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Netikę keliai sustabdė mušius Lietuvoj ir Lenkijoj. Vokiečiai sutraukė dabar dideles spėkas Belgijon ir nori prasilaužti per 
sąjungininkų pozicijas, linkui francuzų miesto Colais. Tuo tikslu jie naudoja nuodingas bombas. Dardanelius sąjungininkai 

ima nuo vandens ir nuo sausžemio. Lenkija visiškai išpustyta. Vokiečiai neteko jau 1.800,000 kareivių.
Šis "Keleivio” numeris tu

ri 16 puslapių. Kaina 5c.

Iš kares lauko.
VOKIEČIAI ŠLUOJA 

SAVO PRIEŠUS.
Užėjus pavasariui, Lietu

voj ir Lenkijoj žemė taip 
praskydo, kad karė tenai 
pasidarė beveik negalima. 
Todėl vokiečiai paėmė iš čia 
daug savo kariumenės ir di
delėmis spėkomis užpuolė 
priešus vakaruose. Jau an
tra sąvaite kaip Ypro apie- 
linkėj, Belgijoj, siaučia bai
sus mūšiai. Vokiečiai ver
žiasi prie Ypro miesto, ku
ris paskui galėtų būti jiems 
raktu į francuzų pajūrio 
miestą Calais, kurį jau keli 
mėnesiai atgal vokiečiai 
bandė paimti ir paklojo 
150,000 savo kareivių.

Dabar vokiečiams sekasi 
gerai. Sakoma, kad prie 
šito užpuolimo vokiečiai se
nai jau rengėsi ir gerai pri
sirengė. Jie turį sutraukę 
čia apie 500,000 kareivių ir 
daug kanuolių. Visųpir- 
miausia jie čia užpuolė pen
kių mylių ilgio apkasus, ku
riuose stovėjo francuzai, 
anglai ir belgai. Negalėda
mi kitaip išmušti priešinin
ką iš pozicijų, vokiečiai pra
dėjo mėtyt bombas, kurios 
išduoda nuodingus gazus. 
Nuo tų gazų kareiviai pra
deda tuojaus vemti, prade
da tąsyti vidurius, graužti 
akis ir noroms nenoroms 
reikia bėgtu Ir tokiu budu 
vokiečiai paėmė pirmutines 
priešininko pozicijas. Pas
kui jie žengė ir toliaus. Už
ėmė Lizerne miestą, paėmė 
nelaisvėn 2470 francuzų ir 
anglų, užgriebė 35 kanuoles 
ir daug kulkasvaidžių.

Vėlesnės žinios praneša, 
kad vokiečiai paėmė dar 1,- 
000 anglų nelaisvėn, užėmė 
St. Julien ir Kerseleare so
džius ir priėjo jau ant 4 
mylių prie Ypro. Ties St. 
Julien anglai buvo sugrįžę 
ir bandę savo poziciją atsi
imti, bet buvo atmušti su 
dideliais nustoliais.

Karščiausia kova ėjo dėl 
kalno No. 60, nuo kurio ga
lima valdyti visą Yparo a- 
pielinkę. Po baisios skerdy
nės kalnas pasiliko visgi an
glų rankose. Londono kri
tikai sako, kad pakol tas kal
nas bus sąjungininkų ran
kose, vokiečiai Ypro nepa
ims.

VOKIEČIŲ ANTPUOLIS 
JAU SULAIKYTAS.

Paskutinės žinios iš karės 
lauko sako, kad smarkus 
vokiečių antpuolis, kurio ti
kslu buvo prasimušti apie 
Yprą per sąjungininkų ei
les, likos jau sulaikytas. 
Nuostoliai iš abejų pusių 
esą baisus. Vokiečiai sako, 
kad per šitą antpuolį jie pa
ėmė išviso 5000 belaisvių ir 
45 kanuolių.

DAR APIE PRZEMYSLIO 
GROBĮ.

Rusam teko 123,006 belais
vių ir 900 kanuolių.

Iš Petrogrado praneša
ma: "Visi belaisviai iš Prze- 
myslio dabar vežami Rusijos 
gilumon. Išviso jų yra 9 
generolai, 2,307 oficieriai ir 
113, 890 kareivių. Beto da 
tvirtovėj yra 6,800 ligonių 
arba sužeistų, kurie taipgi 
turi būt priskaityti prie be
laisvių, bet dabar jų da ne
galima vežti, todėl jie pasi
lieka tvirtovėj, pakol pas
veiks. Jiems prižiūrėti

A 1&1&. Amariran Pr

* Tauragės miestelio griuvėsiai. Tauragė stovi prie pat Prūsų rubežiaus, Kauno gub. 
Dabar Tauragė vokiečių rankose.
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KANADIEČIAI KARŠTOJ 
UGNYJE.

Kanados kareiviai, kurie 
išvažiavo su Anglijos ka- 
riumene kariauti prieš vo
kiečius, pereitoj sąvaitėj 
Belgijoj, Ypro apielinkėj 
pateko į karštą ugnį ir sun
kiai nukentėjo. Pagaliaus 
jiems prisiėjo bėgti ir palik
ti vokiečiams 4 savo kanuo
les. Keliom valandom jie 
sugrįžo atsiimti savo ka
nuolių ir vokiečiai vėl pasi
tiko juos mirtinga ugnimi. 
Tečiaus nežiūrint sunkių 
nuostolių, kanadiečiai atsi
ėmė savo kanuoles ir da pa
ėmė keliolika vokiečių ne
laisvėn, tų tarpe vieną pul
kininką.

JAPONIJA RENGIASI Į 
KARĘ SU K YNAIS.

Kaip rodos, tai karė tarp 
Japonijos ir Kynų neišveng- 
tina. Japonija įteikė Kynų 
valdžiai savo reikalavimus 
ir davė 3 dienas laiko atsa
kymui. Tuo tarpu jau 
300,000 Japonijos kareivių 
sutraukta prie Port-Arturo, 
kad ultimatumo laikui pasi
baigus tuojaus butų galima 
įsiveržti Kinijon

MUŠIS TARP LIUDVINA
VO IR KALVARIJOS.
Iš Petrogrado praneša

ma, kad tarp Liudvinavo ir 
Kalvarijos, Suvalkų guber
nijoj, vėl buvo mušis. Iš 24 
į 25 balandžio naktį apie 1,- 
000 vokiečių buvo užpuolę 
ant rusų pozicijų, bet leng
vai buvo atmušti ir turėjo 
bėgti betvarkėj.

VOKIETIJA NETEKO 
JAU 1,800, 000 KA

REIVIŲ.
Francuzų valdžia aps

kaito Vokietijos spėkas ir 
nuostolius taip:

Ramybės laiku Vokietijos 
armija susideda iš 25 kor
pusų (korpusas — 40,000 
kareivių). Kada karė pra
sidėjo, vokiečių generalis 

tvirtovėj palikta 229 austrų' štabas nutarė sutriuškinti 
gydytojų ir mielaširdystės i francuzų armiją didelėmis 
seserų. . - i spėkomis, todėl jie darė vis-

"Paimta Przemyslio tvir-lką, kad pastačius kuodi-
tovėj daugybė karės įtaisų | džiausią armiją. Ir iki spa- 
tebėra da nesuskaityta, bet lių mėnesio Vokietija pas-
galima tiek pasakyti, kac 
mums teko suviršum 900 ka- 
nuolių ir kas diena atran
dam vis naujus amunicijos 
sandelius. Daug kanuolių ir 
šautuvų austrai suvertė u- 
pėn. Mes rengiamės pas
kandintus ginklus ištrauk
ti.”

PAĖMĖ 1,600 FRANCUZŲ 
IR 17 KANUOLIŲ.

Francuzijoj, Meuse pau
pio kalnuose vokiečiams pa
sisekė vienoj vietoj užduoti 
francuzams smarkų smūgį. 
Į pietvakarius nuo Combres 

1 vokiečiai prasimušė per ke
lias francuzų eiles ir užėmė 
jų pozicijas. Naktį francu
zai bandė savo pozicijas at
siimti, bet buvo atmušti su 
dideliais nuostoliais. Šitam 
susirėmime vokiečiai paėmė 
nelaisvėn 1,600 francuzų ir 
17 kanuolių.

AUSTRAI BELAISVIAI 
PETROGRADE.

Vienas korespondentas 
rašo, kad su belaisviais ru
sai apsieina gana gerai. Per 
Petrogradą kasdieną beveik 
gabena belaisvius iš Prze- 
myslio. Pribuvus Petrogra- 
dan, jiems aprodo gražesnes 
gatves, namus, o paskui ve
ža toliau.

ANGLIJOS NUOSTOLIAI
— 139,347 KAREIVIŲ.

Anglijos karės sekreto
rius pranešė parliamente, 
kad nuo karės pradžios iki 
11 balandžio Anglija neteko 
139,347 kareivių.

I

KARPATUOSE BUS DI
DELIS MUŠIS.

Kaip buvo jau rašyta, iki 
šiol Karpatų kalnuose ru
sams sekėsi. Nors po va
liai, bet visgi jie ėjo pirmyn. 
Jie perėjo jau daugiau, kaip 
dvi trečdali kalnų. Ypač jie 
padarė didelį

LENKIJA VISIŠKAI IŠ
PUSTYTA.

Nuostolių padaryta už 
$500,000,000; namų su

naikinta 5,500.
Bostono "Globė” gavo iš 

Berlyno korespondenciją, 
■ kur, pasiremiant Berlyno

žingsnį pir- laikraščių žiniomis, aprašo-
myn susilaukę Przemyslio i ma dabartinis Lenkijos sto-

tatė abejuose karės frontuo
se 61 korpusą, arba 2,440,- 
000 kareivių.

Spalių mėnesyje Vokieti
ja pagamino da 7 korpusus, 
o sausio mėnesyje, š. m., vo-. 
kiečių ant karės lauko buvo 
jau 69 korpusai arba 2,760,- 
000.

Įvairus dokumentai liudi
jo, kad sausio viduryje vo
kiečių nuostoliai abejuose 
karės frontuose siekė jau 1,- 
800,000 kareivių. Prie to da 
nepriskaityti nuostoliai iš 
paskutinių mūšių Lenkijoj 
ir Lietuvoj, kur taipgi daug 
vokiečių žuvo. Padėkime, 
kad iš tų 1,800,000 vokiečių 
nuostolių, prie kurių prik
lauso ne vien užmušti, bet 
sužeisti ir paimti nelaisvėn, 
pusė milijono pasveiko ir 
vėl sugrįžo ant karės lauko, 
tai visgi ir tuomet da per 6 
mėnesius Vokietijos nuosto
liai bus 1,300,000 kareivių. 
Dabargi suėjo jau 9 mėne
siai karės, todėl šita skaitli
nė vėl turėtų būt padidinta.

Iš viso gi nuo karės pra
džios Vokietija pastačiusi 
prie ginklo jau 4,000,000 ka
reivių, bet ne visi jie ant ka
rės lauko; kiti tvirtovėse, ki
ti saugoja geležinkelius, ki
ti tvarką daboja.

AMERIKOS OFICIERIAI 
GRĮŽTA.

Europos karei prasidėjus 
tenai išvažiavo daug Ame
rikos oficierių pasimokinti 
tarės meno. Dabar Ameri
kos valdžia liepė visiems sa

vo oficieriams grįžti namo 
ir jie jau atvažiuoja.

apgulimo armijos. Bet pa
staromis dienomis veiki
mas Karpatuose lyg ir ap- 

įsistoja. Būna tik smuĮUųs 
susirėmimai. Rusai sako, 
kad jiems reikia susitvarkyt 
naujai užimtose pozicijose. 
Tuotarpu vokiečiai su aus
trais skubiai organizuojasi 
į naujas grupas ir rengiasi 
netikėtai užpulti ant rusų 

nesitiki. Vokiečiams ir aus-j 
trams atėjo Karpatų fron- 
tan jau sunkių kanuolių.

VOKIEČIAI PASKANDI
NO 50 PREKINIŲ 

LAIVŲ.
Generalis Anglijos kon- 

sulis Amerikoj paskelbė, 
kad nuo naujų metų iki 17 
kovo vokiečiai paskandino 
Anglijos pakraščiuose 36 
prekinius laivus, su kuriais 
žuvo 82 žmonės. Iš viso gi 
per tą laiką Anglijon at
plaukė 8220, išplaukė 7629 
laivai.

Daugiausia nuostolių vo
kiečių submarinai pridarė 
nuo 11 iki 17 kovo, nes į tas 
6 dienas paskandino 12 lai
vų, su kuriais žuvo 16 žmo
nių.

Tarp paskandintų laivų 2 
laivai buvo švedų, 3 norvegų' 
ir 2 amerikiečių; kiti anglų.

BLOKADA AFRIKOS 
PAKRAŠČIUOSE.

Balandžio 24 d. sąjungi
ninkai uždėjo vokiečių Afri
kos pakraščių blokadą. Da
bar vokiečiai jau negali nie
ko tenai parsitraukti, nė iš
siųsti. Blokada traukiasi 
200 mylių ilgio pakraščiu.

vis. "Išpustymo paveikslas 
toks baisus, kad žodžiais 
sunku jis apipasakot," sako 
korespondentas. "Daugiau 
kaip 5,500 namų guli griu
vėsiuose, tūkstančiai kai
miečių be maisto ir pastogės 
gyvena žemėn įsikasę, ur
vuose, ir niekur negalima 
gauti jokio darbo. Tai to-
kios žinios ateina iš rusų 

tokioj vietoj, kur jie visai Lenkijos.
I "Kaip matyt, tai rusai 
bėgdami prieš ateinančius 
vokiečius Lenkijoj elgėsi 
negeriau, kaip Prūsų Lietu
voje. Po jų pasiliko tik 
griuvėsiai ir krūvos pelėnų. 
Išpustytoj Lenkijoj dabar 
gręsia ligos ir badas yra ne
išvengiamas.

"Kaimiečiai pasidarė vi
sai bešališki linkui savo li
kimo ir net bandyt nebando 
taisyt sugriautus savo na
mus arba sėti kokius nors 
javus, kuriems atėjo jau lai
kas. Vidutinio amžiaus vy
rai visi paimti kariumenėn 
arba užmušti, pasiliko tik 
moterįs, seni vyrai ir vai
kai. Tie apie nieką nesirū
pina, nes vistiek nesitiki gy
vent.

"Karės yra apimti trįs 
Lenkijos ketvirtadaliai ir 
nuostoliai apskaitomi į 
$500,000,000. Rusai besi
traukdami atgal išsivarė su 
savim visus gyvulius. Neli
ko nė vieno arklio, nė vienos 
karvės. Besitraukdami at
gal rusai naikino viską ma
tomai dėlto, kad nepalikus 
nieko vokiečiams."

BEDARBĖ OLANDIJOJ.
Olandijos darbininkų u- 

nijų sąjunga praneša, kad 
Olandijoj dabar pusė žmo
nių nedirba.

RUSAI VĖL KAIZERIO 
ŽEMĖJ.

Pereitoj sąvaitėj rusų rai
teliai vėl įsiveržė į Prusus ir 
joja linkui Klaipėdos, iš kur 
nesenai vokiečiai juos išvi
jo.

VOKIEČIAI KARIAUJA 
NUODAIS.

Francuzai ir anglai kalti
na vokiečius labai barbariš
kam pasielgime. Sakoma, 
kad pereitą ketvergą, 22 ba
landžio, Belgijoj, Ypro apie- 
pielinkėj, kada vėjas putė 
nuo vokiečių ant francuzų, 
vokiečiai pradėjo mėtyt 
nuodingas bombas. Tos 
bombos sprogdamos sklei
džia tokius gazus, kurie ap
sunkina kvėpavimą, verčia 
kareivius sunkiai vemti ir 
per dvi myli už apkasų ėda 
akis; tie gazai tokie stiprus, 
kad patįs vokiečiai turėjo 
pusėtinai palaukti, pakol jie 
galėjo užimti apleistas fran
cuzų pozicijas. Haagos nu
tarimas vartojimą tokių 
bombų draudžia, bet vokie
čiai to nepaiso.

TURKIJAI PRANAŠAU
JA BADĄ.

Dabar Turkijoj duona la
bai pigi ir užtektinai jos y- 
ra, nes pereitoj vasaroj la
bai gerai užderėjo javai. 
Bet ateinančiai vasarai la
bai mažai įsėta ir todėl Tur
kijai pranašaujama visuoti
nas badas.

TURKŲ POLICIJA SKER
DŽIA ARMĖNUS.

Londone gauta žinių, kad 
turkų Armėnijoj, Aržiškale 
ir Sukam miestuose policija 
įtaisė armėnų skerdynę. Ar
mėnai yra katalikai, todėl 
turkai jų baisiai neapken
čia. Išplėšta veik visi ar
mėnų namai ir išžudyta 
daug žmonių. Turkų poli
cija šitą pogromą vadova
vo.

SĄJUNGININKŲ KA- 
RIUMENĖ JAU ANT 

GALIPOLI.
Sakoma, kad 20,000 są

jungininkų kariumenės išli
po Turkijoj ant Galipolio 
pussalio, kad padėjus laivy
nui laužties per Dardane
lius. Mat pasirodė, kad ne
turint kariumenės ant saus
žemio. laivynas Dardanelių 
neįveiks.

ITALIJA KARĖN NESI- 
KIš.

"Italija šiton karėn visai 
nesikiš. Laikydamosi nuo
šaliai ji laimės daug dau
giau, negu prisidėjus prie 
vienos ar kitos pusės.” 
Taip pasakė vienas augštas 
Italijos valdininkas.

PRŪSŲ LIETUVA SU
NAIKINTA.

Tūkstančiai žmonių be 
maisto ir pastogės, tūkstan
čiai namų sudeginta ir kelių 
milijonų dolerių turtą su
naikinta — tokios buvo pa
sekmės įsiveržimo rusų j 
Prūsų Lietuvą. Miestai: 
Klaipėda, Nimersai, Pilkal
nis, Goldapė ir Širvinta da
bar priguli jau prie "miru
sių miestų." Iš dalies apip
lėšti da ir šie miestai: Įsru
tis (Instenburg),- Gumbinė, 
Magrabova ir Lykas (du pa
starieji Mozurijoj).

VOKIETIJA GALI PAS
TATYT DA 5,000,000 

KAREIVIŲ.
Sumušti Vokietiją neleng

va. Tą dabar pripažįsta jau- 
ir jos aršiausis priešas —- 
Anglija. Jau 9 mėnesiai su
kako, o Vokietija neįsSeidcr 
ant savo žemės nė vieno* 
priešo. Visa karė vedamai 
priešingose šalįse. Visa 
Belgija, veik trečia dalis 
Francuzijos ir turtingiau
sia Rusijos dalis — Lenkija 
ir Lietuva — vokiečių ran
kose. Tiek jau vokiečiai 
į 9 mėnesius laimėjo ir visai 
neišrodo, kad jų spėkos bu
tų išsisėmę. Tiesa, nuo ka
rės pradžios Vokietija pas
tatė 4,000,000 kareivių, bet 
sakoma, kad dar 5,000,000 
gali pastatyti.

DAILĘ VEŽA TVIR- 
TOVĖN.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad iš visų užkariautų Fran
cuzijoj vietų vokiečiai plė
šia muzėjus ir gabena dai
lės dalykus į Metzo tvirtovę. 
Taipgi iš visų Akacijos mie
stų, kurie da francuzų ne 
užimti, vokiečiai ima iš mu- 
zėjų brangiausius daiktus 
ir veža į Metzą.

PAĖMĖ 515 TURKŲ.
Pereitoj sąvaitėj Mezopo- 

tamijoj po aštraus mūšio 
anglai paėmė nelaisvėn 515 
turkų, tame skaičiuje 6 ofi- 
cierius.



FALSIFIKUOTA S. L. 
ISTORIJA.

Per "Tėvynę” eina S.

A.

L- 
A. istorija. Tenai aprašoma 
visa Susivienijimo praeitis, 
šitokia istorija butų geras 
daiktas, jeigu ji butų para
šyta taip, kaip istorija turi 
būt rašoma — bešališkai ir 
teisingai. Bet taip nėra. S. 
L A. istorijos autoriui, ma
tyt, netiek rūpėta teisybė, 
kiek kandžiojimas savo po
litikos priešų. Vietomis toj 
"istorijoj" randam stačiai 
fabrikuotų "faktų." Daleis- 
kime, "Tėvynės" No. 16. kur 
kalbama apie Susivienijimo 
priešus, pasakyta štai koks 
dalykas:

"Gegužis su Michelsonu rašinė
jo visokius nebūtus daiktus savo 
'Keleivyje’ apie "Tėvynės’ redakto
rių Jokubyną dėlto, kad jis atėmė 
(sic! ”Kel.” Red.) iš jų "Tėvynės’ 
spausdinimą. Tas neišteisino jo 
jų akyse, kad kiti apsiėmė tą dar
bą padaryti dvidešimčia dolarių 
laidai pigiau. Gegužis sakėsi į 
draugus tol Jokubyną ėsiąs, kol 
jis nesugrąžinsiąs vėl 'Tėvynę' 
spausdinti "Keleivio’ spaustuvei.” 

Visoj šitoj pasakoj nė žo
džio nėra teisybės. Viskas 
prasimanyta, viskas melas.

Kada "Tėvynė” buvo 
spausdinama „Keleivio” 
spaustuvėj ir kada ji buvo 
iš tos spaustuvės atimta. 
Gegužis tuomet gyveno da 
Shenandoah’ryje, Pa., ir 
dirbo prie „Darbininkų Vil
ties” su "Keleivio” spaustu
ve Bostone neturėjo nieko 
bendro. Todėl toks tvirtas 
pasakymas, kad „Gegužis 
sakėsi į savo draugus tol Jo
kubyną ėsiąs, kol jis nesug
rąžins vėl 'Tėvynę' spaus
dinti 'Keleivio' spaustuvėje,” 
yra netik absurdas, bet iš
kraipymas teisybės, fabri- 
kavimas visai nebūtų atsiti
kimų, šmeižimas nekaltų 
žmonių, žodžiu sakant — 
piktas ir nešvarus darbas. 
Ir tai vadinasi — S. L. A. 
Istorija!

Michelsonas taipgi nieko 
bendro su „Tėvynės” spaus
dinimu tuomet neturėjo. 
Nors jis ir dirbo tuomet prie 
„Keleivio,” bet dirbo už al
gą ir spaustuvės biznis jam 
buvo ne galvoj. „Kel.” tuo
met prigulėjo A. Žringilui, 
bet ne Michelsonui su Gegu
žiu, kaip tai Susivienijimo 
„istorija” tvirtina.

Neteisybė ir prasimany
mas ir tame, kad „Tėvynės” 
spausdinimą tuomet atėmė 
iš „Keleivio” spaustuvės Jo- 
kubynas. Jeigu „istorijos” 
autorius butų parinkęs nors 
klek faktų, bet nerašęs kas 
jam ant seilės užėjo, jis to
kių klaidų gal nebūtų prida
ręs. Jis butų sužinojęs, kad 
Jokubynas su "Tėvynės” 
spausdinimu taipgi neturėjo 
nieko bendra. Tuo reikalu 
tuomet rūpinosi administra
torius Viskoška, kuris su Jo- 
kubynu taip sutikdavo, kaip 
šuo su kate vienoj skrynioj 
uždaryti. Taigi jeigu „Ke
leivis” tuomet butų taip ker- 
šyjęs už atėmimą iš jo spau
stuvės „Tėvynės,” kaip tvir
tina S. L. A. „istorija,” tai 
jis butų rašęs tuos „viso
kius nebūtus daiktus" ne a- 
pie "Tėvynės” redaktorių 
Jokubyną, bet apie jos ad
ministratorių Viskošką. O 

to visai nebuvo.
Neteisybė ir tame, kad 

atidavus „Tėvynę” kitur 
spausdinti, apsiėjo $20.00 
pigiau. Tiesa, žydai spaus
dino ŠLA. organą truputį 
pigiau, bet už tai nesulank- 
stydavo ir „Tėvynės” ad
ministracija turėjo priimti 
da vieną darbininką, R. Va
siliauską, kuris padėdavo 
sulankstvt. Taigi paskai
čius laikraščio sulankstymo 
darbą, kurį dabar „T.” ad
ministracija turėjo pati jau 
atlikti, „Tėvynės” spausdi
nimas pas žydus apsiėjo Su
sivienijimui ne pigiau, bet 
brangiau.

n

i
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Tai tik trumpam straips
nelyje tiek neteisybių prira- 

į šyta. O kas butų, jeigu per
kratyti visą veikalą?

Susivienijimo nariai, jei
gu jie nori turėti savo or
ganizacijos teisingą istori
ją. bet ne faktų iškraipymą 

• ir nepatinkamų "istorijos” 
autoriui ypatų šmeižimą, tu
rėtų užprotestuoti prieš to
kią falsifikaciją.

„SOCIALDEMOKRATAS” 
JAU ATĖJO.

Gavom jau pirmutinį nu
merį Socialdemokrato,” ku
rio pranešimą buvom jau 
ankščiau paminėję.

Pirmutinis numeris nedi
delis, taip kaip vienas "Ke
leivio" lapas keturlinkai su
dėtas; bet nors ir nedidelis 
jisai, vienok yra įdomių da
lykų pasiskaitymui.

