungininkams.

Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba paaiškino, kodėl ji šau* 

! kia taikos konferenciją.
Anglijos, Belgijos ir 

Francuzijos amunicijos mi- 
nisteriai pasiuntė rusų Dari- 
bininkų ir Kareivių Tarybai’ 
telegramą, išreikšdami 
savo nusistebėjimą, kad ta
ryba šaukia tarptautinę tai
kos konferenciją nelaukda
ma anglų, francuzų ir belgų 
pritarimo.

į šitą telegramą Darbinin
kų ir Kareivių Taryba at
kerta sąjungininkų patrio
tams taip:

"Rusų revoliucija, kuri 
reiškia žmonių sukilimą ne 
vien tik prieš carizmo tiro- 

jnybę, bet taip pat ir prieš 
I pasaulinės karės baisenv- 
•bes, už kurias atsakomybė 
puola ant tarptautnio impe- 

i rit.lizmo, su nepaprastu aš
trumu pastatė prieš visas 
šalis būtiną reikalą taikos.

"Tuo pačiu laiku Rusijos 
I revoliucija parodė liaudinis 
; ir kelią tam klausimui išriš- 
įti, būtent: vienytės visoms 
■darbininkų klesoms ir kovo
ti prieš kiekvieną militariz- 
mo pastangą tęsti šitą karę 
toliaus didžturčių naudai ir 
priešintis taikai be užkaria
vimų ir kontribucijų.

"Visų šalių darbininkai 
gali greitai ir lengvai susi
taikai tiktai tuomet, kuo- 

Jmet jie vaduosis savo klesos 
'reikalais ir atmes militaris* 
(tų ir imperialistų aspiraci
jas, kurie tikruosius savo 
veidus paprastai slepia po 
viliugvstės kauke.

"Aišku, kad konferencija 
galės pakreipti šitą brolžu- 
dingą karę kiton pusėn tik 
tuomet, jei jos nariai bus 

; persiėmę šitomis idėjomis, 
j Taipgi nemažiau aišku, kad 
visi pakelti jūsų klausimai 

i negali būt nesutikimo dav
ikais, neigi motyvais už toli- 
įmesnį karės tęsimą.
i "Pripažindami teisę tau
toms spręsti apie savo liki
mą. konferencijos nariai 
lengvai galės susitaikyti dėl 

j Alzac-Lotaringijos ir kitų 
kraštų ateities.

"Toliaus darbininkų kle
sos, atsikračiusios nuo tauti
nės neapykantos, kuria im
perialistai jas užkrėtė, susi
taikys ir kas link atlygini
mo karės sunaikintiems 
kraštams, kaip ve Belgijai, 
Lenkijai, Galicijai, Serbijai. 
Bet toks atlyginimas nepri
valo turėt nieko bendro su 
kontribucija, kokia papras
tai yra užkraunama ant nu
veiktos šalies.

"Taryba tikisi, kad kon- 
ferencinja, kurion susirinks 
neutralių ir kariaujančių 
šalių socialistai, sutvers In- 
ternacionolą. kuris padės vi
so pasaulio darbininkams 
bendrai kovoti už visuotiną 
taiką ir sutraukyti tuos ry
šius, kurie varu juos jungia 
su valdžiomis ir tokiomis 
klesomis, kurios yra persiė- 
musios imperialistiškomis 
tendencijomis ir priešinasi 
taikai.

"Kaslink jūsų pageidavi
mo, kad šaukiant šitą kon
ferenciją pirma reikėtų vi
siems sąjungininkų socialis
tams susitarti, tai, musų 
manymu, butų bergždžias 
darbas. Mes manom, kad 
konferencija gali nusisekti 
tiktai tuomet, kuomet soci- 
listai skaitys save ne kaipo 
dviejų kariaujančių pusių 
atstovai, bet kaipo atstovai 
vieno darbininkų judėjimo, 
kurio bendras tikslas yra 
visuotina taika.”

I

Į

i

"Keleivio” 
šalinin- 

žinoma, negalėjo pa
tikti ir švenčioniškis pasiė
mė ant savęs advokato rolę, 
kad nevykusią didžiumos 
rezoliuciją apgynus. Jisai 
aiškina "Kovoje/’ kad inė- 
jimas rusų* socialistų koali
cijos ministerijon nereiškia, 
jog jie tenai su buržuazijos 
partijomis bendradarbiaus. 

Na. tai kogi jie tenai įnė’ 
jo, jeigu ne bendram darbui 
su kitomis srovėmis? Ką- 
gi reiškia koalicija, jeigu 
ne susivienijimą srovių ben
dram darbui?

Jeigu iš draugo Švenčio- 
niškio tik toks advokatas, 
tai jau šimtas sykių butų 
buvę geriau visai nesikelti 
su apginimu.

Visai Pašalinis.

«

i,

LAIKAS JAU PALIAUTI.
Pasėti Kapsuko vaidai I 

įnešė musų gyveniman bai
siausią anarchiją. Rodėsi, 
kad šitam musų solidaru
mo ardytojui išvažiavus, tie 
vaidai tuojous išnyks. Te
čiaus suskaldyta į frakcijas 
Sąjunga ir spauda taip susi
ėdė. kad ir galo tiems vai
dams nematyt.

Tuo tarpu valanda tokia 
svarbi, kad kiekviena minu- 
t.*i išeikvota savitarpinei 
kovai yra neatitaisoma 
skriauda socialistiškam ju
dėjimui.

Kuomet mes ėdamės savo 
tarpe, musų priešai organi
zuojasi ir stiprina savo po
zicijas Amerikoje ir Euro
poje, kad atėjus progai pa
griebus į savo nagus Lietu
vos administraciją.

Šitoj 
kuomet 
musų judėjimą laikyti Rusi
joje pirmus kvotimus, pjau
tis savo tarpe yra krimina- 
iiškas prasižengimas prieš 
savo idėją.

Pati nelaimė turbut atne
šė Amerikon Kapsuką, ku
ris padarė tiems ginčams 
pradžią.

Bet gi laikas butų jau pa
matyti, kaip tie ginčai yra 
pragaištingi, ir laikas butų 
juos pabaigti.

Tamsioji jiega nesnau
džia. Ji dirba potamsiai ir 
dirba be paliovos. Kada ji 
išeis į aikštę ir apskelbs 
mums kovą, mes griaužši- 
me sau pirštus, bet bus jau 
pervėlu.

Taigi lai nuo šios dienos 
išnyksta iš musų tarpo visi 
ginčai. Jungkime savo pa- 
jiegas kovai su tikruoju sa
vo priešu.

Šita kova bus atkakli ir 
sunki, kuomet prisieis rink1 
ti Lietuvai valdžią. Ameri
koj, kur viešpatauja pluto- 
kratija, klerikalizmas yra 
labai įsivyravęs ir valdo 
milžiniškais kapitalais. Ji
sai galės duoti juodajai ar
mijai Lietuvoje didelę para
mą. O ką mes galėsime 
duoti savo draugams? Veik 
nieko! Mes galėsime tik 
pasigirti, kad mes smar
kiai kovojame su savo ”soci- 
aipatriotais," vedam atkak
lią kovą su "privatiškais 
laikraščiais’’ ir begalo daug 
pešamės tarp savęs.

Taip būti neprivalo. Ne- 
delto juk mes esame socia
listai, kad piautis tarp sa
vęs, o dėlto, kad organizuo
ti po raudona vėliava minias 
ir kartu su viso pasaulio 
proletariatu eiti prie socia* 
lės revoliucijos.

Šitą pasiuntinystė mesga 
lėsime tinkamai išpildyti 
tiktai tuomet, kuomet musų 
organizacija bus stipri ir 
pavyzdingas sutikimas vieš
pataus musų pačių tarpe. 
Pakol vienybės nebus musų degliotojai, 
pačių tarpe, mes negalėsime 
šaukti vienybėn plačiųjų 
minių.

Todėl šalin ginčai, šalin 
nesutikimai iš musų trpo.’musų Lietuviškai-Latviškos 

Proletaras. 1 respublikos tvėrėjo.
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didžioj valandoj, 
istorija pašaukė

Per Bagočiaus prakalbas 
CIevelande prie socialistų 
kuopos prisirašė 60 naujų 
narių, o Detroite—80.

Laikas jau butų, kad su
sipratę sąjungiečiai uždrair. 
stų "social-patriotui" Bago- 
čiui sakyt socialistų kuo
poms prakalbas.

Per Michelsono prakalbas 
Waterburvje prie socialistų 
kuopos prisirašė apie 15 
naujų narių. Kapsuko pase
kėjai gali šitai kur nors ant 
sienos užsibriežti kaipo 
faktą, kaip "privatiškų lai
kraščių" redaktoriai "ardo" 
Sąjungą.

Kunigėliai labai mėgsta 
pasityčioti iš socialistų "ro
jaus ant žemės."

Ot, kunigų žadamas "ro
jus ant debesų”—tai kas ki
ta. t

Ex-Kleriks.

Karalius Jurgis V-tas A- 
merikos generolui Pershin- 
gui, sveikindamas ji Londo
ne, pasakė: "Tai mano gy
venimo svajonė sulaukt pa
matyt abi angliškai kalban
čias tautas susivieniju
sioms.”

Susilaukė jis kapitalistų 
susivienijimo, bet ne tautų, 
kurias perskyrė Jurgio III- 
čio svajonės.

"Tėvynės’’ redakcija pak
vietė mus prisidėti prie pa
siuntimo begalo žioplos 
kablegramos pasveikinimui 
Lietuvos Tautos Tarybos, 
kurioje viešpatauja meda- 
liuoti Laukaičiai ir Yčai. 
Mes iš savo pusės linkime 
tai Tautos Tarybai tos 
pačios garbingos vietos, ko
kios susilaukė caras Mikė 
paskutinis.

Nejaugi daktaras Šliupas 
išdrįso išplaukti laivu, ant 
kurio plevėsuoja raudonas 
vėlukas ir dagi su lietu
višku užrašu "Lai gyvuoja 
Revoliucija," o po apačia 
Šliupo klesos važiuoja "pa- 

” "razbainin- 
kai," "vagiai" ir kitokiais 
Šliupo vardais apkrikštinti 
revoliucijonieriai ?

Tik ir pasišventimas to

Iš Petrogrado telegrafuo
jama, kad 200 studenčių te
nai įsirašė kariumenėn ir iš
važiavo karės frontan "ka
riauti."
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

sė

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas skaito ir ralo 
Tas duonos neprašo i i

CEDAR , KABIUS, I0WA. 
Kunigija ir socialistai.

Gegužės 14 ir 15 čionais 
laikė misijas, kitaip sakant, 
kirpo avelių ir avinų vilnas 
lietuviškas dūšių piemuo iš 
Sioux City.

Pirmą dieną į to kunigo 
prakalbas susirinko su vi
sais vaikais apie 20 žmo
nių. Dūšių ganytojas pradė
jo pirmiausiai bart katali
kus, kad jau pereitais me
tais nutarė tvert parapiją, 
o jos kaip nebuvo taip ir nė
ra. Girdi, čionais lietuvių 
randasi apie 50 šeimynų, o 
pavienių daugiau kai dusyk 
tiek ir susirinko tik virš tu
zino žmonių. Tūlas mūsiš
kis katalikų šulas pradėjo 
guosties, kad čia esą lietu
viai nesutikime gyvena, kad 
atsirado daug "raudonkak
lių," kad net ir draugijos 
čionai negali gyvuoti, tai 
apie parapiją ir maža vilties 
galima turėti- Kunigas tuo
jaus pradėjo klausinėti, ko
kios čia yra dr-jos ir ką jos 
veikia, o subankrutijusių 
vyčių generolas atsako, kad 
Šv. Kazimiero dr ja turinti 
15 narių, S.L.A. kuopa 25 
narius, socialistų kuopa 2 ir 
pusę nario. Apie vyčių kuo
pą nei nepaminėjo. Mat vy
čiam susitvėrus pradėta taip 
veikti, kad patįs vyčiai sar- 
matydamiesi savo darbų 
tuojaus pakriko. Jeigu kur 
liko 2 ir pusė nario, tai iš- 
tikrųjų to vyčių generolo 
armijoj.

Norėta pašiepti socialis
tus, tat tas pašiepimas kaip 
tik ir tiko kunigijos gvar
dijai.

Socialistų veikimą žino 
netik vietos gyventojai, bet 
ir plačioji musų visuomenė 
žino, kad kaip visur kitur, 

• taip ir čionai socialistai 
daugiausiai darbuojasi, kad 
pakėlus musų liaudies ap
švietą ir susipratimą, dėlto 
rengia koncertus, teatrus ir 
prakalbas. Taigi, jeigu jau 
jų čia butų tik tiek, kiek tas 
vyčių organizatorius pasa
kė, tai visgi reikia pripa
žint, kad socialistai galingi, 
kad jų du ir pusė įstengia ir 
teatrus ir koncertus ir pra
kalbas rengti, o katalikai 
net ir parapijos be socialis
tų pagalbos sutvert neįs
tengia.

Net kunigas, kuriam pa
sakyta, kad tik 2*X» socialis
tų čionai tėra, taip socialis
tų pabūgo, kad visą sąvo 
misiją pašventė vien socia
listų keikimui ir niekinimui. 
Visų to nepraustaburnio 
blevyzgų neverta nei karto
ti, tiek tik reikia paminėti 
jo "krikščioniškos meilės” 
perlų, kad socialistus išva
dino plėšikais, žmogžu
džiais, paleistuviais, šeimy
nų ardytojais, svetimų pa
čių paviliotojais ir tam pa
našiais epitetais. Nors iš 
to doriško bankroto ir begė
diško šmeižiko galima butų 
tiesos keliu pareikalaut pri
rodymo socialistams šiitų 
minėtų primetamų darbų, 
tečiaus kunigija perdaug 
nešvari, 
žmonėms verta butų rokuo- 
ties su jais, kaipo su rimtais 
žmonėmis. Musų visuome
nė jau perdaug gerai žino 
faktus, kad kunigai Maco- 
chai,Jezdzewskiai,Šlamai ir 
šimtai kitų kunigų pavilioja 
svetimas pačias ir dėlto ne
sidrovi net savo broliui kir
viu galvą perskelti. Taipgi 
žinoma, kad dėl paleistuvys
tės kunigai Richersonas. 
Schmidtas ir šimtai kitų ku
nigų nesidrovi suguloves 
iaikyties ir neapkenčiamas, 
išnaudotas nuodais ar peiliu 
išsiunčia iš šio svieto-

Kur socialistas pavogė 
visuomenės pinigus, o kiek 

kad švaresniems

kunigų apvogė parapijų — 
o net ir nuo karės nukentė 
jusiems paaukautus pinigus 
— tai skaitančioji visuome
nė žino. Kur socialistai taip 
skelbia reikalingumą eiti į 
karę, kaip dabar Amerikos 
kunigai daro? Akyvaizdoje 
viso to reikia buti paskuti 
niu latru, kad pačių kunigų 
purvinta: darbus primest 
socialistams.

Minėtam pliuškiui pabai
gus savo keiksmų litaniją, 
net katalikai pradėjo duot 
jam klausimų. Viens kata
likas užklausė: "Kodėl ku 
nigai draudžia darbinin 
kams skaityt darbininkiš
kus laikraščius?" Kunigas 
ir į šitą klausimą nemokėjo 
atsakyti, tik pasakė, kad 
žmonėms reikia parapijos, 
parapijinės mokyklos ir tik 
iš ten galį gauti apšvietą. 
Mat vargoninkas arba kvai 
la davatka tokie mokslin 
čiai, kad jie gal apšviest 
žmones, gal išmanyti apie 
darbininkų reikalus ir dar
bininkų išsiliuosavimo klau 
simą išrišti.

Musų katalikų dora.
Čionai yra panaikintos 

smuklės. Išsyk atsirado 
ekspresmonų, kurie svaiga
lus pradėjo gabent iš kitur, 
bet šitą biznį aštrios baus
mės sustabdė. Musų kata
likai be svaigalų taip kaip 
žuvis be vandenio gyvent 
negali. Jie surado būdą 
kaip atsigabent degtinės ir 
nuodint savo protą. Štai 
siunčia moteris, kurios pri
sikabina galionų ir kaip an
tis klipuruoja vilkdamos už
draustą vaisių. Štai viena 
tokių mūsiškių kontroband- 
ninkių su savo pagelbininku 
burdingierium pakliuvo ir 
po 25 dolerius turėjo užsi
mokėti. Žinoma, biznio ne
sustabdo, nes tų kontro- 
bandninkių yra nemaža.Jos 
gabena svaigalus, parduoda 
ant vietos po du doleriu 
kvortą, o tamsus musų 
vargšai geria, paskui pasi 
gėrę vaikosi aplink stubas 
apsikruvinę kai meitėliai ir 
pakliuvę į teisėjo rankas 
moka da ir bausmės. Šio
mis dienomis du tokių pasi
gėrusių lietuvių apvertė 
lempą, gazui ekspliuodavus 
užsidegė ant jų drapanos ir 
taip apdegė, kad abudu rei
kėjo nugabenti į ligonbutį, 
bet vargu pagis.

Štai ko' išmokino mus ku
nigų mokinimai- Pasižiū
rėkite jegamaščiai į savo 
auklėtinius.

J. Sa—kas.

NEWARK, N. J. 
Margumynai.

Pastaruoju laiku tarpe 
lietuvių nieko svarbaus ne
buvo. Registracijos diena 
perėjo gana ramiai. Prieš 
registracijos dieną Anglų 
S. P. turėjo didelį mass-mi- 
tingą. Žmonių buvo apie 
3,000. Vyriausiu kalbėto- 
jum buvo Scott Nearing. 
Mcss mitingas pavyko labai 
puikiai.

Rengė mass-mitingus ir 
Union Federation for De- 
mocracv: du mitingu polici
ja išvaikė.

Šiame nepaprastame mo
mente lietuviai vis daugiau 
ir daugiau pradeda glaus- 
ties prie socialistų; pereita
me susirinkime prie ll'tos 
kp. prisirašė 10 naujų narių. 
LSS. 11-ta kuopa taipgi ne
snaudžia, dirha kiek galėda
ma: rengdama prakalbas ir 
kitokias pramogas.

Mamos Sūnūs.

Kiekvieni tautos darbi
ninkai turi savo klesinius 
priešus pas save namie. Tik 
apvalius savo namus galime 
eiti pagelbon kitiems.

EASTON, PA.
Ramanauskas atsidūrė 

keblame padėjime.
Vietos klerikalai surengė 

prakalbas agitacijai už karę 
ir pakvietė kalbėti Rama- 
nauskutį iš Bostono.

Tasai vyčių feltfėbelis 
. gitavo katalikus, kad eitų 
į karę, o davatkos kad apsi
ginkluotų šluotomis kovai 
prieš pirmeivius. Keikė ir 
šmeižė socialistų spaudą, 
ypač "Keleivį" ir socialistus, 
ypač St. Michelsoną, mato
mai negalėdamas užmiršti 
tų skaudžių smūgių, kokius 
nuo Michelsono gavo Ix>- 
»vellio debatuose.

