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Rusams gresia potvinio pavojus; jie nežinojo, kad balose darė sau pozicijas
Vokiečiai tyčia suvarė rusus ant žiemos į klonis, kad pavasariui atėjus vanduo užlietų jų pozicijas. Francuzijoj po Verdunu 
mūšiai vis da nesiliauja, bet permainų jokių nėra. Vokiečių orlaiviai buvo nulėkę net Szkotijon ir tenai metė bombas. Juodoj 

juroj vokiečiai paskandino laivą su sužeistais rusais. Nuo karės pradžios sunaikinta jau 2,000 pirklybos laivų.

Ką p. A. Bulota praneša 
apie Lietuvą.

! pirmutinėn vieton buvo stu- 
įmiami lietuviai, tai mes ga- 
: lime būt jau užtikrinti, kad 
iš kiekvieno 100 lietuvių, pa- 

; imtų karėn, 95-kių jau nebė- 
' ra.
i
i
i
i

KAIMAI IŠDEGINTI ŽE
MĖ IŠARDYTA.

"Jus gal jau skaitėte lai
kraščiuose, kaip šita karė 
naikina žmones ir jų tur
tus," sakė Bulota So. Bosto
no lietuvių susirinkime. 
"Daugelis iš jūsų gal ir pa
tįs karėje dalyvavo japonų, 
turkų, o gal ir Amerkos ka
rėse. Aš pats taipgi tarna
vau kariumenėj, oficierium 
buvau; bet aš turiu jums 
pasakyti, kad aš niekad ne
galėčiau įsivaizdinti, jog ka
rė gali taip sunaikinti šalį, 
jeigu aš pats dabar savo 
akimis nebūčiau to matęs.”

Čia kalbėtojas smulkiai 
apipiešė, kaip šita karė yra 
vedama. Iki šiol da niekas 
nežinojo tokių kanuolių, ku
rios siektų per 28 varstus. | 
Dabar pasirodė, kad vokie-.ta: 
čiai tokias kanuoles turi, iošadei" (40 žmonių, 8 ark- 
Priešininkų pozicijos eina liai), ir vežė po kelias die- 
per visą kraštą. Ir tarpe tų nas vagonu Pridarydami į 
pozicijų, kur tos kanuoles Sibha ir kitur. Pa-
svaido bombas per 28 vars- ; • :\, '-avv. kad taip ke
tus, viskas sunaikinta. O to- liaujant, vaikai mirdavo va
ldos pozicijos perėjo per vi- gonuose; paskui juos išmes- 
są Lietuvą. Bombos išrau- davo laukan. Šitokiu budu 
ja žemėj duobes sulyg žmo- išbugdvta iš Lietuvos apie 
gaus galvos. Tokiomis (200,000 žmonių. Žmonės 
duobėmis išknisti ištisi lau-1 pasiliko tiktai tenai, kur vo
kai ir pievos. Negana to, I kiečiai netikėtai užplūdo ir 
kad pasislėpus nuo tokių rusai nesuspėjo išvaryti, 
kanuolių, šitoj karėje visa j Išvarytų žmonių padėij- 2 ? -.-.-i j-.-.r. JĮ v, J 1 ♦--C w ‘ 1 • T T *1 • ••..— -------- Veikiančioji

! dabar lietuvių klerikalų 
draugija, kaip parodo ofici- 
jalės jos atskaitos, šelpia 
šiaip-taip vos tik 60.000 
žmonių.
Lietuvos 
pia niekas. Užsidirbti gi 
nėra kur. Rusijos kaimie
čiai pagelbėti jiems taipgi 
negali, nes jie ir patįs netu
ri duonos.

Negeresnis turbut padėji
mas ir pasilikusių Lietuvon 
je žmonių, nes jau pačioj 
Vokietijoj žmogus gauna 
vos tik pusę svaro duonos 
dienai, taigi Lietuvoje gal 
nė to neduodama. O jei
gu ir gautų žmogus pusę 
svaro duonos, kada jau nė
ra nė mėsos, nė pieno, nė 
bulvių, tai koks jau tuomet 
gali būt gyvenimas?!

i

I

Iš LIETUVOS PABĖGO 
APIE 200,000 ŽMONIŲ.
Žmonės bėgo iš Lietuvos 

ne liuosu savo noru, bet va
romi varu. Užeinant vokie
čiams, rusų valdžia liepė 
Lietuvos ūkininkams piauti 
žalius rugius, piauti gyvu
lius, deginti visą savo turtą, 
kad nieko neliktų vokie
čiams, ir paskui bėgti. Ku
rie nenorėjo klausyti, tuos 
išvarė varu. Varė juos ke
lis šimtus varstų pėsčiomis, 
o paskui kimšo juos i tavo- 
rinius vagonus, kur užrašy- 

”Sorok čeloviek, vosem

kariumenė pradėjo listi po.mas baisus, 
žeme. Todėl visa Lietuva, 
galas iš galo, išraižyta ap
kasais.

LIETUVOS NUOSTOLIAI
SIEKS 2.000.000,000 

RUBLIŲ.
Bulota apskaito, kad ma

terialiai Lietuvos nuostoliai 
sieks nemažiau, kaip du mi
lijardu rublių. Veik visą 
Lietuvą reikės atstatyti iš 
naujo. Toks miestas, kaip 
Šiauliai, veik visiškai sunai
kintas. Iš 60,000 gyventojų 
dabar tenai liko vos tik 
5,000 žmonių ir tie patįs gy
vena sudaužytuose namuose. 
Iš Mariampolės neliko be
veik nieko. Kaunas taipgi 
labai sunaikintas. O dau
gelio kaimų ir vienasėdžių 
neliko jau nė pėdsakų. Tai 
taip su triobomis. O kurgi 
žemės atitaisymas? Juk 
užpilimui ir užlyginimui ap
kasų reikės milijonų rublių. 
Ir reikia da neužmiršti, kad 
ant tos vietos ilgai niekas 
neaugs, nes iš gilumos iš
rausta visai dyka žemė.

i

mat nemokina kunigams 
rankų bučiuoti, neverčia 
mokinių po 10 kartų ant die
nos poteriauti. Todėl kleri- 
kališkoji draugija paleido 
100,000 rublių savo mokyk
loms, kad galėtų tenai auk- 
lėt klerikališkoj dvasioj Lie
tuvos jaunuomenę — perėti 
davatkas.

I

Potvinis varo rusus 
į vokiečių ugnį.

Berlynan vokiečių oficie- 
rius 18 d. kovo atrašė iš 
Vilniaus gubernijos laišką, 
kame išaiškina priežastį, ko
dėl rusai taip smarkiai pra
dėjo veikti. Sako, Hinden- 
burgas stumęs rusus patol, 
pakol nesuvarė juos į Rygos 
ir Dvinsko apielinkių klo
nius, žinodamas, kad pava
saris juos iš ten savo gam
tine spėka išvarys. Rusai 
nepagalvojo ir susitaisė sau 
kloniuose pozicijas. Pava
sariui ateinant rusai pajuto, 
kad nesikraustant iš savo 
nukasu jie turės viri prideri

•-; purviniuose. Gelbėdamiesi iš

Iš 100 LIETUVIŲ LIKO 
TIK 5.

Bulota atvažiavęs So. Bo
stonan pranešė, kad iš 100 
Rusijos kareivių, kurie pir
mučiausia turėjo stoti ug- 
nin. liko jau tik 5 žmonės. 
Šitokias skaitlines, durnai 
pareikalavus, pridavusi pati 
rusų valdžia. O kadangi

Rusų užpuolimo žygis.
"Keleivyje" buvo jau ra

šyta, kad tarp Rygos ir 
Dvinsko rusai ėmė smarkiai 
atakuoti vokiečius. Kova 
verda tenai taip karštai, 
kad sakoma, jog rusų krito 
jau apie 80,000. Bet nežiū
rint tų baisių nuostolių apie 
60 rusų divizijų vis da nesi
liauja atakavusios. . Tečiaus 
rusų karės kritikai sako, 
kad šitas užpuolimas neturi 
savo tikslu išvyti vokiečius 
iš Latvijos, ir taip pat jis 
nėra pradžia abelno užpuoli
mo. Tam tikslui neatsaką 
da nė laikas, nė oras. Šito 
užpuolimo tikslas esąs visai | 
kitokis. Vokiečiai tarp Ry-! 
gos ir Dvinsko dabar užima 
pozicijas augštumose ir klo- 
nįse. Ant augštumų jie esą —- 
labai apsidrutinę ir rengiasi Į vo

I

prie to, kad atėjus pavasa
rio potviniams, kuomet klo- 
nįse veikimas bus visai ne
galimas, laikyties tiktai au- 
gštumose, kurios labai ge
rai sudrutintos, o iš I ’ 
tuomet kariumenę pasiųsti j 
Į kitus frontus. Todėl pakol

V • 
potviniai, rusai pasiryžo ne-

SUCHOMLINOVAS KAL- 
TINAMAS Už VAGYSTĘ.

Londonas paskelbė, kad 
Rusijos caras patvirtino sa
vo parašu tyrinėjimo komi
sijos priparodymus, kaslink 
užmetamų buvusiam Rusijos 
karės ministeriui, gen. Su- 
c-homlinovui vagysčių, ko
kias tas caro-batiuškos tar
nas papildė, pristatydamas 
karės laukui amuniciją.

Suchomilinovas dėlto at
sistatydino nuo ministerio 
vietos 26 birželio, 1915 m. 
Dėlei užmetamų jam vagys
čių buvo nuskirta ištyrinę j i- į 
mo komisija ir dabar komi
sija prirodė, kad ponas mi- 
nisteris vogė rieškutėmis.

Tame tečiaus nieko įsta
baus. Rusijos činovnikai 
nuo paprasčiausio "goroda- 

»" iki viršiausio ministe
rio vagys, nes vagystės 
keliais jie tik ir eina prie iš- 
siaugštinimų.

VOKIETIJA TURI 9,000 
ORLAIVIŲ.

Kiek kuri šalis dabar tu
ri orlaivių, tai yra viena iš 
daugiausia slepiamų žinių. 
Tečiaus manoma, kad Vo
kietija dabar turi nemažiau, 
kaip 9,000 skraidomų maši
nų. Kuomet Anglijos spau
da andai pradėjo agituot, 
kad Anglijos valdžia pasta
tytų 1,000 orlaivių ir užpul
tų Vokietiją iš oro, tai vie
nas vokiečių oficierius, pa
sijuokdamas iš to sumany
mo, netyčiomis prasitarė: 
"Anglai nežino, kad mes tu
rim daugiau, kaip 9,000 or
laivių !”

Kartu su ta žinia yra pra
nešama, kad vokiečių eilės 
Rusijos fronte dabar labai 
retos, bet turėdami tenai a- 
pie 2,000 orlaivių, kurie nuo
latos lakioja ir tėmija rusų 
kariumenės judėjimą,
kiečiai žino kiekvieną savo 
priešininko žingsnį ir kur 
tik jaučia rengiamą ųžpųo-

ilimą, tuojaus tenai sutrau
kia kareivių iš kitų vietų. 
Tokiu budu jie tik ir atsi
laiko prieš rusus. Kad tas 
gali būt teisybė, tai ir Pe
trogrado pranešimai tą liu- 

' dija, kurie nuolat kalba apie 
vokiečių orlaivių lakstymą 
virš rusų pozicijų. Rusai 
dabar taipgi pradėjo šaukti 
daugiau orlaivių.

200 ŽMONIŲ ŽUVO GIN
KLŲ FABRIKOJ.

Šalia Londono vienoj gin
klų fabrikoj ištiko eksplio- 
zija, kurioj žuvo 200 žmo
nių. Rodos, kad ekspliozi- 
ją pagimdė zepelinų bom
bos.

vo-

11 n i......................
kloniu Revolmcijonrenai

BOBBARDAVO KRUPPO 
FABRIKĄ.

Paskutinės žinios sako, 
kad sąjungininkų orlaiviai 
bombardavo Kruppo ka- 
nuolių fabriką. Pasekmės 
da nežinomos.

Katalikų Riaušės Haverhill’e
užliejamų apkasų jie veržia-; ^a PaJasai^k
si, kad prasilaužti per prie- F“ ------
šo eiles.

!/• •• • i •
TįĮ'SlIUtiC-

w FANATIKŲ GAUJA NO- I kopėčiomis sulipo saiėii uar 
j apie i 00 fanatikų.

Pašaukta visa policija ir 
ugnagesiai. Pradėta lieti į 
riaušininkus vandeniu. Tas 
da labiau suerzino įdukusią 
gaują. Į miesto namą pasi- . 
pylė akmenis ir šmotus ang
lies. Išdaužyta visi langai. 
Atpiškėjo automobiliais ir 
Lawrence’o policija, bet vis- 
tiek riaušių numalšint nega
lėjo. Tuomet pašaukta mi
licija. Kareiviai apsupo vi
są City Hali, kurioje buvo 
pasislėpęs kalbėtojas Ley- 
den. Katalikai vis šaukė: 
"Duokit mums šen Leyde- 
ną!” Kažin kas pasakė, kad 
kalbėtoją išleidžia per lan- 

Tuojaus tenai puolė vi

Kaip praneša korespon-
x • 99T\_?1__ \T------------ »šv c;;cs.‘ Tasai oficierius paisant jokių nuostolių pa- Rentas i ”DaUy Newš 

sako, kad tikslas atsiekti imti vokiečių. augštumas. Pekino t uan-Si-Kai kuns
Tuo tikslu jie ir pradėjo ei- nuo kelių mėnesių titulavosi 

Jeigu Jau Kinijos ciesoriumi, savo 
__ iolm’p+orvioni'fnctn cncl’nL

jiems nėra lengva, nes vo-| _
kiečių apkasai taip aptvir- inamajį užpuolimą. .
tinti, kad jis su savo bata- rusams pavyks savo tikslas išleistame manifeste apskel- 
lijonu atlaikęs visos dienos' atsiekti, tai vokiečių planai,; t-ia, kad atsisakąs būti cie-
rusų atakas, nustojęs tik 2 Žinoma, nueis niekais, 
kareiviu užmuštais ir 17 su
žeistais. Tas pats oficierius 
tolesniai rašo, jog ir rusai 
permainė savo taktiką po 
gen. Kuropatkino komanda. 
Būdavo tarp suimtųjų ant

j soriumi ir liekasi vėl tik pre
zidentu. Jis apskelbia, kad 

KARĖ SUNAIKINO 2,000 jis manęs, jog kinai nenori 
PREKINIŲ LAIVŲ.
Pirklybos ministerija 

Washingtone paskelbė, jog 
Europos karė prašalino nuo

į republikos, dėlto jis sugrą
žinęs monarchistišką valdy
mo formą, bet revoliucija 
(kurios jis savo kariumenės 

dauriau sPėkomis nuslopint nepajie- 
gė) prirodė, kad kinai nori 
republikos.

Revoliucijonieriai sukilo 
pėko- kietija šitoj srityje nukentė- saLvJ» kaip tik luan-ši-'

Taigi apie 140.000’300 kareivių rasdavosi vie-'jūrių* paviršiaus < 
išvarytėlių nešei-1 nas rusų oficierius, dabar-gi kaip" 2,000 prekinių laivų, 

ant 60 kareivių randama kurie kartu sudaro arti 
■vienas oficierius. Vokiečiai 4.000.000 tonų įtalpos. Vo-i 
pilnai pasitiki savo 3Į ’

|mis ir sako, kad rusų ata- jo daugiausia, nes ji tiktai 
I kos, tai desperacija, kurią viena neteko 600 laivų. Prie 
juose sukėlė jų baisus padė- tos skaitlinės priguli pa- 
jimas.

RĖJO SULINČIUOT 
KALBĖTOJĄ.

KLERIKALAI EIKVOJA 
PINIGUS.

Ir kuomet Lietuvos žmo
nės miršta nuo bado ir šal
čio, tai lietuvių šelpimo 
draugija, su kun. Olšausku 
ir Yču priešakyje, eikvoja 
surinktas aukas ne duonai 
ir drabužiams, bet klerika
lizmo platinimui. Taip va 
Voroneže atidaryta Yčo 
vardu dvi gimnaziji pabėgu
siems iš Vilniaus mokslei
viams. Toms gimnazijoms 
paleista 100,000 rubliu. Vo
roneže yra užtektinai mo
kyklų ir gimnazijų, da ge
resnių, negu Yčo, bet tenai

i skandinti, suimti ir sulaiky
ti laivai.

Anglija neteko 500 preki
nių laivų; iš to skaičiaus 200 

Anglijos parlamento sek- ^a^ll sunaikino vokiečių 
retorius Fisher paskelbė, submarinai. Anglijos są- 
kad iki šiol į armijos tary- jungininkai, neteko 16/ lai
bą atsišaukė jau 41,500 naš- , .4u^pa neteko SO, 0 
lių. kurių vyrai krito karės i ^kija~ 124. i . ~__
laukuose. Beto da Anglijoj! 
esą apie 8,000 našlių, kurių 
vyrai žuvo ant jūrių. Tai
gi vienoj tik Anglijoj karė 
išardė jau arti 50,000 šeimy
nų.

ANGLIJOJ YRA JAU 
49,500 NAŠLIŲ.

; Neutralių laivų 92 žuvo 
nuo submarinų, 94 nuo mi
nų, o 23 likos sugadinti.

Kai panaikino republikoniš- 
ką valdymo formą. Nors' 
Kinijos valdžia stengėsi ne- 
išleist jokių žinių i užsieni 
apie kinų revoliuciją, tikė
damasi, kad nuslopins suki
limą, bet faktai priparodė 
kad tatai atsiekt Yuan-Ši- 
Kajui nėra galima. Revo
liucijos spėka priverstas jis 
ir grąžina žmonėms tas tei
ses, kurias jie buvo sau iško
voję, ir kurias iš jų jis ban
dė išplėšti.

VOKIEČIAI PASKANDI
NO LAIVĄ SU SUŽEI

STAIS.
Praėjusioj sąvaitėj Juo

doj juroj vokiečiai, kurie 
veikia iš Turkijos karinių

I

papėdžių, paskandino Rau- šalčio.
donojo Kryžiaus laivą ”Por- 
tugai,” kuris plaukė su su
žeistais rusų kareiviais. Ant!

DAUG SERBŲ ŽUVO 
NUO BADO IR ŠALČIO.
Iš Paryžiaus dabar atėjo 

žinių, kad iš 30,000 serbų 
pabėgėlių, kurie užeinant 
priešo kariumenei pabėgo j 
pietus, pribuvo Salonikon 
vos tik 8.000 žmonių. Kiti 
išmirė kelionėje nuo bado ir

3 UŽPUOLIMAI ANT 
ANGLIJOS.

MIRĖ TREČIAS AUSTRI
JOS KUNIGAIKŠČIO

UŽMUŠĖJAS.
Iš Milona pranešama, kad 

I pereitoj sąvaitėj Moeledorfo 
kalėjime mirė nuo džiovos, 
ligos Nedo Korovič, dalyva-! 
vęs Austrijos sosto įpėdinio' 
užmušime. Išpradžios jis 
buvo nuteistas miriop, bet 

'.vėliau mirties bausmė buvo 
pakeista 20 metų kalėjimo 
prie sunkių darbų. Korovič kalbėti, 
esąs jau trečias iš to suokai- parmušė ii ant žemės. Tuo- y • j • • _ i v» • • • — #

Įdukusi gauja daužo langus 
ir plėšia žmones. Pa

šaukta milicija.
Haverhill, Mass.— Praė

jusio panedėlo vakare čia 
buvo negirdėtos riaušės, ku
rias sukėlė sufanatizuota 
katalikų gauja. Mat šio
mis dienomis atvažiavo čio
nai tūlas Thomas A. Lay- 
den, buvęs katalikų kunigas, 
ir pradėjo laikyti misijas, 
išparodydamas jose katali- 

' kiškujų kunigų darbelius. 
' Kunigams tas, žinoma, bai- gą. ' „ ,
šiai nepatiko ir manoma.kad sa minia, bet milicija atsta- 
jie pasistengė tas jo misijas tė durtuvus, 
suardyt. Haverhillio mies
to majoras, kunigų vien
mintis, nenorėjo duoti Lay- 
denui ir leidimo, bet alder- 
manai nubalsavo, kad leidi
mas butų duotas. Duota 
Laydenui leidimas ir duota 
miesto name (City Hali) sa
lė. Pirmos prakalbos įvyko 
pereitoj nedėlioj. Jau pirmą 
vakarą katalikai sukėlė 
triukšmą. Antrą gi vakarą 
jie pradėjo laužtis salėn ne
mokėdami įžangos (buvo 
imama 25c.) Kasierius no
rėjo sustabdyti, tai buvo 
parmuštas. Policija tuomet 
uždarė duris ir daugiau nie
ko neleido. Gi tie, katriems 
pasisekė pirma svetainėn 
įsilaužti, pradėjo kelti skan
dalą ir šaukti: "Duokit šen 
mums Laydeną!” Vienas 
protestonų kunigas norėjo 
sukurstytus fanatikus per-

Triukšmadariai

. Katalikai ėmė 
svaidyt akmenais į miliciją. 
Tečiaus milicija nešaudė ir 
nė vieno maištininko net ne
areštavo. Jei tokias riaušes 
butų sukėlę kokie streikie- 
riai, tai su jais tokių cere
monijų nedarytų. Iš visko 
matyt, kad čia tos riaušės 
buvo tyčia surengtos. Net 
tiems aldermonams išdaužė 
langus, kurie balsavo, kad 
duoti Leydenui leidimą. 
Tuo tarpu majoras, kuris 
tam buvo priešingas, visą 
laiką sukinosi tarp dūkstan
čios gaujos ir jį nešiojo ant 
rankų.

Galų-gale gauja padarė 
Leydeno paveikslą, apvilko 
jį, pakorė priešais city hall 

• ir sudegino. Pakol tas dirb
tinis žmogus liepsnavo, gau
ja pakėlė Amerikos vėliavą 
ir giedojo patriotišką him
ną.

Keliatas žmonių buvo su
mušta ir apiplėšta. Keliose 

gauja staugė vietose fanatikai įsilaužė į 
s ir daug

laivo buvo išviso 273 žmo-l Pereitos pėtnvčios, suba- bio, kuris mirė kalėjime nuo tarpu lauke _____ ____„„ _____ ___ „___
nes, iš kurių išgelbėta tik tos J r nedėlios naktimis vo- tos pačios ligos. Iš to jau vilkų balsais. Laike to triu- protestonų namus
158. Laivas nuskendo i mi-. kiečiu orlaiviai mėtė ant galima numanyti, kaip tuos kšmo salėn įlūžo stiklinės pridarė blėdies. Tai. prie 
nutą laiko. Anglijos miestų bombas. kalinius tenai vaišina. duris nuo ’fire escape” ir ko veda kunigijos mokslas.



Peržvalga.
"VIDURINĖ SROVĖJ” 
ESĄ KAS NORS JAU 

NEGERAI.

DA DAUGIAU FAKTŲ.
Šiomis dienomis "Ateitis" 

išspausdino Žemaitės laišką, 
gautą da apie naujus metus, 
bet ikišiol kažin kodėl ne
skelbtą. Šitam laiške da 
daugiau parodoma faktą, 
kad kuniginis komitetas šel
pimo darbą veda neteisin
gai. Laiško rašytoja tarp 
kita ko sako:

"Kunigu Komitetas, pasi
vadinęs ’Centraliniu,’ o papra
stai vadinamas’Yčiniu. renka 
tam tikrus žmones sugebian- 
čius garsiai prieš visą svietą 
šaukti ir girtis nepildomais 
darbais. Siunčia juos agen
tais pinigams rinkti — kas 
geriau kur pritinka, pne 
valdžios ar prie visuomenės, j 
Tie agentai augštai iškėlę vė
liavą su parašu: 'nelaimiu- 
giems pabėgėliams šelpti gar-, 
šiai šaukdami: 'pasigailėkit., 
aukaukit, aukaukit — pasa
koja vargus: kaip be pasto
gės ant gatvės, be duonos ką
snio šimtais, tūkstančiais pa
bėgėliai vargsta, badauja. To
kiu budu prisirenka daug pi
nigu nuo valdžios ir nuo vi
suomenės..."

Už tuos pinigus kuniginis 
komitetas jeigu ir atidarė 
kokią mokyklą ar prieglau
dą vaikams, tai —

"vaikus globoja ir auklėja j 
katalikiškoje dvasioje — pri
žiūri, varo poteriauti rytą, va 
karą, po valgio ir prieš valgi. 
Į bažnyčią varinėja, vedžioja, 
nuo nepatinkamų prakeiktų 
raštų, knygų saugoja.... Net 
rusai savo laikraščiuose juo
kiasi: jog tarpe kitų fabrikų 
iš Lietuvos persikėlė į Voro
nežą ir klerikalų fabrikas." 
Kad klerikalams nerupi 

žmonių gelbėjimas, o vien 
tik klerikalų fabrikavimas, 
tai paliudija ir Smetonos 
kalba Vilniuje. Visuoti
nam komiteto susirinkime 1 
liepos, 1915 m., tasai kleri
kalų vadas pasakęs:

"ne tiek mums turi rūpėti: 
pabėgėlių maitinimas, kiek Į 
nusipirkti žemės pasistatyti 
namus, įsteigti amatų mokyk
lą. užsitvirtinti tolimesniam 
laikui. Susirinkimas užtvirti
no tokį užmanymą ir žemė 
buvo nupirkta."

O jeigu ir duoda kiek mai
stui, tai ne visiems lygiai —

"Kas užsirašė inteligentu, 
duoda 30 kap. į dieną, o kas ■ 
prastu darbininku — 20 kap. 
Viena šeimyna iš šešių asme
nų — tėvo, motinos ir ketver
tas vaikų nuo 2 iki 8 metų vi
si užrašyti inteligentais, kož- 
nam duoda po 30 kap. į dieną, 
beta tėvas turi vietą, algos j 
gauna 50 rub. į mėnesį ir kas
dien 30 kap. ima. Ten pat 
viena tarnaitė pabėgėlė užsi
rašė inteligente, gauna 30 ka
peikų ir atskirą kambarį, o 
kitos nežinojo kaip užsirašyti
— gauna tik po 20 kap."