"Socialdemokrato" užda
viniu bus gvildenti daugiau
sia teorijos klausimai, nes — 

"Ištikrujų. niekur taip nešlubuo 
ja social-demokratai. kaip pas 
mus; niekur nėra tokio menko so
čiai-demokratų principų pažinimo, 
kaip musų draugų tarpe. Kitaip 
ir būti negalėjo, nes iki šiol jie ne
turėjo iškur kiek naudingiau pa
žinti tuos principus...”
Pirmiausia "Socialdemok

ratui” rūpėsią dienos klau
simai. O tų klausimų daug: 

"Pirmiausia, žinoma. rūpės 
mums dienos klausimai. Būtinai 
reikia išaiškinti dabartinio karo 
priežastys ir nušviesti paziciją, ku
rią užėmė jame Įvairių kraštų s-d. 
partijos. Reikia nutraukti kaukė 
nuo Įvairių lietuvių patriotų veidų, 
kurie tėvynės labu prisidengę, rū
pinasi augančios lietuvių buržua
zijos reikalais. Reikia parodyt vi
siems caro patriotai, pradedant 
juodaisiais Pranaičiais ir Olšaus
kais, baigiant liberalais iš ’L. Ūki
ninko.’ Tas pats reikia padaryti ir 
su Amerikos liberalais ir klerika
lais. Tokiu laiku jie aiškiausia pa
sirodo kuo esą, ir mes būtinai tu
rime supažindint su jais kuopla- 
čiausias lietuvių darbininkų minias, 
kad jos išmoktų atskirti, kas jų 
draugas ir kas priešininkas. Atsi- 
lepsime ir Lietuvos šelpimo klau
simu, kuris ikišiol da labai neaiš
kus daugeliui musų draugų. Atsi
liepsime ir kitais klausimais, ku
riuos gyvenimas kels, ir stengsi
mės juos rišti, pasiremdami tarp

tautinės s.-d.-jos ir klesų kovos pa
matais.

"Mes stengsimės be jokių prie
maišų nešti darbininkams marksi
zmo mokslą. Kiek galėdami, pa
dėsime jiems apsivalyt nuo tauti
nės ideologijos, kuri da taip stipri 
yra musų darbininkų tarpe ir vie
nam ar kitam klausime vienija 
juos su lietuvių buržuazija, o ne 
su kitų tautų proletarija. Rūpin
simės sužadinti juose pasitikėjimą 
vien savo spėkomis; aiškĮsime sa
varankumo reikalingumą kiekvie
name žingsnyje.”
Pirma mes buvom išreiš

kę nuomonę, kad „Socialde
mokrato” užduotį galėtų at
likti „Rankpelnis.” Mes 
taip sakėm, nes pranešime 
nebuvo pasakyta, kokiais už_ 
dariniais „Socialdemokra

tas” žada eiti. Gavę gi da
bar pirmutinį „S.” numeri 
mes pamatėm, kad jis savo 
vietoj yra reikalingas ir mes 
jam linkime kuogeriausio 
pasisekimo.

Kaina už 6 num. 25c., už 
12 num. 50 c. Adresas: 

„Socialdemokratas,” 
76 Main str.,
Bellshill, Scotland.

„KATALIKAS” VIRTO 
„ANARCHISTU.”

Klerikalai visuomet palai
ko kapitalistiškos valdžios 
pusę. Jie net užsipuola ant 
socijalistų, kam tie kritikuo
ja valdžią. Taip darydavo 
ir Chicagos „Ka-kas.” Bet 
štai anądien plėšikai išplė
šė „Ka-ko” leidėjo brolio 
banką ir —

"daugelis manė, kad 'Katalikas’ 
ims ir užtai lojoti socialistus. Bet 
apsirikom! Vietoj to jis da radi- 
kališku pasidarė ir policiją apkal
tino, kad laiko savo globoje tokius 
vidurdienio plėšikus. Tie plėšikai 
turtingi, automobiliais važinėja 
teip, kaip ir musų bankieriai. Api- 
plėštiejie, turbut, suprato, kad plė
šikai yra jų pačių klesos nariai ir 
dėlto jau nedrįso primest juos so- 
cijalistams. Dagi ’anarchistiškai’ 
ėmė karščiuotis, sakydami, kad 
reikia apsiginkluot revolveriais, 
jeigu policija sėbrąuja su plėši
kais.”

KELEIVIS

Taip rašo iš Chicagos nelio kalba, bet dėlto, kad 
"Dilgėlių" korespondentas tenai išvedama aikštėn ga- 
Cik. na įdomus ir svarbus daly-

pakalyje sukėsi sriubas ir 
stūmė priešakin laivą. Ši
tokiu budu savo laivą vary
damas Bushnell galėjo nu
plaukti į valandą 2 myli. Oro 

sime čia jį submarinu. Tie-jbai negreitas, iškilęs daro'galima buvo pasiimti lygiai 
sa, nėra tai lietuviškas žo- vos tik 12 angliškų mylių į pusei valandos. Taigi šito- 
dis, bet jeigu kanuolę gali- valandą, o kada pasineria— kioj bačkoj galima buvo nu- 
ma vadinti armota, jeigu 
einantį savo spėka vežimą 
vadinam automobilium, or
laivį aeroplanu, o rusų bata- 
lijonui, einančiam užpuoli- 
man, galima šaukti francu-j lengva galima paskandint 
ziškai — „marš!” tai kodėl iš mažiausios kanuolės. Jį 
gi pojurinį laivą negalima 
pavadinti lotinišku vardu — 
„submarinas?”

Šitoj karėj submarinas 
išlaikė pirmutinį kariškos 
savo vertės kvotimą ir gavo 
labai augštą laipsnį. Sulyg 
savo mažumo, jis atliko mil
žinišką darbą ir gali būt, 
jog atliks dar didesnį. Yra 
tai vienintelis savo rūšies 
ginklas. Prieš jį nėra kito
kio budo, kaip tik bėgti, jei
gu bėgti yra dar laiko. Ka
nuolę galima sunaikinti ki
ta kanuole, šautuvą galima 
nuveikti kitu šautuvu, šar
vuotį — kitu šarvuočiu, or- 
aivį — kitu orlaiviu. Sub-i 
marino gi negalima nuveik
ti nė kanuole, nė šarvuočiu,' 
nė orlaiviu, negi kitu sub
marinu. Pabandykit prieš 
vieną submariną išsiųsti ki
tą — niekas iš to neišeis. 
Nes po vandeniu submari
nai nieko nemato, o ant vir
šaus viens prieš kitą nepa
sirodys.

Nardomojo laivo istorija.
----------- kai. Jis prirodo, kad Gab- 

"DRAUGAS” ĮSIŠOKO, no brolis buvo „Giltinės” or-
. ganizatorium ir pirmininku,

Mes buvom ja uporą kar-Įka(j t • plėšikų gaujoj daly- 
nasteheie kad Draugo j vav0 j/*Kiauiį^s,J/eėiais 

socijalistai tautininkams ne- 
prikaišioja, kad Kiaulenas 
yra surištas su jais per Gab
rio brolį ir suorganizuotą 

jo „Giltinę.” Jie neprikai
šiojo „Giltinės” net pačiam 
jų Gabriui, kada tas važinė
josi po Ameriką ir rinko au
kas, tuotarpu tautininkai su 
klerikalais prikaišioja soci- 
jalistams ką tik pasigriebę.

Tai toks buvo p. šetekšnio 
straipsnio turinys ir vien 
tik dėl jo turinio mes jį idė
jom. „Tėvynė” gi apie 
straipsnelio turinį užtyli, 
bet kalba apie atskirus žo
džius. Tokia gudrybė išro
do nelabai etiškai.

tų pastebėję, kad "Draugo 
redakcijoj sėdi turbut la
bai neatsargus žmonės, nes, 
jų laikraštis labai tankiai 

[išsišoka. Bet nekuomet jis 
da nebuvo taip išsišokęs, 
kaip dabar dėl išdinamitavi- 
mo kun. Kudirkos kleboni-. 
jos. štai kas apie tai rašo
ma 16-tam to laikraščio nu
meryje. įžanginiam straips
nyje:

"Dar nenustojo laikraščiai raši
nėti, dar tebėra naujas kapas 
a. a. kun. Žebrio ir J. Gilmo- 
naitės, kurie krito auka lietuviš
kųjų banditų, kaip štai šiose dieno
se išgirdome bandymą 
panašią žmogžudyste su 
tuvių kunigu, kun. J. V. 
Kingston. Pa. klebonu.

"Balandžio 8 d. pusėj 
valandos vakare, kada kun. Kudir
ka nieko blogo nemanydamas sė
dėjo savo kambaryje ir skaitė, pa
sklido smarkus sprogimas — eks- 
pliozijos garsas, nuo kurio sugriu
vo priešakinė namų dalis (gonkos) 
ir išbirėjo klebonijos langai. Žei- 
ste nieko nesužeidė, tik ačiū nevy
kusiam užtaisymui dinamito.” 
Toliaus "Draugas” pasa

ko, kiek kun. Kudirka gavo 
grasininčių laiškų, kaip jis 
gązdinamas mirtimi ir klau
sia:

t

papildyti 
kitu lie- 
Kudirka,

dešimtos

Su savo parapijo- 
Kudirka gyvena sutiki- 

nieko blogo 
tikėties. Svetimtaučiai

'"Dabar klausimas kas tą bandi
tų darbą veikė, 
nais kun,
me, taigi iš jų pusė: 
negalima
plėšikai — gal būti, kad kartais ir 
ateitų prie tokio darbo, bet labai 
abejotina, ir nėra jokio pamato tai 
manyti.”
Pastatęs su šitokiais ar

gumentais klausimą. „Drau
gas” tuojaus daro šitokį iš
vedimą :

"Lieka
tai musų 
kiniai ir
cicilikų laikraščių ir jų literatūros 
išauklėti.”
Kaip motot, ”Draugas,”

viena dar rųšis žmonių, 
'mokslo vyrai,’ t. y. mo-

DARBININKŲ BALSAS 
KEISTAI ELGIASI.

I.W.W. unijos lietuvių 
skyrius nesenai pradėjo lei
sti Baltimorėj savo organą, 
"Darbininkų Balsą.” Tas 
laikraštis turėjo aiškinti lie
tuviams I.W.W. unijos prin
cipus ir mokinti juos, kaip 
kovoti su kapitalistais.

Iš tikrųjų gi tas laikraštis 
elgiasi dabar visai priešin
gai. Vietoj mokinti darbi
ninkus, kaip kovot su ka
pitalu, jisai veda atkakliau
sią kovą prieš socijalistus. 
Nėra to numerio, kad nebū
tų šmeižiami kiti lietuvių 
darbininkiški laikraščiai. 
Tuo tarpu apie darbininkų 
priešus jisai ir užsimint ne- 

| užsimena.
Mes norėtume paklausti 

tų darbininkų, kurie aukau- 
> savo 

centus "Darbininkų Balso” 
leidimui, ar jie nori, kad jų

pasekėjai garsiųjų musų • gunkiai uždirbtus
ilkrSLsrin ir 111 htArarvirrbc: __ _ _

sako, kad tie juodrankiai, į laikraštis taip elgtųsi, ar tik 
kurie rašinėja kunigams TO redaktorius naudoja jų 
grasinančius laiškus ir su- laikrastj asmeniškai savo 
ardė dinamitu kun, Kudir- j neapykantai skleisti. .

-----— ----- taikos kleboniją, vra socijalis- Jeigu jie taip nori, 
tiškų laikraščių skaitytojai, mes norėtume išgirsti, ką 

Rašydami tokį straipsnį x
-- - - - — -

tįs nieko nežinojo, ką jie 
i kalba; jie tik spėjo ir nepa
taikė įspėti. Policija kai-: 
tininką sugavo ir jis tuojaus• birėnkiškų laikraščių 
prisipažino, kad jis yra ka-'šmeižus socijalistus.
talikas ir kitokių laikraščių 15-tam „D. B.” numeryje 
neskaitė, kaip tik katalikiš- tilpo tūlo Garnio iš Law- 
kus.

Policija kelis kartus

jie mano tuomi atsiekti. O
Draugo” redaktoreliai pa- jeigu jie to nenori, tai jie tu-
• ___ y____ • _ T»rvf-Ti necim-Hinti Lro/4 -iii loiretų pasirūpinti, kad jų lai

kraščio redakcija liautųsi 
užsipuldinėjus ant kitų dar- 

ir

rence’o korespondencija, 
jo kur išreiškiama didžiausis 

klausė, ar ne priguli jis prie džiaugsmas, kad tūli juoda- 
socijalistų ir visuomet ga- šimčiai tenai renka parašus 
vo tą patį atsakymą: „Ne, j ir n01*i sustabdyti „Keleivį.” 
prie socijalistų aš niekad ne- Ir ’’D. B.” redakcija . tokią 
prigulėjau ir nežinau, kas i korespondenciją talpina be 
jie yra.” i jokios pastabos. Ar tai dar-

Taigi dabar sulyg „Drau- bininkiškas laikraštis pri- 
go” logikos išeina, kad ka- val° taip elgties? Juk jis 
talikiški laikraščiai, taigi ir tuomet niekuom nesiskyria 
pats „Draugas,” auklėja juo. nuo paprasčiausių Rusijos į 
drankius ir bombininkus. juodašimčių.

Išsišoko vyras. ------------------ -------------
AR ŽINOT, KAD —

Dabartinė karė kas diena 
lėšuoja apie $50,000,000, bū
tent: Rusijai $12,500,000. 

n.uJn®' Vokietijai $12,500,000, Fran-

I
Trumpumo dėlei pavadin- jis yra aklas; paskui jis la-

vos tik 12 angliškų mylių į pusei valandos. Taigi šito-

I

8 mylias. Beto, jis negali 
plaukti labai toli nuo kran
to, nes negali pasiimti ilgai 
kelionei kuro. Ir jį pama
čius iš tolo ant viršaus labai

Šis paveikslėlis parodo, kaip sub
marino oficierius žiuri per perisko-' 
pą ir, būdamas po vandeniu, mato' 
kas dedasi ant viršaus.

plaukti po vandeniu čielą 
mylią, bet praslinkus pusei 
valandos reikėdavo su pum- 
pos pagalba varyti vandenį 
iš apatinės bačkos dalies 
laukan ir kilti ant viršaus.

Nors šita bačka buvo ne
tobula ir nenaudinga, bet 
savo pamate problema bu
vo jau išrišta. Bushnell pa
rodė, kad plaukiot po van
deniu galima; daugiau pri- 

i gulėjo nuo ateities.
Kada 1776 metais ameri

kiečiai sukilo pneš Angliją, 
norėdami pasiliuosuoti nuo 
jos valdžios, Anglija pri
siuntė stiprų laivyną, prieš 
kurį amerikiečiai turėjo vos 
kelis nedidelius laivelius. 
Tuomet amerikiečių genero
lui Putnamui, kuris vpatiš- 
kai pažinojo Bushnellį fr ži
nojo apie jo išradimą, atėjo 
galvon mintis paskandinti 
anglų laivus su pagalba tos 
nardomos bačkos. Bushnel- 
lis tuojaus sugalvojo prie ’ 
savo submarino da povande
ninę miną arba torpedą. Bu
vo tai geležinė dėžė, pripil
ta pilna parako, o vidurije 
buvo taip įtaisytas laik
rodžio mechanizmas, kad 
paskirtu laiku skėlė ki
birkštis ir degė paraką. Ši

itą dėžė kabojo šalia nardo
mojo laivo. Prie jos buvo 
aštrus šriubas, taip pritaisy
tas, kad sėdint submarino 
vidurije galima juo prisukti 
miną prie priešininko laivo 
ir palikus ją tenai nuplauk
ti šalin, darbo užbaigimą 
paliekant laikrodžio mecha
nizmui.

Kada buvo jau viskas su
ruošta, tuomet išrinkta di
delis anglų laivas „Eagle,” 
kuris stovėjo ties Staten Is- 
land ir pats Bushnell apsi
ėmė jį išsprogdint. Bet ka
dangi pats Bushnell buvo 
menkos sveikatos ir negalė
jo taip daug rankena sukti, 
kad nuplaukus pas anglų 
laivą, tai tam darbui atlik
ti paimta tūlas Lee, kuris 
lavinosi Bushnellio laivą 
valdyti per penkias dienas.

Pagaliaus vieną naktį 
Lee leidosi bandyt laimės. 
Priplaukė jis prie anglų lai
vo, pasinėrė ir pradėjo šriu- 
buoti prie jo šono savo mi
ną. Bet pasitaikė netikėta 
kliūtis. Pasirodė, kad an
glų laivas (laivai tuomet bu
vo mediniai) po vandeniu 
apkaustytas vario skardimi. 
Kaip Lee nebandė, minos 
prišriubuoti negalėjo ir pa
leidęs ją turėjo kuogrei- 
čiausia bėgti, nes užsuktas 
mechanizmas minoj pradėjo 
jau veikti. Mina sprogo pa
skirtu laiku, bet anglų lai
vui nepadarė jokios blėdies.

Po to nepasisekimo dau
giau bandymų nedaryta. 
Pats Bushnellis buvo išjuo
ktas ir pasitraukęs iš viešo
jo gyvenimo mirė kur ten 
Georgijos gilumoj.

Praslinko 25 metai ir apie 
submariną niekas daugiau 
negirdėjo. Tik apie 1801 
metus, kada Napoleonas 
rengėsi į karę prieš Angliją, 
jam įteikta šitokio turinio 
laiškas: „Jura, kuri atski
ria tave nuo tavo priešų, su
teikia jiems didelę persvarą 
ant tavęs. Bet jei norėtum, 
aš šitą kliūtį galėčiau pra
šalint.” Po tokiu laišku pa
sirašęs buvo Robertas Ful- 
tonas, kurio vardas dabar 
yra gana garsus, bet tuomet 
buvo da niekam nežinomas.

Napoleonas paskyrė ko
misiją, kad ištirtų Fultono 
pasiūlymą. Pasirodė, kad 
Fultonas turėjo Bushnellio 
planus ir buvo jau tiek juos 
pagerinęs, kad į nardomąjį 
jo laivą galėjo sutilpti trįs 
žmonės, laivas galėjo pasi-

gali net prekinis laivas pa
skandinti, jei suspės ant jo 
užvažiuot. Bet visos šitos 
submarino silpnybės išnyk
sta akyvaizdoj to, kad jis 
labai sunku pamatyt.

Submarino uždaviniu ka
rės metu yra naikinti prie
šo laivyną be didelių nuos
tolių sau pačiam. Subma- 
rinas paprastai yra nedide
lė nardomoji laivė. Tenai 
retai kada sutelpa daugiau, 
kaip 30 žmonių. Taigi jei
gu kartais toks submarinas 
ir žūva laike pasekmingos 
atakos ant priešininko šar
vuočio, tai visgi žuvimas 30 

ižmonių ir nedidelio laivelio 
yra menkniekis sulyginus i 
tai su paskandinimu 20,000 
tonų įtalpos šarvuočio ir 
7,000—^8,000 žmonių 
starojo įgulos.

Kaip dabartinė karė paro
dė, didžiausis ir stipriausis 
laivynas prieš submariną 
yra bejėgis. Pavyzdžiu ga
li būt 22 rugsėjo atsitikimas. 
Vienas vokiečių submarinas 
užpuolė Šiaurės juroj pen
kis anglų skraiduolius ir tris 
jų — „Aboukir,” „Cressy” 
ir ”Hogue” — su 1,459 žmo
nėmis paleido dugnan, o du 
likusieji vos tik spėjo pabėg
ti. Submarinas gi, pridaręs 
priešui tokių didelių nuos
tolių, sugrįžo namo čielas ir 
sveikas.

Ir dabar, kada Vokietija 
paskelbė Anglijos pakraščių 
blokadą, šita blokada veda
ma po vandeniu. Kuomet 
dideli Vokietijos laivai stovi 
pasislėpę savo uostuose ir 
nedrįsta akyvaizdoj Angli
jos laivyno pasirodyt, vo
kiečių submarinai nardo a- 
pie Anglijos pakraščius, 
skandina prekinius laivus, 
ir galingas Anglijos laivy
nas negali jiems 
daryti.

Kada Vokietija 
jog ji uždės apie 
pakraščius blokadą, jeigu 
Anglijos laivai. nesiliaus 
konfiskavę vežamąjį Vokie
tijai maistą, Anglija juokė
si iš Vokietijos „tuščių” grą- 
sinimų. Bet kada atėjo pa
skirtas blokados laikas, pa
sirodė, kad čia ne juokai. Ir 
dabar reta diena, kad vo
kiečių submarinai nepas
kandintų Anglijos pakraš
čiuose kelių laivų su prekė
mis. Be prekinių, vokiečių 
submarinai paskandino an
glams 8 kariškus laivus, su 
2,900 kareiviais; tuo tarpu 
submarinų žuvo tik 7, su 
keliais žmonėmis.

Pirmutinė mintis apie 
submariną užgimė ameri
kiečio Dovido Bushnellio 
galvoje, 143 metai tam at
gal. Bushnell buvo Yale 
universiteto (New Haven, 
Ct.) studentas. 1771-mais 
metais jis pradėjo galvoti a- 
pie padarymą tokio laivo, į 
kurį užsidarius galima butų 
plaukti po vandeniu. Jam 
tuomet ir galvon neatėjo a- 
pie pritaikymą to laivo ka
rės reikalams. Buvo tai tik 
veiklaus ir gilaus proto žai
slas.

Bushnell pabaigė savo pla
nus 1775 metais ir tuojaus 
ėmėsi statyt laivą. Išėjo su
tvėrimas panašus į ilgą bač
ką, kurią galima buvo pa
nerti į vandenį, įleidus į apa
tinę jos dalį vandens. Užpa
kalyje buvo propeleras ar
ba laivo sriubas, kurį galima 
buvo sukti už rankenos. Vi
durije to laivo sėdėjo žmo- 
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DĖLEI KIAULĖNO SAN
TIMŲ SU TAUTININ

KAIS.
„Keleivio” 15-tam t-------

ryje tilpo p. P. šetekšnio Į cuzjjaj §7,750,000. Austrijai 
straipsnelis Kiaulenas su- $7.750,000 jr Anglijai $7,- 
ristas su tautininkais. Te- 750 qoo.
vyne” tą straipsnelį per
skaičius labai pasipiktino 
buk tenai nešvari kalba var- Serbai, bulgarai ir rusai 

yra tie patįs slavai, bet ser-, -_____ via ne patįs siavai, uet ser-

rietu ištraukas ir sako kad sa™ parliamentą vadina ’Sirio” redakclia šit£ ”s>™pščina,” bulgarai — 
kS Sai pritaria' ”«e” 0 rusai - ”du-|

Iš viso to, ką „Tėvynė” a- ' ______
pie tą straipsnelį pasakė,: __ ,. ... . ... .....
gaunamas toks įspūdis, kad Vokietijos karaliui Wil 
tame straipsnelyje nebuvo I helmui I-jamVokietijos mie 
nieko daugiau pasakyta, tik J stuose yra pastatyta 380 pa- 
iškoliota tautininkai „ve- minklų. .
žiais,” „spitunų valytojais,” 
ir kad vien tik dėlto „Kelei
vio” redakcija šetekšnio . _ . . _ . . _
straipsneliui pritarė ir' pa- medžių pasaulyje. Tūli kie- 
talpino jį savo laikraštyje.

Taip darydama „Tėvynė” 
pasielgė labai vienpusiškai 
ir neteisingai. „Keleivio” 
redakcija patalpino p. šete
kšnio straipsnelį nedelto, 
kad jai patiktų to straips-

! minklų. .

Filipinų giriose randasi 
įvairiausių ir brangiausių

i tieji medžiai neturi sau ly 
gių gražumu ir stiprumu.

Paryžiuje yra šunų rub- 
siuvys, kuris siuva parėdus 
vien tik šunims, ir daro di
delį biznį.

Tiesa, submarinas turi i 
savo akį, kuri kyšo iš van-i 
dens apie porą colių. Yra 
tai taip vadinamas perisko-

. pas, kurį lietuviškai galima! 
butų pavadinti gal ir žiūro
nu, nes į žiūroną jis ir pa
našus. Jis yra kiauras ir 
sudėti jame veidrodiniai sti
klai atmuša juros paviršių 
taip, kad oficierius būdamas 
apačioje gali viską matyti, 
kas dedasi ant viršaus.

Tiesa, jeigu tą „akį” sub- 
marinui nušauti, tuomet jis 

į nieko nematys. Bet tas 
: sunku padaryti, nes iš tolo 
tarp rilnių sunku tokią „a- 

1 kį” ant jūrių patėmyti, o pa
mačius ją arti jau nėra lai
ko į ją šaudyt. Kada nuo 
šarvuočio pamato submari
no periskopą už kokio pus- 
varsčio, tuomet jau reikia 
kuogreičiausia bėgti, darant 
įvairius vingius. Bet ir tuo
met da iš 2 yra lproga žūti. 
Reikia ruošti korkines juos
tas ir eiti dugnan su di
džiausiu drednautu.

Taigi iš visų ginklų sub
marinas yra baisiausis. Te
čiaus jis turi ir silpnų savo 
pusių. Visų pirmiausia pa
sinėręs visiškai po vandeniu

i
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nerti 25 pėdas ir ėjo po van
deniu 500 jardų. Išbandy
mui duota jam sena laivė, 
kuri turėjo atstovauti ka
rišką anglų laivą; tėmijant 
komisijos nariams per žiū
ronus, Fultonas priplaukė 
visai nematomas, išmetė se
ną laivę į padanges ir sugrį
žo sveikas.

Rodėsi, kad submarino 
reikalas buvo jau laimėtas. 
Napoleonas leido Fultonui 
pradėt veikti prieš anglų 
laivyną, kuris buvo užbloka
vęs Francuzijos pakraščius. 
Bet anglų šnipai savo laivy
nui apie tai pranešė ir ši
tas pasitraukė nuo krašto 
taip toli, kad Fultono nar
domoji valtis negalėjo pa
sinėrus iki jo nueiti. Fulto
nas tykojo ir laukė progos 
per kelis mėnesius, bet vis 
veltui. Napoleonas išėjęs iš 
kantrybės iškoliojo Fultoną 
ir pavarė jį iš tarnystės.