Tasai vaikėzas smerkė ir 
Rusijos revoliuciją, mat kle
rikalams labai gaila, kad 
jau Rusijoje už revoliucio- 
įierių išdavinėjimą į budė
jų nagus nebus galima gaut 
tuo caro medalių.

Išgyrė jis krikščionybę, 
prilygindamas prie puikaus 
medžio, išduodančio puikius 
taisius. Reikia buti begė- 
ižiu ir tokiu, kaip Rama- 
įauskutiš ignorantu, kad 
kalbėti apie puikius krikš
čionybės vaisius, kuomet 
jrieš visų akis stovi faktas, 
jog krikščioniškos tautos 
žmonijos visą gyvenimą pas
kandino kraujuose ir ašaro- 
e, o krikščionybės apašta

las Ramanauskutis da agi- 
uoją žmones, kad eitų žu- 
lyties ir naikinti pasaulyje 
zisa tai, kas da nuo europi
nės karės nasrų išliko. Pui
kus vaisiai to krikščioniško 
nokslo, ar ne?

Visai neįstabu, kad mūsi
škė publika savo išmanyme 
nepalyginamai augščiau pa- 
;irodė stovinti už tokį atsi
prašant kalbėtoji. Tuojaus 
pasipylė klausimai: l)"Kas 
tai yra — penktas neuž
mušk ? Ramanauskutis sa
ko nežinąs, ką tas reiškia. 
Iš publikas jam atsako: 
’Keturius užmušk, penktą 
pakark!” Suskamba juokas 
r delnų plojimas. Rama
nauskutis gavo per nosį. 2) 
’Kas tie vyčiai? Ar jie ka
reiviai, kad mokinasi žudy
mo amato?” Ramanausku
tis atsako, kad jie tik gim
nastikos mokinasi dėl kūno 
sveikatos ir vyčiai nėra jo
kie kareiviai. 3) "Jei vy
žiai ne kareiviai, tai kam vy
žių organizacijos lyderiai 
pasiūlė Suvienytoms Valsti
joms 30 tūkstančių vyčių ar
miją?" Ramanauskutis at
kako, kad vyčiai eis kovot 
įž tėvynę ir dėl lietuvių tau
tos pakėlimo. Į šitokį jo at
sakymą viens iš publikos at
sako, kad mes lietuviai netu
rime savo tėvynės, mus ka
pitalas varinėja iš vietos į 
vietą ir kaip mes galime ei
ti to kapitalo pelnui atiduoti 
savo gyvastį? Publika 
ūžia. Ramanauskutis vie
toj garbės bukieto, gavęs 
šluotražį pabėga nuo pa
grindu.

Be to buvo paduotas klau
simas apie žmogaus dūšią? 
Vienas katalikų paskyrė net 
PO dol. tam mokslinčiui te
ologijos studentui, jeigu pri- 
rodys kas yra dūšia ir su
teiks tikintiemsiems aiškų 
argumentą* kuo jie galėtų 
atmušti netikinčių į kunigų 
pasakas tvirtinimus, kad 
žmogus dūšios neturi. Var 
gšas teologas kamavosi, ka
mavosi, jokiu budu negali 
atskirti žemųjų gyvūnų nuo 
žmogaus, nes ką randama 
pas žmogų—t.y. sąmonę, 
protą, jausmus, visa tai ga
lima rasti pas kiekvieną gy
vūną sulyg jo išsivystymo 
mažesnėj ar didesnėj pro
porcijoj.

Negalėdamas nieko aiš
kaus pasakyti, nusprendė 
eit gult ir ant rytojaus šį 
klausimą atsakyti. Turbut 

vargšas manė, kad jam per 
miegus koks Abraomas iš 
dangaus, praneš kokių nors 
žinių apie dūšią. Mat savo 
pirmesnėj prakalboj tasai 
teologas, bekritikuodamas 
socialistus už jų tvirtinimą, 
kad socializmui įvykus žmo
nės patįs padarys sau pla
nus tolimesniam gyvenimo 
sutvarkymui, jis šitokią 
mokslinę(!) teoriją pastatė 
prieš minėtą argumentą: 
"Kaip žmogus gali bristi i 
vandenį nemokėdamas plau
kti? Jis nuskęs. Kad ne
nuskęsti, nemokantis plauk
ti turi pirma lovoj gulėda
mas išmokti plaukti”... Ma
tomai Ramanauskutis tos 
savo teorijos laikosi. Jis 
nuėjo gult, kad lovoj išmo
kus atsakyti apie dusios esy
bę. Tečiaus neišmoko. Ai
škino, aiškino, ir kaip tik 
pabaigė, vėl pasipylė klau
simai: kaip išrodo ta dusia, 
kame ji yra ir tt. Ramanau- 
skučiui nieks kitas nelieka 
kaip bėgt nuo estrados. Pir
mininkas praneša, kad ne
atsakinės, kad publika išsi
skirstytų, bet nieks neina, 
reikalauja atsakymų.

Idant išgelbėjus teologą 
iš keblaus padėjimo, pirmi
ninkas paliepia užgesinti 
svetainėje žiburius. Taip ir 
paskendo tamsybėje to teo
logo Ramanauskučo dūšia 
ir jis pats paspruko.

Eretikas.

LOWELL, MASS.
Kunigiška meilė artimo.
Gegužės 30 d. čionai po 

dviejų metų ligos pasimirė 
dievobaimingas žmogelis, 
D. Andriulionis, palikdamas 
didžiausiame varge moterį 
su trejatiumažų kūdikių.

Tikinti moteris nuėjo pas 
kunigą melstų palaidoti jos 
vyro kūną. Kunigas parei
kalavo už palaidojimą, t. y. 
mišias, 25 dolerių. Nieko ne
gelbėjo moteries ašaros, 
rankų bučiavimai ir meldi
mai apsakant savo baisiausi 
padėjimą ir likimą, kunigas 
nei klausyt nenori. Girdi, 
kaip sau norit, nėra pinigų, 
tai galite dėt jį kur norit, 
bet aš be 25 dolerių nelaido
siu. Tai mat kokios kuni
giškos artimo meilės esa
ma.

Velionio kūnas tad likosi 
palaidotas be jokių bažnyti
nių ceremonijų. Laisvųjų 
žmonių užuojauta nelaimin
gai našlei suteikė daug di
desni suraminimą, negu tie 
auksinio dievaičio garbinto- 
jaus giedalai butų galėję su
teikti. Be abejonės tai ne
laimingai moteriškei kunigi
ška dora atidarė akis, geisti
na, kad šis atsitikimas ati
darytų akis ir visiems ki
tiems, tikintiems į kunigų 
pasakas.

Socialistų prakalbos.
Birželio 3 d. čionai buvo 

LSS 203 kuopos sureng
tos prakalbos. Kalbėjo d.
K. Žiurinskas iš Norwoodo. 
Žmonių susirinko ne daug, 
bet tie kurie atsilankė išsi
nešė gerą įspūdį, kokį pada
rė d. K. Žurinsko prakalba. 
Rusijos revoliucijos paremi 
mui surinkta aukų 5 dole
riai.

Tūli musų tautininkai mė
gino duot kalbėtojui klausy
mų, tik bėda, kad jie da ne
moka paklausti, bet prade
da prakalbas sakyti, o iš tų 
jų prakalbų jokiu budu nei 
jie patįs negali jokio klausi
mo išvesti. Pav. tūlas mū
siškis kliubietis atėjęs į pra
kalbas gerai išsitraukęs, 
galvos ant sprando nenulai
kantis kaip artimas nudvė 
simui žąsiukas, kad kalbėto
jas nieko negalėdamas iš jo 
"klausimo" suprasti, pa
klausė, ką jis mano paklau

"duokite man kepurė nusirito* gatve. Be
1 to toji garbės verta moteris 
ištraukė iš to šnij>o ran
kų )>opierį, suplėšė į šmo
telius ir metė jam tiesiog į 
akis. Bravo! Daugiau to 
kių mums moterų, o niekin
gi išgamos greit iš musų 
tarpo išnyks.
žvirblialogijos studentas..

st, atsakė: 
prakalbą pasakyti, o aš pa
sakysiu"...
Kunigas agituoja žmones 

karėn.
Mūsiškis dvasiškas pie

muo 3 d. birželio išsijuosęs 
agitavo žmones eiti ir rašy- 
ties į armiją. ;

Girdi, jeigu jus 
kysit stot valdžios 
lai kils revoliucija, 
voliucionieriai tuojaus pas
kui išsmaugs visas moteris 
—(gal būt ir kunigo gaspa- 
dinę)... Kiek kas turite pi
nigų, tai padėkite į banką 
ant valdžios rankų, o vyrai 
visi eikite užsiregistruoki
te..'.

Tautininkų prakalbos.
Birželio 10 d. čionai įvyko 

'P. M. D. vietos kuopos var
du surengtas prakalbos.

Musų tautninkai, kaip ži
noma, smukdanti nuo koto, 
glaustosi prie klerikalų, 
nors šie nuolat juos nuspi 
ria, bet tautininkams kito
kio išėjimo nėra, kaip tik 
laižyti klerikališkus čebatus, 
idant musų visuomenėje pa
sirodžius, kad ir jie da tebe
gyvuoja.

Kad gavus daugiau pub
likos, musų sandariečiai 
nuėjo pas kunigą prašyti, 
kad tas jų prakalbas bažny
čioje paskelbtų, paliko jam 
net ir plakatą. Kunigas gi 
iš plakato patyręs, 4<ad kal
bės St. Šimkus, kuris dabar 
klerikalams jau yra negeis
tinu, bažnyčioje užšaukė, 
kad "šiandien jokių prakal
bų nėra ir galite sau namie 
pasilinksmint"... Supranta
ma, prie bačkutės.

Taigi į tautininkų prakal
bas žmonių atsilankė gana 
mažai. Nes ir tie, kurie pa
tyrė apie Šimkaus atsilan
kymą Lowellyje, sykį girdė
ję jo prakalbą, dabar nėjo. 
Tečiaus šiuo kartu Šimkaus 
prakalba jau daug kuo sky
rėsi nuo pirmos jo prakal
bos. Pirmu kart čionai at
vykęs jis broliškai sėdėjo 
greta su kunigu ant pagrin
dų, gi dabar visus kunigus 
jau Židikais vadina. Matyt 
pažino jau juos.

Pinavijos žiedas.

atsisa* 
pusėj, 
o re'

Bet

MONTELLO, MASS. 
Moteris nuprausė špicliui 

burną.
Birželio 4 d. Jaunų vyrų 

kliubas buvo surengęs pra
kalbas. Kalbėtojum turėjo 
būt d. J. Neviackas iš Wor- 
cester, Mass. bet dėl svar
bių priežaščių jam pribut 
negalint, kalbėjo vietos 
draugai.

Kadangi registracijos 
klausimas visus gyvai inte
resavo, tai žmonių prisirin
ko tiek daug, kad į Tautiš
ko Namo svetainę nesutil
po ir didelė žmonių minia 
lauke stovėjo, laukdami, ko
ki nusprendi šis mas mitin- 
gas padarys.

Tuojaus atsirado ir mūsiš
kis svolačius donosčikas, 
"lieuviško vaisko" feldfebe
lis J. R. Pamatęs taip mil
žinišką susirinkimą, tuo
jaus sėdo į automobilių ir 
nuvažiavo. Žmonės, norėda
mi patirt, kur tasai donosči
kas važiuoja, pasiuntė pora 
vyrų paskui. Donosčikas 
nuvažiavo tiesiog policijos 
nuovadon su donosu, ir ne
trukus sugrįžo prie svetai
nės. Kadangi žmonių mi
nioje viešpatavo tvarka, po
licijai čia nebuvo kas veikti. 
Donosčikas atsistojęs gat
vėje rašinėja ant popierio 
ir murma: "Išnaikinsim 
visus ciciHkus." Viena mo
teris praeidama pro špiclių 
ir išgirdusi jo užreiškimą, 
kai drožš per nepraustą bu
rną, tai net jam nuo galvos

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

Balandžo 21 d. čionai bu
vo L. I). L. I). 60 to kuopos 
surengtas spektaklis. Sceno
je statė du veikalu: "Pir
moji Gegužės"—vieno akto 

[dramą, ir "Knarkia—Palie
pus," vieno akto komediją. 
Be vaidinimo buvo dar pra
kaltas ir deklamacijų. Vei
kalai atvaidinta labai gerai. 
Nieks iš publikos, net ir niu- 
sų priešai nepasakė, kad vai- 
J nime buvo trukumų. M. 
štalioraitienė, Ona Undrai* 
tienė ir A. Dijokas pasižy
mėjo kaip tikri artistai. 
Ypatingai malonų įspūdį 
padarė Stalioraičių 6 metų 
duktė savo deklamacija. 
Taipgi gerai deklamavo ir 
kitas Stalioraičių vaikas.

Iš dailės pusė vakaras 
uuikiai pasisekė, bet iš ma- 
terialės pusės rengėjams lė
šos neapsimokėjo.

Vakarą rengiant vietinis 
vyčių podporučikas Ruse
nąs netik liežuvį, bet ir net 
;avo kišenių džiovino atkalu 
binėdamas lietuvius nuo ėji
mo į rengiamą vakarą. Va
karo dienai atėjus tasai vy
tis susikvietęs būrį savo pa- 

i sekėjų išvažiavo į tokias vie
ns, kur panaitės surius par
davinėja. Ten bešaudyda- 
ni iš bonkų taip susišaudė 
vieni kitiems tuščias puody
nes, kad suraišiotom makau
lėmis tie didvyriai sugrįžo 

(namo. Vadinasi, laimėjo. 
Ar nebūtų buvę daug svei
kiau dvasiai ir kunui, jei bu
tų atsilankę į parengtą va
karą? Be abejonės. Butų 
išsinešė gražių minęių ir 
prakilnių jausmų, galvos 
butų likę sveikos ir kišenini 

[ne tušti Bet ką tai daro 
fanatizmas, aipjakinantis 
žmogų neapykantos liep
sna!

LSS. 1 kuopa Berisso mie
ste, negalėdama parengti 
kitokio 1 gegužės apvaikš- 
čiojimo, parengė 6 d. gegu
žės darbininkų šventės 1 ge
gužės paminėjimą.

Kai kurie vietos draugai 
pasakė prakalbų, paaiškin
dami susirinkusiems 1 gegu
žės reiškimą darbininkų gy
venime. Susirinkusiuose 
viešpatavo pakilus ūpas. 
Kiekvienas darbininkas jau
tė savo širdy pagarbą titms, 
kurie kentė baisias kančias 
ir vargus, kovodami už dar
bininkų laisvę, ypač cariš
koj Rusijoj, kur šiemet tie 
laisvės karžygiai darbinin
kų šventę jau šventė oficia
liai, kaijH) visos tautos šven
te, kur nuo senovės cariškos 
bastylės, žieminio palociaus, 
spindėjo viso pasaulio dar
bininkams socializmo obal- 
sis: "Visų šalių proletarai 
vienykitės!” Žinoma, musų 
kalbėtojai, kaipo paprasti 
rankpelniai, kuriems nebu
vo ir nėra progos išsilavinti, 
negalėjo taip kaip reikia ši
tą darbininkų laimėjimą ir 
džiaugsmą išaiškinti. Te
čiaus pats priminimas, kad 
didžiausio pasaulyje despo
to ant sosto nebeliko, kiek
vienam sukelia džiaugsmo 
jausmą. Taigi šių metų dar
bininkų šventės apvaikščio
jimas buvo daug įspūdinges
nis, negu kada nors. Kovo
jančiuose už galutiną prole
tariato išsiliuosavimą pali
ko naują troškimą, naują 
viltį ir dvasios spėką. Se
nam pasauliui griūnant atei
na nauja gadynė, skinkime, 
draugai, jai kelią, žengkime 
pirmyn, nes ateitis mums, 
darbininkams, priklauso.

T. Putinas.

RAGINE, WIS.
Darbininkų "liuosuotojai.”

"Draugo” agentai suren 
ge čionai prakalbas, pagar
sindami plakatais, kad bus 
"Didtlės Darbininkų Prakal 
bos," kalbės iš Chicagos 
"garsus darbininkiški kai 
bėtojai." Aišku, kad kleri
kalai savo vardo jau gėdija
si ir dangstosi darbininkiš- 
kumo skraiste.

Žmonių prisirinko pilna 
svetainė, nes ištikrujų buvę 
manoma, kad tai bus darbi 
ninkiškos prakalbos, 
publika apsigavo.

Pasirodo koks tai žmoge 
lis su dideliu pundu laikraš
čių ir dalina žmonėms. 
Pasiroddžius, kad tai 
"Draugo" šlamštas, darbi 
ninkai nei į rankas neima. 
Agentas užsišoko ant pa
grindų ir užreiškia, kad da
bar kalbės "garsus kalbėto
jas.” Išėjus tam garsiam 
nepraustbuiniui ant estra 
dos, prasideda pliauškynė 
prieš pirmeiviškus darbinin 
kiškus laikraščius, kad iš- 
tikrųjų gėda buvo ir klau 
vyties tokio "garsaus kalbė 
tojaus." Girdi, socialistai 
nepripažįsta nei dievo, nei ’ 
Adomo ir Jievos ir ką tie 
bedieviai gali pagerinti dar-' 
bininkams būvį?... Na, na. 
reikia buti tokiu tasmage 
alum, kaip pats tasai "kal
bėtojas," kad tikėjus, jog 
pripažįstant Adomą ir Jievą 
galima tuomi pačiu page 
rint darbininkų būvis. Ką 
bendra su darbininkų reika
lais gali turėti kunigiški die
vai arba pasakiški Adomai 
ir Jievos? Reikėtų bent 
kiek turėt sarmatos ir tokių 
nesąmonių XX-tame šimt
metyje nepasakot, kada ii 
■darbo žmonės jau užtekti . 
Inai gerai žino, kad tik per 
larbininkų organizaciją ir 
oeatlaidžią kovą su išnau
dotojų klesa darbininkai ga 
Ii pagerint sau būvį. Žino
ma, darbininkams priderėjo 
palikt tuos dievo, Adomo ir 
Jievos agentus ir išeiti, te
gu jie butų ėję pas tą savo 
Dievą, Adomą ir Jievą pra
lyti, kad padengtų jų pra
kalbų lėšas. Suprantama, 
kad tai jau jų, o ne darbi
ninkų reikalas aprūpinti 
dieviškus agentus. Tečiaus 
tasai begėdis liepdamas.dar
bininkams laukt jų būvio 
pagerinimo nuo Dievo, Ado
mo ir Jievos, pats su savo 
oagelbininkais kreipėsi pa
galbos pas darbininkus. Su- 
kepurėmis rankose maldau
dami susirinkusiųjų aukų, 
susikolektavo iš viso 42 cen
tu!

Tai buvo geriausias darbi
ninkų atsakymas tokierps 
nepraustaburniams ir mul
kintojams.