Taip šeimininkauja kuni
ginis komitetas Maskvoje. 
Tuo tarpu:

"už 7 verstų už miesto, sto- Į 
vi 56 prekinių vagonų, pri
kimštų pabėgėliais, kame sy-j 
kiu susirietę seniai, moterįs 
ir vaikai, nuplyšę, basi kiūto. 
Sykiu ligoniai vaitoja ir nu
mirę guli. Nėra kam rūpintis
— gydyti, nėra kam numirė
liu laidoti, nei sveiku badu 
stimpančių papenėti. Trauki
nys pastatytas laukuose, toli 
nuo vietinių gyventoju, toli 
nuo miesto ir stoties. Niekas 
nežino apie tuos badu ir šal
čiu stimpančius žmones. Cen- 
tralinio komiteto įgaliotiniai 
ima kelionei didelius pinigus 
išlaidoms, važinėja per mies
tus. pas gubernatorius, valdi
ninkus jieško pabėgėlių.”

Ir štai kokios būna tokio 
šeimininkavimo pasekmės:

"Užsirašiusieji inteligentais 
gauna po kambarį ir visus 
reikalingus rakandus, o pras
tieji žmonės darbininkai po 
kelias šeimynas sugrusti į vie
ną mažą drėgną kambarį be 
lovų, be rakandų. Viename 
tokiame darbininku kambarė
lyje rasta iš peršalimo beser
ganti vaiką. Tėvas sukapo
jęs kokį savo pakelį, sukūręs 
ant žemės ugnį ir prie tos pa
guldęs ligonį vaiką bešildąs. 
Pečius, sakąs, neapšils nuo tu 
skiedrų, o ant žemės ugnelė 
geriau apšildys ligonį vaike
li”

Kaip išrodo, tai musų vi
durinė srovė” viduriu besro- 
vendama tuojaus visai išeis 
j dešini pakraštį. Tautinin
kai iš "Vienybės Lietuvnin
kų" abazo ir klerikalai iš 
Kemėšio štabo pradeda 
griežti jau ant vienos sty
gos. Štai Kemėšio organas 
pranašauja, kad —

"Istorijoj bus užrašyta, jog 
1916 metais Lietuvos laisva
maniai pasijuto jau taip stip
rus, jog aiškiai ir viešai pa
reikalavo lygios vietos ir ly
gių teisių bedievybei, kaip ir 
krikščionybei.”
Gi Grandstryčio "bepar- 

tyviškos partijos" organas 
tam pritaria:

"Laisvamanybė, lietuvių 
tarpe pasėta, yra kūkalio gru-1 
du.”
"Ateitis” tatai paminėjus! 

sako:
"šitos dvi ištraukos iš kle- 

rikališko 'Darbininko' ir ligi 
pat pastarųjų metų laisvama
niškos 'Vien. Lietuvninkų’ ai
škiausia rodo, kad pas mus, 
t. v. 'vidurinėje srovėje,’ yra 
kas nors negera. Nes jeigu 
laisvos minties neapkenčia re- [ 
Ilginiai fanatikai arba žiau
rus klerikalinės politikos at- ; 
stovai bei gynėjai, tai tame 
nėra nieko stebėtino ir dėlto 
nereikėtų nei popieris darkyt. 
jų tatai pareiga yra kitaip 
manantiems žmonėms nepri- 
pripažinti gyvenimo teisių. 
Bet kuomet laisvai minčiai 
arba laisvamanybei viešai ap
skelbiama kova laikraštyje, 
kuris norėtų būti laisvės ir ly
gybės idėjų skelbėju, ir kuo-Į 
met laisvamanybės smerki- 
kais viešai pasirodo žmonės.: 
drįstantįs net ALT. Sandoros 
vardu kalbėti, tai šitas jau 
rodo, kad musų pačių eilėse 
atsirado žmonių, kuriems la.j 
bai tolimi laisvės ir lygybės 
idealai... kuomet laisvamany-j 
bę 'kūkalio grūdais’ ima skai
tyti toki žmonės, kurie dedasi 
save demokratizmo idealų 
skelbėjais, patįs yra laisva-1 
maniai ir savo širdyje netiki' 
nei į Dievą, nei į velnią — tai' 
čia jau pavojingesnis dalykas/ 
nes tai yra demokratijos prie
šai. gyvenantis jos pačios ei
lėse."

■
Toliaus "A.” pasako tai > 

"vidurinei srovei" šitokį pa
mokslą :

"Lietuvos gyvybė ir liuosy- i 
bė yra ne tame, kad lekioti 
savo išsvajoto 'baltojo gyve
nimo’ dausose, bet tame, kad 
Lietuvos žmonės butų laisvi 
ir laimingi šios žemės gyven
tojai. Laisvi gi ir laimingi 
jie gali būti tik tuomet, kuo
met turės ne vien politišką 
laisvę, bet ir dvasišką bei eko
nomišką. O šito negali būti 
tol, kol nebus pilnos tikėjimo 
ir sąžinės laisvės, kol visi ti
kėjimai nebus pripažinti ly
giais ir kol patsai tikėjimas 
nebus privatiniu asmens da- I 
lyku. O jeigu ir tuomet žmo
nių pažiūras ar įsitikinimus: 
reikės skirstyti sulig kūkalių; 
ir kviečių, tai kūkaliais reikės 
skaityti ne kokį nors atskirą 
tikėjimą ar filozofišką pažiū
rą, ne krikščionybe, laisva-! 
manybę ar kt., bet tokius 
mokymus, sulig kurių žmo
nės skirstoma į avinus ir 
ožius, o jų pažiūras į kviečius 
ir kūkalius. Ir kūkalio grū
dą šiądien sėja tie, kurie, kaip 
'V. L.’ sandarietis. laisvama- 
nybę prie kūkalių priskyrė."

MES VISGI NORIME 
ŽINOTI.

"Keleiviui" pasakius, jog 
Lietuvos demokratų parti-1 
jos programos pamatais 
tveriama A. L. T. S. "politi- 
kinė partija" Amerikos lie- 
tuviams, ypač jų didžiumai 
— darbininkams, yra berei
kalinga, p. Rimka atsako, 
kad "Keleivis” susirūpino 
svetimais reikalais.

Kad A. L. T. Sandorai 
darbininkų reikalai yra sve
timi, tame nėra abejonės, 
bet kad tie darbininkų rei
kalai butų svetimi laikraš
čiui, kuris gynė, gina ir gins 
tuos reikalus, tai tik jau ne
galima sakyti, jog "Kelei
vis" susirūpino "svetimais 
reikalais."

Kovojantiems prieš vieš
pataujančius republikonus 
ir demokratus darbinin
kams svarbu yra žinoti, kas 
yra tie, kurie prisidengia 
demokratų vardu? Jiems 
yra žinoma, kad Amerikos 
demokratai yra darbininkų 
klesiniais priešais. Jeigu 
Am. lietuvių demokratai 
mano eiti su jais vienu po
litikos keliu, tai mums ži
noma, kad jie sustiprins ant 
darbininkų viešpataujančią 
klesą. "Keleivis" ir užklau
sė, kokią politikos pakraipą 
remsianti toji lietuvių de
mokratų partija? Pn. Rim
ka tečiaus atsako, kad tatai 
"Keleiviui" yra svetimas 
reikalas. "Keleivis" nepri
valąs kelti nuo to naujo tva
rinio veido maskos, kad pa
mačius tikrą jo veido išvaiz
dą.

Šitaip dalykui stovint, da
bar jau aišku, kodėl A. L. T. 
Sandora visai užtyli, kokią 
politikos pakraipą musų 
tautininkai-demokratai pa
siryžę remti.

Musų reikalas yra žinoti 
savo draugus ir savo klesi- 
nius priešus. Norime, kad 
musų tautininkai-demokra
tai nedviprasmiai ir aiškiai 
mums atsakytų, prie katros 
minėtų kategorijų mes juos 
turime priskaityti.

"MOTERŲ BALSAS."
Šitokiu vardu atėjo pas 

mus iš Škotijos naujas laik
raštis. Po jo antgalviu pa
sakyta, kad tai yra Britani
jos Lietuvių Moterų Darbi-j 
ninkių Dr-jos organas. "Mo
terų Balsas," kaip rodos, 
spausdintas "Rankpelnio" 
raidėmis ir "Rankpelnio" 
spaustuvėj. Dėlto turbut ir 
"Rankpelnio” vos tik pusė 
teišėjo. Moterų laikraštėlis 
susideda iš 8-nių puslapių, 
bet nieko naujo jame nėra 
ir mes negalime suprasti, 
kam jis reikalingas? Visi 
tie straipsneliai, kurie telpa 
"M. Balse,” galėjo tilpti 
"Rankpelnyje.” Leisti nau
ją laikraštį, kuomet senas 
tos pačios idėjos laikraštis 
vos tik gyvuoja, tai neišmin
tingas eikvojimas pinigų ir 
triūso.

SAKO, BULOTA NIEKUO 
NEATSIžYMĖjęS.

Klerikalų "Draugas," no
rėdamas pakenkti p. Bulotai 
aukų rinkime, bet neturėda
mas nieko rimtesnio jam už
mesti, stengiasi išparodyt, 
kad p. Bulota nesąs niekuo 
atsižymėjęs. "Draugas" 
rašo taip:

"Trukšmingo p. Bulotos 
Lietuvoj 'veikimo’ naudingų 
vaisių nesimato, nes ir nėra. 
Abelnai ir visa pirmeivija, su 
kuria p. Bulota darbavosi, 
nieku tokiu negali pasigirti. 

Dabar daug kalbąs, o mažai ką 
nuveikiąs pirmeivi jos šulas, 
p. A. Bulota, atvyko Ameri
kon, kad pasidarbuoti, rinkti 
aukas socialistų Liet. šelp. 
Fondui.”
Klausimas, kokių vaisių 

kunigų organas norėtų. Juk 
"kramolos" p. Bulota nenai
kino, kaip tai darė kun. 
Laukaitis. Dovanų carui 
jisai taipgi nepirko ir ran
kon jam nebučiavo, kaip tai 
darė kunigų lekajus Yčas 
su kun. Laukaičiu. Bulota 
nevažiavo ir į Kijevą liudyt 
iš vien su juodašimčiais 
prieš Beilį, kad žydai piau- 
na krikščionius, kaip tai da
rė kun. Pranaitis. Tokiais 
juodais ir nešvariais darbe
liais, kokiais yra atsižymėję 
veik visi klerikalų "veikė
jai," Bulota nėra savo ran
kų sutepęs. Jo kalbas du
rnoje musų žmonės gerai at
simena ir visuomet yra pa
sirengę jį pagerbti už jas. 
Jus, klerikalai, su savo Y- 
čais, Alšauskais, Laukai
čiais ir kitais murzinais po
litikieriais turėtumėt geriau 
užsičiaupti prieš Bulotą!

TRUPUTĮ PAMELAVO.
"Tėvynėje" tilpo šitokia 

pastaba:
"Pernai rudenį 'Naujieno-1 

se’ tilpo antras p. žemaitės 
laiškas į Ameriką apie -Lietu
vos žmonių šelpimo reikalus.

į tą laišką atsakė p. St. šini-, 
kus ir, tarp kitko, užreiškė,! 
kad p. žemaitė bereikalingai 
išmetinėjanti Lietuvių Drau-I 
gijos komiteto nariams, ka/n1 
jie imą algas, nesą ir ji pati 
imanti ar bent ėmusi algą, 
kuomet prižiurinėjo vaikų 
prieglaudą. Dabar iš p. Bu
lotos ir žemaitės sužinome, 
jog tai netiesa: p. žemaitė jo
kios algos negaudavo ir ne
imdavo.”
Vadinas, p. Šimkus trupu

tį pamelavo. Tas negražu.

"RANKPELNIS” SUMA
ŽĖJO.

Paskutinis "Rankpelnio” 
numeris susideda tik iš vie
no lapo (2 puslapių). "Rank- 
pelnis” yra Škotijos lietuvių 
socialistų partijos organas. 
Škotijos lietuviai darbinin
kai turėtų šitą laikraštį pa
remti.

turės grįžti. Todėl reikia 
atsiminti, kad Rusijos val
džia, pasiremdama tais tvir
tinimais, kad p.p. Bulotai su 
Žemaite darbuojasi socialis
tų įstaigoj, gali pridaryti 
jiems daug nesmagumų.

Taigi norėdami pakenkti 
Lietuvos Šelpimo Fondui, 
musų tautininkai su kleri
kalais nesuvaldomais savo 
liežuviais gali užkenkti vi
sai nekaltiems žmonėms.

Kas naudojasi Lietuvių Draugijai nuo karės 
nukertėjusiems Šelpti aukaujamais pinigais?

tęs, medus surūgęs, kava su
plėkus, mėsa pasenus, vai
siai apgedę, bulka tai su
džiugsi (sena) ir 1.1. Bet 
aš apie valgį nekalbėsiu, pri- 
vesiu tik iš moksleivių lupų 
patarlių: "Šviežus kaip Ko
miteto bulka,” "smakaunas 
kaip Komiteto makaronai," 
arba myslė: "Pernai pirk
tas, vakar virtas, šiandien 
keptas, o viduryj žalias” — 
(Komiteto kotletas).

Drabužis irgi nekoks duo
dama: vaikinai ištisai "vel
nio skuromis" aprėdomi 
(patarlė: "Gražus kaip Ko
miteto paltai"); merginoms 
drabužis geresnis.

Gyvenimas bendrabučiuo
se sunkokas ir suvaržytas. 
Savystoviai gyventi negali
ma. Bendrabučių įstatai 
nepakenčiami, tūlas prilygi
na juos prie senovės Drako
no įstatymų. Tik jie vaiki
nų bendrabučiuose nekaip 
pildomi, merginos gi (nors 
už vaikinus silpnesnės) turi 
juos pakelti. Ir daugeliui 
sunki toji naštą, nes tokie 
Įstatai rasi pritinka vienuo
liams, tik ne jaunuomenei.

Tokiose tai sąlygose gy
vena sunaikintosios Lietu
vos moksleiviai. Nors užlai
kymui be mokslo kiekvie
nam mokiniui valdžios ski
riama 26 rub. mėnesiui, bet 
vargo užtenka... Ir musų 
moksleiviai dažnai aima
nuoja, skundžiasi.

Yra sakoma, kad nesulai
kysi upės bėgimo, bet taip 
pat nesulaikysi ir jaunuolio 
minčių, nors ir geležiniais 
retežiais jį sukaustytum. 
Taip ir čia. Musų globėjai 

j norėtų moksleivius savo 
plauko padaryti, bet to ne
pasiekia. Moksleiviai kru
ta, stengiasi savystoviai 
apsireikšti, taigi rasime jų 
tarpe ir aušrininkų, ir vi
suomenininkų ir dar kito
kių.

Auklėtojų Komisija buvo 
nutarusi leisti moksleiviams 
daryti pasikalbėjimus lavi- 
nimos tikslu. Ir buvo čia 
progos musų moksleiviams 
apsireikšti. Buvo leista ir 
vakarėlių rengti, bet netru
kus vėl buvo užginta.

Paskui kilo moksleiviuose 
sumanymas surengti viešą 
vakarą. Prasidėjo kalbos, 
komisijų rinkimai, progra- 
mo svarstymas. Viskas, ro
dos, ėjo gerai. Komitetas 
pritarė, žadėjo medžiagi
niai padėti, leidimą gauti ir 
t.t. Tik vėl staiga viskas 
dingo... Girdi, direktorius 
nelabai norėjęs.

Galų gale sumanyta Kalė
dų atostogomis surengti sa
vybės vakarėlių. Sumany
mas įvyko. Vakarėlių buvo 
net keli. Smagu matyti, 
kad esama nemaž gabių 
žmonių: vienas gerai vaidi
na, antras dekliamuoja, tre
čias moka orkestrą, chorą 
vesti ir t.t. Dirva yra gera, 
tik reik mokėti ją dirbti, rei
kia jos neužleisti. Todėl 
baigdamas kreipiuosi į visus 
prievaizdas, perdėtinius, 
globėjus: Kreipkite dau
giau domos į jaunų sielų au
klėjimą. Pasukite dvasią 
tik geron pusėn, o ji augštai 
užplasnos.

Ypač užmiršta mažiukai 
moksleiviai. Rūgsta jų sie
los juodo gyvenimo verpe
tuose... O jei jais nesirū
pinti, tai bus nuodėmė, kuri 
"šaukia į dangų atkeršiji
mo.”

Vietos inteligentai taip 
pat mažai tekreipia domos j 
moksleivių sielas, o juk rei
kėtų ko nors prakilnaus įs- 
pausi, nes daug, daug galin
go reikės, keliant Lietuvą iš 
griuvėsių.

Tam kartui gana. Jei nie
ko iš bendrabučio neišmes, 
tai galėsiu ir daugiau para- 

Allen L. Benson. sias: sviestas dažnai sukar- syti. ė.

Atviras laiškas Soc. 
Partijos nariams.

Fondai žada vienyties.
Pakeltas "Keleivyje" Ikso 

klausimas apie susivieniji
mą fondų, kaip rodos, nie
kais nenueis. Iš patikėtinų 
šaltinių "Keleiviui" prane
šama, jog Lietuvos šelpimo 
Fondas tikrai jau pradeda 
kalbėti, kokiomis išlygomis ? 
galima butų su Gelbėjimo! 
Fondu vienyties.

Pakol prasidės forma- 
liškos tarybos, tarpininkau
ti tarp tų dviejų fondų apsi
ėmęs p. Račkauskas. Kaip 
mums teko patirti, tai veik
lesni Lietuvos šelpimo Fon
do nariai sutinka visaip: ar
ba palikti abudu dabartiniu 
kasieriu, taip kaip buvo tar
ta Brooklyno seime, arba 
palikti vieną iš dabar esan
čiųjų, arba išrinkti visai 
naują. Taigi iš šitų trijų 
propozicijų Gelbėjimo Fon
das galėtų pasirinkti tą, ku
ri jam išrodys geriausia.

Klausimas galėtų kilti tik
tai dėl siuntimo pinigų į 
Lietuvą. Dabartinis Gelbė
jimo Fondas iki šiol siuntė 
pinigus klerikalų draugijai. 
Lietuvos Šelpimo Fondas 
klerikalams pinigų nesiuntė 
ir turbut nesutiks siųsti jai 
ateityje. Tečiaus mums ro
dos, kad tai nėra toks klau
simas, dėl kurio nebūtų gali
ma susitaikyt. Jeigu L.Š.F. 
nusileidžia duodamas Gelbė
jimo Fondui pasirinkti kasi- 
ninkystės sistemą, tai pasta
rasis galėtų padaryti komp
romisą pinigų siuntimo 
klausime.

Amerikos Socialistų Par
tijos sekretoriui pranešus, 
kad Partijos referendumas 
nominavo į Suvienytų Vals
tijų Amerikos prezidentus 
"Apeal to Reason" redakto
rių drg. Allen L. Benson’ą,

"Naujojoj Lietuvoje” ran- 
dame faktų, parodančių, 
kaip kun. Olšausko globoja
moji draugija globoja ir šel
pia besimokinančią jaunuo
menę. pabėgusią nuo karės. 
Jeigu moksleivius, kurie iš
gali per spaudą pasiskųsti 
visuomenei, taip begėdiškai 
skriaudžia, tai ką besakyti 
apie tuos kunigo Olšausko 
"globojamus” bėdinus pras
čiokėlius? Patartume šį 
straipsnį perskaityt visiems 
tiems ponams, kurie L. Š. F. 
randa prasikaltusiu, kad ne
siuntė surinktų aukų Lietu
vių Draugijon, o patirs, kad 
Gelbėjimo ir Tautos Fondų 
siųstais pinigais buvo šel
piami ne nukentėjėliai, bet

šisai draugams atsakė savo kunigo Olšausko kamarilė.
atvirti laišku, sekančio 
rinio:

Draugai!
Rinkimų kova 1916

tu-

m.

Skaudžioji likimo rykštė 
suginė į Voronežą daugiau, 
kaip 800 besimokinančios 
lietuvių jaunuomenės. Di-

prasideda metu, kuomet pa- delis tai busiančiosios inte- 
saulis pergyvena vieną tam- j iigentijos. tautos vadų, skai- 
siasių musų gadynes zmo-;čius! Visus juos (be mažų 
nių istorijos laikotarpį. Ne išimčių) priglaudė Lietuvių

i

i

Atsargiau.

žmogaus galėję yra perma- draugija n. n. k. š. Moks- 
tyti tokia ateityje bus ciyi- ieiviai gyvena atskiruose 
iizacija, jeigu abelnai gali- bendrabučiuose (kurių čio- 
ma kalbėti apie busiančią naį yra — . .
civilizaciją.

Žmonija sėjo kvailybę — 
šiandien pjauja mirties pju- 
tę.

Toj žmonijos nelaimių 
valandoje ant musų gula 
priedermė išnaujo pasišvęs
ti principams, kuriuos skel
bėme. Mes, kurie žinome 
priežastis, kurios pagamino 
baisulingas naikinimo jie- 
gas, šiandien ant Europos 
siaučiančias, turime parei- j 
gas intikinti kitus, kad ka-j ponybės prieš moksleiviją 
pitalizmo tvarka atsako už stovi!
tąjį sunaikinimą. Suvieny-, Kad nerejkėtų svetimtau- 
tose Amerikos Valstijose da mokyklose trintis, išvar- 
saule šviečia, bet jos spin-^^g dr-jos pirmininkas, 
dubus jau pridengia.tamsus. yalst> Stovas M.

Yčas Įsteigė dvi savo gimna- 
jziji (vaikams ir mergai
tėms). Beto, čionai perkel
ta "Saulės” kursai su savo 
priedais: pedagogijos, bu
halterijos kursai ir t.t. Žy
mi mokytojų dalis yra lietu
vių (daugiau ai' nepriteko, 
ar nenorėjo, ar negalėjo ra
sti. ką ten sumosi).

i Esant tokiai dideliai Lie- 
i tuvos gaivalo daliai, manau 
I ir plačiajai išblaškvtajai 
musų visuomenei įdomu ži- 

Butų

į 12), prižiūrimi 
į daugiausia iš Vilniaus atga
bentų prievaizdų. Mokslei
vių galva vadinasi Centralio 

j Komiteto Įgaliotinis kun. 
Ikan. Olšauskis. Jo dešinio
ji ranka — prisiek, adv. Tu
mėnas, kairioji — "Saulės” 
kursų vedėjas Vokietaitis, 

i Toliau eina virtinė visokių 
komisijų-komisijėlių, sekci- 
jų-sekcijėlių, asmenų-asme- 
nėlių, turinčių ryšius su ko
miteto veikimu. Tiek tai

"Saulės”

Atvažiavus Lietuvos Šel
pimo Fondo svečiams, deši
niųjų tautininkų ir klerika
lų laikraščiai pradėjo šauk
ti, buk šitas fondas yra so
cialistų įstaiga. Nors ir tau
tininkai ir klerikalai labai 
gerai žino, kad šitą fondą 
įsteigė Brooklyno seimas, 
kur iš 300 atstovų vos tik a- 
pie 30 buvo socialistų, bet 
jie pasakoja savo ir gana. 
Jie tai daro, žinoma, tuo ti
kslu, kad pakenkus aukų 
rinkimui. Klerikalai mat 
nenori, kad Lietuvos Šelpi
mo Fondas pralenktų jųjų 
fondą. Dešinieji tautinin
kai taipgi nenori, kad Lie
tuvos Šelpimo Fondas aug
tų, nes jie atsiskirdami 
Brooklyno seime pasakė: 
"Dabar eisim lenktynių ir 
pažiūrėsim, katrie daugiau 
surinksime.” Todėl jie kaip 
Įmanydami ir trukdo L.Š.F. 
darbą. Skelbia, kad tas fon
das surinktų pinigų nesiun
čia; kad surinkti to fondo 
pinigai nežinia kam ir kaip 
bus sunaudoti; pagaliaus 
įkalbinėja žmonėms, kad tas 
fondas yra partyviška, gry
nai socialistiška įstaiga.

Visuomenė jau žino, su 
kokiais išrokavimais visa 
tai daroma ir reaguoti į tai 
mums visai nereikėtų, jeigu 
ne ta aplinkybė, kad dabar 
atvažiavę Amerikon aukų 
rinkti svečiai yra Rusijos 
gyventojai ir neužilgo vėl

debesiai, kurie netrukus ga
li užtemdint saulės šviesą ir 
mus apsiausti nakties tam
sybėmis. Jeigu kuomet- 
nors reikalingas buvo pasi
šventimas musų idėjai, tai 
dabar tikrai atėjo valanda.

Jeigu kada buvo valanda, 
kuomet galima buvo intikin
ti žmones musų filosofijos 
teisingume, tai atėjo
tam laikas. Vakl^fcenorė- 
ta musu klausyti^F kaipo 
nemielu teorininku. Šian- 
dien Europa ant juodo dan- noti kas Qa dedasi Butu 
gaus skliauto ugnies ir alima ir dažnai šis tei Us 
kraujo raidėmis išrašo:: parašinėti, bet tas labai ne. 
karę pagamino godumas giobėjui kun.

ir neapykanta, kąpitalistis- kan 01šauskui. Jis sako. 
k®?. ,..tvark°s ,’saukletl- kad tai jo nervus gadina. O

Didžiosios kapitalistų gru- dar parašymų galima ir 
peš tarp savęs susivaidijo g be„drabua0 Išlėkti (tokių 
uz plonybę vagystėje, o mi- atsitikimlJ jau buv0). Mat> 
lijonai žmonių dėl to turi giobųjui nėra reikalo dalykų 

| ištirti ir už "neteisybę“ nu- 
i kenčia tas, ant ko kreivai 
pažiūri.

