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Vokiečiai vėl užplūdo Lietuvą; Baseinai paimti; Sziauliai dega; Kaunas pavojuje 
Galicijoj rusai sumušti. Dideli mūšiai siaučia Dardančiuose ir Belgijoj

Nauja vokiečių armija nuo Tilžės įsiveržė Kauno gubernijon, paėmė Raseinius, Sziaulius ir traukia per Kurliandiją tiesiai ant 
Mintaujos ir Rygos. Tuo savo žygiu vokiečiai paėmė jau 3,200 rusų nelaisvėn, užgriebė 4 jų armotas ir 14 kulkasvaidžių. 

Galicijoj austrai su vokiečiais taipgi sumušė rusus. Belgijoj apie Yprą nuo kanuolių 'trenksmo žeme dreba.

Iš karės lauko

vi-

NAUJA VOKIEČIŲ BAN
GA UŽLIEJO VISĄ LIE

TUVĄ IR ARTINAS 
LATVIJON.

Kuomet rusai deda
sas pastangas, kad greičiau 
perėjus per Karpatų kalnus, 
vokiečiai, matyt, iš to pa
sinaudodami nusprendė į- 
siveržti giliau į Lietuvą ir 
užimti Latviją. Jie jau pa
siekė geležinkelį, kuris ve
da iš Dinaburgo (Dvinsko) 
į Liepojų, ir traukia link 
Mintaujos. Mintauja yra 
vyriausis Kurliandijos mies
tas, tenai gyvena guberna
torius ir visa Kurliandijos 
gubernijos valdžia. Tvirto
vės tenai nėra, miestas ne
apsaugotas ir vokiečiams 
nesunku bus jį paimti. Jei
gu šitas planas vokiečiams 
ir nenusisektų, tai visgi jie 
rusams galės daug užkenk
ti išardydami geležinkelius, 
tiltus ir pertraukdami to
kiu budu susinešimą tarp 
Petrogrado ir Varšavos. 
Beto, Latvija yra turtin
giausia Rusijos dalis mais
tu. Vokiečiai ją užėmę tu
rėtų sau daug naudos, o ru
sams butų didelis nuostolis.

RASEINIAI PAIMTI.
Pereitoj pėtnyčioj iš Ber

lyno atėjo žinia, kad vokie
čiai paėmė jau Raseinius, 
pavietinį miestą Kauno gu
bernijoj, ir artinasi prie 
Kauno.

Petrogradas dabar šitą 
žinią patvirtina, sakyda
mas: "Priešakinės vokiečių 
eilės, kurios perėjo per Ra
seinius, priėjo jau prie Du- 
bisos upės. Priešui sulaiky
ti iš Kauno išsiųsta į Eira- 
golą rusų kariumenė. Kal
varijos apielinkėj vokiečių 
pirmyn ėjimą rusai sulaikė.”

PAĖMĖ 500 RUSŲ PRIE 
KALVARIJOS.

Vienas iš dviejų turi me
luot: Berlynas ar Petrogra
das. Kuomet Petrogradas 
sako, kad prie Kalvarijos 
vokiečių pirmyn ėjimą ru
sai sulaikė, Berlynas tuo 
pačiu laiku praneša, kad 
prie Kalvarijos rusai su
mušti ir 500 jų paimta ne
laisvėn. Tiesa, Berlynas 
sako, rusai atakavo vokie
čius ties Kalvarija, bet 
jiems nepavyko.

VEJASI RUSUS LINK 
MINTAUJOS.

Vėlesnės žinios iš Berly
no sako, kad sumušti po 
Šiauliais rusai bėga linkui 
Mintaujos, Kurliandijon. 
Vokiečiai juos vejasi. Rusų 
nuostoliai esą labai dideli.

ŠIAULIAI DEGA.
Gegužės 1 d. Berlynas 

praneša šitokią žinią: "Mu
šis po Šiauliais, Kauno gu
bernijoj, pasibaigė musų lai
mėjimu. Mes paėmėm 1,000 
rusų nelaisvėn ir 10 jų kul
kasvaidžių; beto mums pali
ko daug jų amunicijos ir 
daugyte kitokių naudingų 
daiktų. Bėgdami rusai už
degė visą Šiaulių miestą.”

RUSAI PASKANDINO 42 
TURKŲ LAIVŲ.

Rusų laivyno ministerija 
praneša, kad nuo karės pra
džios iki šiol rusų laivynas 
paskandino arba suėmė ant 
Juodos juros 42 turkų lai
vu. Daugiausia tų laivų ve
žė į Konstantinopolį maistą. 
Dešimts tų laivų buvo pas
kandinta 18 ir 19 balandžio. 
Juos paskandino rusų mini
ninkai.

Rusai sako, kad netrukus

pnelės juos nuvijo. Devy
nios mašinos perskrido vir
šum Loerrecho, bet bombų 
nemetė.”

VOKIEČIAI PAGAVO 
GARSŲJĮ FRANCU- 

ZŲ LAKŪNĄ
Vokiečių "Kriegs Zei- 

tung” ("Karės Laikraštis”) 
rašo, kaip buvo pagautas pa
garsėjęs franeuzų lakūnas 
Garros. Jisai skraidė virš 
vokiečių pozicijų ties Ingel- 
munster-Courtrai, kur tuo- 
tarpu ėjo vokiečių traukinis. 
Garros paleido savo mašiną 
nuo 6,000 pėdų augščio sta
čiai žemyn. Žiūrint iš šalies 
išrodė kaip kad pakirstas 
nuo virvės akmuo kristų že
myn. Rodėsi, kad jis jau su
trupės į žemę. Bet apie 120 
pėdų jis staiga susilaikė ir 
metė bombą į traukinį. Bom
ba sprogo ir išdraskė gele
žinkelį. Kada vokiečai

AIRIJA EINA IŠVIEN 
SU ANGLIJA.

Pereitoj sąvaitėj Pary
žiun atvažiavo iš Anglijos 
parliamento airių atstovai 
ir pasakė Francuzijos pre
zidentui, kad dabar Airija 
užmiršo visus savo nesutiki
mus su Anglija. Airiai esą 
pasiryžę eiti išvien su kito
mis Anglijos tautomis ir 
kovoti už "laisvę ir tiesą.”

KYNAI ATMETĖ JAPO
NIJOS REIKALĄ VI

MUS.
Kynų valdžia atmetė vi

sus svarbiausius reikalavi
mus, kokius Japonija buvo 
jai pastačius, tečiaus karės 
Japonija kynams da nepas
kelbė.

Juodoji jura bus visiškai ap- į pradėjo jj iš arti šaudyt, jis 
valyta nuo turkų laivų. j metė dar vieną bombą ir iš- 

----------- įkilo 2,000 pėdų augštyn. 
BALTSTOGĖN METĖ 150 Tuomet staiga sustojo jo 

BOBMŲ.-------------- motoras ir orlaivis pavojin-
------ — - - - - 1 gai pasvyro ant šono, tečiaus 

Garros nusileido sveikas. 
Nusileidęs jis greitai iššoko, 
uždegė savo mašiną ir pasis
lėpė. Vokiečiai ilgai turėjo 
jieškoti, pakol jį surado į- 
lindusį duobėn ir paėmė ne
laisvėn. Užklaustas, ar jis 
neturėjo su savim draugų, 
jis atsakė, kad jis buvo tik 
vienas.

Vokiečių karės valdyba 
praneša, kad atsakydami 
rusams už mėtymą bombų 
ant Gumbinės ir Insterbur- 
go miestelių, vokiečių lakū
nai metė 150 bombų Baltsto- 
gėn, taikydami jas į valdžios 
geležinkelio stotį.

Petrogradas tą žinią pat
virtina, sakydamas: "Vokie
čių orlaiviai metė į Baltsto
gės miestą suviršum šimtą 
bombų, kurios užmušė ir su
žeidė nemaža žmonių. Ma- 
terijalės blėdies nepadarė. 
Už šitą užpuolimą, musų la
kūnai nuskrydo į Prusus ir 
metė keloliką bombų į Sol- 
dau miestą.”
SĄJUNGININKŲ ORLAI

VIAI BOMBARDUOJA 
VOKIEČIŲ MIESTUS. 
"Pietinėj Badeno dalyje 

talkininkų lakūnai parodo 
labai daug veiklumo,” sako 
Berlyno ”Lokal Anzeiger.” 
"Balandžio 28 jie atsilankė į 
Haltingeną tarp 7 valandos 
ryto ir pietų keturis kartus 
ir kiekvieną kartą metė 
bombas, norėdami sunaikin
ti ginklų dirbtuves. Bet iš 
viso tik viena bomba pasie
kė savo tikslą, ir ta pati ne
daug blėdies tepadarė. Su
žeista pora žmonių. Septy
nios kitos bombos buvo mes
tos į miestą; viena jų sprogo 
ant gelžkelio stoties ir la
bai sugadino du ekspresiniu 
garvežiu, be to da sužeista 
keliatas žmonių. Mestos de
vynios bombos apielinkėj 
nupuolė ant atviro lauko ir 
jokios blėdies nepadarė. Tą 
pačią dieną sąjungininkų 
lakūnai buvo pasirodę ties 
Mulheimu, bet vokiečių šra-

CARAS ATVAŽIAVO 
GALICIJON.

Šiomis dienomis Galicijon 
atvažiavo Rusijos caras. Jis 
atsilankė j paimtą Przemys- 
lį, pasveikino tenai karei
vius, padėkavojo jiems už jų 
narsumą ir dalijo medalius. 
Buvusio austrų štabe kliube 
carui buvo pagaminti pie
tus. Ant rytojaus Mikė iš
važiavo į Lvovą, kuris taip- 
pat nuo austrų yra ati?ntas.

PASKANDINO AMERI- 
’ KOS LAIVĄ.
Pereitoj subatoj vokiečiai 

paskandino Amerikos laivą 
"Gulflight," kuris plaukė 
Francuzijon su aliejum. Žu
vo du laivininkai ir laivo ka
pitonas.

Tą pačią dieną vokiečių 
submarinai paskandino da 
vieną anglų ir vieną franeu
zų prekinius laivus.

PASKANDINO RUSŲ 
LAIVA.

Airijos pakraštyje praėju
sį ketvergą vokiečių subma- 
rinas paskandino rusų lai
vą su 2,000 tonų anglies. 
Laivas plaukė iš Anglijos į

DUNOJUJE PASKENDO 
500 ŽMONIŲ.

Iš Rumunijos prnešama, 
kad patvinęs Dunojus užlie
jo du kaimu, kuriuose žuvo 
500 žmonių su gyvuliais.

MUšIS ANT JŪRIŲ.
Pereitoj subatoj ant jū

rių įvyko mušis anglų su vo
kiečiais. Du vokiečių laivai 
likos paskandinti. Apie ši
tą mūšį Anglija išleido šito
kį pranešimą: "Anksti ge
gužės 1 d. vokiečių subma- 
rinas paskandino musų kon- 
traminininką ’Recruit,’ ku
ris stovėjo apie Galloperą 
ant sargybos.

"Apie 3 vai. po pietų, tą 
pačią dieną, du vokiečių mi- 
ninkai užpuolė žvejų laivą 
’Columbia’ ir jį taipgi pas
kandino. Kiti žvejų laivai 
išgelbėjo tik vieną žmogų.

"Keturi musų minininkai, 
būtent ’Laforey/ 'Leonidas/ 
’Lawfor’ ir ’Lark/ išsivijo 
vokiečius ir po valandos mū
šio besivydami paskandino 
abudu jų laivu.

"Anglų minininkai netu
rėjo jokių nuostolių. Du vo
kiečių oficieriai ir 44 ka
reiviai buvo išgelbėti ir pa
imti nelaisvėn.”

DIDELĖ GEGUŽINĖ DE- 
MONSTRANCIJA PRIEŠ 

KARŲ.
Amsterdame, Olandijoj, 1 

gegužės darbininkai suren
gė demonstraciją prieš ka
rę. Demonstracijoje da- 
laivyno daugiau kaip 50 tū
kstančių žmonių. Sykiu su 
darbininkais ėjo pilnoj uni
formoj kareiviai ir daugelis 
jų nešė raudonas vėliavas su 
protestuojančiais prieš ka
rę parašais.

Demonstrantai perėjo di
džiausiomis miesto gatvė
mis, paskui susirinko ant 
piečių, kur žymesni socijali-

•r*

piaunc is Anglijus |i piečių, Kur žymesni sucijan- 
Archangelską. 24 laivinin-1 štai sakė karštas prakalbas 
kai išsigelbėjo. ; prieš karę.

VOKIEČIŲ LAKŪNAI 
UŽPUOLĖ FRANCUZIJĄ.

Pereitoj nedėlioj vokie
čiai bombardavo iš oro ke
lis Francuzijos miestus, ma
tomai norėdami atsilygint 
franeuzams už bombardavi
mą andien vokiečių miesto 
Friedrichshafeno.

Keturi vokečių orlaiviai 
užpuolė miestą Epinal ir 
metė 20 bombų, kurios pa
gimdė tik keliatą gaisrų.

Orlaiviai, matyt, buvo tie 
patįs, kurie buvo aplankę 
Remiremontą, 16 mylių į 
pietus nuo Epinalo. Tenai 
franeuzų lakūnai pakilo o- 
ran vokiečius pasitikti ir 
užpuolikai leidosi atgal.

Ties Giverney nusileido 
milžiniškas vokiečių baliu- 
nas, bet žmonių jame nebu
vo. Jis buvo visas sukapo
tas kulipkomis ir iškruvin- 
tas. Matyt, laike užpuolimo 
šitie vokiečių lakūnai buvo 
kur nors sužeisti ir toliaus 
nuskridę iškrito.

MOTERŲ TAIKOS 
KONFERENCIJA.

Šiomis dienomis Haagoj, 
Olandijoj, buvo tarptautinė 
moterų konferencija, kad 
apkalbėjus,kaip greičiau pa
baigti karę. Buvo įtaisyta 
didelė paroda ir moterįs ne
šė gatvėmis parašus: "Ati
duokit mums vyrus!” "Ati
duokit musų kūdikių tėvus."

1,000,000 ANGLIAKASIŲ 
REIKALAUJA DAU

GIAU ALGOS.
Anglijoj milijonas anglia

kasių pareikalavo daugiau 
algos. Londone buvo jau 
kelios konferencijos anglia
kasių su kasyklų savinin
kais, bet nesusitaikyta. 
Darbdaviai siūlė jau 10 nuo
šimčių daugiau, bet darbi
ninkai tą pasiūlymą atme
tė ir nutarė reikalauti, kad 
ministerių pirmininkas pas
kirtų tarpininką.

NEKALTAI SUŠAUDĖ
3 ŽMONES.

Laikraštis "Moment” pra
neša iš Lenkijos šitokį atsi
tikimą : Netoli Lodziaus 
atrasta miškelyje užmuštas 
vokiečių kareivis. Vokiečių 
kariška valdžia tuojaus nu
tarė, kad jį turėjo užmušti 
vietos gyventojai. Prasidė
jo tyrinėjimas ir suėmė 3 
lenkus: Stasiaką, Poznans- 
kį ir Narašą. Kariškas vo
kiečių teismas tuojaus nu
teisė juos miriop ir ant ry
tojaus visus tris juos sušau
dė. Da jų lavonai neatšalo, 
kaip išsiaiškino, kad jie vi
sai nekalti, nes pasirodė, 
kad tą kareivį užmušė kitas 
vokiečių kareivis. Jį taipgi 
sušaudė.

SĄJUNGININKAI ŠLUO
JA TURKUS.

150,000 kareivių išlipo ant 
sausžemio, 500 turkų 

paimta nelaisvėn.
Kova Dardaneliuose ir jų 

apielinkėj eina vis kuo to
lyn, tuo didyn. Visas Tur- 

; kijos pakraštys tenai apjuo
stas kariškais sąjungininkų 
laivais, kurie be paliovos 
bombarduoja priešo pozici
jas ir miestus. Pereitoj są
vaitėj apie 150,000 sąjungi
ninkų kariumenės po prie
danga savo laivyno ugnies 
išlipo jau ant sausžemio: 
anglai Europos Dardanelių 
pusėj, o franeuzai Azijos 
pusėj. Turkai narsiai ata
kavo užpuolikus, kada tie 
pradėjo lipti ant "šventos” 
jų žemės, bet tos atakos nie
ko negelbėjo, nes laivyno 
kanuolių ugnis baisiai juos 
skynė ir todėl turkų nuosto
liai buvo labai sunkus, nors 
didelių nuostolių ir sąjungi
ninkai turėjo. Mušys ėjo 
visą dieną, pakol pirmuti
niai kareiviai galėjo išlipti 
ant sausžemio. Berlynas 
buvo jau paskelbęs, kad są
jungininkų bandymas pasi
baigė didžiausiu nepasiseki
mu: 12,000 išlipusios jų ka
riumenės turkai paėmę ne
laisvėn, o 8,000 suvarę į jū
res; tokiu budu sąjunginin
kai netekę 20,000 kareivių 
ir nepadarę nė vieno žings
nio pirmyn. Bet vėlesnės 
žinios parodo, kad tai buvo 
neteisybė. Nors per sunkią 
kovą ir su dideliais nuosto
liais, bet visgi sąjunginin
kai išlipo ir kas kartas vis 
šluoja turkus tolyn, kas kar
tas eina vis artyn prie Kon
stantinopolio. Kuomet jų 
laivynas daužo Dardanelių 
fortus nuo jūrių, išlipusi jų 
kariumenė ima juos iš už
pakalio nuo sausžemio. Ir 
nėra abejonės, kad šitokiu 
budu Dardaneliai bus sutru
pinti. Išlipę Azijos pusėj 
franeuzai jau paėmė 500 
turkų nelaisvėn.