Po kolektai garsus moks
linčius vėl pradėjo keikt so
cialistus. Žmonės pradėjo 
reikalaut balso. IJepė pa
rašyt ant popieriukių. Žmo
nės nesutinka ir reikalauja, 
kad butų žodžiu klausiama 
ir atsakoma. Su tuo kleri
kalams nesutinkant visa 
publika, išskyrus tamsiau
siųjų davatkų būrelį, išeina 
iš svetainės. "Draugo” agen
tai nusigando. Vargoni
ninkas da bando šaukt išei
nančius atgal, tat žmonės 
spjaudydami ir pašiepdami 
išeina, nenorėdami nesąma- socialistų organą "Itamin, 
nių ir šmeižtų klausyti.

K. Sirtavičia.

z

Patariame Wilsor»”i pasi
skaityti Amerikos ponu 
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gal patirs su kuo dedasi de
mokratiją ginti.
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Demokratijos vykintojai
ria\inio" siekių, Amerika,! 
p- isidėdama prie tų valsty
bių. priima ir jų karišką 
programą. Savo dtklaraci-
- - w . * -I

Delei neišsiuntimo auką iš Centralio Komiteto

—Ko taip išsižiojai, tėve?
—Mislinu, vaike, kaip il

gai dūšia į dangų eina.
—O ką. ar jau manai sau 

galą daryt? 4
— Taip nekalbėk, 

ke, ba nežinai kas 
tavim gali atsitikti. 
Džiova Ilgakojis 
vyras buvo smat, o 
peaucko krikštynose 
davė uzbonu į galvą 
nuvirto po stalu; kad 
i? butų dūšią išvarius 
kan. f 
Dievo rankoj, 
tave smertis 

aNetMovoj žmogus negali būt 
š»ur. Šiandien tu eini gult 
sveikas ir linksmas, o rytoj 
gali atsikeli jau negyvas.

—Tai koks čia skirtumas, 
tėve? Jei tik gali atsikelti, 
tai ir negyvas gali gyventi.

—Maike, tu iš manęs nesi
ek. Apmilką kožnas bei 
nas padaro. Ypač leng- 
misteiką padaryt, kada 

žmogus pradedi daug mis 
lyt, ba razumas tada yra už
imtas ir žmogus tada neži
nai, ką darai.

—Reiškia, tu, tėve, protin
gas esi tik tada, kada tu ne
protauji.

—Maike, jeigu tu nori ma
no razumą kritikuoti, tai su 
rengkime dibatus, o pama
tysi, kaili aš tave sumušiu.

—O kaipgi tu debatuose 
darysi, tėve: ar tu protausi, 
ar ne?

—Žinoma, kad protausiu!
—Reiškia, tavo protas bus 

užimtas.
—Jessa.
—Reiškia, 

klaidą.
—Palauk, Maike, tu mane, 

išvedei iš temos. Aš norė
jau tavęs paklausti, kaip 
toli nue žemės į dangų.

—Kodėl gi tu, tėve, ateini 
manęs tokių dalykų klausti, 
kuriais socialistai visai ne
užsiima. Juk tu žinai, kad 
dangaus reikalais rūpinasi 
tik kunigai. Jie aiškina 
jums, kaip tas dangus gra
žus, kaip tenai linksma ir 
kaip tonai patekti. Taigi 
paklausk, tėve, savo klebo-: 
no, kaip toli nuo žemės į dan- j

vai
su 

Va.

_’ , .- | , , • > dau,relio \ ielu užklau- ir jo aukų išsiuntimo įeika-joje tad ir pasako, kad nerei- uaugtnu iaciu j . , , __
kalauja sau, tik žinoma, už i?la!Į!a» ą----
tą pelną, kokį Amerikos ka- Ta^ianU\aI!,a 
pitalistams karė davė, šalies 
valdžia prisideda prie karės, 
kad minėtų valstybių "teisė
tus įeikalaviinu.s" parėiiius.

\Vilsonas savo notoj užrei- 
škia, kad valstybės negali 
grišt prie savo senų rubežių. 
kuomi duoda suprast, kad 
pavergtos tautoj turi at- 
galit savo nepriklausomybę, 
tečiaus jokių tų tautų neį
vardija.

Kuomet prisieis pi aktin
gai programų remties, kuo
met prieš politikus ant sta
lo atsiras realiai reikalai, 
kuomet diplomatams reikės 
apibiiešti etnografinius ru- 
bežius. tuomet patirsime 
kaip \Vilsono politiniai ro
dininkai suprato tautų sa
vy valdas.

Sulyg pirmesnio prez. Wil
šono
rupi lik apginti savo 
tautines 
valdžios 
tas tikslas 
Amerikai kariauti nelieka 
jokio reikalo. Dabar gi jau 
toks karei programas toli 
gražu nepakaktinas. Savo 
notoje Rusijai 'Vilsonas pir
ma kaitėjo, kad Vokiečiu 
kar-: liškoji valdžia artima 
puolimo, gi savo paaiškini 
m? dabar jau sako, kad. apie 
vokiečių taikos siūlymą da
bar nei' mąstyt negalima, 
nes taika reikštų vokiečiams 
didžiausi laimėjimą. Kal
bama, ’.ad kariaujama ne 
prieš vokiečių tautą, tik 
pi ieš jos autokratišką vald
žią. Da vokiečių tauta ga
lėti nai nesu t riuškin ta, 
dėl Wilsonas apreiškia 
kapitalistinę spaudą: 
\vare of peacek. Woe b 
the man 
that seeks 
vvay".... Vadinasi, saugokis 
L-.ikos! Vargas tani žmogui 
ar grupei žmonių, kurie iš 
drįs stoti ant "musų” kelio ir 
’k ndys suturėt "mus" eiti 
demokratybės platinti tarp 
pasaulio tautų... Vargas 
tiems socialistams, kurie no- 
i i su ta pačia Wilsono dekla
racija važiuoti i tarptautinį 
socialistų suvažiavimą Sto- 
kholman, kad priėmus ben
drą pasaulio tautoms pro
gramą kovai prieš autokra
tiją ir imperializmą, idant 
paliuosavus tautas’ ir užtik
rinus tautoms- teisę spręsti 
apie savo likimą. Šalin pro- 
letriatas, kapitalistai eina 
tautų "liuosuoti.

VVilsonas užreiškia,• 7

, susirinkimas griežtai 
protestuoja prieš tokį elgi
mąsi t įinėtojo {Kino, nes jo 

'neliktai neingaliojo tais rei
kalais rupinties, liet jis, tai 
yra minėtasis ponas J. Biel
skis, turėjo progos girties 
spaudoje, jog kenkiąs Cent- 
raliam Komitetui ir išgrio
vęs 53 jo skyrius.

Aky vaizdo je to kas pasa
kyta, (’entralis Komitetas 
laiko reikalingu pranešti vi
suomenei, jog elgimasis po
no J. Bielskio Centralio Ko- 
mito reikaluose yra ne vie
loje ir prašoma jo liauties 
vaikščiojus Raudonajan 
Kryžiun be Centralio Komi
teto ingaliojimo to Komite
to reikaluose. Taipgi nu
tarta pranešti Raudoną jam 
Kryžiui, kad ponas Bielskis 
nieko bendro neturi su Lie
tuvių Dienos aukomis ir vi
sa, ką jisai tame klausime 
veikia, išeina iš jo kompe
tencijos ribų.

P. Norkus.
(’entralio Komiteto raštinės 
vedėjas.

siama, kodėl ne visos aukos lais, 
i Lietuvos. Iki- 

sjpl tylėjome, nes paskelbus, 
gali būti užkenkta reikalui. 
Bet dabar kada jau tas klau- 

be mus spaudoje 
paskelbiame vi- 

žiniai, kad yra 
kad tik iš- 

Kaip dabar 
paliudija 

rašytas iš

Einame karėn už pasaulio Karės tikslų paskelbime 
pasakyta aiškus užreiški 
mas, kad Jungtinės Valsti
jos dedasi karėn nereikalau
damos sau m i jokių terito- 
rialių užkariavimų, nei abel- 
nai jokių pasipelnijimų,vien 
einančios kovoti ir aukauja 
savo kraują ir turtus, kad 
apgynus visų tautų teises, 
kad užtikrinus visoms tau
toms laisvę ir laimę ii įvyk
džius naują tvarką tautų 
san t i kiuose.

Iš to aišku, kad čia nėra 
realis šalies politikos pro
gramas, vien tik tautų lais
vės ir teisių deklaracija. Ir 
tik kaipo deklaracija šis do 
kumentas ir gali būti gvilde
namas.

Į Jaunosios Rusijos pro
gramą tik programų galima 
buvo atsakyti, liet ne dėklą 
racija. Jeigu ta deklaracija 
butų buvus paskelbta tuo
met, kada M ilsonas skelbė 
pilniausi šalies neutralumą 
linkui Europos karės, tai do 
kumenta.s turėtų didelę isto
rinę vertę: jis butų tapęs vy
riausiu faktoriumi dabarti
nėje karėje. Bet šiandien, 
kada tokią dekleraciją skel 
bia viršininkas šalies Įtrau
ktos i karę, kada kalbama 
apie reikalą panaikinti v • 
kiečių autokratiją, o visai 
nemini apie anglišką, ja 
ponišką, itališką ir kitų sa
vo talkininkų autokratijas, 
tai dokumentas nustoja vi
sokios savo vertybės. Tokia 
deklaracija nėra ir būti ne
gali liuosa nuo noro pasipel
nyti iš žmonių skerdynės.

Nieks negal užginčyti fa
kto, kad paskelbimas Ameri
kos kariškų tikslų labai sa
vo turiniu skiriami nuo prez. 
Wilsono kalbos, jam reika
laujant iš kongreso karės 
paskelbimo. Tuomet prez. 
tVilonas kai liejo apie imtinu 
mą apginti Amerikos teises 
nuo neišteisinamų vokiškų 
piratų... Karė tuomet buvo 
reikalinga, kad apsaugojus 
Amerikos interesus ir gar
bę. Tuomet kapitalistinė 
musų spauda mums aiški 
no, kad miliardinis pelnas, 
kokį Amerikai duoda užsie
nis (karės rinka) turi būt 
apgintas nuo vokiečių. Be
rods ir tuomet jau kalbėta 
apie moralę Aintrikbs pa
siuntinybę, apie reikalingu
mą kovos už demokratiją, 
bet ne taip vienbalsiai, kaip 
dabar, kada Rusijos proleta
riatas tą moralę pasiuntiny
bę paėmė ant savęs ir užrei- 
škė. kad karė turi užsibaigi 
be užkariavimų ir atlygini 
mų, kad visos tautos turi tu
rėt teisę apsispręsti savo 
šautinius reikalus.

Kad pridengus savo kapi
talistinės ekspansijos tiks
lus, Amerikos kapitalistų 
spauda ir kapitalo interesus 
atstovaujanti šalies admini
stracija paima kitas gaidas 
savo giesmei.

Nežiūrint prez. Vv i i šono 
plataus aiškinimo tos "be di
plomatinių gudrybių’’ no
tos reiškimo, Rusijos Darbi
ninkų ir Kareivių 
’Tzviestija’’ savo 
Wilsonui pasako:

„Prezidentas
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demokratybę ir visų tautų 
liuosybę, neišskiriant pačių 

vokiečių tautos."
šitie gražus obalsiai Ame

rikos kapitalstinės spaudos 
kartojami nuo to laiko, kaip 
Rusi joti revoliuciniai val
džiai pareikalavus, musų 
prezidentas NVilsonas juos 
Įdėjo savo atsakyman į Ru
sijos paklausimą.

\Vi!sono notą Rusijos bur
žuazinė sjiauda priėmė kai
po nepaprastą istorini doku
mentą. Net kadetų organas 
"Rieč‘ užreiškė, kad joje 
"nėra jokių diplomatinių 
gudrybių,” bet aiškiausiai 
išdėstyta visa tai. ko pasau
lio demokratija siekia. Dar
bininkų ir Kareivių atstovų 

i Tarybai tečiaus ji pasirodė 
"neaiški.” Prisiėjo prez. 
\Viionui pasiųsti kitą savo 

notos 
do-

I

kalauja sau, tik žinoma, už

"neaiški.
- - • - -

f
—O ką jis ant to?
—Jis pažiurėjo į mane ir 

isako: o kas tu pei vienas? 
j —O ką tu?

—Aš sakau, taip ir taip, 
sakau, esu vyčių generolas. 
O jis kaip sušuks ant ma
nęs: '"Meluoji bjaurybe.

koks • tu socialistas!
Šna- Į 
bobaJ 
ir jis' rė.

—Na, o kas toliau?
—Man net karšta pasida- 

Persižegnojau ir sakau, 
kiek, Į paibažyt galiu, kad ne socia
laus listas, bet lietuviško vaisko 

Žmogaus.gyvastis mat Į staršas. "Tai kur tavo šob- 
ncžinai kurilė?” jis klausia. Paaiški 

gali užklupt.; nau. kad pakarojau, ba ne 
^,ncrju j vaiską eit. "Tai tu 

nekatalikas, kad nenori eit 
vaiskan," užsipuolė jis ant 
manęs. Aš ir vėl turėjau 
persižegnot ir Sveiką Mari
ją sukalbėt, kad prirodžius, 
jog esu tikras katalikas ir 
poterius moku.

—O ką tuomet kunigas 
’.au pasakė?

—Tuomet jis sako, jei tu 
esi katalikas ir prie to da 
vyčių generolas, tai kaip tu 
drįsti manęs klausti, kaip 
toli yra dangus. Ar tu neži
nai, sako, kad smertelnas 
žmogus tokių daiktų negali 
žinoti.

—O ka tu jam, tėve, atsa
kei?

—Aš sakau, bet dvasiškas 
tėvelis taipgi esi smertelnas 
žmogus, o dėlto per kožną 
pamokslą anie tokius daik
tus kalbi. Taigi, sakau, jei
gu gaii kalbėt apie dangaus 
gražumą, tai gali pasakyt ir 
kur tas dangus yra arba 
kaip jis toli nuo žemės. Die
vuliau tu mano, kaip jis 
soks ant manęs, kaip suriks, 
tai mislinau, kad sumin
džios. Sako: "Laukan tu. 
bedievi !” ir atidaręs duris 
kaip spirs man į užpakalį, 
tai net galvoj, karšta pasi 
darė.

—Vadinas, vietoj dasiži- 
noti kaip toli yra dangus, 

‘■gavai į sėdynę įspirt?
—Jes, vaike.
—O ar tu, tėve, supratai, 

kodėl kunigas tave taip pa
vaišino?

—Ką čia prastas žmogus 
dvasiškos asabos mokslą su
prasi.

—Suprast čia labai leng
va, tėve. Kunigas užpyko 
ant tavęs už tai, kad tu pa
klausei jo tokio dalyko, kat
ro jis negali atsakyt.

—Kaip tai, vaike, argi tu 
niislini, kad jis nežino, 
yra dangus?

—Nežino, tėve. 
—Aš tam netikiu.

__ ____ —Na, tai eik da sykį 
reitą pamokslą taip dailiai, klausk, 
nupasakojau t . I ■ XT"

I

I
I

tu padarysi

k I

i

Aš klausiau. '
—O ką jis atsakė?
—Jis išvijo mane.
—Tu r būt jis tavęs nesup

rato?
—Aš nežinau. F>et rodos, 

kad išvirozijau labai aiškiai.
—Ku.ipgi tu jam sakei?
—Sakiau: tėveli dvasiš

kas, ar nepasakytum, kaip 
toli tas dangus, apie kurį pe j

j laišką, paaškinantį 
neaiškumą. Abu tit 
kumentai pilni gražių žo
džių. panašus vienas kitam, 
nekalbant apie sakinių pras
mės skiruitumą; kaip vie
nam jų, taip ir kitame išdės
tomi karės tikslai; kaip vie
nam taip ir kitam pasakyta 
tik abelnais ruožais, ven
giant smulkmenų ir tokių 
išsitarimų, kurie ateityj pa
sirodytų nemalonus imperi 
alizmui. Pabriežiama vien 
dėsniai, kokiais Jungtinės 
Valstijas remsis kariauda 
mos, o ypatingai po karei 
laikos tarimuose dalyvauda
mos.

už ciškimo Amerikai 
tarp- 

teises nuo vokiečių 
atakų. Kaip tik 

butų atsiektas,

šimas ir 
pakeltas, 
suomenės 
viskas daroma, 
siųsti aukas,
dalykai stovi, lai 
sekantis laiškas lasytas is. 
Raudonojo Kryžiaus, kurį 
paduodame vertime.

Geg. 11 d., 1917. 
Liet. Centr. K-tui šelpimui 
imkentėjusių nuo karės.

320 Fifth Avė., N.Y.C.
Gerbiamieji:

Gavome jūsų laišką iš 10 
d. gegužio, kuriame prane
šate, jog posėdyje jūsų ko
miteto, kuris atsibuvo Geg.

d. jus ingaliavote gerb. J. 
?s. ir poną M. 
kad nueitų į

I

jis man vėl įspirtų. Aš, vai 
kc, noriu, kad tu man pasa
kytum, kiek mailių į Dievo 
karalystę.

—Aš tau negaliu to pasa- 
kvt.

—Kodėl?
—Todėl, kad tokios šalies 

aš nežinau. Aš žinau visą 
geografiją, galiu tau išvar
dyt visas šalis, visas salas 
ir visas tautas; aš visą že
mės veidą galiu tau nupieš
ti, bet Dievo karalystės ne
žinau: aš žinau netik žemės 
kamuolį, o ir kitus pasau
lius pusėtinai pažįstu, nes ir 
astronomijos mokinausi 
bet kad butų kur tokia vie 
ta. kur aniuolai gieda gies
mes, aš nežinau.

—Na, o argi šitoj tavo 
knygoj apie tai nėra para
šyta?

—Nėra, tėve.
—Tai apie ką tenai rašo?
—Kur?
—Ogi šitoj tavo knygoj 

ką po pažasčia turi.
—Tai yra astranomija, tė 

ve.
—O apie ką ta astronomi

ja rašo?
—Apie žvaigždes, apie 

saulę, mėnulį ir kitas plane
tas.

—Olrait, Maike, pasakyk 
man, kaip toli nuo žemės 
saulė arba mėnulis, o aš pats 
išfigeriuosiu kaip toli dan
gus.

—Apskritom skaitlinėm 
-'kaitant, nuo žemės iki sau- 
iė: v ra 93,000,000 angliškų 
mvliu, o nuo žemės iki mėnu
lio 250.000 mylių. Taigi "fr 
geriuok," tėve, jei gali.

—Kaip tai. vaike, ar sau
lė yra toliau negu mėnulis?

—Taip, tėve, 372 sykiu to
liau.

—Tai kaip tas išeina? Juk 
saulė ir mėnulis eina tuo pa
čiu. dangum.