Fultonas įsižeidęs išvažia
vo Anglijon ir dovanojo sa
vo išradimą Anglijos val
džiai. Anglijos laivyno ži
nyba nutarė, kad Anglija, 
būdama jūrių valdone, to
kių dalykų nereikalauja, 
vienok jai svarbu, kad silp
nesnės valstybės to išradi
mo nepasigriebtų ir nepa
naudotų jo prieš jos laivy
ną. Todėl Anglijos valdžia 
pasiūlė Fultonui didelius pi
nigus, kad jis savo išradimą 
paslėptų ant visados ir dau
giau niekam jo nerodytų.

Fultonas su tuo nesutiko 
ir išvažiavo į Suvienytas 
Valstijas. Tiesa, nesigarsi- 
no jis čia su savo nardomuo
ju laivu, bet pasišventė pri
taikymui prie laivo garo pa- 
jiegos ir neužilgo padarė 
pirmutinį garlaivį.

Dabartinio submarino 
tvėrėjas buvo airis John 
Holland, gimęs Airijoj 1841 
m. Jis atvažiavo Amerikon 
ir čia padarė jau tikrą, mo
toru varomą submariną. 
Visi dabartiniai submari
nai, tai tik pagerintas Hol- 
lando išradimas.

Iš Europos valstybių pir
mutinė pradėjo submarinus 
statyti Francuzija ir 1904 
metuose ji turėjo jų jau 58.

Vokiečiai pradėjo statyt 
submarinus tik 1908 metuo
se.

Pagal E. Vanderveldę.
— • •Socijalizmas ir Religija.

Skatytojy pastabos.
Socijalistai leidžia "Ge

gužinius" ir "Raudonosios 
sąvaitės” numerius, tautie
čiai sekdami socijalistus, 
taipgi pradėsią leisti specia
lius numerius, tik ne Gegu
žinius, bet Užgavėninius. 
Netikit?—paskaitykit "Lie
tuvos" No. 16 "Redakcijos 
atsakymus.” Aiškiai ma
tyt, kad musų tautiečiai 
grįžta prie Dievo, nes nėra 
abejonės, kad ir pasninkau
ti pradės. Dabar tik reikia 
laukti, kada visokie Balu
čiai, Sirvydai pradės muštis 
į krutinę: "mea culpa, mea 
culpa, mea maxima culpa!”

♦ ♦ ♦

Ir sunku gi tiems klerika
lams įtikti! Buk žmogus lai
svamaniu, jie ant tavęs 
šauks, kad bedievis, buk ka
taliku ir dar šventas "bros- 
tvas" imk pardavinėti, jie 
atsigrįžę ims šaukti, kad tu 
likai katalikišku biznierium.

Antai tautiečiai su katali
kais ėmė šaukti, kad "Kelei
vio" redaktoriai pardavinė- 
ją rožančius ir škaplierius. 
Dzievaži, kaip gyvas "Kelei
vyje" tų šventų tinksų nesu 
matęs, nors su Džian Bam
ba esava draugai.

♦ ♦ ♦

O lietuviški kunigužiai ne 
juokais varomi ožio ragan. 
Jie iki šiol baimijosi anar
chistų, bet dabar ištiesų tu
rėtų drebėti, kada patįs iš
tikimi parapijonai jau ima 
sprogdinti klebonijas. Bom 
biznis, bracia!

Balamutas.

Tarpe klausimų, gimdančių socijalistų ei
lėse nuomonių skirtingumą yra vienas labai 
svarbus klausimas, kuris paliečia kartu 
veikimo tvarką ir pamatinę idėją. Tasai 
klausimas turi labiausia mums rūpėti, nes 
jisai yra surištas su klausimu apie socija
lizmo plėtojimosi darbininkų miniose ir sy
kiu gvildena socijalizmo santikius su bur
žuazinėmis partijomis. Mes turime ome
nyje religijos klausimą ir tą poziciją, kurią 
socijalistai užima arba turėtų užimti, san
tykiuose su religija arba, teisingiau, su re
ligijomis,— bažnyčiomis ir klerikalinėmis 
partijomis.

Metus pirmą žvilgsni išrodo, kad šj klau
simą visose šalyse socijalistai gvildena la
bai nevienodai. Tuo pačiu laiku, kada Vo
kietijos socieldemokratai balsavo už sugrą
žinimą jėzuitų, Francuzijos socijalistai sy
kiu su kaikuriais radikalais išvaikydavo 
kongregacijas, Italijos gi parliamento at
stovas, socijalistas A. Vinje, 28 d. vasario 
1914 m. išmetinėjo vidaus dalykų ministe- 
riui už paskyrimą jėzuito kun. Erle tauti
nės bibliotekos tarnystėn Turine ir reikala
vo būtino išpildymo įstatų, paskirtų 25 rug- 
piučio 1848 m., sulyg kurių visi jėzuitai bu
vo išvyti iš Italijos teritorijų.

Žinoma, butų geistina, kad partijos va
dovai, kuri darosi kas sykis vis tarptautiš- 
kesnė, neveiktų taip priešingai ir neprive
stų neišvengtino nacionalių taktikų skir
tingumo iki to, kad vienose šalyse dedasi 
kaip tik priešingai tam, kas dedasi kitose 
šalyse. Bet ar galimas, ištiesų, tokis vieno
dumas veikime? Ar tai nebus tik šitas no
ras vienu iš tų, kuriems lemta ant visados 
pasilikti svajonių srityje, iš priežasties 
skirtingumo tautinių temperamentų, isto
rinių tradicijų? Norisi atsakyt patvirti
nančiai, jeigu pagalvosime, kad religijos 
klausimas statomas tose šalyse, kur viešpa
tauja katalikybė, kitaip, negu ten, kur ka
talikybę išpažįsta labai mažas nuošimtis 
tikinčiųjų.

Socijalizmas nebūtų tarptautiniu, jei jis 
nesirūpintų prašalinti tautinių taktikų 
priešingumą.

Kaip nekalbėsime, vienok turime pripa
žinti, kad iki šiol socijalistai visų šalių, ne
žiūrint, kad religijos klausime jų nuomo
nės labai įvairuoja, skaitė tikybą privatiniu 
dalyku ir visai į ją nesikišę.

Mums yra žinoma tik viena išimtis: bū
tent, Francuzijoje, iki susivienijant socija
listų partijoms, darbininkų socijalistų-revo- 
liucijonierių partija priėmė 22 rugpiučio 
1909 m. sekančią rezoliuciją:

"Piliečiai, nariai darbininkų soc. revoL 
partijos, nusprendžia nė jokiu budu ne at
likinėt nė kokių religijinių apeigų bendrai 
su kokios-nors tikybos išpažintojais."

Bet šita išimtis, po teisybei, tik patvirti
na taisyklę; nes visose šalyse socialdemo
kratai priskaito tūkstantis savo pasekėjų, 
kurie neperstoja išpažinti tokią ar kitokią 
tikybą,— iš pagarbos linkui papročių arba 
sulyg savo įsitikrinimų.

Vienok iš antros pusės, nėra jokios abe
jonės, kad milžiniškas skaičius Socijalistų 
Partijos vadovų su pozityvėmis religijomis

niais nesusipratimais? Ar negalima gi bu
tų išdirbt teoretišką ir praktišką sociališkų 
mokslų ir religijinių tikybų sutaikymą, kad 
galima butų, — anot vieno socijalistų pub
licisto išsitarimo — būt "kataliku dangiš
kuose dalykuose ir socijalistų žemiškuose?” 

Kaikurie sanprotauja, kad galima esą 
pastatyt, tarp dvasinio ir svietiško pasau
lių nepermatomą užtvarą. Jie skaito šian
dieninę kovą, antagonizmą, tarpe krikščio
niškų bažnyčių ir socijalizmo prašalinamu. 
Jie tvirtina taip-pat, kad socijalizmo idėja 
labai lengvai užkariautų rankpelnių minias, 
jeigu socijalizmas atsisakytų; jeigu ne nuo 
visų antiklerikalinių veiksmų, tai nors nuo 
prieštikybinės agitacijos. Kad musų vėles
ni aiškinimai butų pilnai aiškus ir supran
tami, mes turime visųpirma nurodyt, kokią 
prasmę priduodame mes žodžiui "religija.”

Labai mažai rasis terminų, kurie butų 
taip dviprasmiai suprantami ir gimdytų 
tiek kivirčų ir nesusipratimų, kaip žodis 
"religija.”

Vieni mato "religijos esmę” "galingame 
judėjime kreipiančiame dvasines pajiegas 
ir troškimus linkui žmogaus dvasios idea
lų” (Stuartas Millius); sulyg kitų nuomo
nės, tikrasai religijos pamatas esąs "tikėji
me į viršgamtišką jiegą, kurios būtybė vi
satoje negali būt išmanoma" (G. Špence- 
ris). Arba: "religija yra tikėjimas į amži
ną Dievą, t. y. į dievišką valią, dievystę, ku
ri valdo pasaulį ir palaiko žmonėse moraly
bės prisilaikymą” (d-ras Martynas). "Re
ligija yra tikėjimas į esybę, apsireiškiančią 
ne žemiškose sferose, bet galima prisišauk
ti tam tikrais budais,— kaip ve aukomis, 
apeigomis, maldomis, pasižymėjimais, sa
vęs atsižadėjimu" (Gruppe).

Matomai, kad šie aiškinimai žodžio "re
ligija,” — skaitlius jų galima padidinti be
galo,— priduoda tam pačiam žodžiui visai 
skirtingas reikšmes. Kurį paaiškinimą 
nepaimtume, jisai suris kitaip išmaino 
klausimą apie socijalizmo ir religijos są- 
tikius.

Jeigu priimt, pavyzdin, Milliaus nustaty
tą taisyklę — religija yra niekas kitas, kaip 
siekimas prie idealo, — tai patsai socijaliz
mas, jeigu jį gvildenti prisilaikant žinomų 
teorijų, persikeis į religiją.

Jeigu gi priimt Spencerio religijos aiški
nimą, tai turėtume pripažint, kad religija 
nuo socijalizmo skyriasi labai toli ir niekad 
su juo negali sutikti.

Bet dalykas suris kitoks, jeigu paimt 
omenin ne religiją pačioje plačiausioje to 
žodžio reikšmėje, bet religiją siauroje pra
smėje, teisingiau pozityves religijas, kurios 
apsireiškia tikėjimu į viršgamtiškumą, as
menišką Dievą, gyvenantį nežinomam pa
saulyje ir tvarkantį žmonijos reikalus.

Socijalizmas turi nustatyt savo sątikius 
būtent linkui tų religijų, kurias atstovauja 
bažnyčios ir randa sau pritarėjų dagi poli
tiškame gyvenime, socijalistų gi partijos 
esti priverčiamos sątikiuose su tomis reli
gijomis atsudurt žinomose pozicijose.

Visiems žinoma, kaip išriša šią užduotį 
Vokietijos socialdemokratai: jų nuomone, 
religija turinti būt privatiniu dalyku. Tai

neturi nieko bendro. Kaip sykis tie, kurie į žymi ’formula programos "Erklarung der 
skelbia pilną linkui religijų neutralitetą,! Religion zur Privatsache.”

1 * * • • - - * j • 1 l TT* 1 * 2 • 1 f— 1 .. •   j_   • •

_ 3

versmą pamatuotu, tai vien todėl, kad at
balsiai ir sąjausmas jo apsireiškia visose ki
tose visuomenės gyvenimo srityse.

Tikrasis tikslas — padaryti žmones lais
vais; būdas, ir pridursime, vienintelis būdas 
atsiekimui šio siekio; sutvėrimas ekonomi
nės tvarkos, užtikrinančios visiems darbo 

1 žmonėms geresnį gyvenimą, be kurio nėra 
laisvės.

Jeigu mes ištikrujų statome ant pirmo 
plano ekonomijos klausimus, tai vien dėlto, 
kad skaitome jų išaiškinimą reikalingu pro
tiškam ir doriškam pasiliuosavimui, kuris 
labiausia mums rupi.

Tokia mintis didžiųjų socializmo teore
tikų ; visi jie mato tame ne tik išrišimą gry
nai ekonominės problemos; tas paaiškės jei
gu mes paimsime jų veikalus. Galima dagi 
nenurodinėt ant visų socijalistų pirmosios 
pusės XIX šimtmečio. Doros apibudini
mai, auklėjimo teorijos ir kiti tam panašus 
klausimai užima vienodą vietą Roberto 
Owen’o veikaluose, lygiai kaip ir grynai 
ekonominiai klausimai.

Taippat lyginai ir Francuzijoj: furjeriz- 
mas yra kosmologija. Sen-simonizmas — 
religija. Pekeris, Kabe, Pjer’as Leru, Pru- 
don’as ne tiktai yra ekonomistai: jie duoda 
mums sociologijos supratimą, ištisą pasau- 
liožvalgą. Argi tas negali būt pritaikoma 
prie tų, kurie parodė daugiausia įtekmės 
ant šiandieninio socijalizmo autoriams 
"Komunistų manifesto," Karoliui Marksui 
ir Fridrikui Engelsui?

Tvirtinti priešingai
sas užsiimdavo, svarbiausia, ekonomijos 
klausimais — reikštų užmiršt veikimą En
gelso, kaipo filozofo. Tas reikštų didelį ap
sirikimą linkui to, kas priimta vadinti mar
ksizmu. Kas gi nežino to, kad marksininkai 
rūpinasi visųpirma apie ekonominį darbi
ninkų paliuosavimą todėl, kad mato tame 
tikrojo, intelektualio darbininkų klesos 
išsiliuosavimo sąlygą? Kad persitikrinus, 
užtenka perskaityt žymią vietą veikale 
"Kapitalas." "Religijinis pasaulis yra tik 
atvaizdinimas realio pasaulio."

Religijinė išraiška realio pasaulio gali, 
abelnai, būt prašalinta tik tada, kada prak
tiško kasdieninio žmonių gyvenimo sąly
gos perstatys aiškius ir išmintingus sąti- 
kius žmogaus prie žmogaus ir prie gam
tos. Draugijinis gyvenimo procesas, t. y. 
materialis procesas išdirbijos tik tada nu
simes nuo savęs mistišką uždangą, kada 
jis, kaipo produktas laisvai susivienijusių 
žmonių, bus jų priežiūroje ir kontrolėje.

Bet tam yra reikalinga tokis draugijos 
materialių sąlygų sutvarkymas, kuris butų 
produktu istorinio išsivystymo.

Ir taip, marksinis, taip vadinamas mate
rialistiškas socijalizmas skyriasi nuo idea
liško arba utopiško, ne tuo, kad susiaurina 
pažvalgas, bet tuo, kad išmaino jas. Mark
sizmas nepasitenkina vienu materialiu 
klausimu. Vietoj, kad .doros, teisių arba 
religijos principuose matyti "amžinąsias 
tiesas” — jis daro iš jų "istorines katego
rijas," pervesmas kurių priklauso nuo 
permainų ekonominėj tvarkoj. _ __

Bet iš to, kad sulyg Markso, dora, teisė ir 
religija priguli nuo ekonominių sąlygų, bu
tų klaidinga daryt išvedimus, kad socijali
stas beskirtumo turėtų žiūrėt į teisių, doros 
ir religijos klausimus, ir pasišvęst išimtinai 
tik apgynimui ekonominių darbininkų rei
kalų.

Visos socijalistiškosios sistemos, idealės’ 
ir materialės, utopiškosios ir moksliškosios- 
turi tą patį bruožą, kad jose reiškiama netik 
nauja politiškoji ekonomija, bet ir naujoji 
filosofija, moralybė ir teisė. Iš šitos pusės,- 
marksinis socijalizmas taippat "integralis*- 
kas” kaipir socijalizmas Benua Malonei 
Išvada — socijalizmas, kaip kad ir religija, 
yra sociologija. Bet tai ne mistiškoji socio
logija, dedanti principus į pamatus staty
mo, o — ištikrujų, pas Marksą ir Engelsą, 
— reale sociologija, pripažįstanti statymą 
į pamatus principų.

Religijos, o ypač katalikybė, kuri remia
si tikėjimu į viršgamtiškumą, rūpinasi re
guliuoti papročius, o su pagalba jų ir visą 
socialį gyvenimą.

Socijalizmas, kuris remiasi ekonominės 
tvarkos perkeitimu, rūpinasi galų-gale 
įvest revoliuciją teisių, moralybės, filozofi- 
jos ir religijos sluogsniuose. Todėl susidū
rimas socializmo su religija neišvengtinas, 
nežiūrint į tai, kad jų pamatai yra diamet- 
riškai nesutinkantie. Lieka išaiškint,— ar 
ištikrujų susidūrimas dviejų mokslų pama
tiniame moralybės dėsnyje, reikalingas pe
rėjimas į antagonizmą, arba, priešingai, ar 
galima sutaikint ekonomines ir politiškai- 
ekonomines socijalizmo teorijas su meta- 
fiziškomis taisyklėmis gulinčiomis religijos 
pagrinduose.

Pirmoje pusėje XIX šimtmečio dalis so
cijalistų manė galimu pritaikinti socijaliz- 
mą prie krikščionybės, jie visame stengėsi 
pasirodyti prielankus krikščionybei ir net 
skelbėsi "sankiuloto Jėzaus" (sankiulotai— , 
"bekelniai,” taip vadinosi franeuzų proleta- ; 
rai didžiosios revoliucijos metu. Vard.). J 

(Pabaiga ant 4-to pusi.) Zį

Stapferis, Paryžiaus teologijos fakulteto 
dekonas, sako: "Palaima ir religijinė tiky
ba — pačios savo esmėje yra individualės. 
Jos bujoja ant individualės pripažinties.”

Pastorius Lafonas, redaktorius "Vie
• Nouvelle," Montobane, puikiai apipiešia 
i tuos politiškus ir sociališkus susidurimus, 
1 kurie liogiškai išplaukia iš tokio religijinio
• individualizmo (sistemos, prie kurios kiek-
• vienas visuomenės narys veikia savo tiks

lams ir reikalams socialėj, politiškoj ar re- 
ligijinėj srityj. Vard.) "Iš priežasties tokio 
būtino pažiūrų skirtingumo, protestantiz
mas negali rupinties, panašiai, kaip Romos 
Bažnyčia, valdymu sielų, o tuo labiau liau
dies ir lysti į žmonių sąžinės reikalus. 
Kiekviena protestoniška sąžinė yra auto
nomiška. Francuzijos protestonai ir poli
tiškame ir visuomenės gyvenime, taipgi ir 
religijos dirvoje, yra pasekėjai įvairių-įvai- 
riausių mokytojų. Vienok, kadangi laisvė 
sąžinės gimdo visas kitas laisves, didelė 
daugybė Francuzijos protestonų persiėmę 
rūpesčiu politiško išsiliuosavimo ir linkę 
prie socialių reformų.”

Tečiau pastarasis tvirtinimas galimas 
priimti tik su kaikuriais paaiškinimais, net 
gi kalbant apieFrancuziją ir Šveicariją. 
Reikia pripažinti, kad, ypač Vokietijoje, 
protestantizmo būdas ne vienodas. Kitaip 
nė būti negali, kadangi protestonų bažny
čia ,pertraukusi ryšius su Romos bažnyčia, 
stengiasi kiek galima būti panaši romiška- 
jai, statydama, galop, vietoje popiežiaus 
valdžios valdžią valstybės. Todėl kadir tai
syklė, kurioje sakoma, kad "religija turi 
būt privatiniu dalyku,” protestoniškose ša
lyse gal ir apsunkinta pritaikymui prie gy
venimo, bet visgi didelių kliūčių ji nesutin
ka.

Suvis kitaip dalykai susidėję katalikiško
se šalyse, kur jau patsai tvirtinimas, kad 
religija yra privatinis dalykas, yra išardo
mas kunigijos užpuldinėjančios socijalis
tus. Žinoma, tas dar nėra galutina išvada, 
kad jau socijalistai turėtų atsisakyti nuo 
taisyklės skaitančios religiją privatiniu da
lyku. Bet viltis nustatyt modus vivendi 
tarpe socijalizmo ir katalikybės sekuliari
zacijos (atskyrimo dvasiško nuo svietiško), 
— butų visgi neatsargum žingsniu.

"Kalbėt apie nesutaikinimą socijalizmo 
filozofijos su katalikybės mokslu” — rašė 
Le Mouvemet Socialiste, 1903 m., Amerikos 
katalikų kunigas Tarnas Hagerty — tikra 
nesąmonė. Niekas juk neis pas mėsininką 
reikalaut katalikiško bifštiko, protestoniš- 
kų kotletų, ar metodistiškų dešrų. Religi
ja turi tiek bendro su socijalizmu, kaip ir 
su mėsa arba duona. Socijalizmas — eko
nomijos mokslas, bet ne metofiziška pasau- 
liožvalga. Bažnyčia turi tokią pat tiesą 
užsiimt socialės ekonomijos klausimais, 
kaip ir republikonų partija 
psalmų pakutos Dovydo.

Paskutinieji faktai perdaug aiškiai paro
dė, kad katalikų bažnyčia, energingai atme
ta tą teoriją nepermatomos užtvaros.

Laikydamosi tokios nuomonės, kad tarpe 
socijalizmo ir religijos — tokios, kaip kata
likai sau įsivaizdina,— negalima nustatyti 
rubežių, prašalinančių visus susidurimus ir 
kivirčus,— mes pasijuntame esą solidarus 
su katalikais.

Kad galima butų nustatyti tokius rube- 
žius, reikėtų, kad .socijalizmas butų, kaip 
tvirtina Gedžerti, išimtinai ekonomijos 
mokslu, o religija išimtinai metafizišku (me
tafizika — dalis filozofijos, tyrinėjanti es
mę viršgamtiškos spėkos) veiksniu ir netu
rėtų nieko bendra su visuomeniniu gyveni
mu.

Nė vienas nė kitas iš tų taisyklių nesu
tinka su tikrybe.

Visųpirma religija nėra išimtinai meta- 
fiziškas veiksnys.

Jau daugel metų atgal Prevostas Para- 
dol’is rašė Tenui: "Nuo pat pasaulio pra
džios arba jo susitvarkymo, kaip žmogus 
juos sau įsivaizdina, srovena politika ir 
visų-pirma moralybė.” Vienas gi Pary
žiaus katalikiško universiteto profesorius, 
A. D. Sertiljaž’as, iš kurio veikalų mes 
paimame sekančią citatą, dapildo P. Para- 
dlio žodžius, sakydamas: "Tuo labiau po
litika ir moralas srovena iš religijos, kuri 
paliečia netik klausimą apie pradžią ir su
sitvarkymą pasaulio, bet, kaipo gamtos 
priežastis, ir klausimas apie jo užbaigą.”

Beto valdžios ir viešpataujančios klasės 
niekad neapsirikdavo kaslink vidujinių ry
šių tarpe visų konservatizmo rųšių, socija- 
lio, politiško ir religijinio.

Visoki erezija (atskala) turi savyje re
voliucijos gemalą. Jeigu religija, kaip ją 
supranta katalikai, neapsirubežiuoja ir ne
gali apsirubežiuoti vien metafizika, tai ir 
socijalizmas nėra, ir negali būt, tiktai "eko
nomijos mokslu," kaip tą tvirtina Gedžerti, 
arba, — anot A. šeffe — "pilvo klausimu." 

Suprantama socijalistiškasis proletarija- 
tas žengia, visų pirma, prie ekonominės re
voliucijos: prie suvisuomeninimo išdirbys- 
tės produktų ir sutvarkymo taip, kad išdir
bijos ir pramonės įrankiai butų ne kapitali
stų savastimi, bet visuomenės. Bet jeigu so
cijalistai neklysta tame, kad skaito tą per

aiškinimu

todėl, kad Mark-

/

Vienok ši taisyklė, kurią, matomai, visos 
socijalistiškosios partijos pasiryžę priimt, 
turi, kaip ir visos panašios taisyklės, tą ne- 
patogybę, kad atidaro plačią dirvą įvairiau
sioms ir dagi priešingoms viena kitai nuo
monėms. Todėl svarbu nuosekliau išaiš
kint šią taisyklę, kad nustatyt jos tikrąją 
prasmę ir tikrąsias ribas josios įkūnijimui.

Religija — privatinis dalykas; tas reiš
kia, kad socijalistiškosios partijos, kovoj su 
kapitalizmu, atsikreipia prie visų rankpel
nių, išnaudojamų kapitalo, neklausdamos 
jų, ar jie yra tikintie ar laisvamaniai, žy
dai ar krikščionįs, katalikai ar protestonai, 
ar Konfucijaus tikybos išpažintojai. Tas 
reiškia taipgi, kad, religija negali būt vi
suomenės reikalu, todėl socijalistai rūpina
si, kad bažnyčia visiškai liktų atskirta nuo 
valstybės, jie stengiasi įvesti pilną sekulia
rizaciją (atskyrimą svietiško nuo dvasiš
ko) visų visuomenės įstaigų, ypač apšvietos 
ir labdarybės. Nes visose šalyse, kur pro- 
testanizmas yra viešpataujančia tikyba, so- 
cijalistiškam judėjimui, sulyginamai, ne
sunku praktikoje prisilaikyti neutrališku- 
mo linkui religijos. Ištikrujų, protestan
tizmo dvasiai daugiausia atsako pažvalgos 
į religiją; protestonų tikyba, sulyg vieno 
protestonų dvasiškio išsitarimo, gali kiek
vienam pavelyti "sutverti sau nuosavę ma
žutę religiją."