VOKIEČIAI PRIE RYGOS 
IR LIEPOJAUS.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad 2 d. gegužės Rygos už- 
takoj pasirodė vokiečių ka
riški laivai. Tą pačią dieną 
vokiečių mininkai matėsi ir 
prie Liepojaus, bet nešaudė.

"PRIEŠININKŲ TURTAI” 
ANGLIJOJ.

Anglijoj buvo daug vokie
čių, austrų ir turkų, kurie 
vedė tenai plačią pirklybą 
arba pramonę. Kilus karei, 
visi tokie pirkliai likos Ang
lijos "priešais” ir jų turtai 
tapo pavesti visuomenės glo
bėjui. Tokių turtų dabar 
Anglijoj ’ priskaityta iki 
$426,506, 380.

Galicijoj painta
21,500rnsą.

KARPATUOSE RUSAMS 
GRĘSIA PAVOJUS.

Gali žūti pusantro milijono 
armija.

Leidžiant "Keleivį” spau- 
don atėjo iš Berlyno žinia, 
kad Galicijos mūšyje aus
trai su vokiečiais paėmė 
21,500 rusų nelaisvėn, 16 ar- 
motų ir 47 kulkasvaidžius.

Galicijoj caro kariumenei 
užduota didesnis smūgis ne
gu Mozurijos ežeruose. Iš
mušta ištisos rusų divizijos.

Bet šitie nuostoliai butų 
dar pusė bėdos, jeigu teuto
nų pergalė negrasintų visai 
nišų armijai Karpatuose 
Jeigu rusai nepajiegs kokiu 
nors stebuklingu budu ši
tas vokiečių ir austrų spė
kas Galicijoj sulaikyti, tai 
pusantro milijono rusų ar
mijos, kuri dabar yra jau 
perėjus daugiau kaip pusę 
Karpatų, bus atskirta is už
pakalio ir visa gali būt su
naikinta. Tai butų didžiau
sia katastrofa istorijoj.

IŠSKYNĖ 4,000 VOKIE
ČIŲ.

Laikraštis "Vingtieme 
Siecle” rašo, kaip buvo vi
siškai išskinta 4,000 vokie- 
Belgijoj. Vokiečiai persi
kėlė per Yperlee upę kiton 
pusėn, tuo tarpu sunkioji 
belgų artilerija nunešė nuo 
upės tiltą ir atkirto vokie
čiams kelią atgal. Tuomet 
lengvoji artilerija pradėjo 
pilti į vokiečių tarpą šrap- 
neles. Daugelis vokiečių, 
matydami sau neišvengia-* 
mą mirtį, prisirišo ant dur
tuvų baltas skepetaites ir 
iškėlė jas kaipo ženklą, kad 
jie pasiduoda. Tai matyda
mi, vokiečių kulkasvaidžiai 
paleido ugnį į savuosius ir 
be pasigailėjimo juos išsker
dė. Kaikurie jų metė gink
lus ir leidosi bėgti pas bel
gus. Tie buvo paimti ne
laisvėn ir išliko gyvi.

RUSAI VĖL BOMBAR
DUOJA BOSFORĄ.

Oficijalis Petrogrado pra
nešimas sako: "Gegužės 1 
d. musų Juodos juros laivy
nas vėl pradėjo bombarduot 
Bosforo fortus. Laivyno 
ugnis veikė labai gerai ir 
Elmas forte pagimdė didelę 
eksplioziją ir gaisrą. Tur
kų batarėjos smarkiai ŠMf» 
dė atgal, tečiaus be pasek
mės. Beto rusų laivyiSK 
sunaikino turkų garlaivį 
su anglimis ir paskandino 
du dideliu pasažieriniu lai-
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Peržvalga.
ROCKEFELLERIS SU

GAUTAS.
Pereitam "Keleivio" nu

meryje buvom trumpai pa
minėję, kad likos sugauti 
Rockefellerio laiškai, kurie, 
parodo, kad jis melavo, kuo
met Sakė. kad apie CoĮora- 
dos streiką jis visai negirdė
jo. 'Dabar čia pakalbėsime, 
apie tai truputį plačiau^. 
Dąrbinikai turi žinot, kaip- 
laike streiko kapitalistai pa- 
perka lakraščius ir daro su 
valdžia* suokai bius. kad su-1 
mušus darbininkus.

A; k Colorados streiką vi-
< a u girdėjo. Jis traukėsi 

’iau kaip metai laiko.
i ,.ašiai reikalavo pri- 
. Cimo unijos ir apsaugi- 
.'. j jų gyvasties kasyklose. 
Kada darbininkai pasta

tė savo reikalavimus ir aps
kelbė streiką, dievotojo Ro- 
ckefellerio kompanija išmetė 
iš savo namų jų šeimynas 
laukan. Išmesti darbininkai 
pasistatė Colorados kalnuo
se būdas, susinešė tenai sa
vi rakandus ir tose būdose 
apsigyveno su šeimynomis^ 
Ludioiv apielinkėj tokiu ba
du pasidarė didelė streikuo
jančių angliakasių kolionija.

Colorados kasyklų kom
panijos, kurių galva yra p. 
Rockefelleris. turėjo net 
savo privatišką kariumenę, 
kuri ramvbės laiku saugoja 
neva tvarką, o streikui pra
sidėjus šaudo streikierius. 
šita kariumenė buvo apgin
kluota nuo galvos iki kojų, 
turėjo net kulkasvaidžius ir 
plienu šarvuotą traukinį. 
Visa tai buvo suruošta ant 
darbininkų galvos.

Balandžio 20 d. naktį, 
1914 m., šita kompanijų ka- 
riumenė užpuolė ant Lud- 
low streikierių kolionijos ir 
pradėjo ją bombarduoti iš; 
kulkasvaidžių, nupirktų už 
Rockefellerio kompanijos 
pinigus. Pagaliaus tie sam
dyti kapitalistų žmogžu
džiai užėjo pavėjui ir užde
gė streikierių šėtras. Sup
leškėjo visa Ludlow kolioni
ja. Šėtrose sudegė keliolika 
mažų vaikų ir moterų. Gu
bernatorius netik nedraudė 
kompanijoms taip žmones 
skersti, bet dar valstijos mi
liciją davė joms į pagalbą.

Kada pagaliaus streikas 
likos ginklu nuslopintas, val
stijos valdžia pradėjo areš
tuoti buvusius streiko vado
vus. Ir taip į metus laiko a- 
pie šimtas žmonių buvo už
mušta. o apie pusantro šim
to sukimšta kalėjiman. Ir 
tai vien dėl to. kad darbinin
kai drįso pareikalauti 
truputį žmoniškesnių 
gy-

sau
alv-

taipStreikui pasibaigus, 
vadinama federalė industri
nių santikių komisija pradė
jo tyrinėti tų sumišimų prie
žastį. Tyrinėjimas ėjo New 
Yorke ir buvo ] 
pats Rockefelleris 
kinti. Tas ponas 
kad jis čia nieko nekalta 
jis nieko apie tai 
dabar tik pirmą syki 
Colorados streiką 
Jis dargi pasisakė esąs 
delis darbininkų draugas ir 
mielai sutiktų atiduot jiems 
savo milijonus, jei tik jie... 
mokėtų juos valdyti. Ir 
taip p. Rockefeleris prieš 
tyrinėjimo komisiją nusiplo
vė savo rankas ir likosi ne
kaltas, kaip avinėlis, o kapi
talistų laikraštija tuoiaus 
išbubnijo apie p. Rockefelle- 
rio užuojautą ir karštą jo 
širdį linkui darbininkų.

Bet štai tos federalės ko
misijos pirmininkas Walsh 
dabar surado Rockefellerio 
laiškus ir telegramas, siun
tinėtas laike to streiko pas 
Colorados gubernatorių ir 
Rockefellerio kompanijos 
viršininkus. Iš tų laiškų ir 
telegramų pasirodo, kad 
Rockefelleris žinojo ne vien

pašauktas 
pasiaiš- 
pasakė,

J 
nežinąs, 

apie 
išgirdęs, 

di-

♦
/

tik apie visą streiko bėgį, bet 
jis iškalno jau žinojo ir ka
da tas streikas bus, sako 
Walsh.

Tie laiškai ypač yra 
svarbus tuomi, kad juose pa- 

kapitalistai kalba, kaip 
mulkina darbininkus 

darydami 
prižadėji

'tįs 
jie 
laike rinkimų, 
jiems visokius 
muš, kad tik šitie balsuotų 
už juos. Tik 'klausykit, kaip 
vienas Rockefellerio agen
tas rašė savo "bosui" įšjįo-.;

J

jiorados.
■ ” “Streikas pastatė mums priešą- ‘

kyje . reikalą, kuris atkreips atydą 
įr, ,ąš tikiu, suvienys čia visus pro- 
monininkus, nežiūrint jokių paS' 
tijų. • kad suvienytam spėkom pas
tačius į urėdus tokius kandidatus, 
kurie galėtų apreikšti darbdavių 
teisės turėti atdarą darbavietę 
(reiškia: nepripažinti unijos. Red.) 
Mes visi žinom, kad politikieriai 
laike rinkimų visuomet duodavo or
ganizuotiems darbininkams mirky
tų plutų, kad gavus jų balsus. Aš 
tikiu, kad nė demokratų nė repub-, 
likonų tarpe neatsiras nė vienas 
žmogus, kuris pasipriešintų liue
sai (nuo unijos. Red.) darbavietei.” 

Kitas vėl laiškas parodo, 
kaip streikui baigianties Ro
ckefelleris įsako Colorados 
gubernatoriui, kad šitas 
patrauktų jo pusėn prezi
dentą Wilsoną. Tuo tikslu 
10 birželio, 1914. Rockefelle
ris rašė savo spaudos agen
tui Lee šitokį laišką 

"Iš mano memoranduir.
panaudota keiiatas 
r.uo gubernatoriaus 
prezidentą Wilsoną, 
patari parašyt 
majoro memora 
ateis, o aš tikiuos, 
užilgo.”

Iš šitos ištraukos pasiro
do, kad Rockefellerio agen
tas mokino Colorados gu
bernatorių. kaip perstatyti 
Wilsonui Colorados streiką.

Toliaus pasirodo: Colora
dos gubernatorius siuntinėjo 
laiškus Rockefellerio rei
kalais ir kitų valstijų guber
natoriams. ir kad tuos laiš
kus taip-pat rašė Rockefel
lerio agentas Lee. Ir pasi
rodo, kad visus tuos laiškus 
norėjo matyt ir pats Rocke
felleris ; tą norą jis išreiškia 
toliaus savo laiške, kur sa
ko:

"Man įdomu butų pamatyti pa
čiam kopiją to laiško, kurį Ammons: 
siuntinės kitų valstijų gubernato-1 
riams. Aš taipgi norėčiau pama-: 
tyt ir tą straipsnį, kuri tamsta ren
gi Tarrytowno laikraščiams.” 

Liepos 2 d. Lee praneša 
Rockefelleriui, kad laišką 
gubernatoriui Ammousui 
pas AVilsoną jis jau sutaisęs, 
tik reikėsią da šis-tas pri
dėt. Jis sako:

"Kas link laiško gub. Ammonsui, I 
tai aš nevisai užganėdintas. Aš ; 
padariau pianą, bet dabar aš darau 
da pataisymus. Planą išsiunčiau 
aptarimui, ir kaip tik laiškas bus 
pilnoj savo formoj, tuojaus pasių- j 
siu tamstai kopiją."

Toliaus Rockefellerio ko
respondencija parodo, sako 
Walsh, kad jis turėjo pla
ną spausdinti ištisą eilę dien- 
raščų ir apmokėti šalies 
komercijos organą, kad per- 
stačius Colorados streiką to
kioj šviesoj, kad jo kompani
ja išrodytų nekalta, o kalta 
darbininkų unija.

Streikui prasidėjus Roc
kefelleris mušė savo mene- 
džerui telegramą į Colora- 
dą. išreikšdamas jam savo 
širdingiausią padėką už ge
rą pelną, sako Walsh, bet jis 
nė žodžio neištarė 8.000 savo 
darbininkų, kurie jam tą 
pelną padarė ir tą pačią die
ną buvo išvaryti iš namų.

Pasiremiant šitais laiš
kais, komisijos pirmininkas 
Walsh pareikalavo naujo 
ištyrimo, kuris ir prasidėjo 
4 gegužės, Washingtone.

ndumo gali būt 
punktų laiške 
Amrnonso pas 
kuri tamsta 

uojaus, kaip tik 
durnas pas tamstą 

kad jis ateis ne-

i

KUR GI TA "AMŽINOJI
TIESA?”

Dvasiškija vis rėkia, kad 
jos mokslas — tai amžinoji 
tiesa.

Jeigu taip butų, tai tas 
mokslas turėtų būt visam 
pasaulyje vienodas ir niekad 
nesimainyt.

Bet taip nėra. Tikėjimai 
keičiasi beveik taip, kaip 
moterų mados. Kas gadynė

— tai kitoks supratimas a- 
pie Dievą. Bet ir vienoj ga
dynėj gyvuojantie tikėjimai 
tarp savęs nesutinka. Tik 
paimkime krikščionybę. 
Kiek ten sektų! Kiekviena 
sekta turi savo .bažnyčias ir 
savo kunigus. Visi jie sa
kosi skelbią Kristaus moks
lą ir visi vadina vieni kitus 
melagiais.

štai andai Ząnzibard* vys
kupas Krank pskeję- t rinks-

• • v' ••• •
r

|

kupas r rank paKėte trmks- 
fiįa priesdų misijpnierių.yys- 
kupu vidurinėj Afrikoj už
tai. kad tie vienose pamal
dose dalijo komuniją meto
distams, presbiterijonams ir 
baptistams. Tokį- pasielgi-1 
mą jis pavadino didžiausia 
hėrezija. O juk metodistai, 
baptistai ir presbiteri jonai 
tiki į tą patį Dievą ir pripa- 
žista to paties Kristaus mo
kslą.

Dabar vėl tas pats Zan- 
zibaro vyskupas, kaip rašo 
Bostono "Transcript," eks- 
kumunikavo Herefordo vy
skupą už tai. kad šis oaskv- 
rė iš savo diocezijos kunigą 
Streeterį kitokion bažny
čion.

Ži 
kėjimų kovą i 
jie nuolatos keičiasi ir amži
nai tarp savęs pešasi, 
roms nenoroms turi 
klausimas: Tai kurgi 
“amžinoji jų tiesa?”

i int į savitarpinę ti- 
r matant kaip

no- 
kilti 

ta

ANGLIJA LAUKIA 20.000 
“KARĖS KŪDIKIŲ.”
Lakraščiai nesenai rašė, 

kad Franc-uzijoj paliko tuk
siančiai nėščių moterų ir 
merginų, kur buvo užėję vo
kiečių kareiviai, ir francuzų 
parliamentas jau svarstė, 
kokią pagalbą valdžia turi 
tokioms moterims suteikti, 
kada jos susilauks kūdikių.

Nesinorėjo tikėti, kad tai 
butų teisybė. Bet štai da
bar garsiai suskambėjo ži
nia, *kad ir Anglija laukia 
20.000 "karės kūdikių." Ši
tai žiniai jau negalima ne
tikėti, nes ji atėjo stačiai iš 
Londono ir kariškoji Angli
jos cenzūra ją praleido. Ži
nia sako, kad Anglijoj dabar 
svarbiausis klausimas ša
lia karės yra šitie kūdikiai, 
kurie neužilgo pradės jau 
gimti be bažnyčios ir valsty
bės užgirimo.

Surinkta paskutinėmis 
dienomis statistika paro
džiusi, kad Anglijoj yra ne
mažiau kaip 20.000 nėščių 
merginų ir moterų tose vie
tose, kur mobilizuojami ir 
mokinami kareiviai. Taigi 
čia ne svetimi kareiviai kal
ti. bet saviškiai, tautiečiai.

Visoj Anglijoj daromi su
sirinkimai ir žmonės reika
lauja. kad parliamentas pas
kirtų iš valstybės iždo užtek
tinai pinigų duoti tokių kū
dikių motinoms paramą. Su- 
fragisčių organas "Suffra- 
gette” rašo:

"Karės kūdikius reikia nevien-tik 
pasitikti, bet ir sušelpti nes jie bus 
be tėvų. Jie turėtų būt tinkamai 
išauklėti, taip kad apšvietoj ir kul
tūroj jie butų lygus su kitais Ang
lijos gyventojais. Kiekvienas jų 
bus reikalingas ir todėl reikia žiū
rėt, kad iš jų išeitų naudingi ' ir I 
sveiki draugijos nariai.”

Ne geresnes naujienos a-: 
teina ir iš Prūsų Lietuvos. 
Įsiveržę tenai laukiniai ca
ro kazokai elgėsi kaip žvė
ris. Tūkstančiai moterų ir 
jaunų mergaičių buvo išgė
dinta ir daugelis jų taipgi 
bus jau neužilgo motinomis. 
Kada vokiečiai caro karei
vius iš Prūsų Lietuvos išvi- 

I jo, tenai atsilankė neutralis 
korespondentas Ed. L. Fox

■ jis dabar rašo:
"Rusų generolo Sieverso šta

bas stovėjo puikiam Schaarano 
dvare, netoli Pilkalnio. Beveik kas 
diena aplinkui buvo gaudomos mer
ginos ir velkamos ton rusų stovyk- 
lon.

"Paskui rusai užplūdo ant Pil
kalnio ir jų štabas apsigyveno Sku
sruno Hotelyje, išvijęs jo savininką 
ir buvusius tenai svečius.

"Išsiųsti kareiviai gaudė dai
liausias ir jauniausias moteris ir ve
dė jas į Skusruno Hotelį. Durtu
vus prikišę tie caro didvyriai varė

i

iš namų motinas ir dukteris pas 
girtus savo oficierius.