Musų globėj’ai ir perdėti- 
niai, pasivadinusieji "tik-

kos tvarkos išauklėti."

mirt.
Partija pareikalavo iŠ 

manęs, kad laikinai išeičiau 
iš eilių ir pildyčiau naujas 
pareigas. Su nuoširdžiau
siu atsidavimu atsiliepiu į!***T*» r--j; 
pašaukimą, pasiryžęs dirbti irais. moksleivių tėvais ir jų 
sulyg visų mano spėkų. Es-! geriausiais draugais elgias 
mi neišsakomai dėkingas už su mokiniais kaip... nuoz- 
išreikštą man partijos pasi- mI^s patėviai. Ateina pas 
tikėjimą manimi, kuris tai Ju?.s mokinys kokiu nors 
pasitikėjimas taip ilgai pri- reikalu, bet jį tuoj išvaro, 
klausė ir tolesniai priklau- pe^ nepaklausę ko jis atėjo, 
sys neapkainuotinam drau- nesuspėk, brolau, sutikęs 
įui Eugenijui V. Debsui. savo karalių _ nusiimti ke- 
Vietoje, į kurią mane parti- Py1?* ^į gausi tokių saldžių 
ja pastatė, jaučiuosi kaip i kap ir bočių buda-
Tamas Jeffersonas, kuomet; mas atsimins1. Dažnai mu- 
atvvko Paryžiun pildyti A-'sų globėjai nepasigaili mo- 
merikos ambasadoriaus pa- kiniams nė gyvulio, nė jau

čio... pagalios, net nė kiaulės 
vardo. Dar daug "šaunių"reigas. "Atvykai, kad užė

mus vietą D-ro Franklino,” , , . . , . - -
kalbėjo paryžiačiai. Jeffer- globėjų pasielgimų galėčiau
sonas visiems atsakinėdavo:! pripasakoti, bet gana tuo 
"Nieks negal užimti vietos J*rpu ir paminėtųjų. Kai-
Benjamino Franklino. Es- 
mi tik jo vietininku.” 
esmi tik vietininku 
Dėbso. Tikiu, kad jo didis 
pavyzdis visuomet 
mums, idant ištvertume ne-

Ir aš 
drgo

švies

kurie mokytojų eina išvieno 
su paminėtąja "traice” (tik, 
apsaugok Motiejau, nevisi! 
Yra ir aukso žmonių). Prie
vaizdos papildo tik "trai- 
cės" "cudus” (vos vienas, ki-

tik lojalybėj ir ištikimybėj, tasteina savo keliu), 
bet ir energingame neper- ~ 
trauktiname T 
principų plėtojime.

Patsai kasdieninis moki-
Socializmo nių maitinimas "stebuklin

gas"! Valgis nepergeriau-

I
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"KELEIVIO” SKAITYTO
JŲ ŽINIAI.

"Keleivio” Kalendorius 
1916 m. jau pasibaigė, todėl 
malonėkit daugiau nereika- 
laut, nes neturime nė vieno. 

"Keleivio” Administr.

Už pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųsti 
nepersitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
iš negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

CORESPONOENCMOS
DETROIT, MICH. 
Užsilikę trupiniai.

Detroito lietuvių daugu
ma dirba Fordo dirbtuvėj. 
Išskiriant nepilnamečius, ir 
tuos, kurie girtuokliauja, 
veik visi gauna po $5.00 — 
tampa penkiečiais. Vieni iš 
pastarųjų įsitaiso švarius 
namus, puikius rakandus ir 
mėgina pratintis prie sani- 
tariškesnių sąlygų. Gi kiti, 
ypač kavalieriai, ohl... Au
ksas ant visų galų tik ir ži
ba, futros, šilkas tik šnabž
da, parfumos net per čeve- 
rykus sunkiasi; juos tik ir 
vadina Rockefellerio sunais.

1915 metų pabaigoje, tūli 
socialistai atgaivino nuo 
1911 m. apmirusią T.M.D. 
Užtai gavo atlyginimą: 
"Motiną” su "Širdžia" ir 
kunigo Strazdelio giesmę 
"Pulkim ant kelių visi krikš
čionis.”

Pastaruoju laiku LSS. 116 
kuopa sumanė apženyt sa
vo dramatišką skyrių su D. 
M. D., buvo jau ir piršliai 
pasiųsti, bet nepavyko. Mat 
perjauni.

Nesenai susitvėrė moterų 
draugija. Šviežiai apsive- 
dusios narės sako: "Mes vi- 
su-pirma nenuilstančiai tu
rime kovoti prieš savo vy
rus, kol priveiksime juos, 
kad kiekvieną kartą atsi
klaupę atrištų ir užrištų 
moteriai čeverykų šniūre
lius, o paskui eisime prie po
litikos.” Bepigu joms ir ko
vot, kurios turi su kuo, bet 
ką gali daryt tos, kurios vy
rų neturi?

Pernai metą tūlas Jonelis 
taip karštai pamylėjo vieną 
Eliutę, kad tuoj jai nupirko 
nepaprastą prezentą—sudė
jo dantis. O kuomet Eliutė 
apsivedė su kitu, Jonelis 
griežtai pareikalavo sugrą- 
inimo jam dantų.

Vietos vaikinai aimanuo
ja, kad merginos, turėdamos 
po 25—30 metų, pradėjo 
sparčiai "augti.” Girdi, no
ri ką pasakyt, stiebiesi ir 
pasišokėji, ir vis sako: "ne
girdžiu tavo kalbos."

Tūlas T. X’s įsitaisė lietu
višką hotelį ir biurą, kurin 
dabartiniu laiku pribūva 
daug keliauninkų — mainie- 
rių. Žinoma, mainieriai 
suodini; čia juos ištrenka, 
iškašierina(už darbą tik vil
nos lieka) ir paleidžia į pla
tų Detroitą.

Vienas senbernis pajieš- 
kojo su $1,000.00 merginos 
dėl apsivedimo. Sako, jam 
tūkstančiai netik naktyj 
pradėjo vaidintis, bet ir val
gant dirbant — tūkstančiai I 
ir tūkstančiai. Kitas šen-į 
bemis pradeda išleisdinėti 
vieno puslapio žurnalą "Lie
tuvių Rekordas." Sako, kas 
mėnesis pasirodys ant Car- 
doni gatvės, t. y. prieš baž
nyčios duris. Tarsi dvasia 
šventa. Arisokratas.

LEECHBURG, PA.
Pavizdis kitom kolonijoms.

Šiame miestelyje lietuvių 
randasi visai mažai. Dirba 
daugiausia anglių kasyklo
se.

Buvo susitvėrusi Liet. soc. 
sąjungos kuopelė, bet netru
kus pakriko. Susitvėrė Lie
tuvos Sūnų pašalpinė drau-

'gija. Ši gyvuoja jau antri 
metai. Ši draugija iš savo 
kasos nukentėjusiems nuo 
karės paaukavo 10 dolerių.

Prieš nesenai susitvėrė 
Teatrališkas Ratelis, kuris 
jau sulošė du veikalėlius: 
"Kerštinga Meilė” ir melo
dramą "Užburti Turtai." 
Dalis pelno paskirta Lietu
vos šelpimui. Ratelis ir to- 
lesniai pasiryžęs darbuotis.

Delei tokio mažumo spė
kų, kiek mes čia jų turime, 
tai tas Leechburgo lietuvių 
nuveikimas ir pasiryžimai 
gali būti gražiu pavyzdžiu 
didesnėms lietuvių koloni
joms, kur ir spėkų ir žmonių 
veikimui netrūksta, o bet 
leechburgiečiai pralenkia. 
Tas ir gerai.

M. šilaikis.

BRIDGEPORT, CONN. 
Tautininkai organizuo

jasi.
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kuopa čia surengė prakal
bas. Kalbėjo M. šalčius. 
Publikos prisirinko 150 as
menų. Kalbėtojas pasakė 
kalbės apie karę ir jos pra
džią. Jis pasakė, kad Vokie
tija norinti išnaikinti lie
tuvius, o jų žemę apgyven
dinti vokiečiais. Girdi, jis 
tikrai esąs įsitikrinęs, kad 
vokiečiai tai jau ir darą. 

1 Nuo to kalbėtojas perėjo 
prie partijų ir pradėjo rek- 
liamuoti tautininkų sanda
rą, kuri buk pasistačius sau 
uždavinį po karei atstaty-

j dinti Lietuvą. Tik kokiu 
budu ir kam jie tą Lietuvą 
atstatys — tai turbut tik 
patiems tautininkams yra 
žinoma.

Kad tautininkams ne 
liaudies gerovė rupi, tai pri- 
parodė ir šių prakalbų pir
mininkas, kuris neleido J. J. 
Kazlaukui pardavinėti žmo
nėms literatūrą. J. J. K. pa
aiškino, kad jeigu čia nieks 
neparduoda literatūros, tai 
tikisi jam bus leista patiekti 
žmonėm geistinų knygelių, 
bet pirmininkas P. F. Tiški- 
nas apreiškė, kad neleidžia 
literatūros platinti ir atlik
ta. J. J. K. kreipėsi prie Po- 
vilaikos su prašymu, bet ir 
šis atsakė, kad jis yra tik 
prakalbų rengėju, bet čia 
pirmininko valia leisti arba 
neleisti. Tečiaus pirminin
kas nei klausyt nenori, bet 
nuo pagrindų šaukia, kiek 
tik jis gali, eikite rašykitės į 
sandarą, nes tai "tikriausia 
apšvietos platintoja." Ar 
ne vaidmainystė?

Viską girdėjęs, 
s

WEST FRANKFORT, ILL. 
Michelsono prakalbos.

Kovo 19 d. LSS. 73 kuopa 
parengė prakalbas. Kalbė
tojas buvo drg. S. Michelso- 
nas, "Keleivio” redaktorius. 
Pirmininkas prakalbų per- 
stato kalbėtoją kalbėti. Pa
sirodžius drg. S. Michelso- 
nui ant estrados, publika 
nutyla: tyku, ramu, nei ne
krust. Tartum nei vieno 
žmogaus nebuvo salėj. Visi 
ramiai sėdi ir laukia, ką 
naujo jiems kalbėtojas pa
sakys. Drg. Michelsonas 
pasveikinęs publiką prade
da savo kalbą. Kalbėjo 
dviejose temose. Pirmoj te
moj kalbėjo apie darbinin
kų išnaudojimą ir dabarti
nę Europinę karę. Aiškino 
ką reiškia socialistų raudo
na vėliava. Mes darbinin
kai turime ją gerbti ir spies
tis po ja. Po pertraukai bu
vo renkamos aukos. Aukų 
padengimui lėšų surinkta 13 
dolerių su centais.

Antroj temoj drg. Michel- 
sonas kalbėjo apie astrono
mija. Čia taipgi buvo ko 
pasiklausyti. Papasakojo 
apie kun. Koperniką ir 
Bruno. Kaip jie skleidė as
tronomijos mokslą, kaip in- 

i kvizicijai tas jų mokslas ne-1 
patiko ir kaip Bruno tapo

KENOSHA, WIS.
Laisvos, iškilmingos laido

tuvės.
Kovo 1 d. pasimirė čionai 

Teodoras Veivikis, žinomas 
po pseudonimu "Edvardas 
Ganas.” Velionis buvo na
riu Lietuvos Balsas draugi
jos. Kadangi jis gyvenda
mas buvo nusikratęs nuo sa
vęs visokius tikybinių prie
tarų pančius, tai ir paskuti
nis jam patarnavimas atlik
ta be tų kunigiškų burtų. 
L. B. Dr-jos nariai visi be 
jokių išėmimų susirinko pa
laidoti savo mirusį brolį. 
Laidotuvės buvo gana iškil
mingos. Nešant tautinę ir 
Amerikos vėliavas benui 
"Trimitas” grajinant Šope
no gailos maršą didelė ir 
tvarki procesija lydinčių 
žmonių nulydėjo velionio 
kūną į miesto kapines, kur 
trįs draugai pasakė mirusio 
paminėjimui prakalbas.

Velionis paėjo iš Špokai- 
čių kaimo, Pavandenės pa
rapijos, Kauno gub. Sulau
kęs 12 metų savo amžiaus 
jis iškeliavo Rygon ir ten 
gyveno iki 1903 metų. Nuo 
16 metų savo amžiaus jis 
jau prigulėjo prie Latvių so
cialistų partijos. Amerikon 
atvykęs 1909 m., iš Pittsbur- 
gho atvyko Milvvaukeen, o 
iš čia į Kenoshą. 1912 me
tais apsivedė su p-le Kristi
na Sovaite, bet nuo pat ap
sivedimo pradėjo sirgti. Mi
rė 37 metus išgyvenęs. Pa
liko 28 metų amžiaus mote
rį ir 3 metų sūnelį. Nuo 5 
metų buvo nariu Liet. Bal
so draugijos, taipgi prigulė
jo prie 58-tos LSS. kuopos 
nuo rugpjūčio mėnesio 1909 
metų. Tik 1913 metais li
kęs be darbo ir dėlto turėjo 
atsilikti nuo sąjungos ir at
sisakyti nuo draugystės 
Milvvaukeej. Velionio bro
lis Povilas dėjo visas savo 
pastangas, kad pagvdžius 
nelaimingąjį, bet buvo vel
tui.

Kovo 5 d. vietos dūšių ga
nytojas savo parapijonams 
pasakė šitokio turinio pa
mokslą: "Aš sapnavau sa
pną ir maniau eiti pas čie- 
rauninkę, bet paklausiu pas 
parapijonius, gal jie atspės. 
Mirė vienas gyvūnas ir ėjo 
tūkstantis tūkstančių svieto 
be procesijos ir be klebono; 
pirma visų ėjo "Keleivis,” 
"Leisvė"ir "Šakė.” Aš su
stojau, privažiuoja miesto 
gaspadorius ir klausia, kas 
čia yra, kad taip daug svie
to, aš atsakiau: vienas gy
vūnas mirė... Toliaus žiū
riu, net mano bažnytiniai 
komitetai eina. Paklausiau, 
kodėl jie eina, o jie sako: 
konstitucija liepia, neinan
tiems mirusią palaidoti 1 do
leris bausmės.” Bet ką tas 
kunigas tuo savo sapnu no
rėjo papasakot? Matyt, 
kad jis ir nemiegant sap
nuoja. Jam norėjosi išnie
kinti velionį, bet griežė dan
timis, kad ir net jo bažnyti
niai komitetai ėjo palydėti 
užsitarnavusi pagarbos sa
vo draugą ir kovotoją už 
žmonių laisvę ir žmonišku
mą.

Velionis savo gyvenimu 
ir savo mirčia paliko mums 
tik gražiausi pavyzdį. Lai 
būna jam lengva svetima že
melė. Kaz. Brazevičius.'

LOWELL, MASS. 
Katalikų prakalbos.

Kovo 26 d. Šv. Juozapo 
pašalpinė dr-tė turėjo pra
kalbas. Kalbėjo kunigai ir 
zakristijonas arba "Darbi
ninko” administratorius. 
Kunigas Kemėšis kalbėjo a- 
pie karę ir po trumpai savo 
prakalbai paragino žmones 
aukauti Lietuvos sušelpi- 
mui, išgirdamas kuniginį 
Tautos Fondą. Pirmininkas 
nenorėjo leist aukų rinkti, 
bet žmonės pritarė kunigui 
ir reikalavo, kad aukos bu-J 
tu renkamos. Suaukavo 20 
dolerių.

sudegintas. Publika su ne
išpasakytu dideliu delnų 
plojimu gerbė drg. Michel- 

Isono kalbą. Per prakalbas 
buvo ir juokų. Taipgi pu- 

• blika turėjo juoko iš vieno 
karšto kataliko Moc.... Kal
bėtojas pasakė, kad per da
bartinę karę vokiečiai su
bombardavo katalikų baž
nyčias, nežiūrint nei Jezu- 
sėlio. Jezusėlis tik kebe
riokšt ir nusivedė nuo bok
što. Reiškia, prieš vokiečių 
kanuoles neatsilaiko netik 
kuone viso pasaulio viešpa
tystės, bet nei pats Dievas. 
Moc. persigandęs išdūmė 
iš salės.

Prakalbose žmonių buvo 
apie 400, pilnutėlė Opera 
House salė. Tai pirmos to
kios prakalbos pas mus.

Dzūkų Tamošėlis.

BRIDGEPORT, CONN.
Vyčiai su kunigu stojo į 

mūšį
Tikintieji žmonės dažnai 

mini priežodį: "Nežiūrėk, 
ką kunigas daro, bet klau
syk, ką jis sako.” Ir tas 

i priežodis apsireiškia tikre
nybėje visur, kur tik randa
si tikinti žmonės ir jų vado
vai—klebonijų dvasiški tė
veliai. Bridgeporte praėju
sį rudenį p. Račkus ir vie- 

į tos kunigas suorganizavo 
vyčių kuopą. Suprantama, 
kunigui lengva buvo sumo
bilizuoti į trumpą laiką 
skaitlingą vyčių "rotą,” nes 
jis iš savo žmonių gali tver
ti kas tik jam patinka.

Štai minėta rota kunigo 
užkomanduota surengia 
prieš užgavėnes jomarką 
(fėrus). Pelną skiria salės 
padidinimui. Kunigas su 
vargonininku pagamina au
kų rinkimui knygutes, su 
kuriom vyčiai kožnas kalė
doja po stubas, renka au
kas, daiktais, pinigais. Pri
rinko visokių dovanų, pini
gų ir degtinės. Viskas ant 
jomarko, o jomarkas ant 
"alės” padidinimo; tęsėsi 
net per septynias dienas. 
Ir kožną jomarko vakarą 
patįs vyčiai ir jiem prita
rianti žmonės daro "biznį,” 
praperka net po penkines. 
Juk kožnas mano, kad iš jų 
niekas nesinaudos ir pats 
kunigas, tik jis neskriaus 
savo vyčių.

Bet kada po tam jomarkui 
atsirado gudresnių ir pra
dėjo j ieškoti aiškesnės at
skaitos, pasirodė ir iš "gero
jo” kunigėlio baisus "revo- 
liucijonierius.”

Dalykai štai kame: tarp 
vyčių radosi gudresnių ir 
jie nutarė reikalauti iš ren
gėjų aiškesnės atskaitos. 
Du vyru nuėjo pas kunigą, 
kad šis pasakytų kiek ir 
kam išdavė knygučių aukų 
bei pinigų rinkimui. Bet 
kunigas jų reikalavimą at
metė ir paliepė išeiti. Kovo 
19 d. vakare vyčiai susiren
ka ant mitingo, taipgi atei
na ir kunigas. Ten vėl at
sirado drąsesnių ir užklausė 
kunigo, kad pasakytų kam 
išdavė knygutes? Čia ku
nigas jau buvo tiek įtūžęs, 
kad vieton atsakyti į už
klausimą, griebėsi mesti 
lauk tuos, kurie reikalauja 
atskaitos. Girdi: "čia žy
dų nereikia." Bet tas kuni
gui nepavyko. Radosi ir 
daugiau drąsesnių vyrukų, 
kurie pradėjo protestuoti 
prieš kunigo žiaurumą. Sa
lėje sukilo didelis triukšmas, 
ir ką-tik nepriėjo prie muš
tynių. Kun. supjudęs tuos 
žmones ir nedavęs jokios at
skaitos, trenkė duris, įsaky
damas vyčiams už pusės va
landos išeiti iš salės. Te
čiaus vyčiai tęsė toliau savo1 
susirinkimą ir manė ramiai Į 
pabaigti be kunigo. Bet' 
ant nelaimės atbėga vėl ku-į 
nigas ir davai visus vyti iš 
salės, šiuom kartu vyčiu- 
kų karingumas jau atvėso, 
ir pasidavė.

Nuliūdęs.

Antras kalbėti likos pas
tatytas kun. Aleknavičius, 
vietinis klebonas. Bet kad 
i§ jo, kaip ir pats pasakė, 
prastas kalbėtojas, tai jis 
savo vieton pastatė zakris
tijoną, t. y. "Darbininko” 
administratorių, šis tai jau 
visupirimausia užatakavo 

| socialistus, plūdo vargšas ir 
katalikiškai melavo, girda
mas Švento Juozo sąjungą 
ir jos organą "Darbininką.” 
Paskui puolėsi pardavoti 
"Darbininką,” kurio visi 
puslapiai užpildyti šmeiž
tais ir melais. Bet žmonės 
nepirko. Girdi: duok už 
dyką, tai imsim. Iš publi
kos norėta statyt klausimai, 
bet kun. Kafnėšis pasakė, 
kad neturi laiko atsakinėti.

Siūlė dr-tei "Darbininką” 
už organą; girdi, tik 90 cen
tų metams, bet neįsiulė, ne
žiūrint, kad dr-tė gana die
vota.

Ragino sutveri vyčių kuo
pą. Mat nesant vyčių, ku
nigėliams iš sakyklų reikia 
prieš bedievius kovoti, o vy
čiai gi už juos tą darbą vi
sur atlieka.

Pinavijos žiedas.

TAUNTON, MASS. 
Lietuvių žiniai.

Šis Naujosios Anglijos mie
stas guli gražioj apielinkėj. 
Turi 37,000 gyventojų, 33 
karčemas ir 37 Rymo-kata
likiškas bažnyčias, sujung
tas su daugeliu miestų gele
žinkeliais. Yra čia įvairių 
išdirbysčių fabrikų, svar
biausia išdirbystė — tai Sil- 
ver Smitch pečių fabriką, 
kur daromi taipgi įvairus 
metaliniai indai. Yra taip
gi didelė mašinų fabriką ir 
šilkų tekstilė (audinyčia). 
Paprastas darbininkas už
dirba nuo $1.40 iki $2.25. 
Amatninkai — nuo $2.50 iki 
$5.00 į dieną.

Daugiausiai čia gyvena 
airių ir Kanados francuzų. 
Trečią rietą užima lenkai. 
Tik lietuvių nežinia kodėl 
čia gana mažai gyvena. Y- 
ra 21 šeimyna ir keliatas pa
vienių.

Lenkai labai prisirišę 
prie savo piemenio, kas ro
do, kad kultūriškai jie stovi 
gana žemai. Neaugščiau 
už lenkus pakilę ir lietuviai. 
Berods iš lietuvių yra kelia
tas apsišvietusių ir pasitu
rinčių. Viens lietuvių yra 
motormonu elektrikinio ge
ležinkelio tramvajų; jis dau
giausiai užimtas Amerikos 
politišku gyvenimu. Kiti 
gi musų broliai žino tik 
"brace, išsigerkim...”

Nesenai čia buvo lietuvių 
susitvėrus LSS. 176 kuopa, 
bet jau mirė. Buvo ir S. L. 
A. 106 kuopa, bet joje liko 
tik vienas narys. Abelnai 
lietuviai tarp savęs nesutin
ka; "dievuočiai” su "bedie
viais” neapsikenčia ir pra
sivardžiuoja.

Berods dievotos moterė
lės, kurios dieną bijosi ir pa
sirodyti, naktimis, kada 
žmonės miega, "po rusku 
garsiai gavorina" ir labai 
išmintingomis statosi.

Apie prakalbų rengimą 
nieko nei užsimena. Kada 
kitos lietuvių kolonijos ren
ka aukas Lietuvai šelpti, 
musų tautiečiams pinigų ne
gaila tik svaigalams.

Prieš nesenai viena lie
tuvaitė apsivedė su lenku 
austrijoku. Bet jau paną 
dobrodzeją pametė, išvažia
vus kur tai į platų svietą. 
Iš nelaimingojo lenkai da
bar sau juokus daro, prikai
šiodami: "a to tobie ladna 
litewska morda.” Tai toks 
musų tautiečių gyvenimo 
paveikslas. Geistina, kad1 
čia apsigyventų daugiau j 
šviesesnių žmonių, gal butų! 
galima išjudinti ir kitus! 
musų brolius iš tos beveik-: 
mės ir nesusipratimų.

Siks-ty-Siks.

CAMDEN, N. J. 
Kunigą patiko nelaimė.
Kovo 19 d. musų šeštako- 

jį (taip vietos lietuviai vadi
na savo dvasišką tėvą) pati
ko nelaimė. Mat parapijo
ms užsimanė išmainyt sau 
kunigą. Vyskupas atsakė, 
kad turi pasitenkinti tuo, 
ką jis jiems davė ir atlikta. 
Parapijoms iš nuolankių a- 
velių pradėjo virsti raguo
tais ožiais. Nedėlios sulau
kę sustojo prie bažnyčios 
durų ir atstatė savo kietus 
ragus. Kunigui eiti bažny
čion neleido. Kunigas ma
tydamas, kad parapijonįs 
nelabai jį gerbia ir sprandų 
nelenkia, gražiuoju pradėjo 
prašyt, kad duotų jam baž
nyčios raktus, kuriuos jis 
turįs atiduot vyskupui, bet 
parapijonįs atsakė, kad baž
nyčia yra jų, o ne vyskupo 
ir tik jie gali ją rakyt ar at- 
rakytą laikyt.

Bet reikia pasakyti kas 
buvo priežasčia, kad nuo
lankus parapijonįs taip pie
stu prieš savo dūšių ganyto
ją stojo ir kaip nepuikų iš
varė. Mat pereitą vasarą 
tasai tėvelis užsimanė pasi- 
pinigaut. įsakė visiems sa
vo parapijonams, kad duoti) 
pinigų geležinei tvorai nu
pirkti, kad aptvėrus bažny
čią. Žmonės sudėjo virš 300 
dolerių. Bet tvoros nesu
laukė. Nusibodus laukt, pa^ 
rapijonįs užklausė kunigo, 
kur yra nupirkta tvora, ga
vo atsakymą, jog negalima 
tvoros pirkt, nes girdi, "aš 
iš tų pinigų, kur buvo sudė
ta, senas skolas turėjau ap
mokėti ir pinigų nebeliko." 
Kokios tos senos skolos ir 
keno pridarytos — tai tik 
kunigui žinoma. Dėlto pa
rapijonįs kreipėsi prie vys
kupo su klausimu ir skundu, 
bet vyskupas matyt irgi pa
laikė parapijonus tik už gy
vulių bandą, kuriai nereikia 
žinoti, ką piemenįs daro. 
Taigi vyskupo atsiųstą 
jiem kirpiką išvarė.

Kaip toliaus tas dalykas 
klosis — nežinia.
butų, kad kunigas Bimba 
atvažiuotų, tikiu, kad para
pijoms padarytų tikrais 
žmonėmis, nes yra viltis, ka
da jau jie taip vyrišką žing
snį pirmyn yra padarę.

Pašalinis.

Kas mums rašoma.
Hudson, Mass.— Kovo 22 

d. atrasta upėje po gelžkelio 
tiltu ties O’Neil kryžkelių 
suvyniotas į skaras kūdikis 
vienos ar dviejų dienų senu
mo. Atradus kūdikį polici
ja tuoj pradėjo jieškot mo
tinos, kuri kūdikį pagimdė. 
Įtarta Ona P. Liudininkai 
pasakoja, kad matė ją su 
pundeliu 21 d kovo apie 7 
vai. rytmetyj einant minėto 
tilto link, o paskiau einant 
iš ten be pundelio.