Šita mintis sutinkama visuose protestonų 
atsakuose "anketose apie bažnyčių suvie
nijimą," surengtose žurnalo "La Revue” 
rugpjūtyje ir rugsėjyj 1904 m. Liuteriai, 
kalvinai, baptistai, metodistai, nonkomfor- 
mistai, protestonai-liberalai, — visi sutin
ka, kad pamatinis protestonų principas — 

“ ‘ ‘ “t Ed.

tankiai yra laisviausi ir nepripažįsta jokių 
religijų nė tikybų. Veltui mums butų išro
dinėti, kad tarpe veikiančių socijalistų, 
ypač Vokietijos, yra daugybė protestonų 
pastorių ir katalikų kunigų: katalikų ku
nigai, prisidėję prie socijalizmo daugiau ar 
mažiau aiškiai, — kaip kun. J. Brink Olan
dijoje, Tarnas Gedžerti ir Mek Gredi Su
vienytose Valstijose, — nepertraukė galu
tinai ryšių su bažnyčia tapę socijalistais. 
Protestonų pastoriai-socijalistai,— visi ar
ba beveik visi, 
testantizmo, kurą galima pavadint "kolek
cija religijos formų laisvosios minties." 
Trečia išvada, kuri iškįla pati per save:— 
visose šalyse, dagi net ten, kur socijalizmas 
turi pretenziją skelbties neutrališku ko
voje su religija, katalikų religija, sykiu ne
mažiau ir ne katalikiškos valstybinės baž
nyčios, užsipuola ant socijalizmo, kaipo ant 
"užkrečiamų nuodų." Bažnyčia visame yra 
tvirčiausia kapitalizmo parama prigelbs- 
tanti kapitalistams viešpatauti ant darbi
ninkų klesos.

Tokie neužginčijami faktai. Galima iš to 
džiaugties, galima liūsti,— bet nėra abejo
nės, kad, nežiūrint į visus socijalistų tvirti
nimus, buk religiją socijalistai skaito pri
vatiniu reikalu, daugybė, o ypač vadovau
jantis darbininkų partijų branduolys susi
deda išimtinai iš laisvamanių. Iš kitos pu
sės katalikų bažnyčios galva, o taipgi ir ki- 
ų panašių bažnyčių, įkalba savo tikin

čioms avelėms neprisidėti prie bedieviško, 
materiališko, prieštikybinio socijalizmo.

Bet, klausimas, argi ištikrujų neišvengti
nas tokis dalykų susikuopimas, ar nesuriš
ta tik bažnyčių neapykanta linkui socijaliz
mo su senesnėmis priežastimis, su istori-pilna sąžinės laisvė. Taip, pavyzd.,

šliejasi prie liberalio pro-



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

— Maike, aš ir vėl suga
vau tave meluojant.

— Kame, tėve?
— Tu, vaike, man tvirti

nai, kad socijalistai neturi 
nė vyskupų, nė popiežiaus, o 
dabar pasirodo, kad ir jus 
turit savo vierą.

— Ką tu norėjai 
pasakyti, tėve?

— Argi tu, vaike, 
pranti, ką aš tau i 
pasakyt? Klausyk, aš 
kitokiais žodžiais išrirožy- 
siu. Jus visuomet savo ga- 
zietose ir prakalbose tvirti- 
nat, kad prie socijalizmo ka
talikai nebus nuskriausti: 
kas norės, tas galės tikėt, o 
kas nenorės, tai jus to su bi
zūnu bažnyčion nevarysit.

— Taip. tėve.
— Jus sakot, kad į tikėji

mo biznį jus visai nesikišit.
— Teisybė ir tas.
— Bet štai, vaike, dabar 

aš sugaunu jus meluojant. 
Šitoj subatoj jus apvaikščio- 
sit savo didelę šventę. Va, 
čia jau pasirodo, kad jus tu
rit savo vierą ir net atpus- 
kus rengiat. F

nematei, tai tas parodo tik 
tavo apsileidimą ir nežinoji
mą.

— Na gerai. Maike, jeigu 
tu mane taip kritikuoji, tai 
pasakyk tu man, ką šita 
socijalistų šventė reiškia?

.! — Visų pirmiausia aš tau 
tuomi ruriu pasakyti, tėve, kad 

(tai nėra socijalistų šventė, 
, nesu- bet tarptautinė darbininkų 
norėjau šventė. Ją apvaikščioja ri

tau sų šalių darbininkai. Ir to
dėl ji reiškia tarptautinę 
‘darbininkų vienybę.

— Maike, nemeluok! Aš 
turiu da iš Lietuvos atsive
žęs šaltinį, kur yra surašy- 

, tos visos tarptautiškos šven- 
; tės ir parodyta, kiek dienų 
i prieš jas reikia pasninkauti, 
kiek suteikiama dūšiai at
laidų ir taip toliau, bet šito
kios šventės, kaip tu sakai, 

' tenai visai nėra.
> — Matai, tėve, kiek tu su-
| pranti darbininkų reikalus! 
Tu jieškai tarptautinės dar-

• bininkų šventės šaltinyje. 
Tu to nežinai, kad policija 
ir dvasiškija šitos šventės 

kus rengiat. " Ir darot ‘ tai, labai neapkenčia, nes ši 
subatoj, kada ir žydai šven-Į šventė yra protestu prieš 
čia savo šabą. ~ [neteisingą dabartinę tvar-

— Na, tai kas čia tokio lk«:. ?it,'?kios kuni-
blogo, kad subatoj pripuola,gal! ??nn.! ..
musų šventė? Juk katalikų , . . 1 J1 turbut. bedievis-
Kalėdos taipgi ne sykį pasi- ^at kunigai jos nepri
taiko subatoj, kada žydai, Pažįsta •
švenčia šabą. Ir kodėl jus,: — Su Dievu šita šventė,
■vyčiai, žydų taip neapken-; tėve, nieko neturiu 
čiat? Argi jus nežinot, kad 
Kristus taipgi buvo žydas! i

— Maike, tu užgauni ka- i Amerikos darbininkai suva- 
talikiškus mano jausmus. j žiavę į St. Louis miestą nu-

— Na tai sakyk, tėve, ko- ! tarė sekančiais metais lai-
kį tu nori padaryt iš to iš- kyti 1 gegužės po visą Ame- 
vedimą. kad socijalistai tu- riką mitingus ir reikalauti 
ri savo šventę? i8-nių valandų darbo dienos.

— Maike, aš jokių išvedi
mų daryt nemoku. Aš no

Su Dievu šita šventė,

— O kas ją išrado, vaike?
— Visų pirmiausia, tėve,

I Ir atėjus tai dienai sekan
čiais metais veik visuose

rnų uaryu neinunu y i v- (Amerikos miestuose, kur 
rejau tik pnrodyt, kad jus tik buv0 organizuotų ’darbi.
meluojat.

— Bet tu to neprirodei, 
tėve.

— Jes, vaike, aš tau pri-
rodžiau. Aš tau prirodžiau,__ e ___ _____________
kad jus turit savo šventę ir , čių nutarimą parėmė ir nu- 
tu pats prie to prisipažinai. į sprendė, kad 1 dieną gegu-

TmilzA o o tavo ___ ___________ ___ x  J J —

ninku, buvo laikomi mitin
gai ir svarstomi darbininkų 
reikalai. Paskui Europos 
darbininkų atstovai suva
žiavę Paryžiuje amerikie-

Matai, vaike, kaip aš tave 
sugavau I

— Tu manęs nesugavai, 
tėve, nes aš nuo tavęs visai 
nebėgau. Nė aš, nė kiti so- 
cijalistai niekad neslepia, 
kad pirmą gegužės dieną jie 
pripažįsta darbininkų šven
te. Kas metai tą dieną yra 
rengiamos parodos, sako
mos prakalbos ir kas metai 
toje iškilmėje dalyvauja tū
kstančiai darbininkų. Tai
gi tu, tėve, nieko čia nesura
dai ir nieko nesugavai. Jei
gu ligšiol tu tos šventės da

žės pasiliktų ant visados 
darbininkų agitacijos diena. 
Nuo to laiko 1 gegužės ir 
skaitosi darbininkų šventė. 
Kapitalistai jos nepripažįs
ta ir dagi neapkenčia, nes 
tą dieną darbininkai vieto
mis neina nė dirbti: rengia 
demonstracijas, sako pra
kalbas ir svarsto, kaip čia 
greičiau pasiliuosavus iš 
alginės vergijos, kaip page
rinus savo gyvenimą.

— Olrait, Maike, nueisiu 
ir aš paklausyti, apie ką jus 
kalbat.

Socijalizmas 
ir Religija, 
nuo 3-čio pusi.)

Bet ar galima kovoti su klerikalizmu, ne 
paliečiant religijos? Šiame klausime rei
kia mokėti atskirt socijalistiškajį antikleri
kalizmą nuo antiklerikalizmo buržuazinio.

Visi socijalistai iš principų pripažįs
ta, kad negalima užgauliot nėkeno religiji- 
nių įsitikrinimų. Socijalistai visiems 
pripažįsta laisvę tikėjimų. Vienok so- 
cijalistų eilėse, tarpe aktyviškai veikian
čių Partijos narių ir šiame atvejyje 
laikomasi ne vienodos taktikos. Vieni no
rėtų pradėti griežtą kovą su klerikalizmu; 
kiti rūpinasi pastatyti ant pirmojo plano 
ekonominius klausimus. Bet principe risi 
sutinka: religija yra privatinis dalykas; 
sąžinės reikalas; vadinas socijalistai netu
rėtų geist išimties nė prieš bažnyčią, nė sa
vo naudai. Darbininkų Partija, įsteigda
ma valstybę valstybėje, turi užtikrinti tą 
sąžinės laisvę savo nariams, kurią jį norėtų 
matyti viešpataujančia visuomenėje.

Tikinčiam darbininkui niekas nekenkia
— išskiriant uždraudimą iš bažnyčios pu
sės — stoti į Darbininkų Partiją. Pora 
metų atgal vienas krikščionis demokratas 
uždavė»»klausimą Belgijos Generalei Socija- 
listų Partijos Tarybai.

„Būdamas tikru kataliku, bet gerbdamas 
laisvę, aš pilnai atskiriu ekonominę ir po
litišką socijalistiškosios demokratijos pro
gramą. Ar galiu aš, ne atsimesdamas nuo 
savo tikvbinių įsitikrinimų, įstot į jūsų ei
les?”

Jam atsakyta, kad tuo jaus tą pačią minu
tę, kaip tik jis sutiks priimti statutus ir 
principialės darbininkų partijos deklaraci
jas, niekas iš jo nereikalaus atskaitos iš jo 
tikėjimo Į Dievo buvimą, nemarybę sielos 
ir paslapčių šv. Trejybės.

Vienok, tas pasekmių nedavė. Klausian
tysis, sulyg teoretiškų abejojimų, ar iš ki
tokių priežaščių, neįstojo į socijalistų par
tiją.

Išrodo, ar mes kovoje su klerikalizmu 
kliudysime religiją ar ne, tas mažai reiškia
— tikintieji katalikai risviena į socijalistų 
eiles neprigulės. Pirmiausia reikia pasi
stengti padaryti žmones laisvais, nes „uba
gui dvasioje” rupi daugiau dangaus kara
lystė, negu gerbūvis ant žemės.

Bet ve yra viena kliūtis, kuri liepia susi
laikyti socijalistams nuo atviro veikimo lai- 
svamanybės srityje, ir neleidžia eiti išvieno 
su laisvamanių grupėmis. Tūkstantis pro- 
testonų ir kitokių socijalistų ne laisvama
nių, kurie iki šiol karštai laikosi savo reli
gijų ir būdami socijalistais — pasijustų 
įžeisti, tas galėtų užkenkti proletarijato be- 
siorganizarimui.
— Mes tikime, kad klerikalizmas tik tada
bus apgalėtas, kada išnyks arba susilpnės 
religijos, kurios yra jam (klerikalizmui) 
maistu. _____

Bet, kad susilpninus ir sustabdžius prie
tarų besiplatinimą turėtų būt vedama pro
paganda ne socijalistų partijų, bet atskirų 
grupių, veikiančių neprigulmingai, ant sa
vo baimės ir rizikos. Bet veikti reikia nuose
kliai. Neturi būt vietos religijiniams už
gauliojimams. Į vietą prietarų turi būt 

j statoma mokslas. Ne logiški užsipuldinėji
mai ant religijos tik užkenkia socijalizmui 
ir laisvamanybei, bet religijos prietarų ne
gali sulaikyti. Mes galime apgalėti religiją 
tik statydami į jos vietą mokslą.

„Reikia mobilizuoti mokyklą prieš baž
nyčią, mokytoją prieš kunigą: tvirtas ir 
šviesus išauklėjimas išveja religiją” — sa
ko Liebknechtas.

Ir taip, religijinėj kovoj reikia veikti ne 
persekiojimu, bet pertikrinimu.

Darbininkiškųjų partijų vadai visų-pir- 
ma patįs turėtų atvirai pertraukti visus ry
šius su’religijinėmis apeigomis, kurios dėl 
jų yra niekas kitas, kaip tuščia komedija ir 
tuomi suteikti pavyzdį mažiau susipratu- 
siems. Griežtai yra pasmerktinas tokis pa
sielgimas susipratusių, laisvų socialdemo
kratijos narių, kurie nežiūrint, kad jie yra 
laisvamaniai pilnoje to žodžio prasmėje, 
vienok, ne retai, kreipiasi savo gyvenimo 
reikaluose reikalaudami bažnyčios pagal
bos (imant šliubą, atsitikus krikštynoms, 
laidotuvėms ir 1.1) ir tuomi stiprina kleri
kalizmo tvirtovę.

Kol gyvuoja dirbtina nelygybė srovenan
ti iš kapitalizmo, kuri palaiko eksploataci
ją (išnaudojimą) žmogaus žmogumi, tikė
jimas į asmeninį Dievą, skelbiamas bažny
čių minioms, yra iš socialio atžvilgio kenks
mingu ; nes jis suteikia turtingesniems luo
mams privilegijas viešpatauti ant silpnes
niųjų.

Socijalizmui įvykus nebus daugiau kenk
smingų religijų, lygiai kaip ir griaunančių 
filosofijų. Niekas nebesistengs ne tuo, kad 
palaikyt jas, nė tuo, kad kovoti su jomis. 
Kiekvienas galės sutveri sau religiją, arba 
priimt svetimą, arba apsieit visai be religi
jos, ne įžeisdamas tuomi visuomenės, nes 
visuomenės dora nesirems daugiau me- 
tafizišku principu. Liaudis, pasiliuosavusi 
nuo klerikalizmo jungo, galės liuosai priim
ti tokias gipotezes ir susitverti tokią pa- 
sauliožvalgą, kuri išrodys atsakančiausia 
širdies užgaidoms ir proto reikalavimams.

Iki šiol idėjos kas link to labai atsimainė; 
pavyzdžiu pilnai gali būti Francuzijos so
cijalistai.

Francuzijoj šiandien socijalizmo sątikiai 
su religija suvis kitoki. šiandien Fran
cuzijos socijalistai yra netik uolus reiškė
jai antiklerikalizmo, ten socializmas virto 
prieštikybiniu ir yra griežtai priešingas 
krikščionybei. Jis nenori žinot netik popie
žiaus, bet ir Kristaus.

Koks didelis skirtumas įvyko tarpe soci
jalizmo bėgyje pastarojo šimtmečio pusės. 
Gadynėje francuzų revoliucijos apie 1848 
m. socijalizmas buvo skelbiamas kaipo tą
sa Evangelijos. Darbininkų organizacijų 
įstaigose ir pas daugybę darbininkų-socija- 
listų galima būdavo matyli Kristaus sto
vyklą dailydės pa vy dale su parašu: „Jėzus 
iš Nazareto, pirmasis liaudies užtarytojas.” 
Didžiojoj pėtnyčioj Francuzijos socijalistai 
surengdavo demokratišką pokylį paminėji
mui Kristaus mirties, o Kalėdose švęsti jo 
gimimą. Buvo dagi surengiamos ištisos 
manifestacijos Kristaus, „socijalizmo tė
vo,” kaip tuomet jis skaityta, pagerbimui. 
Ir pusė amžiaus atgal tokios manifestaci
jos, nesukeldavo jokios kritikos. Tada 
darbininkų klesa manė, kad demokratizaci
ja bažnyčios yra galima; jie stengėsi su- 
taikint bažnyčią su revoliucija, krikščiony
bę su socijalizmu.

Patįs Francuzijos socijalistų tėvai, įstei
gėjai dviejų mokyklų, turėjusių žymią įtek- 
mę XIX šimtmetyj, matė socijalizme tiktai 

!dapildymą krikščionybės, įkūnijimą Dievo 
karalystės ant žemės.

Kalbant apie sutaikinimą religijos su soči, 
jalizmu nereikia užmiršti, kad šis klausi
mas suris kitaip stovi protestoniškose ša
lyse ir vėl kitaip katalikiškose. Anot P. 
Pfliugerio žodžių: "Reformacija padarė 
kiekvieną protestoną popiežiumi.” Katali
kybė yra viena iuotarpu kaip protestanti
zmų yra tiek, kiek yra tikinčiųjų. Kiekvie
nas protestonas religijos ir socijalizmo 
klausimą riša suvis skirtingai ir todėl, di
džiuma protestonų netik nesibaido nuo so
cijalizmo, bet pasididžiuodami jį priima.

Katalikų gi religija pati per save negali 
būt sutaikoma su socijalizmu. Katalikų ba
žnyčia išteisina skriaudas, elgetystę, netur
tą ir laimina „ubagus dvasioj.”

Žinoma, jie skelbia, kad ateis laikas, ka
da aname teisingame paasulyj, viskas bus 
teisingai sutvarkyta, kad rokunda bus iš
duota, kada šykštieji turčiai bus nubausti, 
o gerieji vargdieniai apdovanoti.

Bažnyčios galvos taipgi vienbalsiai pas
merkia ir prakeikia tuos, kurie išdrįsta 
tvirtinti, kad pasidalijimas visuomenės į 
klesas nėra amžinas ir kad ateis laikas, ka
da pasaulyje turės sutrupėti stambusis ka
pitalas ir įvykti lygus, proporcionalis tur
tų padalinimas.

Patįs katalikiškosios bažnyčios galvos — 
popiežiai socijalizmą griežtai atmeta. Pijus 
IX socijalizmą vadino — užkrečiančiais mir
ties nuodais, Leonas XIII buvo apskelbęs, 
kad: „socijalizmo teoriją pripažįstančią ko- 
lektyvę sąvastį suvis reikia atmest, kaipo 
baisią tiems, kuriems norima padėt.” (sup
rask darbininkams); galop Pijus X savo 
motu proprio, apie krikščionišką veikimą 
paskelbia savo enciklikoje griežtai priešin
gas pažiūras iš kurių mes galime matyti, 
kad katalikų religija nieku budu negali būt 
sutaikoma su socijalizmu. Jisai sako: 
”Visi žmonės veda savo pradžią nuo Dievo, 
savo sutvertojo, jie buvo atpirkti Kristaus 
ir turės būt sulyg savo užsitarnavimo teisia, 
mi, apdovanoti arba nubausti.

„Iš čia aišku, kad žmonijos visuomenėje, 
įsteigtoje Dievo, yra karaliai ir pavaldiniai, 
turčiai ir vargdieniai, mokytieji ir tamsu- 
nai, dėkingieji ir nepatenkintieji, kurie, su
vienyti vidujine meile, turi padėti vienas 
kitam atsiekimui savo galutinio tikslo dan
guje, o ant žemės — savo materialės ir mo
ralės palaimos.”

Vadinas, iš to jau gana aišku, kad būt sy
kiu kataliku ir socijalistų — netiktai logiš
kas prieštaravimas, bet ir praktikoje yra 
negalima.

Žinoma, galima sau įsivaizdint, kataliką, 
kuris atsiskyręs nuo milžiniško skaičiaus 
savo tikinčiųjų brolių, priima grynai eko
nominę socialdemokratų programos dalį. 
Bet, kaip ne buklus butų žmogiškas protas, 
vienok neįstengs sutaikinti dviejų griežtai 
priešingų koncepcijų, kurių viena skaito 
dabartinę visuomenės nelygybę prašalina
ma, tuom tarpu kada kita tvirtina priešin
gai, kad tos nelygybės norįs patsai Dievas, 
kad ji esanti — neišdildoma pasekmė pirm- 
gimės nuodėmės.

Iš kitos pusės, kadangi katalikų bažny
čia — nekalbant jau apie kitas — yra prie
šinga socijalizmui, neišvengtinas ir būtinas 
yra socijalistų dalyvavimas kovoje su kle
rikalizmu, kad paliuosuot žmonijos sąžinę.

I

Daug yra paukščių, kurie 
neša žmogui daug naudos, 
bet šitam straipsnelyje pa
kalbėsim tik apie du: rau- 
donkrutinį strazdą ir musų 
kregždę.

Paimsime pirma strazdą; 
Ar galėtumei, skaityto-

I

and insectivorons birds, and 
do what I can for the Club.” 
Šita draugija tuomet prisius 
uždyka tam tikrą ženklelį. 
Laišką reikia siųsti jos laik
raščio adresu, Philadelphi- 
on.

____  Dabar paimkime kitą pau- 
jau, užsimerkęs papasakot Į kštį, žmogaus draugą — 
iš atminties, kaip tas paukš- murinę kregždę.
tis išrodo ir kuomi jis sky- Dabar prasideda aršiau- 
riasi nuo kitų savo draugų sis uodų ir musių laikas. 
— plunksnuočių? Kas tų vabzdžių įkirumo ne

žino? Kovot su tais prie
šais žmogui padeda mūrinė 
kregždė. Kaip C. P. Shof- 

Ifner sako, daugelyje vietų 
kregždės tuos vabzdžius vi- 
visai išnaikino. „Iš visų 
musų paukščių,” sako jisai, 
"kregždės daugiausia iš
gaudo musių ir uodų, skrai
dydamos apie musų namus 
ir sodnus. Jos taipgi suėda 
vapsų, širšių, sparvų ir ki
tokių nenaudingų ir įkirių 
vabalų. Jauni kregždukai 
nepradeda skraidyt be 28 
dienų, todėl per tą laiką se
nės kreždės pristato jiems 
maistą į lizdus. Jei kregž- 
dukas išpuola iš lizdo, kre
gždės ant žemės jo nemaiti
na ir jis stimpa nuo bado ar 
katė ji suėda. Todėl žmo
gaus pareiga yra išpuolusį 
jauniklį visuomet įdėt at- 
gal į lizdą, jeigu galima tai 
padaryti.”

Vienam susirinkime prie 
vakarienės buvo toks klau
simas pastatytas ir nė vie
nas iš susirinkusiųjų nega
lėjo atsakančiai p. Raudon- 
krutinį nupiešti. O tečiaus 
strazdas yra vienas iš pa
prasčiausių ir artimiausių 
mums paukščių. Tyras jo 
balsas pradedantiems pauk
ščių tyrinėtojams yra pa
matinė taisyklė, kurios pri
silaikydamas tyrinėtojas 
paskui išmoksta pagal čiul
bėjimo atskirt vieną veislę 
nuo kitos.

Amerikoj, kur laikštinga- 
las, veversys ir kiti gražiai 
čiulbantieji paukščiai neži
nomi, raudonkrutinis straz
das yra skaitomas geriausiu 
giesmininku. Anglai jo 
švilpime visuomet girdi ra
ginimą: Cheerily-riieerup, j 
cheerily-cheerup!” kas lie
tuviškai reikštų: "Links
minkis smagiai, linksminkis 
smagiai.”

Šalia to visko, raudonkru
tinis Amerikos strazdas y- 
ra, kaip anglai sako, darbš
tus ir naudingas pilietis. 
Kada strazdas susilaukia 
vaikų, vasara būna pačim 

savo žydėjime ir tuomet vi
sokie vabalai ir kirmėlės da
ro labai daug blėdies me
džiams, javams ir gėlėms. 
Strazdas tuomet daugiausia 
tų piktadarių išnaikina. Jo 
vaikai turi tokį didelį apeti
tą ant šviežių vabalų, kad 
nuo pat aušros iki pat nak
ties strazdai-tėvai triūsia 
kiaurą dieną rankiodami 
nuo medžių ir nuo žemės va
balus.

Yra jau patėmyta, kad 
kur tik mažiau yra strazdų, 
tenai vabalai visuomet pri
daro daugiau blėdies. Ir 
priešingai: kur yra daugiau 
strazdų, tenai mažiau vaba
lų.

Todėl šituo žvilgsniu stra
zdas yra geras žmogaus 
draugas, nes jis padeda jam 
naikinti vabalus. Kas ne
žino, kiek Amerikos farme- 
riai turi padėti darbo ir pi
nigų vabalų naikinimui? 
Yra net tam tikros mašinos, 
su kurių pagalba laisto nuo
dais laukus ir medžius, kad 
išnaikinus vabalus. Jei ne
laistys, vabalai viską suės
tų. Kovai su vabalais kas 
metai išleidžiama milijonai 
dolerių.

Amerikoj yra susitvėrus 
tam tikra draugija, kuri rū
pinasi paukščių apsaugoji
mu. Ji vadinasi „The Li-| 
berty Bell Bird Club” ir lei
džia Philadelphioj laikraštį 
vardu ”The Farm Journal.” 
Tos draugijos nariu gali būt 
kiekvienas ir bile kur. Mo-|i 
kėt tenai nieko nereikia, tik 
reikia parašyt jai šitokį lai-1 žinėjosi po Ameriką 
šką: ”1 desire to become a belgams aukas, šion 
member of the Liberty Bell 
Bird Club, and primose to

Tarp lietuvių yra tokia 
nuomonė, kad ant žiemos 
kregždės sutupia ant nend
rių ir pasineria į vandenį 
Tas neteisybė. Šitą nuomonę 
žmonės susitvėrė turbut iš 
to, kad kregždės labai mėg
sta skraidyt palei patį van
denį. Žmonės mat nežino, 
kad kregždės apie vandenį 
skraido dėl to, kad tenai 
daugiausia musių gauna. 
Ant žiemos kregždės išs- 
skrenda į pietus, kur šilčiau. 
Jos skrenda labai greitai — 
150 ir 200 mylių į dieną.