"Nors Skusruno Hotelis buvo pa
statytas tik kokiai 50-čiai žmonių, 
rusai suvarė tenai vienu tarpu 400 
moterų. Net rakandams neliko 
vietos, patiesta vien tik šienikus.” 
Prūsų valdžia dabar taip

gi esanti labai susirupinus, 
ką su tomis moterimis ir 
merginomis daryt, katros 
neužilgo liks motinomis.-S' • A. >

! NEBEŽINO KĄ SAKYT.
Kada "Keleivis” aiškiai 

prirodė, jog B. Montvidas, 
kuris dabar yra kaltinamas 
kun. Žebrio užmušime, bu
vo karštas katalikas ir rek
lamavosi esąs "Kataliko” 
ir "Draugo" agentas, tai 
klerikalai nebežino jau ką 
sakyt. “Draugas” užvedė 

! pasaką apie čigonus, o ''Ka
talikas" pradėjo-, teisinties, 
kad jiš'hekakašr ‘jeigu B. 
Mohtvidaš buvo joagentu. 
Tuo tarpu ant nelaimės ki
tas "Kataliko" skaitytojas, 
Mikolas Petrikonis, išdina- 
mitavo kuri.’ Kudirkos kle
boniją.

Kad nukreipus nuo to 
skandalo savo skaitytojų 
domą. “Ka-kas," "Vienybė 
Lietuvninkų” ir kiti atžaga
reivių organai dabar pra
deda šaukti, kad “Keleivis” 
eina tan kalėjiman, kur 
Kiaulėnas sėdėjo. Jiems ro-| 
dosi. kad jie čia nepaprastai j 
svarbų faktą susigavo.

Mes galim jiems pasaky
ti. kad ''Keleivis” eina į dau- j 
gelį ir kitų kalėjimų, kur 
tik žmonės savo pažįsta
miems ar giminėms užrašo. 
“Keleivis” taip-pat eina į 
visas klebonijas ir į kelias 
seminarijas. Tas nėra jokiai 
naujiena. Va. Pottsvillės ka-j 
Įėjime, kur sėdi daug lietu-! 
vių, yra net lietuviškas kny- i 
gvnas itaisvtas. Ne vienas 
katalikas tenai ir skaityt iš- j 
moko. Laikraščiu tenai na-

* ■ I

reina apie tuzinas. Taip-pat 
ir į Bostono kalėjimą eina 
keliatas laikraščių. Jeigu 
“Vienybės Lietuvninkų” 
ir "Ka-ko" žmonės 
skaityt, tai mes čia

Taigi 
ninku’’ su "Ka-ku"

f

KAS TAI YRA RUSIJA;
■ Amerikoj eina keliatas ru
sų laikraščių. Kadangi ru
sų išeivija.Amerikoj suside
da daugiausia, iš darbo žmo
nių, tai ir. laikraščiai jų čia 
darbininkiškos dvasios. Bet

! pastaruoju laiku ir popai 
•pradėjo leisti Amerikoj lai
kraštuką. kuris vadinasi 
"Ruskij Emigrant." šitas
laikraštukas tuojaus pradė
jo užsiouldinėti ant dar- 
bininkiškų laikraščių, kad 
tie negarbina savo caro, nie
kina rusų valdžią ir viską, 
kas tik yra rusų, žodžiu 
kam — visą Rusiją.

“Novyj Mir" klausia

KARDAS.
Yra vienas ginklas kovoti: 
Jis priverčia priešą drebėt, 
Ir mes ji privalom žinoti, 
Jei norim vargų nekentėt. 
Jei norime laimę mes gauti, 
Sulaukti šviesesnės dienos, — 
Tai lieka su juo tik kariauti 
Ir šaukt jo pagalbos vienos. 
Jo globoj tiktai-atsigausim, 
Jo globoj irius laimė visa r 
Jei kardą paėmę kariausim; 
O kardas tas — mokslas šviesa!

sa

to 
popų organo, kas gi ištikru- 
jų yra toji Rusija? Ir ten 

t atsako:
"Yra ofieiialė Rusija. Tai — Ru- 

ija dvarponių, popų ir valdininkų. 
Tai — Rusija botago ir nahaikos. 
Šita oficijalė rusija laiko skurde, 
tamsoje ir nežinioje milijonines 
kaimiečiu minias, šita Rusija ne
duoda darbinikams kovot už geres
nį savo būvi, šita Rusija uždaro 
darbininkų sąjungas, neduoda 
darbininkams susirinkti. Ji užsta
tė visą sali kalėjimais, kur kanki
nasi tie, kurie nenori nešti jos jun
go. Su pagalba šnipų, 
parsidavėlių-provokatorių, 
valdo likusią Rusiją.

"Bet šalia tos oficijalės Rusijos 
yra da ir kita Rusija. Darbininkų 
klesa, vaitojanti po kapitalo ir 
valdžios jungu, stovi tos antros Ru
sijos priešakyje. Ji šaukia savo 
sąbrolį-kaimietį iš tos oficijalės Ru
sijos Į tą naująją Rusiją.

"Šita nauja Rusija nori lais
vai gyventi, šitą naują Rusiją mes 
mylim visa savo siela, mes di
džiuojamės ja, ir todėl mes neap- 
kenčiam tos oficijalės Rusijos.”

a O'

niekingų 
jinai

nenori 
nekalti. 

Vienybė Lietuv- 
šiuomi 

kartu išrašė sau nekokį pa
liudymą. Jie parodė, kad jų 
ir kalėjiman nepriima.

??■
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Merky nes Vaidyla.

Socijalistu laikraščiai da
ro didelę klaidą atkreipda
mi atidą į brooklyniškio li
gonių ir liežuvninkų organo 
plepalus ir tuomi išgarsinda
mi jo buvimą ir pakusydami 
ne vieną ypatą paįdomaut 
ir užsirašyt tą pletkų šalti
nį. "Keleivio," "Kovos," 
“Laisvės," "Naujienų" ir 
“Dilgelių” redaktoriai neat
kreipia jokios domos į "ar
gumentus" ir kliedėjimus 
beprotnamių gyventojų, tad 
ar vena priduot svarbą T. 
M. D. knygų meistrui ir jo 
“sėbrams," kurie periodiš
kai serga tai šnipų liga, tai 
konkolauskijada, tai pinker- 
tonizmu, tai vėl apgina . ca- 
i izmą — šnipų palaikytoją, 
tai apserga anarchizmo ar
ba banditizmo šmėklų bai
me.

Tai juk protiško bankruto 
simptomai!

* * *

"VIENYBĖ LIETUVNIN
KŲ" MELUOJA PER 

AKIS.
"Vienybė Lietuvninkų" vi

sai nustojo gėdos. Visi ge
rai atsimena, kaip pažan
giuose laikraščiuose buvo 

i rašyta, kad Lietuvos Šelpi- 
; mo Fondas išsiuntė į Lietu
vą Lietuvių Mokslo D-jai 
1.100 rublių, kad išdalytų 

i juos nukentėjusiems nuo 
i karės lietuviams. Kelios sa
vaitės tam atgal tuose pat 
laikraščiuose buvo paskelb
tas d-ro Basanavičiaus ir 
laiškas, kad tie pinigai pri

imti ir išdalyti žmonėms. O 
tečiaus nežiūrint to viso 
“Vienybė Lietuvninkų” pa
skutiniame savo numeryje 
rašo:

"Socijalistai dar tik vieną sykį 
išsiuntė ir tai tų pinigų dar Lie
tuvos lietuviai ------ __ ~—
cento. Mat, jie pasiuntė A. Bulotai, 
o išten tapo perduota gelbėti Prū
sų lietuvius, i" 
Bet jie sulaužė Brooklyno seimo 
nutarimą, kuris padavadijo siųsti 
per Liet. Mokslo Draugijos pir
mininką, Dr. .J. Basanavičų, ir 
perduoti šelpimui Lietuvos žmo
nių.”
Pasakius tokį melą "Vie

nybė Lietuvninkų" netik ne
susigėdija, bet norėtų da 
kad ir kiti laikraščiai jai 
pritartų.

Na, kaip sau norit, tų 
žmonių galvose turi būt gai
dukų.

negavo ne vieno

KLASIŠKI SLAVŲ RAŠ
TAI ANGLŲ KALBOJ.
Neužilgo ketina išeit ang

lų kalboj klasiški slavų raš
tai, kurių busią 12 tomų. 
Prie tų raštų busiąs abelnas 
paaiškinimas apie slavų is
toriją. kultūrą, literatūrą ir 
dailę. Paskui seks žymes
niųjų rašytojų svarbesni ra
štai.

Šitą darbą veikia The 
Slavonic Publishing Com-Į 
pany, New Yorke. Raštai 
bus užvardinti vienu bendru 
antgalviu "The Slavonic 
Classics.”

Skatytojų pastabos.
Tautininkai duoda mora

liškus pamokslus socijalis
tams! Vargšai, pasižiūrėtų 
į save geriau. Chicagos 
“vadovai” maino savo mote
rimis tankiau, negu čigonai 
kumelėmis; Brooklyno — 
New Yorko "didvyriai” ap-

"Socijalistai nedori," šau- 
' kia Įvairiomis insinuacijo- 
’ mis tautininkai ir klerikalai. 

Ali right, tas galimas daik
tas. Socijalistai nesisako e- 
są angelais, sparnai jiems 
neauga ,ir jie nesigarsina e- 
są "doros” mokytojais, kaip 
Sirvydas, Kemėšis. Račkau
skas, Brandukas, Balutis ir 
kiti. Bet, ponai, parodykit 
mums vieną socijalistą žmo
gžudį žmonijos istorijoj, o 
mes parodysim jums 10 žmo
gžudžių popiežių, kardino
lų, vyskupų arba kunigų ir 
100 "žvaigždžių” iš jūsų 
"žemesniojo” rango. Nuei- 
kit į kalėjimus, o ten, jei ra
sit nors vieną socijalistą, tad 

j ant to vieno rasit 100 arba 
1 200 vagių, plėšikų, paleistu
vių ir abelnai niekdarių kle
rikalų, tikinčių, tautininkų, 
patriotų, republikonų ir de
mokratų. Tai vis jūsiškiai, 
nesocijalistai. Keli lietuviai 
socijalistai buvo mirčia nu
bausti arba sėdi kalėjime? 
O kiek panašių paukščių 

i buvo iš jus lizdo, ponai tau
rininkai ir klerikalai? Sar- 
į matintumėtes, jei turėtumėt 
i nors kiek sarmatos, nors 
i kalbėti apie socijalistu "ne- 
• dorybes!"

* * *

Šito mes nepeikiame. krOVO S3.V0 TBOtCriS tuzinais

"MELAGYSTĖ No. 2."
Šitokį dalyką išrado 

Brooklyno bobelė. Ji išskai
tė visus Lietuvos šelpimo 
Komiteto narius, padarė vi
sus juos socijalistais ir sa
ko: Matai, kokia melagys
tė! Ir tai melagystė jau 
No. 2. Socijalistai dainuoja, 
kad jų fondas bepartyviš- 
kas, o dabar aš atrandu, kad 
ten vieni tik socijalistai.

Taip, prie L. Š. F. priguli 
socijalistai, bet ne T. M. D. 
knygų vagis, kokie šeimi
ninkauja "bepartyviškos vi
suomenės” fonde.

kūdikių paleidžia Lietuvon, 
kad ten nešiodamos žydams 
vandenį galėtų duonai užsi
dirbt, arba taip jas myli, kad 
šios privestos prie despe
racijos turi nuo jų bėgti. O 
šie nusikratę moteris, bra
cia, ūžia su mergomis po 

i “Rectors,” "Murrays,” 
"Churchills" kabaretus ir 
teatrus! Čia kalbu ne apie 

i kokias tautiškas devyn- 
akias, bet "tuzus:” tautiškų 
"bepartyviškų” laikraščių 
redaktorius, "lyderius,” 
"gerbiamus tamstas.” Gal 
norit, kad vardais paminė
čiau?

» ♦ ♦

Tautininkai atsiskirdami 
nuo bepartyvio L. Š. F. su
laužė netik visus principus 
parlamentarės etikos, ka- 

įdangi Brooklyno Seime nu
tarimai jų pačių buvo įne- 
išami, svarstomi ir užtvirti
nami, bet pasirodė esą že
miausios doros žmonėmis, 
kadangi pasisavino 
S66.00 aukų prisiųstų 
partyviškam Seimui.

i

apie 
be-

i

I. W. W. su savo organu 
"Darb. Balsas," leidžiamu 
su pagalba republikonų, vi
są savo energija pašvenčia 
niekinimui socijalistu. Kas 
šelpė daugiausiai I. W. W. 
streikus Lawrence, Miltone, 
New Bedforde ir kitur, jei 
ne "Keleivis," "Kova" ir 
"Laisvė" ? Puikiai indust- 
rialistai dabar atsimoka sa
vo draugams socijalistams 
už tūkstančius surinktus jų 
paramai! Jei dabar kur 
streikas iškiltų ir I. W. W. 
vadovautų, socijalistai ne
galės bičiuoliaut ir remt tų, 
kurie juos akmenais ir pur
vais svaidė, ir per tai turė
tų nukentėt nekaltos minios 
darbininkų, ir vien dėl ne
lemtų ypatiškų užsivarinėji
mų keleto industrialiečių va
dovų.

kų autorius ir turkiško šei
myniško gyvenimo exponen- 
tas; "garsus" Graičiunas, 
generalis lietuviškų minyš- 
kų inspektorius, "Draugo” 
agentas ir periodiškas "at
sivertėlis;” Sirvydas, ga
bus expertas apie T. M. D. 
knygas, jos dabartinis "re
daktorius,” pranašas pin- 
kertonų, šnipų, anarchistų, 
banditų ir nužemintas "jego 
imperatorskogo veličestvaf’ 
čebatlaižys; Baniulis ir Vi- 
taitis, kurie už kelis dolerius 
savaitėj uždeda "hušerį" ant 
savo sąžinės ir griežia kaip 
paliepta; Kidolius, pono
Račkausko pagelbininkas ir 
užvaduotojas; Račkauskas, 
"revoliucijonierius" kol so
cijalistai išgelbėjo iš caro 
nagų ir kol maitino varge e- 
santį, o dabar bepartyviškos 
partijos šulas ir 
ris" redaktorius; 
visi kiti tautiški 
ir "šulai."

Be jokios
LSS. per save perleido pui
kų kompletą tautos vyrų, 
kol kiek apsivalė, ir dabar 
ne viens laikui bėgant gaus 
iš Sąjungos "išspirt," kol or
ganizacija apsivalys nuo 
kenksmingų ir "augštos do
ros" elementų.

* * *

Gyvenimo mvsteria: tau
tininkų ir klerikalų geismas 
kad socijalistai su jais ro- 
kuotųsi kaip su "džentel
menais," kada jie elgias su 
socijalistais, kaip 

; jai.

"bepartv- 
ir beveik 

"pilioriai"

abejonės,

keturko-

Fritzas.
♦ ♦ ♦

Triksų-Triksas, 
tautiškų "vėžių,” 
ve mislydamas apie Ramta- 
tauskienės pilvazopiją ir su
sitinka Jurgį Spurgį, kurio 
snarglys nukabęs iki kelių: 
"Jurgi! Jurgi! nusišluostyk 
snarglį, nes visai tautai gė
dą darai!”— šaukia Triksų- 
Triksas. "Never mai! aš 
ne koks grinorius, aš edito- 
rius Ševskio organo, su pu- 
blišeriais viename marma- 
biliuje runinu, moku kon- 
kalauskijadą fabrikuoti. Aš 
pats tautiškus lobsterius ke
pu ir valgau; mano ir snar
glys yra tautiškas!"

Triksų-Triksas pakrapštė 
sau pakaušį: "Perdaug mo
ksliškai kalba, bracia,” pa- 
mislijo ir nieko daugiau ne
šnekino. Tečiaus Jurgis 
Spurgis paklausė: rankove 
apsišluostė sau nosį.

* ♦ »

* * ♦

Kiaulėnas buvęs socijalis- 
tu, ar girdėjot tautiečiai ir 
klerikalai? Taipgi buvo to
kiu pat socijalistu ir Olšaus
kas, garsus T. M. D. knygų
perspausdintojas, sapninin- jau keista.

>
Į

/ 1 <

privalgęs 
eina gat-

Tautininkai su klerikalais 
prikaišioja socijalistams 
kam jų vienas-kitas, būda
mi politiškai prasikaltę Ru
sijos valdžiai, gyveną po sla
pyvardžiais. Aš paklaus
iau jų: kodėl jūsų Balučiai, 
Brandukai ir Gabriai nesi- 
vadina savo tikromis pavar
dėmis, o dangstosi slapy
vardžiais, nors yra geriau
sias caro bičiuoliais?* ♦ ♦

SLA. Istorijos autorius 
apšmeižė Gegužį, Michelso- 
ną ir kitus socijalistus. "Tė
vynė’ ’tą šmeižimą pavadino 
"klaida." Klaida tai klai
da, bet kad tautininkų "etiš
kojoj” spaudoj tokios "klai
dos” apie socijalistus kone 
kasdien atsikartoja, tas tai 

Balamutas. -*■



ES
KELEIVIS

VADEęPHNnFNriiin^ nes socijalizmas su tikyba, bando kas užgesinti saulę, 
W U11L u I U H U L H UIUU v kaip Ugnis su vandeniu — ar suturėti vandenį — neat-

taip sutinka. ! siras tokio žmogaus. Katali-
Abelnai, Mockus socijali-jkų religija negali būt 

zmą apibudino, kaipo ’drau- 
govę arba draugiškumą” ir 
pertai — anot jo------jeigu
Kristus skelbiąs nusižemi
nimą, kerštą, nuolankumą, 
neapykantą ir paklusnumą 
valdžiai, tad jokiu budu Kri. 
staus mokslas negalįs suti
kti su socijalizmu.