—Taigi, taigi, tėve, pagal
vok, kain tas yra ir "išfige- 
riuok," kaip toli tas dangus 
nuo žemės. Aš dabar einu 
namo ir duodu tau sąvaitę 
laiko. Už savaitės aš vėl 

pa- pa s tavę ateisiu ir pažiurė- 
l siu, ką tu busi „išfigeria- 

—Nausa, aš nenoriu, kad vęs." j:

kur
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5. Lopatto, pre 
šalčių, sekr.,
Raudonąjį Kryžų dėl aps
varstymo ir prirengimo sių
sti Lietuvių Nukentėju
sioms aukas i Lietuvą.

P-nas Lopatto ir p. šal
čius buvo Washingtone va- 
kąr ir jums raportuos visus 
atsitikimus. Labai gaila 
dėl mus ir jūsų Komiteto, 
kad nebuvo galima siųsti 
šias aukas į Lietuvą. Karė 
tarp Suvienytų Valstijų ir 
Vokietijos uždarė visas nau
dingas pertakas dėl persiun
timo pinigų i Lietuvą. Mes 
klausėme musų valdžios, 
kad stengtųsi padaryti koki 
nors būdą dėl pasiuntimo 
šitų pinigų ir dabar laukia
me atsakymo. Jeigu nuta
rimas būt prielankus, kaip 
tikimės, tai pinigai bus nu
siųsti kaip tik pavelijimas 
bus gauta.

Su guodone
E mest P. Bicknell

Vyriausias direktorius.

Suvienykime Fondus.
Iš Centralio Komiteto.

Amerikos Lietuvių Cent- 
ralis komitetas savo posėdy
je 4 d. birželio, 1917 m. priė
mė sekančią rezoliuciją:

Kadangi aukų rinkimo 
darbas nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams tegali būti 
pasekmingas tiktai tuokart, 
jei jis bus atliekamas su
jungtomis visų spėkomis; ir

Kadangi srovinis pasis
kirstymas aukų rinkimo 
darbe į musų gyvenimą įne
ša suirutę, demoralizuojan
čią musų liaudį atskirose ko
lonijose; ir

Kadangi nei vienoje mu
sų srovių nėra nustatytų 
principalių skirtumų, 
kurių nebūtų galima 
siems išvieno dirbti aukų 
rinkime ir jų skirime tar
pe organizacijų, atliekančių 
šelpimą nukentėjusiųjų mu
sų brolių Europoje,

Tat nutarta:
1) Dar kartą kreipties Į 

musų visus fondus, 'būtent 
Tautos Eondą, Lietuvos 
Šelpimo Fondą ir Lietuvos 
Gelbėjimo Fondą su pakvie
timu darbuoties išvieno su 
Centrai i u Komitetu renkant 
ir skirstant aukas nukentė- 
jusiems lietuviams.

2) Bendram apsvarsty
mui šito sumanymo Centra- 
lis Komitetas kviečia vir- 
šiaus paminėtuosius fondus 
paskirti dieną ir vietą, 'kur 
butų galima sueiti visų mi
nėtųjų fondų ir Cenrtalio 
Komiteto atstovams;

3) Centralis Komitetas 
pasiūlė vietą New Yorką ir 
laiką—28 d. birželio, 2-trą 
valandą po pietų.

4) Minėtieji Fondai teik
sis pranešti savo nuomonę 
šitame klausme iki 21 d. 
birželio, š. m.

P. Norkus.
Centr. Kom. raštinės vedė
jas. ,

Rcd. Prierašas: "Kelei
vis" rėmė bendro šelpimo 
darbo idėją Lietuvių Dieno
je ir po jos, ir laikosi tos po
zicijos ir dabar. Tik mums 
rodos, kad laikas fondų pa
sikalbėjimui paskirtas per- 
greitai, nes kuomet šitas 
sumanymas pasirodys spau
doje, iki 28 birželio beliks 
tik viena savaitė. Lietuvos 
Šelpimo Fondas, kurio na
riai išimėtę po visą Ameri
ką, jokiu budu į savaite lai
ko negalės nei susižinoti, nei

Amerikos Lietuvių Cent
ralis Komitetas savo posė
dyje, 4 d. birželio, 1917 m., 
svarstė paskelbtą laikraš
čiuose ("Darb." No. 61 ir 
"Draugo" No. 126) tūlo po
no J. Bielskio pranešimą 
klausime siuntimo Lietuvon 
aukų,surinktų Lietuvių Die
noje rupesniu ir priežiūra 
Centralio Komiteto. Po ap
svarstymui priimta sekanti 
rezoliucija:

L —Reikale aukų siunti
mo Lietuvon Centralis Ko
mitetas rūpinosi visokiais 
galimais budais, kad pinigai 
butų kuoveikiausiai išsiųsti 
Lietuvon, nurodytiems žmo
nėms ; Raudonojo Kryžiaus 
mums buvo prižadėta išsiųs
ti pinigus kuovęikiausiai; 
tais reikalais važinėjo į Wa- 
shingtoną C. K to siųsti gg. 
J. S. Lopatto, Dr J. šliupas 
ir kun. V. Bartuška.

2. —Aukų išsiuntimas su
trukdytas dėl tūlų kliūčių, 
kokias statė įvairus vietų 
komitetai ir pavieniai as
mens, kuriems rūpėjo ken
kti nuosekliam C. Komiteto 
darbui; šitai bus paskelbta 
vėliau. Priežastis nepa- 
siuntimo visų aukų Lietu
von prižadėjo paskelbti ir 
Raudonojo Kryžiaus Direk
torius p. Bicknell’is. Be to 
viso patraukimas Suvienytų 
Valstijų santikių su Vokie
tija, po kurios valdžia dabar 
yra musų Lietuva, ir vėliaus 
apskelbta karė taippat pri
sidėjo prie to sutrukdymo. 
C. K tas pats kol kas neskel
bė to dalyko, nes iš Raudo
nojo Kryžiaus vis laukiams, 
kad jam pasiseks gauti Val- 
stvbės Departamento pave
lijimą išsiųsti pinigus Lietu
von.

3. —Sužinojus iš laikraš- 
imperializmo čių, jog tūlas p. J. Bielskis

kariškų pro- kariški tikslai tur eiti ša- ■ vaikštinėja į Raudonąjį
” . J. B. S. 'Kryžių Centralio Komiteto delegatų paskirti.

’ <

kad 
po karei,, jeigu ji bus sąjun
gininkų laimėta, prasidės 
iiauja gadynė. Tautos su
rištos kokiu tai nauju vieni
jančių ryšiu—brolišku su
pratimu bendrų tarptauti
nių interesų, subudavos pa
saulio demokratijos ir lai
mės rūmą.

Kiek tie pranašavimai iš
sipildys, mes nenorime spė
ti, bet jeigu ir išsipildys, tai 
tatai padarys ne Jungtinės 
Valstijos su savo talkinin
kėmis. Gal jos ir sutriuš
kins vokiečius, gal jos i? tu
ri savo kabi lietuose naujus 
žcmlapius, bet demokratijos 
Įiergaiė įvyks # anaiptol r.e 
sulyg Amerikos plutokrati- 
jos užbi iežto plano, 
demokratija laimėtų, reik 
lingas yra kritimas netik 
vokiškojo, angliškojo, japo
niškojo, itališkojo ir Įeitų 
autokratizmų, bet taip pat 
būtinai tur krist ir ameriko
niškos plutokratijos imjie- 
rializmas ir autokratizmas.

Karė eina tarpe darbo 
žmonių ir imperialistinio 

i kapitalo. Proletariatas sa- 
Francuziia,' vo kovai nrogramą turi ir v . « • • « 1 •

organas 
e<li to riale

W ilsonas 
pasakoja apie Vokiečių in
trigas suardyt tarpe sąjun 
gininkų vienybę. Mes neti
kime i tą seną pasaką; mes 
vien tikime i tai, kad eina 
klesu kova tarpe pasaulio 
darbininkų ir imperializmo. 
Mes turime pasakyti, kad 
notose iš Prancūzijos ir An
glijos mes nematome jokio 
išsireiškimo link Rusijos pa
statyto principo be užkaria
vimų...

Kuomet nei 
nei Anglija, nei Italija neiš- iam visoki 
meta iš savo I 
gramų "atlyginimo ir užka- lin.

Idant
a-

J. B. S.

dtl 
vi-

*
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tai veistų, nuo kriminališkų 
operacijų ir kitų nereikalin
gų bėdų.

Susinėsimų 
laikinai paskirtas S. 
chelsonas.

Nori grąžinti baudžiavos

sekretorium
Mi-

» laikus Amerikoj

Slaptas ir viešas balsavimas

Tarp turtingų žmonių 
šiandien nerasite tokios šei
mynos, kuri nežinotų budo, 
kaip kontroliuoti savo skai
čių. Didelės ponios mat ne
nori save apsunkiti motinos 
pareigomis. Už tai pas di
delius turčius daug vaikų ir 
nėra. Vienas Bostono dak
taras surinko statistiką, iš 
kurios pasirodo, kad vienam 
Bostono distrikte, kur gyve
na milonieriai, ant šimto 
šeimynų išpuola tik 84 vai
kai. Tik kelios šeimynos 
turi po 3 vaikus, keliolika 
šeimynų turi po 2, kitos po 
1, o keliolika visai neturi 
vaikų.

Tuo tarpu darbninkų ap 
gyventuose distriktuose ne 
gali gatve pereiti per vai 
kus. Ir kuo žmonės bedi- 
nesni, kuo didesniam skurdt 
jie gyvena, tuo daugiau pas 
juos vaikų.

Kodėl gi taip yra? Nejau 
gi tie skurdžiai nori taip 
daug vaikų?

Oi ne, jie nenori, bet j it 
nežino kas daryti, Kad vai 
kų nebūtų. Tur būt nėn 
tokios motinos, kuri sušilau 
kus poros rėksnių norėti 
jų daugiau, nes nėra didės 
nio vargo moteriškei, kai] 
turėti namie pulką vaikų 
Bet nelabasis garnys neši 
juos ir neša. Vienas nepra 
dėjo vaikščiot, o jau kita: 
atvažiuoja, po to trečias 
ketvirtas ir taip toliau. Vy 
ras vos tik ant duonos už 
dirba, o čia reikia daktaru 
$15—$20 užmokėt, reiki? 
drapanaičių, reikia Čevery 
kų, o vaikai taip greitai vis 
ką nuplėšia, kad ir pinigi 
turint negalėtum spėt jiem 
pripirkt. žodžiu — turėt 
darbininkui keturispenki 
vaikus, tai didžiausia nelai 
rnė.

Moteris, kurios daugausi; 
turi kentėti, tų vaikų jai 
taip bijosi, kad kaip tik pa 
junta pavojų, pradeda viso 
kiais budais save kankinti 
kilnoja sunkumus, valgo de 
gtukus, geria paraką ir kito 
kius nuodus. Nuo vaikų te 
kiais budais niekados neap 
sisaugoja, o savo sveikat; 
sunaikina beveik visados 
Kitos kreipiasi pas visokiu; 
šarlatanus daktarus ir dart 
kriminališkas operacijas 
Tokios operacijos paprasta 
labai brangiai atsieina, la 
bai pavojingos sveikatai i) 
draudžiamos Įstatymais. -Jei 
gu ir nusiseka kada toki? 
operacija (nors tankiausi: 
nuvaro moterį i kapus), ta 
visgi ji negali apsaugot 
šeimyną nuo nepageidauja 
mų vaikų, nes už kelių mė 
nėšių vėl tas pats gali atsi 
kartoti.

Kad suteikus darbininki 
šeimynojns pamokinimų 
kaip savo šeimynos skaitlii 
kontroliuoti, kitose šalis* 
yra susitvėrusios tam tikro; 
draugijos.

Pastaruoju laiku kil< 
sumanymas ir pas Ameri 
kos lietuvius tokią draugija 
tverti. Šitam sumanymu 
pritarė jau keletas daktarų 
norsių ir šiaip visuomenė? 
veikėjų. Draugijos tikslas 
turi būt toks: teikti reika 
lingoms šeimynoms grynai 
hygijienišky bei moksliškų 
natarimu. kad apsaugojus 
jas nuo kenksmingų sveika-1 mui nelygus.

VI

i

Pas mus yra labai klaidin
gas supratimas apie slaptą 
ir viešą balsavimą. Sociali
stai visuomet reikalauja 
slapto balsavimo. Daugelis 
musų draugų mano, kad vie
šas balsavmas yra priešin
gas socialistų principams.

šitas klaidingas suprati
mas pareina nuo to, kad so
cialistų programose, kur 
<albama apie rinkinius,
šuomet reikalaujama: vi
suotino, lygaus tiesioginio ir 
slapto balsavimo.

šitokiam atsitikime slap
tas balsavimas yra geras ir 
teisingas. Bet tas da anaip- 
ol nereiškia, kad jis gali 
)ut geras ir kituose atsiti
kimuose. Gali būt tokių at
sitikimų, kur slaptas balsa
vimas gali būt naudingas 
ik nešvariems politikie- 
•ir.ms ir atžagareiviams.

Štai dabar Bostone yra 
usirinkusi konvencija Mas- 
achusetts valstijos konsti- 
ucijai peržiūrėti. Ton kon* 
•encijon pateko daug tokių 

į'monių, kurie atstovauja 
įlideles korporacijas. Jiems, 
: inoma, 

Į! ataisyti netaip,
lėms butu naudingiau, bet j . . ...

rupi konstituciją 
kaip žmo-

lllinois valstijos legislatu- 
roje senatorius H. M. Dun- 
lap įnešė bilių, reikalaujan
tį, kad kiekvienas žmogus 
nuo 16 iki 60 metų amžiaus 
dirbtų sąvaitėje mažiausiai 
36 valandas. Esantis be 
darbo, nežiūrint iš kokios 
priežasties nedirba, turi bū
ti areštuotas ir baudžiamas 
100 dolerių pabauda ir 2 mė- 
nasiais kalėjimo. Netekęs 
darbo žmogus turės kreip
ties prie tam tikros komi
sijos ir ta bedarbiui duos 
darbą tokį kokį turės, visai 
neklausiant ar bedarbis no
ri jį dirbt ar ne, visai nelei
džiant darbininkui statyt 
jokių savo reikalavimų. Jei
gu darbininkas atsisakytų 
priimt siūlomą darbą, pa
puola tai pačiai bausmei.

Bet kaip bus su turčiais 
ir dykaduoniais? Įstatymas 
nedaro išėmimų.

lllinois Darbo Federacija 
tad užklausė senatoriaus 
JunląjM) ar jis šiemet turės 
vakaciją? Jis atsakė, kad 
aip. Jam pastebėta, kad 

Įstatymas nedaro išėmimų 
Senatorius atsakė, kad va* 
Racijas gali praleist ten. 
kur įstatymas neveikia—už* 
rienyj. Dykaduoniams yra 
išėmimas, darbininkams 
toks įstatymas grąsina bau
džiavą______________

Mano moteris .Marija 
kienė, pirmiau gyvenusi 
Athens st, So, B"-l -o, 
leido mano namus 15 d. birželio, 
1917 m. Aš nuo siu laiku neatsaky
siu už jokias skolas, kurias ji už
trauktų.

Steponas Matuliaucka -
296 Athens St, So. Boston, Mass.

Matuliauc- 
po No. 296 
Mass., ap

i Pajieškau savo tėvo Vinco Svetako, 
taipgi ir brolio Vinco, Vilniaus gub., 
Trakų pav., Kruonio valsčiaus, Šni- 
plių sodos. Aš kątik atvykau į Ame
riką ir meldžiu jų atsišaukti ar kas 
apie juos žino pranešti.

Marijona Svetakiutė
75 Baker St., Gardncr, Mass.

I Telephone: Greenpoint 2327
I

MARCIN & MACYS
REIKALAUKIT

EAGLE

>

t

i

■

aip, kaip naudingiau butų 
oms korporacijoms, ką tuos 
mones išnaudoja.
Ir štai iš pirmos dienos 

ie stambaus kapitalo bernai 
»radėjo Luokarščiausią a 
•jtaciją, kad- visi klausimai 
r nutarimai šitoj konvencr 
oj butų balsuojami slaptu 
alsavimu.
Šitam reikalavimui smar- 

:ai pasipriešino radikalai, 
karštų ginčų atžagarei* 

iai likos sumušti ir slaptas 
(alsavimas atmestas.

Kodėl gi čia slapto balsa- 
imo reikalavo, atžagarei- 
iai?
Jie reikalavo jo todėl, kac 

okioj konvencijoj, kaip ir 
.iekvienam seime ar parla- 
nente, kur susirenka visuo- 
nenės išrinkti atstovai, Šla
itas balsavimas yra geriau- 
ia priemonė neteisingiems 
monėms paslėpti savo bal- 
ą nuo visuomenės. Čia slap* 
as balsavimas labai daug 
kiriasi nuo to slapto baisa* 
imo, kuriuo žmonės naudo- 
asi rinkimuose.

Žmonių atstovas seime ar* 
a draugijos įgaliotinis ko- 
iam nors suvažiavime savo 
'also neturi. Jisai atšto* 
auja tenai tuos žmones, ku- 
ie ji išrinko, ir tie žmonės 
uri teisę žinoti, už ką jis 
•alsavo. Jis neturi teisės sa- 
o balsą slėpti ir jis niekac 
o neslėps, jeigu jisai teisin
gai savo žmones ar draugi- 
ą atstovaus. Jisai tik tuo* 
net norės savo balsą paš
epti, kada jis balsuos kitaip, 
.egu jam buvo Įsakyta. -Tai 
e, kodėl slaptas balsavimas 
okiuose suvažiavimuose ne- 
inka.

Kas kita yra su balsavimu 
inkimuose. Čia balsuoto

ms turi tiktai savo balsą ir 
iž ką jis balsuoja, niekas 
leprivalo žinoti. Čia yra 
eikalas tik tarp jo ir jo per- 
itikrinimo. Čia balsavimas 
•utinai turi būt slaptas, kad 
•alsuotojas turėtų pilną lai
vę balsuoti už tokį kandida- 
ą, koks jam geriau patinka. 
Kartais gali taip pasitaikvt, 
<ad kandidatas yra darbda- 
zis ir jeigu darbininkai 
žiešai prieš jį balsuos, jie 
įaskui gali netekti darbo. 
Užtai socialistai ir reikalau- 
:a, kad rinkimuose baisavi- 
nas butu slaptas.

Taigi balsavimas balsavi*

A. ABAZORIUS PERSIKĖLĖ.
Pranešu visiems savo kostume 

iams. kad aš perkėliau savo ėevery 
<ų taisymo krautuvę ant 301 F 
■Street, šalia Lietuviškos salės.

A. ABAZORIUS. (?) 
:0l E st.. So. Boston

AUKOS
MONTELLC MASS. 
Aukos revoliucijai.

Tūlas laikas atgal čia buvo 
lociaus vestuves. Šliubas 
vestuvės apsiėjo be triukšmo 

susirinkę'

Pajieškau drangų l’la'lo Židziuno, 
Suvalkų gub, Seinų, pav. Serijų pa
rap, Seiiiunų kaimo, gyvena bene 
Clevelande. Mvldziil atsišaukti ar 
kas žino pranešti.