Pavasarį kregždės ats
krenda kartais per anksti ir 
daug jų tuomet žųva dėl sto
kos maisto, nes jos minta 
vien tik musėmis, kurias 
gaudo vien tik ore. Taigi 
kada oras šaltas, musių nė- 

Į ra — ir kregždės neturi kuo 
maitinties.

L Todėl ir kregždė yra ge
ra žmogui draugė, nes nai
kina muses, uodus ir kitus 
nors mažus, bet įkirius žmo
gaus priešus.

Visokios Žinios.
ŽUVO 236 ANGLĮ AKA- . 

ŠIAI.
Iš Japonijos ateina žinios, 

kad šiomis dienomis tenai 
vėl žuvo 236 angliakasiai. 
Nelaimė atsitiko netoli nuo 
Šimonoseki. Niekur kasyk
lose nėra tiek daug nelai
mių, kiek Japonijoj.

REVOLIUCIJA ANT 
HAYTI SALOS.

Buvęs Hayti republikos 
ambasadorius Rosalvo Bo- 
bo pakėlė prieš prezidentą 
Guilamą revoliuciją, aiškin
damas, kad prezidentas no
ri išvežti savo šalies pinigus 
į Suvienytas Valstijas.

VANDERVILDIENfi SU
RINKO BELGAMS 

$300,000.
Belgijos valstybės minis- 

terio socijalisto Vandervil- 
dės žmona, kuri nesenai va- 

j ir rinko 
belgams aukas, šiomis die
nomis atvyko Francuzijon 

-------------- „„„ „„„ wir atsivežė $300,000, kuriuos 
Vardunas. study and protect all song ji surinko Amerikoj.
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Gegužės Ryta s.
Jauku, ramu, oi kaip miela!..
Šypsos gamta, džiaugias žemė

Ir kutena jauną sielą, 
Tartum laimę kas jai lemia.
Kur pažiūri, vis vilioja
Ir vis sveikina ir šneka;
Slaptai šaukia tolumoje,
Kur saulelė skaisti teka.
Ten kur balkšvi debesėliai 
Vejas vienas paskui kitą, 
Laksto tartum paukštužėliai 
Po padanges — anksty rytą.
Vai, kaip puiku! Vai, kaip gera!... 
Kaip-gi lengva ant krutinės...
Miglos rasą tyliai beria;
Aušta rytas Gegužinės.
Aš vis šiuriu, — diena švinta, — 
Jauna graži, kaip kvietkelis, — 
Skaisčios rasos perlais krinta;
Letai judinas šilelis.
Plaukia aidas linksmas, žvainas
Ir su vėjais susipynęs,
Švelniai skamba, ošia, mainos, — 

Puikus rytas Gegužinės!
Siela mano užžavėta
Dangaus erdvėsna nuskrydo,
Ir vargais širdis prislėgta
Šventą atilsi išvydo.

Merkynės Vaidyla.

MOTERIS mušasi su 
POLICIJA.

Stamford, Conn.— Čia 
sustreikavo apie 1,000 mies
to darbininkų, reikalauda
mi 8 vai. darbo dienos ir po 
$2 į dieną mokesties. Perei- 
toj subatoj streikieriai įtai
sė demonstraciją, paskui su
sirinko ties majoro ofisu, 
kad paprašius, kad išpildy
tų jų reikalavimus. Polici
ja pradėjo demonstrantus 
vaikyt. Tuomet subėgo 
streikierių moterįs su šluo
tomis ir pradėjo mušti poli
ciją. Kaikurios moterįs pri
pylė policijai į akis druskos. 
Viena moteris areštuota.

SAKO, TAMULEVIČIA 
BUVO NUNUODYTAS.
Nashua, N. H.— Čionai 

mirė staiga mirčia lietuvis 
saliuninkas, J. Tamulevičia. 
Manoma, kad jis buvo nu
nuodytas, todėl kaikurius 
vidurių organus daktarai 
jau išėmė ir nusiuntė į Con- 
cordą, kur valstijos chemi
kas ištirs, ar jis gavo nuo
du, ar ne.

KITAS VOKIEČIŲ 
SKRAIDUOLIS AME- 

RIKOJ SULAIKYTAS.
Nesenai į Amerikos uostą 

Newport News, W. Va., įbė- 
go vokiečių skraiduolis 
"Prinz Eitel Friedrich" ir 
likos čia sulaikytas iki karė 
pasibaigs. Dabar į tą patį 
uostą įbėgo kitas vokiečių 
skraiduolis, "Kronprinz 
Wilhelm,” ir tas pasiliko 
čionai.

Pajieškau brolio, Jono Jasiuno; 
Kauno gub, Panevėžio pav, Dauk- 
šyny kaimo, jau bus apie pora me
tų, kaip išvažiavo iš De Kalb, ir jo
kios žinios apie jį neturiu. Jei 
žinotumėt apie jį, arba jis pats 
lonėkit pranešti.

Antanas Jasiunas,
304 So. llth str. De Kalb, III.

kas 
ma-

Pajieškau kaimyno, Jurgio Savic
ko; Vilniaus gub, Trakų pav, Mer
kynės vai, Taručonių kaimo. Išva
žiavo į Calumet, Mich. iš Spring- 
field, III. Bus jau apie 8 m. kaip 
sižinome. Meldžiu jo paties, ar 
pažįstančių atsišaukti.

Julijus Raugelis, 
P. O. BOX 435, Astumption,

Pajieškau kaimyno Prano Jankaus
ko; Kauno gub, Kauno pav, Krakių 
vals.; 3 metai atgal gyveno St. Louis, 
III. Meldžiu atsišaukti:

Liudvikas Mikolaitis,
230 Brown st, Burlington, N. J.

ne-
jj

III.

Alintu Ir Biznierių afydil.
Visokios Knygos, Popieriai Laiš

kams rašyti, Britvos pustai, Paten
tuotos Gyduolės, Trejos Devynerės, 
parduodame tik Wholesale agen
tams ir štornikams ir duodame dide
lį nuošimtį.

Kataliogą prisiunčiame biznie
riams dykai. Adresuokite: (19)

The Lithuanian Mail Order House
3358 S. Halsted St, Chicago, 111.

LIETUVIŲ DRAUGUOS
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ" Už ORGANĄ

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

REVOLIUCIJA NICARA- 
GUOJ NUSLOPINTA.
Pietų Amerikoj, Nica ra

guos republikoj buvo išsi
veržus Esteli valstijoj revo
liucija, kuriai vadovavo bu
vęs į Suvienytas Valstijas 
pasiuntinys d-ras Salvador 
Castrillo. Jis buvo jau ap
siskelbęs ir prezidentu, bet 
valdžios kariumenė jo pul
kus sumušė ir vadovus suė
mė.

REIKALINGA MERGINA ANT 

TARNYSTES

Darbas lengvas. Su motore apsi
valyti kambarius ir padėti dirbti 
krautuvėj prie šaltų gėrimų ir šal
tos košės (aiskrimo). Mokestis nuo 
$12.00 iki $16.00. Darbas ant visa
dos. Norinti vaikščiot Subatoj ir 
Nedėlioj —neprivalo atsišaukti, taip
gi ir suvis jauna. Platesnių 
kreipkitės šiuo adresu:

K Lideka.

306 Hamilton avė, Duųuesne, Pa.

žinių 
(17)

Iš karės lauko.
DIDELĖS RIAUŠĖS 

AUSTRIJOJ.
Romoj gauta žinių, kad 

Austrijoj, Triesto mieste, 
kur gyvena daugiausia ita
lų, žmonės kelia dideles 
riaušes prieš karę. Vyrai 
veik visi paimti kariumenėn. 
Moterjs su vaikais neturė
damos ką valgyt kelia riau
šes. Krautuvės mieste už
darytos, kad moterjs jų kar
tais neišplėštų. Miesto gal
va ramina vis moteris, kad 
duonos tuoj bus prikepta vi
siems ikvalių ir kad bulvių 
taipgi galima bus gauti, bet 
tas raminimas nieko negelb
sti. Policija turėjo žmones 
areštuoti, kitaip riaušių su
stabdyt nebuvo galima. Da
bar Triesto mieste žmonių 
esą taip daug areštuota, kad 
policija nebeturi kur juos 
padėt Policijos viršinin
kas pareikalavo, kad moky
klos butų paverstos j kalėji
mus. Žmonės daugiausia 
įniršo prieš valdžią, kada iš
girdo, kad daug maisto esą 
prikrauta Polos uoste, kuris 
laukia apgulimo. Žmonės 
stačiai šaukia: "Šalin ka
rė! Duokit mums duonos!”

BALTSTOGĖN METĖ 20 
BOMBŲ.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Baltstogės miestan, Lie
tuvoj, vokiečių lakūnai me
tė 20 bombų. Tai buvęs at
sakymas rusams, kurie ke
lios dienos atgal nulėkę me
tė kelioliką bombų į neap
saugotą miestą Prūsuose.

Vieni kitiems keršija, o 
žmonės nuo to kenčia.
JURININKAI LAIMĖJO 

STREIKĄ.
Škotijoj, Glasgow mieste, 

sustreikavo 500 jurininkų, 
reikalaudami $5.00 daugiau 
algos mėnesin. Reikalavi
mas buvo išpildytas.

VALDININKAS GAVO 8 
METUS KALĖJIMO.

Lawrence, Mass.— Buvęs 
reprezentantas D. H. Finn, 
kuris peršovė savo politikos 
priešą, aldermaną Hanna- 
ganą, gavo tik 8 metus ka
lėjimo. Mat, politikierius.

AUDĖJAI REIKALAUJA 
DAUGIAU ALGOS.

Fall Rivero audėjų uni
jos nutarė reikalauti nuo 10 
iki 20 nuošimčių algos.

SIENA UŽMUŠĖ 12 
ŽMONIŲ.

Birmington, Ala.— Vėjo 
sugriauta augšta muro sie
na užgriuvo čia ant dviejų 
medinių krautuvėlių, kurios 
buvo pilnos žmonių, ir 20 
ypatų užmušė, o kita tiek 
sužeidė.

TURI 5510 ATIMTŲ 
KANUOLIŲ.

Vokiečių valdžia Berlyne 
paskelbė, kad iki 1 kovo vo
kiečiai turėjo paėmę jau 
5510 kanuolių, kurios pa
skirstomos sekančiai:

Belgų .................... 3,300
Francuzų............. 1,300
Rusų........................ 850
Anglų ........................ 60

Viso labo 5,510.

1$ AMERIKOS.
SUGAVO ROCKEFELLE- 

RIO LAIŠKUS.
Kada federalė komisija 

tyrinėjo Colorados streiką, 
Rockefelleris "bažijosi,” 
kad jisai nieko apie tą strei
ką nežinojo ir apie anglia
kasių persekiojimą visai ne
girdėjo. Bet dabar likos 
sugauti ir viešai paskelbti 
Rockefellerio laiškai, kurie 
parodo, kad Rockefelleris 
Colorados streiką puikiai 
žinojo ir davinėjo Colora
dos gubernatoriui įsaky
mus, kaip jis turi elgties su
streikuojančiais darbinin
kais. (Žiūrėk šitam "Kel." 
numeryje paveikslą ant 10- 
to puslapio.) Pasiremiant 
tais laiškais dabar reikalau
jama, kad nuteistų anglia
kasių bylos butų perkraty
tos iš naujo, nes jie galėjo 
būt ir nuteisti Rockefelle- 
riui paliepus.

FORDAS PAKELIA AL
GĄ KANADOJ.

Pagarsėjęs Detroito For
das praneša, kad jis ir Ka
nadoj pakelia savo darbi
ninkams mokestį iki $5.00 į 
dieną ir įveda 8 valandų 
darbo dieną.

ANGLAI ŠAUDO PRIE 
NEW YORKO.

Visos apielinkės gyvento
jai persigando, kada 26 ba
landžio ties New Yorko uo
stu pradėjo šaudyt ant jū
rių anglų skraiduolis. Nors 
šaudė už kelių mylių nuo 
krašto, bet ant kranto dre
bėjo žemė ir skambėjo lan
gų stiklai. Laivas matyt 
lavinosi šaudyt iš sunkių 
kanuolių į tikslą.

20,000 UŽSIRAŠĖ ARMI- 
JON.

Iš Airijos sostamiesčio 
Dublino pranešama, kad iš 
trijų pietų Airijos provinci
jų iki kovo pabaigos užsira
šė Anglijos armijon 20,000 
airių.

MOTERIS 107 METŲ.
Indianapolis, Ind.— Čia 

mirė tūla Nancy Raymond’- 
ienė, kuri turėjo jau 107 me
tus amžiaus.

Reikalinga moteris arba mergina, 
kuri galėtų dirbti prie namu darbo. 
Meldžiu atsiliepti:

Peter Tamkunas,
3 Scripple place, So. Boston.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 34 m, ne išskiriant kokių 
pažiūrų; aš esu 32 metų ir turiu ge
rą užsiėmimą, gaunu pusėtiną mo
kesnį. Merginos norėdamos su ma
nim plačiau susipažint malonėsit at
siliept, suteiksiu kiekvienai atsaky
mą laišku.

G. S—kritis,
35 & Mich. Avė, % Pickford Theatre 

Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui dievobai
mingo vaikino, ne jaunesnio kaip 20 
metu ūr ne senesnio kaip 25; aš esmi 
18 metų; vaikinas turi būti meilaus 
budo, mylintis dailę. Rašydami teik
sitės prisiųsti savo paveikslėlį.

Elzbieta Tukaitė, 
1455 Hyde Park avė, Hyde Park, 

Mass.

REIKALINGA:— Moterįs ir mer
gaitės prie dirbimo guminių čevery- 
kų. Sveikas, švarus ir nuolatinis 
darbas per visus metus, ir augštds 
algos. Anglų kalba nereikalinga, 
nes čia dirba daugybė lietuvių. Mu
sų dirbtuvė yra didžiausia ir ge
riausiai įtaisyta visam pasauly.
THE B. F. GOODRICH COMPANY, 

AKRON, OHIO.

LIErUVVOS ŠELPIMO FONDO
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis,
1840 S. Halsted st, Chicago, DL 

Vice-Prezidentas 2) S. Mankua,

Cor. 12th and Vine sts, Phila,Pm. 

Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-Henaa^ 

140 E. 19th str, New York, N.Y. 
Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackaa,

183 Roebling St, Brooklyn, N.T. 
Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,

P. O. Box 511, Westvilla, DL 
Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 

1815 E. Moyamensing avė., Phila, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Mass 

Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Marka* 

St, Brighton, Mass.; J. Gegužis M 

Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gu
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 

ney Orderiais, reikia išrašyti varža 
Lithuanian National Relief FsaL

Visus pinigus reikia siųsti varža 
kasieriaus per Finansų Raštininką, 

T. M. Dunduli, P. O. Box 511, Wssh- 
ville, UL, kuris po kaucija $1,000.

Paj ieškojimai
Pajieškau apsivedimui merginos, 

turi būti ne jaunesnė kaip 18 ir ne 
senesnė kaip 26 metų. Merginos, ku
rios mylėtų su manim apsivest, turi 
mylėt dorą gyvenimą. Aš esu 28 
metų amžiaus. Norinčios platesnių 
žinių kreipkitės laišku. Vyrai nera
šinėkite.

Kazimieras Stepanaitis,
L. BOX 143, Rdyalton, III.

Pajieškau Jono Kuklausko (pavar
dė buvo neaiškiai parašyta. Adm.); 
Kauno gub, Kibartavo kaimo, Rau
do nakio vai.; girdėjau gyvena Wa- 
torbury. Turiu svarbų reikalą. At-. 
si šaukite

Jonas Leikus,
136 Broadway, Chelsea, Mass.

- —-

Pajieškau apsivedimui merginos 
padorios, mylinčios dorą gyvenimą, 
nuo 18 iki 26 m. amžiaus. Aš esu 26 
metų amžiaus. Pusėtinai pasiturin
tis. Rašydamos prisiųskit savo fo
tografiją. (18)

Alex Barnacky,
Marion 6a, Box 147, Grant Town, 

West Va.

Pajieškau pažįstamos, Adelės Ta- 
lačkaitės; Kauno gub, Panevėžio pa
vieto, Daujenų par. Ponų kaimo; tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu atsišau
kti.

P. Navalnskas,
BOX 282, Ruselton, Pa.

Pajieškau pusseserės Barboros 
Beliauskytės; metai kaip Amerikoj, 
paeina iš Kauno gub, Ukmergės pav. 
Aluntos par, Šunakojų sodž. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti. 

Jonas (Įeita.BOX 360, ^^Vestville, m.

Pajieškau savo pusbrolių Petro ir 
Juozapo Davnarų, švekšnių sodžiaus, 
Linkavos vai, Panevėžio pav, Kauno 
gub. Jie patįs ar jų pažįstami ma
lonėkit atsišaukti.

Emilija Ogintaitė,
12 Clapp st, Worcester, Mass.

REIKALINGI AGENTAI.

Kiekvienas vyras gali uždirbti nuo 
$12.00 iki 20.00 į dieną ir daugiaus 
parduodamas "The Vapor Gas Bur- 
ners,” nes yra naujausio mechaniško 
išradimo. Dėl platesnių žinių kreip
kitės arba atsilankykite iš Wisconsi- 
no valstijos pas Statė Agentą: (19) 
THE KEROSENE SPECIALTY Co. 

612 6th street, Racine, Wisconsin.

Pajieškau draugo, Jono Globio; 
Kauno gub, Raseinių pav, Tauragės 
vai. Gaurės kaimo. Girdėjau gyve
nąs Chicagoje. Turiu svarbų ir 
skubų reikalą. Meldžiu rašyti. 

F. Urbonas,
Box 283, Benld, III.

Pajieškau brolio Kazimiero Kali
nausko; Suvalkų gub, Kudrėnų pav, 
Šiaulėnų kaimo. Apie 16 metų kaip 
gyvena Amerikoj. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkit pranešti: (17

Jurgis Kalinauskas,
215 C str, So. Boston, Mass.

Reikalaujam Agentą
Turime išdirbę daugybę visokių 

lengvai išparduodamų su geru uždar
biu, užpatentuotų, naujausių išradi
mų. Atsišaukit pas: (19)
INTERNATIONAL NOVELTY Co. 

A. 268 Lineoln avė, Utica, N. Y.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERV 

DRAUGYSTE, 

Du Moinea, lova.

Valdyba:
Pirmininkas — A. Gailis,

1013 S.E. Allen st. Dės Moinu, la. 
Pirm, pagelb. — P. Mileris,

821 S.E. Market st, Dės MoinM, Ia. 
Turtų Raštininkas — J. Bindokaa, 

218 E. 5th st, Dės Moines, lova.
Iždo Globėjai — J. čiapu,

123 E. D st, Dės Moines, loviu 
” ” — P. Ašmantą,

217 E. 6th st, Dės Moines, loma. 
Susirinkimai būna 1:30 po piatab 

Columbia salėje, 409 H E. Locust ak, 
kiekvieną antrą nedėldienį mėneaia.

Pajieškau švogerio Kazimiero 
Krizio; Kauno gub, Šiaulių pavieto, 
Viekšnių vai, iš Laižuvos miestelio. 
Turiu svarbų reikalą. (17)

Frank Balčiūnas,
159 Hancock str, Bangor, Me.

URA VISI ANT METINIO

BALIAUS!
Rengia Moterų ir Merginų- • Birutės 
Kliubas, Lawrence, Mass.
1 d. Gegužės (May), 1915, Eagles 

Svetainėje, 216 Broadway,

Gerb. lietuviai, vietiniai 
linkės miestų, yra nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti ant musų Geguži

nio Baliaus skaitlingai. Birutės Kliu- 
bo Baliai visada būna linKsmi, bet 
šis Balius, mes užtikriname, bus pui
kesnis už visus, kokie kada nors bu
vo šiame mieste. Didelė nauja Ea
gles Svetainė yra viena iš puikiausių 

Lawrence ir patiks visiems. Apart 
to bus daug skanių užkandžių ir gė
rimų (svaiginančių gėrimų nebus), 
taipgi Puiki Lietuviška Orkestrą 

pralinksmins kiekvieną.
Balius prasidės 6:30 vai. vak. ir 

trauksis iki vėlai. Įžanga 25 centai.
Nuoširdžiai kviečia visus

Komitetas.

Subatoj,

ir apie-

SVARBU FARMŲ 
PIRKĖJAMS.

Bevažinėjant pa įvairias valstijas 
sutikau daugybę žmonių, kurie klau
sia patarimo, kur būt geriau pirkti 
farmą? Kadangi nebuvau apkelia
vęs ty valstijų, kuriose parsiduoda 
jos, tai ir nedaviau patarimų. Bet 
dabar pripažįstu išrankiausia pirkti 
farmą Louisiana valstijoj, nes ten 
derlingiausia žemė, kurion sėja du— 
tris sykius per metus ir greičiausia 
gali prasigyventi ir tapti turtingu, 
negu kur kitur.

Todėl mes nutarėm suorganizuoti 
lietuvių kolioniją, kur jau apsigyve
no būrys lietuvių ir labai džiaugiasi. 
Norintiems pirkties žemės mes ma
loniai patarnausime, nes turime dau
gybę išdirbtos ir neišdirbtos žemės. 
Bile vienas ir su mažai pinigų gali 
tapti turtingu farmerių. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku:

A. J. RASIMAS, 

3112 So. Halsted St, Chicago, I1L 

, - < —

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĘ

Chicago, UL

Valdyba: 

Prezidentas — K Meškauskas,

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

906 W. 20th PI. Chicago, BL 

Nutarimų Rašt — Ant TamksvMS^ 

1916 Canalport avė, Chicago, DL 
Fin. Raštin. — J. Syker,

5507 W. 25th PL Cicero, DL 

Iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth ase. 

Organo užžiur. — A.

1956 Canalport avė., Chicago, 

Susirinkimai būna kiekvieno nui 

šio antrą nedėldienį, 1-mą vaL Į» 
pietų, Geo. M. Chemaucko salėj, 1MO 
So. Union avė, Chicago, DL

PAJIEŠKOME DARBININKŲ 

norinčių dirbti dėl savęs. Pinigai 
kai grybai po lietaus neauga, bet 
jei nori turėti derlingą "uradzojų” 
už sąžiningą darbą — nelauk lietaus, 
bet rašyk tuojaus pas 
INTERNATIONAL NOVELTY CO. 

268 Lineoln avė, Utica, N. Y.

DĖVYNI MĖNESIAI 
KARĖS.

Gegužės 1 d. sueina ly
giai 9 mėnesiai, kaip prasi
dėjo didžioji Europos karė.

Į tuos 9 mėnesius sunai
kinta šimtai miestų, ku 
riuos kultūrą budavojo per 
kelis šimtus metų.

Į tuos 9 mėnesius žuvo 
5,950,000 žmonių, kurių mo
tinos su tokia meile ir rū
pesčiu auklėjo.

Į tuos 9 mėnesius pridary
ta tiek nuostolių, tiek skur
do, kad dabar per šimtą me
tų žmonės neatsigriebs.

Pasidėkavot už tą viską 
reikia šauniai kapitalistų 
tvarkai, kurią su tokiu pa
sišventimu gina musų kuni
gai ir patriotai.

Vokieiai nusiuntė kelis 
traukinius su maistu į Trie
stą, kataro ir kitus Austri- 
* miestus, kur žmonės ke- 

riauses dėl maisto

KOMETA SU 3,000,000 
MYLIŲ VUODEGA.

Flagstaff, Ariz.— Iš Lo- 
wellio observatorijos patė- 
myta Mellisho kometa. As- 
tranomai ją nufotografavo 
ir apskaitė, kad jos vuode- 
ga turi 3,000,000 mylių ilgio.

NEVAŽIUOKIT ALAS- 
KON.

Washingtono valdžia per
spėja žmones, kad niekas 
nevažiuotų Alaskon darbo 
jieškoti. Turbut tenai "ge
ri laikai.”

CHICAGO, ILL. 
West pullmaniečiams.
"Keleivį” galima užsira

šyti ir nusipirkti pavieniais 
numeriais pas Wm. Pilypą, 
720 120th st., Chicago, III.

Pajieškau pažįstamų ir draugų: 
Aniceto Levanavičiaus, Jono Sukac
ko, Tamošiaus Keršio, Jono K. Ker
šio ir Petro Asvetinsko. Visi Vil
niaus gub, Trakų pav, Varėnos vai. 
Giraitės kaimo; prašau atsisaukt, ar 
kas juos žino malonėkit pranešti, už 
ką busiu dėkingas.

Vladas L. Grigonis,
36 Richland st, Worsester, Mass.

GEROS DOVANOS Už MENKĄ 

DARBĄ.

Visai dykai, be vieno cento geros ir 
naudingos dovanos dėl parodos kiek
vienam vyriškiui atsišaukusiam pas 
INTERNATIONAL NOVELTY CO. 

268 Lineoln Avė, Utica, N. Y.

Skaityk irtemyk
Daugumas žmonių neužganėdinti 

savo buviu ir mušto, kokiu budu pa
gerint jį. Štai jūsų tikslui ir proga: 
Nusipirk gerą gabalą derlingos že
mės ir pradėk gyvenimą ant ūkės, 
kuri užtikrins tavo ateitį; nereikės 
bijoti bedarbės nei blogų laikų. Ne
pirk ūkės (farmos) nepasiteiravęs 
pas mane, nes už patarimą neimu nei 
vieno cento.

Aš esmi apvažinėjęs daugelį vals
tijų tuo tikslu, kad dažinojus prekes 
ir derlingumą žemės ir kalbėjausi su 
tūkstančiais farmerių apie naudą 
ūkių, per ką ir Jums galiu teisingai 
patarti. Norėdami pirkti ūkę nema
nykite, kad reikia didelių turtų, tu
rėdamas $100 gali lengvai tapti sa
vininku pusėtino šmoto žemės, nes 
kitą dalį pati ūkė išmokės.