A. Petraitis taippat 
traukomis iš šventraščio 
prirodinėjo, kad krikščiony
bė pasmerkiantį turčius ir 
išnaudotojus, todėl pripažį
stanti ir darugiškumo pa
matus.

Debatoriai nevisai laikėsi 
temos, daugiau debatuota 
temoje: ar geras yra krik
ščionių mokslas, negu pas
kirtoje temoje.

Pabaigoje Petraitis užrei- 
škė, protestuojąs prieš tuos 
socijalistus, kurie kviečia 
Mockų kalbėti, girdi, Są
jungai reikėtų prašalinti lai
svamanius, o vietoj 3,000 
narių keleriopai tiek butų 
(na! na! Red.). Meskite ša
lin laisvamany bę, ]_ 
ją kun. Mockui ir d-rui Šliu
pui — užbaigė Petraitis, i 

Į Balsavimo nebuvo, t__ ,

”KUN.” M. X. MOCKAUS 
MARŠRUTAS.

Chicago, III.— Apsilankęs 
„kunigas” M. X. Mockus 
nuo 22 balandžio iki 30 ko
vo pasakė Chicagoj ir apie- 
linkės miesteliuose 14 pra
kalbų ir atlaikė 1 debatus. Į 
jo prakalbas prisirenka pu
blikos visada pilna svetainė. 
Kitur net po 2 sykiu toj pa
čioj svetainėj turi atkartoti 
savo kalbą.

Jis daugiausia kritikuoja 
religiją, ir bombarduoja Bi
bliją arba šventraštį.
Debatai laisvamanio Moc

kaus su socijalistu 
Petraičiu.

Chicagos LSS. 37 kp., su
rengė balandžio 20 d. deba
tus. Žmonių prisirinko pil- i 
na Meidažio svetainė (apie J 
600). Debatavo laisvamanis! 
„kunigas” Mockus su soci
jalistu A. Petraičiu, temoje: 
„Ar geras Rymo-katalikas 
gali būt socijalistu.”

Pirmasai kalbėjo 30 mi
nučių A. Petraitis, prirodi- 
nėdamas, pasiremiant kun. 
Th. McGrady brošiūra ”So- 
cijalizmas ir darbininkiška- 
sai klausimas,” kad geras 
Rymo-katalikas gali būt so
cijalistu. ’ i

Antrasai kalbėjo 30 mi
nučių Mockus. Jis rėmėsi 
ištraukomis iš Biblijos, nu
rodydamas priešingus soci- 
jalizmui punktus ir tvirtino, 
kad geras katalikas nieku 
budu negali būt socijalistu.

Čia privesiu keletą jo ci
tatų iš Biblijos, kurius Moc-1 
KU.S’ kaipo Kristaus žodžius ngra žinios? Plakatuose bu- 
pnvadziojo nurodydamas 
perskyrimus ir eilutes:

Palaiminti/ kurie dabar 
alkstate, nes busite pasotin
ti (Luk. 6:21). Palaiminti, 
kurie verkiate, nes juoksitės 
(Luk.6:21).

Palaiminti ubagai, nes ju- parapija tversis. Prisirinko 
sų yra karalystė Dievo pi]na svetainė žmonių. 
(Luk. 6:21) P -- - -

Jei kas tave užgaus į vie- kalbėtojas*
_ irimė kalbėti apie nežinojimą,

kuris imtų. nežino į ką tiki
“ ' ir už tikėjimą galvą guldo.

Paskui perėjo prie šventra- 
■ scio ir visiems labai supran- 
: tarnai išaiškino, kad ištiesų, 

pasirodo, žmonės tiki į ko
kias tai žydiškos istorijos 
balabaikas.

Aš nežinau, bet jeigu pil
na svetainė žmonių, visokių 

j pakraipų tikėjime išsėdėjo 
salėje iki 12 v. nakties gra- 

į žiausioj tvarkoj ir su džiau
gsmu plojo rankomis, tai 
turbut buvo užganėdinti 
kalbėtojo prakalba.

Taip prispaudė klausyto
jus, o ypatingai katalikus, 
kad tie negalėjo nė žodžio 
tarti, tik visi degė iš gėdos.

Kalbėtojas klausė: „Jeigu 
jus esat geri katalikai, pasa
kykit ką reiškia žodis ’kata- 

jlikas?’ ’’ Kas žino — liepė 
i pakelti rankas. Gi pasirodo, 
nė vienas katalikas nežino

ki0- 
i Po prakalbai viena senu- 
Įtė, K. Š-nė, priėjusi prie kal-

iš

at
siųsta žmonėms nuo Dievo, 
kadangi ji kas dien vis la
biau griųva ir praranda 
įtekmę.

Mockus pasiuntė du vyru 
pas vietinį kun. Lukošių, 
kviesdamas jį į diskusijas, 
kun. Lukošius iš sykio 
sakęs, kad neturi laiko, 
liau prižadėjęs nueiti, 
neatėjo.

at- 
vė- 
bet

Kunigo Sūnūs.

ROCKFORD, ILL.
Lai dreba juodrankių 

pasekėjai!
Patėmijęs „Keleivyje,” 

kad juodrankių pasekėjai 
bando užkenkti progresvvi- 
škajai spaudai ir kad „Ke
leivis’ ’stoja į atvirą kovą su 
tais progreso žudytojais, 
nieko nelaukdamas grie
biausi už darbo ir nors tam 
darbui užkerta kelią 
sunkus laikai, vienok tikiuo
si, darbštesni draugai stoję 
i darbą atremsime tuos juo
duosius gaivalus.

su 
; siunčiu du nauju 
: viui” skaitytoju;

d.

LAWRENCE, MASS.
Prakalbos. Nekaltai 

nukentėjo.
T. M. D. balandžio 25

surengė prakalbas. Kalbė
jo d-ras J. Mikolaitis. Savo 
kalboje neužgavo nė vienos 
srovės, publika už tai buvo 
užganėdinta. Tik kažin ko
dėl mažai teatsilankė publi
kos, gal, išdalies, priežastis 
tame, kad tautiškieji šulai 
visokius plepalus skleido vi
suomenėje ir tuomi atšaldo 
žmones nuo dalyvavimo vie
šuose vakaruose.

* « *

Balandžio 26 d. buvo T. 
Strazdo ir J. Jurgaičio teis- 

' mas, kurius, kaip jau kelei
vyje” buvo rašyta, apiplėšė 
banditai rubsiuvių dirbtu
vėlėje 27 vasario ir atėmė iš 

{abiejų $146.00.
Detektyvai buvo prisika

binę prie T. S., buk jisai su 
savo sėbrais susimokęs ir 

i tieji užpuolę apiplėšė abu. 
Teisme išsiaiškino, kad T. 

! S. visai nekaltai buvo įtaria- 
jmas ir šnipų tąsomas, todėl i 
;liko išteisintas.

Reikia pridurti, kad T. S. 
ir J. Jurgaitis — abu 
socijalistai, tai musų

palikite, sykiu su §jUo iaiš]ęU
"" ■ '■ ”Keiei-

----- lai tas.---.,------------------ , — -----,
ijuodrankių pasekėjų pasike- Jiems patriotukams ir para-;

vra 
tu-

* • • -i • • i )aviuaxii\iu uaccnv ; iviuiycuiio ii peikei”
nežinia, kun pu»e \ irsų ga-| ginimas ant pirmeivių spau- pijonams buvo gardus kąs-j 
\o, teciau ouvo galima nu-j^g būna jiems didesnis nis; jie labai norėjo, kad bu- 
Pian? j1’ ka.d didžiuma pub-, smUgjs< Vietoj nuslopinti tų T. S. atrastas kaltu, bet 
11aOS daugiau pritarė i-OC- ; Jov-hininlm rpikalns o-irum-t išėin aikštėn kad nikrada-

t kui, tvirtinusiam, jog Rymo- i 
. katalikas negalįs būti soči-1 
jalistu.

J. J. Skurdelis.

East Chicago, Ind. — ba
landžio 2 d. buvo surengtos 
prakalbos. Kas jas surengė

vo skelbiama, kas mylite 
Dievą ir artimą, bukite visi 
prakalbose, kalbės kun. M. 
X. Mockus.

Išgirdę tokią žinią musų 
lietuviai kas gyvas puolėsi į 
prakalbas, tūli manė, kad

Štai užlipa ant pagrindų ir
. Pirmiausia ė-

išėjo aikštėn, kad piktada
riai nesugauti, ir nekalti 
žmonės tąsyti po teismus ir 
da

kad jį kas nors užmušė, ar
ba numetė nuo balkono, ka

dangi velionis rasta jau ne
gyvas, gulįs ant žemės ats- 
tui nuo sienos per 2 su puse 
pėdos. Vienok tam many
mui pakol kas dar pamato 
nėra. Velionis prigulėjo 
prie D. L. K. Gedimino dr- 
jos, kuri palaidojo ant lais
vų kapinių, gražiausioj vie
toj. Paliko moterį ir 3 vai
kus.

i

# * *

Rumfordo Lietuvių Mu
zikalus Benas susidedantis iš 
lietuvių ir italų buvo atva
žiavęs su tikslu palinksmin
ti žmones, ir pasipelnyt. Nu
sisamdę šv. Baltramiejaus 
svetainę, prisiuntė iš Rum
fordo plakatus (pusiau lie
tuviškai, turbut, ir pusiau 
itališkai) iš kurių nieko ne
galima suprasti; vieni sako, 
kad benas griežš ant Lisbon 
gatvės, ir ant viršaus
stogo šoks; kiti antraip pa
sakojo. Benas eidamas nuo 
stoties užgriežė tokiose vie
tose, kur nėkuomet vietiniai 
benai nemaršuoja ir negrie

žia, juos apsupę pulkai vai- 
i kų ir ėmė rėkti „polaks, po- 
jlaks!” Be to paskyrė augs
ią įžangą ir benas vietoj pel
no

ant

CAMBRIDGE, MASS.
Iš kur atsirado tautiečiai.
Balandžio 25 d. šv. Juoza

po dr-ja East End Shristian 
Union salėje surengė pra
kalbas su pamarginimais.

D-ras Jakimavičius aiški
no medicinos vertę ir higie
ną, o J. Adomavičius aiškino 
iš kur atsirado tautiečiai ir 
ką jie veikia savo susirinki
muose.

Apie tautiečius kalbėto
jas aiškino šiaip:

„Jei kurį parapijoną ku
nigas išmeta iš bažnyčios 
arba iš klebonijos, tas virsta 
tautiečiu; kurį socijalistai 
susidemoralizavusį narį iš
braukia iš kuopos — tas 
taipgi virsta tautiečiu ir 
pradeda iš smilčių kept tau
tiškus pyragaičius ir plūsti 
socijalistus nešvariais -* 
džais, buk jie darą 
ten nesąmoningus 
mus.

„Socijalistai savo

250- 
kokius 
nutari-

atsidūrė dificite.
Sigel Tšudi

8

NEWARK, N. J.
Lietuviai statys nuosavi? 

svetainę.
Pastaruoju laiku vietiniai 

lietuviai, ištikrujų, pradėjo 
rūpintis, kaip įsigyti nuo- 
savią svetainę, be kurios vi
sas veikimas yra apsunkin
tas.

Balandžio 11 d., 7 Newar- 
ko draugijos susirinkę Kon- 
ferencijon sutvėrė tarp sa
vęs Sąryšį ir išrinko valdy
bą iš šių ypatų: pirmininku 
— Adolpas žolynas, vice 
pirm. — J. Adams, sekrt. — 
J. A. Jonušonis.

Sąryšio pirmuoju uždavi
niu bus apkalbėti svetainės 
statymo reikalus.

Pirmininkui pakvietus de
legatus išreikšti nuomonę, 
ar reikalinga vietos lietu
viams nuosavi svetainė, de
legatai visi kaip vienas pri
pažino, kad būtinai reikalin
ga.

Aiškiau svetainės statymo 
klausimas bus apkalbėtas ir 
išaiškintas sekančioj Konfe
rencijoj.

Smagu matyti, kada įvai
rių pakraipų dr-jų delegatai 
rimtai, taikiai svarsto yL 
suomenės reikalus.

Antra Konferencija i •» 
vyks gegužės '16 d. š. ; V, 

L. D. Sąryšio sek.
J. A. Jon

susirin
kimuose lavinasi ir šviečiasi. 
Ale aš, kadir pats esu 
tietis ir katalikas, bet 
beiškentėdamas turiu 

: sipažinti, kad tautiečiai 
i susrinkimuose svarsto 
kius dalykus, kaip nuėjus 

{ į socjalistų prakalbas triuk
šmą sukelti arba dinamitą 
klebonijų sprogdinimui pa
gaminti, ’’

P-no J. Adomavičiaus kal
ba parodo, kad ir musų lie
tuviai katalikai pradeda su
siprasti ir pažinti, kur yra 
darbo žmonių draugai ir 
kurie jų priešai.
Po prakalbai jaunuomenės 

choras padainavo keletą 
dainų ir sulošta vienaveiks
mis veikalėlis: „Kvailą sup
ras, aklą pažins.” Geriausia 
savo roles atliko A. Valaši- 
mas ir Jurgis Stukas.

Publikos buvo daug ir 
užsilaikė ramiai; prie drau
gijos prisirašė 10 naujų na
rių.

Dabar pažiūrėsime ką ant 
to tautiškas „Vėžys” pasa
kys, kuris kaip girdėt kuni
go yra spardomas?

Brolis ir Sesuo.

tau- 
ne- 

pri- 
savo 

to-

VTEST LYNN, MASS.
Balandžio 18 d. Lietuvių 

Ukėsų kliubas surengė dis
kusijas. Buvo paduota tris 
temos: Kas geriau gali pa
gerint darbininkų būvį, ar 
unija ar politika? Kaip ga
li darbininkas atsiekt laimę 
šioje šalyje? ir, Kas pado
riau elgiasi, ar laisvamaniai, 
ar katalikai ? Disukusuota 
paskutinė tema. Kadangi 
atsilankė keletas karštesnių 
parapijonų, tai buvo sti
prus susirėmimai. Vienok 
ant pabaigos pripažinta, kad 
laisvamaniai netik padoriau 
elgiasi už tikinčius, bet ir 
pasaulis civilizuojasi laisva 
mintimi, o ne fanatizmu.

Balandžio 19 d., Lietuvių 
Ukesų kliubas turėjo paren
gęs balių ir koncertą. Cam- 
bridge’iaus aktoriai sulošė 

vienaveiksmį veikalą „Be 
šulo.” Atliko pagirtinai. Vė
liaus p-lės P. ir O Žvingiliu- 
tės sudainavo "Raudona vė
liava” ir „Po mėlynus van
denis.” Deklamavo M. Kra_ 
kauskiutė ir mažos mergai
tės. Vietinės, O. Vengrai- 
čiutė ir O. Migliniutė, taipgi 
gerai padeklamavo. Reikia 
ištart pagyrimo žodis tiems 
tėvams, kurių vaikai daly
vauja scenoje.

Balius buvo su skrajojan
čia krasa. Pirmą dovaną, 
auksinį žiedą laimėjo K. 
Aleksiutė, antrą skrynutę 
saldainių — O. Žvingiliutė. 
Iš vyrų pirmą dovaną lai
mėjo B. A. Simonavičius — 
pypkę, antrą J. Verseckas 
pusei metų „Keleivį.”

Lipčius.

darbininkų reikalus ginant 
čia spaudą, lai jis dar dau- 

: giau ją sudrutina.
Mes, darbinikai, turime 

būtinai remti „Keleivį” ir 
kitus pirmeiviškus laikraš
čius, jeigu mes nepageidau
jam juodrankių. Bemoks
lių darbininkų mes negalime 
pertikrinti kas gimdo juod-' 
rankius, nes jie neskaito ge
rų pirmeiviškų laikraščių ir 
knygų, o jųjų vadovai peni 
juos neapykantos maistu, 
stengdamiesi užslėpti da
bartinio draugijos surėdyk laimė — neiššovė revolveris, 
mo blogąsias puses. į Tas sugadino visą įspūdį,

Į darbą, draugai, kovon svarbiausiame momente. Vi
su darbo žmonių išnaudoto- sa kaltė yra rezišieriaus, kad 

f t ai =n_ ' jįs jg anksto nepriduoda vi- 
■ sų reikmenų surašo rengimo 
• komitetui; reikmenų sujieš- 
ikojimas sutraukiama į pas
kutinį vakarą, kuomet tos 
reikmenos reikalinga var
tojimui. Gauta sugedęs re
volveris, kuris neisišovė, o 

j geresnio sujieškojimui jau 
'nebuvo laiko. Po perstaty- 
jmui buvo šokiai. Katalikai 
šokiais neužganėdinti.

* * *
10 balandžio šv. Baltra- 

i miejaus dr-tė statė scenoj 
du veikalu: „Kaip kas iš- 

i mano, taip save gano” ir 
; „Išgama.” Sulošta prastai, 
nes dauguma aktorių lošė 
ne dėl publikos, bet dėl sa- 

jvęs; negalima girdėt ką 
šnekėjo, ir tankiai grąžėsi 

s nugara į publiką. Grimas 
i visai netikęs; daktaras iš
rodė tikru žydų krautuvi- 
......... Moteris, kurios turi 

mat vaikų, visus susiveda į teat-

nuskriausti ant $146.00.
Mažoji Varguolė.

LEVVISTON, ME. 
Margumynai.

LSS. 105 kp. statė scenoj 
du veikalu: „Milijonai van
denyj” ir ”Valščiaus sūdąs.” 
Lošimas išėjo gerai, nors 
dauguma aktorių pirmu sy
kiu pasirodė scenoj. Tik ne-

PORTLAND, ME.
Reikalinga agitacija sustip

rinimui veikimo.
Pereitais metais, kovo 23 

d. čia kalbėjo drg. St. Mi- 
chelsonas ir sutvėrė Pašalpi- 
nę Dr-ją iš 19 narių ir LSS. 
kuopą iš 13 narių.