Kūdikį rado negyvą. Įta
riamoji mergina iš miesto 
pragaišo, bet policija, sako, 
susekusi, kur jinai randasi 

Hudson ietis.

Necanicum, Ore.— Blo
gas žiemos oras pridarė ūki
ninkams daug blogo. Nuo 
Naujų Metų iki dabar 
priversti laikyti gyvulius 
tvartuose, visą pašarą sušė
rė, privežt iš kitur nebuvo 
galima, tai dėl gilaus sniego, 
tai dėl potrinių. Po Naujų 
Metų per 4 dienas prisnigo 
pustrečios pėdos sniego. 
Paskui lietus ištirpindamas 
sniegą padarė baisų tvaną. 
Netrukus po to vėl žemė li
kos užklota trijų pėdų sto
rio sniego patalu.

Kitais metais čia žie
mos laiku žolė žaliuodavo ir 
gėlės žydėdavo. Prie to
kios žiaurios žiemos žmonės 
visai nebuvo prisirengę, to
dėl ūkininkams netik patuš
tėjo kišenės, bet ir kitų nuo
stoliu šiemet nemažai dėlto 
turėjo. J. Apinaitis.

Roekford, III.— Kovo 19 
L.Š.F. surengė prakalbas. 
Kalbėjo KL Jurgelionis iš 
Chicagos apie dabartinę ka
rę ir apie klerikalizmą. Kal
ba publikai buvo aiški ir su
prantama. Du vietos lietu
viu chorai: "Kanklių” Drau
gijos choras ir Liet. Soc. 
Jaun. Ratelio choras sudai
navo keliatą dainelių. Su- 
deklamuota taipgi kelios de
klamacijos. Viskas atlikta 
gerai. Aukų nukentėju
siems nuo karės surinkta 
$25.00. Už įžangos tikietus 
surinkta $13.00.

Senas Kareivis.

Sioux City, Iowa.— "Kel.” 
No. 11, pasirašęs F. R—nžis 
rašo apie čionykščių strei
kuojančių darbininkų strei
ką, bet rašo visai nepasitei
ravęs, kad patyrus kaip tik
rai dalykas yra. Ir visuose 
laikraščiuose tokios netei
singos žinios skelbiamos, 
kad nei nežinia, kas ir ko
kiu tikslu plėtoja tuos me
lus. Darbininkai reikalavo 
pakėlimo mokesties nuo 19 
ant 221/jC., reiškia, dar reik 
pakelt mokestį ant 3iĄc., o 
kompanija pakėlė tik 2c. i 
vai. Darbo valandų nesu-
1 rumpino, tik gvarantavo, 
kad per metus neduos ma
žiau dirbti kaip 80 vai. per
2 sąvaiti. Reiškia, kada bus 
darbo, dirbs ir ilgiau kaip 
dvylika valandų į dieną, o 
kada nebus — švęskite. Tai 
koks čia laimėjimas? Kam 
klaidinti žmones? Dilgė.

VVaterbury, Conn.— "Ke
leivio" No. 12 "Ten valgęs" 
reikalauja atskaitos iš su
rengtos 25 d. gruodžio va
karienės. Keistas reikala
vimas! Iš privatiškai su
rengto pokilio svečias reika
lauja atskaitos. Kam to
kiais dalykais užimti laik
raštyje vietą? Jeigu svei
kas valgęs nori žinoti vaka
rienės "bilą,” gali ateiti pas 
rengėjus ir pamatyti. Ar 
"Ten valgęs” buvo svečia 
pokilyje ar ne — kas gal ži
noti, jei jis nei vardo nepa
sisako. • Kokį reikalą mes 
galime turėti jam teisinties?

A. Lazdauskas,
T. D. Matas ir 

. A. T. Nainys.

Bysville, Ohio.— čionykš
čių anglių kasyklų savinin
kai, kad numušus darbinin
kams algas, padarė kokius 
ten "šip-čekius," pareika
laudami nuo kiekvieno dar
bininko po 5c. dėl apmokėji
mo tų šip-čekių. Unija grie
žtai atsisakė tą uždedamą 
mokestį priimti. Darbinin
kai dėlto pameta darbą ir 
tikisi savo tiesotą kovą lai
mėti. Sustreikavo dėlto 
300 darbininkų.

A. Kirklauskas.

Bridgeport, Conn.— Kovo 
26 d. vietos avelių ganyto
jas, pranešdamas apie at
vykusius iš Lietuvos aukų 
nukentėjusiems rinkti sve
čius, pasakė savo avelėms, 
kad paklausyt gali nueit, 
bet tik neprivalo aukauti, 
nes jie renka aukas į "so
cialistų” fondą. Mat kuni
gam rupi tik kun. Olšausko 
įstaigas šelpti, bet ne nuken
tėję nuo karės lietuviai.

Gelgaudiškis.

Didžiausi žmonės yra bo- 
rorai, kurie gyvena pietva
karių Brazilijoj. Apskritas 
jų ūgis yra 6 pėdos ir 4 co
liai.

* « *

Už vienos ketvirtadalies 
mylios po vandeniu yra vi
siškai tamsu ir neauga jo
kie augmenis.

♦ ~ * ♦

Šovinys, sveriąs 70 svarų, 
sprogdamas pasėja apie 
1.200 skeveldrų.

♦ ♦ ♦

Keptose bulvėse yra dau
giau maisto, negu virtose.
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— Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

— O, sveikas-gyvas, tėve! 
Aš maniau, kad tu, tėve, se
nai jau Meksikoj gaudai Vil
ią, o tu vis da čia.

— Kodėl tu, vaike, taip 
mislini?

— Nes tu ketinai važiuot 
meksikiečių mušt, o pereitoj 
są vaite j aš tavęs jau ir ne
mačiau. Kur gi tu buvai, 
tėve?

— Sarmata ir sakyt.
— Kalėjime?
— Nausa!
— Tai kurgi?
— Pas mergas, vaike.
—Negali būt.

— Jes, vaike, norėjau ap- 
siženyt

— Ar tu pašėlai, tėve!
— Nepašėlau, vaike, ale 

norėjau biznį padaryt Ma
no kūmas Dešrauskas pri
piršo man senmergę su pini
gais. Pasiėmiau kvortą sna
pso ir nuvažiavom.

— Tai kam da tas šnap- 
sas?

— O kaipgi be snapso to
kį reikalą pradėsi? Prie 
snapso, vaike, atsiranda 
drąsa, paskui užvedi šnektą 
ir ant galo gali jau pradėt 
kalbint mergą ženytis. Tai
gi pastačiau bonką ant sta
lo, išsigėrėm katalikiškai ir 
pradėjau girtis, kad aš esu 
lietuviško vaisko generolas, 
kad buvau ant turkų vainos 
ir turėjau staršo barabanš- 
čiko ciną. Ant galo užve
džiau kalbą apie meilę ir pa
sakiau, kad noriu ženytis. 
Merga nusijuokė. Aš su
pratau, kad tas jai patinka. 
Paklausiau, ar ji norėtų va
žiuot su manim pas kunigą 
Kemešį. Ji klausia: ko? Aš 
sakau: ženytis. Ji sako: 
apsiženyt galima be kunigo. 
Aš tada supratau, kad ji be
dievė. Nieko daugiau nesa
kydamas kepurę ant galvos, 
šnapsą į kišenių ir moviau 
per duris.

— Ištikro, tėve, sarmata 
taip nevyriškai padaryti. 
Nuvažiavai pas merginą ir 
paskui pabėgai.

— Aš nebūčiau bėgęs, jei
gu ji butų apsiėmus eiti ba
žnyčion šliubą imti.

— Koks tu paikas, tėve! 
Nejaugi tau rodos, kad be 
bažnyčios negalima apsives
ti? Bažnytinis šliubas tai 
senovės paprotys. Dabar 
tas jau eina iš mados. Tik 
tamsus žmonės, kurie nieko 
daugiau nežino, kaip tik sa- 
liuną ir bažnyčią, šaukiasi 
da kunigo pagalbos, žmo
nės apsišvietę, inteligentai,

IS AMERIKOS.
------ Z— . . .. si ir lipa kįlimo laiptais vis 

Bukam^ buržuaziniam fi- augštyn ir augštyn. Jie jau- įDOMIOS SKAITLINĖS 
APIE NEW YORKĄ.

”Kas keturi metai prie 
New Yorko priauga vis toks 
miestas kaip Bostonas arba 
St. Louis,” sako New Yorke 
Merchants’ Association’o 
pagamintas raportas. New 
Yorkas esąs didžiausis žy
dų centras. New Yorke esą 
677,721 airių, 723,333 vokie
čių, 306,422 austrų, 543,437 
italų ir 734,570 ateivių iš 
Rusijos, iš kurių apie 17,000 
yra lietuvių.

Skolos New Yorko mies
tas turi $1,361,483,821, kas 
reiškia $250,000,000 daugiau 
negu Suvienytų Valstijų 
skola, ir šešis kartus dau
giau, negu Bostono, Phila- 
delphijos ir Chicagos skolos 
sudėtos krūvon.

New Yorke yra 38,000 fa
brikų, kurie kas metai pada
ro apie $2,900,000,000 vertės 
prekių (tavorų).

Kas metai New Yorke 
gimsta 150,000 kūdikių.

voja prieš Rusiją. Nežinau) 
delko jie taip daro, ir aš as
meniniai netikiu į jų gerus 
norus, bet aš manau, kad jie 
vis dėlto savo žvilgsniu da
ro didį valstybinį darbą. Vi
si žino, kad Vilniuje įsteigta 
lietuviškų gimnazijų, Vil
niaus ir Kauno gub. atida
ryta daugybė liaudies mo
kyklų su vietos žmonių kal
ba. Vietos kalba įvesta ir 
teismuose. Su tuo reikia 
skaitytis!

Kadangi čia visą laiką kal
bama apie tai, ”kad visi ti- 
visi tikisi, jog Rusijos ar
mija, o su ja, taip sakant, ir 
pati Rusija sugrįš į vokiečių 
užimtuosius kraštus,” tada 
kįla klausimas, kokia jinai 
ten sugrįš? Ten žmonių 
dvasioje šis tas persimainė, 
ten eina gyvenimas. Tiesa, 
naujo gyvenimo paragauta 
laike suirutės... Ir tas, kas 
nori užrašyti ant savo vė
liavos tautų paliuosavimą, 
jų kultūrą, turi pasakyti, 
kad Rusijos valstybės yy- 

iriasybė negali tenai grįžti 
tokia, kokia iš ten pasitrau
kė... (Balsai iš kairės: tikra 

j tiesa). Jeigu tas taip atsi
tiktų, ten suprastų, kad vėl 
grįžta valdančioji Rusija, 
kurią neapkenčia pati rusų 
liaudis. Geriau butų, jeigu 
tuo metu, kol tie tebėra ”už 
sienos,” šie, gyvi dar dvasia, 
pasistengtų atnaujinti Rusi
ją. Tada, grįžtant Rusijai 
atgal į tuos kraštus, ji butų 
laikoma išliuosuotoja. Aš 
manau, kad tada ištikrujų 
jie galėtų pasakyti: ”ant 
musų vėliavos užrašyta lais
vė.” Ir tai reikia daryti 
tuojau, kad visiems butų ai
šku, jog senovė jau nebe
grįš, kad prasidės naujas 
gyvenimas.

(Dalį kalbos išleidžiam. 
”Kel.” Red.)

Mes matome, kaip tik tau
tos gauna teisę maž-daug 
laisvai pasisakyti, jos pasa
ko gana aiškiai ir įsakmiai, 
ką galvojančios. 1915 m. 
lapkričio 22 d. general-gu- 
bernatoriui leidžiant įvyko 
Vilniuje lietuvių didysis sei
mas. Suvažiavo iki 2,000 
žmonių, kurių pusė buvo iš
rinkta, delegatuota. Beveik 
visi valsčiai, gminos nusiun
tė tenai atstovus. Buvo at
stovai kolonijų: Petrogra
do, Maskvos, Varšavos, O- 
desos, Rygos. Buvo tenai 
darbininkų, valstiečių, inte
ligentų, buvo ten visa Lietu
va. Tai buvo pirma proga 
laisvai pasakyti apie tai, ko 
pageidauja lietuvių tauta. 
Tada 1905 m. buvo aiškiai 
pabraukta, kad lietuvių tau
tos likimas surištas su rusų 
ir apskritai visų tautų kova 
dėl laisvės, kad lietuvių tau
tai reikalinga tikra tautinė 
autonomija. Tai buvo tiesi 
tautos valia ligšiol mums y- 
tautos valia ligsiol mums y- 
ra prisakymas. Mes sako
me, jeigu manoma laisva 
Rusija, jus turite manyti ją, 
kaipo laisvų tautų sąjungą, 
nes tik tokia Rusija gali iš
eiti garbingas iš keblaus pa
dėjimo...

Jus, gerbiamieji atstovai 
ir rusų visuomenė, kurie 
taip sielojate dėl Belgijos, 
dėl Serbijos, turite atsigrįž
ti ir pažiūrėti, kad čia-pat 
šalę jūsų yra tauta, kuri nu
kentėjo ne mažiau, kaip Bel
gija ir kuri stačiai atstatė 
savo krutinę dėl tos pačios 
Rusijos. Tokia dorinė pa
rama jai reikalinga, aš jau 
nekalbu apie kitokią pagal
bą, kuri turės būti ir bus 
teikiama savo laiku, bet 
pirm visko turi būti dorinė 
pagalba, nes karė tokia bai
si. jos pasekmės tokios skau.

(Pasakyta V. Durnos posė- 
dyj vasario 12, 1916 m.).

Gerbiamieji ValstybėDumos 
nariai!

Giliai nubudus tenka man 
kalbėti nuo šitos tribūnos 
lietuvių tautos vardu. Visa 
Lietuva atsidūrė jau už ge
ležinės vokiečių kariumenės 
sienos. Musų, lietuvių, pa
dėjimas Valstybės Durnoje 
begalo sunkus. Reikia kalbė
ti su savo rinkikais, su savo 
tauta ir norisi, kad tie žo
džiai nulėktų per geležinę 
durtuvų sieną.

Įvairių tautų atstovų pra
nešimai V. Durnoje prasidė
jo 1914 m. liepos m. 26 d. ir 
Durna atsidėjus klausosi, ką 
jie pasakys. V. Durnos di
džiuma tik karės metu paži
no tąsias tautas, kurių ji 
anksčiau nepastebėdavo. 
Bet man išrodo, kad šitie 
pranešimai neatsako atsto
vaujamų tautų nei svabu- 
mui nei garbei. Nuo tų tau
tų reikalaujama, kad jų at
stovai. kaip ir pirmąjį kar
tą 1914 m. liepos 26 d., nuo 
tribūnos pažymėtų jų išti
kimybę Rusijai, užtikrintų, 
kad jos kovos drauge su Ru
sija. Man išrodo, kad visa 
tai nereikalinga. Jau senai 
yra žinoma, kad visos Rusi
jos tautos užjaučia tik ne 
vyriausybei, o rusų tautai, 
su kuria jos senai surištos 
istorijos ryšiais, vienok jos 
supranta, kad rusų tauta 
pati būdama sukaustyta ne
gali duoti to, ko pati norėtų 
ir dėl vyriausybės rusų tau
tos nekaltina. Galima pasa
kyti, jos visados bendrai ko
vos prieš vyriausybę. (Kiek
viena kalbos vieta, kur tik 
duodama rusų valdžiai ant- 
ausin, pabraukta musų. 
”KeL” Red.) Ir štai, kada 
ištiko einamoji Europos ka
rė didžiųjų valstybėių reika
lams susidūrus, kada Euro
pos akyvaizdoje pasirodė vi
sų žmogaus teisių mindžio
jimo paveikslas, tada tik iš
kilo aišktėn ir mažųjų tautų 
klausimas, kada daugeliui 
jų grėsė pražūtis. Tąjį obal- 
sį paskelbė visos kariaujan
čios valstybės, palaikė jį ir 
rusų visuomenė ir Rusijos 
Valstybės Durna. Čia daug 
buvo kalbėta, kad ši ka
rė vedama dėl tautų paliuo- 
savimo, idant po karei kiek
viena tauta galėtų laisvai 
apsispręsti. Nors karė pa
sirodė ištikrujų eina prieš 
anuos obalsius, vis dėlto re
zultatas gali būti šioks ir 
toks.

Taigi, jeigu jums tikrai 
rupi paliuosuoti mažąsias 
tautas arba atsilyginti joms 
už tas kančias bei vargus, 
kuriuos jos kelia ne dėl savo 
priežasties, jus privalote 
statyti tokį svarbų klausimą 
rimtai. Juk dabartės kiek
vienam aišku, kad Rusija 
yra tai didžiulis organiz
mas, kurį atskiromis dali
mis sudaro įvairios galvo
jančios tautos etnografiniai 
apsisprendusios.

(Dalį kalbos išleidžiam. 
”Kel.” Red.)

Ir dabartės karė jau su
naikino pakraščius, sunai
kino juos priverstina evaku
acija, nors jų dalis paversta 
į griuvėsius, bet tenai pali
ko dar daug žmonių, kurie 
ir dabar nenustoja galvoję. 
Iš laiškų, iš laikraščių, ku
rie pareina aplinkiniais ke
liais, matytis, kad ten eina 
kaž koks naujas gyvenimas, 
ten viskas vertinama iš nau
jo ir kaž-ko laukiama.

Turėdama tai omeny, vo
kiečių vyriausybė daro jau 
tam tikrus žingsnius, kad 
paskui turėti teisės pasaky
ti. jog ji štai ką padariusi.

ima jau civilišką šliubą. Tas 
ir pigiau ir žmoniškiau išro
do.

— Toks šliubas, vaike, ne- 
Ivožnas. Jis nesuriša poros 
moterystės ryšiais ir tokia 
šeimyna niekados negali būt 
tvirta.

— Kas tau taip sakė, tė
ve?

r — Aš pats žinau.
— Tu, tėve, nieko nežinai.
— Šarap!
— Visviena, ar tu pyksti, 

tėve, ar ne, aš tau sakau, 
kad tu nieko nežinai, jeigu 
tu manai, kad kunigas gali 
tvirčiau surišti porą šeimy
nos ryšiais, negu teisėjas.

— O ką tu, snargly, gali 
apie tokį biznį žinot? Juk 
tu ženotas da nebuvai!

— Taip, tėve, aš da jau
nas ir pats vedusių gyveni
mo nepraktikavau, tečiaus 
tas man nė kiek nekliudo 
matyti, kaip gyvena kiti 
žmonės. Aš matau, kad 
tamsus žmonės, kurie šliu
bą ima bažnyčioje daugiau
sia tarp savęs pešasi. Netik 
pešasi, bet ir bėga vieni nuo 
kitų. Pasitaiko, kad ant ry
tojaus po šliubo jaunamarti 
pabėga nuo savo vyro su ki
tu vyru. Argi tas da ne pa
rodo, kad šliubas nesuriša 
poros, jeigu tarp jos nėra 
tikros meilės.

— Vaike, tu kalbi be fak- 
|tų.

— Ar nori faktų? Pažiū
rėk, tėve, į laikraščių pa- 
jieškojimus! Tenai pama
tysi ir fotografijas pabėgu
sių moterų arba vyrų, daži- 
nosi jų pavardes ir kur jie 
gyveno. Ir jei tu pasitei
rausi, tai dasižinosi, kad vi
si tie žmonės šliubą ėmė ba
žnyčioj. Geresnių faktų 
turbut jau nereikia.

— Tai tu, Maike, sakai, 
kad bažnytinis šliubas ardo 
šeimynas?

— Aš to visai nesakiau. 
Aš tau tik nurodžiau, kad 
toks šliubas nesuriša šeimy
nos tokiais tvirtais ryšiais, 
kaip tamsus žmonės tiki. 
Jeigu šeimynoje meilės ne
bus, tai duok jai nors kas 
vakaras šliubą, o ji pešis ir 
gana. Iš kitos vėl pusės šei
myna gali gyventi be jokio 
šliubo, bet jeigu ją riš tikros 
meilės riša, jos gyvenimas 
visuomet bus gražus ir do
ras.

— Maike, tu bedieviškai 
kalbi. Aš einu sau.

— Keliauk sveikas, tėve!

Bananų yra nemažiau, 
kaip 176 rųšįs.

listeriui žodis ”klesų kova” 
pašiaušia ant nuplikusios 
galvos paskutinius likusius 
plaukus, o jo visu kunu per
bėga šaltas šiurpulys, išsi- 
plėčiusios akįs jieško ap
link tų baisių "kraugerin- 
gų” niekadėjų, kurie ateina 
paveržt iš jo tą taip sunkiu 
vargu ir nedorais, nesvkį jo 
sąžinę baime pripildančiais 
budais susikrautą nuosavy
bę. Jam jo liguistoj vaiden
tuvėje matosi, kaip tie bū
riai išalkusių, padykusių 
gaivalų naikina viską, kas 
puiku, gražu, šventa ir kil
ta — kultūrą, religiją, mo
ralybę, šeimyną, draugijinę 
tvarką, o svarbiausiai šven
tą privatinę nuosavybę.

Bet visa tai, tai tik sap
nas sąžinės kankinamų fili
sterių, tai vaizdas tos bai
mės, kuria juose sukelia 
mintis, kad_ gali būt Jiems j susipratimas įr mokslumas; 

ne viešpataujanti klesa pa
pasakojo darbininkams apie

čia visą tą atsakomybę prieš 
ateities gentkartę, o ta at
sakomybė, tai liuosnoris 
prisiėmimas pareigų atei
ties gyvenimui įsteigti, tatai 
ir sudaro tuos galingus dva
sios pageidavimus ir tikėji
mą į naujus idealus.

Kuo gi butų darbininkų 
klesa dvasiniu bei moraliu 
žvilgsniu be klesinės kovos? 
Bukaprote, apkvaišusia, 
nuolankių ir beteisių vergų 
minia!

Tik klesinė kova darbinin
ke nubudina pajautimą jo 
savitos vertybės, o visoj 
darbininkų klesoj klesinę 
sąmonę. Ne geri norai bur- 
žuazijinės visuomenės, ne 
"tėviškoji” globa kapitalis-; 
tiškos valstybės atidarė 

i darbininkams akis ir paro- 
| dė kokiu galingu ginklu yra 
ikovoje už laisvę darbininkų

I

I

• atimta teisė pasiimti darbo' 
žmonių triūso vaisius.

Klesų kova, tai ne lauki- tobulinančią įtekmę meno 
iniais virtusių burių užpuoli- daiiės jr literatūros; ne vai- 
mai, tai ne palaidumas že- dančioji klesa išmokino dar- 
miausiujų žmogaus instink- bininką jausti gamtos masi- 
tų, priešingai, tai sukon- Į njmus/ 
centravimas brangintiniau- ~ - * . . . .
siu, ne naikinančių, bet stei
giančių žmogaus dvasios 
spėkų, siekiančių ir tverian
čių grožę, žmoniškumą ir 
teisybę — kultūrą ir civili
zaciją.

Sąmonininmas ir lavini
mas, tai priemonės,kuriomis 
vadovaujanties darbininkiš
kas judėjimas iš pat pradžių 
veikė ant darbininkų, idant 
privedus juos prie suprati
mo savo klesinio padėijmo ir 

vi- 
O sąmonini- 

mas galimas plėtoti tik tar
pe tų, kurie jieško blogumų 
priežasties, kurie stengiasi 
nušviesti sau draugijinius 
santikius ir mokinasi pažin
ti tą teisybę, kad žmogus 
visybė susideda iš prislėgtų- 
yra dalimi visybės, kad toji 
jų ir slegiančiu jų sluogsnių, 
ir kad viršutiniai sluogsniai 
apatiniams sluogsniams be
siplečiant būtinai turi su
trupėti.

Musų klesinis sąmonini- 
mas yra tai vaisius klesinės 
kovos, ir klesinė kova dėlto 
užbriežia jam rubežius ir 
nustato tikslą. Visa kas 
reikalinga darbininkų klesų 
« • . • t 1 • • 1______

Laukinės, išalkusios žiau- reikšmės šiandieninėje 
rios minios einančios skersti suomenėje. 
kitus žmones, naikinti visus 
kultūros ir civilizacijos pa
darus— tai buržuazijos tva
rinys, tai minios, kurias iš
auklėjo kapitalizmo tvarka, 
tai būriai, kurie sunaikino 
visos Europos ilgų šimtme
čių kultūros nuoveikalius, 
kurie išardė šeimynas, iš
griovė šventinyčias, sunai
kino svetimą nuosavybę. 
Kruvinos skerdynės ir be
pročių darbai, tai vaisiai 
buržuazijos mokinimų.

Proletarijato klesinė ko
va tik ir vedama dėl prašali- 
nimo to patrakimo, dėl atė
mimo teisės auklėti paverg
tųjų minias į bepročių gau
jas. Bet toji kova vedama 
visai kitais metodais ir prie
monėmis, negu kad buržua
zija kovoja už savo intere
sus. Proletarijato klesinė- 
je kovoje matosi tik nuoam- 
žinis, visuomet naujas ir 
galingas žmogaus dvasios 
besiveržimas linkui kaskart 
augštesnės tobulybės. Ta
me siekime ne naikinimo, 
bet tik tverybos reikia, gi 
tveryboj reikalinga tik viso 
to, kas gražu, teisinga ir kil
ta. Dėlto darbininkai suži- 
niai veda savo klesinę kovą, 
žinodami, kad išpildo di
džiąją istorinę misiją, toj

INTERNATIONAL COR- 
RESPONDENCE 

SCHOOL 
SUBANKRUTIJO.

Scranton, Pa.— Thomas 
J. Foster, prezidentas taip 
vadinamos "Intemational 
Correspondence School” įs
taigos, kuri duodavo savo 
mokiniams lekcijas korės-
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pondencijos keliu, šiomis 
dienomis apskelbė, kad įs
taiga bankrutijo. Fosteris 
padavė Suvienytų Amerikos 
Valstijų teismui peticiją, 
prašydamas leidimo uždaryt 
įstaigą. Peticijoje paduota, 
kad įstaigos ižde yra 150 do
lerių ir bankoje depozito tik 
290 dolerių.