Nelauk ilgai, bet rašyk arba kreip
kis ypatiškai tuojaus, nes dabar yra 
geriausis laikas. (25)

J. A. URMAN,

219 Washington st, Waukegan, I1L

DRAUGYSTE ŽV. PETRO Na. 1 
Town of Laką Chicago, DL

Valdyba:

Pirm. — B. Mozeika,

4005 S. Artesiaa avė, Chicago^ ■ 

Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūnas, 

2459 W. 46th

Org. Užžiur, Prot 

2446 W. 46th 

Finansų Rašt — J.

4637 S. Wood st, Chicago^ ML 
Kasierius — K. K. Stry ueckis,

4612 S. Ashland avė, ČManoK 
Susirinkimai būna kas trečią 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 wL 

dieną bažnytinėj svetainėj, šv. Petna 

neprigulmingos parapijos, 4588 88 
So. Marshfield avė, ęhicago, DL

K. A.

ŽUVO 20 ŽMONIŲ 
AUDROJ.

Dellas, Tex.— Nemažiau 
kaip 20 žmonių žuvo audroj, 
kuri perėjo per visą* Texas 
valstiją su didžiausia per
kūnija ir lietum. Daug vie
tų likos visiškai užlieta ir 
daug namų perkūnas sude
gino.

PARSIDUODA BARBERNE

IR ”POOL ROOMIS”

Priežastis pardavimo — 
kas serga. Biznis geras, 
atsišaukti šiuo adresu:

BROON. SADAUSKAS, 

611 Lineoln Highvay, DeKalb, I1L

šavinin- 
Meldžiu 

(18)

SKAITYTOJŲ DOMAI!
L. Ingersollio veikalas: 

"Apie Dievą, Velnią, Dangą 
ir Pragarą" jau baigiamas 
spausdinti į atskirą knygą 
ir todėl jo laikraštyje spaus
dinimą sustabdėme. Kurie 
šį indomų veikalą panorės 
turėti ,galės jį įsigyti "Ke
leivio” knygyne. Knygos 
kaina tik 25 c.

Kas tokį žinotų.
Balandžio 22, 1915 m. prasišalino 

iš čia Jonas Permėnas, 45 m. am
žiaus, išsivežė mano kelines ir kito
kių mažmožių. Nuo mano burdin- 
gierių išsivežė laikrodėlį $30.00 ver
tės, čeverykus ir retežėlį $7.00.

Jis yra 5 pėdų ir 8 colių didumo; 
kalbėdamas švepluoja; kalba angliš
kai, bet žodžių neištaria gerai. Var
toja patarlę tankiai:— ”Eikšin-šin,” 
arba vis sako: "nieko nėra.” Iš Lie
tuvos paeina, Kauno gub, iš mieste
lio Viekšnių. Beje, jis yra kriau
čius. Malonėsit suteikti apie jį ži
nių.

Vitalis S. Radvilavičia, 
208 Washington st, Cambridge, 

Mass.

I
PARSIDUODA SALIUNAS

Geroj vietoj apgyventoj lietuvių, 
lenkų, rusų ir kitų tautų žmonėmis. 
Biznis išdirbtas gerai per 40 metu- 
Priežastis pardavimo — dėlei savi
ninko išvažiavimo kitas miestan. 
Parsiduoda pigiai. Kreipkitės pas

D. M. SIDLEVIČIUS, (20) 

158 Charles st,. Providence, R. I.

Arti Rendale Sųuare.

™gmoiouououomoio»owo»ae^^

AR TAVO BRITVA ATŠIPUS?
ATSZIPUSIA BRITVA SKUSTIS DAUGIAU JAU NEREIKIA!

Ištepus Diržą “KENKUT” Britvapustu, Išpustys 
Britvą ir Ištaisys gerus ašmenis.

Jeigu tavo Britva peša ir skaudžiai skuta, nesikankink ir nesipykink 
savj, bet parsitrauk “KENKUT BRITVAPU9TO.” Sykį patepus ant 
Diržo “KENKUT,*' užteks ilgam laikui. Kaina 25c. baksas. Nepatiks, 
gražinsime pinigas. (61)
BERGEN MFG. CO. (Dep, K) MASPETH, N. Y.

Reikalaujame pardavėjų. Uždarbis atsakantis. Visi vyrai perka.

Darbininkai, Skaitykit 
” V AID YLĄ r

"Vaidylos” leidėjas 

matydamas darbi

ninkus mažai dir

bant, sumažino sa

vo laikraščio "Vai- 

dylos” kainą. Kas 

prisius 25 c. gaus 

laikraštį "Vaidylą” 

per visus metus.

Vaidyla" yra didelio formato, su 

puikiais paveikslais; tikras darbinįn- 

kų laikraštis. Eina jau antri metai; 

nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa

gerinimo darbininkų būvio. Kurie ir 

mažai dirbate galite užsimokėti to

kią mažą prenumeratą. Siųsdami pi

nigus adresuokit taip: (18)

"VAIDYLA,”

1334 S. 48th avė. Cicero, I1L

Nesiųskit markėmis, bet įdėkite 

25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs

kite. Ei kaina ilgai nebua, skubinkite.

FARMOS! FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

vių farmas. Jali veik visiems lietu
viams yra žinoma, kad Nason pavie
te, Fountain, Mich, yra geriausi 
kviečiams, dobilams ir bulvėms žemė: 
molis ir juodžemis. Fountain žemė 
viršija visas kitas žemes, kokios tik 
randasi lietuvių apygardoj. Aš turiu 
apėmęs išpardavimui 93 dirbamas ii 
išdirbtas farmas su troboms, dideliai.“ 
sodnais. Yra 17,000 akrų nedirbamor 
žemės nuo $8.00 iki $20.00 už akrą 

Fountain yra didžiausis centralini 
lietuvių miestas. Jame randasi Ir 
krautuvių, banka, 2 mokyklos. 3 ja 
vų sądeliai. Visoki javai yra perka 
mi; išdirbystės produktų ir materi 
jalo, atvažiuokit pažiūrėti, o aš si 
automobiliu pavažinėsiu aprodyda 
mas daug patogių farmų iš kurių p, 
'ėsit pasirinkt sau patinkamą vietelę 
Perkant žemę už gelžkelio tikietą su 
grąžinama. Žemlapiai (mapos) ir 
žemių aprašymai dykai. Rašyk tuo
jaus. (20-5)

J. A. ŽEMAITIS,

Fountain, Mich.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ N®. 1 
Town of Lake, Chicago, DL

Tėvynės Mylėtojų J)raugy>tčo NfeX 
ant Town of Lake, 
sirinkimai atsibuna
nedėldienį mėnesio 12 vaL 
J. BieržynsHo salėje, kampu 

Paulina sts.
Valdyba:

Prezidentas — A. J. Bier^nskio 
4600 S. Paulina st, Chicago^ DL 

Vice-prez. — A. Kuizinas,
4547 So. Marshfield avė, CHeagK 

Prot. rašt — K. A čiapas,

2446 W. 46th place. Chicago DL 
Turtų rašt — A. J. Kareiva,

1805 W. 46th st, Chicago^ DL 
Kasierius — K. K Strzyneekis, 

4612 S. Ashland avė, 
Užžiurėtoju org. K. K.

4612 So. Ashland avė.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 

LAISVE, EASTON, PA. 

Susirinkimai būna kas pirmą p* 

nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va

kare, Anglų Socijalistų ruime, 

Northampton str.

VALDYBA. 

Prezidentas — O. Velioniutė,

1120 J sekso n st, Easton, 

Vice-Prez. — A. Meškauskas,

34 So. Locust str, Easton. Pa 

Prot raitininkas ir organo užžfarl 

tojus — J. Ketinis, 1118 Peny st, 
Fin. raitininkas — J. Viturys

139 S. Benk st, Easton, Pa. 

Kasierius — J. M. Jankauskas,

48*

Pa.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 

DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Iaž.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendersoaaą. 

2112 137th st, Ind. Harbor, Iaž. 

Vice-Prez. — Pranas Andrijaaauų 

3730 Elm st, Ind. Harbor, lai. 

Prot Rašt — Pranas Rudis,

room 22, Palace Hotel,

Indiana Harbor, lai, 
Kasierius — Antanas Mikaloca,

2112 137th st, Ind. Harbor, lai. 
Finansų rašt — St Simonas,

2207 137th st, Ind. Harbor, lai. 

Maršalka — Motiejus DrungUaa,

3604 Deodar st, Ind. Harbor, lai.
Susirinkimai atsibuna MdflNHto 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-a^ 
landą po pietų, Antano Mfrolnta aoa. 
tainėj, 2112 137th str, Indiana 
bor, Ind. . a
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Jonas:— Tu sakai, kad 
Elijošių nunešė Į dangų su 
dūšia ir kunu... Juk jis ten 
galėjo orą suteršti?...

Mikas:— Argi tu nieko 
jau nė nežinai. Juk jis prieš 
tai 3 dienas nevalgė.

J. Vytautas.
‘K *• «r. • i Korespondencijos

<4

K''i
Naujas išradimas.

Botanikas vieną dieną iš
ėjęs tyrinėti augmenis, pri
rinko pusėtinai grybų ir 
parnešęs namon liepė tar
naitei juos sutaisyti vaka
rienei. Susėdus valgyt, jis 
tarė savo pačiai:

— Šiuos visus grybus aš 
specijališkai surinkau tau, 
Mariute.

— Visus man, ir man vie
nai juos visus suvalgyt? — 
sušuko ji linksmai.

— Žinoma, jog tau, — ta
rė jis.

— Tu brangiausias ange
le, koks tu geras !■ 
nūs pabučiavo ji ir pradėjo 
valgyti.

Ant rytojaus, botanikas 
klausia pačios:

— Maryte, kaip šiąnakt 
miegojai?

— Puikiai, brangusis.
— Ir visai nesirgai; vidu

rių neskaudėjo?...
— žinoma, kad ne. Kam 

gi tu klausinėji?
— Ura-a-a-a! Aš vėl iš

tyriau naujos rųšies gry> 
bus, kurie nėra nuodingi.

Per mažai.
— Ko taip nubudęs? — 

klausė žydas savo kaimyno, 
taipgi žydo.

— Nu, kaip busiu links
mas; tik ką dabar parda
viau airiui dviejų dolerių 
vertės siutą už 6 dolerius ir 
jis nė biski nesiderėjo; 
matai, dabar galėčiau 
sprandą nusisukti už 
jog nepaprašiau nuo jo 
dolerių.

E. ARLINGTON. VT.
Klaidų atitaisymas.

Per redakcijos neapsižiū
rėjimą korespondencijoj iš 
E. Arlingto, ”KeL” No. 14 
padaryta klaidų, pasakyta: 
T. M. D. 183 kp.. turi būt — 
138 kp. Vieno Komiteto na
rio pavardė turi būt ne Juo
zas Akelaitis, bet Juozas 
Alikitas (Ir ši syk pavardė 
neaiški: negalima tikrai su
prasti, ar Alikitas ar Miki
tas? Red.) K. Baltrunaitė 
pasakyta šioje šalyj gimusi; 
ji nėra gimusi šioj šalyj, bet 
tik augusi.

S. Pašulnietis.

i buvo karšta, labai karšta ii 
"burdingbosiui,” nes turėjo j 
su naujais burdingieriais I • 
kovą. Žodžiu sakant ”bur-! 
dingbosis” pralaimėjo mu
ši ir turėjo greitai pasitrau
kti su uždėtais juodais aky- 
niais. Iš dalies, galėtų pa
liudyti ir kaimynai, kurie 
nėra visai kurti.

šalin toki barbariški ”kar_ 
dašiai,” žeminantie lietuvių 

i vardą! Pribuvėlis.

M. Gallivan Co
U t la: fc.. genausį

Eliy Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd st..

apkabi-

W. FRANKFORT. ILL.
Jau bus du metai kaip čia 

saliunai panaikinti. Balan
džio 6 dieną buvo balsavi
mas, ar reikalingi saliunai, 
ar ne. Vienuolika balsų per
viršijo. kad — nereikalingi. 
Reiškia, musų miestelis pa
siliko vėl sausas.

T. K. P-nis.

W. FRANKFORD, ILL. 
Lietuvių nekultūringu

mas.

te
J A I V |Akušerka
:Palaigusi kursą JVomans Medieal 

College. Baltnnore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą 

• -ia viųpins UJdpn *ouiXpuit3 aud 
■ sokias rodąs ir 
: moterų ligose.

F. Stropiene

pagelbą įvairiose

6 Loring str, 
arti E ir 7 st.

80. BOSTON, MASS
ioaaK*.ioi^^

atsakymai.
Korespondentams. — At

siprašome visų savo gerbia
mųjų korespondentų, kurių 
korespondencijų negalėjo
me Įdėti i ši numeri. Išlei
džiant Gegužini numeri su
sirinko daugybė svarbesnių 
raštų ir korespondencijoms 
mažai teliko vietos. Svar
besnius Įdėsime sekančian 

numerin.

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
nuslinko, tai atsišaukite 
čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimų ir nuplikusius 
j labai trumpų laikų, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst 
•>

kuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 
kokio nors 
štampą už 

centu. (26)

L. J. PAULAUSKAS
(Barzdaskutys)

152 Millbury Street, Dept. 12. 
WORCESTER. MASS.

E MATH Ufc- 
Geriausias Lietuvi< 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 
užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

j: mathus
342 Broadvvay, So. Boston, Mana

So. Bestos.

Ckicau IR1741 W. 47t» StrtH.

Visose dalyse Amerikos ir Kanados 
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingrausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at- 
lyfinimą; teipjau Liesose dienomis ir vakarais. 
Jeųru nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
▲aerieu Sehnel «f Laagvafea

Keliaujantis Kriaučius 
Siuvant visokius MOTERIŠKES ir VYRIŠKUS: Q||h|in 
Taipgi pa -duodam tavorus vardais kitiems 
kostumieriikiems kriaušiams arba ši ii p y pato m s, kurie 
pareikalauja. Visokį tavorą perkant pas mane galit 
aut pigiau Ašvažinėju po Mass. ir Conn valstiją i» 

ant pareikalavimo pribun t visur.

K. P. SIMKONIS,
7 Columbia st., Holyoke, Mass.

gauti DYKAI dvi geras štukas
Dideiį Katalicgą visokių ma- 

g.šku štokų ir kitokių visokių 
dalykų, kūnų tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už
6 centus stempų dėl uždengimo 
pnsiunt.mo kaštų, o męs tuojaus 
tą Katahogą ir štukas tau nusiu
si m DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGI KAS) 
3261 S. HalsU St. Chicag$, III.

i

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rųšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarą.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broad way ir 259 D Streets 
SO BOSTON, MASS. „Kari - kainos sumuštos - Karo” Viskas už $5.95

12 POPIERŲ DYKAI
Popieros laiškams rašyti su viso

kiais gražiais paveikslais ir su tam 
pritinkančiomis dainelėmis, su šilki
nėm kvietkelėm ir su visokiais pa
veikslėliais, paauksuotais kraštais 
parsiduoda labai pigiai: kas prisius 
30c. pačtos markėmis, aplaikys 12 po- 
pierų su konvertais ir dar pridėsiu 
dovanų knygą—Pradinis Mokslas an
gliškos kalbos, 160 pusi., vertės 30c.

Reikalaujam agento 
gerą uždarbį.

ir duodame 
Adresuokit:

MISS W. SORKIS,
IS00 S. Peoria St. Chicago, I1L

(17)

JlRATEJO LINKSMAS PAVASARIS
I su kvepiančiu oru. kada ir žolynai džiaugiasi, sveikindami malonius sau-

MUSŲ NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NĖJUSI- 
KALALJAML MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIK8 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolerų dovanoms supa 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi 
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, st 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai 
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha 
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYK AL PILNA! 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALI* 
PASIUL1JIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savt 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk 4’a* 
dien, o sutaupysi pinigų. (17)

EXCELSIOR WATCH CO.
CHICAGO, ILL

__ kvepiančiu . _ .
lės spindulius. Kiekvienas sveikas žmogus širdingai sveikina pavasarį, 
fcaip jaunikaitis savo mylimą merginą—džiaugsmingai. Vienok toks 
"džiaugsmas nevisiems, nes jei esi nesveikas arba jautiesi kokias nors 
silpnybes ligos, tad iki neprašalinsi iš savo kūno sistemos tą didžiausią 
nelaimę, tai yra ligą, kuri kaip akmuo savo sunkumu slogįs ir silpnybės 
ligos, kaip žiemos įkirus šaltis vis labiau naikins sveikatą, ir todėl malo
nu* pavasaris neduos tau jokio, linksmybes iki neišvarysi iš savo organizmo ligos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMIS—SILPNYBĖMS, jeigu 
gali būti išgydytas, kaip tūkstančiai kitų, kurie pirmiau kentė ligų silp
nybes, o dabar jau džiaugiasi tuomi geriausiu skarbu, tai yra su gera 
sveikata, nes linksmybė, ateitis ir laimė, tik sveikiems žvdi.

IŠ TŪKSTANČIŲ SVEIKŲ IR IŠGYDYTŲ ŽMONIŲ siunčia linkė
jimus ir savo paveikslus, kaipo didžiausias padėkavones; bet iš daugybės, 
dėlei matumo vietos, nors keliatą patalpiname.

GARBINGAS DAKTARE:—Apturėtas liekarstas vartojant vis ir 
vis sveikata ėjo geryn ir lengvyn nuo Jūsų tikru galingų gerų liekarstų, 
kaip sniegas nuo saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai svei
kas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti, taipgi ir kosulys visai išnyko. 
Pirmiau buvau silpnas, sukliuręs-sukumpęs, o per galybę augščiausio 
mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis 
tik Philadelphitos M. Su guodone ~
3231 Emerted Avė.. Chicago 1U.

DEPT. 9Q0,

r

su 10c

už

DUOKIT PASIŪT MUMS
*

už

I

Box 729. Perry. N.Y.

PASARGA: kurie daktarai negali išgydyti ligonių, gali kreiptis 
prie Kliniko, apturės rodą.

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York šyvuoju Vienatine Ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNORUS, kurios tikslu yra apsaugoti savo viectauCius 
nuo visokiu apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijališkų gyduolių, 

sutaisytu iš šviežiausiu ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

augščiausio

M. P. Sakalauskas*

Veliausios Žinios

j L ...

Ot 
sau 
tai.

12

Negalėjo būt geresnis.
Kartą turtuolis, susiėjęs 

draugu turtuoliu, kuris bu
vo labai šykštus ir vaikščio
jo apskuręs, bandė ji pertik
rinti, jog jam, milijonieriui, 
vaikščioti apskurusiam, yra 
gėda ir pasižeminimas. Pa
ėmęs jį už rankovės tarė:

— Aš stebiuosi, kaip ma
no draugas galite taip apsi
leisti, kad net apskurę vaik
ščiojat, būdami toki turtin
gi-

— Aš visai neapskuręs!— 
atkirto šykštuolis.

— Kaip gi ne. Tik dirs- 
telkit Į savo švarką. Atmin
kit, jog jūsų tėvas puikiai 
rėdėsi.

— Nė kiek ne puikiau už 
mane.

— Tai va ir pasakė. Jo 
drabužiai buvo geriausio 
seikio ir puikiausiai pasiūti.

— 0 mano ar ne? Juk 
šis švarkas, kuri dabar tu
riu, paliktas tėvo, tai kaip 
galėjo jo būti geresnis 
mano, jeigu čia tas pats?

Visi jie šventi.
Popas, atėjęs iš cerkvės, 

sako Į savo pačią: ”0 dušv- 
te! Aš su Dievu kalbėjau ir 
Jis man sakė, kad aš esmi 
šventas! Tu mano pati 
šventa ir sūnūs Ivanas šven
tas; ir musų duktė Katrė 
šventa.”

Iš kito kambario atsišau
kė liokajus:— "O aš ar šven
tas?”

Popas:— Tu visai nepri
guli prie mus šventos paka
lenęs ir nė kiek nesi šventas.

Liokajus:— Juk aš su jus 
Katre praėjusią naktį susi
giminiavau.

Popas: (rūsčiai)— Tylėk, 
tylėk, ty sukin syn, ir tu 
šventas. V. G.

Nesenai čia pas vieną vie
tos lietuvį buvo pasilinks
minimas, balius, arba kaip 
paprastai lietuviai čia to
kias pramogas vadina — 
”kardašius.” Balius arba 
"kardašius” tai ne naujie
na ir neapsimokėtų apie jįjį 
nei rašyt. Bet norėtau pa
pasakoti, koki turi skirtu
mą frankfordiečių baliai su 
kitų vietų lietuvių pramo
gomis. Čia svetainių pasi
linksminimams nėra, tad 
lietuviai surengia sau pana
šius ”kardašius” namie. 
Rengėjai ”kardašių” išrašo 
plakatus, išdalina juos Ke
tūnams užprašydami i pa
silinksminimą, užsisako po 
šimtą ”baksų” alaus, po ke
lis desėtkus galionų degti-, 
nės; užsiprašo muzikantus 
su barškučiais, bubneliais ir 
katarinkomis.

Prisirenka vaikinų su 
moterėlėmis (merginų nėra, 
vos tik dvi), muzikantai 
pradeda "griežti,” vaikinai 
su moterimis šokti ”tautiš- 
kus” šokius, o daugiausia 
"Tango." nors nemokėdami. 
Po pirmų šokių rengėjas 
"kardašiaus” užfundija 4— 
6 baksus alaus ”free,” o pas
kui turi gerti už savo pini
gus,— kožna pora pašokus 
eina prie baro išsigerti po 
”drinksą.” Kuomet ištušti
na 70—80 baksų alaus ir ke
lis galionus degtinės, tada 
prasideda jau ne ”karda- 
šius,” bet vališius, kur vil
ną velia. Vaikinai su mote
rėlėmis apsivėmę, apsikal- 
tunavę varteliojasi po ne
tinkamas vietas siūlydami 
dar net po 825.00, ir toki ge
ri laikai ir puikus pasilinks
minimai traukiasi net per 
ištisą naktį, iki nepradeda 
švisti. Nekartą pasitaiko, 
kad nekurios moterėlės 
parsivadina vaikinus net Į 
savo namus,.kuomet nebūna 
Tyrų namie.

Štai kaip nesenai viena 
moterėlė padarė: parsiva- 
dino du nauju burdingieriu 
Į savo namus ant trumpos 
ir meilios nakvynės; kuomet 
burdingieriai su savo meilu
že apsinakvojo ir plynė tuo
met parnešė namo”burding- 
bosį” neparankioje valan
doje. Pranyko susyk visas 
saldus miegas. Kas ten iš
tikrujų buvo, pašaliniam 
žmogui sunku butų Įspėti? 
Vienas dalykas neabejotina:

112S-5th S t., Sacramento, Cal.

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas. .

V įsi ir visur dabar kalba daugiau- : 
šia apie KARŲ. Suprasti karę ge- ■ 
riau galima iš paveikslų, gyvai per
statančių visas jos baisenybes. Mes ' 
užlaikom visus Įdomiausius paveiks- i 
lūs, pieštus geriausių tepliorių ant i 
karės lauko, padaryti ant storos po- i 
pieros, vandeniniais dažais, 16 colių j 
pločio ir 20 ilgio, tik už 25c. su pri- j 
siuntimu. Mylintiems dailę jaunikai
čiams, pasiųsime 5 dailiausias artis
tiškas reprodukcijas tepliorių ir vie
ną didelį "September Morning” i 
$1.00 su Drisintimu.

INTERNATIONAL 
NOVELTY CO.

268 Lincoln Avenue, 
Utica, N. Y

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipilk

CREST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lowneys Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 

’ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
zenerališkas agentas Bostonui,

226 Broadvvay.
So. Boston. Mass.

Box 237. Olean. N. Y.
Nemažiau yra dėkingas už išgelbėjimą sveikatos nuo įkirios ligos 

Juozas Galeskis, 22 Austin St., Nonvood, Mass., Mrs. D. Karaseviczienė, 
63 Bank St., New Eritain, Conn., Mr. K. 01szewicze, 1444 Ross St., 
Camden, N. J. ir tūkstančiai kitu dčkavoja

PHILADELPHIA M. KLINIKAS KAD APSIIMA, TAI IR IŠGYDO! 
Geresnių faktų nieks negali reikalauti, ką užtvirtins dideles daugybės išgydytų. 

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
todėl greičiau ir geriau už kitus daktarus išgydo, kad čionai kiekvienam 
atsišaukusiam užrašo specijališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų 
medikamentų, ir todėl, kad prie Phila. M. Kliniko yra net keliatas 
Profesijonališkų Daktarų su augščiausiu mokslu.

ĮSITĖMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma visada.
JEIGU ESI NESVEIKAS, bet nori pastoti sveiku ir laimingu, ir 

džiaugtis linksmu pavasariu, tad atsilankyk, o jeigu toli gyveni, tad apra
šyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje, kas kenkia, o tikėk, 
kad apturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiau
giasi ir dčkavoja, nes čionai išgydo ir tuos, kurių kiti negalėjo išgydyti, 
kaip šviežias, taip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, ran
kose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuo
gais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės, sėklos nubėgimo, nu
silpnėjimo, vidurių nedirbimo, greito pailsimo, nerviškumo, silpno ir nu- 
mažėjusio kraujo, užkrečiamų slaptų lytiškų ligų, širdies, kepenų, inks
tų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo,* slogų, 
blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be operacijos, bet su 
liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Taip-pat moteris nuo skausmingų 
mėnesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių VYRŲ ir 
MOTERŲ. Visada adresuok arba atsilankvk po šiuo adresu:
THE PHILADELPHIA MEDICAL r.l IMIR ni7 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 3 vai. 
Utaminkais ir Pėtnyčiomis nuo 10 iš ryto iki 8val. vak. Reikalaukit nuo 
Kliniko dovanai ir skaitykit knygą “DAKTARAS”.