Pašalpinė Dr-ja tuojaus 
mirė, o LSS. kuopa tebegy
vuoja iki šiai dienai, rodos, 
su 8 nariais, bet apgailėtina, 
kad ji nieko iki šiol nevei
kia. Didelių darbų, žinoma, 
nėra ko nė reikalaut, nes 
čia mažai lietuvių, antra nė
ra nė energingų veikėjų.

Balandžio 4 d. teko apsi
lankyti kuopos susirinki
mam Atsilankė 6 nariai, už
simokėjo mėnesinius mokes
čius. Drg. A. Lukauskas į- 
nešė parinkti nukentėju- 
siems nuo karės lietuviams 
aukų. Aš pasiprašęs balso 
paiškinau, kad įnešimas ge
ras. Liko tuojau sumesta 
$6.00 (tiek tik jų ten ir bu
vo). Paskui išrinkta pora 
vyrų parinkti aukų po lie
tuvių stubas ir iki balandžio 
18 d. tapo surinkta jau $16.- 
90. Už tą tai kuopos nariai 
pagirtini.

Butų gerai, kad kuris kal
bėtojų, jei kada lankysis 
Lewiston’e, kad praneštų L. 
S. S. 219 kp. sekretoriui (M. 
A. Miller, 49 Chestnut str.) 
ir apsilankytų pas mus, nes 
kaip tik nėra agitacijos, tai 
ir visas veikimas apsistoja.

jais ir mulkintojais! Lai su
dreba niekingi šikšnospar
niai savo urvuose, kurie no
ri kėsintis ant švesos ir pir- 
myneigos nešėjų!

F. Raškevičius.
PENNS STATION, PA. 

Susipiaustė varžytinėse dėl 
darbo.

Darbai mažinasi ir stoja, 
o kapitalistai skriaudžia 
darbininkus vis daugiau. 
American Paipe Co. Fand- 
ry numušė nuo $1.00 po 20 
c. ir davė 1 dieną darbinin
kams dirbtie daugiaus. Ka
pitalistai žino, ką daro, duo
da daugiau dirbtie, o mažes
nį mokesti paskiria.

Toj pačioj lėjvkloj, ba
landžio 23 d. du italai besi
varžydami dėl tarnystės, šo
kosi prieš viens kitą su pei
liais ir vienas jų tapo sun
kiai sužeistas, kitą gi nuga- ninku, 
beno kalėjiman. Tai i 
kas gimdo kriminalistus.

Dauguma ir lietuvių ne
dirba po kelis mėnesius ir 
negali darbo surasti.

Jei kas iš „Keleivio” skai
tytojų žinotumėte darbo ge
ležies lejyklose ar anglių ka
syklose, bukite malonus,

ną veidą, atstatyk jam 
antrą. O tam, T 
apdangalą ir rūbą—negink 
ir kiekvienam, kuris tavęs 
prašytų duok, o kuris atima 
kas yra tavo — nepajieškok 
(Lukošiaus 6:29-30).

O aš sakau jums idant ne- 
priešginiautumet piktam. 
(Mat. 5:39).

Mylėkite neprietelius jū
sų : darykite gerai tiems, ku
rie neapkenčia jusu (Luk. 
6:27)

Jei kas eina pas mane, o 
netur neapykantoj tėvo sa
vo. motinos ir moterės, ir 
vaikų, ir brolių ir seserų sa
vo, negal būt mano mokinti
niu (Luk. 14:26-27).

Netikėkite, kad 
siųsti ramybę ant 
neramybę siųsti ant žemės 
atėjau, bet kalaviją. Nes a- 
tėjau suvaidyti žmogų prieš 
tėvą savo ir dukterį prieš 
motiną savo; ir marčią 
prieš uošvį savo ir bus nep
rieteliais žmogaus namiškiai 
jo (Matl0:34-36) _________ r_____________

Dievo bijokitės, karalių dėtojo, pusiau verkdama ta- 
šlovinkite (Petras 2:17). — -_  __ “

Kas yra ant svieto, ne yra Išflankyk’da'nors kartą pas TA-iava nPzVT-z't oinafn ! • i i • 1 i
ai uaug ue- ------ V/., ’V.“'- ,---------- 4;
Mockus at- Pieškite siuo^adresu: V.

Ką gi darysi, kad i§|Zvmokas,

atėjau 
žemės:

rė: „Mielas prabaštėli, at-

iš Dievo Tėvo, bet iš svieto 
yra (1 Jon. 2:15-16).

Tarnai, bukite paklusnus 
ponams -visokioje baimėje, 
ne tiktai geriems, bet ir ne
labiems. Nes tai yra ma
lonė, jei kas sąžinės Dievuje 
iškenčia vargus kentėda
mas, bet dar yra genaus, jei 
nusidedami, o veidan mušti 
būdami kenčiate (1 Pet. 2: 
18).

Citavo ir kitų evangelistų 
ir apaštalų žodžius, kurių 
čia neminėsiu. Ir kas to 
krikščioniško mokslo nepil
dąs, tas galįs būt socijalistu, 
bet negalįs būt kataliku, nes 
tas atiteksiąs „smalakul- 
niams.” Nurodinėjo, kad 
darbininkas, kuris rūpinasi 
savo būvio pagerinimu ir 
yra priešingas katalikybei,

mus, nes jau labai daug be
dievių priviso.” . 
sakė: 
Dievo malonės jų vista.”

Meištų Tamošėlis.
West Pullman, III.— Ba

landžio 18 d. kun. Lukošius 
pajuto, kad čia kalbės „kun.” 
Mockus, tad pasiskubino iš 
sakyklos iškeikti M. Mockų, jaus 6 
išvadindamas bedieviu ir ”T'” 
uždraudė parapijonams lan- 
kyties į jo prakalbas.

Tai buvo geras išgarsini
mas. Mockaus prakalbosna 
prisirinko pilna salė žmonių.

Štai pasirodo ir Mockus 
„Žinotumėt į ką jus tikit?” 
klausia jisai. Viskas kas 
nuo Dievo paeina yra nesu
griaunama ir nereikia jį da
boti, o kas yra sugriauna- 

hėra geru Rymo-kataliku, ma, tas nėra dieviška. Lai

yy , P. O. Box 181, 
Penns Station, Pa. Už ką 
išanksto tariu ačiū.

VI. Zvinokas.
SIOUX CITY, I0WA.
Balandžio 11 d. S. L. A. 4 

kp. statė scenoje L. Tolsto- 
3 veiksmų komediją 

„Pirmasai Degtindaris.” 
Vaidintojai atliko savo už
duotis vidutiniškai. Vėliau 
buvo deklamacijų, monolo
gų ir skrajojanti krasa.

Programas buvo puikes
nis, negu kad buvo garsinta. 
Tik muzika šokiams buvo

ra; vaikų rėkimas, motinų 
amavojimas, pašalinių zur- 
zėjimas iš neapykantos 
riksmo, — visa tai sudarė 
didžiausi ermiderį. Patar
tina tėvams vaikus palikti 
namie einant Į susirinkimą, 
ir vienam tėvų pasilikt prie 
ju.

* * *

18 balandžio Moterų L. 
D. Draugija statė scenoj 
„Kovoj už laisvę,” 3-jų ak
tų dramą. Išėjo nekaip. Ak
toriai lošė nebaisiai. Onos 

i rolėj P. J. mainė žodžius; pa- 
itartina pasimokyt gramati
kos. Monologas „Našlaitė” 
išėjo gerai. Žmonių buvo 
daug, pelno liko $20.00, vi
sas pelnas paskirtas L. Š. 
Fondan.

* * *
Tarp Lisbon ir Park gat

vių, užkampyj, rasta negy-

MONTELLO, MASS.
Balandžio 24 d., LSS. 17 

kp., statė scenoj tris drama
tiškus vaizdelius: „Senvai- 
kis,” „Senmergė” ir „Kuni
go Gromulos Raštinyčioj.” 
Geriausia savo užduotis at
liko: P. Balsys, M. Daržins- 
kaitė ir S. Vir.ckaitė; taip- 
pat gerai sulošė, Margis, Ki_ 
reila, Petruliutė, Konstanti- 
navičiutė, Stigienė, Bačiulis 
ir kiti. Buvo ir dialogas; 
apskritai kalbant, viskas 
pavyko gana puikiai.

Žmonių buvo daug; 
pai paliko pelno.

18 bal. L. Š. Fondo 
prakalbos; kalbėjo iš
wood, Mass. drg. Akelaitis 
apie Europos karės baiseny
bes ir ragino šelpti Lietuvą. 
Publikai jo kalba patiko. 
Dudonaitė gražiai padekla
mavo; dainavo kvartetas. 
Kiek surinkta aukų — nesu
žinojau.

Jauna Mergaitė.

kuo-

buvo 
Nor-

per prasta ir permaza sve-Įvas lietuvis, Pranas Vaitie- 
tainė, ketvirtadalis publi- kus. Daktarų tyrinėjimas 
kos netilpo.

Pelno liko nemažai.
parodė, jog virsdamas į sie- 

...u —ną nusilaužė sprandą, vie- 
Gaspadinės tarnas, tos žmonių dauguma sako,

BAYONNE, N. J.
Vytauto Dr-ja sumanė pa

sirūpinti Lietuvos sušelpi- 
mu ir pakvietė prie to darbo 
prisidėti kitas dr-jas, bet 
kitos draugijos atsisakė nuo 
to kilto darbo.

Minėta Dr-ja tad nus
prendė viena darbuoties. 
Surengė vaidinimą ir balių. 
Rengdamos! baliun dr-ja 
tarpe vietinių biznierių pa
darė rinkliavą, kurie gėri
mais ir valgomais daiktais 
nemažai prisidėjo prie ba
liaus įrengimo ir paįvairini
mo.

Daugiausia aukavo: V. 
Barštis, P. Klimas, J. Čepin- 
skas, St. Mickevičius, J. Ju- 
selis ir F. Lukaitis.

Vaidinti pakviesta LSS. 
147 kp. vaidintojai iš Eliza- 
beth’o, kurie balandžio 
d. sulošė kom. „Vagis.” 
blika vaidinimu buvo 
ganėdinta.

Pelno nuo baliaus liko 
$60.00 su viršum. Pinigai 
bus pasiųsti L. š. F. Visiems 
prisidėjusiems prie baliaus 
ir vaidinimo surengimo, 
Vytauto dr-jos vardu, tariu 
ačiū! A. Bireta.

14 
Pu- 
už-

CLEVELAND, OHIO.
Balandžio 19 d. LSS. 3 

kp. buvo surengusi prakal
bas. Kalbėjo M. Dusevičius 
iš Worcester, Mass.

Kalbėjo dviejose temose: 
apie karę ir dabartinę be
darbę. Jo kalba sujudino pu
bliką; daugumui vargšų per 
išblyškusius veidus veržėsi 
ašaros. Labai aiškiai nu
rodė kodėl kįla ir vis atsi
kartoja bedarbės.

Nuo 
siems i 
$34.81. 
aukavo.

karės nukentėju- 
lietuviams surinkta 
Visi gana gausiai 

/

F. S. Thompson.

i

Anglų denraštis „Portland 
Evening Evpress” praneša, 
kad lietuviai su lenkais su
tarę statyti bendrai bažny
čią..

Jei tas butų teisybė, tai 
musų lietuviai butų labai ne
išmintingi. Lietuviams juk 
lenkų kalba vis tiek sveti
ma, tad kam tokios bedarbės 
metu bereikalo aikvoti sa
vo turtą? Juk, jei jau nori- . 
te eit į bažnyčias tai juk čia 
daug jų yra. Atsiminkite, 
kad visai maža dalelė iš jū
sų dirbate pilną laiką. Skur
do užtenka ir taip? Kam 
dar daugiau jieškot?

Darbai čia visų rūšių sil
pnai eina; amatninkams, 
tiems yra darbų prie stati
nio naujo tilto, kuris lėšuos 
milijonus dolerių.

Manoma, kad šią vasarą į 
tą valstiją (ypač į Portlan- 
dą) daug vakacininkų pri
važiuos iš aplinkinių valsti
jų. Kitas vasaras važiuoda
vo Europon, bet dabartinė 
karė uždarė jiems kelią.

M. A. Miller.



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

— Maike, gal nori išsi
gert?

— Ačiū, tėve! Žinai, kad 
aš negeriu.

— O aš tau, vaike, norė
jau paskutinį sykį užfundyt.

— Turbut norėjai pasa
kyt: pirmutinį sykį?

— Ne, vaike,paskutinį!
— Kaip tai gali būt pas

kutinį, juk tu, tėve, nė kar
to da nebuvai man užfun- 
dijęs.

— Bet dabar, vaike, aš iš
važiuoju į Lietuvą, todėl ir 
sakau: "paskutinį sykį,”
ba daugiau gal jau nesima
tysime. Bet jeigu tu, vaike, i 
nenori mano lockos priimti,; 
šnapso negeri, tai nors mel
skis ir prašyk mano viena-, 
vardžio švento Jurgio Žal
nieriaus, kad jis man padėtų, 
o kaip prūsokus mes sumu- 
šim ir Lietuvą paliusuosim,; 
tuomet aš ir tau šifkortę at-! 
siųsiu, kad atvažiuotum į, 
Šiaulius.

—Ištikrujų, tėve, važiuo
ji Lietuvon?

— Jes, vaike.
— Ko?
— Ant vainos.
—Juokus darai, tėve.

— Ne, vaike; tu žinai, kad 
aš esu rimtas vyras ir juo
kų nemėgstu.

— Tame ir yra juokai, kad 
tu nori būt rimtas, o kalbi 
niekus.

— Kodėl niekus? 
’— Todėl, kad tu jau 

senas ir niekas tavęs 
riumenėn nepriims, 
jukingiausia yra tas, jog tau 
prisidėjus vokiečiai tuojaus 
butų sumušti. Rusų kariu- 
menės yra keli milijonai, ir 
tai negali vokiečių nuveikti, 
o tu, kuris vos tik savo kau
lus gali panešti, imsi juos ir 
sumuši! Ar gi tai nejuokin
ga, tėve?

— Vaike, aš ir nesakau, 
kad aš vienas tą padarvsiu. 
Tu žinai, kad aš esu lietu
viško vaisko janirolas, aš 
turiu daug lietuviškų vyčių. 
Musų zagraničnas ministe- 
ris Gabrys jau parašė carui 
prašeniją, kad jis atsiųstų 

x mums didelį šipą į Ameriką 
po bačką alaus ant kiek

vieno vyčio. Dabar mes tik 
laukiam nuo šviesiausio Ru
sijos ciesoriaus maloningo 
atsakymo ir kasdieną vis 

, daugiau organizuojamies.__
— Nors aš tavo kalbai, tė-

* Ve, netikiu, bet jeigu jau 
taip butų, tai jus butumet 
labai neišmintingi žmonės.

— Kaip tu, vaike, gali taip 
sakyt! Ar tu neskaitai ga- 
zietų, ar ką? Va, šiąnedėl 
rašo, kad prusai paėmė jau, 
Raseinius ir artinas prie gi už tokius dalykus valdžia

per 
ka- 
Bet

* 
ta

kiša žmones kalėjiman, ar
ba varo Sibiran. Ir tu, tė
ve nori eit už tą Rusiją 
kariaut! Nejaugi tu nori, 
kad barbarizmas pavergtų 
civilizaciją ?

— Maike, tu tikrai apsu
kai man galvą. Vakar aš
jau išsigalandau šoblę ir nu
nešiau penkinę ant mišių, 
kad Dievas geriau padėtų, 
bet dabar ir aš pats matau, 
kad čia galima padaryt klai
dą. Taigi aš da apie tai pa
galvosiu, o tu, Maike, gali 
dabar eit savo keliais.

Visuomenė 
atsiliepė.

sužeistų ir cholera bei kito
mis ligomis sergančių karei
vių taipgi negalima buvo 
niekur iš tvirtovės išsiųsti. 
Kada pagaliaus apie spalių 
vidurį geležinkeliai pataisy
ta, tvirtovės krautuvės bu
vo jau žymiai patuštintos. 
Bet ir geležinkeliams pradė
jus veikti maisto dar negali
ma buvo į Przemyslį siųsti, 
nes reikėjo vežti labai reika
lingą amuniciją. Tuo tarpu 
netikėtai pakilo rusų banga, 
išvarė iš po Varšavos feld
maršalą Hindenbergą ir at
stūmė nuo Przemyslio au
strus. Tvirtovės garizonui 
maisto liko tik 80-čiai dienų.

"Gal būt, kad šito maisto 
butų ir užtekę, jei rusai, ap
gulę išnaujo tvirtovę, vėl 
butų griebęsi savo bombar
davimo taktikos, bet jie nu
tarė badu priverst tvirtovę 
pasiduoti. Jie pradėjo sta
tyt fortifikacijas ir Prze
myslio tvirtovę apsupo ki
tos tvirtovės ratu, ir tai ant 
tokio atstumo, kad iš aust
rų tvirtovės jų negalima bu
vo pasiekti.”