Iš tos mokyklos taipgi 
ėmė lekcijas daugelis lietu
vių.

BAISI NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO.

Netoli Amherst, O., perei
toj sąvaitėj atsitiko didelė 
nelaimė ant geležinkelio. 
Greitasis traukinis, eidamas 
iš Chicagos į rytus, nakčia 
susitiko su kitu traukiniu ir 

1 vie- 
- . • ,ną krūvą. Negana to, tuo-
tai kovai kenkia,, proletan-į jaus j laužą įtraškėjo ir 

trečias traukinis, kuris bė- 
go tuo pačiu keliu paskui 
Chicagos ekspresą. Šitoj 
katastrofoj 27 žmonės likos 
užmušti, o apie 50 sužeista. 
Tik per plauką ton katas- 
trofon nepapuolė ir "Kelei
vio” redaktorius, S. Michel- 
sosas, kuris grįžo tuo pačiu 
keliu iš Chicagos po prakal
bų X-tam LSS. rajone. 
Traukinys, kuriuo jis grįžo, 
praėjo tik keliom minutom 
pirma nelaimės.

ko.vaL .Pr.°^etariJa.taS| visi vagonai susivarė į 
pnpazjsta, gi visa ta;, kas. k Negana to.

sai laisvai plėtodamos savo 
ekonomines ir dvasines pa- 
jiegas, gyvendamos sau ly
gių šeimynoje.

Kada per sesiją liepos m. 
1915 m. Valstybės Durna ne
priėmė tautinių kuopų ben
drai pasiūlytos perėjimo 
prie kitų dalykų formulos, 
kur buvo pasakyta, kad tu
ri būti panaikintas tautinių 
teisių apribavimas, tai pada
rė baisiai sunkų įspūdį ne
tik čionai, bet ir toli esan
tiems. Ir kad žinotumėt, 
kaip vokiečių laikraščiai tuo 
gudriai pasinaudojo. Ten 
skelbė, kad Valstybės Durna 
pasisakė prieš nerusų teisių 
lygybę. Taigi neduokite 
progos tyčiotis ir juoktis iš 
jūsų. Kada jums bus pasta
tyti šitie klausimai, atsaky
kite į juos stačiai ir aiškiai... 
(Balsai iš kairės: Tiesa), 
kad ir tai, ką jums duoda
me, duodame ne dėlto, kad 
atsilyginti, o dėlto, kad tai

jatas atmeta. Tik taip rei
kia suprasti musų švieti- 
mos ”aprubežiavimą,” kurį 
tai tankiai mėgsta proleta- 
rijatui užmetinėti besiteisi
nanti už savo buržuazijos 
interesams parsidavimą in
teligentija. Tas aprubežia- 
vimas nieku budu negalima 
vadinti vien pusiniu ir ati
traukiančiu nuo indomavi- 
mo viso apsiaučiančio mus 
pasaulio apsireiškimais, nes 
iš to indomavima tik ir 
kįla toji proletarijato spėka, 
kuri taip šiurpuliais krato 
svetimo triūso vaisiais gyve
nančią buržuaziją ir jos 
prieplakas.

Klesų kova, kokią prole- 
tarijatas veda, yra netik 
kova dėlei pasiekimo daly
bų vaisiuose musų bendro 
triūso, bet sykiu yra kova 
už augštesnę kultūrą, už 
žmoniškumą ir tiesą.

Kuo yra tas, kas tai ko
vai priešinasi?

Sibilius.

ATEI VYSTĖ LABAI 
omvrcas

Delei Europos karės labai 
sumažėjo Amerikoj ateivys- 
tė. Pavyzdžiui, 1914 metais 
Amerikon atvažiavo da 
1,218,480 ateivių; gi 1915 
metais jau vos tik 326,700. 
Šįmet ateivių skaičius žada 
būti da mažesnis, nes per 8 
mėnesius pribuvo tik 110,- 
604 žmonės, todėl per 12 mė
nesių galima tikėtis nedau
giau, kaip 178,895.

Kame anksčiau tautas vien džios, kad joks valstybės iž- 
tik slėgė, persekiojo tikybą,: das, jokie milijonai negalės 
nebuvo jokios savavaldybės, atstatyti tos sunaikintos 
o vietinė kalba buvo nustelb-1 kultūros, kuri tenai visai 
ta, ten dabartės visa tai ati- nušluota nuo žemės. Tai plojimas kairėje pusėje 
taisė kaip tik tie, kurie ko- gali padaryti tik tautos vi- "N

400,000 DARBININKŲ 
PAREIKALAVO 8 VA

LANDŲ.
”Big Four” geležinkelių 

darbininkų brolija, repre
zentuojanti 400,000 žmonių, 
pareikalavo 8 valandų dar
bo dienos ir pusantros už- 
momokesties už viršlaikį.

GAISRAS PADARE Už 
$15,000,000 BLĖDIES.

Texas valstijoj gaisras su
naikino veik visą Paris mie-

NELAIMĖ KASYKLOJ.
Johnstown, Pa.— Ties 

Seward miesteliu, 8 mylios 
nuo Johnstowno, Cone- 
maugh Smokless Coal Co. 
kasykloj atsitiko ekspliozi- 
ja ir manoma, kad žemėmis 
užbėrė devynis darbininkus, 
bet per durnus ilgai negali
ma buvo kasyklon įneiti ir 
ištirti.

Ant kelio sudegė autemibi- 
lius.

jūsų teisė, ir mes dabar pri- [stelį. Nuostoliai apskaito-j Ant Kilburn kelio, netoli 
si pažįstame kaltais, supra- mi į 15 milijonų dolerių. Bostono,, važiuojant tūlam
tom savo klaidas. (Delnų Žmonių be pastogės liko Samueliui Fredburgui užsi- 

“j i apie 8,000. Tuo tarpu jie' degė automobiliaus motoras 
•’N. L.” apsigyveno šėtrose. ir sudegė visa mašina.
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KELEIVIS

DARBDUNKV REIKALAI Atsiszaulrimas dėl 
Lietuvos Szelpimo

Pajieškau Leono ir Jono Nauma- 
vičių, Kauno gub., Telšių pav, Pa- 
durbinio kaimo, ir pusseserių Barbo-

SUSTREIKAVO MAŠI
NISTAI.

Minneapolis, Minn. — 
Steel & Machinery Co. dirb
tuvių darbininkai mašinis
tai, kovo 27 d. pametė dar
bą, reikalaudami 8 valandų 
darbo dienos ir pakėlimo al
gos.

Streikieriai susiorganiza
vę ir tikisi savo kovą laimė
ti. Streiko priežastis svar
biausia tečiaus yra ne minė
ti reikalavimai, bet tatai, 
kad mašinistams rengian- 
ties prie padavimo tų reika
lavimų, kompanija atstatė 
nuo darbo 150 unijistų ma
šinistų be jokio paaiškinimo 
dėl ko tai daro. Mat tie 
daugiausiai dėję spėkų, kad 
mašinistus suorganizavus, 
tai jie kompanijai ir pasiro
dė negeistinais. Bet darbi
ninkai užsistojo už i 
draugus ir 400 jų atsakė tėm tą skatiką “ tik dėl to 
streiku į kompanijos pasiel- ’ ’ ’ ’ J*
girną.

Keblumas čia tečiaus ap
sireiškia. Mat daugelis dar
bininkų yra amunicijos iš- 
dirbystės šėrininkais. To
kių į streiką negalima išves
ti. Jie dirba 8 valandas ir 
užmokestį gauna nuo 30 iki 
40c. į valandą. J. Variakojis.

Šioj baisioj nežmoniškoj 
karėje lietuvių tautai teko 

1 iškentėti skaudžiausius 
smūgius. Niekas tiek nelai- 

1 mių, tiek neaprašomų vargų 
neiškentėjo, kiek jų iškentė
jo dar tebekenčia ir dar ken
tės musų broliai anapus 
vandenyno. Ir iš niekur jie 
nesusilaukė tikros pagal- 

* bos; tik nuo musų, iš Ameri
kos, pagalbos jie gali laukti.

Mes amerikiečiai, per visą 
karės laiką užtektinai prisi 
bauginom, prisigraudenom 
ir prisiverkėm dėl musų 
brolių ir seserų likimo. Su
graudinti mes dejom aukų 
musų riešuose susirinkimuo 
se išteriotos Lietuvos šelpi
mui. Bet tos aukos buvo ly
gios skatikui, numestam na

šavo lšei ant šermenų. Mes me-

angliakasiai gauna 
ALGOS PAKĖLIMĄ.

Philadelphia, Pa.— Laik
raščiai paskelbė, kad tarp 
kietosios anglies angliaka
sių ir kasyklų savininkų li
kosi padaryta sutartis,sulyg 
kurios keliatas šimtų tūks
tančių angliakasių gauna 
pakėlimą mokesties. Te
čiaus galutinai sutartis tarp 
visos angliakasių unijos ir 
kasyklų savininkų nėra da 
padaryta, tik tikimasi, kad 
angliakasiams nereiks strei
kuoti, nei pertraukti darbą, 
nes derybos delei darbinin
kų reikalavimų tęsiasi ir 
yra viltis, kad sutartis bus 
padaryta i keliatą dienų. 
Visiems angliakasiams 
Pennsylvania ir kitose val- 
tijose likosi apskelbta, idant 
nemestų darbo pasibaigus 
senai sutarčiai, nes nauja 
sutartis padaryki galima bu
sią „geruoju.”

SUSTREIKAVO NAMŲ 
STATYTOJAI.

Springfield, Mass— Pe
reito j subatoj West Spring- 
fielde ir Chicopee sustreika
vo 2,300 namų statytojų. Jie 
reikalauja $2.50 į dieną, 8 
valandų darbo dienos ir su
katomis nuo pietų nedirbti.

STREIKAS GATVEKA- 
RIŲ FABRIKOJ.

Hegewisch, III.— Rayno 
gatvekarių fabrikos darbi
ninkai pareikalavo čia 25 
nuošimčių daugiau algos. 
Reikalavimą dirbtuvei at
metus, darbininkai apskelbė 
streiką.

WORCESTERY STRE1 
KUOJA RUBSIU- 

VIAL
Worcester, Mass. 

streikuoja rubsiuviai.
reikalauja 10 nuošimčių 
daugiau algos ir 50 valandų 
darbo sąvaitei.

pašalpos Lietuvai kasmet iš 
šito tik vieno šaltinio. __________ _

Tikiuos, kad Šis mano at- ros'ir Elzbietos Kazbaraičių’ Vilkai
čių kaimo, taipgi pusbrolių Vlado ir 
(Juliaus Milkevičių, meldžiu atsišauk
ti ar kas juos žino pranešti.

K. Rudavičienė, 
1411 Victory st, Waukegan, III.

sišaukimas ir prašymas at- 
i ras užuojautos ir greitai bus 
’ išklausytas visų lietuvių, 
kuriems tik rupi tikras Lie
tuvos sušelpimas, ir kad vi
sos Amerikos lietuvių drau
gijos prisidės prie nuolati
nės aukų kolektos suorgani
zavimo, ir pirmutinės bus 
siekėjos užbriežtojo tikslo, 
kad iš visų Amerikos lietu
vių šeimynų nuolatinės duo
klės j Lietuvos Šelpimo Fon
dą butų dedamos.

To šioj valandoj reikalau
ja nuo musų baisus Lietuvos 
padėjimas.

Kazimieras Gugis. 
Liet. Šelp Fondo pirmin.

Viena pusė musų žemės 
kamuolio visuomet yra ap
šviesta, o kita pusė visuo
met paskendusi tamsoj.

Pajieškau Vinco Mažeikos, Gruzdžių 
miestelio, Kauno gub., Šiaulių pav.. 
taipgi pažjstamų meldžiu atsišaukti.

Petras Sabaliauskas,
832 So. Adams st, Raymond, Wash.

Pajieškau sesers Agotos Mikulevl- 
čiutės-Račilienės, Franciškos Jurki- 
niutės ir Petronės Jurkiniutės- Rut
kauskienės, taipgi Adolfo Ališausko, 
Juozo Vasiliausko, Petro Jurkino, 
Vinco Kučinsko ir Elžbietos Starke
vičiūtės. Meldžiu atsišaukti

Marė Mikulevičiutė-Jurkuvienė
162 Glasgow Road,

Burnbank, Scotland.

Pajieškau dėdės Fraciškaus Lauri
navičiaus, Radviliškio miestelio, Juo
zo Grinia us, Rievų sodos Girkalnio 
parap. Visi Kauno gub. Turiu svar
bų reikalv.

Pranas Bakutis (16)
270 D St, So. Boston, Mass.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas — K. Gugis, 
1840 S. Halsted st, Chicago, IIL 

tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu- Vice-prezidentas 2) S. Mankus, 
..................... " Cor. 12th and Vine sts, Phila,Pa.

Susinės. Sekr. 1) M.M. Rice-Herm*& 
140 E. 19th st, New York, N. Y.

Susinėsimų sekr. 2> J. N evi ac kas, 
183 Roebling st, Brooklyn, N.Y.

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis 
P. O. Box 511, Westville, IIL

Finansų sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
229 N. 6th st, Philadelphia, Pa.

Iždininkas — K. Šidlauskas,
226 W. Broadway, S. Boston, Maaa. 

Kasos Globėjai: M. čėsna,
56 Market st, Brighton, Mass. 

J. Gegužis,
28 Broadway, So. Boston, Maaa. 

J. Gerdauskas,
New Britain, conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Ma- 
ney Orderiais, reikia išrašyt varda 
Lithuanian National Retief Pund.

Visus pinigus reikia siųsti vaido 
kasieriaus per Finansų Raštininkų 
T. L. Dundulį. P. O. Biox 511, Weat- 
ville, III, kuris po kaucija $1,009.

25,000 KATAL1OGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.

Jeigu neturi mano katalogo, 1 " . - . ___ '
rėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 
SKRIPKŲ, HR1UBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tokį adresų:

VVnidplk 112 grand st,.d. VVdlUCllb BROOKLYN, N. Y.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 17 iki 25 metų amžiaus, mokan
čios, anglų kalbų. Aš esu 24 metų 
ir turiu 1,000 dolerių turto. Atsišau
kiančios malonės prisiųst paveikslų.

Charles Buzy, 
Raynesford, Mont

Pajieškau tėvo Juozapo Valadkos, 
pirmiau gyveno Duryea, Pa. Iš Lie
tuvos Punios miestelio, Trakų pavie
to, Vilniaus gub. Turiu svarbų rei
kalų jam pranešti.

Marijona Valadkiutė,
262 4th st, So. Boston, Mass.

DEŠIMTS MILIJONŲ AKRŲ ne
išnaudotos, bet nuvalytos žemės. Ar
kansas ir Luoisiana valstijose, laukia 
gyventojų, čion yra geriausia pro
ga auginti naminius gyvulius, nes 
ganoma per dešimts mėnesių j me
tus; lytaus yra pakaktinai ir ant 
kiekvieno akro žemės užauga nuo 
penkių iki penkiolikos tonų pašaro 
gyvuliams nereikia pastogės; mėsos 
visur ir nuolat reikalaujama, tad 
naudokitės iš progos. Galite gauti 
geros žemės prie Rock Island gele
žinkelio nuo $15 iki $10 už akrų. 
Reikalaudami teisingų informacijų 
apie viršminėtas žemes, rašykite sa
vo kalboje: L. M. Allen, Passenger 
Traffic Manager, Rock Island Lines, 
Room 718, La Šalie Station, Chicago, 
Illinois. (3)

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA.

Waukegan, IIL
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirm. — Kaz. Vaitekūnas, 
822 8th st, Waukegan, 111. 

Pirm. pag. — M. Ambraziunas, 
803 8th st, Waukegan, IIL 

Prot. sekr. — A. F. Sabecki, 
802 8th st, Waukegan, III.

Fin. sekr. — J. Buksia,
502 Utica str, Waukegan, III. 

Kasierius — A. Kripas,
776 Marion st, Waukegan, III. 

Kasos globėjai — K. Dimša,
812 8th st, Waukegan, IIL

M. Valentikonis,
1346 S. Park, av. Waukegan,m. 

Maršalka — F. Norkius,
919 8th st, Waukegan, III.

Susirinkimai atsibuna paskutinį no- 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1-mų va
landų po pietų, "Liberty Hali” sn- 
tainėje, 803 8th and Sheridan Rd, 
Waukegan, III.

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Vinkečiutės-Glinskienės, Suvalkų gu
bernijos, Vilkaviškio pav, Gražiškių 
valsčiaus, Silžių kaimo, gyveno De- 
troit ,Mich. Meldžiu atsišaukti. 

Miss Uršulė Vinkečiutė, 
% K. V. B.

East Windsor Hill, Conn.

Pajieškau burdo pas laisvus ir ra
mius žmones, kur gamintų ir valgį. 
Geistina, nepertoli "Keleivio” spaus
tuvės. Kas turite vietų, malonėkite 
pranešti vpatiškai ar laišku.

Leo. Sudentas,
28 Broadway, So. Boston.

PARSIDUODA 
Groserstoris ir Bučernė

Rusų, Lenkų ir Lietuvių apgyven
toj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, nes 
tik ta viena lenkiška bučernė tebuvo 
šioj visoj apielinkėj. Parsiduoda de
lei savininko nesveikatos, kuris turi 
išvažiuot gydyties. Pasiskubinkite 
susižinoti, kreipdamiesi pas:

VICTOR ZDANOVICZ (15) 
50 Piymouth st, Everett. Mass.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

Pajieškau draugo Prano Cvierkos, 
Kauno gub. ir pavieto, Papiškių kai
mo. Apie 3 metai kaip Amerikoj. 
Girdėjau, kad gyveno Westfield, 
Mass. Kas apie jį žino arba jis pats 
teiksis pranešti šiuo adresu: 

Jurgis Širdžiavičia, 
61 High st, So. Boston,
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kad buvom įgraudinti, o ne- 
galvojom apie tai, kokią ma
žą pašalpą mes tuo skatiku 
suteikiam; negalvojom, kad 
mes turim nuolat kasdien ir 
kiekvienas savo skatiką dė
ti, idant musų pašalpa pasi
darytų tikra pašalpa. Taip 
dėdami mes į Lietuvos Šel
pimo Fondą ikišiol sudėjom 
tik vienuoliką tūkstančių 
dolerių su viršum, tuo tar
pu, kada Lietuvos nelaimės 
palengvinimui reikėtų šim
tų tūkstančių dolerių su vir
šum.

Aš pilnai tikiu, kad mes, 
amerikiečiai, tuos reikalin
guosius šimtus tūkstančių 

■dolerių Į Lietuvos Šelpimo 
;Fondą galėsime sudėti, jei
gu mes savo aukas dėsim ne 
tik iš susigraudinimo, bet iš 

' supratimo savo pareigos 
gelbėti žųstančlus lietuvius, 
didžiausios pareigos gelbėti 
lietuvių tautą nuo išnykimo, 
kuris jai dabar gręsia.

Kada viskas dabar yra iš
ardyta Lietuvoj, mes čia 
privalome būti labiausia su
sitvarkę. O pirma visko 
mes turime sutvarkyti au- 
karimą Lietuvos šelpimui. 
Mes turime atsiekti tai, kad 
Amerikoje nebūtų nei vie
nos lietuvių šeimynos, kuri 
nedėtų nuolatinės savo au
kos Lietuvos šelpimo Fon
dan. Visi lietuviai turime 
apsikrauti duokle, nors ir 
nedidele, ir ją duoti iš savai
tės į sąvaitę, iš mėnesio į 
mėnesį. Su šita mintim ir 
šitoj pakraipoj aš prašau 
darbuoties visų Lietuvos 
šelpimo Fondo skyrių. Vi
sur organizuoti nuolatinį 
aukų kolektarimą iš visų 
galinčių mokėti duoklę be
turiu dabar turi būti pirmu
tinė Lietuvos Šelpimo Fon
do skyrių rūpestis.

Amerikos lietuvių draugi
jos labiausia galėtų ir pri
valėtų pasidarbuoti inkuni- 
jimui to, kad Amerikoje ne
būtų nei vienos lietuvių šei
mynos, kuri nedėtų savo au
kos Lietuvos Šelpimo Fon
dan. Tatai šiuo aš ypatin
gai prašau visų Amerikos 
lietuvių draugijų persiimti 
bendra musų visų pareiga ir 
prisidėti prie nuolatinės ne
pertraukiamos aukų kolek
tos suorganizavimo. Kiek
vienos lietuvių draugijos 
pašalpinės, kultūrinės ar po
litiškos, kiekvienos musų di
džiųjų organizacijų kuopos 

. ,. nariai tegul užsideda liuos- 
norę mėnesinę ir ją moka 

i kas mėnuo su savo sąnari- 
nėmis mokestimis savo ka- 
sieriui, o kasierius taip su
dėtas aukas tegul prisiunčia 
į Lietuvos Šelpimo Fondą. 
Pervesti tokį nutarimą kuo- 
greičiausiu laiku aš prašau 
visų draugijų ir kliubų. Tuo 
mes galėsime padaryti dide
lį žingsnį pirmyn Lietuvos 
šelpimo reikale. Jeigu bent

Čia 
Jie

STREIKAS GINKLŲ FA- 
BRIKOJ KANADOJ.

Montreal, Canada.— Čia 
vra Vickers-Maxim 
dirbtuvė, kuri dirba 
jos valdžiai ginklus, šitoj 
fabrikoj dabar sustreikavo 
500 darbininkų, reikalauda
mi daugiau algos.

i

WEST KRANK FORT. ILL.
Aukos sušelpimui Lietuvos, suau- 

kautos krikštynose pas M. Poviloni. 
Aukavo šios ypatos: K. Yozas $1.00; 
N. Povilonienė ir W. Rūta po 50c.; 
D. Rutienė, K. Gadlauckas, V. Gad- 
lauckienė, K. Kvetkauckas, J. šerkš
nas, J. Drabišauckas, M. Povilonis, 
P. Stankūnas, A. Kuzmauskas, K. 
Matulokas ir A. Matulokiene po 25c.; 
smulkių 30c. V’iso $5.05.

Vietinis L.Š.F. iždininkas
Kaz. Gadlauckas.

Aukas priėmiau.— T. L. Dundulis.

Paj ieškojimai
Pajieškau Vilimo Ruko, gyveno 11- 

linojaus valstijoj; Kampiškės kaimo, 
Marijampolės pavieto, Suvalkų gub. 
Turiu svarbų reikalų iš Lietuvos. 

Vincas Stankevičia,
186 Wemon st, Wakefield, Mass.

Pajieškau savo tėvo Jurgio, taipgi 
brolio Juozo Ūdrų ir meldžiu jų pa
čių atsišaukti ar kas apie juos žino 
pranešti už Kų busiu didžiai dėkingas. 

William Ūdras,
117 Washington str,

Martins Ferry, Ohio.

Pajieškau pažįstamų Barboros 
Kauneckaitės. ir Paulinos Puklns- 
kaitės, Kauno gub, Šiaulių pav, Pa
pilės miestelio, taipgi Marijonos Da- 
vidauskaitės, Jonaičių kaimo, Papilės 
parap. Meldžiu atsišaukti.

Miss Ona Jarkuniauski, 
2228 Forbes st, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau švogerių: Vinco ir Povi
lo Veiksų, Kauno gub, Užvenčio mie
stelio, meldžiu jų pačių atsišaukti ar
kas juos žino pranešti, už ka busiu 
labai dėkingas.

A. Rimkus.
BOX 74, Benld, III.

Pajieškau draugų Juozapo Paulio 
ir Igno Masio. abu Kauno gub, Vilk
mergės pav, Zamitkiemio parap, Pi- 
lainių kaimo. Turiu svarbų reikalų 
ir meldžiu atsišaukti.

Mikas Jenickis.
484 Euclid avė., Akron. Ohio.

Pajieškau brolio Jono Slarkeliuno, 
Suvalkų gub, Seinų pav, Šventaže- 
rio valsč, Teižų kaimo. Meldžiu at
sišaukti, ar kas žino pranešti.

Jieva Slarkeliuniutė,
443 Keap st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Vinco Blauzdos, Kauno 
gub, Telšių pav, Alsėdžių valsč. 
Rokite sodžiaus. Meldgiu atsišaukti, 
ar kas jį žino pranešti.

Ilazas Vetkus,
BOX 191, North Easton, Mass.

Pajieškau pusseserių Onos Bala- 
tės-Deniusienės ir Barboros Balatės- 
Žilienės, abi Kauno gub, Šiaulių pav, 
Viekšnių miestelio, gyveno Camb
ridge, Mass. Jų pačių meldžiu at
sišaukti ,ar kas žino pranešti.

Feliks Beržinskls,
361 Lineoln avė., Milvvaukee, Wis.

Pajieškau draugų: Antano Šnirpu- 
no ir Jono Staneikos, Suvalkų gub, 
Marijampolės apskričio, Antanavo 
valsčiaus, Bagotosios parap, šak- 
mušo kaimo, du metai kai Amerikoj. 
Meldžiu atsišaukti.

Juozas Lazauskas,
7 Douglas Park, Bellshill, Scotland.

Pajieškau Vinco M. Rinkevičiaus, 
Agliniškės kaimo, Mariampolės pav, 
Suvalkų gub. Jis iš Mariampolės 
gimnazijos išvažiavo Maskvon, vė
liaus, girdėjau atvyko Amerikon. 
Meldžiu atsišaukti, ar kas jį žino 
man pranešti.

Miss Brone Valaitis,
General Delivery, Chicago, III.

Pajieškau Marijonos Čepaitienės, 
Suvalkų gub, Naumiesčio pav, Ki
dulių valsč., Aleksandravos kaimo, 
gyveno Chicagoje. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žino pranešti.

Jurgis Vanagaitis. 
1642 Hamilton avė,

Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo tetos Petronės Kui- 
zenaitės-Urbęs, gyveno Chicagoje, iš 
Kauno gub, Raseinių pav, Kvedainių 
parapijos, Urenu modos. Jos pačios 
meldžiu atsišaukti, ar kas apie jų 
man praneš, busiu labai dėkinga.

Paulina Lukošaitė,
210 Front st, Elizabeth, N. J.