Mikas Slavinskas
724 — 25th St, Detroit, Mich.

Pajieškau savo giminės Jurgio 
Gruodžio, Suvalkų gub.. Mariampo 
lės pav.. Mi'k aiiškėa valsčiaus, Plutis 
kių parapijos, gyveno Chicago ie. 
Meldžiu atsišaukti ar kus žino pra
nešti.

Chas Joseph
1200 W Jfefferson St., Springfield, III.

Pajieškau draugo S. Pranaičiu, Su
valkų gub., Mariampolės pav., Bar
tininkų kaimo <nuo PilvisKių;, gy 
venO Uuion City, Conn. Meldžiu at
sišaukti.

M. Arminas
2707 Washington avė., Saginew, Mi.n

Pajieškau brolių Adonio ii Antano 
Jačynų, Petrašėnų kaimo, Stakliškių 
parap. Meldžiu jų pačių atsišau ti 
ar kas žino meldžiu pranešti šiuo ad
resu :

Osipu Jaeyna
Deystvujuščaja Armija, Etapnoj ba- 

taljon, 1-vaja rota., Rl'SSIA.
Dėl platesnių žinių galima kreiptis 

pas Kranų Zyką, 5363 St. Clair Avė. 
Cleveland, Ohio.

Pajieškau Kazimiero \’itario. Kau
no gub., Šiaulių pav, Žagarės Vai 
čiaus; Bandorių kaimo, taipgi Jon > 
Norvaišos, Žagarės vai... Stungiu 
kaimo, abudu gyveno Chica -oj. 
giminaitis Antanas šim aiti- 
užmuštas dirbtuvėj. Atsišaukti.- 
jaus. <

J. Skirus
29 N. Leonard St, Waterbu,\

Kran- 
civilis 
ir to 

ielkų daužymo, susirinkę' draug?: 
zietoj gerti ir pasigėrus nesavo bai 
;ais šaukti, kalbėjosi apie politiką, 
'pie Rusijos revoliuciją ir sumanč 
umesti kiek aukų revoliucijonie 
iams. Pats jaunasis aukavo $2 ir I • 
'{eminskas $2; po $1 aukavo šie:

P. Kundratas, F. Šaulys, J. Mace- 
ičius. P. Liumas. P. Budrikis, V. 
ludril-is ir J. Jokubavičius; po 50c 
■ūkavo šie: J. Vačauskas, P. Va 
auskienė, K. Kundrotas. EI. Kundro 
iene, A. Čiužas ir S. Urbonas.

Pinigai pasiųsti Revoliucijos Rč- 
nimo Komiteto kasieriui drg. V. 
‘aukščiui Brooklvne.

J. Kaminskas.

PIIILADELPHIJA. PA. ' 
Aukos T. Mooney Bylai.

L. Ambrazo dukters krikštynose 
lagdenui sumanius svečiai sudėjo 

'■looney bylos vedimui ‘$6.00. 
<auto.ių vardai seka:

J. Pasevičius—$1.00. J. Valukonis 
—50c, J. Bagdonas. P. Liuteikiutė 
luoz.as Rimbą, S. Bimbienė, Jonas 
limbą. D. Deveikis, J. Jablonskis, S 
•lačiulis. K. Mačiulis, S. Kazlauskai 
Tarry Cice. R. Samulionis. J. Samu- 
ionienė. M. Vicentė, V. Stalioraitis 
X. Kazlauskas, J. Adamonis, J. Že- 
naitis—pt 25c.

Viso .................................................... $6.06
Pinigai pasiųsti per "Kovos” admi- 

;ist raciją.

j 
T 

Au-

J. V. Stilson.

P;j i ieškai : i na.

Pajieškau draugo Adomo Jankaus
ko ir draugūs Anelės Beliauskiutės, 
abu Vilniaus gub, Jezno valsčiaus, 
Slabados sodžiaus. Meldžiu atsi
šaukti ar kas juos žino teiksis pra
nešti.

Antanas Beliauskas
133 1‘ortland St., Cambridge, Mass.

Tel. llavmarket 3390
D-ras L. J. PODDER, 

(iš Petrogrado)
69 Chamber Str, Boston, Mass.

GYDO SLAPTAS VYRU IR MO
TERŲ LIGAS.

Kalbu lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, 
ir vokiškai. Valandos: 8-9 iš ryto 
2-3 po pietų ir 7-8 vakare. (22)

FURNITURE
T1KRA1 LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS i

BRAND
CONDENSBD

MILK
ORiOtNAU

1 er 60 metų geru kūdikių mai
sto. Reikalaukit nurodymų kaip 
įuaitint kudykius.
BORDEN'S CONDENSED MILK 

NEW YORK. (Kvis).

Pajieškau pažįstamo Antano Pi - 
zingio, šviekšnos parap., Rimbiškių 
sočios, gyveno apie Hartford, Conn. 
Meldžiu atsišaukti.

J. Astrauskas
6C> Ilavmi SL, New Ilaven, Conn.

Igno Kazake- 
reikalo,

Pajieškau švogerio 
vičiaus, dėl labai svarbaus 
būtent dėl laiškų iš tėvynes nuo mo
tinos, lai atsšaukia ar kas jį žino ma
lones jam pranešti.

A. Kupta (25)
17 Fireman st., Fitchburg, Mass.

Pajieškau savo moteries Juzės 
Launukenienės po tėvais Juzė Far- 
tuk utė. Ji prasišalino su kitu vy
ru 8 d. rugsėjo, 1916 m. iš New Bri- 
Lain, Conn. ir buvo atvažiavę į Law- 
renee, Mass. ir kokj laiką gyveno

$1.00 tik ant 
sąvaitės

i Pristatėm į namus visokius 
; daiktus į visą apielinkę Jersey, 
> NewYork, Soulh ir Centrai 
i Br< okiyną, Maspeth ir kitur. 
Į Atvažiuokit ir iš toliau, tii-ai 
i užsimokės. (?)

į 198-200 Erand Street

VINCAS RAČKAUSKAS.
Lietuvys kriauėius. Pataisau se

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

160 E. Main Sstr,
Torringtoo, Coan.

■ • tarpe Driggs ir Bedford avė. 3 
J’ BROOKLYN, N. Y. |

Atsišaukimas i Draugus.
Gerbiamieji Draugei ir Drauges! at- 

sišaukiam prie jūsų, tikėdamiesi kad 
,jųs suprasite mus ir prisieksite prie 
musų vienatinės draugijos “TEISYBES 
JIEŠKOJ’J- kurios tikslas: tai skelbi
mas apšvietos!. Męs žinome kad įieš- 
ikodami teisybes ir platindami laisva 
minti bei apšvietę, nieko daugiau ne
pralaimėsime kaip tiktai neaamonin- 
giausius burtus! Išganimas žmonijos 
randasi ne religijose, ne politikoje ir 
ne patrijotizme, bet vien tik tikrai lai
svam susipratime ir apšvietoj! Iki ko
lei žmonės gyvęs kitų protų, patolei 
jie bus per visokius niekšus išaaudoja- 
mi. Taigi kas gyvas ir kam yra miela 
teisybe, meilė. laisva-mintis ir apšvie
tę. vienykimėš! tverdami tam tikras 
kuopeles idealo palaikymui kiekvienoj 
vietoj. Renkime prakalbas ir debatus 
išleiskime agitatyviškus raštus ir lape
lius. Męs jau turim išleidę agitatyv laka 
knygelę po antgalvių: “Kas ReikaHaga 
Laisvamaniams? Kanstitucija. princi
pai ir rekalavimaL Skaitykit ir platin- 
kit ja! Knygute 16 pus! . kaina 5c. Par
davinėtojams duodama didis nuošimtis.
i 
i Į
<

DR. L. J. PODDER
iš Petrogrado—Rusijos 

GYDO SLAPTINGAS VYRU IR 
MOTERŲ LIGAS.

Pirmiau D. P.avlo’s offisas. 
Valandos nuo 8—9 ryte; nuo 2—3 | 

piet; nuo 7—8 vakare.
69 CHAMBER ST., (25)

BOSTON. MASS. 
Telephone: llavmarket 3390.(271 

Conn.

Pajiš’-'au Juozapo Mazlavecko ir 
Pijaus K’lkeviėiaus, abudu Suvalkų 
gub. Jų pačių atsišaukti 
juos žino meldžiu pranešti.

Antanas žvir.gilas
66 Congress St, Hartford, Conn.

Pajieškau brolio Mikotlimo Duhau- 
skio, Kauno gub., Raseinių pav.. Sar
tininkų vaisė., Augštupių ka;mo, pir
miau gyveno Chiepgoj, Iii. Jo paties 
atsišaukti ar žinąnčiujų jį, meldžiu 
pranešti.

Petras Dubauskas (25 
49 Ten Eyek st., Brooklyn, N. Y

Pajieškau dėdės) ■ Adomo Teraškos 
ir sesers Barbaros TerasKaitės po 
vyrų Rekašienės ir Marijono Jaiiu- 
įčiaus. viena Chicago. 111. Šiaulių 

>av., Užvenčio miestelio. Kas apie 
;uos žino malonėkit pranešt:.

Stanislovais Buivydas
‘ Century, XV.

pu

BOX 14, P. O. ‘
__________________

(251 
Va.

r d- 
mosiu no, Kauno,gub, Panevėžio pav..

- • ,l_

teiksis

Pajieškau draugo Kazimiero
-tiusiunu, nauiiu.fūJ., * ....... .. i.
Virbališkių sodžiaus. Jo paties me 
ižiu atsišaukti ar kas ži.’io 
pranešti.
• Povilas Keršuiis
Colle C-nel, Vrritiia N. 162.

Valparaiso, Kep. Chili.

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

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

(25)

Pajieškau švogerio Stanislovo Da- 
niuno, Kauno gub., Vilkmergės paV., 
Kurklių parap., Gudelių sodžiaus, 
gyveno Painesdale, iš kur prieš du 
metu išvažiavo į Rockford, III. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino 

Feiex Jakutis

LIETUVIU KOLONIJA 
HISCONSINE.

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

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

127 N. Dearborn Str, Kuom 808. 
Chicago, 1IL

. TEISYBES JIEŠKOTOJAI.
P. O. Bar 1233

DETROIT. MICH.

i

pranešti

APSISAUGOKITE!
Kur pribus šitas vyras Juozai 

Urbaitis paeinantis iš Suvalkų gub, 
Mariampolės pav, Veiverių gminos. 
Skriaudžių kaimo, malonėkit man 
pranešt už ką bus atlyginta. Jis yra 
apie 5 pėdus 10 colių augščio, sveria 
apie 160 svarų 34 m. amžiaus, grei-

BOX 358,
(25)

Painesdale, Mich.

Pajieškau sesers Izabelės Mcrkevi- 
iut-žs Suvalkų gub, Vilkaviškio pav, 
'’aežerių vaisė, Bebrininkų kaimo, 
ryveno Cicero, I’.l, girdėjau ištekėjo, 
įž Padolskio. Meldžiu atsišaukti, ar 
as žino pranešti, nes yra svarbus 

.-eikalas mirus broliui Mykolui.
St. Merkevich (27)

BOX 463, Herrin, III

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

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

Pajieškau dėdės Juozo Burakevi 
čiaus, Vilniaus gub, Trakų pav, Jė 
z.no valsčiaus, Olšininkų sodžiaus 
Meldžiu atsišaukti ar kas žino pra 
nešti.

Juozas Bpra’ Cvičius
30 Gaston St, Easthampton, Mass

Pajieškau Vaitiekaus Vaičekausko 
ir Antano Lengvino, abu Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pav.. Vištyčio mies
to. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
jų pačių atsišaukti ar kas apie juos 
žino piaiMišti.

Juozas česnavičia (25)
1207 Beaver avė., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau pusseserės Monikos Vir 
balytės, Kauno gub, Vilkmergės 
pav, gyveno So. Bostone. Jos pačio ■ 
atsišaukti ar kao ją žino meldžiu 
pranešt*.

Monika Daruliukė (25)
480 Euciid avė, Akron, Ohio

Pajieškau Elzbietos
Kauno gub, Šiaulių pav, 
>arap, taipgi kitų savo pažįstamų 

esu

Gedulaitės.
Akmenė

Meldžiu visų atsišaukti. Aš 
Viekšnių parap., Krokių kaimo.

Juozas Savickas
General Delivery, Detroit, Mich

tos kalbos ir vartoja keiksmo žodžius 
-kaitusi savę mokintu. Jis gyvenda 
nas pas mane prasišalino, 19 Gegu 
:ės nakties la kų visiems bemiegant 
>aimdamas mano pinigų. Susekę jį 
praneškit man šiuo aprvsų:

Mrs. Annie Staraitis, (2->) 
'2G4 Su Aubin Avė. Detroit, Mi h.

APSIVEDIMAI.

(27 >

Pajieškau Simano Žilinsko ir drau
go Mateušo Visockio, abu Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pav., Gižų vaisė , 
Rudos kaimo. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žino pranešti.

Jonas Žilinskas .
1529 E. 30th St., Cleveland, Ohio

Pajieškau Antano Paltanavičiaus, 
Petro Si’.kcvičiaus, Krano Bielskio, 
Pranciškaus Bružo, Jurgio Palaimos 
Jie patis lai atsišaukia, arba kas apie 
juos žino malonėkit pranešti.

Juozapas Paltanavičius
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo V. Atsakam, Su
valkų gub., Naumiesčio pav.. Sintau
tų valsčiaus. Jo paties atsišaukti ar 
kas apie jį žino malonės pranešti.

M. Daily
Thropc. W. Va...

Pajieškau brolio H. Petrauskio, 
Kauno gub, Raseinų pav, š'dlavos 
valsčiaus, Palauknės kaimo, prieš 12 
metų gyveno Youngstown, Ohio. Mel
džiu atsišaukti ar kas jį žino teiksis 
pranešti už ką bus atlyginta.

Petras Petrauskas (27)
334—15th st, Detroit, Mich.

Pajieškau dūdes Petro Makarevi- 
iaus, Vlniaus gub., Tęakų pav., Mer
ginės vaL, Kabelių kaimo. 22 metai 
kaip gyvena Amerikoje. Meldžiu j > 
paties atsišaukti arba kas anie jį ži
not malonėkit 
svarbų reikalą jam.

Petras
P. O. BOX 118

prane.šti nes

Valentukevičius
Nashua,

turiu 
(26)

N. H.

Pajieškau apsivcdimui merginos 
nuo 16 ki 21 metų amžiaus. Aš c.-,. 
24 metų, 5 pėdų 7 colių, mergina tu
ri būti neaugštesnė 5 pėdų 6 coliu, 
mylinti gražu ir malonų gyvenimą, 
mokanti svetimas kalbas, ar b. nt 
rusiškai, lenkiškai .ir angliškai; ne
vartojanti svaigalų. Esmi turtingi- 
ir noriu gražaus gyvenimo. Meldžiu 
atsišaukti. Platesnes žinias šutei : 
siu per laišką.

Charless Willemas (25 > 
10 Melrese st., Bostin. City.

Pajieškau apsivcdimui mergino 
nuo 18 iki 30 matų amžiaus, dailau 
sudėjimo, be skirtupio pažiuro, kad 
tik mėgtų skaitymą ir gražų šeini' - 
nišką gyvenimą., 
ti, prisiųsdamos 
Atsakymą duosiu' kiekvienai, 
prašau nerašinėti.

Vincas Urbonas <2.'» 
BOX 133 Weat Frankford, III.

Meldžiu atsišauk 
savo paveiksi,. 

- - " ___ Vyru

Pajieškau apsivcdimui merginos 
nuo IX iki 23 metų amžiaus, aš esu 
21 metų, csmi mechanikas, turiu ge
ra darbą ir turiu savo farmą 80 ake- 
rių žemės su visais reikalingais gy
venimui daiktais, tik reikalinga šei
mininkė. kad pradėt gyvent ant far- 
nms. Merginos teiksis atsišaukti, 
geistina, kad galima butų susicit ir 
susipažinti.

Petras Žemaitis
:;i Sigcl St., Worcester, Mass.

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

J. S. peilius 
•;22 Rosc St,

(26) 
Peckville, Pa.

>- —
Pajieškau apsivcdimui merginos 

arba našles l>e vaikų, aš esu 36 metu 
paslys, turiu du vaiku: vienas 11 
metų, antras 5. Esu mainierys ir 
turiu gerą darbą. Meldžiu atsišaukti, 
prisiunčiant savo paveikslą.

T. Mockus (26)
NokomisJII.

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magaziną ”lnvesting 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- 
są galima likti turtingu. ’Tnvesting 
for Profit” magazinas yra vieninte
liu progresyvišku piniginių reikalų 
žurnalu ir turi daugiausiai ėmėjų 
Išparodo kaip $100 užauga į $2,200 
išsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-ms 
menesiams dykai.

H. L. Barber (?)
530--28 XV. Jackson Boulevard,

Chicago, III

>

GERIAUSI KR1AUČIAI BOSTONE.
Pasiuvant visokias drapanas pagal 

visokias madas arba pagal kožno 
norą. Darbas gvarar.tuojamas. (29) 

JONAS BERŽEL1ON1S
1 Hav Market Sų. ir 28 Chandler St. 
Tel. Rich. 1753-M. Tel. Beach 6184-R.

BOSTON, MASS

PARMOS! FAUNOS!

I

Didžiausia Lietuvių Kolonija A 
merikoj. šita kolonija randasi ne 
toli didžiojo Michigan ežero, čia jai 
yra nusipirkę suviršum 306 Lietuvi: 
Šarmas, yra 7 kaimai lietuviais ap 
gyventi, yra taipgi dvi lietuvi: 
draugystės. Aš parduodu žemes p< 
visas lietuviškas kolonijas, žeme 
yra visokios: prie molio, juodžemė 
ir maišytos, auga visokie javai. Ne 
išdirbtos žemes akeris nuo $10 ik 
15 dolerių parsiduoda ant lengvų iš 
mokėjimų, taipgi parsiduoda ir iš 
dirbtos ūkės su budinkais. Lietu 
viams apsigyvenus anglikai traukias 
ir pigiai parduoda savo ukes.

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

Platesnių žinių klauskit per laišką

J. A. ŽEMAITIS (28;A. ŽEMAITIS
BOX 13

SAUBLE, MICH

LAFAYETTE BARBER SHOP
IR PUBI.IC VANOS.

Lietuviška pirtis. Vanos ir švirkš 
tynė. Pėtnyčiomis tik dėl moten: 
švariausia maudyklė apielinkėje.

(28
M J KASTAM

565 Lafavetle St. tarne Statė Strec 
ir R. R. avė.. BRIIMJPORT. CONN

KARĖS DELEI!
Esu priverstas parduot Columbia 

Grafonalą, mokėjau 3150.00 ir už 
.-.’,o.oo rekordų. Aš įsirašiau į armiją 
tai viską parduodu už 3100.00. 
kitės greitai.

S. JANKAUSKAS
262 Eourth St, So Boston.

Ant trečių lubų.

Kreip- 
(27)

Mass.