Toliaus generalis austrų 
štabas savo paaiškinime sa
ko, kad paskutinis garizono 
mėginimas prasimušti per 
rusų eiles ištiesų nebuvo 
mėginimas pfasilaužti, bet 
mėginimas tik pašaukti ru
sus į kovą. Nuo badavimo 
austrai buvo jau taip nusil
pę, kad apie prasimušimą 
per rusų fortifikacijas jie 
negalėjo nė svajoti. Žino
ma, toks aiškinimas yra juo
kingas ir naivus. Augščiau 
paduotas tvirtovės komen
danto atsiliepimas į garizo
no kareivius aiškiai liudija, 
kad net ir labai norėta per 
rusų eiles prasimušti. Bet 
akd apgultoj tvirtovėj 
austrai turėjo perkentėti 
daug vargų ir didelį ba
dą, tai nėra nė mažiausios 
abejonės. Tvirtovei puo
lus laikraščiuose buvo ra
šoma, kad paskutinėmis 
dienomis Przemyslyje už 
kates buvo mokama po 
$2.50, už šunis po $6.00, bet 
ir tų negalima buvo gaut. 
Pats generalis austrų šta
bas savo paaiškinime sako: 
"Paskutinėmis dienomis bu
vo išgrandvti iš krautuvių 
paskutiniai trupiniai; mais
tui buvo plaunami arkliai ir 
kiti gyvūnai." Bet ant galo 
ir arklių nebeliko. Laikraš
čio "Boston Post” korespon
dentas rašo: "Mėsa senai 
pasibaigė ir mieste išpiauti 
visi gyviai, išskyrus tik du 
arkliu, kurie prigulėjo augš. 
tiems viršininkams."

Kaip rusų oficijalis pra
nešimas sako, paliepus ko
mendantui eit paskutinį 
kartą į mūšį, daugelis aust
rų kareivių metė ginklus, 
sakydami: "Mes negalim eit 
nevalgę. Galit čia mus su
šaudyt užtai ant vietos, bet 
negalim paeit.”

Przemyslis jau nebepir- 
mą kartą patenka į rusų 
rankas. Pirmu kartu jį bu
vo užkariavęs rusų kunigai
kštis Olegas, 907 metais. Pa
skui tas miestas buvo ap
leistas, bet 1031 metuose di
dis rusų kunigaikštis, Jaro
slavas Gudrusis, apgulė ir 
vėl jį paėmė. Nuo to laiko 
rusai valdė Przemyslį per 
300 metų. Bet 1314 metais 
po ilgos kovos Przemyslis 
pateko lenkų karaliui Kazi
mierui ir paskui prigulėjo 
lenkams iki Lenkijos padali
nimo. Po Lenkijos padali
nimo Przemyslis teko Aust
rijai, iš kurios dabar vėl ru
sai atėmė.

! ryčius nuo tvirtovės, nes 
manė, kad šioj vietoj rusų 
frontas bene bus silpniausis. 

| Daugiau kaip 20,000vyrų tu
rėjo dalyvauti šitam mėgi
nime, bet kaip dabar pasako, 
jama, keletas pulkų atsisakė 
tai daryti, nežiūrint to, kad 
jų vadai grąsino ir prašė. 
Tik 23-čia Honvedų divizija _ _ _
ir dalįs 95-to pulko įandve- tovę.

į "Staiga į rusų centrą pra-
■ dėjo eiti iš įvairių vietų te-
■ legramos, kad austrai spro- 
‘ gdina savo fortus. Kartu

su tuo austrų šaudymas pra
dėjo silpnėti ir per kanuolių 
baubimą iš tvirtovės girdė
josi gilus sprogimų griaus
tinis.

"Rusai gulė vis labiau; 
kareiviai bėgo pirmyn tarp 
eksplioduojančių minų. 
Kartais girdėjosi šautuvų 
traškėjimas. Apie 8 vai. ry
to, kovo 22, iš austrų fortų 
pradėjo rodyties baltos vė
liavos.

"Rusai tai matydami lio
vėsi šaudę. Tuomet iš vie
no forto pasirodė grupė au
strų oficierių, kurie nešda
mi dermės vėliavą ėjo link 
rusų štabo buveinės.

"Ir tuojaus iš visų pusių 
pasirodė austrų divizijos ir 
ramiai pradėjo artinties 
prie rusų eilių. Austrų ofi- 
cieriai ėjo ginkluoti, bet ka
reiviai daugiausia be gink- 

I lo. Galima buvo matyt, 
kaip nekurie iš jų eidami 
metė ginklus. Į rusų karei
vius šitie austrai kalbėjo i 
draugiškais tonais ir saliu
tavo rusų oficieriams.

"Vienoj vietoj Šamo upės 
prieupis Vichura skyrė ru
sus nuo austrų fortų.

"Šitoj vietoj geležinkelio 
tiltas buvo išsprogdintas ir 
rusams sunku buvo persi
kelti kiton pusėn. Karei
viai ėjo kaip galėdami per li
kusius tilto griuvėsius, o ka
zokai plaukė ant arklių.

"Nuo šaudymo ir eksplio- 
zijų virš tvirtovės kabojo 
sunkus debesiai durnų. Iš 
tvirtovės vis girdėjosi gar-

žvalgų divizija išvarė aust
rus iš išlaukinės jų pozicijos 
ir po aštraus susirėmimo už
ėmė jų apkasus. Kad pa
laikius šitą, žygį, pradėjo ar- 
tinties prie tvirtovės visa 
rusų armija. Pradėjus ru
sams labiau gulti ant tvir
tovės, austrai pradėjo iš vi
sų pusių trauktis gilin į tvir-
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300 NAUJŲ "KELEIVIO” 
SKAITYTOJŲ.

Tai geriausia amunicija ko
voj su juodrankiais.

Musų atsišaukimas "Ke
leivio" No. 14-tame, "Drau
gai, prie ginklo," nenuėjo 
veltui. Visuomenė atsiliepė 
karštai. Gavome šimtus 
laiškų su pasveikinimais ir 
pasižadėjimais remti "Kelei
vį” šitoj kovoj kuokarščiau- 
sia.

Daugelyje miestų apšvie- 
tos ir progreso draugai pra
dėjo jau ir veikti. Perskaitę 
minėtą musų atsišaukimą, 
jie tuojaus šoko rinkti "Ke
leiviui" naujų skaitytojų.

Ir šiandien mes jau ga
lim linksmai pranešti, kad į 
tas kelias dienas "Keleiviui” 
atėjo jau 300 naujų skaity
tojų. Tai geriausia amuni
cija kovoj su juodrankiais. 
Tas parodo tai juodajai ar
mijai, kad kuomet ji norėtų 
"Keleivį" išnaikinti, "Kelei
vis" da labiau plėtojasi ir da 
plačiau neša naujos gadynės 
idėją.

Plvmouthe, kur iki šiol 
"Keleivis” turėjo vos tik ke- 
liatą skaitytojų, paskutinė
mis dienomis jų skaičius pa
didėjo kelioliką sykių. Lie
tuvių Darbininkų Kliubas, 
pažangiausia ir darbščiau
sia tarp Plymoutho lietuvių 
organizacija, pasiėmė "Ke
leivį” sau už organą ir pa
sižada jį platint visomis jie- 
gomis. Tamsybės apginė- 
jai tai matydami, šnypščia 
savo urvuose iš. piktumo ir 
bando kenkti pačiam kliu- 
bui. Bet kliubas yra val
džios užtvirtinta organiza
cija ir už bandymą jam ken
kti šmeižikus galima bus 
patraukti šalies teisman, 
kur ta pati valdžia parodys 
jiems, ką tai reiškia šmeižti 
legališkas draugijas arba 
skelbti joms boikotą.

Iš kitų vietų taipgi ateina 
žinios, kad visokie tamsus 
gaivalai neriasi iškailio ir 
griežia dantimis, kuomet 
"Keleivis” apskelbė juod- 
rankiams karę.

Tuo tarpu "Keleivis” įgi- 
ja vis daugiau ir daugiau 
draugų, štai Jurgis Urbo
nas iš Braddock, Pa., rašo 
mums:

"Sveikinu Jus širdingai 
ir išreiškiu musų 'Kelei
viui/ kaipo darbininkų už
tarėjui, kuodidžiausią užuo
jautą. Perskaičiau 16-tam 
'Keleivio’ numeryje straips
nį 'Draugai, prie ginklo,’ o 
musų ginklas tai nauji "Ke
leivio" skaitytojai,’ ir todėl 
prisiunčiu čionai 3 naujus 
kareivius (skaitytojus), kad 
lengviau butų apgalėti juo
dąją armiją. Į tai reikėtų 
atkreipti atidą visiems 'Ke
leivio' skaitytojams."

L. Andriunas iš Chicagos 
rašo:

"Tegul visos tamsybių ga
lybės sukįla prieš 'Keleivį/ 
jos nieko nepadarys. 'Ke
leivi/ tu eik drąsiai pir
myn ir nešk naujos gadynės 
žibintuvą iškėlęs kuoaug- 
ščiausia. Mes visi su tavim. 
Čionai prisiunčiu 'Keleiviui' 
du nauju skaitytoju ir nuo 
šios dienos pats jį užsira
šau.”

Iš Brooklyno R. Pankevi- 
čia rašo:

"Supuvusio surėdymo pa
laikytojai eina iš proto, nes 
mato, kad žmonės jau pra
deda susiprask Todėl jie no
ri išnaikinti visus laikraš
čius, kurie nušviečia tą jų 
supuvimą ir reikalauja nau
jo surėdymo. Bet veltui jų 
pastangos. Kas savo amžių 
atgyveno, tas turi eit į ka
pą. Toks jau gamtos įsta
tymas ir tik beprotis gali ti
kėti, kad gyvenimo progre
są galima sulaikyti. Tur 
būt nedaug proto turi ir tie,

rių bei 4-tas pulkas huzarų 
išėjo mušin. Bet šis jų mė
ginimas prasilaužti nenusi
sekė. Jie buvo ant vietos 
sumušti.

Kaip sunkus buvo tvirto
vėj padėjimas, tai galima 
jau numanyti ir jos komen
danto gen. Kusmaneko atsi
šaukimo, kuris buvo išleis
tas į tvirtovės garizoną, ren- 
gianties į paskutinį užpuoli
mą. Šitas atsišaukimas, 

20 rugsėjo, 1’914 metų, pa- kaip rusai jį paduoda, skam- 
*’ - - ba šitaip.

"Kareiviai! Per pusę me
tų mes, vaikai beveik visų 
tautų musų brangios tėvy
nės, priešinomės musų prie
šui. Su Dievo pagelba ir 
ačiū jūsų narsumui mes pa
sekmingai gynėme nuo prie
šo tvirtovę, nežiūrint atakų, 
šalčio ir vargų.

"Jus jau užsitarnavote di
džiausią padėką nuo savo 
vyriausio vado (telegrama 
nuo karaliaus Frano-Juozo) 
ir laimėjote pagarbą net nuo 

.savo priešo. Mylimoj tėvy
nėj tūkstančiai širdžių pla-1 
ka ir milionai žmonių laukia 
žinių nuo jūsų, 

i "Didvyriai! Aš duodu 
jums paskutinį paraginimą.; 
Jūsų tėvynės garbė reika-J 

į lauja to. Aš vesiu jus, idant 
plieno durtuvais pramušus 
geležinį priešo ratą.

"Taigi, pirmyn! Pirmyn,! 
ir vis toliaus pirmyn, kol ne- i 
sigailėdami savo triūso, mes ■ 
vėl susijungsim su musų di-! 
džiaja armija, kuri po sun
kių mušiu dabar artinasi 
prie musų.

"Mus laukia didelis mu- 
jšis, nes priešas nenorės len-| 
Igvai paleisti aukos, kurios, —— • — &---- o—
jis taip ilgai laukė. Taigi ži. bildesiai, kas reiškė, jog 
nokite jus. tikrieji Przemvs-' austrai baigia naikinti liku- 

| lio auginėjai, kad kiekvie- sus fortus ir amuniciją, 
nas iš mus turi turėti galvo-' 'Rusams į Przemyslio 

ije tik vieną minti, būtent—! miestą įnėjus, ant gatvių te- 
į Pirmyn! Visados pirmyn!: begulėjo da daug užmuštų 
Sutrupinkit viską, kas a’tsi- | arklių. 

| stos ant jūsų kelio. | "Apie pasidavimo išlygas
"Kareiviai! Mes pasida- i derybos ėjo veik visą dieną.

"Tuo tarpu iš tvirtovės iki 
porcijomis. Musų šalies pat vakaro vis girdėjosi eks- 
garbė neleidžia mums, kad pliozijų atsigarsėjimai." 
mes po sunkios kovos ture- j Ir taip stipriausia austrų 
tume lengvai pasiduoti prie- į tvirtovė Galicijoj puolė, bet 

ka- puolė garbingai, jeigu nar
sų ginimąsi nuo užpuolikų 
galima už garbę skaityti.

Austrų armijos generalis 
štabas taipgi išleido paaiš
kinimą apie Przemyslio puo
limą. Šitam paaiškinime 

'sakoma, kad tvirtovė išsi
laikė 134 dienas, kuomet ji 
maisto turėjo vos tik 80-čiai 
dienų.

Kaipgi tai atsitiko, kad 
j tokioj didelėj tvirtovėj taip 
mažai buvo maisto?

Generalis austrų štabas 
j duodą į tą klausimą labai 
i įdomų atsakymą. Tas buvo 
taip. Išpradžios Przemys
lio tvirtovė buvo aprūpinta 
maistu ilgiausiam laikui, ko
kį tik šių dienų tvirtovė ga
li išlaikyti šių dienų apguli
mą — būtent, šešiems mė
nesiams. Iki pirmutinės ap
gulimo stadijos pabaigai 
vieno mėnesio maistą gari
zonas jau suvalgė. Tuomet 
prasidėjo mušys tarp rusų 
apgulos ir austrų paliuosa- 
vimo armijų.

Rusai buvo atmušti ir ro
dėsi, kad tvirtovė jau išgel
bėta. Bet buvo visai prie
šingai. Šitas tvirtovės pa- 
liuosavimas kaip tik ir pra
žudė ją. Rusai išardė gele
žinkelius ir austrų armijai, 
kuri paliuosavo Przemyslį, 
negalėjo ateiti traukiniai su 
maistu. Prisiėjo maistas 
imti iš tvirtovės. "Negana 
to,” sako generalis austrų _ 

Aušrai brėkštant rusų štabas, "daugybė mūšiuose žiotį iš visų paukščių.

Kaip rusai paėmė
Przemyslio tvirtovę.

Przemyslio tvirtovė, ku
rios apgulimą rusai pradėjo
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sidavė 22 gruodžio, 1915 
metų.

Przemyslio paėmimas bu
vo didelė sąjungininkams 
pergalė. Petrograde, Lon
done ir Paryžiuje šitos tvir
tovės puolimas apvaikščiota 
su didžiausia iškilme.

Tvirtovės apgulimas trau
kėsi taip ilgai dėl dviejų! 
priežasčių. Viena — rusai 
nenorėjo aukauti daug 
žmonių, antra — rusai ne
turėjo sunkių apgulos ka
nuolių, kokias turėjo vo
kiečiai Belgijoj.

Iki paskutiniai dienai ap
gultos tvirtovės garizonas 
susinešdavo su išvidiniu pa
sauliu. Tą susinešimą pa
laikydavo orlaiviai, kurie 
net ir maisto (konservų) nu
nešdavo tvirtovėn.

Przemyslio apgulimo 
chronologija išrodo taip: 

Rugsėjo 16, 1914 rusai 
pradėjo Przemyslio užpuoli
mą.

Rugsėjo 20 prasidėjo jau 
tvirtovės apgulimas.

Apie 20 spalių austrai su-' 
sivieniję su vokiečiais atmu- i 
šė rusus nuo Przemyslio ir 
paliuosavo tvirtovę.

Dviem savaitėm praėjus 
po Przemysliu pasirodė nau
jos rusų spėkos ir vėl prasi
dėjo apgulimas. Nuo to 
laiko keturi rusų kariuome
nės korpusai: Septintas, De
vintas, Dešimtas ir Vienuo
liktas, generolui Radko 
Dimitrievui (bulgaras) va
dovaujant, kovojo pakol 
tvirtovė nepasidavė.

Apgulimo metu austrai 
tankiai darydavo iš tvirto
vės užpuolimus ant rusų, 
mėgindami vis prasimušti 
per jų eiles; bet rusų ugnis 
visuomet suvarydavo aust
ras atgal tvirtovėn. Sako
ma, kad per tuos užpuoli
mus kartais austrams pasi- 

norisi šobieTtraukt?išsekdavę paimti ir nusinešti 
- su savim tvirtovėn rasų be

laisvių. Tvirtovės garizonas 
turėjęs išviso tokiu budu 
nelaisvėnpaimtų 5,600 rusų 
Pats gi garizonas per to
kius užpuolimus neteko apie 
40,000 kareivių. Ypač daug 
gyvasčių paėmė paskutinis 
austrų mėginimas prasilau
žti per rusų eiles. Tai bu
vo 21—22 kovo naktį. Apie 
■V • , 1 , v •zygĮ 

prane-

i Kauno krepasties. Jeigu 
Į Kauno krepastį paims, tai 
musų Lietuva žuvus. Taigi 

Į čia kiekvieno lietuvio bizni; 
į turi būt skubintis savo 
Į vynei į pagalbą. Mes, 
jtuviški vyčiai, taip ir 
irom. Ar tu gali mus 
dint-už tai bepročiais?

— Šiaip ar taip. tėve. Lie
tuva jau nukentėjo ir ar jus 
važiuosit carui į pagalbą, ar 

i ne, Lietuvos vargas bus tas 
pats. Aš sakyčiau, kad sti
prinimas caro spėkų Lie
tuvai tik daugiau blėdies at
neštų.

— Kokiu budu?
— O šitokiu budu, tėve. 

Dabar-vokiečiai turi paėmę 
j visą Suvalkų guberniją ir 
(pusę Kauno gubernijos. Jei
gu vokiečiai tenai pasiliks, 

I tai daugiau mūšių tenai jau 
; nebus. Kiek jau nuostolių 
padaryta, tai tiek ir bus. 
Bet jeigu rusai gaus dau- 

igiau spėkų ir pradės vokie- 
i čius varyt iš užkariautų 
l vietų laukan, tai tos vietos Į 
liks visiškai sunaikintos. 
Tai vienas dalykas. Antras 
gi— koks reikalas gelbėti 

'Rusijos barbarizmui kovot 
prieš Vokietijos kultūrą ir 

i civilizaciją ? Juk Lietuvai 
daug geriau butų po Vokie
tija, negu po Rusija.