HERVE IŠSTOJO Iš 
PARTIJOS.

Pagarsėjęs franeuzų an- 
timilitaristas ir sindikalis- 
tas Augustas H'rve išstojo ,__________ __ o_____
iš socialistų partijos dėl pa-(dešimts tūkstančių įvairių 
žiūrų skirtumo, koks buvo draugijų narių mokės po 10 
tarp jo ir socialistų didžiu- centų į mėnesį, tai mes turė- ’ no, malonės pranešti. 
mos- sime užtikrintų apie $12,000 box 236,An4rh,? Gri|

Pajieškau sesers Uršulės Grigaliu- 
niutės-Serenės, prieš du metu gyve- 

ino Worcester, Mase, iš čia išvažia- 
įvo Pennsylvanijon.. Kas apie jų ži-

Grigaliunas. 
Lineoln, N. H.

Pajieškau Konstantino Zinkevičiaus 
iš Suvalkų gub, Vilkaviškio pav, Al
vito gmino, Vaičlaukių kaimo, 
laikų gyveno So. Bostone; kas jį 
suvaitos atgal prapuolė ;kas jį 
te arba jis pats lai atsišaukia.

Juozas Zinkevicz, 
232 Gold st, So. Boston, Mass.

Visą 
žino
tino-

Mass.

Pajieškau savo kūdikio Juozapo 
Lepos, 3 metų 6 mėnesių. Jį išsive
žė motina Ona, kuri išvažiavo nuo 
manęs 21 kovo su Jurgiu Ramanaus
ku. Kas pirmas praneš man tikrai 
kur randasi tokie žmonės, tam skiriu

$5.00 atlyginimo. Aš noriu susirast 
tik savo vaikų, o ji tegul sau svei
ka gyvena kur jai patinka.

Mano adresas:
Jonas Lepas,

52 Lineoln st, Brighton, Mass.

(14)

PAJIEŠKAU VYRO
Pajieškau savo vyro, Antano Vasi

liausko; jis pabėgo su svetima mote- 
re, Ona Barasukiene, palikdamas ma
ne su trejetą vaikų dideliam varge. 
Jis mane paliko 17 dienų vasario šių 
metų. Jis turi 27 metus 5 pėdų ir 16 
ar 11 colių augščio, geltonais plaut 
kais, mėlynų akių, pailgos nosies, šne
kėdamas tankiai spjaudo ir per dan
tis pučia, sprandų sukinėja, pečius 
traukia; kairėsės rankos pirštas smi
lius štyvas, negali sulenkti. Paeina 
iš Kauno gub, Raeinių pav. Balukių 
parapijos, Varlaukės f iii jos. Su
juo išbėgusi moteris iš to paties kra
što, Girdiškė parapijos, Opinas fi- 
lijos, po tėvais vadinasi Ona UrbiutS. 
Kas tokius užmatysite, malonėkite 
pranešti, už kų bus atlyginta. (15) 

Mrs. Terese Vasiliauskienė 
8811 Commercial Avė, S. Chicago III.

Pajieškau apsivedimui vaikino, jau
no, blaivaus ir doro. Tarpe 21—26 
metų amžiaus. Aš esu 19 metų mer
gina ir norėtau susipažinti su jaunu 
inteligentišku vaikinu. Su pirmu lai
šku malonėkite ir savo paveikslų pri
siųsti. Butų geistina, kad kalbėtų 
angliškai.

Elena Baranauskiutė,
737 Brown st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau Viktoro Daukšo, jis va
dinasi ir Smolskis. Juodų plaukų, 
vidutinio ūgio. Iš Mergutrakių kai
mo, Punsko par, Suvalkų gub. Jis 
nuskriaudė mane ir prasišalino 2 ne- 
dėlių po kalėdų. Kas žino apie tokį 
meldžiu pranešt. (15)

Marijona Sandžiutė,
152 Silver st, So. Boston, Mass.

Pajieškau švogerio Antano Krista- 
navičiaus, Kauno gub, Panevėžio pa
vieto, Ramygalos vaisė, Vyplių kai
mo, turiu svarbų reikalų ir meldžiu 
atsišaukti.

Jonas Stasiukaitjs, 
1403 Gardner avė, Scranton, Pa.

Pajieškau brolio Antano Lazausko, 
Kauno gub, Panevėžio pav, Cedobra- 
vo par., Kokunų sodžioaus, gyveno 
Thomas. W. Va. Turiu svarbų rei
kalų ir meldžiu atsišaukti

John Lazauskas, 
Sandawal, III.

Pajieškau brolio Jono Enčiuro, du 
metai atgal gyveno Chicago, III. ir 
nuo to laiko nieko apie jį negirdžiu. 
Malonėkit pranešti kas apie jį žino 
šiuo adresu:

Juozapas Enčlnra,
43 Hunting 6t, Somerville, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 23 metų amžiaus, mokan
čios angių kalbų ir raštų. Aš esu 24 
metu ir turiu savo farmų ir namų, 
esu mašinistas. Teiksitės atsišaukti, 
su pirmu laišku prisiųsdamoe ir sa
vo paveikslų. (15)

K D. Pelypas,
64 Mancheeter st, Hanbro Hotel,

Mich.

Pajieškau brolio Pranciškaus Pe- 
traičiaus; paeina iš Rudos kaimo*, Gi
žų gmino, Vilkaviškio pav, Suvalkų 
gub. Pirma gyveno Škotijoj, atvažia
vo į Montreal, o iš ten į Clevelandą. 
Norėčiau susirašytu (14)

Pius Petravičius,
411 First st, So. Boston, Mass. 

Pajieškau brolio Antano Juškevi
čiaus, Suvalkų gub, Kalvarijos pav, 
Krosnos valse, Simno parap, Aties- 
nikėlių kaimo, gyveno Edwardsville, 
Pa. Meldžiu atsišaukti, ar kas jį ži
no pranešti. (15)

Jonas Juškevičius,
45 Elm st, Piymouth, Pa.

Pajieškau dėdės Valerijono Šim
kaus, Kelmės miestelio, Raseinių pav, 
Kauno gub. Jo paties meldžiu atsi
šaukti ar kas žino pranešti.

Jonas Eizonas,
B0X 61, Kempton, W. Va.

PARSIDUODA
Bučernė ir Grosernė labai geroj 

vietoj, biznis išdirbtas per 10 metų. 
Pigi randa ir prie štoro 4 kambariai 
gyvenimui. Aplink apgyventa 40 lie
tuvių šeimynų ir apie tiek pat lenkų, 
O slavokų tai daugiausiai, ir tiktai 
mano vienintelis tarpe tų tautiečių 
biznis. Priežastis pardavimo—einu
į kitoniškos rųšies biznį. Norinti da
ryt pinigų ir gražų gyvenimų, plates
nių informacijų klauskit laišku arba 
vpatiškai. (15)

S. KULAITIS,
146 Fayette st, Phillipsburg, N. J.

(15)

LIET. DARB. BROL. PAŠELPINĖ 
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.
Valdyba:

D. Lekavičia — pirmininkas, 
P. O. Box 138, Courtney, Pa.

A. Poteliunas — finan. sekr.
Box 155, Courtney, Pa. 

Mikas Nagutis — Kasierius,
Box 410, Courtney, Pa. 

Antanas Latvis — pro tok. sekr., 
BOX 15, Courtney, Pa.

Draugystės adresas:
Box 64, Courtney, Pa.NAUDOKITĖS GERA PROGA.

Už 700 dolerių galite nusipirkti 
biznį mažiausiai 2,006 dol. vertės, t.y. 
Groserštorį ir Mėsinyčių, didžiausioj 

---------------------------- lietuvių ir lenkų apgyventoj miesto
Pajieškau brolio Juozapo Andruš- daly j, netoli dirbtuvių, kur dirba 

kevičiaus; gyveno Paterson, N. J, jis dienomis ir naktimis 25,000 darbinin- 
pats ar ka6 jį žino atsišaukite. (14) kų. Neatidėliokite ir apžiūrėti kreip- 

Julijonas Andriuškevičius,--------kitės šiuo adresu:
PALACE MARKET, 

West Lynn, 
Parsiduoda ant išmokesčių.

Julijonas Andriuškevičius, 
149 Athens st So. Boston, Mass. 
--------------------------------------------------- i 590 Summer st.

Pajieškau savo vyro, Julio Barta- 
šiuno, vidutinio ūgio, šviesiai tamsių 
plaukų, rusvų akių, inkštimo to veido, 
ilga nosia, viršutinė lupa perkirsta, 
ant tiesės rankos didelis skaras; pa
eina iš miestelio Dusmeny, Trakų pa
vieto, Vilniaus gub. Pirmiaus gyve
no Minersville, Pa, bet 2 d. Liepos, 
1915, persikėlė į Lawrence, Mass, 
kur ir paliko mane su 9 mėn. kūdi
kiu 4 d. kovo, š. m. Kalbama, jog 
pabėgo su moteriške.

Prašau dapadėti man varguose — 
sugauti jį, o tas kas sugaus, gaus 
dovanų 5 dolerius. (14)

Karolina Bartašrunienė, 
65 Brook st, Lavrence, Mass.

Pajieškau draugų ir pažįstamų. Aš 
esu jš Kliučkų sodžiaus, Stumbriškių 
valsčiaus, Panevėžio pav, Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti. 
Meldžiu atsišaukti. (15)

Povilas Gaizunas, 
315 N. 8th st, Clinton, Ind.

Mass.

REIKALINGI VYRAI.— Nuo 16 
iki 35 metų amžiaus, reikalingi darbi
ninkai guminių avalinių dirbtuvėm 
Lengvas, švarus ir sveikas darbas 
ant visados. Gera mokestis. Mokes
tis išmokus darbų pakeliamų. Mes 
turime geriausių dirbtuvę puikiausia
me Amerikos mieste Akrone. Angli
ška kalba ne būtinai reikalinga. 
Taipgi reikalingi patyrę darbininkai 
daryme "Lumbermens rubber shoes” 
ir "Artics” batus. Mokestis augštes- 
nė negu kur nors kitur. Kreipkitės: 

THE B. F. GOODRICH CO.
AKRO N, OHIO.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. 18th st, Chicago, III. 
Prez. pagelb.— Ed. Čepulis,

906 W. 20th PI. 
Nutarimų Rašt— Ant.

1916 Canalport avė., Chicago, 
Fin. Raštir. — J. Syker,

5507 V. . 25 th PI, Cicero, 111. 
Iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth avė., Chicag*. 
Organo užžiur.— A. Selemonavič,

1956 Canalport avė., Chicago, HL 
Susirinkimai būna kiekvieno m į— 

šio antrų nedėldienį, 1-mų vai. >• 
pietų, G. M. Chernaucko salėje,

1900 So. Union avė., Chicago, IIL

Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos, turinčios sveikų, rimtų ir vei
kiantį protų. Amžiaus nuo 20 iki 
30 metų. Geistina, kad butų pamoky
ta.

Malonės atsišaukti ne vėliau kaip 
iki 30 d. Balandžio, su pirmu laišku 
atsiųsdamos savo paveikslų. Paveiks
lų sugrąžinsiu.

, Ben V. R.
Linen Room. Pantlind Hotel.

Grand Rapids, Mich

Pajieškau brolio Aleksandro Gedvi
lo, Kauno gub, Raseinių pav, dilelio 
miestelio. Meldžiu atsišaukti ar kas 
jį žino pranešti. (151

Agnieška Pavlisak, 
B0X 252, Sutersville, Pa.

Stanislovo Bakano, Juo
zo Kumonies ir Onos Pioraičiukės, 
taipg! kitų savo pažįstamų. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: (151
on. ., _ Jonas Mažiulis, 
804 N- Eestern avė, Joliet, III.

TeL Richmond 311.

Dr. Wm.A. Green
259 HANOVER STREET, 

BOSTON, MASS.
Gydo visokias moterų ir vyrų ligas.

Mano specijališkumas, tai gydymas 
užasenėjusių ligų. 

Visokis patarimas dykai.

PARSIDUODA SAUUNAS.
Biznis eina gerai, taipgi parsiduo

da arklys, boggė, plėškės. Atsišau
kite šiuo adresu: (15)

G. M. KANTANAWITZ,
300 W. Mason st, Springfield. IIL

PARSIDUODA FORNIČIAL
Puikus nauji penkiems kambariams 

fomičiai parsiduoda pigiai. Matyt 
galima visada. (15)

R Stašis.
7 Harrison st, Cambridge, Mbm.

PARSIDUODA FARMA.
12 akrų dirvos tabakui auginti, 

kluonas ant 3 akrų, stuba gera, pui
kus arkliai ir visi padarai, kokių tik 
farmai reikalinga. Visa tai parsi
duoda už 2,500 dol., įmokant 1,500 
dolerių, kitas tūkstantis išmokėt len
gvu morgičium. Kreippkitės pas

Jurgis Petrauskas, (16)
R.FD. BOX 41 &

E. Graaby, Caaa.

FARMOS! FARMOS!
Neklausykite miesto agentų, kurie 

užlaiko miestuose ofisus ir moka 
brangias rendas ir su bankomis api
ma nuo žmonių farmas ant pardavi
mo ir parduoda nua savęs uždirbda
mi didelius nuošimčius nuo pirkėjų. 
Taigi broliai lietuviai nepristokite 
prie agentų, genaus pirkite nuo pa
čių savininkų. Aš būdamas farme- 
riu ir žinodamas daug visokių farmų 
ant pardavimo, patarnausiu dėl savo 
tautiečių; parodysiu daugybę viso
kių farmų, tad galėsite pasirinkti 
kas kokių norėsite ir nusipirksite nuo 
paties savininko daug pigiau ir tei
singiau, kaip nuo agentų. Platesnių 
žinių kreipkitės per laiškų, įdėdami 
už du centu markę, tai gausite visas 
informacijas ir farmų katalogų.

TONY ZABELA, 
Peaeock, Box 1, Lake County. Mich.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA,

Dės Moines, Iowa. 
Valdyba:

Prezidentas — A. Gailius,
717 E. Market st Dės Moines, lova. 

Vice-prez. — S. Kairia,
R 2, Box 44, Ankiney, lova. 

Prot Rast. — J. P. Shilaik,
217 S.E. 9th st, Dės Moines, lova. 

Turt rašt ir organo užžiurėtojas —
J. F. Shepetis, 501 S. E. 7th st.

Dės Moines, lova. 
Kasierius — J. Bindokas, 

Capital City Hotel, Room 19,
Dės Moines, lova.

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 1:30 po 
pietų K. of P. svetainėje, No. 504— 
506 E. Locust st, Dės Moines, lova.

DYKAI! DYKAI!
Aš duodu dykai didelę Monų Kny- 

gąu iš kurios galima išmokti padaryti 
didižausius monus ir uždirbti didelius 
pinigus, šitų monų knygų aš duo
du kaipo priedų tiems, kurie pirks 
nuo manęs puikių ir gvarantuotų 
BRITVĄ. Prekiuoja tik 2 doleriai 
Siųskite reikalavimų ir pinigus, o 
tuojaus prisiųsiu puikių britvų ir di 
dėlę monų knygų.

L. PAULAUSKAS.
152 MILLBURY ST, 

VORCESTER. MASS

Lietuvių Pašelpinė Draugystė, 
"LAISVĖ,” EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmų pel
nyčių kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socialistų ruime, 439 
Northampton str.

Valdyba:
Prezidentas — O. Velioniu t ė, 

1120 Jackaon st, Easton, Pa 
Vice-prez. — A. Meškauskas, 

34 So. Locust st, Easton, Pa. 
Prot. raštininkas ir organo užžiurž- 

tojas — J. Ratinis,
_  1113 Ferry st, Easton, Pa. 
Fin. Rast. — F. Vituris,

139 S. Bank st, Easton. Pa.

(18.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” Už ORGANE

LietBv. Mokslo DraugyiU 
Pittsburgh, Pa.

DARBININKŲ KLIUBAS 
Piymouth, Pa.

Valdyba:
Prezid. — Krištofas Čekanauskas, 

137 Piymouth st, Breslav, Pa.
Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,

259 Vine st, Piymouth, Pa. 
Prot. sekr. — Jonas Bali ta,

215 Villovr st, Piymouth, Pa. 
Stasys Antanavičius,

LIET.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS, 

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendersonas,
2112 137th st, Ind. Harbor, Ind. 

Prot rašt — Vin. Čiparis,
3604 Deodor st, Ind. Harbor, Ind. 

kasierius — Antanas Mikalocz,
2112 137th st, Ind. Harbor, Ind. 

Finansų rašt — Pranas Vaitkus,
3619 Deodor st, Ind. Harbor, Ind. 

Maršalka — Motiejus Drunginas,
3,30 Elm st, Indiana Harbor, Ind. 
Susirinkimai atsibuna nedėliotais 

po 15 dienai kiekvieno mėnesio, 1-ma 
valandų po pietų, Ant Mikalocz sve
tainėj, 2112 137th st Ind. Harbo^

Finan. sekr.— 8tasys Antanavičius,
18 E. Railroad st., Piymouth, Pa. 

Kasierius — Vincas T u rauc kas,
575 E. Main st, Larksville, Pa. 

Maršalka — Mikas Raudonis, 
24 Elm st, Piymouth, Pa. 

Organo užžiurėtojas J. Staskevičius, 
Mitingai atsibuna 1 ,

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, IIL 

Prezidentas — JUOz. Kriščiokas, 
p;™ p7 \y°n a7e” Chlc*K'o. m. 

b' — Jonas Gružinskaa, 
Prot9^-^' 331X1 Pl” ChiaMTO’ ra- 
rrot. rast ir organo užžiurėtojas —

Petras Keniutis, 
Finn3238 Halste<1 St-- Chicago, IIL 

rast— Ant Staniulis
3220 So. Wallace st. Chieaįo HL 

Kasienus — Kaz. šilas, UL
C .J3*? S?- Halsted st, Chicagą, 
Su!,,Hnkimaj atsibuna kas paskui 

nę subatų kiekvieno mėnesio 7-M valandų "Aušr«^Organo užžiurėtojas J. Staskevičius. _ 'AnAros~ rretaiaė-
Mitingai atsibuna kožnų mėnesį ni’s qUririnhfmn.^,'L *- Meti-

trečių nedėldienį popiet, antra valan- RertahiJrf.^E0? a.?B8io »*-
dų, Auusto Stravmcko svetainėje, ^pdžio ir Sp^
40 Ferry at, Piymouth, Pa. PtMmettauu luepo.

i
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I

Teisme.
> apginantis kal

tinama jį už vagystę.
— Gerbiamieji teisėjai, I 

meldžiu kad teismas leistų' 
ištirti kaltinamojo protišką 
stovį. Man rodos, kad jis 
sergąs manija.

Prokuroras:— Protestuo
ju. Čia turime reikalą su 
žmogumi žemiausios klesos.

"SPORTUI.
Nors tu puiki, nors tu graži; 
Veidas skaistus,dantįs maži. 
Nors tu mėlynų akelių, 
Ir gražiausia iš panelių, 
Kitaip sakant, ne mergaitė, 
Tiktai žydinti gėlaitė.
Nors daugumas iš vaikinų 
Tave angelu vadina...
Bet kad proto tau pritrūks

ta —
Visos pagyros išrūksta. 

Lipčius.

Užsirašykite tuojaus 
Mėnesinį Teorijos 

Žurnalą 

“NAUJOJI GADYNE’ 
Kurį greitu laiku išleis LSS.

"NAUJOJI GADYNĖ,” tai naujas 
gyvybės pulsas Amerikos lietuvių 
darbininkų gyvenime.

"NAUJOJI GADYNĖ” bus visiems 
prieinamas ir visiems lygiai indo- 
mus ir varbus mokslo ir žinijos 
šaltinis.

"N'AJAJĄ GADYNĘ" redaguos gilus 
teoretikas drg. P. Grigaitis. Jam 
artimiausioje pagalboje bus kitas 
žymus publicistas ir nuoseklus kri
tikas drg. V. Kapsukas iš Škotijos, 
dabartinis "Socialdemokrato” re
daktorius.

"NAUJOJI GADYNĖ" turės dar ke
lia tą pagelbinių redaktorių. Joje 
bendradarbiaus visi žymesnieji Eu
ropos ir Amerikos socialistų rašy
tojai ir publicistai.

"NAUJOJI GADYNĖ" turės skyrių 
iš svarbiausių mokslo šakų; gvil
dens visuomenės klausimus ir pla
čiai aiškins socializmo mokslo teo
rijas. Joje tilps daug gražių pa
veikslų. karikatūrų, dailė apysakų, 
eilių ir uoliai stovės darbo žmonių 
reikalų sargyboje.

, di
delio formato, 64 puslapių žurna
las. spausdinamas ant puikios po-

kuniga UŽ gaspadinę nuėjo? Xei Yienas susipratęs darbininkas ne-; v 11 • v . i . • • ą Dnvalo zltsisulc vTl nnn \ a ii izvci 1Mulkių užtektinai yra, kad 
pinigų krūvas suneštų.

Kas nutukina.
— Kasgi nutukino tą žmo

gų taip, kad vos paeina?
— Džiova?
— Džiova? Ką tu sakai, 

argi nuo džiovos gali nutuk
ti?

— Taip, tik ne nuo savo, 
bet nuo kitų džiovos.

Gali puoštis.
— Tik pažiūrėk tamsta, 

kaip ta Bumiutė puošiasi.! 
Is kur po nogiu ji ir pinigų -naujoji gadynė” bus storas, 
gauna?

Ą • • ą J • • įas, sp— Ar nežinai, kad ji pas pieros.

ii

MARYTĖ.
Musų miestelyj 
Yra mergelė, 
Augšta, plonytė, 
Vardas Marytė.

Ji veidą savo 
Kasdien miltavo. 
Ir netingėjo, 
Tepti mokėjo;

Nosį pucavo,
Plaukus kvarbavo. 
Pertai vaikinas, 
Kožnas kabinos.

Mat ji atrodė 
Lyg darže rožė, 
Puiki mergaitė, 
Lyg kad dievaitė.

Bet protas josios. 
Ant galo nosies. 
Tik tuo masina 
Kvailą vaikiną.

e

Vienas tik žydukas, 
Vardu Leibukas, 
Pamėgo Marę, 
Nes "bizni” darė.

Lipčius.

Paskutinė kapitalistų 
mintis.

Fabrikos savininkas ski
riasi su šia ašarų pakalne. 
Aplink jo iovą stovi būrys 
rimtų daktarų ligonio pri
žiūrėtojų, raudanti šeimyna 
laukia paskutinio palaimini
mo. Mirštantis ligonis da 
sykį atsipeikėjęs atkreipia 
savo malonų žvilgsnį į pačią 
ir silpnu baisu kalba:

— Brangioji, pašauk ma
no manažeiį.

— Kamgi jis tau, brangu
sis, dabar reikalingas?

— Noriu įsakyt jam, ką 
turi daryti. Reikalas suma
žinti darbininkams algas.

privalo atsisakyti nuo "Naujosios 
Gadynės” užsirašymo. Nelaukite, 
bet užsiprenumeruokite kuogrei- 
čiausia!

"NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja me
tams vos tik 81.50; pusei metų 80c.; 
užsieniuose metams $2.00; pusei 
metų $1.00. Pavienis numeris 15c.

i Pinigus urnai siųskite šitokiu adresu: 
"NAUJOJI GADYNĖ"

229 N. 6th St., Philadelphia, Pa.

Smuklėje.
Girtuoklis:— Aš baisiai 

nekenčiu cicilistų nes musų 
prabaščius Bulevičius per 
pamokslą sakė, kad jie nori, _______________

Hąinkoto ir Stoty Dirbtine 
stiklu alaus turėtum su jais f 
pasidalinti. Ne,— aš jiems 
to neleisiu! Vr--L(Vyriškus, M o ten skus ir

Aritmetiška klaida. tams ir pavieniams
Kartą teko man susipa- kokia nors'dirbtuvė? 

žinti ir gana artimai susi- ne;
draugauti SU tūla mergina, gaunam kur-kas pigiau ir geresnę 
Vieną sykį aš įsidrąsinęs, 14X151 galirne ir pigiau pa’
paklausiau jos kiek ji turi Lietuviai, kurie norite turėt ST1P- 
metu. "Aštuoniolikti," at- PI t1 r1, vi', _ tz j • •• . .?s kreipkitės pas mus. Tohmes-
83. K 6 JI. Kadangi JI pUSCtl- nieji per laišką; vietiniai ypatiškaL 
nai gerai kalbėjo angliškai,: KriaS^ *5X7 
tai aš paklausiau, kaip senai me dykai. ?
ji iš Lietuvos atvažiavo. "10 TRAVELERS RAINCOAT 
metų," gavau atsakymą. 
Paskui aš pamačiau pas ją 
gražų jos paveikslėlį ir pra-. 
šiau, kad man padovanotų 
jį. Bet ji pasakė, kad už jo
kius pinigus to paveikslėlio 
neatiduotų, nes tai pirmuti
nis paveikslas, kurį ji nusi
traukė vos tik atvažiavus iš 
Lietuvos, kada ji buvo da tik 
15-kos metų amžiaus. Su- 
rokuok, skaitytojau, kiek ta 
mergina turi metų...

Adomukas. ?31 w 18th Chicag0 IU
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Lietuviška Didžiausia ir 
Geriausia

Dirbame RAINKOTUS ir SIUTUS, 
1Z1__L Vaikams.

Dirbame dėl KRAUTUVIŲ. AGEN- 
’ . ............ .. _ iš geriau

sios materijos ir pigiau negu kita 

iš didelių

COMPANY,
G. A. Romanas, savininkas,

3 Harrison Avė.,
kamp. Essex St.

BOSTON, MASS.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok 
a Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mc 
tykios naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki 
□ame per laiškus, visose šalyse, už labai maža at 
iyginizna; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik a: 
rašyk platesnių žinių.

Medeliui. — Parapijonų 
vargai "Keleivio” skaityto
jams neįdomu. Rašykit 
šiaip ką iš lietuvių gyveni
mo.

Pakalniškiui.— Žinios ga
na pasendintos. Gi apie D. 
L. K. Vytauto draugijos 
kai-kurių narių klaidingą 
manymą neverta nei kalbė
ti. Jie pagyvens ir teisybę 
gal netrukus pamatys.