IŠRADĖJAI.
Jeigu norite gaut patentą 

radimui trumpam laike ir jį 
Rašykite reikalaudami dyko 
vimo ir "vadovo išradimų.” 
rast ir kaip 
gvaranciia. 
cija modelių 
dykai, 
ingtene. 
menlas Patentavimo.
AMERICAN EI ROPEAN l’ATEV 
OFEICES (K.) (27

savo iš 
parduot 
patarus 

Ką iš 
užpatentuot. ir rašyt 

Bandymas ir egzaminą 
arba braižinių darom 

Ofisas musų randasi Wash 
kur yra Premium Dcparta

Dr. A. F. CHSTKHI
4ul MARLBOROUGH ST. 

netoli Mass. avė. Boston, Mass. 
Ligoniai priimami egzaminavimui ir 

gydymui kiekvieną dieną.
Valandos: Nuo 9—11.iš ryto; po piet 

nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
Privatiškas Lygonbutis su 26 ge

ro n.:; lovomis. Visais moderniškais
'įtaisymais ir aparatais dėl abiejų 
‘lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausią 
•atydą atkreipia ant visų ligonių, Jei
gu pagelba arba' gydymas 'Yrai gali- 
mas. Kreipkis tuo adresu: 

1101 Marlborough SU Boston, Mass.
Tel. Back Bay 807.

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

i

kaip $S.OO idieim,
tai mesk savo senąjį' dar

bą ir pradėk dirbti prie musų. Mes 
IVARANTUOJAME, kad kiekvienas 
/yrąs arba moteris uždirbs nuo $5. 
ki $8. j dieną. Su musų NAUJAI 
šrasta MAŠINA dėl aštrinimo peilių 
r žirklių. Perka kiekviena moteris 
š pirmo pamatymo. Pirma negu 
•radosi dirbti, gauk vieną dėl išmė- 
rinimo DOVANAI. Jei apsiimsi ap
uokėli už prisiuntimą, tai prisiųsk 
avo vardą, u mes pasiųsim vieną 
lašiną tuojaus.

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

CHICAGO, ILL.

Aš Alena Kostovska, pašn 
dan visai publikai (akyse.

vargi nan-
Aš

Kas mane išgelbėjo nuo 
ių ligų? Salutaras Bitteris. 
>er praeitus 4 metus buvau vos tik 
rvva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
>ilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda- 
au valgyti ir suvalgytas maistas su
tikdavo daug man nesmagumo—at- 
iliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
'urgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
veikatos. Bet kada aš pradėjau rei- 
alauti Salutaras Bitteris ir Saluta- 
as, Regulatria, dėl moterų, pradė- 
au gerai jausties, gerai valgyti ir 
irbti, pasidarė smagu viskas. Per 

J mėnesius aš savo paveiksią nebega- 
iu pažint ir palikau laiminga naudo- 
ama Salutaras Bitteria. Kainai 1.00. 
lalima gauti geresniuose saliunuose 
r aptikose. o kur negalima gauti, 
reipkis pas:
SALUTARAS CHEMICAL INST. 

Žolės nuo visokių blogumų.
709 S. Halsted St, Tel. Canal 6417.

P. J. BALTRĖNAS, Prof. 
Chicago. III.

šita apgarsinimu turėtų perskaityt •
256 Broadway, Ne* York, N- Y. Aaiekvienas, ištirpt ir pasilikt.
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Pinigus galima

L. St—s. 15 10

fMlf.Ml Ui iiH I tih.H l.iiH.A-ttl.Hhltį 4 .«ot.» t

I
i

arba 
Age:

Gramafonus ir 
kame ekspresą.

i

1

-t

v alar.don:
Nuo 8 iki 10 ryta 

ž iki 3 dieną
8 vakare.

U! HANCA EU STREET, 
BO&TON, MASS.

253 BR0ADWAY, ‘SOUTH BOSTON, MASS.

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

Rekordus siunčiame į visas dalis svieto ir apnio- į Į
j-:

Lietuviai Kliaučiai Į:
Vi«okiuz Vyrame Drabužiu I;

Siuvame ant Užsakymo 
itvabtne, sutaisome ir Uproai- jį 

name senu.

Astronomas.
Tūlas mokslininkas, labai 

indomaudamas astronomi
jos mokslu, kartą nakčia iš
važiavo su savo žmona au
tomobiliu pasivažinėti. Va
saros naktis buvo graži. Pa
dangė mirgėjo milionais 
žvaigždžių. Astronomas 
beskaily damas žvaigždes 
nei nesijuto kaip Įvažiavo 
grabėn ir apsivožė automo
biliu. Po automobiliu astro
nomo pati pradėjo šaukti:

—O galva mano galvelė. 
Visas žvaigždes surokavau..

Ast ronomas belisdamas
iš po automobiliaus:

—Ar ištikrujų a Puikus 
atidengimas, kiek gi jų išvi
so?

Vis viena pakėlė.
—-Jūsų namo savininkas, 

tai tikrai geros širdies žmo
gus. Jau io namuose ’gvve- 
nat treti metai ir sakot, kad 
rendos jis vis nepakelia, ne
žiūrint, kad viskas taip pab
rango-

—Tas tiesa. Rendos tai 
nepakėlė, bei pakėlė mus pa
čius. Prieš tris metus gyve
nome ant pirmų lubų, o da
bar jau ant trečių.

I

Kapitalisto nekrologas.
(užrašas ant kapo)

Buvo pavyzdingu tėvu 
(turėjo apie 50 vaikų su sa
vo samdininkėm); buvo pa
vyzdingu vyru (keturis kar
tus savo gyvenime apsivedė 
ir rengėsi penktu kartu ap
sivesti. bet nesuspėjo): bu
vo pavyzdingu krikščioniu 
(liepdavęs žudyt kaip šunis 
darbininkus, kurie reikalau
ja daugiau duonos ir galėjo 
papildyt apsiryjamo grie- 
ką): buvo dideliu labdariu 
(šimtus tūkstančių dolerių 
praleido vakarienėms de! 
baletninkių ir aktorkų); 
buvo nesuteptos garbės vy
ru (nes turėjo gerą advo
katą, kuris apsaugojo ji nuo 
kalėjimo).

Kunigai.
—Na, kodėl, konfrantre, 

esi taip nubudęs?
—Nesą prisivalgiau.
—Tai ir ko liūdėti?
—Ve, ši vakarą turiu būti 

ant keturiosdešimts valan
dinių atlaidų pas kunigą 
Pragarinską, rašo, kad bus 
puiki vakarienė, o aš nega
liu jau valgyt.

Atitaisė klaidą.
Mažų vaikų žaismės dar

žo ”Kindergarten” mokyto
ja Įėjusi Į gatvekari, pama
čiusi tūlą vyriški, kuris pa
sirodė jai pažįstamu, malo
niai tariusi jam "Labs ryts" 
atsisėdo sale, bet da syki 
žvilgtelėjus Į nustebusi vy
rą, susimaišė ir pamate sa
vo klaidą. Užkaitusi jinai 
prabilo.

—O, ištikrujų, atsiprašau, 
aš padariau klaidą. Iš pir
mo pamatymo man tamista 
pasirodei, kad ėsi tėvu dvie
jų mano vaikų.

Vyriškis da labiau nuste- 
* bO- a. __

Praeitis gyvena-
' —Onytė turi juodą praei

tį. Nelaiminga mergelė.
—Tai va, ar negalima tą 

praeitį palaidot?
—Negalima, nes gyva ir 

gano kiaules pas Laukaiti.

t*'

A'

Per iavo užtarimą iki galo
Kun. Kiulaakis kikindavo 

savo parapijonus, kad rašy 
tusi prie blaivininkų. Kai 
užsipuls, būdavo, ant katro, 
tai varu privtrčia likti blai
vininku.

Pasitaikė viena svk, kad 
per nekalto prasidėjimo pa
nelių atlaidus vienam para- 
pijonui reikėjo priešais savo 
norą prižadėti blaivyte. Na, 
ir priima vargšas pirmą 
blaivybės sakramentą. Ku
nigas užkabina jam blaivy
bės brostvą—medalikeli— ir 
jau blaivininkas.

Parauijonas, mąsto: kas 
čia dabar daryt? Esu blaivi
ninkas. o čia norisi išsigerti.

M edali ką be va rty da mas 
jis pamatė ant jo parašą: 
"Per tavo užtarimą ištver
siu iki galo,” tet būdamas 
nelabai "gramotnas,” jis su
skaitė ii taip: "Per tavo už
tarimą-išgersiu iki galo."

Nudžiugęs katalikas Uio- 
jaus Įsivertė saliunan, kur ir 
traukė iki galo....

Žemės žiedui.—Jūsų pra
nešimo. kad "metodologi
jos daktaras” gulėjo su gas- 
padine. nedėsime, nes nėra 
aiškiu prirodvmu.
Remeikai.—Dėl stokos vie
šos jūsų korespondencija 
atlieka kitan "Keleivio” nu- 
marin.

ZiidukuL—Ačiū už prane
šimą, bet talpiname kito ko
respondento platesni prane
šimą.

Ilakėliui. — Juokai per- 
riebųs. spaudai netinka, gi 
”pigus receptas" niekam ne
priimtinas—neskelbiame.

Anonui.—"Kaizerio mal
dos" nedėsime. Ji tinka 
džingoistam. kurstantiems 
šautų neapykantą.

Girioj Augusiam.—Gal i 
dėsim sekantin numerin.

Darbininkei.—Paliekame 
Į sekanti numeri.

SKAITYKIT VISI DAR
BO ŽMONIŲ LAIKRAŠTI.

"KELEIVI.”

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
turinčios "Keleivi” už 

organą.
LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 

VALDYBA
Pittsburgh. Pa.

Pirm. Povilas Kavaliackas,
2218 Tustin Street, 

Juozas Maskeliūnas, 
2025 Cohvall Strešt, 

Juozas Virbickas,
119 ?.Ioultrie Street. 

Fin. Sekr. Jonas Urlakis.
2034 Salisbury Street S. 

Kasierius Karalių^ \’arašius.
Ali Nation Dep. Bank S. 

Kasos globėjai: Jonas Katkus.
2204 Forbes Street 

ir Alex Vestertas, 135 Moultrie Str.

Vais-Pirm.

Prot, Sekr.

GRAND RAPIDS. MICH.
Lietuvos Sūnų Draugijos valdybos 

adresai.
?irm. -J. Besasnaris,

1026 Quarry Avė. 
/i?e-Pirm. J Žegunas, 

1311 Scribner Avė.
Rašt. D. V. Graieaitis, 

1309 Broadvvšiy Avė.
Rašt. K. S. Jakimavičius. 

1520 Quarry A ve. 
M. Žiūra, 

1253 Davis
Organo prižiūrėtojas: 

naviėius. 1520 Quarry avė. 
ciais Dr-jos reikalais kreipi; i tie prie 
’aldybos virš rtfradytais adresais.

?rot.

furt.

'žuininkas

10 m. So. Bostone.
3s9 Broadway, »

80. BOSTON. MASS. »
8

į; cm otum* mo u.

Gramafonai -$16 »■ $150.-1
MUZIKA
DAINOS

NAVAtNIAUSIA
visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

bet ir tesingi, šie straipsniai:
Kodėl vyrai tampa senberniais? 

Ar jaur.es merginas myli senber
nius?

Ar pritinka senberniams vesti 
jaunas merginas? Kodėl mergi
nos tampa senmergėms?

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

\r pritinka senmergėms ište
kėti už jaunų vaikinų.
Knyga papuošta labai puikiais- 

arti^:.iškris paveiksią 
Kainu tiu :<5 centai.

Knygos reikalaukite

PIPIRĄ IN KAS
M1LAVAI KEE AVĖ.

CHICAGO, Il.L. 
"Keleivio" ą-edakcijoj.

tams duodu dideli nuošimti- 
(komiši

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 pasiulyjimas. Mes iš
risime si laikrodėlį ant kiekvieno ad

reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
•Jv. busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EKCELSIOR VVATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL

VienintSlė Kriaučių kompanija 
So. Bostone, kur visame duoda 
cerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DilAUGSlESi. 
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

k-eipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
į! 278 Braadway, So. Bestos.

T Visi, kurie mylite muziką ir dai-
■p nas atkreipkite atidą ant musų pa-
T siūlymo
I tOI.l .MBIA GRAMAEONŲ

)
 ir lietuviškų rekordų, su vėliausio 

išradimo pagerinimais, išduodan
čiais vystai skambantį balsą.

REIKALAUKITE I’H.NO, ILIUSTRUOTO LIETUVIŠKO' 
KATALIOGO — DYKAI.

Prisiųskit už 4 centus štampų prisiuntimui.

I 
P

Tiktai'per trumpą 
šitas Coiumbia Mahogc- i

• « a ■k ▲ rnm A IN/4MT 4 11 1ni GRAMAEONAS ir 12-į 
, naujausių ir gražiausių i 
lietuviškų dainų, yra nu- J 
pigintas ir gaunams pas ų 
mus už .......... • $19.50. J

: ■ 
Si

PILVINIS & ZALD0KS
233 BROAinVAY. SO. BOSTON, MASS.į

+♦ O l'H I H H M ♦ i M I b*~

TI 
jREIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITE. 

NEUŽMIR&KITE T.Ų, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.
MES NUSIUNČ1AME VISUR:

KARES BELAISVIAMS J VOKIETIJĄ; 
užimtose vokiečių vietose Lietuvoje. 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBSGĖI.IAMS j RUSIJĄ,
kurią turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO j RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j visas pasaulio dalis geriausia gaut pas taus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rąšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS

rx***xxKX?m * f-n* r

M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausj

ELIŲ. VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarą 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

362-366 2nd st., So. Boston.
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Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarą.
Pirmiausia Ir parankiauaia

Į’j vieta lietuviams.
>įį 304 firea'iMay ir 259 D Streets 
! SO- BOSTON, MASS.

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsigančdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada 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
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne
kentėti da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su. o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

Fishleigh & Co, B. 70 Athenaeum Bldg., Chieago, UI.

Siutus ir kitokius

•Vote^

Pirk Laikrodėlį?

EXIRA!
o, 
(

netoli
Boylston Street,
Antros lubos.

Tiktai.

jums tikrą jūsų 
elio į sveikatą, iš
gydyto jus.

mokslo išradimai 
tingiausia priežiūra

išvengti operacijos ); 
dais. ji
ir jau suabejojate )- 

ite viltį ir tikrą „

N. VV.

."u viso
kie

LIET. DARB. BR. PAŠ. DR-STĖ 
Courtney, Pa.

Vaidybos adresą*: 
D. Lekavičius—pirm..

BOX 138, Courtney, 
L Bugaila—pirm, pag.,

Courtney, 
Ant. Bročinskis—Fin. rašt..

P. O. BOK 327, Courtney, 
Jonas Stanislovnitis, prot. rašt,

P. O. BOX 176. Courtney, 
St. Bernotovičia—kasier.,

P. O. BOX 28, Courtney,
Visi nariai, kurie gyvena toliau, 

malonėkite prisiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
šaipos.

D. Lekavičia, pirm.
I

ST. CHARLES. ILL.
I). L. K. Vytauto Dr-stės Valdyba. 

Pirmininkas—A. Šilkaitis,
P. O. BOX 48, St.. Charles, 

Pagelbininkas—A. Urr.ulis.
58—2nd St., St. Charles, 

Prot. Rašt.— K. Tamašiunas,
73 W. Illinois St.. St Charles, 

Turto Rašt.— P. Valentas.
579 W. Gth St., St. Charles.Ill.! 

Kasierius — T. Eidrugevičia,
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DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam. kad Jus nočėdysit pinigu ir 

turėkite GRAŽIUS KI BUS. :mam
materiją iš gerui’, tim-.ų ir prim-ernojam 
runą pagal žmogų, todėi neeudarko žmogaus 
Išvaizdos .r būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO 
TUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAL

TAIPGI IŠVALOM .R 1ŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPAN AS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

122 W. BROADwAY
80. BOSTON. MASS.

Telefonas; »Sc. Sogfon— 21513
IR NORI, KAD MERGINOS 

MYLĖTŲ?
Jeigu *aip, tai nusipirk

J IEŠKOK PAGELBOS TEN. hlRGMI’IA JĄ RASTI. 
Ir pradek tatai tuojaus stodamas ant k< iio j sveikatą.

E. J. Mažeika
GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 

LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 
KRAUTUVĖ

i L K.icr 1 ICLLHTHriririrHČ Ulė i. Į: r . K TFfeH $

Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

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

Šį
52 Sheldon st.,

E. J. MAŽEIKA
Hartford, Conn.

KREST KENDŽIŲ, 
/)}o Ji niekad nepamirš jus, nas 
Ui kendžių gardumas priverčia ją 
į!! jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
J! visados Lowney’s Crest Kea- 
d’džių. Jeigu negali gaut kitur, 
: ; tai priziųsk mums dolerį, o 
J gausi vieną svarą geriausių 
jį;Amerikoj išdirbtų kendžių. 
m Gerausias agentas Bostoną.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY, 

-SOUTH BOSTON. MASS.

ų.
ganėdins jus, 
katą pataisyti.

P' r save dingsta. At-

pisigydymo. Atidė-

Boston. m ass.

W*SHIHBTOH 
STREET.

Ofiso valandos:
—

■ ryto iki 4 po pietį!) 
Vakarais:

Nuo 6 vakare iki 8 

Nedėliomis: 
10 ryte iki 2.

p<b piet

• .'-itros durys nuo 
Gayety Teatro.

Nieko jums nelėšuoja apžiūrėjimas, jeigu n.- rasit gydymą. Tik
ras ir rūpestingas išegzaminavimas atidengs ‘ '
kūnišką stovį, ir tuojaus jus stojate ant tik-o 
vengdami visokių torturų ir kankinimų per

Ilgametis patyrimas, paskutiniai medicina 
ir elektryliė, naujausi gydymo įtaisymai ir ru;>

■ užtikrina išgydymą kiekvienam.
Tūkstančiai sergančių vyru ir moterų gaii 

peilio, gydydamiesi paskutiniais moksliška s m<:
Jeigu-negalit rasti sau pagclbos jūsų kančio 

apie pasveikimą, atsilankykite pas mane ir atr: 
sveikatą atgausite.

AR KENČIATE NUO
Asitpnėjimo nervu, Gėlimo strėnų. Trumpa- a minties, Smarkaus 
ir nelygaus širdies plakimo; Pllaučių silpnam-'. Nuovargio, Galvos 

imo, Kataro. Dcgi- 
■\ryžiaus,
v>

skaudėjimo, Kvaišinto, Blogų sapnų. Kojų 
nimo gerklėj. Šunvočių, Pilvo skaudėjimo, ar 
apsivėlimo, Spuogų, Reumatizmo ar Užkietėjim 
šitos ir daugybė kitų ligų, yra ženklu sveikata.

Aš gydau vyrus ir moteris nuo daugelio m> 
mas pertikrins jus apie mand at>akantumą ir u. 
rodant kaip į trumpą laiką galima suardytą sv. 
prašalinu tik tikrą ligos priežastį, o liga pati 
minkit, ligos ištyrimas yra visai dykai.