PARMOS, Geriausios FARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su 

BUDINKAIS, SODNAIS IR UŽSĖTAIS JAVAIS.
Farmų turiu visokio didumo. Žemė molis su juodžemiu ir molis 

smėlžemiu maišyta.
DERLINGIAUSIA ŽEMĖ — PIRMO SORTO, VISOKIEMS JAVAMS, 

ŠIENAMS IR SODNAMS.
Turiu daugybę farmų ir neišdirbtų, žemę parduodu labai pigiai— 

ant lengviausių išmokėjimų. Žemė atsakančiai gera. Didžiausia Ame
rikoj Lietuvių farmerių kolonija, kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 
lietuviams apielinkėje miesto Scottville, Mason County, Michigan, kuris 
yra turtingiausias farmerių miestas visame Michigano statė. Viduryj 
derlingiausių ir gražiausių lygių laukų žviriuoti keliai (plentai), upės 
ir ežerai, pilni žuvies.
SCOTTVILLE YRA LIETUVIŲ KOLONIJOS CENTRAS IR RANDASI 
ARTI PRIE MICHIGAN EŽERO PORTAVO MIESTO LUDINGTON.

Turime geriausią transportaciją vandeniu laivais ir geležinkeliais; 
turime turgus javų, melnyčias, bankus, bažnyčias, geriausias mokyklas 
ir visas vigadas. Broli Lietuvi, neklausyk kompanijų ir jų agentų ap
garsinimų, kurie vilioja žmones, kad pirktų jų smėlynus ir pustynes, ant 
tokių žemių yra vargingas gyvenimas. Atvažiuoki pas mane į Scottville, 
Mich., aš turiu geriausių žemių su moliu, juodžemiu ir maišytų žemių 
geriausio gatunko, kokių gali rasti Amerikoj apgyventame gražiausiame 
krašte. Nusipirkęs nuo manęs farmą pats ir tavo šeimyna džiaugsitės 
ir tapsi tuoj turtingu farmerių. Norintieji pirkti gerų farmų. rašykite, 
tuoj gausite žemlapį (mapą) Lietuvių Kolonijos ir Farmų Katalagą.

Adresas: (26)

Kraujo Valytojas ...........
Gyvasties Balsamas ____
Nervtį Stiprintojas.........
Vaisias nuo vidurių .... 
Nuo kosulio.....................
Nuo gerkles skaudėjimo 
Skilvinės proškos............
Pigulkos dėl kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų ... 
Nuo dant ų gėlimo...........
Nuo peršalimo ...............
Plaukų stiprintojas........
Linimentas arba Espelleris 
Anatharynas plovimui........
Nuo kirmėlių..........................

...........$1.00
• •■•«••• 4 OC
50c ir $1.00 

50c. ir $1.00 
. 25c. ir 50c

25c. ir 50c 
$1.00

.. 25c 
ir 25c
.. 10c 
.. 25c

25c. ir 50c

25c
25c

bei išvarymo soliterio.......... 23.00
l)el lytiškų ligų........ 50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir$1.00
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis........
Antiseptiškas muilas 
Antiseptiška mostis . 
Nuo dusulio..............
Proškos dėl dantų ..
Nuo kosulio aei vaikų
Kastori ja dėl vaikų 
Nuo viduriavimo ..
Kraujo Stiprintojas 
Gumbo Lašai..........
Nuo plaukų iilimo.
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

. .10c. ir 25c
........... 25c

50c
50c ir Ši.00

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šakius ir 1.1., kokios 

lik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
'E&F* Reikalaukite pri siuntimo Katalogo su mfistį gyduolit| apraijrmait

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

-VINCAS J. DAUNORA
APTIEKORiLS229 Bedford Avė.

ANTON KIEDIS,
Peoples Statė Bank BWg Scottville, Michigan.

Brooklyn, N. Y

Siutus ir kitokius Rubus
Užtikrinam, kad Jus sugėdysite 

pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. 
Mes imam materijų iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbų pagal žmo
gų, todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIU 
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI
Musų firma randasi ir Californijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Taipgi isvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrą ir Moterą drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Budreclcis
ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS.

222 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21013.
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MONTELLO, MASS.
Bažnyčioje šokiai ir šmei

žimai.
Balandžio 19, "Patriotų 

■dienoje,” Švento Kazimiero 
draugija surengė balių su 
prakalbomis ir kitokiais pa- 
marginimais bažnyčioje. 
Bažnytinis choras dainavo 
lietuvių himną, dainavimas 
silpnas; buvo vaikų "drilis" 
(? Red.), atliko gerai.

Vietinis kun. U. paaiš
kino, kad iš South Bostono 
St. Vitaitis nepribus, į savo 
vietą atsiuntė J. Dagį, (pla
katuose buvo garsintas Vi
taitis.) Štai ką kun. U. pa
sakė: ”Kai aš atvykau į 
Montello, tai išrodė nei šis- 
nei-tas; bažnyčia buvo už
daryta, o dabar išrodo ge
riau!” Čionai turiu pasa
kyti: dabar išrodo nei šis- 
nei-tas, bažnyčioje rengiate 
šokius, balius ir žmones 
šmeižiančias prakalbas. Ant 
^bažnyčios stovi didelis kry
žius, o po kryžium katalikai 
"Tango” šoka. Reiškia lin
ksminasi, kad Kristus nu
kankintas ant kryžiaus! Ir 
da kun. U. sako: ”Yra to
kių, kurie nori šį surėdymą 
sugriauti, o naujo nežino 
(suprask, socijalistai), o 
mes (kunigai) norim jį to
bulinti, o ne griauti, nes a- 
pie naują nežinom.” Taigi, 
ponai kunigėliai, pasidėka- 
vojant jūsų nežinojimui, du 
tūkstančiai metų kaip šį su
rėdymą tobulinat, o darbi
ninkų vargingas padėjimas 
eina sunkyn ir sunkyn! Tū
kstančiams grūmoja bado 
mirtis! Socijalistai sako, 
surėdymas netikęs ir jie ži
no apie naują sistemą ir su
pažindina su ja liaudį.

J. Dagis ką norėjo pasa
kyti, tai sunku įspėti. Gir
di, socijalistai besąmonin- 
gi, B. Montvidas išmoko 
žmogžudystės nuo A. Mon- 
tvido-Antonovo mokslo; Ba
gočius savo prakalboje pa
sisakė esąs vagis (koks šly
kštus šmeižimas!). Iš to 
pasirodo, kad to vaikėzo 
galvoje gaidukai gieda.

Paskum kalbėjo kun. D. 
Išsyk žmoniškai, bet baig
damas prisivirė tokios ko
šės, kad ir pats negalėjo val
gyti. Kun. D. sakė: ”Soci- 
jalistai ima civilišką šliubą, 
jie nori gyventi, kaip gai
džiai su vištomis!”

Matote kiek kunigai su
pranta apie socijalizmą, jie 
mano, kad ir socijalistai 
taip nori savo pačias mainy
ti, kaip kunigai maino gas- 
nadines. Visai ne. Socija
listai nežudo savo pačių ir 
pasenusių neišveja, o kuni
gai juk nekurie taip padarė 
(kun. šmidtas, Richesonas 
ir kiti nesčias gaspadines 
nužudė), jei kurios pasens
ta, išrodo nebegražios, tai 
kunigai jas išvaro ir vėl pa- 
sisamdo jaunas; jie maino 
gaspadines kaip čigonas ar
klius. Kun. D. toliau sa
ko: ”Tikėjimas yra dora, ti
kintieji dori, o socialistai iš
tvirkėliai virsta į žmogžu
džius.” Aš ant to užklau
siau šiaip: kun. Macochas 
ir šmidtas buvo žmogžu
džiai, o juk jie tikintie, ar 
jie buvo dori? Kun. D—gis 
ats ako, neva "išteisino,” 
"kun. šmidtas buvo kvailas, 
tai tik vienas Macochas bu
vo netikęs iš tūkstančių ku
nigų, o socijalistų daug to
kių” ir nuėjo nuo pagrindų.

Susirinkusių buvo karštų 
katalikų apie 200 yp.; dau
giausia "nekaltų panelių,” 
progresyviškų asmenų nesi
matė. Aš norėjau atsakyti, 
bet tūli pradėjo staugti ne
švariais žodžiais, taip ir pa
siliko. Todėl paaiškinsiu 
čionai: kun. šmidtą dakta
rai pripažino nekvailu, taigi 
du žmogžudžiu jau turim, o 
da štai ”Crimes of Preach-

vo teisiama už kriminališ- savęs. Jei sekantį sykį ”vy- 
kus prasikaltimus 2053 ku-čiai” pasirodys tokiais be- 
nigai. Vadinas, tokių Maco-' 
chų turime nevieną, bet tū
kstančius, ar nepuiki kuni
gų, tikinčiųjų dora?

Šmeižė ir L. Š. Fondą; 
tautiečius išvadino vėžiais, 
užtai, kad Brooklyno Seime 
bendrai veikė su socijalis- 
tais. Girdi, L.Š.F. siunčia 
pinigus ypatoms, žydas Mi- 
chelsonas tik ir žiuri per 
langą kokios ypatos eina, o 
musų Fon. (klerikalų) siun
čia į centrą. Tiesa kunigi
nis fondas siunčia į davatkų 
centrą, ten išdalina tuos pi
nigus bažnyčių ir klioštorių 
taisymui; išto nukentėju- 
siems nuo karės nėra nau
dos. O L.Š.F. nusiuntė 
$1,100 ir išdalino nukentė- 
jusiems nuo karės. Nors 
kažinką prasimanytų — ne
gali teisingo žmogaus ap
šmeižti, tai nors ”žydu” iš- 
kolioja. Kur pas jus, kuni
gėliai, gėda pasidėjo?

Po tai šmeižimo ceremo
nijai prasidėjo šokiai. Aš 
išėjau laukan ir pradėjau 
ginčytis apie neteisingus 
šmeižimus; priėjo ”univer- 
siteto studentas,” K. Česnu
levičius ir prabilo į mane: 
”Tave lygšiol vadinau žmo
gum, bet dabar nevadinsiu, 
tu toks pat kaip B—nis 
kiaulė, tik susitikus duot to
kiam į snukį!” Tamsunam 
pakurstymo tik ir reikia; 
nestebėtina, kad drg. Per
kūnas tapo sumuštas bei 
Šliupas svaidytas* kiauši
niais. Juk tai vis per kuni
gų siundymus!

P. A. Vizbaras.

MARLBORO, MASS.
Europa užsakė 1,500,000 po

rų čeverykų.
Rice Hutchins Co. gavo 

nuo Europos kariaujančių 
valstijų naujų užsakymų 
ant 1,500,000 porų čeverykų, 
kurius turi padirbti per 89 
dienas.

Minėta kompanija Mass. 
valstijoj turi 5 dirbtuves. 
Šiame miestelyj yra 3 dirb
tuvės, kurios dabar dirba 
nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. va
kare. Tečiau atvažiavu
siems iš kitur darban nega
lima patekti, nes ir čia se
niau buvo bedarbių armi
jos.

S. A. S.
CHICAGO, ILL.

L. Viešojo Knygyno 
vakaras.

Balandžio 18 d., kaip jau 
buvo "Keleivyje” minėta, 
buvo surengtas Stanford 
park’o svetainėje L. Viešo
jo knygyno vakaras.

Pirmasai kalbėtojas, p. 
Chmieliauskas, paaiškino 
naudingumą apšvietos ir 
ragino gyventi sątaikoj, ne
tverti neapykantos prieš 
vienas kitą, bet aiškinti 
švelniu budu mokslą ir sro
vių pažiūras.

Antrasai kalbėjo P. Gri
gaitis; gražiai išaiškino mo
kslo vertę žmonijoje. Jisai 
sakė, kad Suvienyt Valsti
jose negalima gyventi atsi
davus vien Dievo valiai, kaip 
kad Lietuvoje žmonės, gy
vena; kvietė lankyti knygy
ną, skaityti ir susipažinti su 
šios šalies politika.

Gražiai padainavo Pr. 
Jakutis ir paskambino bro
liai Sarpaliai.

Deklamavo šios p-lės: E. 
Stikliutė, K. Paršiukaitė, V. 
Jonušaičiutė ir J. Lukšaitė; 
susirinkusiems deklamaci
jos gana patiko.

Pabaigoje "Sietyno” cho
ras p. Lankelio vedamas su
dainavo 3-tą dainų.

Žmonių buvo nemažai pri
sirinkę. Užsilaikymas pub- 
ikos nepergeriausis, nes bu

vo keletas ”vyčių” (jų tar
pe ir patsai raštininkas),

KELEIVIS

sarmačiais, be abejo, atsi- 
durs už svetainės durų.

Šitas knygynas turi labai j 
daug priešų, bet jo pasek- j 
mės iki šiol labai gražios^ 
Patartina, kad pažangieji1 
dr-jų nariai, agituotų savo 
draugijas prisidėti prie 
knygyno užlaikymo, kurios 
draugijos to kilto darbo da 
nėra parėmę.

A. Booben—
W. FRANKFORD, ILL.
Dėlei tilpusios korespon-į 

dencijos ”Kel.” No. 14, apie1 
kovą slaptoje smuklėje ei
na protestas. Kaip girdė
jau, nekurie Orient’o lietu
viai pyksta ir protestuoja, 
sako iš jų kaimelio (Ori
ent’o) nedalyvavo nei vienas 
lietuvis tose peštynėse. Tru
putį turiu klaidą, bet ne tai 
labai yra svarbi. Teisybė, 
iš paties Orient’o kaimelio 
nebuvo nei vieno lietuvio to
se peštynėse. Bet. čia turiu 
priminti ir pasakyti visą tei
sybę, koki turi skirtumą o- 
rientiečiai su w. frankfortie- 
čiais.

Minėtose peštynėse daly
vavo visi w. frankfortie- 
čiai; bet jie čia yra persis- 
kyrę į dvi pusi. Viena di
delė pusė lietuvių, kaip čia 
vadinama — miesčionįs, dir
ba W. Frankfort’e kasyklo
se. Kita-gi pusė lietuvių 
dirba Orient’e kasyklose; 
kaip jau buvo ”KeL” minėta, 
kad Orient’as stovi nuo W. 
Frankfort’o 4 mylios. Į mi
nėtas Orient’o kasyklas ve
ža darbininkus garvežys. 
Tad juos čia ir vadina ori- 
entiečiais. Taigi už tokį 
menkniekį, man rodosi, ne
reikėtų nei protestuoti, nei 
pykti. T. P. Pribuvėlis.

1
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“ŽIVILE”
Vieną didžiausių ir įspūdingiausių veikalų, S veiksmų ir 8 atidengimų 

Nogornoskio tragediją, stato scenoje L. S. S. 162 kp. vaidintojai 

Subatoj, 8 Gegužes {May}, 1915. 8 vai. vakare.
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

kampas E ir Silver Sts, South Boston, Mass.
ATEIKIT VISI PAMATYTI, KAIP LIETUVIAI SENOVĖJ E KARIAVO!
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Šis paveikslas piroao gudų įsiveržimą Naujapilės_piiin. Kada Liet. Kunigaikščio Karijoto kariumenės vadas — Porajus, kad išliuosuoti savo mylimąją 
Živilę iš kalėjimo, kur ji tapo savo tėvo įmesta, už tai, kad pamylėjo žemesnės kilties vyrą, atveda pilin sudus, Živilė už išdavimą gudams pilies nuduria 
savo mylimą Parajų ir puolusi su lietuviais ant gudų išveja atgal juos ii pilies.

Kad parodžius kokias kares vesdavo lietuviai senovėje ir dėl ko jos iškildavo, Bostono LSS. 162 kp. u suma
nė sulošti pritaikintą karės laikui veikalą "ŽIVILĖ,” kuris itin vaizdingai charakterizuoja lietuvių būdą, jų 
karingumą ir tas karių audras, kurios nuolatos siautė po Lietuvą senovėje.

Tikimasi, kad gerb. publika atsilankius išsineš kuogeriausius įspūdžius.
BILIETŲ KAINA: 25c 50c. 75c. ir $1.00

Bilietus galima pirkti išanksto "Keleivio” redakcijoj, ir pasL^S. 162 kuopos narius.
LSS. 162 KUOPOS VAIDINTOJAU

PORTLAND, OREGON. 
Bus darbo.

14 Balandžio čia buvo bal
savimai, ar reikia Portlan- 
dui gerų kelių, ar ne; nu
balsavo, kad reikia. Dabar 
pažiūrėkime, ar bus darbi
ninkams kiek naudos iš to. 
Man rodos, kad nebus nėjo- 
kios naudos. Tiesa, gaus 
darbo keliatas šimtų žmo
nių, nes cemento kelius ve
džios 70 mylių ilgio ir tam 
jau yra paskirta milijonas 
ir 250 tūkstančių dolerių. 
Bet kas iš to, kad tą visą 
darbą atlikti paskyrė ir ati
davė į 2-jų kapitalistų ran
kas.

Tie du žmonės galės sau 
pasilikti tiek, kiek jiems pa
tinka ir mokėti darbinin
kams kiek jų loska, nes kuo 
pigiau samdys darbininkus, 
tuo daugiau paliks jų kiše
nėj. Iš to suprantama, kad 
ponas J. B. Youn su ponu S. 
Benson nepasigailės gerai 
apgarsinti po visą Ameriką, 
kad priplauktų keliatą sy
kių daugiau darbininkų, ne
gu jiems reikės, o tada mo
kės tokias algas, kad tik ga
lėtų skurdžiai darbininkas 
pragyventi.

Už tai nepatariu lietu
viams kolkas čionai važiuo
ti. Kada pradės dirbti, pra
nešiu "Keleivyj,” kaip daly
kai susidės.

Mainos sūnūs.

Viltis $10.00 Vyra ir Motin
Raincoat tiktai už S3.75

Tiktai per trumpą laiką!!!
MUSŲ NUOSTOLIS, JUMS NAUDA

Užsidarius Eu

ropos rinkoms, 

priversti išpar

duoti 10,000

rų "Raincotų,” 

už daug pigiau, 

negu prekiavo 

jų padarymas. 

Tie ploščiai bu

vo daromi tik 

su tikslu kaip 

parduot nepi

giau, kaip 10 

dolerių, jie yra 

geros medegos 

ir darbo, rusvo 

ir pilko kolero. 

Mes esam ~x 

tikrinti, kad Jus busit daugiau negu 

užganėdinti, kad mes prisiųsim tą 

lietaus ploščių persitikrinimui, o jeigu 

nebūsit užganėdinti, galėsit sugrą

žint, o mes grąžinsim pinigus. Pažy

mėk kokį nori, Moterišką ar Vyrišką 

ploščių, rusvą ar pilką ir prisiųsk sto

rį per krutinę ir ilgį. (Mierą galima 

prisiųst suženklinus ant šniūro). Ne

praleisk šią progą ir siųsk šiandien 

25c. markėms, o męs prisiųsim 

"Raincotų” tuojaus. (Iš Kanados tur 

būt

„'ą auou iu,uuv 
Vyrų ir Mote-

uz-

175

markėms,
užmokėta iš augšto).

Iimktai $3.75!!!

AMERICAN EUROPEAN 

RAINCOAT CO.

E. Broadway, New York City. 

(Dep. 11)

(17)

Mntakas D-ras M. ZHitaa
7 Panaeater 8t
Boston, ITass. 

Visokias ligas gy 

dau pasekmingia- 

usiai. Ateikit tie- 

siok paa mane 1 . 

trepais į viršų tik 
neikit Į aptieks: 

mano durys bal

tos arba telefoną 

duok oašatesiu.

Ofiso valandos 

Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 3 ir 6 iki 

8 vakare. Telephone 1967—3 Richmoo 

8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R. 

Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

NORWOOD, MASS. 
Vietos Lietuvos šelpimo 

Fondo Komiteto atsi
šaukimas.

Mes, vietos pažangesnioji 
visuomenė, jau surinkom 
Lietuvos sušelpimui aukų a- 
pie $150.00 ir tikimės surin
kti daug didesnę sumą. Ant 
22 d. Gegužio rengiame iš
kilmingą balių su išlaimėji- 
mu auksinio laikrodėlio.

Todėl prašome visų drau
gijų tą dieną nieko nerengti.

Su pagarba
V. L. š. F. Komitetas.

PERSERGĖJIMAS FAR
MŲ PIRKĖJAMS.

Gerbiamieji tautiečiai, kurie nori

te pirkti FARMĄ tai pirkit nuo pa

čių savininkų. Neklausykit agentų, 

kurie ima didelius nuošimčius nuo 

pirkėjų farmų. Arba praperčių. Aš 

gyvendamas lietuvių centre būda

mas farmerių ir štominku užlai

kau vasarnamius, dėl vakacijų, tai 

daug žmonių pereina ir todėl 

daug persitikrinau kas kokias far- 

mas parduoda arbo išduoda ant ran- 

dos. Aš patarnauju savo tautiečiams 

kuogeriausiai. Parodau daugybę vi

sokių farmų keliuose pavietuose, gy
venamų farmų su triobomis ir so
dais. žemė gera, prie molio ir juod

žemio ir arti didesnių ir mažų miestų, 

prie geležinkelių ir visokių išdirbys- 

čių; prie upelių, ežerų ir gerų kelių. 

Farmos visokio didumo ir visokio 

brangumo. Galima pasirinkt kokia 

tik patinka ir nusipirkt nuo pačių 

savininkų daug pigiau ir teisingiau 

negu pas agentus. Farmas galima 
pirkt ant lengvų išmokesčių pagal 
sutartį su savininkais. Platesnių ži

nių klauskit laišku:

ANTANAS ZABELA,
P. O. BOX 1 PEACOCK, MICH. 

Laka Co.

JOHN KULBOK CAFB
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 

kur nors į kitą mies-

O ne, d* 
vis Ua pat 
gyvenu, bet 
senis* tam 
Vašte lan
daus ir nc- 

andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 

Si jis persi- 

ė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 

So. 1-moe ir 
Wythe ava. 

Dabar jis cen įtaisė visokius parau

simus ir gražius kambarius nakvy

nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 

žiemą šilti. Todėl visiems gal. pa

tart atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
291 Wythe ave^ Brooklyn, N. T. 

(21-5)

Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik

rodis sriubelių 

užsukamas, vy

riško didumo, 

ant 20 metų au

ksuotas su iš

rašytais dubel- 

tavais virsais. 

Labai teisingai 

eina, skiriamas
ypatingai gežkeliu važiuojantiems 

/.motiems, kuriems reikia visuomet 

tikras laikas žinoti. Gvarantuotas 

ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- 

mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 

■ciekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 

persiuntimo kaštus, su teise jums vi

ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin

tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 

jus užmokėtumėt už tokį pat laikro

dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 

Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka

butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(17)
EXCELSIOR WATCH CO. 

906 Athenaeum Blg„ CHICAGO, ILL.

25.000 Ka*Į’?su
Užlaikau gramafonus su liatnviR- 

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk u? 3c. pačtinę štam
pą, o apturėsi didelį ir puikų katalo

gą, kuriame rasi visokių geriausių 

Armonikų, Skripkę, Triubų ir daugy

bė kitokių Muzisališkų Instrumentų 

Istoriškų ir maldų knygų, kasių tik 

randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau

kite visokio tavoro pas tikrą lietuvį 
o gausite teisingus tavorus. Rašy 
kitę tokį adresą.

Gražių popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais ir dai
nomis, su drukuotais aplink konven
tais, tuzinas 25c., penki tuzinai ui 
1 dolerį.

W. S. Waidelis
U2GRANDST. BROOKLYN, N. T.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD OALV, limito
Ii BroaairJ S bfiStcn,

Galite reikalaut ir per laiškus,. 
o mes per ekspresą gyduole* at- į 
siųsim.

«8HI8l8l8l8KMeieiei6ieiei6t8l8HI8l8H«HME
J. ANDRIUŠIS

Geriausia lie : 
tuvys 

Fatagrafistu 
Traukiu pa- : 

veikslus gra- į 
žiai ir pigiai 
nežiūrint skir- i 
tumo oro. Ant: 
kiekvieno tu- ; 
žino paveikslų :

pridedant DOVANŲ vieną didelį. 
Esant reikalui einam fotografuoti į 
namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
15S Kr»»dnay. Se Beeten, Mass.|

f

DYKAIOfl VARTOTINŲ GEROS RIJSZIES DOVANŲ LABAI 
V GERAS GELEŽINKELIO LAIKRODIS TIK $6.45

SPECIJALkS PASIŪLYMAS PER ŠI.J. S.yVAlTf. Kad parduot daug ir supažindit su mus 14K PAAUKSUOTU 
GELŽKELIO LAIKRODĖLIU, tad kiekvienas, kuris prisius mums savo adr-są ir 25c. štampomis rankpinigių, O MES 
PRISIŲSIM TUOJAUS PUIKŲ LAIKRODĖLĮ, vyrišką ar moteriška, su gerais Gelžkelio styliaus viduriais, ir kaipo 
priedą prie to mes duosime šiuos 20 vartotinų, geros rųšies dovanų visai DYKAI. Gražų lenciūgėlį, sagotą rankogalių ir 
kalnierių guzikua, žiedą, pirštines, fontanioę plunksną, plunksninį peilį, veidrodį, šukas, ventriliephone. budilninką, 
automatišką 6 šūviais revolverį, žirkles, britvą, pustomą diržą, mosties suoduką, šepetį ir gražų laikrodėliui baksuką. 
Apturėję ir persitikrinę kad Laikrodis ir dovanos tokios kaip garsinama, UŽMOKĖT LIKUSIUS $6 20 UŽ LAIKRODĮ 
ir kelioliką centų už peraiųntimą prezeutų kuriuos mes duodam dykai. Kitaip Jus galit nemokėt nė cento ir męs sugra- 
žinsim rankpinigius. Naudokitės musų pasiulymu ir duok užsakymą tuojaus. (I? Kanados tur būt prisiunčiami visi pini, 
gai kartų suj užsakymu). (1® “ 17)

UNION SUPPLY COMPANY (Dept 1115) St. Louis, Mo.
I
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v kai, tuojaus prasidėjo sui
rutė. Galų-gale pradėta jau 
po teismus tąsytis.