— Sustok, Maike, ba man 
jau i 
Kaip tu gali būt vienas toks 
išgama, kada visa tauta nori 
būt po Rusija?

— Tauta, tėve, nieko neži
no, kur jai butų geriau ir ji j 
neišreiškia jokių savo norų 
šitam klausime. Tik šiokie- 
tokie lietuvių tautos veikė
jai svarsto šitą klausimą. 
Bet ir jie toli gražu nevisi 
sutinka, kad po Rusija butų 
geriau. Prie rusų nori pa- 

■ silikti tik tautininkai ir 
į klerikalai. Jiems prie rusų 
| geriau dėlto, kad rusai tam- 
1 sus ir necivilizuoti žmonės. 
Prie tokių tamsių rusų mu
sų tautininkai su klerikalais 
gali statyties beveik jau ant 
lygios pepėdės. Patekus gi 
Lietuvai po Vokietija, jie su 
vokiečiais negalėtų susily- 
gint, nes turėtų nuo jų dar 
daug ko mokyties. Taigi 
jie velija sau geriau pasilik
ti tenai, kur daugiau maty
tųsi jųjų "aš.” Darbinin
kams gi dabar geriau butų 
po Vokietija, nes tenai ge
riau apmokamas darbas, te
nai stiprios darbininkų or
ganizacijos, darbininkai te
nai turi galingą savo spau
dą, turi suviršum 100 savo 
atstovų parliamente ir turi 
laisvę susirinkimų. Rusijoj

s 
tė- 
lie- 
da- 
va-
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įlinome musų paskutinėmis;
I

I
i
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šitą paskutinį austrų 
oficijalis Petrogrado 
Šimas sako taip:

"Paskutinėj dienoj 
mėginsiant išsiveržti iš tvir
tovės austrų kareiviams iš
duota padidintas maisto 
porcijas. Kiekvienam ka
reiviui duota džiovintų su- 
korių ant penkių dienų, 
taipgi kiekvienam įduota 
nauji šilti drabužiai ir nau
ji debatai. Oficieriams pa
liepta išaiškinti savo karei
viams, kad jeigu jie sugrįžš 
tvirtovėn, tai negarbingas ir 
sunkus likimas jų ten lau
kia. Taigi lieka vienatinė 
išeiga — prasilaužti per ru
sų eiles nepaisant jokių nuo
stolių.

'"Przemyslio tvirtovės 
štabas išrinko vietą, kurioje 
austrai turėjo pamėginti sa
vo paskutinės laimės. Jie 
išrinko rusų frontą į piet-

prieš

šui. Bukit didvyriais, L 
reiviai. o mes atidarvsim sau 

l kelią!”
Ir 21—22 kovo naktį tvir

tovės garizonas žengė pir
myn, kad prasilaužus per 
rusų apgulimo eiles.

Nors tvirtovės štabas bu
vo išrinkęs silpniausią rusų 
eilėse vietą, ir nors austrai 
ėjo nakčia, tečiaus prasilau
žti, kaip jau matėm augš
čiau, jiems nepasisekė. Mu
sys traukėsi 7 valandas ir 
austrų atakos prieš rusų 
ugnį visiškai sutyžo. "As- 
sociated Press’o” korespon
dentas, rašydamas apie šitą 
mūšį, sako:

"Nuo baubimo ir trenks
mo sprogstančių granatų 
paskutinę naktį prieš pasi- 
duosiant tvirtovei rusų eilė
se prie Przemyslio buvo sta
čiai klaiku. Dar nekuomet 
šitoj karėj nebuvo šitam 
fronte tokio baisaus šaudy
mo.

”Kovo 21—22 naktį aust
rų ugnis buvo neapsakomai 
karšta. Jie bombardavo 
rusų pozicijas su tokiu nar
sumu, kad kelių mylių 
apielinkėj žemė drebėjo.

"Per ištisą naktį dangus 
buvo raudonas nuo sprogs
tančių šovinių. Didžiausio 
įtempimo kanonada pasiekė 
tarp 4 ir 6 vai. ryto.

" Į šitas 2 valandas buvo 
iššauta iš kanuolių 10,000 
šovinių.

» ■

Sakoma, jog rusų armijoj 
ant 100 kareivių 70 nemoka 
nė skaityt, nė rašyt

Visi Prūsų karaliai vadi
nosi dviem vardais: arba 
Wilhelm, arba Friedrich.

Kregždė palyginamai su 
jos didumu, turi didžiausią
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KELEIVIS I

kurie mano, kad jeigu jie į- 
stengtų sulaikyti 'Keleivį, 
tai jie galėtų sulaikyti žmo
nių pirmyneigą.

”Siuntinėkit šitiems žmo
nėms 'Keleivį,’ kurių var
dus ir adresus paduodu čia 
ant atskiro lakšto. Pinigus 
prisiųsiu vėliau.”

Su šituo laišku buvo 4 
nauji skaitytojai.

Panašių laiškų, kaip sa
kėm, gavom labai daug. Dėl 
vietos stokos negalim čia jų 
visų paduot, užtaigi visiems 
tariam kuoširdingiausią a- 
čiu.

Tikimės, kad ir kiti "Ke
leivio” skaitytojai neatsiliks 
nuo šitų draugų, kuriuos čia 
paminėjome.

"Keleivio” leidėjai.

turi užėmę kalną, kuri jie 
vadina No. 60. F 
ant to kalno didelės kanuo- f \ 
lės valdo visą apielinkę, to- ?194Liei

Štampo*.
Sll«ta+vtnc 1915 kovo 1 buvo 28500 štampųDUbUltyiOS vertes $!425.00

dėl vokiečiai dabar daro di
džiausias pastangas, kad at
ėmus iš anglų šitą kalną. 
Kova eina su negirdėtu nar
sumu. Kanuolės baubia, net 
žemė dreba. Visas kalnas 
esąs jau suardytas vokiečių 
šoviniais. Bet anglai vis jį 
laiko ir atmuša visus vokie
čių užpuolimus. Lavonų 
aplinkui guli jau didžiausios 1 TT 1 * * * J Ikrūvos. Vokiečiai vis dar 
vartoja bombas su nuodin
gais durnais.

ATSKAITA
Iš kares lauko.
SUMUŠĖ RUSUS GALI

CIJOJ.
Berlynas ir Viena garsiai 

kalba apie „didelę pergalę” 
Galicijoj. Sakoma, kad vo
kiečių generolui Mackense- 
nui vadovaujant, austrai su 
vokiečiais sutriuškino vaka
rinėj Galicijoj visą rusų 
frontą nuo pat Vengrijos 
pasienio iki susiliejimo Du- 
najeco upės su Visla. Ber
lynas sako, kad teutonų per
galė čia buvo tokia didelė, 
jog reikės dar nemaža laiko, 
pakol bus suskaitytas ir ap- 
kainuotas paimtas grobis. 
Bet Viena matyt turi gere
snių matematikų, nes jau 
apskaitliavo ir praneša, kad 
šitoj didelėj pergalėj paimta 
nelaisvėn 8,000 rusų. Liku
sieji rusai bėga Į rytus, o 
teutonai juos vejasi.

Dabar išsiaiškino, kad 
puolus Przemysliui, dalis 
rusų kariumenės tylomis ėjo 
nuo Przemyslio linkui Kra- 
kovo. Apie šituos rusus čia 
ir kalbama. Vokiečiai su 
austrais pasitiko juos netoli 
Krakovo su didesnėmis spė
komis ir sakosi visiškai juos 
sumušę.

Nors smulkmenų apie ši
tą mūšį dar nėra, tečiaus 
Berlynas apsidengė visas 
vėliavomis ir apvaikščioja 
jau didelės pergalės šventę.

PRIE ŠEŠUPĖS PRASI
DĖJO MUŠYS.

Petrogradas praneša, kad 
Suvalkų gubernijoj, Šešu
pės paupiu pereitoj nedėlioj 
prasidėjo rusų su vokiečiais 
musys, kuris ir dabar tebe
sitęsia.

KAIP VEIKIA VARTOJA
MI KARĖJ NUODAI.

Laikraščio ”Times” ko
respondentas rašo, kaip vei
kia nuodai, kuriuos vokie
čiai pradėjo karėj vartoti. 
Jisai aplankė kelioliką ka
reivių, kurie buvo užnuody
ti, ir sako, kad visi jie turi 
užnuodintą kraują. Nors 
apsvaigimas praėjo, bet jų 
kojos ištinusios ir apdeng
tos tamsiai raudonais plėt- 
mais.

DIDIS MUŠYS APIE 
YPRĄ VIS DAR 

SIAUČIA.
Nors didis musys Belgi

joj apie Yprą vis dar siau
čia, bet jis virsta jau geron 
pusėn sąjungininkams. Iš 
pradžios vokiečiai čia buvo 
uždavę sąjungininkams 
smarką smūgi. Su pagalba 
nuodingų bombų jiems pa
sisekė užnuodyt francuzų 
kariumenę šitoj apielinkėj 
ir tokiu budu lengvai paim
ti jų pozicijas. Su pagalba 
nuodų jie paėmė du mieste
liu, Lizeme ir Het Sas. Y- 
pač per šitą vokiečių ant
puoli sunkiai nukentėjo ka
nadiečiai. Bet vėliaus są
jungininkai atsispyrė. Bel
gai su anglais išmušė vokie
čius iš Lizerne ir Het Sas 
miestelių ir atsiėmė kitas 
pozicijas.

Netoli nuo Ypro anglai

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO FI

NANSŲ SEKR. NUO 1 D. KOVO 

1915, IKI 1 D. BAL. 1915.

Įplaukos.

1915 kovol, Balansas ....$5022.66 
J. Radžiūnas, Catlin, III. 
Per J. A. Bylą nuo LŠFK. už 

štampas. Shenandoah, Pa. 20.00 
J Tolivaiša per Aukų rinkimo 

komitetą nuo Bridgewater, Mass. 
lietuvių 39.00

Per A. Waliukevičiu, New Ha- 
ven, Conn, nuo LSS. 27 kp. pra
kalbų

Per L. J. Laskį, Royalton, III. 
nuo SLA 188 kp. šokių $5.80, vie
tos lietuviai $17.05, atėmus per
siuntimo lėšas 5 c. 22.80

Nuo Rockford, III, lietuvių 40.10 
Per LŠF. Komitetą, 

cester, Mass, lietuvių
Nuo visuotino LŠF. 

Mahanoy City, Pa. už
Draugystė Liuosybė, 

les, III. aukavo
42 kp. LSS. Phillipsburg, N. J. 

už štampas 10.00
Per P. Jurkonis, Centrai, III. 

SLA. 59 kp.aukavo $5.00 nuo vie
tos lietuvių $13.80, nuo svetim
taučių $11.00, atėmus persiutimo 
lėšas 14 c. 24.66

Per "Naujienų” redakciją nuo 
Rockford, III. lietuvių $50.00 nuo 
"Naujienų” prakalbų $22.65, J. 
Jokubka, Philips, Wis, $1.00; 73.65

Lietuvos Sūnų Draugystė, Wil- 
merding, Pa aukavo $15.00, ant 
pasilinksminimo vakaro surinkta 
$13.98; 28.98

Per LSS. 204 kp. aukų rinkė
jus nuo Kewanee, UL biznierių 26.85

Per aukų rinkimo komitetą 
nuo Montello, Mass. lietuvių 239.00

Per aukų rinkimo komitetą, 
Wilkes Barre, Pa, nuo Wanamie, 
Pa. lietuvių $7.80, nuo Old Forge, 
Pa. lietuvių $2.25, Wilkes Barre, 
Pa. liet. $2.41, persiuntimo lėšos 
10c. 12.36

Per S. Jursą, nuo Easthamp- 
ton, Mass. lietuvių 34.03

Per M. A. Stanelienę, Newark 
N. J, per LŠF. Komitetą, nuo 
fėrų 50.00

Per M. Spaichis, Elizabeth, N. 
J. nuo Draugystės Lietuvos Sū
nų $10.00, Tėvynės Mylėtojų Dr- 
stės $10.00 20.00

Per "Naujienų” redakciją nuo 
LSS. 37 kp. prakalbų, Chicago, 
III. $13.45, LSS. VTII-to rajono 
koncerto, Chicago, III. $15.68; 29.13

Per Darbinikų Baltsą prisių
sta 2.26

Per K. Giedrys, East Arlington, 
Vt, už Štampas $10.00

Per "Keleivio” redakciją K K. 
Strzynecki nuo Dr-stės Šviesos 
vaigždė No. 1, Chicago, III. 50.00

Per "Keleivio” red. nuo Lietu
vių Ukėsų Politiško Kliubo, 
Scranton, Pa. 14.01

Per "Keleivio” redakciją nuo 
P. Keidošiaus varduvių, Benld, 
III. 3.50

Per B. A. Simonavičių, Cam- 
bridge. Mass.. nuo LSS, 71 kp. 
prakalbų 8.66

SLA. 143 kp, Scranton, Pa. au
kavo 5.00

Per W. Lenkuti, Herrin, III. 
nuo LSS. kp. paskaitos

Per K. Baltrunytę. East Arlin
gton, Vt, per T. M. D. 138 kp. au
kų rinkėjus nuo vietos lietuvių, 
svetimtaučių ir S. L. A. 25 kp. 
aukavo $5, viso 100.00

Per F. Navikas, Y’onkers, N._ 
Y. (nepažymėta nuo ko) 54.47

Per K. Merkevičius, nuo Hazel-_ 
ton, Pa. lietuvių 53.95

Per aukų rinkimo komitetą 
nuo Lietuvos Sūnų Draugijos, 
Simano Daukanto Draugijos, ir 
LSS. 51 kp. prakalbų. 29.68

Per J. A. Seris, Rhone, Pa, nuo 
LSS. VII Rajono prakalbų

Per aukų rinkimo komitetą 
nuo W. Lynn, Mass. liet.

Per auky rinkimo komitetą 
nuo Hartford, Conn. liet. $46.67, 
pelnas nuo baliaus $25.00 viso 71.67

Per J. Grybas nuo L. M. D. Ai
do choro, Roseland, III. 130.32

Per Igną Šidlauską nuo Drau
gystės 
Mass.

1.00

6.75

nuo Wor-
400.00 

Komiteto 
štampas 20.00 
St. Char-

10.00

Vienybė Brighton,

7.00

5.50

8.85

31.00 
$1694.21 

$6716.87.
Viso .....................

Viso labo

Išlaidos.

bal. 1 Lieka pas LŠF. 
išmainymą privatiškų če- 

.58 
$6716.29

1915.
Už 

kių 
K. Šidlauską

ižd.

Išparduota 3899 štampų vertės

Lieka 24601 štampų 1230.05 
Išduota redakcijoms:

Naujienos 1000 štampų $50.00 
Dilgelės 2000 štampų 100.00
Kova 2000 štampų 100.00

Viso išduota 5000 štampų $250.00 
Pas iždininką K. Šidlauską lie

ka 19601 štampų 980.05
Laisvės redakcijoj randasi 10590 
štampų 529.50

Naujienų red. rand. 1000 stam.50.00 
Dilgėlių red. rand. 2000 st. 100.00 
Kovos red. rand. 2000 st 100.00

Viso randasi LŠF. 35191 štam
pų ........................................
1915 bal. 1. LŠF. turtas
Paliudijimai išduoti kovo 

1915 m. sekantis:

J. Stankevičius, A. Barčius, 
Šoliuniutė, New Haven, Conn.

J. Ūsas, F. Raškevičius, S. 
rauskas, J. Balčytis, A. Kelia, Rock
ford, III.

B. Stasys, J. Likas, So. Boston, 
Mass.

W. Mačiulis, J. česnavičius, Chri- 
stopher, III.

A. Vasiliauskiutė, J. Veličkas, J. 
Revelta, A. Valantukevičius, Terre, 
Haute, Ind. -

M. Banevičiūtė, M. Stasiulaitis, R. 
Grigaliūnas, Cambridge, Mass.

K. Bulniš, K. Matuza, Shenandoah. 
Pa.

P. Baronas, M. M. Plepis, So. Bos
ton, Mass.

P. Dauderis, Cleveland, Ohio.
K. Pelanis, J. Rukshtala, P. Jod- 

valkis, Leechburg, Pa.
Angliški atsišaukimai.

M. Urlakis 10 ats. Pittsburg, Pa. 
K. Matuliauskas 5 ats. Baltimorė, Md. 
V. Matčiulis — 2 ats. Christopher, III. 
S. J. Petrauskas 5 ats. Rockford. III. 
A. Andriukevičius 2, Terre Haute, 
Ind. M. Rudavičius* lats. Philadel
phia, Pa. J. Lukoszevicz 20 ats.

Extra anglšiki paliudijimai: 
A. Bėrais, Y. Yurenas, M. Stroliutė, 
A. Puszkiutė, F. Manelis, A. Belai- 
sis, J. Druseikis, P. Šlapelis, 
chester, N. Y.

LŠF. finansų sekretorius,
Tadas Dundulis.

$1759.55.
$8.475.84 

mėnesyje

Ona

Pet-

Ro-

Westville. III.
L. Š. F. iždininkas K. Šidlauskas.

TVTJKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

CLEVELAND, OHIO.