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

I>r. J. K. K EM ALY. «73 ffashington St.,

Liežiuvio
vidurių ? Visos 

puolimo.
Jūsų atsilanky- 

pri- 
Aš

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

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

Taipgi paj'ieškau agentų 
Mass. valstijoj. Patirimas ne
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte).
Galima lengvai uždirbt po $20.00 
į .savaitę. Kreipkitės.

P. VALUK0N18,
255 Broadway, So. Boston, Mass.

jaur.es


PENKIŲ AKTU ISTORINĖ 
TRAGEDIJA.

Iš paskutinių dienų Arkonos 
Motyvai skolinti iš B. Komorowskio

krečia ir žiūra miglota

Bl TkNAS.
Pasaulis man yra aptemęs:

1 šian bei ten žingsnis—lik pragaištį lemia. 
Jei tave paliksiu—pats sau neatleisiu, 
Jei čia pasiliksiu—paslaptį atskleisiu....

KRAKA$<
Palengvink sau skausmą, juo 

pasidalindams.
Jeigu nusidėjai, tai prisipažindams 
\uskriaustajam pusę skriaudos atsiteisi.

BUTĖNAS.
Viešpatie ir tėve! jeigu man atleisi...

JONAS B. SMELSTORIUS.

J 1 . (Tąsa.)1 amastyk truputį, jeigu neklajoji, 
Argi kiltadvasiai taip greit žemyn puola. 
Kaip tiktai pamato, jog ne pagal norą 
Kas nors atsitinka? Pagalios, man rodos, 
Senas žilas plaukas tur šiek-tick pagodos.... 
Tau draugu ir tėvu juk buvau ikšiolei,’ 
T u savo kilty bė j argi taip nupuolei, 
Kad nori palikti, kuomet reikalingas 
Gali būt labiausiai?

BUTĖNAS.
(nuveiktas, besiblaškąs)

O.h, aš nelaimingas! 
Dovanok, man tėve! priežastis priverčia!...

KRAKAS.
Ar ta, kad jau senį širdis neapkenčia
Ir jieško sau draugo jauno—tinkamesnio? 
Tiesa, kad jau senis gal nieko geresnio 
Apart patinimo ir tėviškos rupos 
Jauniems duot negali, tečiaus tavo lupos 
Plūst neprvalėtų tą, kuris mylėjo 
Tave kaip kad sūnų.

BUTĖNAS.
(sielvartaujančiai)

Vešpatie, kalbėjo 
Tau per* mano lupas nuskriausta tėyynė!

Jei noriu ją skriausti, lai mane gadynė 
Prakeikia ir kaulams kapuos neduos 

vietos!
Link Retros tarybos dar nėra pradėtos, 
O tu jau sarmatą darai žilam plaukui. 
Palūkėk, Butėnai, ir daleiskim laikui 
Klausimą išrištie. Paklausyk meldimo 
Bevcikio senelio, kurs savo likimo 
Nepaiso, vien trokšta labo tam. ką laiko 
Po savim viršiausiu, o kas vietoj vaiko 
Priešu jam nor' būtie... Neik, mielas

Butėnai!
Su tavim netektų valdono ragenai. 
Leisk man, kol aš gyvas, reikalus tvarkytie, 
Kad sostą apėmęs galėtum sa.kytie, 
Jog labas tėvynės man tikrai rūpėjo, 
Ir jog senis Krakas tave daug mylėjo.

BUTĖNAS.
(susiprasdamas. surimtėjęs)) 

Ne, viešpatie mano! jei tikrai Įspėju, 
Jog sakai, kad mane sosto paveMėjti . 
Tu manai paliktie,— tai sakau: aš žaisti. 
Mintimis nemėgstu, kad leisčiau sau geisti 
Panašių svajonių. No! dar tuilu protą! 
Meldžiu tavęs, tėve, idant žodį duotą 
Tuojaus atmainytum, nes naują kankynę 
Tau daryt nenoriu. Man apleist tėvynę 
Įsako net šitas tavo malonumas....

KRAKAS.
(užsimąstęs, spėjančiai)

Ištikro neaišku! Čia ne vien piktumas 
Veikia, bet ir, rodos, kaž-kokia slaptybė. 
Jeigu tau visuomet rūpėjo teisybė,
Kam slėpti dabar ją nuo to, kuris geidžia 
Tavo tėvu būti?

BUTĖNAS.
Nėsa jinai žeidžia 

Skaudžiau negu visos aštriausios kelionės.
KRAKAS.

Jei mane apleidžia visi mano žmonės 
Tavo pusėn stojant, tai ir aš sutiksiu 
Šalin pasitraukti, o sostą paliksiu 
Tau tuojaus, nors šiandien!

BUTĖNAS.
Ne, ne, kunigaikšti! 

Palik nesiklausęs, nesą tau išreikšti 
Tą paslaptį mano sunkiau, negu mirtie!

KRAKAS.
Sumažink sau kančią, leisdamas patirtie, 
Kas tave kankina.

BUTĖNAS.
(sielvartaudamas, maldaujančiu balsu)

0 jei turi širdį, 
Jeigu tavo ausis mano sieloj girdi 
Sielvartų staugimą, tai meldžiu nelieskie 
Uždangos slaptybių ir žinot, negeiskie 
Kas po ja paslėpta, nes nuodai piktieji 
Ištrykš tau iš josios. O jeigu įspėji, 
Atsitrauk nuo manęs ir man leisk pabėgti, 
Nes nuo tavo žvilgsnio turėsiu sudegti— 
O niekšas, aš niekšas!

KRAKAS.
Man jau galva kvaišta! 

Sakyk, gal viens žodis abiems patieks 
vaistą; 

Nežinė ir baimė ir man atims protą!

KRABAS.
Eikš į mano glėbį!

BUTĖNAS.
(puldamas jam i glėbi) 

O viešpatie-tėve !...
KRAKAS.

(verkianti glausdamas prie savęs) 
Ot, šitaip!—ot, šitaip! kits kitą apglėbę 
Suvienyta meile pagydysinie sielą! 
O daugiau nei žodžio! šio gailesio srovės 
Nuplovė kaltybę, ir kai visad mielą, 
Nesuteptą, brangu man tave grąžina.
Na, verk, verk, varguoli, lai pilnai pagydo 
Tas skaistus šaltinis, ką iš sielos tryška, 
Tavo širdies žaizdą, kurią negerovė 
Joje tau padarė—Na, o dabar viską. 
Užsimiršęs, buk linkmas ir sveikas, sūneli!

(bučiuodamas kakton) 
Paklausyk šio proto, be kurio negali 
Apsieitie Krakas, o ypač tėvynė. 
Kam skirta tvarkytie tėvynės likimą, 
Tas turi nugniaužtic saumeilės jautimą 
Ir palikti galva didžios minios kūno. 
Atimk kunui galvą, atšals ir krūtinė, 
Taigi neik! Ir proto viršus tegu būna!

(nueina)
BUTĖNAS.

Neit—likt, o, kaip sunku tą liepsną 
užgniaužti

Ir žaizdą suspaudus skausmo nebejausti 
Kas gali?... Prakeiktas!—prakeiktas 

likimas!
Pradedu suprasti, ką pasišventimas 
Reiškia ir kai sunku save apgalėti!/ 
Dėl meilės tėvynės širdis tur tylėti....

MAKARAS.
(Eidamas su Sau.noru besišnekučiuodami!, akylai 

apsižvelgęs ir sulaikydamas Saunorą)
Sėskim čia truputi. Malonu kalbėties. 
Man noromnenoroms reik prisipažinti, 
Jog man ištikrujų reikia net stebėties. 
Kad taip netikėtai man teko pažinti 
Čia vyrą, kurs moka protaut išmintingai, 
Rimtai ir teisingai supranta dalyką 
ir lenkt savo sprandą kai vergas baimingai 
Nelenkia prieš joki viešpatį didiką.

SAUNORAS.
Ką lenks, jei prieš jijį kiti turi lenkti. 
Nors ir visam kraštui tas gali pakenkti, 
Butėnas ko nori, tatai Krakas daro.

MAKARAS.
Kalbant apie jįjį, dar aš nieko gero 
Pasakyt nemoku, nes nepastebėjau....
Gi žodžiai, kuriuos čia iš manęs girdėjai, 
Ne jam skirti buvo, nes jie tau priklauso. 
Nudėvėtas senis lai sau jo ir klauso, 
Prastuolius te laiko jie tiktai už badną, 
Bet, kad tu jau lenktum savo stiprų 

. sprandą,
Tai tikėt nenoriu.

SAUNORAS.
O, niekad ant svieto! 

MAKARAS.
Vienok, kai kalbėjai, jisai pirmoj vietoj, 
O tu nors protingą makaulę nešioji, 
Tik iš po jo kojų trupinius sušluoji 
Garbės ir didybės!—Tai perdaug jau 

prasta!
Nors daug esu matęs, bet dar tokį kraštą 
Pirmusyk man tenka tik pas jus atrasti, 
Kur reikšmės imtynių nemokat suprasti. 
Kitur, jei tik vienas kitam koją pina, 
Įžeistojo teisę tuojaus kardas gina. 
Dėlto nieks nedrįsta slopint kito garbę. 
Na-na! ir sakykit, kam nešiojat kardą?

SAUNORAS.
(pagiežaudamas)

Progai atsitaikius, oi, aš atsiteisiu!...
MAKARAS:

Kagi pasakysi, jei tau ją atskleisiu? 
SAUNORAS:

(išgąstingai pašokdamas ir apsižvelgdamas) 
Tsyt! kad neišgirstų. Čia lyg kas nuėjo?... 
Na-ne! tai tik krūmo lapai nušlamėjo 
Vėjaliui papiltus, ir paukštis nuskrvdo... 
Bet nepasakys to, ką čionai išvydo... 
Manau man padėsi į kilpas įvyti 
Kitokį paukšteli....

MAKARAS.
Ką nori daryti 

Numanau biskutį, bet ar nebus prasta? 
SAUNORAS:

Gana,-tegu tiktai ši mintis subręsta, 
O ryt jau prie stalo pilnai ją atsieksiu. z 
Taigi dovanok man, kad tave apleisiu— 
Likk sveikas, karžygi!

Katalikai piktinasi Ma- 
liausko pliauškimais.
Kaip šlykščios turi būt 

"metodologijos daktaro’’ 
prakalbos, tai galima supra
sti jau iš to, kad jomis net 
karščiausi katalikai pradėjo 
piktintis.

šiomis dienomis tasai 
"metodologas" laikė visą sa
vaitę misijas Waterburvje. 
Nuvažiavus tenai po tų mi
sijų kalbėt "Keleivio” redak
toriui, prakalbų rengėjai 
jam įdavė laišką. Laiškas 
buvo atsiųstas per krasą ant 
svetainės adreso: "Mr.
Kalbėto j u i, M echelson ui, 
103 Green St., Waterbury, 
Conn.’’

Laiškas rašytas neišla
vinta ranka, netaisykliškai, 
matomai paprasto darbinin
ko kataliko. Jo turinys 
skamba taip:

"Apsiskundimas Water 
butio Lietuvių Katalikų. 
1917 metuose, 4 d. June, pe
reitoj sąvaitėj buvo pas mus 
apvaiksčiojimas Dievo Kū
no. Taigi pereitą panedėlį 
atvyko čionai iš Chicagos 
kun. Makauskas ir atėjęs po 
bažnyčia 8 valandą vakare 
atsinešė tą toblyčią, ant ku
rios vaikus mokina svetai
nėj. Pasistatė jis tą tobly
čią prieš altorių ir pradėjo 
risavoti žemę, saulę, mėnu
li ir sako: 'žiūrėkite, sošelis- 
tai sako, kad žmogus paei
nąs iš monkes; o kas gi šitą 
žemę sutvėrė? Ar tai mon- 
kė? Pasakykit man, o kad 
ne, tai aš jus paklausiu, o jus 
turėsit man atsakyt. Klau
sykit : Karvė šuniuką ar 
galės pagimdyt, ar ne?'

"Taip kalbėjo tas kunigai 
prie altoriaus atsistojęs. 
Taigi mielas kalbėtojau, 
mums, katalikams tas labai 
nepatiko. Mes da nesame 
girdėję, kad socialistai taip 
nežmoniškai .kalbėtų, kaip 
kunigas. Jeigu karvė gim
do, tai mus mamutė turėjo. 
Tai mum, labai liūdna buvo 
ant širdies ir labai ašaros 
birėjo, kad kunigas galėjo 
taip bažnyčioj kalbėti. Pas
kui da kitokių bjaurybių 
minavojo ir viską maišė su 
velniais ir šėtonais. Ir per 
visą sąvaitę vis tą patį ir tą 
patį kartojo. Užbaigda
mas tas biaurias savo pra
kalbas jis da pakilėjo mis- 
iranciją su Dievo kimu ir 
visa tai apieravojo Dievui 
ant garbės. Mums labai na- 
vatna buvo, kad po tų bjau
rių kalbų apie monkes ir šu
niukų gimdymą reikia lenkti 
galvas ir užbaigti tokį šlyk
štų pliauškimą maldomis ir 
ant galo pasakyti Amen.

"Taigi gerbiamas kalbėto
jau, juš paaiškinkit apie tai 
per savo prakalbas."

Po laišku pasirašo: A. Au
ri rijūnas.

Kalbėtojas atplėšė šitą 
laišką ant pagrindų ir viešai 
jį perskaitė. Publika juokė
si ir plojo.

Kitas laiškas delei Ma- 
liausko "prakalbų” atėjo 
tiesiog "Keleivio" redakci
jom Jį rašo taipgi katalikas 
ir dievobaimingas žmo- 
gus, kuris taip pat pasipik
tino to nepraustaburnio ku
nigo kalbomis ir, matomai, 
nenori joms tikėti. Savo 
laiške jis sako:

"Gerbiama ’Keleivio’ re
dakcija. Meldžiu paaiškint 
man kaip tai gali būt, kad 
kun. Maliauskas sakydamas 
musų parapijoj Philadelphi- 
joj prakalbas, pasakė, jog 
1572 metais socialistai išžu
dė 5,000 žmonių ir 500 baž
nyčių sudegino. Taip sakė 
kun. Maliauskas. Jis taip
gi sakė, kad ir inkviziciją 
socialistai buvo įvedę. Jis 
sakė, kad 1909 metuose Is
panijoj socialistai ir bedie 
viai iškepė 9 žmones katali
kus. Taigi meldžiu ’Kelci

vio’ redakcijos paaiškinti, 
ar yra tame nors kiek tie
sos.

"Su pagarba, 
J. Andrulonis."

Jeigu ištiesų Maliauskas 
tokius dalykus kalba, tai 
jis yra netik nepraustabur
nis, bet ir didelis melagis, 
nes 1572 metuose socialistų 
da pasaulyje nebuvo. Ant
ras dalykas, socalistai į tikė
jimo reikalus visai nesikiša 
ir nei vienos bažnyčios jie 
nėra sudeginę, nei vieno ka
taliko nėra nuskriaudę. A- 
pie inkviziciją turbut nėra 
reikalo nėi aiškinti, nes kie
kvienas apsiskaitęs žmogus 
žino, kad ji buvo katalikų 
dvasiški jos palaikoma. Jos 
tikslas buvo persekioti ir 
deginti tuos žmones, kurie 
bažnyčiai buvo neištikimi. 
Ir kada Šventoji Inkvizicija 
varė savo kruvinąjį darbą, 
socialistų taipgi da nebuvo 
Maliauskas arba nežino kas 
yra socialistai, arba tyčia 
meluoja. -

Tūlas tikras amerikanas 
sumanė vieną geriausių 
planų, kaip pergalėt vokie
čius. Jis reikalauja, 199,999 
vyrų, kurių kiekvienas turi 
apsiginkluot dešra ir vied- 
ru alaus. Toji armija turi 
nueiti į frontą ir sušukti: 
”Ei, Fritz, Hans ir Henri! 
Eikite-šę užsikaskit, išsiger- 
kit ir grįžkite namo. Mes 
ir jus nenorime karės. Pa
sakykit tatai savo oficie- 
riams."

Sumanymas geras, vertas 
parėmimo.

Kas gali paaiškinti mums, 
kodėl Amerikos spauda ne
deda penkcolinėmis raidė
mis antgalvių pranešimams 
apie Rooto komisijos pasi
tikimą Rusijoj? Nejaugi 
rusai savo "išganytojus” 
taip šaltai s^7eikina?...

Per . "social-patrioto" 
Smelstoriaus prakalbas So. 
Bostone prisirašė prie soci
alistų 15 narių. Per to pa
lies "šocialpatrioto” pra
kalbas Worcesteryj prisira
šė 23 nariai. Per Michelso- 
no ir Smelstoriaus prakal
bas So. Bostone prisirašė 37 
nariai. Ar tai nepragaiš- 
tinga darbininkų klesai?

Valandos:

Telephone: Back Eay 4294 

DAKTARAS 

Fr. Matulaitis 
GYDO VISOKIAS LIGAS.

PRITAIKO AKINU’*

Nuo 1 Iki S diena.
Nuo 7 iki > vai. vakar*.

419 BOYLSTON STR.
Salta 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS

S. Baracevičius.
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuos* 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidoju už 45 dolerio*, 
mažų ai15 doL

!

y j Parduodu Paminklus ir Kviet 
I kas. Užlaikau automobilius grei 
i tam susinešimui. Atsitikus rei-
■ kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
■ aš pribusiu greičiau, negu vieti-
■ niai graboriai, nes mano automo-
■ bilius stovi visados ant kelio.
g 8. Baracevičius
I Gyvenimo vieta: 237 l> Str.,

Tel. So. Boston 1052-

VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RŪŠIES.

Gardus Alus, Elius, Lageris 
Vynai, Konjakai, Degtinė 

ir Kvepianti Cigarai.
Patarnavimas prielankus 
teisingas.

245—247 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

J. J. Kelley&Co.- ■ ■  1

A
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' -

i
j J. MATHUS
l Geriausiai Lietuvio

SALONAS IR RESTAURACIJA.
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankiu.

Parankiausia Lietuviška ažeigv
J. MATHUS

t 342 Broadway, S*. Boston. Mass.

EILIŲ KNYGA

• i' KM YKKM'K*

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVĮ."

Gražiausių Dainų ir Najausių
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Japonijos darbininkai ne- I. 

senai liejo sao kraują už Ja- g 
poniją, o šiandien jiems Mi- g 
karias kartuvėms už tai at* f1 
moka. J*

- x

„f'l

Papuošta daugelio spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI. 