Materijaliztiškasiz ūtorijez 

mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 
saulije įvairius nuotikius, tai pw- 
skaityk šitą knygutę. Kalba 

' ir labai aiškus išvedimai......................

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas, kur buvo pirmutini žm^ 

nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa

mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinšji- 

mams lietuviu praeities .........................98
Amžinos dainos. Yra tai ąsiisinių 

Jovaro dainų rinkinys. Ant gražina 
popieros ir graži soauda .................... lig

Anarchizmas. Pagal Proudono mok

slo parašė d-ras Elzbacher, varti 
Briedžių Karaliukas ..........................................1*0

Kaip senovės žmones persistatydavo 

sau žemę. Labai žingeidus senovie 
filosofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10c

Legalšld žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revohncijoa 
laikų ................................................10c

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo 1 ytiškų ligų. 

Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10c
Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonic. 

Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu

sipirk tą knygą ....................................................

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra aite 
tikisi būti kūdikių tavais, butinei 
turėtu perskaityti šitą knygute— 10c 

Byla Detroito Katalikų su SoajaH- 

stais. Knygelėj atspauzdįnta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir Įri

tės pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa

veikslais. ................................................................................28c

Sustreikavo "Ice cream’o” Viltis raudonai vėliavai vėl riuos mokina muzikoje pats 
komp. M. Petrauskas.

Bus pėtnyčioj, 30 balan
džio, 1915. Teatras prasidės 
8 vai., šokiai—9 v. vakare. 
Lietuvių Svetainėj, kampas 
E. ir Silver sts., So. Boston.

Visus širdingai kviečia 
atsilankyti "Gabija.”

KNYGOS
"KELEIVIO" SPAUDOS

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 

eilės. Knyga didelė su gražiais pa

veikslais, popiera ir spauda graži, 

poezija užimanti.................................................... 75c

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 

naudingas papasakojimas ii dar

bininkų gyvenimo ............................................ 15c

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak
tų komedija, pajuokenti amerikie

čių lietuvių vestuves. Juokinga ir 

lengva perstatymui .................................... 10c

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 

Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 

knyga kiekvienam ............................................ 15c

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 

Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek

vienam darbininkui, kuris nori pla

čiau suprasti dabartinį surėdima 

reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c

Šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori Šnot 

kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 

perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 

žinosi, kada musų protėviai vogda

vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 

motinos parduodavo savo dukteris. 

Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau

gelį pačių, o žmonos po kelis vy

rus. Labai užimanti knyga. Su pa

veikslais ....................................................................................35c

Ta pati apdaryta ............................................ 50c

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 

sandro II. Tragedija trijose veik

mėse. Gražus teatrališkas veikalas 

ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 

viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 

kur atsirado ant žemės žmogus? 

Išsivystė iš beždžionės nekurie sa

ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 

ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie

nas turėtų jų perskaityti. Ant gra

žios popieros, kalba legva, su dau

geliu paveikslų ................................................... 35c

Ta pati apdaryta............................................ 50c

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan

ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo

gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 

kovojo su gamta ir kaip civilizato- 

si. Kiekvienas turėtų jų perskaity

ti. Su paveikslais............................................. 25c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie- 

čiu. Aiškiai išguldyti piJietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi

mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la

bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 

reikalauja norint gaut pilietystėt 

nopieras .............................................................................. ig,

darbininkai.
Bostone sustreikavo prieš

nežmoniškas sąlygas "ice vo rašvta, kad įsta’tvmas, 
cream’o” dūdelių darytojai, draudžiantis raudoną vėlia-1 
Jų sąlygos buvo stačiai ne- Vą, gali būt atšauktas. ’ 

Bostono rubsiuvių strei- pakeliamos. —• ---------

bininkai laikosi tvirtai ir ti- statyti $25 kaucijos pas mas, kuris draudė tilTtokias 
kiši, kad jie laimės. Dabar darbdavį. Dirbt reikėdavo, vėliavas, ant kurių butų 
kovos centru yra Leopold po 17—18 valandų į dieną, priešingi organizuotai val- 
Morse Co. Į pagalbą savo Darbą pradėdavo 4 vai. iš- džiai parašai. Tas buvo tai- 
vvrams išėjo prieš šitą kom- ryto. Galų-gale jiems nu- koma prieš anarchistus, bet 
paniją ir moterįs su mažais mušė dar algą. Darbinin- socijalistu vėliavos nekliu-| I t v v v v L-JATvv v-m iv* v,-, 1

užtemo.
Nesenai šitose skiltįse bu-

Moterįs su kūdikiais ant 
pikietų.BYLA LIETUVIŲ DRAU

GIJOS SU PETRU 
VALUKONIU.

Pereitais metais Pijušas 
Bogušas dirbo So. Bostono 
Lietuvių Labdarystės Drau
gijai prie taisymo namo, už 
ką Draugija nutarė užmo
kėt jam $18.12. Draugijos 
pirmin. Tuinila ir protoko
lų sekretorius įsakė iždinin
kui K. Šidlauskui parašyti 
Bogušui ant tokios sumos 
čekį. K. Šidlauskas parašė 
čekį ir liepė Bogušui nueit 
pas Tuinilą, kaipo d-jos pir
mininką, kad pasirašytų. 
Bogušas, kurs aiškinasi,kad 
jam reikėjo greitai pinigų, 
nėjo pas Tuinilą, bet nuėjo 
pas Petrą Valukoni ir pap
rašė tą čekį išmainyt Valu- ■ 
konis paėmė čekį ir užmo
kėjo Bogušui $18.12. Tuini- 
lai labai nepatiko, kad be jo 
parašo čekis buvo išmokė
tas, todėl jis pavarė tarp sa- į 
vų sėbrų agitaciją, kad dr-j 
gija to čekio neišmokėtų. Į 
D-jos susirinkime dėl to če
kio kilo didžiausis liarmas, ‘ 
bet Tuinila spyrėsi, kad Jie-1 
kis nebūtų išmokėtas. ra-i‘~j~7.*—.r™*"”1 
galiaus Tuinilos šalininkai gegužės apvaiksciojimą, ku- 
eme viršų ir nutarė čekio! 
neišmokėt.

Valukonis, kuris Bogušui 
tą čekį išmainė, negalėda
mas dabar gauti iš banko už 
tą čekį pinigų, patraukė D- 
ją teisman, kuris buvo 21 
balandžio, 1915 ir užsibaigė 
tuom, kad D-ja turi išmokėt 
Valukoniui tuos $18.12 ir 
apie $40.00 teismo iškaščių.

Čia nenoroms reikia pa- ’ 
klaust kas mokės tuos iš-į 
kaščius, ar Tuinila su savo 
sėbrais, ar Draugija?

Reikia da paminėti ir vie
ną juokingą atsitikimą. Tui
nilos advokatas, matyda-1 
mas, kad jų reikalas stovi i 
prastai, pasišaukė da "pro-! 
fesionalį žmogų,” lietu-! 
viską "lojarį” T 
Kavaliauską, kuris turėjo 
pataisyti visą tautininkų 
reikalą. Šitas liudininkas 
turėjo būt klausinėjamas 
po pietų, bet Tuinilos advo
katas aiškino, kad po pietų 
jisai negalės ateiti. Teisė
jas sako: all-right, tegul jis 
dabar pasako, ką jis žino.

Atsistojęs lietuviškas ”lo- 
jaris” už liudininką pradėjo 
pasakot, ką jam sakė kiti, o 
tiems dar kiti ir t.t. Teisė
jas matydamas, kad profe- 
sijonališkas žmogus ypatiš- 
kai nieko nežino, pavarė jį.

Po pietų "profesijonališ- 
kas” tautininkų žmogus 
vistiek sėdi teisme ir duoda 
saviškiems patarimus. Tei
sėjas tai matydamas, daro 
tautininkų advokatui pasta
bą: "Tamsta sakei, kad 
jūsų liudininkas neturi lai
ko, o aš matau, kad jis ir. 
dabar čia sėdi.”

Ir taip tautininkai pralai
mėjo. Pralaimėjo ir da pri
darė Labdarystės Dr-jai ne
reikalingų iškaščių.

Dr-jos pirmininkas, kuris, 
visą šitą košę išvirė, apš
meižė ir p. K. Šidlauską, Į 
tvirtindamas draugijos su-! 
sirinkime, kad Šidlauskas 
"neteisingai išrašo d-jos če
kius.” Dabar teismas pri
pažino, kad čekis buvo išra
šytas teisingai.

Labdarystės Draugija tu
rėtų iš tos lekcijos pasimo-: "ŽIVILĖ. 
’ * — - • , 9 gegužės: Socialistą sve-

bus su
lošta juokingiausi komedi-

o________________ Le-
—.............. v ------ r-------------- Pradedant se- gislaturoj, žemesniajam bu

kas ris dar nesibaigia. Dar- zono darbą reikėdavo užsi- te, buvo ineštas sumanv- hininL-oi loiLr/vci Von/ii-Szvo vnoo 1   i • *i j- x?i_

D-RAS F. MATULAITIS 
Sugrįžo Bostonan.

Šiomis dienomis Bosto
nan sugrįžo gerai žinomaspaniją ir moterįs su mažais mušė dar algą. Darbinin- socijalistu vėliavos nekliu-|i 7

kūdikiais. Pėtnyčioj ir su- kai matydami, kad kas sykis dė, nes visi šviesesni žmonės ’ dr-as F. Matulaitis, kuris 
hotni ant oraiima hn. jUOg vis daugiau išnaudoja, žino, kad socijalistai orga-! praktikavo New York Post

Streikan išėjo priešingi, vm. zciricuauja, <
11 dirbtuvių. Jie reikalau- kad ji butų teisingiau orga- !
•»« n ______j. _ m • •

batoj ant pikietų galima bu
vo matyt jau daug moterų 
su vežimėliais, kuriuose jos 
atsivežė savo kūdikius. No
rėta persitikrinti, ar kom
panijos mušeikos ant kūdi
kių taip-pat užsipuls, bet 
kol-kas moterų su kūdikiais 
da nemuša.

; Morse kompanijos dabar 
dirba keliolika skebų. Se
nos unijos (United Garment 

jWorkers) vadovai klaidina 
i vienok darbininkus tvirtin
dami, buk toj kompanijoj

i nėra jokio streiko.

pradėjo organizuotis ir su
streikavo.

nizuotai valdžiai visai ne-Graduate Hospitalyj 6 mė- 
tik reikalauja, nesiūs.

Gegužinė šventė Bostone.
Dar primename, kad Bos

tone visų tautų darbininkai, 
vadovaujant Socijalistu Pa- 

Pa- rtijai, rengia didžiausi 1 d. 

iriame dalyvaus ir So. Bos
tono Lietuvių draugijos: 
'Vytauto Dr-ja, Liet. Dukte
rų ir Sūnų Dr-ja ir LSS. 60 
kuopa.

Lietuvių maršavimas pra
sidės iš Socijalistu svetai
nės 7:30 vai. vakare: iš čia 
eis į Bostoną, kur susivienys 
su kitų tautų darbininkais.

Po demonstracijų Lori- 
mer Hall’ėj (Tremont Tem
ple), ant Tremont str., Bos
tone bus prakalbos. Kalbės 
L. Pruseika ir St. Michelso- 
nas ir dainuos ”Lr 
"Birutės Kanklių” 
niję chorai.

Laisvės” ir
susivie-

"Raudonosios Sąvaites” 
programas.

ja visų pirmiausia unijos 
pripažinimo, paskui panai
kinimo kaucijos, 9 valandų 
darbo dienos ir t.t.

i --------
Kooperacijų Konferencija.

Norvvoodo Lietuvių Koo
peracijos Bendrovė laikyta
me, 13 d. balandžio susirin
kime, nutarė sušaukti Mas- 
sachusetts valstijos Lietu
vių Kooperacijų Konferen
ciją.

nizuota. Taigi, kada atsto
vų butas priėmė andai šito
kį sumanymą. Socijalistai 
nudžiugo, kad tarptautinės 
darbininkų vienybės vėlia-1 
va vėl galės plevėsuoti. Bet 
džiaugsmas buvo per anks
ti. Senatas šitą sumanymą 
dabar atmetė, o j'o vieton 
priėmė Beano billių, kuris 
taip-pat, kaip senas įstaty
mas, draudžia visas juodas 
ir raudonas vėliavas, tik su 

Suvažiavimui vietą pas- /įt
Vvrvs havas leidžiama \artoti ti

kybos ir apsvietos draugi
joms. Vadinas, kunigai ga
lės raudoną vėliavą nešti,

kyrė So. Bostone. Konfe
rencijos reikalų sutvarky
mui buvo išrinkta komisija, 
kuri galutinai ištyrusi vi
sas apvstovas, nusprendė 

7 šaukti konferenciją gegu
žės 23 d. š.m. Lietuvių La
bdarių svetainėje, kampas 
E ir Silver gatvių, So. Bos- 

įtone, 12:30 vai. dieną.
i Todėl kviečiame šios val
stijos visas Lietuvių Koope
racijos Bendroves ir Varto
tojų Draugijas išrinkti po 
3 delegatus (ne daugiau) ir 
prisiųsti Konferencijon. De
legatai galėtų perstatyt sa
vo Kooperacijų pageidavi
mus.

Konferencijos tikslu bus 
surasti būdą, kaip pasek- 
mingiau galima butų pri
traukti plačiąją lietuvių 
liaudį prie rėmimo ir tvėri
mo Kooperacijų.

Geistina butų, kad Koope-

J

Hovvardą- Į. Lietuvių Socijalistu Są- racijos, pirm Konferencijon 
sl1Pet vel surengę delegatams susivažiuojant, 

t Raudonąją sąvaitę, v kup; apkalbėtų savo susirinki- 
i prasidės nuo 2 d gegužes ir muose aįie Įkurimą Mass. 
' tęsis_ iki geguže^ 9 d. Ši są- valstijoj Lietuvių Koopera- 

icijų centro ir kitus svarbes- 
socijalizmo. nius klausimus.

- , į Tikimės, kad nė viena iš 
•& L. Kooperacijų neatsisakys 

prisiųsti Konferencijon de- 
i legatų.

Konferencijos rengimo 
komisija:

Jonas Pėža, Fabijonas 
Morkevičia, Vincas Kudir
ka.

vaite yra rengiama išaiski- centro jr kitus svarbes- 
mmui haudyj - -
principų.

! LSS. 60 kp. "Raudonosios 
Sąvaites” metu rengia soči-; 

i jalistų salėje ištisą eilę pa- 
i skaitų, prakalbų ir šiaip 
! įvairių margų vakarų.

Pradžia kiekvieną dieną 
7:30 vai. vakare.

i Kiekvienos dienos pro-
; grama bus sekanti:
| 2 gegužės: skaitys prelek-
I ciją D-ras F. Matulaitis.

3 gegužės: diskusijos te
moje: "Ar tautininkai dau
giau rūpinasi tautos gerove, įa~“įš darbo^rado"pasiko- 
ar socijalistai. ^gj sav0 kambaryje Aleką

J.gegužesdrg- M. Ake- Vaitkų,50 metų amžiaus lie-i

Alekas Vaitkus nusižudė.
Praėjusį panedėlį, 26 ba

landžio, žmonės parėję va-

jlaičio prakalba. i tuvi, kuris gvveno po No.
i o gegužės: drg. VI. Du- 157 silver st, So. Bostone, 
ibendrio paskaita temoje:, Vaitkus buvo dievobai- 
| Socijalizmas ir darbimnki- mjngas vyras ir labai mėg- 
įskasai klausimas. _ davo gerti, todėl nesykį bu-
’ , ^guzes: Keleivio lei- v0 areštuotas ir nelabai se- 
, deJ°’ Gegužio prakalba. naj paleistas iš kalėjimo, 
j i gegužes: drg. N. Jonus- jjs fouvo vedęs, bet ir su pa- 

čia nelabai sutikdavo. Kai
mynai sako, kad ir pereitoj

kos paskaita temoje: Mei- ^a nelabai sutikdavo. Kai- 
o -- Ton i mynai sako, kad ir pereitoj 
° gegužes: LSS. 162 kuo- subatoj jis skundėsi ant pa- 

pos didžiausis vaidinimas. čio npati pinigų ne_
Lietuvių svetainėje, kampas duoda> nėra už ką išsigerti, 
E ir Silver gatvių, bus su- kjba rejks jau pasikarti.' 
lošta vienas is įspūdingiau- i - - - - -- -
šių lietuvių kalboje scenos 
veikalų, tragedija 5 veiks
muose ir 8 atidengimuose-----------

n

Pereitoj nedėlioj per mi
šias jisai karštai meldėsi, 
skaitė "Šventųjų Gyveni
mą,” o panedėlyje jau nėjo 
darban ir vakare jį rado jau 
ant kilpoš pasismaugusį, 
žmonės dabar kalba, kad 
Vaitkus prisiskaitė šventų
jų gyvenimų ir pats nutarė 
likti ”mučelninku.”

Jis paliko tris vaikus, vy- 
riausis apie 18 metų, o jau- 
niausis apie 12 m. Vaikai 

I jau dirba.
Netoli Lynno nuo tilto nu.

Pereitą panedėlį vidudie-

kyti ir ateityje savo protu 
gyventi, bet ne tokių virši- tainėje koncertas; 
ninku klausjli.

Pakol socijalistai veikė ir ja: ”Vienas iš musų tur ap- 
agitavo. tai Labdarystės sivesti.” 
Draugija per kiekvienas
prakalbas surinkdavo po ti šias pramogas, kurie nori
kelis šimtus dolerių ir gau- ši-tą naudingo išgirsti savo 
davo po keliasdešimts nau- žinijai, 
jų narių. Į trumpą laiką! -----------
draugija taip išaugo, kad I“.' " 
nusipirko namą ir entuzi- krito į Saugus upę automo- 
jazmas buvo kuodidžiausis. bilius su 6 žmonėmis. Visi nyje plėšikai apiplėšė Ji 
Bet kaip tik draugiją paė- jie grįžo iš puotos ir, mato- maica 
mė į savo rankas tautinin- mai, buvo išsigėrę. ! ‘

V

Lietuviai, turėtų atlanky-

|
I

l Plain geležinkelio 
stotį. Paėmė $25.58.

Į

nesiūs.
Sugrįžęs Bostonan d-ras 

Matulaitis atidarė ofisą po 
No. 419 Boylston st, netoli 
didžiojo miesto knygyno, 
gražiausioj ir švariausioj 

' Bostono vietoj ir ten priimi
nės ligonius nuo 10—12 ry
te ir nuo 7 iki 9 vakarais. 
Šventadieniais nuo 10 ryte 
iki 4 po pietų.

D-ras Matulaitis be kitų 
ligų dabar yra ir akių ligų 
specialistas. Ekzaminuoja 
akis ir pritaiko akinius.

Reikale lietuviai dabar 
galite kreipties prie savo 
daktaro.

I
lės raudoną vėliavą nešti, Pranešam Lietuviams 
galės ją nešti ir Harv ardo i Jeigu kas norit gražių rainkotų, tai 
studentai, 
kams-nevalia. ____________ _______
reiškia, kada darbininkai dėl vyrų, moterų ir vaikų, 
neturi legislaturoj savo at
stovų. Į
—

t
w —

į V N. V* * «•.****»te s. Y, ---

bet darbinin- ateikit ir užsiordeliuokit pas lietuvį.
M-jfnt lca ! Mes padarom gerai ir stipriai ant vi- 
e’iaiOL, Ką šokios mieros ir ant visokios mados 

(20)
SO. BOSTON RAINCOAT CO.

344 Broadway, So. Boston, Mass.i

Pereitoj subatoj So. Bos-' 
tone sudegė ant L st. pen
kios dirbtuvės, kurios buvo PanSaiSanseredomii i. 
vienoj didelėj medinėj trio- mis nuo 6 vai vakare. Norintieji pa- 
boj. Apie 200 žmonių nete- “ "u~*"
ko darbo. Nuostoliai siekia 339 broadway, 
$100,000.

Kertėj I ir E. Fourth gat
vių plėšikai norėjo išplėšti 
aną vakarą bažnyčią. Poli
cija vijosi juos kelis blokus, 
bet nesugavo.

Paskutinėmis dienomis 
Bostone labai daug žmonių 
apsirgo gerklės liga. Svei
katos biuras susekė, kad ši
ta liga paeina nuo Miltono 
farmų pieno.

D. L. K. Vvtauto Beno
MUZIKOS MOKYKLA

Mokina ant visokių instrumentų, 
‘ > ir Pėtnyčio-

simokvti muzikos ir prigulėt prie 
- beno atsilankykit šiuo adresu (19) 

# SO. BOSTON. 
Beno Komitetas.

J. VALEIKA

Lengvas būdas išmokt angliškai Ai 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su

prantamai, kad kiekvienas gali iš

mokt greitai kalbėt angliškai, ku

ris tik bent kiek gali lietuviškai 

skaityti. Joje telpa netik atskiri 

žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal

bėjimai darbo jieškant, važiuojant 

kur nors, nuėjus krautuvėn, paa 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu

vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 

gramatika .............................................................................25c

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine

lių, pašiepiančių davatkas ir kitos 
prietarus ................................................................................10c
Reikalaudami knygų kroipkttėc 

šitokiu adresu:

"KELEIVIS”
28 BROADWAY, S. BOSTON, MASS

Panedėlyj, gegužės 3, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių svetai
nėje bus Kooperacijos ben
drovės susirinkimas. Nariai 
kviečiami susirinkti iki vie
nam.

D.L.K. Vytauto Draugi
jos susirinkimas šaukiamas 
yra nedėlioj, gegužės 2 d., 
2-rą vai. po pietų, paprastoj 
vietoj. Visi nariai turite 
susirinkti, daug svarbių rei
kalų yra apsvarstymui.

Sekr. M. Balčiūnas.

Vaikų Teatras ir šokiai.
Miko Petrausko naujai 

parašytas muzikališkas vei
kalas, vaikų operetė, "Tar
naitė Pamokė” Šios rųšies 
teatras, tai naujiena sceno
je. Šį veikalą vaidins "Ga
bijos” Vaikų Choras, susi
dedąs iš apie 60 vaikų, ku-

Nuo niežų, šasi?, dedervinių, 
parstupo užsinuodiji mo. “sault 
rhenm ’ įvairių pučkelių ir 
vasarinių išbėrimų

© 
M 
©

$
©

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinam 
kiekvienam kad busit mus darbu užga
nėdinti.

J. Valeika F- Raulinaitis Co.
250 4th st., S. Boston, Mass

LIETUVIŠKA MUZIKOS

KONSERVATORIJA
Mokslas Muzikos prasidėjo

Mokintis gali kiekvienas
Bus mokinama: dainavimo, teori- 

i jos muzikos, kompozicijos, piano, 
i smuikos, čellos ir kitų muzikos in
strumentų.

Dainavimo ar kompozicijos lekci- 
I jos, — už dešimt lekcijų — 10 doL 
I Už smuikų, pianą ar kitus instrumen
tus, už dešimts lekcijų — 8 dol. Kiek- 

: viena lekcija tęsiasi po pusę valan
dos. Pinigus reikia įmokėt iškalno 

■ už dešimts lekcijų.
Adresas:

395 BR0ADWAY, SO. BOSTON. 

Room No. 1,

Direktorius M. Petrauskas.

SEVERAS
HEDICATED SKIS SOAF 

(Severo* Gydantis Odinis 
Muilas.) 

puiku* tai muilą* visos 
šeimynos nariui.

Kaštuoja 25 centu*.

Severa’s 
Skin Ointment 
(Severos Odinė Mostis) yra paikas tepalas. Ji apsaugoja ir pa- 
Ūuosuoja odą nuo biaurinančių ir skaudančių Ebėrimų. Kast. 50c.

SEVERA’S TAB-LAX.
Cukrinis 
Malonus 
Vaikams 
siems.

Kaštuoja

Liaosuotojas. 
ir 
ir

veiklus 
Suaugu-

10 ir 25c.

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.
"Malonėkite pagarsinti mano 

laiškeli, kuriame pranešu, kad Se- 
veros Odinė Mostis gydė mano 
skaudama koją, kuri ilgą laiką 
buvo ištinusi ir apiberta vande- 
niuotais išbėrimais. Patepu-, ke
letą kartu, koja išgyjo. Per 10 
metą kentėjau ir nei Europos 
daktarai negalėjo pagelbėti.” 

Mathvas Kotas, 
Bos 53, Silverhill, Ala.

Jūsų aptiekorius užlaiko visokios Severo* Prepsratus. Būtinai rei
kalaukite Severo*. "eimkite jokit} užvaduotoju. Negalėdami gauti užsisa
kykite tiesiai nuo

W. F. Severą Co. cedXpids

jmotX)iomcwMo^

V I V A D A T dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
YAAAnAl j&sr*nėra

LEIDES IR VYRAI-KYP KVAIT!

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 

lf
rio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
įsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 

draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYClAl
Daugiau juokų, negu galiūne alaus

Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su 
Džian Bambos feisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus gulima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 

relj ir įdėti į gromatj. Adresuokite taip:]

“KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass. j

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE. 

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro 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 suvalninimo vidurių 50 c. z
Gyduolės 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 sveikatų, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, 
kad visame bus 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. ’ I
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

S0. BOSTON, MASS.

F