Bobos vaikui. — Apie tą
Staiga mirtis.

— Argi ištikrujų tamistos 
vyras mirė?

— Taip. Ir žinotum tami
sta kaip staiga mirčia jis 
mirė — penkioms minutoms 
prieš mirsiant da buvo 
vas, o po to tik blakst ir 
mirė.

gy- 
nu-

Prieš pasimetimą.
Marijona Gurkšnienė 

sveikindama puodu galvon 
parėjusį vėlai nakčia savo 
vyrą šaukia:

— Aš tau paskutini kartą 
dabar sakau, kad skirkimės 
geruoju, arba ryt eisime Į 
teismą. Su tokiu tironu man 
gyvent jau ilgiau negalima.

pa-

Užuojauta.
— Žiūrėk tamista, ponas 

Terla kaip tie vargšai strei- 
kieriai išrodo; beveik pus
nuogi, alkani, kad net bau
gu į juos žiūrėti.

— Taip ir man šiurpu į 
juos žiūrėti. Eikš, ponas 
Dešriau, pas Bonkevičių iš
sitrauki po vieną.
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EJeigu kada skaitei vieną-kitą storesnę • 
knygą ir i* j " _...................
apsišvietei, tai perskaitęs “Moteris ir 
Socializmas" pamatysi pasaulį visai ki
tokioj šviesoj; į" ' _ _ . .’2_ T_
akis ir parodys, kas gero ir pikto yra 
šių dienų draugijinėj tvarkoj.

Šią
filosofas-sociologas Augustas

UETUVI-DARBININKE!
Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svarbiausių 

lietuvių kalboje veikalų:

MOTERIS IR SOCIALIZMAS”

KUNIGU CELIBATAS

Į!
L

iš jos nemaža pasimokinai ir • * - ' ’ ‘ — • • t«
- . __ E

ši knyga atidarys Tau • 
yra .} 

« 
knygą parašė garsiausis pasaulyje J

_ Bebelis. *
kurio raštai yra išversti j visų kuiturin- ’
gųjų tautų kalbas. Vertimas puikus, |;
kalba lengva. Knyga atspausdinta ant j 
gražios popieros ir turi išviso 430 pusi. J 

Vokiečių kalboje "Moteris ir Socializ- [J 
mas" tapo išparduota net 50 laidų (viso |! 
ap: 1 milioną ekz.). •

Si knyga bus papuošimu Tavo namų. • 
. '.s išleista labai gražiai ir ant geros J 
popieros. Ji yra verta tiek aukso, kiek t

"MOTERIS IR SOCIALIZMAS” rašo: Į 
Apie moterų gyvenimą praeityje; išaiškina senovės 

r kitų tautų moterų politišką ir socialj padėjimą ir 
mokslininkų pažvalgas į moteriškę.

Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje
\ isa knyga yra padalyta j skyrius, kurie skirstosi
Moteris, kaipo lytiška esybė. Jugtuvės. Įvairus jungtuvių varžymai 

ir aprubežiavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika
linga socialė buržuazijos draugijos Įstaiga. Moterų uždarbis. Jų pro
tiškas gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybė ir vi
suomenė. Visuomenės socializacija. Tarptautiškumas. Gyventojų skait- 
lingumas ir ių persidauginimas. Socializmo Įkūnijimas, kaipo 
kai-istoriškas žmonijos atgimimas.

>i mokslo ir teisybės knyga kaštuoja tik $1.00; gražiuose 
apdaruose $1.50. Pinigams siųsti adresas:

kalbas. Vertimas
Knyga atspausdinta

graikų.
išdėsto

šitaip:

gamtis

audeklo

“KOVA” 229 N. 6-th St., Philadelphia. Pa.

3S8

1. S.1 Stone, Oph-D.
Akių

Specijalistas.

/S

Gi

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

Ei, Vyrai, Visi Pas

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

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broatoy ir 259 D Streets 
SO BOSTON, MASS.

01

LIETUVIS FOTOGRAFAS

I(Advokatas ir NotarijušasH

Kazis Krauczunas, j Į

Veda provas visuose teismuose š į 
ir atsilanko į visas valstijas ant ? Į 
pakvietimo. Taipgi duoda patari- į i 
mą per laiškus.
403 Lyon Build.,

Seattle, Wash.|šM. Gallivan Co
B hUžlaiko geriausį c
HElių, Vyną, Likerius ir H 

| < ■ kitokius skanius gėrimus į 
::o taipgi ir geriausio ta-| 

bako Cigarus.
' 2 Meldžiame užeiti, o visados

1 ~ gražų patarnavimą.
362 2nd st..

I

• h rasi h 
+ __ _ _ _ _ _ So. Boston. |
zK, L- Tv Ts, r^T-J- J-JTnz ” v TšžAzrC r<

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
iTraukiu Paveikslus bile kokiu 

laiku ir visados gerai padarau. 
Reikalui esant Kreipkitės 

pas mane.
JONAS A. ANDRUŽIS, 

453a Broadvaj, S. Boston, Mass.

- - - a. -I

patį dalyką gavome korės- ■
pondenciją nuo kito pirma. 
Dvi to paties turinio negali
me dėti. Bet už parašymą 
vistiek ačiū.

Singeliui. — Apie vyte 
nedėsime. Nes nieko įdo
maus. Tai paprastas tam
sių žmonių gyvenimo būdas.

Ramybės mylėtojui.— At
sakymo "Varpučio mylėto
jui" nedėsime. Dėjome vie
nos pusės, dėjome ir kitos, o 
vietos žmonės, kurie daly
kus geriau žino, tegu spren
džia katroj pusėj teisybė.

Vestuvininkui.— Ginčytis 
be galo per laikraštį, kuris 
priklauso plačiai visuome-1 
nei, mes negalime leisti. Ti-| 
kime.’ kad į tamistos stato-: 
mus Vasiliauskui klausimus 
jūsų oponentas neatsakytų, ' 
vien tik naujų klausimų pri-1 
rašytų, dėlto reikėtų vėl 
duoti vietos ir taip butų be 
galo. Tas plačiai visuome
nei neneša naudos.

K. D
me, nes reikėtų visas parra- 
šyt taip kad originalo mažai 
kas beliktų. Grąžiname.

■i.— Eilių nedėsi-

I

Petras Valiulis
LIETUVIS KRLAUČIUS 

Siuva Visokius Rubus 
Vyrams ir Moterims 

Visokį Darbą Padarome 
PIGIAI.

Už gerumą darbo ir gerą Rūbo 
pritaikymą gvarantuojam.

TAIPGI PATAISOME, IŠVALO
ME IR PROSINAM SENUS.

Meldžiame lietuvių duot 
mums, o persitikrinsit 

bus skirtumas.
7 SHORT ST., 

LAWRENCE, MASS.

pasiūt 
koks

(13)

/S

šita knyga, parašyta kunigo G. Towsend Fox’o, 
išėjo dabar iš spaudos lietuvių kalboj. Todėl kas 
nori žinot, kodėl katalikų kunigai nesiženija, turė
tų ją perskaityt.

Knyga parašyta lengvai suprantama kalba, at
spausdinta ant gražios popieros ir paduota daug 
faktų apie kunigų celibatą. Pinigus galima siųst 
25c. įvyniojus į popierą ir įdėjus į prastą laišką. 
Adresą parašykit taip: 
"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS. j

COLUMBIA Gramafonas
I

'A «c

E

E

E

E

E

ŠOKIAI

2526

2527

2529

2530

2531

SŲGRIEŽTI ĮVAIRIOMIS ORKIESTROMIS
10 Inch 65c (Canada 85c.)

Prieš Aušrą. Valcas. Militariška orkiestra. 
Bangos. Valcas. Militanška orkiestra. 
Linksmybė. Polka. Militariška orkiestra. 
Išdykus Mergaitė. Polka. Militariška orkiestra. 
Alpų Ganyklose. Valcas. Sargybos orkiestra. 
Pavasario Sapnai. Valcas. Sargybos orkiestra. 
Ant Bangų. Valcas. Columbijos orkiestra. 
Kregždutė. Valcas. Columbijos orkiestra. 
Liuosnoris Medėjas. Maršas. Columbijos orkiestra. 
Vėliavos Nešėjas. Maršas. Columbijos orkiestra.

Prisiųskite $5.00, o likusius 13 dol. užmokėsite eks
presui Užlaikom visokius gramofonus su l_L— 
nuo 15 iki 500 dolerių.

Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.

Urbo n & Pilvinis,

esite efcs- c 
rekardais į

I
I

Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo 
176 HARRISON AVĖ- BOSTON.

i
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Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam tavoms jardais kitiems kostumeriškiems kriau
šiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

P. ŠIMKONIS,
48 MILLBURY STR.. WORCESTER, MASS.

r

Siutus ir kitokius

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam. kad Jus sučėdysit pinigą ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.

TAIPGI IšVALOM IR IšPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21013
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Chaldų Dievai
Parašė Iksas.

(Medega iš Ridpath’o "History of the World.”)

(Tąsa.)
Šitoj keistoj priešginybėj Veneros plane

ta buvo skiriama taip pat Ištarai, kaip ir 
Mylėtai, taip jog iš to paties šaltinio plau
kė & meilė ir sunaikinimas. Šitokią keis
tą nuomonę pas chaldus sutvėrė tos žvaig
ždės (Veneros) pasirodymas sykį vakaruo
se, kitą syk rytuose. Taip kaip Vakarų 
tautos praminė aušrinę žvaigždę Fosforu 
arba Liuciperium, o vakarinę — Hesperu, 
taip Chaldėjos lygumos astroliogai paskyrė 
tai pačiai žvaigždei dvi dievi: vieną Vaka
rų danguje, kitą Rytų. Ir nesunku išaiš
kinti, kodėl taip buvo. Pavasaryje atgyja 
visa gamta, o žiemai atėjus visa gyvybė ap
miršta ; ir sykiu su tomis permainomis Ve
nera permaino savo padėjimą ant dangaus. 
Prietaringiems žmonėms čia jau buvo aiš
ku kaip ant delno, kad gyvybės atgijimas 
ir apmirimas turi būt arti surištas su tos 
žvaigždės pasirodymu ir išnykimu.

Kada šita žvaigždė iš dangaus išnykdavo, 
chaldai sakydavo, kad ji nusileido į Irkolos 
namus, jūrių bedugnėn. O tie namai buvo 
be išėjimo. Ištara šaukdavo: ”Vandenų 
sarge, atidaryk vartus, kad aš galėčiau 
įneiti. Jei tu neatidarysi, aš išlaužšiu tavo 
vartus ir išardysiu grotas; aš sudaužysiu 
tavo slenkstį ir išgriausiu duris.”

Mitai sako, kad sargas vartus visuomet 
atidarydavo, o Ištarai į apatinį pasaulį įnė- 
jus, jisai nuimdavo jai nuo galvos vainiką.

Paskui einant per ištisą eilę vartų nuo jos 
buvo nuimami kiti papuošalai. Iki perei
davo per septynerius vartus, nuo jos viską 
nuplėšdavo ir tuomet ją pavesdavo bedug
nių dvasiai Ninkigalui, kuris baisiai ją 
kankindavo.

Tuo tarpu viršuje pasaulis liūdėjo nebe
tekęs Ištaros, iki dievas Hėja paliepdavo 
Ninkigalui ją paleisti. Tuomet ją išmau- 
dydavo gyvybės vandenyje, atidarydavo 
septynetą vartų ir Ištara vėl pasirodydavo 
žemei: sugrįžta pavasaris.

Dievaitis Nebo.
Buvo pas chaldus dar vienas dievaitis — 

Nebo. Tas vardas paeina nuo žodžio nibba, 
kas semitų dialektuose reiškia pranašauti. 
Nes Nebo ir buvo pranašystės dievas. Jis 
atstovavo Merkuro planetą. Jisai pirmi
ninkavo žinojimo ir mokytumo srityje. 
Buvo manoma, kad jisai girdi iš tolo ir mo
kina žmones. Jis buvo vadinamas „Palai- 
kytojum” ir „Amžinai gatavu,” < 
žvaigždynų valdonu. * Tečiaus nežiūrint Imais ir pastatydavo altorių 

taip skambių jo titulų, Nebo buvo nedide- arba aukurą, ant kurio de- 
lis dievukas. Kartais jo vardas visai iš i gindavo vaisius, gyvulius ir 
dievų surašo išleidžiamas, arba dedamas i .^e
tarp mažesniųjų dievaičių.

Su Nebo pas chaldus pasibaigia visas pla
netinių dievų kataliogas.

Dievų pačios.
Sulyg chaldų tikėjimo kiekvienas dievas 

turėjo sau draugę arba žmoną, kuri padė
davo savo vyrui jo srities ribose viešpatau
ti. Dievo Hėjos žmona vadinosi Dav-Kina 
ir ji buvo taip pat tituluojama, kaip ir jis. 
Dievo Belo arba Bel-Nimrudo pati vadinosi 
Beltis. Ji buvo garbinama kaipo „Didžioji 
dieve” ir „Dievų motina.” Dievo EI žmona 
buvo vadinama Anata, Šamo—Anunita, 
Merodacho—Zir-Banita, o Nergalo—Nana.

dariškumas tarp žmonių 
pamažu augo, atsirado gru
pėse pagodojimas vieni kitų. 
Pagarbos supratimui išsi
vysčius primityviškam žmo
gui ne vien tik dvasios vai
dinosi akyse, pradėjo jis ma
žiau neapykantos ir daugiau 
pagodonės teikti svarbes
niems draugijos nariams. 
Labai gerbdavo karžygius. 
Numirus kokiam karžygiui 
laidotuvės būdavo nepapra
stos. Už jo didvyriškumą 
degindavo aukas, ir net pa
minklus statydavo ant jo ka
po. Gerbimas svarbesnių 
draugijos narių, arba kar
žygių, davė pradžią dievų 
garbininmui.

Bet numirus viršiausiam 
grupių vadui, kuris dar bū
davo žmonių gerbiamas, lai
dotuvės būdavo su didžiau- 

. . įsiomis iškilmėmis. Jo kapą 
0 ta*P£\ir' papuošdavo įvairiais gražu-

tvėrė kiekvienas supranta, 
kuris teisingai studijuoja 
priešistoriškus amžius ir pa
čią istoriją. Tokiu budu 
mes turime nenoromis pasa
kyti, kad žmogus sutvėrė 
Dievą, o ne Dievas žmogų.

Anupras Karalius.

Ar Dievas sutvėrė žmogų, 
ar žmogus Dievą?

Kodėl šitame dvidešimta- daug indomių knygų, kurio- 
me, turtingame mokslo ži- se skaitome, kad tų gadynių i 

•_ —------ i--- x ■ žmocnis buvo silnnn nrnt.fi

; Prie išsinarinimo ir jsipjovi—i 
Tuojau jtrink (H* Rkbterla 
PAIM-EIPELLER

Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir lettrv- 
nikų numylėtas naminis būdas 

Tikras tiktai su pažymėta mark* 
“ĮKĄRĄ"

25c. ir 50c. buteliuk** visom apUakoM wW 
Mačiai nuo

P. A D. RICKTER * CO.
74-SO WaaUn*toa Straat. New M. V.

'ištruko ir griebė jam pa 
čiam už gerklės.”

’Tš Meksikos nepareina 
jokios žinios ir kas tenai de
dasi, niekas nežino.”

Šitokiomis žiniomis kapi
talistų spauda kasdiena 
maitina Amerikos visuome
nės ūpą. Iš viso to matyt, 
kad kapitalistų spauda pro
vokuoja karę. Tik ta pro
vokacija begalo kvaila. Vie
na žinia prieštarauja kitai, 
vienas melas griauja kitą 
melą. Ir tas aiškiai parodo, 
kad Meksikoj to visai nėra, 
ką skelbia pasileidusi kapi
talistų spauda.

Gėdos tie melagiai neturi 
nė už skatiką!

Kapitalistų spaudos melai.
Niekas tiek nemeluos ir 

niekas neparodys tiek begė
diškumo, kiek kapitalistų 
spauda, kada ji nori iššauk
ti karę. Tą parodo dabar
tinis incidentas tarp Ameri
kos ir Meksikos. Keliatas 
meksikiečių andai perėjo 
rubežių ir atėję į artimiausį 
Suvienytų Valstijų miestelį 
pasigėrė ir iššovė keliatą 
kartų iš revolverių. Kapi
talistų spauda tuojaus pra
dėjo šaukti, kad „Vilią už
puolė Ameriką!” Tas Mek
sikos razbaininkas įsiveržęs 
su savo banditais į Su v. Val
stijų šalį, išžudęs daug žmo
nių, padegęs miestą ir pasa
kęs: „mirtis visiems ameri
konams !”

Laikraščiai muša ”extra” 
laidas, vaikai laksto gatvė
mis ir šaukia: „Karė su Me
ksika! Amerikos kariumenė 
vejasi banditus. Vilią jau 
apsuptas iš visų pusių ir iš
trukti negali!”

Kiek vėliau vėl šaukia:
„Vilią pabėgo!”
„Vilią organizuoja naujas 

banditų gaujas ir vėl darys 
užpuolimą ant Amerikos!”

„Vilią ketina užpulti Wa- 
shingtoną!”

„Carranza eina prieš Vil
ią!”

„Carranzos kariumenė su
sivienijo su Amerikos karei
viais ir dabar tai jau tikrai 
bus Viliai galas!”

„Vilią dingo kaip kampa
ras ir niekas nežino, kur jis 
yra.”

„Vilią stovi su savo kariu- 
mene tik 20 mylių nuo Ame
rikos rubežiaus ir kas va
landa gali užpulti.’’

„Carranza eina išvien su 
Vilią.”

„Amerikos kariumenė 
traukiama Meksikos pasie
nin ir bile valanda gali įsi
veržti Meksikon.” (O buvo 
rašyta, kad senai jau įsiver
žė.)

„Vilią skrenda rvtuosna.” 
”Villa pasislėpė kalnuose, 

kurie tik jam vienam tėra 
žinomi.”

„Žmonės matė Vilią jodi
nėjant ant juodo žirgo šia
pus rubežiaus!”

„Vilią arti mirties. Smau
giant jam du vyru, vienas

Laiškas i Redakciją'

S. Baracevičius
GRABORIUS.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Dideli palaidoju ui 145, mažą ai >1*.

Palaidoju visuose aplinkiniuos* sale* 
stuose.

Parduodu Paminklus ir Kvietka*. 
Užlaikau automobilius greitam so*4- 

i nešimui. Atsitikus reikalui nmldtta 
i kreiptis prie manęs, aš pribusiu gi ei 
i čiau, negu vietiniai graboriai, m* 
mano automobilius stovi visados aa* 
kelio.

S. BARACEVIČIA,
258 Broadway, So. Boston, Maa*. 

Telephone: So. Boston 839-J.

Gerb. Redakcija: —
Negalėdamas kitaip patir

ti teisybės, kreipiuosi per 
gerbiamą „Keleivį,,” tikėda
mas, kad skaitytojai tuos 
dalykus žinantieji duos at
sakymą.

Agentai skelbia, kad La
ke ir Mason pavietuose Mi- 
chigan valstijoje gyvena 
daugiau kaip 6000 lietuvių. 
Laikraščiuose tečiaus iš jų 
gyvenimo, apie jų kultūri
nį bei medžiaginį padėjimą, 
jokios žinutės niekad nesi
mato. Agentai skelbia, 
kad turi daug farmų su trio- 
bomis ir visu inventorium 
pardavimui. Kame priežas
tis, kad žmonės ten negyve
na? Tikros žinios apie tų 
ūkininkų gyvenimo sąlygas 
butų neišpasakytai naudin
ga žinoti daugeliui musų 
brolių.

Patįs tie ūkininkai te pa
rašo apie tai, o atliks didelį 
darbą, už ką daugybė žmo
nių butų dėkingais dėl leng
vai suprantamų priežasčių.

J. S.

Į tikėjo, kad jų numiręs va- 
1 das, kuris turėjo gana tvir
tą valdžią ant jų, pasilieka 
valdonu ir užgrabimame pa
saulyje. Papuolę į nelaimes 
jie melsdavo jo pagalbos, 
ypatingai prasidėjus kokiai 
karei degindavo dideles au
kas ir melsdavo jo, kad leis
tų jiems pergalėt priešą. Št- 
tokis vado garbinimas pa
gimdė šeimynos dievą.

Laikui bėgant ir besitę
siant šeimynos dievo garbi
nimui atsirado ankstybinė 
kunigija, kuri, sulig to laiko 
žmogaus supratimo, turėjo 
susinešimus su dievais. Len
gva suprasti, kad šitie tar- 
pirtinkautojai dėlei godumo 
ir puikybės stengėsi žmo
nėms įpasakoti, kad jie ta
tai kalbą, ką jiems Dievas 
prisakė. Dėlto žmonės, kad 
dievams įtikus ir nešė kuni
gams gausias dovanas. Kad 
daugiau pasinaudoti auko
mis, vaidylos išvystydavo 
žmonėse vis didesni fanatiz
mą, ir ant gerbiamų vadų 
kapų tapo pastatyti dievna- 
miai, kuriuose atsibūdavo 
aukų davimai ir dievmaldy- 
stė.

Išsivysčius dievmaldystei 
atsirado ir tikėjimiškos tie
sos. Tamsesni žmonės vi
suomet stengiasi prisilaiky
ti prie senų papročių; tą 
matome šiandien tarp fana
tiškų katalikų arba tautie
čių. Katalikų bažnytinės iš
kilmės atšviečia labai senus 
amžius. Įvykdinimas ko
kios permainos religijon pa
eina nuo to: ant kiek daug 
kunigai yra godus ir ant 
kiek tikintįs prisirišę prie 
tikėjimo. Šeimynos Dievo, 
aukų davimo ir meldimos 
forma, jeigu teikdavo nau
dą kunigams, kad patįs žmo
nės buvo fanatikais, tai tas 
pasilikdavo religijine tiesa. 
Tokiu budu tikėjimiškos 
idėjos ir senoviški mysteriš- 
ki papročiai, kurie prisidėjo 
prie palaikymo tikėjimo ta
po tiesomis. Kadangi kuni
gai aiškindavo, jog viskas 
paeina nuo Dievo valios, tai 
šeimynos Dievas tapo tiesų 
davėju, — žinoma, kad ir 
tvarkytoju pasaulio.

Plačiai protaujantis žmo
gus, susipažinęs su priešis- 
toriškais amžiais, negali ti
kėti, kad Dievas sutvėrė 
žmogų ir dagi yra jo teisė
ju. Tikėjimas į Dievą atsi
rado dėlei žmogaus tamsu
mo ir nesupratimo gamtos 
spėkų veikimo. Primityviš
kas žmogus būdamas be mo
kslo nepajiegia kovoti su to
mis aplinkybėmis, kurios 
įkūnija jam tikėjimą į dva- 

____ . ____—z s’as’ i pomirtinį gyvenimą, 
tįs vienijosi su kitomis. Šita Vien tik neišsiaišikinimas 
gadynę etnologas L. Morgą- gamtos apsireiškimų pnver- 
nas vadina pradžia barbari- Jaukmį žmogų padėti re- 
zmo laikų. Vienijimasis, ligi jai pamatą, 
grupių suteikė progą val-

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išpraai-I 

name senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
o nešiosi ir džiaugsies! 
Todėl, kurie norit pasisiūdini I 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO. 
278 Broadway, So. Bostea.

PROGLA*

Visiems Lietiniais
Geriausia Lietuviška rainkotų 

dirbtuvė, šimtai kostumerių ar
ba pirkėjų liudija, kad tai yra 
verta pagirimo. Pamėginkit ir 
patėmysit, kad lietuviai padaro 
daug geriau kaip žydai. Jei ne
galit būt patįs, tai pas mošų 
agentus užsakykit ar per laišku* 
rašykit, o mes sampelius prisių- 
sim ir paaiškinsim kaip primie- 
ruot reikia. Tą galit kožnas pa
daryt, nėra skirtumo kur jus gy- 
nat, mes siunčiam po visą Amo 
riką, užtikrinam visiems savo 
darbo ir tavoro gerumą ir pigu
mą. Nepamirškit kreiptis pa* 
lietuvį, ir patarčia kriaučisms, 
kad pareikalautų sampelių nuo 
musų, nes tai reiškia padidint sa
vo biznį; sampalai visiems uždy- 
ką. Adresuoki t pas (13)

So. Boston Relecoet Co.
S. PUTA Savininkas, 

344 Braadway,
So. Boston, Mass.

suprantami kaipo priežastįs 
viso blogo, kuris apsireikš
davo gamtoje įvairiose ko
kybėse ir pajiegose.” Žmo
gus gaudavo daug baimės 

i kada jam prisieidavo sap- 
'nuoti numirusį priešą, atsi
budęs net užrisdavo akmenį 
ant jo kapo; atsitikus nelai
mei numesdavo kaltę ant 
priešo vėlės, kuri tapo dva
sia viso blogo.

Kada žmogus tikėjo į nu
mirusių vėles, tikėjimas į 
užgrabinį pasaulį buvo neiš
vengiamas, ir prasidėjus ši
tam tikėjimui gimė religiji- 
nės apeigos.

Pomirtinį gyvenimą to 
laiko žmogus atsivaizdinda- 
vo panašiu žemiškam. Ko-

niomis, amžiuje, kur žmo
gaus protas pavergė gana 
tvirtas ir pavojingas gam
tos pajiegas, kurios gązdino 
musų prosenuolius, kaip tai 
žaibas ir griausmas, ir prie 
taip didelių pramonės maši
nų įtaisymų, kas nušviečia 
materializmo tikrumą yra 
minios žmonių, aklai tikin
čių į nebūtus viršgamtiškus 
daiktus? Jeigu paklausi jų, 
kodėl tiki į nežinomą Dievą, pajiegų. _______ r___ _
kada krikščionijos pajiegos, vertė jį manyti, jog yra kur-; .
verčiančios minias tikėti jų nors pasislėpusi tokia gyva kiame padėjime jis sapnuo- 
melams, žuvo mokslo juro- esybė, kuri veikia. Negalė- • ^av(? numirėlį, taip jis^ir^at- 
je, ir ji paliko tik sinonimas ' ......... ........................
nežinės, tai atsakys: dėlto 
tikiu, kad mano tėvai ir baž
nyčia taip mokina.