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — >1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus gerian

ti* i siųst ”Money Orderin,’*popicrinius gali m a siųst tiesiog pa
prastai konverte, užrašius aiškiai adresus save Ir ”Kekirio” ir 
prilipyt Už Ze. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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VISOKIOSJINIOS vietines Žinios
GAISRAS BROOKLYNO

CUKERNĖJ.
13 birželio vakarą Brook- 

lyno cukernėj sutirštinimo 
skyriuje ištiko iš nežinomos 
priežasties ekspliozija ir ki
lo didelis gaistras, kuris pa
darė už $1,000,000 blėdies. 
Cukernėj dirbo apie 500 
naktinių darbininkų; ners 
didžiuma jų pabėgo, bet vis
gi du likos užmušti ir apie 
20 sužeista. Gaisras buvo 
toks didelis, kad rodėsi, jog 
liepsnos prarys 10 blokų. 
Policija prikėlė ir išvarė 
apie 100 šeimynų iš apielin- 
kių namų, bijodamosi, kau 
jie neužsidegtų. Ugnį gesi
no visos ugnegesių spėkos ir 
keli botai.

KAPITALISTAI NENORI 
MOKĖT KARĖS TAKSŲ.

Kongrese dabar svarsto
mas bilius apie karės taksas 
(mokesčius). Daugiausia 
mokesčių dedama ant tokių 
daiktų, kuruos vartoja bedi 
ni žmonės, kaip antai: alus 
tabakas, degtinė ir tt. Ant 
tokių gi daigtų, kuriuos var
toja turčiai, kaip antai par- 
fumos, automobliai, mokės 
čių kongresas arba visai ne
sutiko dėti, arba labai tuo: 
mokesčius sumažino. An 
atletiškų įrankių, kuriuo 
vartoja taipgi vieni tik dy 
kaduoniai, senatas numuši 
mokesčius' nuo $2,000,00b 
iki $800,000. Ant kepalų 
numušė $9,000,000.

NUSIŽUDĖ OFICIERIUS.
Netoli New Yorko ant 

vienos farmos atrasta nusi 
šovęs laivyno oficierius Per 
kius. Jisai buvo paskirta: 
ant tu laivų, kurie išplauki 
Anglijon, bet prapuolė ii 
iki šiol niekas nežinojo, kui 
jis buvo.

MOKYTOJAS NUŠOVĖ 
MOKINĮ.

Solt Lake City, Utha vai 
stijoj, high school mokyto 
jas Willard nušovė 21 metų 
amžiaus savo mokini Hol- 
mes’ą. Mokinys gyveno pas 
mokytoją įnamiais ir moky
tojas nutvėrė jį prie save 
pačios. Sakoma, kad moky
tojui nieko už tai nebus.
DRG. ADLERIS NEBU

SIĄS NUŽUDYTAS.
Austrijos socialistų vei

kėjas Fridriech Adler, kuris 
už nušovimą despoto Štiur- 
gko buvo nuteistas miriop 
nebusiąs nužudytas. Tokių 
žinių gavo danų 
laikraštis „Sočiai 
ten.” 
teismas pataręs

„Kolegijos studentai” 
šnipai.

Bostone iš vyčių tarpo at
sirado keliatas šnipukų. 
Kur tik pirmeiviai parengia 
prakalbas, tie špieliai tuo- 
jaus praneša policijai, kati 
tai ''anarchistų'* mitingas. 
Policija atsiunčia detektu 
vų. o tie šnipukai ateina de
tektyvams už vertėjus. Kar
tais net juoko būna, kada 
kalbėtojas pavartoja nesu 
prantarnu tiems šuneliam: 
žodžių. Taip ve syki atbė
gus vyčiams su detektivais 
Į socialistų prakalbas, kal
bėtojas rodydamas i juos 
pirštu sušuko: „Štai, žiu 
?ėkit į juos—tai lietuvi) 
svolačiai!” Svetainėj suu 
<ė delnų plojimas. Detekti 
vas matydamas, kad žodi 
"svolačiai" iššaukė publikų 
:oki karštą pritarimą, klau 
šia vieno vyčio, ką žodi 
reiškia. Tas nežino. Kiau 
>ia kito—ir tas nežino. .Art 
šėdintieji žmonės visa :a 
.ėmija ir juokiasi. Pribėgi 
zytis prie vieno sėdinuiuji 
r klausia: "Ką reiškia svo 
ačius? Kaip tas angliška 
bus?” Žmogus atsako: "ša 
in, svolačiau!”

Šiomis dienomis buvę lie 
uvių pašalpinės drugijo 
irakalbos Hyde Parke, 1( 
:entų nuo Bostono. Viena 
ų „svolačių” ir tenai nuva 
□avęs Įskundė policijai, kai 
ai „anarchistų” prakalbos 
Bet kadangi Hyde Park ne 
didelis miestelis ir prakal 
iu rengėjai su policija pasi- 
pažista, tai vytis gavo tik il
gą nosį ir kaip muilą suval 
ges turėjo grįžti atgal.

Žmonės šituos šuneliu: 
-adina ''kolegijos studen- 
tais.

Iki šiol tų "studentų' 
’hedkvoteris” buvo katali 
kiškojo laikraščio redakci 
joj. Vienas ščyras ir atvira; 
katalikas atėjęs pas mus sa 
kė, kad iie tenai labai atsidė 
ję studijuoja ''Keleivį'' ii 
veik visus jo straipsnius ii 
žinias verčia anglų kalbor 
ir siunčia valdžiai. Bet da 
bar girdėjome, kad juos i; 
enai išvijo, nes laikraščk 

darbininkai užprotestavo ii 
įasakė, kad kartu su šnipai: 
jie nenori dirbti.

i

Areštuotas lietuvis neturė
jo registracijos kortos.
Anglų laikraščiai rašo, 

kad Martinas Jonaitis, ku
ris gyvena So. Bostone po

Po No. 175 Shavmut avė. 
pereit oj savaitėj areštuotas 
už girtybę, pasisakęs esąs 
27 metų amžiaus, liet regis
tracijos kortos neturėjo, to
dėl policija atidavė ji i fede* 
ralės valdžios rankas.

Didelis Piknikas.
Liejies 4 d. So. Bostono, 

Cambridge’aus ir Brighto- 
>n’o socialistų kuopos rengia 
I puikų Pikniką Caledonia 
Grove, Spring St., West 
Roxburv, Mass. Salė ant 
vandenio, kur galima šokti 
2,000 porų. Tikietus gali
ma gauti 
cijoj, Šidlausko aptiekoje ir 
pas kuopų narius.

Į

I Parsiduoda Forničiai.
Visai pigiai parsiduoda 

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

S. Grubliauskas, (27) 
UKnowlton St.,

S. Boston, Mass.

. Tokiu 
socialistų 

Dęmokra- 
Austrijos justicijom

> vyriausia
jam teismui pakeisti mir
ties bausmę kalėjimu ir sa
koma, kad nesą abejonės, 
jog šitas patarimas bus pri 
imtas ir išpildytas. Rusijos 
revoliucijonieriai buvo atsi
šaukę į vokiečių ir austrų 
socialistus, kad protestuotų 
prieš Adlerio nužudymą 
Austrijos valdžia matomai 
nori Rusijos revolįucijonie 
riams pataikauti.
DAUG ŽMONIŲ UŽMUŠ

TA ARGENTINOS 
RIAUŠĖSE.

Iš Argentinos pranešama, 
kad prie Rio de Los Polmar. 
upės North American Co. 
skerdyklose sustreikavo 
darbininkai ir prasidėjo di- 
dilės riaušės, kuriose daug 
žmonių užmušta ir sužeista
VOKIETIJA NEUTRALIŲ 
LAIVŲ JAU NESKAN- 

DINIANTI. *
Argentinos ambasadorius 

iš Berlyno pranešė savo val
džiai, kad vokiečių valdžia 
nutarė nuo 1 liepos jau ne- 
beskandinti neutralių laivų, 
kurie plauks iš Anglijos uo
stų, išskyrus tik Anglų 
Siaurumoj. .

Aptašė vyčiui valgomąją.
„Keleivio” redakcijon atė- 

’o anądien augštas ir petin 
gas vyras klausti patarimo 
kaip jam išeiti 1, 
žadėjimo, Į kuri jį Įvedęs tu 
las vytis. Jis papasakoję 
šitokią istoriją:

„Registracijos dienoje 
nuėjau aš mokyklon ant A- 
chens st. užsiregistruoti. Te 
aai buvo lietuviškas vytis 
už vertėją. Aš patėmijau 
kad lietuvių atsakymus jis 
verčia anglų kalbon netei
singai. Priėjus mano eilei 
jis taipgi pradėjo meluot 
Aš pasakiau, kad turiu seną 
tėvą ir motiną, o jis išvertė 
raštininkui, kad aš nieko 
neturiu. Nors kalbėt ang
liškai man yra sunku, bet 
suprast aš suprantu ir prieš 
toki vyčio melą aš užprotes
tavau ir atsisakiau regis
truotis. Tą vyti aš tankiai 
matau ateinant i 'Darbinin
ko' redakciją. Jis yra pla
taus totoriško veido ir ne
šioja užverstus plaukus. Ki
tą dieną jis mane susitikęs 
užstojo kelią ir pareikalavo 
registracijos kortos. Mane 
paėmė piktumas ir aš jam 
taip užregistravau per val
gomąją, kad jis negreit tą 
registraciją užmirš.”

„Keleivio"’ redakcijoj 
jam buvo natarta nueit i re- 
gistracijos ofisą ir užsira- 
šyt, o ant vyčio paduot 
siundą.

Ar uždirbi $20 
j savaitę?

Jei ne, tai prisiųsk savu vardą, u 
n>es nusiusi m jums paaiškinimus, 
kaip uždirbti daugiau. Naujausio iš 
radimo SAULĖS ŠVIESOS LEMPA 
parsiduoda kiekvienoj auzoj iš pirmo 
pamatymo. Agentai gaus išmėginimui 
per 14 dienų DOVANAI. Rašyk 
timesnėn vieton, {dėk markes.

Mushken Specialty Co. 
4456 Si. Hemitige Ate., Chicago, Iii. 
J. Esminski, 1611—137th St.,

Indiana llarbor, lnd.
J. Wasilauski, 1525 So. West St., 

Rockford, 111.

H APTIEKA J 
-1 TetaiBgiausia ir Geriausia

I
j Į Sutaisom Receptus su di- ’ •
’ t džiausią atyda, nežiūrint ar iš B 

Lietuvos atvežti ar amerikoniški. ’' 
Gyduolių galite gauti, kokias tik į ■ 
pasaulije vartoja, taipgi visados ' > 

, ■ randasi lietuvis aptiekorius. * ’ į 
H EDVARD DALY, Savbhkas p

18 Broadiay, So. Boston. n 
į t Galite reikalaut ir per laiškus, į • 
’' o mes per ekspresų gyduoles at- ’' 
i į siusime. ’ ■

Tikietus ________r____
„Keleivio” redak- Tapp Telegraph ir 8th Sts.

Į --------- . —■—■■■ ■ . ,w„

J ieškau darbo ant ūkės
(farmos) pas gerus žmones, 
nežiūrint kokioj dalyj Ame
rikos. Norėčiau, kad dar
bas butų ant visados. Esu 
vyras 23 m. myliu ūkės dar
bą ir moku apsieit su gyvu
liais. Tabako ’ ir svaigalų 
nevartoju. Kam butų rer 
krlinga meldžiu kreiptis 
šiuo adresu:

F. R. Lamper,
31 Grove st., Ansonia, C t

ar-

Vienuoliktas Didelis Pik
nikas parengtas Švento Juo
zapo Dr-tės, Newton Upper 
Falls, Mass., atsibus Sere- 
doje, 4 Liepos (July), 1917. 
Darže Gold Spring Grove. 
prasidės 11 vai. iš ryto ir 
trauksis iki vėlai naktį. 

'Grajis Buinic Orchestra iš 
Cambridge, Mass.

Tarpe šokiu bus visokių 
svaidymai, 

lenktynės, giižuliai ir t.t. 
Kurie atsižymės, gaus gra
žias dovanas. Bus visokių 
skaniausių gėrimų ir už
kandžių. Meldžiam visų at 
silankvt.
Įžanga: Vyrams 25c., Mote
rims 15 centų.

Pasarga: Važiuojant iš 
Bostono imkit karus Chest- 
nut Hill, o paskui Worces- 
ter’io; išlipkit ant Chestnut 
St. ir eikit tiesiog i daržą. 
Važiuojant iš Cambridge 
arba Brightono imkit karus 
Watertown, o paskui Need- 
ham ir išlipkit ant Oak St., 
o nuo ten tiesiog i daržą.

Komitetas.

Milžiniška taikos demon
straciją.

Bostono Įvairių tautų so
cialistinių organizacijų ru
pesniu rengiama 1 dienai 
Liepos milžiniška darbinin
kų taikos demonstracija. 
Prisižadėjo dalyvauti dau
gelis darbininkiškų unijų ir 
draugijų.

Bostono Lietuvių visos pamarglnimų: 
irogresyvės organizacijos, 
įasižadėjo demonstracijoje 
lalyvauti.

Lietuviai pradės maršuoti 
įuo E ir Broadivay kampo 
r Parko skvere susilies su 
eitų tautų organizacijomis, 
darkė bus prakalbos delei 
aikos.

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

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

I

’p T T T
T
j;
T Y v

r 
II

.L H .

Jonas A. Katkus |
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ T 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galimu gaut pirkti visus Ame- -t 

" ‘: leidžiamus laikraščius, T 
1 
i

H

rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
kreiptis laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2201 Forbes st., Pittsburgh, l’a.

galit 
(30)

±

oci palai itiiO J 
i iš keblau: !

dėtuvių Labdarystės Dr-ja 
dalyvaus darbininkų 

demonstracijoje.
Birželio 14 d. savu susirin

kime Lietuvių Labdarystės 
)r-jai buvo paduotas pa- 
;vietimas dalyvauti darbi 
įinkų rengiamoj taikos de- 
nonstracijoj. Tūlų tauti- 
įinkų griežtai tam priešin
asi. bet susirinkimas didelė 
lalsų didžiuma nutarė daly* 
’auti.

P. Bartkevičius siuntinės 
pinigus. <

Cambridge’aus lietuvių 
biznieriams gerai sekasi, 
□augiausia tarp jų yra ži
nomas p. P. Bartkevičius, 
turis turi po No. 877 Camb- 
idge St. ir yra vertas jau 

>13,000. Dabar jis sakosi 
jadaręs su American Ex- 
iress Co. sutarti, kad siun
čiami per ji pinigai greitai 
iutų pristatomi.

Birutės Kanklių Choro 
•usirinkimas bus 2-5 d balan
džio, panedėlio vakare, LSS. 
'•O-tos kuopos svetainėj. 
Nariai privalo susirinkti, 
aipgi naujų malonės atsi
mesti, kad chorą galima bu- 
ų padaryti kuodidžiausiu.

Po No. 175 Sharmut avė. 
Milicija areštavo 5 žmones 
iž Įsilaužimą ir išvogimą iš 
Zsse.y Shirt-Waist Co. šil 
\U.

Buvusieji "Ateities” 
linkai

Šeri 
katalikai skundžia; 

žuvusią to laikraščio Ben Į 
lrovės valdybą už pardavi-j 
ną ’ Ateities" be jų žinios. Į

-
K. -Jurgeliunas apskundė 

'Darbininką” ant 810,000 j 
iž apšmeižimą jo garbės.

I

Birželio 21 d. vakare, lie- 
.uvių socialistų salėj bus L. 
SS. 60 kuopos susirinkimas.
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Sutaisytas a fomuios- 

revvpto; suteikto iAmintin* 
t>u Egiptu zukeminku, 

t O O R O J 
apsireiški i esąs stebėtinai jusck'mingu 

nu<> j/t/re ir get-
^kautitp Kint dut*liv. galrnį

JHU'f. UuilOįJltUO aĮKtilO,
■ 1 cu/io;*. eft.. eit.. Sulai*

sumos išdirbėju labui pagarsėjusio

'o PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo fr-imy- 
nos, naudojamo v šame pasau
lyje |nr pu>v šimtmečio—25*-. 
už InMikut^ vix>e a liekose, 
arta galite ulMSakyti tiesiai =
F. AD. RICHTER « CO.* | 

waanstw ttrMt. aw tat g

Puikus Piknikas
< »

:■

II

Rengia So. Bostono. Canibridge'aiis irBrightono soc. kuopos

SPRING ST. CALEDONIA GROVE W, ROXBURY

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

PASARGA: Važiuojant iš Bostono reikia paimt Eleveitarru South,kuris 
eina Į Forest Hill ir ten išlipus reikia paimti Charles Rner karų ir važiuoti 
iki Spring Str.et ir Cen išlipus eiti |>o kairei — kur tuoj ir piknikas.

Abehtas silpnumas.

Seiera’s Balsam of Life
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS)

Budas sustiprinančiai-gydantis
Kaina 75 centai

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką.

r.; kimas jaknu. t,evir>.kir.i:nas, įprastas užkietėjimas,
s’ ■ ;s virškinimas serganti palieka labai liūdnam padė
ti ■ . Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek- 

taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

“širdingai dvkavoju už Severos Gyvasties Balsamą. La
bai : cntCjac r.uo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
n^ro. Visi kentėjimai pranyko po sunaudojimo tiktai vie
nos Severos Gyvasties Balscmo bo^kos. Pnuau tą laišką 
j :!>ti laikraščiuose, idant visi kiti, kurie pana’iai ken- 
<i . u-ir.otų apie tą gyduolę”. Mrs. I’agac iš Moųuah, Wis.

(&=■

S<v.-r- gyduoles galina gauti aptickose. Prašoma reikalauti tikrų 
s<-. r<-. . i .olių. neimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptiekoje pirkti 
negalima, užsakius bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

--.--.t.-.--:-:-:-:-:-:-
| TELEGRAFU SIUNTIMAS

i Lietuvą ir į užimtas šalis per R j- paprastai siunčiam kižną dieną ir užtikrinant už grei
dastatymą ir išmokėjimą pinigų. Taip_ pat pr:;t; om locnos rankos parašą apie priėmimą pinigų.

. . . Parduodam laivakortes į krajų ir iš krajaus. Jeigu neturit žinios nuo savo giminių iš krajaus, tĮ
raipgi ir su kitais visais savo reikalais kreipkiačs pas: . (25).
ĮI. HERZ, Bankierius, 224 West 34th Str., New York, N. Y. ’ >

SAUGIAUSIA BANKA

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

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

JOSEPH A. MAYNAR-—PREZIDENTAS

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

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

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

kasierius; 
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 
Jonas Mathus; F.
Antanas Ivaszkievicz 
kitų.

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

Dovanai 30 Dainų ir 200 Adatų
SU COLUMB1JOS 
gramofonui::

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

kas mčnesis.

Reikalaukit musų iliu
struoto Katalogo..

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

•>

Geriausia 
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinkėj

u.

I

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ..............
Nuo suirimo nervų ..........
Bobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo ___
Nuo slinkimo plaukų ir plei-_

skanų ............................. 75c
Kraujo Valytojas.......... 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00
Nuo Reumatizmo .......... $1.0b

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

1.00
1.00
50c

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

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

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

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

138 I) Stre
So. Boston, J

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

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

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

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

ryduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiusim 
k jums ekspresu,
isokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. Besti ų lass.
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