Tikėjimas į Dievą yra pa
pratimas, kuris gimė lauki
nių žmonių vaidentuvėse ir 
tapo perduotas vienos gent- 
kartės kitai. Tikėjimą žmo
nes palaiko iš nežinojimo ir 
instiktyviškos baimės. Ti
kinčiam žmogui likti laisva
maniu, kol da nepersitikri
nęs, yra sunku, nes jis, bū
damas nežinojimo pinklėse, 
mato du savo likimu: išsiža
dėti Dievo arba žengti am- 
žinan pragaran.

Šito straipsnio tikslu 
pirodyti, kaip žmogus 
dėjo tikėti į dvasias, po
mirtinį gyvenimą, ir į Die- 
vą; kad suprasti, jogei žmo
gus sutvėrė Dievą, o ne Die
vas žmogų; kad nenužemin
ti Dievo garbės, ir neišjuok
ti tikėjimo, bet pagelbėti ti
kintiems išsiliuosuoti iš to 
tikėjimo, ar nežinės kūdrų, 
kurios palaiko didžiausio 
nevalumo ir tamsumo domi
nikonišką rūmą, kurio eg
zistencija užtraukė baisiau
sias žmonijai nelaimes.

Kiekvienas, kuris yra su
sipažinęs su mokslo žinia, ir 
kokią didelę naudą suteikė 
žmonijai nenuoalsųs mok
slinčiai, turime pažvelgti, 
ką jie per nuolatinį tyrinėji
mą priešistoriškų amžių ga
dynių, surado apie žmogaus 
gyvenimą.

Tyrinėtojai primityviško 
žmogaus gyvenimo parašė

žmogus buvo silpno proto. 
Susidurdamas su įvairiomis 
permainomis ore ir ant že
mės, su trumpesniais ir il
gesniais apsireiškimų ir iš
nykimų tarpais, stebėjosi ir 
kartais būdavo baimės ap
imtas. Išlaukinių gamtos 
apsireiškimų įspūdžiai, pa
daryti ant jo, padarydavo 
jam susikrimtimą paeinan
tį nuo jam nežinomų gamtos 

Šitas silpnumas

I

I

yra 
pra-

damas suprasti gamtos pa- sivaizdindavo jo aplinkybes. 
!uegų tapo kūdikiu aplinkv- Kad dasiekti tą pasaulį, su-
i i • vi- , • * f lirrr m nnnmnnncI I bių. kurios valdė jį kaipo 
audruotos juros bangos ma- 

laivelį.
Ypatingai sapnai daug 

veikė ant primityviško žmo
gaus proto. Kuo jautresnių 
nervų žmogus, tuo daugiau 
sapnuoja. Tų gadynių žmo
gus tankiai sapnuodavo, kur 
jam sapnuose prisieidavo 
medžioti ir grumtis su prie
šais. Šitas jį vertė žiūrėti į 
sapnus kaipo į tikrus gyve
nimo atsitikimus. Taip ir 
prisisapnavimą numirusio 
kaimyno vertė manyti, kad 
ans tikrai aplankė jį. Tikė
jimas į vėles tokiu budu ne
išvengiamas laukiniam žmo
gui. Aplamai ir miegas bu
vo suprantama, kad dvasia 
apleidžia žmogų. Numirėlis 
jam rodės gyvena kaipo 
dvasia. Tuomet laukiniam 
žmogui matydavos vėlės u- 
peliuose, medžiuose ir ki
tuose elementuose. šitas 
aklumas įkūnijo žmogui ti
kėjimą į dvasią, kas ir yra 
religijos pamatu.

Tikėjimas į vėles atsira
dęs dėlei žmogaus proto sil
pnumo skaudžiai atsiliepda
vo ir ant jo gyvenimo. Her- 
bert Spencer sako: „primi- 
tyviškas tikėjimas yra tikė
jimas į numirusių dvasias, 
kurios nevos pereidavo į gy
venančius kunus, pagimdė

’ lyg jo nuomonės, reikėdavo 
atlikti ilgą kelionę, sausže- 
miu, vandeniu, arba kabin- 
ties augštais kalnais. Dėl 
kelionės numirėliui duodavo 
arklį jojimui, šunį vadova
vimui, ginklus dėl apsigini- 
mo, pinigų ir pasportą dėl 
apsisaugojimo. Numirėlį 
taipgi aprūpindavo maistu, 
gėrimais ir drabužiais, nes 
kelionė į užgrabinį pasaulį 
buvo sunki ir ilga.

Vienas mokslinčius pasa
kė, kad „žmogus yra sutvė
rimas prigimimo ir aplinky
bių.” Prigimimas padaro jį 
gyvunu, o aplinkybės išdir
ba jam likimą, sprendžia jo 
veikimus, idealus ir įtobuli- 
na papročius. Kovoti su ap
linkybėmis, kada mokslo ne
buvo, žmogus nepajiegė. 
Klaidingai jis suprato sap
nus, ir klaidingai į juos tikė
jo. Gyvenimo aplinkybės 
tvirtai jį laikė prie klaidų; 
ir žmogus ingijo klaidingą 
tikėjimą, prie kurio jis taip 
drūčiai prisirišo, kad net 
-UIE OĮSJĮOUI OUIBlUIĮSOpiAp 
žiuje minios žmonių nesigė
dija to kvailumo.
Tikėjimas į dievus prasidė

jo kada vienos žmonių gen-

i

I
I

. j jį* Mokinimas, kad Dievas
konvulsišką veikimą, bepro- džioms augti. Nors kiekvie-1 sutvėrė žmogų, yra neteisin- 
tystės ligas ir mirtį, ir, ši- na grupė atskirai gyveno, gas, nes niekas negali priro- 
tam tikėjimui besivystant, bet ji turėjo būti po prie- dyti kaip Dievas žmogų tvė- 
viršgamtiški veikėjai buvo glauda susivienijimo. Soli- rė, bet kaip žmogus Dievą

Anglų Gibraltaras esąs 
drūčiausia tvirtovė visam 
pasaulyje.

$

Iškepus 100 svarų jautie
nos lieka tik 67 svarai.

LMszkas D-ras M. Ziseim&
7 Parmeater St 
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit 1 aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir d iki
8 vakar*. Teleph. Richmond MSS-R

Sveikata

ŠITAS BRANGUS

Pristnsldt Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L. SO1, 208 N. Stfa Av*.. Chicago, IU„ U. S. A.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėt* 
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė........................................................................................................

Oatvė ir Noė

Miestas..............................

DYKAI
VADAS I SVEIKATA

» •

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; auo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje! Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos bustojimą gėdinimas] draugijos! Ar 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą! Tie svmptomai nurodo, kad jūsų kun** 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir svmptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių j jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrą. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypaė svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą Į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Valstija

nrnt.fi


S K B L EI VIS

Vietinės Žinins DU BROLIU ! Teatras. KEISTUTIS!’
v PENKIŲ AKTŲ ISTORIŠKA TRAGEDIJA

”Gabijos” Draugijos žymiausi artistai stato pirmu kartu 
South Bostono scenoj puikiausi lietuvių kalboj 

tos rųšies veikalą 
seredos vakarę,n Balandžio-April 

LIETUVIŲ SALEJE,
South Bostcn, Mass. 

įžangos Tikietas Pigus.

—

1

Bulotos prakalbose surinkta 
$378.00.

Balandžio 2 d. vakare mu- j 
nicipalio teismo salėje įvy
ko Bostono lietuvių visuoti
nas susirinkimas, sušauktas 
L.Š. Fondo. Žmonių susi
rinko virš 1,500 asmenų. 
Kalbėjo svečiai iš Lietuvos, 
pp. Bulotai ir Žemaitė.

Reikia pastebėti, kad ku
nigų triūsas ir gerklavimas 
draudžiant žmonėms nuo 
Bulotos prakalbų, niekais 
jiems nuėjo. Aukavo viso
kių pažiūrų žmonės, nema
žai aukavo ir katalikai, tik 
kunigijos vergai pabėgo 
lauk, kad nesušelpus alkanų 
savo brolių anapus vande
nyno. Rodos, ne tuos tam-, 
sius žmonelius ateitis turės 
teisti, bet tuos lietuvių tau
tos naikintojus, kurie Ro
mai tarnaudami iš žmonių 
milijonus išvilioja popieži- 
jos naudai, gi alkstančius 
lietuvius uždraudžia šelpti. 
Suaukauto išviso $329.00 L. 
Š. Fondan ir $49.00 ”Žiburė- 
lio” kason. S.

) 
i

H Gražiausių Dainų ir Naujausių >

I
i

Į 4 aktą įspūdingas veikalas is Amerikos 
Lietuvių gyvenimo.

Atvaidins L. S. S. 60-ta kp. aktoriai

8 Balandžio- April, 1916
DUDLEY OPERA HAUSE TEATRE.

113 Dudley st. Boston, Mass.
Pradžia nuo 8:15 vakare.

“DU BROLIAI,” vienok tėvo sūnys, bet ne vienoks jų 
likimas. Kodėl? I šitą klausimą gali atsakyt tik tie gy
venimo paveikslai, kokius šis veikalas prieš žiurėtojaus 
akis pastato. Tik tie įspūdingi gražus, baisės ir liūdni 
paveikslai išaiškina priežastisj kodėl viens tų brolių paky
la, kitas gi sulaukia baisiausio galo.

Ateikit pasižiūrėti nes tai puikiausia gvvenimolek- 
cija, kokią tas veikalas kiekvienam jį matančiam sutei
kiąs. Kviečia Rengėjai.

Kampas E ir Silvcr gatvių,
Prasidės lygiai 8-tą valandą.

Visus nuoširdžiai užkviečia atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai ant šio puikaus perstatymo ”G abi jos” Dr-ja

Sustreikavo gatvekarių dar
bininkai.

VVoburne, netoli Bostono, 
pereitoj subatoj sustreikavo 
100 gatvekarių darbininkų. 
Streikas kilo dėlto, kad 
kompanija pavarė iš darbo 
du darbštesnių unijos nariu 
ir darbininkams reikalau
jant nesutiko priimt jų at
gal. Sakoma, kad streikas 
galis apimti visą Naują An
gliją. -ifH

Mirė Šidlausko sūnūs.
Pereitoj subatoj mirė nuo 

pneumonijos Lietuvos šel
pimo Fondo kasieriaus p. K. 
Šidlausko dviejų metų su: 
nelis Edvardas. Tėvai labai 
nusiminę.

Sugavo prie pačios 
jaunikį.

Praėjusį panedėlį po No. 
30 Broadway, So. Bostone, 
buvo šitoks atsitikimas: 
Vienas lietuvis išėjo i dar
bą, bet nujausdamas, kad 
namie kažin-kas darosi, ne
užilgo sugrrįžęs atgal ir... 
rado prie pačios jauniki. 
Kilo skandalas. Jaunikis 
šoko su peiliu ir vienam 
žmogui, kuris norėjo ji su
laikyti, perpiovė ranką. Te
čiaus policija ji sugavo ir 
nugabeno belangėm Mote
ris taipgi areštuota. Ji prieš 
savo vyrą netik nesiteisino, 
bet dagi užsipuolė ant jo ir 
šaukdama: ”ko tu dabar čia 
parsivilkai!?” pradėjo jį 
spardyt, taikydama vis tarp 
kojų. Vyras už tai moterį 
apkūlė.

Šita porelė nesenai atvy
ko So. Bostonan iš Chicagos.

Mokesčiai pakilsią iki $24.
Vienas žinovas pranašau

ja, kad už 10 metų Bostone 
mokesčiai už namus ir kito
kį turtą pakilsią iki $24 nuo 
$1,000. Dabar nuo $1,000 
mokama $18 metams ir tai 
daugelis negali išsimokėti. 
Minėtasai ekspertas nurodo, 
jog apskritai Bostone kas 
metai pristatoma nuo $55,- 
000,000 iki $65,000,000 ver
tės naujų namų. Skaitant po 
$18 nuo $1.000, tas ir taip 
jau duoda miestui kas metai 
apie $1,500,000 vis daugiau 
mokesčių. Tai kur gi tie pi
nigai dingsta? Ogi demo
kratai išvagia.

Paskaitos.
Ketvergo vakare, 6 balan

džio, liet, socialistų svetai
nėje, 376 Broad\vay, bus la
bai indomi paskaita temoje: 
”Ar gali būti iDevas.” Skai
tys F. J. Bagočius. Ateikit 
visi, kurie tik trokštat iš
girst teisybės ir mokslo žo
di, kurio jus niekad negir
dėjot ir neišgirsit iš kunigų 
lupų.

Socialistų svetainėje, 376 
Broadway, vakarinė moky
kla kas pėtnyčia atdara vi
siems dykai. Mokinama an
gliškos kalbos, rašybos, pi- 
Hetystės ir Lt. Naudokitės.

PARSIDUODA FOKNIČIAI.
Parsiduoda penkių kambarių ra- 

Į kandai, da mažai vartoti, už pigią 
i kainą. Kreipkitės šiuo adresu:

J. AI DU KAS,
1198 C str., So. Boston,- Mass.

KAM DIRBTI PAS KITUS.
: kad geriau galima nusipirkti savo 
, biznį ir daugiau pinigų uždirbti ir 
lengviau pragyventi. Dabar gera 
proga nusipirkti Lietuvišką Restora- 

i viją lietuvių apgyventoj vietoj ant 
didelio stryto; biznis gerai išdirbtas, 

: parsiduoda už labai žemą prekią. 
kreipkitės po šiuo adresu:

204 W. BROADWAY.
SO. BOSTON.I

"Valkata.”
Subatos vakare 1 d. balan

džio Staughtono Suv. Lietu
viškų Dr-jų rūpesčiu atvai
dinta So. Bostono Lietuvių 
salėj IV-riu 
"Valkatą.” 
kai rolėms 
riant Zigmą, jauną oficierių, 
kurio typas biskį rolei netin
ka. Bet visi artistai tikrai 

} gerai lošia, išsikriant J. Pet- 
rukaitį, kuris biski permažai 
persiėmęs "Valkatos” role. 
Jo rolė yra svarbiausia ir sy
kiu gana komiška, neatsa
kanti gestai tą komiką su
darko. Veikalas geras ir 
atvaidinta gerai. Bet delei 
bostoniečių nežinojimo apie 
rengimą čia šio vakaro, pu
blikos atėjo visiškai mažai, 
taip kad rengėjams bus 
nuostolių. Pelnas buvo ski
riamas Staughtono Liaudies 
Namo pastatymo reikalams.

Daugelis bostoniečių, ku
rie čia veikalą matė ant sce
nos, mano, kad verta butų 
antru kartu veikalą pasta
tyti geriau ji išgarsinus.

(14)

EXTRA! EXTRA!
Barzdų Skutinyčia parsiduoda.

Ks pinigų turite, skubinkite pirkt, 
vieta gera, biznis išdirbtas per 13 
metų. 6 skutomi krėslai; pinigą pa
darom $70—80 per nedėlią! Savinin
kas turi išvažiuoti Į šiltus vandenius 
gydytis taip kaip daro kunigai ir kiti 

. dideli žmonės, todėl naudokitės ta 
(proga. (13)

GALINIS BARBERIS VIDURINIS, 
224 Broadvay, So. Boston, Mass.

aktų dramą 
Artistai typis- 
parinkti, išski-

REIKALINGAS 
APTIEKORIUS.

Atsišaukit tuojaus tokie, 
kurie moka anglišką kalbą.

Daly’s Aptieka,
18 Broadway,

So. Boston, Mass.

R. SAHLITZ
SPECIAL JUSTICE of the PEACE 

NOTARY PUBLIC.
Latvys, kalba Rusiškai ir Lietuviškai. 
Su visokiais reikalais galima kreiptis 

vakarais. (14)
2 ROMAR TERRACE

Ineit nuo Cedar Street, 
ROXBURY, MASS.

Tel.: Rosbury 4373-R.

_______
Pataisymas.

Mums buvo pranešta, kad 
3 Labdarystės Dr-jos fėruose 
’ i "Jaunimo Ratelis” laimėjo 
7 pirmą dovaną — bačkutę.

Rado upėj žmogų.
Charles River upėj, ties 

Waltham miesteliu, policija 
rado negyvą žmogų. Lavo-i _ _
nas matomai ilgai jau upėj Dabar iš "Jaunimo Ratelio” 

mums praneša, kad toji do
vana buvo ne bačkutė, bet 
”Jaunoji Lietuva.”

Turėk Savo Namą!
Kam mokėt brangias randas namų 

savininkams, kada už tuos pinigus 
gali nusipirkt savo narna. PER PA
SKUTINIUS DU METU MES PAR. 
DAVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS, 
apie už pusę milijono dolerių vertes, 
ir jie visi užganėdinti

Dabar mes turime daugybę gerų 
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų. 
Tik biski Įmokėk ir turi savo namą!

Mes parupinam taipgi pirmą ir 
antrą paskolą, duodame statymams 
(construction) paskolą ant lengvų iš
lygų ir žemo nuošimčio.

Musų patarimas dykai. Kalbame 
liet oriškai.

JOHN A. SMITH & CO.
(Real Estate Eschange) 

18 TREMONT ST.. Room 323.
BOSTON, MASS.

mirko, nes jau taip apipu-i 
vęs, kad sunku ir pažinti.

Ateinančios subatos vaka-! 
re, 8 balandžio, LSS. 60-ta 
kuopa statys scenoje ketu
rių aktų veikalą ”Du Bro- 
liu” Dudley Opera Ilouse te
atre, 113 Dudley st., Bosto
ne. šis veikalas gyvai at
vaizdina musų pačių gyve
nimą šioje šalyje.

Naujos prieplaukos.
East Bostone valstijos lė

šomis statoma dvi naujos 
prieplaukos. Sakoma, kad 
bus tai didžiausios prieplau
kos pasaulyje.

Bažnyčioj nusižudė žmogus.
Everett miestelyje, netoli 

Bostono, žmonės rado gazu 
užtroškus} bažnyčios prižiu-

Ateinančią nedėlią. 9 die
ną balandžio, 7:30 vai. vaka
re liet, socialistų svetainėj' 
bus puiki paskaita. Skaitys rėtoją Fredą Whitney. Val- 
d-ras F. Matulaitis. Įžanga džios daktaras pripažino, 
dykai. Atsilankykit visi! kad Whitney yra papildęs 

Komisija, savžudystę.
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MANO TAUTIEČIAMS:

EILIŲ KNYGA

.1

Papuošta daugeliu spalvuotų 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 knygyną minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI. 

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

Mano Tautiečiams:
Turiu už garbę pranešti savo 

skaitlingiems draugams ir abel- 
nai visuomenei, jog aš dabar 
darbuojuosi su garsia drabužių 
firma HARRISON COMPANY 
ant Washington st., kertė Beach 
st. Po ilgmetinių, sunkių ir ne- 
nuoalsių pastangų pagaliaus 
man pasisekė atsiekti savo tiks
lą ir įneiti į prakilnią vertelgys- 
tės įstaigą. Kadangi mano dar
bo pasekmė priklauso grynai 
nuo paramos mano žmonių, to
dėl aš pasitikiu, kad jus duosite 
man progą visame kame patar
nauti Jums.

Todėl aš kviečiu visus savo 
draugus ir tautiečius atsilankyti 

i_______ ,_______________ ’ * _ . Parem-
dami mane jus prigelbėsit man pakilti augščiau toj firmoj, 
kurią aš turiu sau už garbę reprezentuoti. Dėkavodamas 
mano seniems ir brangiems draugams už seną paramą ir __ _ . - __. . i*_ __ ~ _ atmintina

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS.
pas mane, o aš užganėdinsiu visus kuonogeriausiai.
c___ _____ .. . —
kurią aš turiu sau už garbę reprezentuoti.

pasitikėdamas tolimesnės jų atminties, aš pasilieku, Jūsų 
nužemintas tarnas JUOZOS ZUPKAUSKAŠ.

Ši didelė drabužių, aprėdalų ir če- 
verykų firma. Harrison Company 
yra plačiai žinoma visoj Naujoj 
Anglijoj, kaipo teisinga Įstaiga ‘r 
užlaiko gerą tavorą. Mes pilnai 
gvarantuojam kiekvieną daiktą, o 
pinigai bus tuoj sugrąžinti, jei 
kas pasirodytų neatsakančiu. Ge- 
umbės mus drabužių yra garsios. 
HARKO drabužių išdarbio, veltos 
vandenyj, kas palaiko jų fasoną, 
ir nesiraukšlėja. Harko siutai ir

overkotai yra visi rankomis siūti 
ir lygus kostumeriškų kriaučių 
darbui.

Harko siutai vyrams—jauniems 
vyrams— $12.50 iki $25.00.

HARKO pavasariniai paletonai 
nuo $9.75 iki $20.00.

Pas mus randasi puiki sakrova 
vyriškų aprėdalų ir skrybėlių, ir 
garsus Packard čeverykai $4.00 ir 
$5.00. Kiti čeverykai $2.50 iki 
$3.00.
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PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia i siųst ”NIoney Orderiu/’popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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______________ - ■ . __ _______________________________________________ 1
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Harrison Company
662-672 WASHINGTON ST.

COR. BEACH

,į Telephone: Back Bay 4200
DAKTARAS

if Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
■) Valandos:

Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421, 

ji Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

o-

O ERA NAUJIENA
Visados būt linksmus negalime, tad bukime 

linksmus nors ant švenčių, o tą progą visados 
Jums padaro M’ILLIAM ZAKON.

JV« ŽINOT. KAD MES UŽLAIKOME Di- 
DžIAUSĮ SKLODĄ GERIAUSIŲ GĖRIMŲ.

Kinjaky, Vjny, hrdeliy, Ruginės, 
Romo, Rusiško šnapso ir lt.

Velykoms mes padarome Specijalj Nupigi- 
ginimą, t. y. 6 Bonkos gerų gėrimų, paveizdan: 

ZAKON XXXX RYE ........
ZAKON PRIVATE STOCK 
PORT VYNO .......................
NALIFKA .............................
NEW MARKET CLUB .. 
IMPERIAL COGNAC ....

$1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Viskas sykiu $6.00
Ant Velykų atiduodame už $5.00.
Dėl stokos vietos visko surašyt egalime. to

dėl kurie norite daugiau, reikalaukite Price 
Listo. Mes nusiunčiame visokius užsakymus 
i visus apielinkės miestus ir valstijas Mass- 
Maine, \ ermont ir Connecticut per ekspresą į 
namus. Todėl kuriems pertoli užeiti ypatiš- 
kai, užsisakykite per laišką, o mes prisiusime.

WILLIAM ZAKON & CO.
įl 21 Cross St.. *afnPas Endcctt.Boston, Mass.>».......... —-------- —---- --- ----------------

I
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M. ANDRIUŠIUTĖ,
(Andrews)

MOTERIŠKŲ BUBU SIUVĖJA.

Į
I

I
*

I r. M ATKUS
Geriausias Lietuvio 

| SALONAS IR RESTAURACIJA, 
i i Sveiki geriausios rųšies gėrimai £ 
■■ ir užkandžiai. Patarnavimas prie- * 

lankus. T
7 5 Parankiausia Lietuviška užeiga. * 
H J. MATHUS J 
h 342 Broadway, So. Boston, Mass. J

TeL: 2787-J.

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai. 
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7
8 vakare.

321 HANOVER STREET. 
BOSTON, MASS.
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AFTlEKĄ 
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar _ 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. < 
Gyduolių galite gauti, kokias tik $ į. 
pasaulije vartoja, taipgi visados t 
randasi lietuvis aptiekorius. < į 

Galite reikalaut ir per laiškus, i į. 
o mes per ekspresą gyduoles at- < f 
siusime. į į

EDVARD DALY, Satininkas f 
18Broaiwaj, Sa. Boston. į i

Galite reikalaut ir per laiškus, ? • 
o mes per ekspresą gyduole® at- S i 

_ siųsim *■so. boston. mass.

Nelauk vasaros, nes tąsyk busime 
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius 
drabužius dabar, kada galim greičiau 
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi aš turiu ir gatavų dresių vi
sokios mieros ir kainos prieinamos., 
324 E STR., kampas Broadway.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA

JTr. Clemens Radurha. 324 Palmer st.. Detroit. Mich.. var
tojo Severos Vaistą Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir štai ką jisai parašė mums: “Aš sirgau dauęiaus 
negu pusantrų metų. Paskui aš sužinojau apie šį vaistą ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
serga nuo inkstų.’’

Kiekvienas gali būti 
Fotografistu.

Ką-tik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių 
kalboj knyga, iš ku
rios kiekvienas gali 
lengvai išmokti foto- 
grafystės amato. Pri- 
siųskite $1, o gausite 
šitą knygą. Siuntimą 
apmokame. Adresuo-

' kitę: (17)
NORTH END PHOTO CO. 
Selkirk Are., Winnipeg Mon.,

Canada.
376

SI

Telefonas, Dickinaon 3995 M

Dr. Ignotas Stankus,
1210 S. BroadSt. Philadelphia,Pa.

Nuo 9 iki 11 rito 
OFISO VALAKUOS .. 2 . 4 popiet.

,. 7 .. 8 vakaro
NEDELIOMIS •’ « • ’ ’ rito .____  .. 1 .. 4 po p>et.

85

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
lęs dėlei inkstų netvarkos, ir todėl imkite

Severa’s Kidney and Iiver 
Remedy (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe

nims) kad pasiekus kelio į sveikatą. 
Ligą nurodo inkšti; arba pūslės už
degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumu inkstuose, gelt 
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
TTyi ».x—♦♦   _ papmtai eina rret» m inkstu liromia, UZKieLdlUftaS irbd p»celb#jus irydyme. SEVEBOS

GTVYBR8 BALZAMAS (Serera's Ba!sam 
of Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 eentij Ir $1.00.
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.

Savo aplietoje reikalaukite Severo* Vaistų. Jeigu Jtr) aptieka ju netu
ri, tai atsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, Iowa

BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE. 
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo SI.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bebro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 

Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvaininimo vidurių 50 c.

Gyduoles nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c. 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c 
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

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

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, 
kad visame bos sąžiniškai patarnauta.

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jum ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

KCim Al ICK AC 226 broadway.. OlULnUvIYnv kampas c str. 

S0. BOSTON, MASS.

1

i

•M—MO*