Balandžo 19 nurengtose LSS. 3- 
čios kp. prakalbose surinkta nuken
tėjusiems nuo karės lietuviams au
kų. Aukavo: A Novikaitis, Pranas 
Misikvietis, F Škleris, J Gudelevičius, 
A Kazlauskas, J. Novikaitis, J. Jan- 
sevičia, J ir P Burokai, J. Naujokas,
J. Banelis po $1.00 F. Grimbauc- 
kas, P. ir K. Sirgedai, J. Stripeika, 
A. Matukonis. Ed. Baikauckas, T 
Niaura, P. Dyrda, A. Proškevičia, K. 
Morkelis, Z. Seimonienė, A. Žiūkas, J 
Stančikas, Julius Dovidaitis, J. šili
nis, J Glamba, F. Spūdis, P. Boika, 
J Jočikas, J. Pockevičius, M. Beliau- 
ckas L. Baltrukonis, J. Velioniškis po 
50c. P. Mutuzas, S. Bulotas, K Gu
das po 30c. E. Jureniutė, Ė. Matu
levičiūtė ,A. Laurušaitis, J. Gritė, J. 
Mikolajunas, V Petrauckas, J Žiūkas, 
J Solis, J Bagdonas. B. Želvis, E. No- i 
vikienė, O Petrauckienė, A. Akso- 
maičiutė, K. Skukauckas, J Pečiulis, 
M Spudienė, J Bevardis, J. Kemerzu- 
nas. J. Jonukaitis, Emill Wassenberg, 
D Klimka, K. Bružas, A. Timfovitz,
K. Jankevičius V. Bukauckas, J Gar- 

•auckas po 25 c. M Garmuvienė $1.
Jonas čečis, V. čekaitis, D. Čypas po 
50c. Frančiškus Šileika, And. Si
dabrą, Ž. Motiejaitis, P. Abromaitis, 
K. Valaika, A. Banelis, O. Žakoniutė, 
E. Petrulis ir J. Atloviniutė po 25 c. 
Pridėjus smulkias aukas pasidaro iš
viso $34.81. J. K. Burokas.

Aukas priėmė iždininkas LŠF.
K. Šidlauskas.

PORTLAND. ME.

LŠF. Fondan vietos lietuviai suau- 
kavo $18.25. kurie yra pasiusti L. Š. 
F. fin. sekr. T Dunduliui.

Aukavusių vardai:
A. Hammon, A. Lukauskas, W. 

Zulauskas, J. Jusevičius, A. Miliaus
kas, J. Rimeiko, J. Baliavičius, K. 
Žilionis, J. Samaitis, J. Laukenis, T. 
Kavaliauskiutė, A. Vaitikavičiukė. W. 
Kavaliauskas, J. Oloseviče po $1.00

J. Medis, A. Viktoras, J. Graus- 
lis, J. Kazlilionis, A. 
F. Nasulavičius — po 
sevičius 25c.

Jankauskienė,
50 c., M. Olo-

Aukas priėmiau. T.
A. Lukauskis.

Dundulis,
LŠF. fin. sekretorius.

RUMFORD, ME.

Nukentėjusiems nuo karės lietu
viams aukavo: Šv. Roko Dr-ja $25.00, 
Aukų Rinkimo Komitetas $13.00, Su
rinkta per A. Gečą ir E. Lipskaitę 
$12.95c. per K. Vaičiulį ir M. Viskon- 
tienę $12.90, F. Sparvelis $1.25, J. 
Lobikis $1.00 Viso $66.10.

Iš tų aukų yra surinkta už štam
pas $21.45. Taipgi dar aukavo K. 
Yerašiunas $1.00 P. Petrikas $1.00, J. 
Galinauskas 50c. W Gobista, M Vil- 
kancas, po 50c. J Kazragis, B. Mie- 
cius, E. šlekienė po 25c. Smulkiomis 
surinkta 15c..

F. Laureckis.
Aukas priėmiau T .L Dundulis.

BUENOS AIRES, ARGENTINA.

Ignacas Kavaliauskas, Jonas Zavi- 
ša po 2 pesu. Benediktas Brasiuls, 
Kazimieras Žinančius, Jonas Zubauc-

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

Jeigu tavo Britva peša ir skaudžiai skuta, nesikankink ir nesipykink 
savę, bet parsitrauk “KENKUT BRITVAPUSTO.” Sykį patepus ant 
Diržo “KENKUT,” užteks ilgam laikui. Kaina 25c. baksas. Nepatiks, 
grąžinsime pinigas. (ei)

AR TAVO BRITVA ATŠIPUS?
ATSZIPU3IA BRITVA SKUSTIS DAUGIAU JAU NEREIKIA!

BERGEN MFG. CO. (Dep. K) MASPETH, N. Y.
Reikalaujame pardavėjų. Uždarbis atsakantis. Visi vyrai perka.

kas, Magdalena Dikton. Mateušas 
Placenis, V. Kitra, P Kitrienė, B. Ma
tas, Augustinas Poškus, Stanislovas 
Vegela, Jurgis Grigonis po 1 pesą. 
Pinniau surinkta 148 peš. Viso labo 
163 pesai.

Sekretorius A. Jusčius.

i I 
I

Pajieškau pusseserės Nastazijos 
Jasiuliukės ir pusbrolio Bladislovo 
Račiaus; Kauno gub., Kauno pav., 
Didžiulių kaimo. Turiu svarbių rei
kalų. Meldžiu greitai atsišaukti.

T. Žvalioms,
%. A. Ramoška, Broad Brook, Conn.

KEH ANEE, ILL. 

Aukos J. Beširdžiui.

Balandžio 10 d. apsivedė drg. F. 
Gobor su p-le O. Lakickiute. Šliubą 
ėmė civilišką; nedavė $25.00 Romos 
trusto sustiprinimui. Fanatikai tuo- 
mi buvo labai susirūpinę, nes, mat 
vestuvėse nebuvo svaigalų.

Susirinkę vestuvėsna draugai ne
užmiršo musų kovotojų už žmonijos 
tiesas; moksleiviui, drg. J. Bešir
džiui sušelpti suaukavo $7.25.

Aukavo šie draugai:
Jaunavedžiai ir V. Petraitis po $1.; 

L. Rimkus, M. Punis, St. Lakickis, J. 
Arlauskis, B. Bob — po 50c.;

J. Arlauskienė, M. Korsienė, M. 
Lakickiute, J. Lakickas, M. Kuršaus- 
kiutė, M. Lakickienė, St. Kors — po 
25c.

Pinigai per "Laisvės” redakciją pa
siųsta drg. J. Šukiui.

R Bob.

Pajieškau vaikino arba našlio ap
sivedimui, be skirtumo tikėjimo; aš 
esu jauna, bevaikė našlė; turiu tur
tą vertės $5.000.00. Platesnių žinių 
kreipkitės adresu: (21)

Mrs . W. Intas,
P.O. BOX 73 Chicago, III.

Afentu Ir Biznierlu atydai
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)

Tho Lithuanian Mail Order House
3358 S. Halsted St„ Chicago, I1L

Pajieškau apsivedimui merginos 
mylinčios šeimynišką gyvenimą nuo 
18 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 23 
metų amžiaus, tsriu pastovų darbą. 
Atsišaukite prisiųsdamos savo pa
veikslėlį.

Meilės Jieškantis,
1201 Elm str., Terre H aute, Ind.

Pajieškau pusbrolio Miko Govos. 
Pirmiau gyveno Bostone, o dabar iš
važiavo į Chicagą. Kas apie jį žino, 
ar jis pats malonės atsiliepti: 

W. Waitaitis,
434 E. 6-th str., So. Boston, Mass.

REIKALINGA:— Moterįs ir mer
gaitės prie dirbimo guminių čevery
kų. Sveikas, švarus ir nuolatinis 
darbas per visus metus, ir augštos 
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.

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugia, _
1840 S. Halsted st, CHeH BL 

Vice-Prezidentas 2) S. Manlrna,
Cor. 12th and Vtae ate, 

Susineš. Sekr. 1) M. M. Rice-TTiraMte

140 E. 19th str, N*w Yorių NX 
Susinėsimų Sekr. 2) J. Nariadtea*

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

P. O. Box 511. VeateUH 
Finansų Sekr. 2) J. StaatalevijFll  ̂

1815 E. Moyamensing avė. Pute Fte 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Mmk 
Kasos Globėjai: M. Čėana, 5«
St, Brighton, Mass.; J. GeffUŠia W 
Broadway, So. Boston, Maaa.; J. 
dauskas, New Britain, Conn. __ 

Pinigus siunčiant čekiais arte My 
ney Orderiais, reikia išrašyti TBroB 
Lithuanian National Reliaf Fani».

Visus pinigus reikia 

kasieriaus per Finansų

T. M. Dunduli, P. O. Box 511, 
ville, III, kuris po kaucija $1,005.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Darbinikų Kliubo atskaita.

Nuo 20 d. rugsėjo 1914 m. iki 21 d. 
kovo 1915 L D. Kliubas turėjo įplau
kų $371,84.

Nuo 5 balandžio baliaus, kuris įvy
ko Augusto Stravinsko salėje, be svai
ginančių gėrimų, liko pelno $40.88.

Išlaidos.

Už pirktas Kliubo reikalams knygas: 
$10.39, Kliubo antspauda $2.50, Pen
ki "bančiai” dėl komiteto $4.25 
Apiekunams ligonių už keliones $6.- 
60, Už salę Aug. Stravinskui $8.00 

Išviso išmokėta $31.74 

Nuo 20 rugsėjo 1914 m. iki 21 ko
vo 1915 m. ligoniams pašalpų išmo
kėta $187.74 Išviso išlaidų per tą 
visą laiką $219.40. Gryno pelno pa
silieka First National Banke $152.36 

Užmuštojo kasyklose Jono Rybin- 
sko žmonai, Pranei Rybinckienei, li
kusiai su 7-niais mažais kūdikiais 
(gyvena: 339 River str, Plymouth, 
Pa.) paaukauta $102.00

L. D. Kliubas turi gerai stovinčių, 
sulyg finansų knygų, narių — 119.

Lietuvių Darbininkų Kliubo val
dyba išreiškia padėką visiems Kliu
bo nariams už jųjų gerą pasivedimą 
ir rėmimą dr-jos reikalų.

D. K. Valdyba.

Pajieškojimai
Pajieškau dėdės, Stasio Poderio iš 

Rokų kaimo, Panemunės par., Ma
rijampolės pav., Suvalkų gub. Mel
džiu atsišaukti.

Juozas Nienius,
1030 — 9-th str., E. St Louis, III.

Pajieškau brolio, Jurgio Ulevičiaus 
iš Suvalkų gub., Kaupiškių vai., Pa- 
pešių kaimo. Prašau atsišaukti.

Juozas Ulevičius,
1241 W. Centre str. Shenandoah, Pa.

Pajieškau pažįstamos merginos, O- 
nos Dišaičios; Kauno gub., Panevėžio 
pav., Pumpėnų vai., Vakariškių kai
mo. Ligišiol gyveno New Yorke. Y- 
ra svarbus reikalas. Aš paeinu iš 
Smilgių kaimo. Atsišaukite.

Jonas Stalilionis, 
2718 Hamilton avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau dviejų brolių: Jono ir 
Juozapo Stuomų; Kauno gub., Pa
nevėžio pav., čypėnių vai. Stuburų 
kaimo. Meldžiu greit atsišaukti.

Petras Stuoma,
49 Foster str., So. Manchester, Conn. 

Conn.

Pajieškau savo vyro Juozo Gricevi- 
čiaus. Vidutinio ūgio, geltonų ūsų. 
Kas apie jį žinot, malonėkit duoti 
žinoti, o busiu lakai dėkinga.

P. Gricevičienė, (19)
161 lOth avė, Long Island City,N.Y.

Pajieškau draugo, kaip jį daugu
mas vadindavo, "Žydkazio.” Jis il
gą laiką yra dirbęs žydų ligoninėj 
Kaune ir daugelio yra žinomas 1906 
metais laike dvaru darbininkų strei
ko. Apie 5 metai kaip Amerikoj. 
Malonės atsišaukti šiuo adresu: ' 

M. Sapiega,
Men’s Dormitary, Beilevue Hospital, 

New York. City

Pajieškau draugo Pijušo Gotesevi- 
čiaus; Suvalkų gub, Starapolės pav, 
Pilviškių par, Aglinciškės kaimo. Aš 
taipgi paeinu iš Aglinciškės. Jisai 
prmiau gyveno Philadelphia, Pa. Mel
džiu atsiliepti:

Vincas Plioplys.
BOX 178, Granville, III.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 20 iki 26 m amžiaus; aš esu 27 
m. Mergina turi būti laisva ir su
tikti imt civilišką šliubą. Merginos, 
kurios mylite ramų šeimynišką gy
venimą ir sutinkate gyventi ant ūkės, 
atsišaukite prisiųsdamos savo pa
veikslą.

Wm. M. D, % Job. Risdin, 
BOX 20, Wermilion, Ohio.

Pajieškau Marcelės Butler-Butkie- 
nės. Ji gyveno nepersenai Cambri- 
dge, Mass. Turiu labai svarbu rei
kalą. Todėl ji pati arba kas apie ją 
žino meldžiam pranešti jos adresą 

Ch. Roman,
40 Waltham str., Boston, Mass.

Pajieškau draugo, Kazimiero Vro- 
bliaucko; Kauno gub., PanevėSo pav. 
Ramygalos miestelio. 5 metai atgal 
gyveno Chicagoje. Aš paeinu iš 
Pumpėnų. Kas praneš, gaus atly
ginimą.

S. Jankauskas,
21 Beach str., Portland, Me.

Pajieškau draugo Antano Treinio; 
Kauno gub., 1913-14 m. dirbo Grand 
Parkuose, Chicagoje.

Juozas Mineikys,
141 W. 46th str. Chicago, III.

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, 

Manon 6a, Box 147, Grant Town,

JAU LAIKAS PRADĖT ŽIŪRĖTI 

APIE FARMAS!

nžolė pradeda žaliuoti, medžiai sprog
sta, paukšteliai gieda. Taigi važiuok 
šiandien ir pirk žemės sklypą. .Dabar 
galime matyt kokia žemė vra. nes

Pajieškau Juozapo Mačiulio (Širga- parduodame ant lengvų išmokesčių. 
lis); pora metų atgal gyveno Oil Ci- j _ įmokėk kiek gali, 
ty, Pa, š ten žadėjo važiuoti Pieti- 
nėn Amerikon. Jei kas jį žinot arba 
jis pats malonės atsišaukti:

T W—tis,
4946 Baring avė, E Chicago, Ind.

Pajieškau dėdės J. Petronio; Kau
no gub, Ukmergės pav. Pažeriu kai
mo. Meldžiu atsišaukti.

Vncent. Petronis , 
2423 Corrset Road, Sioux City, Iowa.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Bružo; 
Kražių parap. Raseinių pav, Kauno 
gub, 4 metai atgal gy’veno Chicago
je, o dabar nežinau kur. Jis pats ar 
kas jį žino teiksis pranešti: 

B. Trakšelis, 
4500 S. Paulina str, Chicago, III.

Pajieškau pusbrolių: Juozapo To- 
lišio; 3 metai kaip Amerikoj, taipgi 
dvejų pusbrolių Kandrotu ir pussese
rės Tolišiukės Visi iš Eržvilkio pa
rapijos, Raseinų pav., Kauno gub., 

Vincentas Rudaitis,
4500 S. Paulina str. Chicago, III.
PRANEŠIMAS MONTELIEČIAMS.

Šiuomi pranešu, Montellos ir apie- 
linkės gerbiamiems viengenčiams ,jo- 
gei aš po ilgos ir sunkos ligos kuri 
mane kankino ligonbutyje, dabar jau 
pasveikau ir vėl pradėjau savo darbą 
po senovei. Taigi su užsakymais nau
jų rūbų ir šiaip su įvairiais senais dar
bais, meldžiu kreipties pas mane.(19)

A. LIUTKUS,
670 No. Main str., Montello, Mass. 

Lietuvių Tautiškam Name.

AR MANAI PIRKTI ŪKĘ?

Jeigu taip, tai neatbutnai dasiži- 
noke apie Naują Lietuvių Ūkininkų 
Kolioniją Rusk County, Wisconsin. 
Tą vietą aprinko žemės specijalistas. 
žemė yra gera. Letuviai naudokitės 
gera vieta dėl ūkininkavimo

D. B. PRATAPAS, (21) 

437 W. Davton st, Madison, Wis. 

---------------------- >----------------------------

SVARBU FARMŲ 
PIRKĖJAMS.

Bevažinėjant po įvairias valstijas 
sutikau daugybę žmonių, kurie klau
sia patarimo, kur būt geriau pirkti 
farmą? Kadangi nebuvau apkelia
vęs tu valstijų, kuriose parsiduoda 
jos, tai ir nedaviau patarimų. Bet 
dabar pripažįstu parankiausia 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 farmeriu. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku:

A. J. RASIMAS,

3112 So. Halsted St, Chicago, III.

Reikalaujam Agentę
Turime išdirbę daugybę visokių 

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

A. 268 Lincoln avė, Utica, N. Y.

GERA PROGA
Parsiduoda visokių vyriškų ir mo

teriškų aprėdalų krautuvė, šiaip vi
sokiu mažmožių ir čeverykų. Biz
nis išdirbtas nuo kelių metų, apielin- 
kė apgyventa lietuviais, lenkais ir 
rusais. Tur būt parduota į trumpą 
laika ir parsiduos pigiai. Naudoki
tės! (19)

KAZIMIERAS KAZLAUSKAS 

80a River st, HaverhilL Mass.

RACINIEČIŲ ATIDAI.

Kas turite kokius reikalus su 
"Naujienomis,” visados kreipkities 
pas cirkuliacijos užveizdą po 2:— 
antrašu:

STEPONAS NORKIS, 

1330 Liberty st.. Racine, Wis.

šiuo
(19)

Darbininkai, Skaitykit 
V AID YLĄ!”

' '"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, 

didelio formato, su"Vaidyla” yra 
puikiais paveikslais; tikras darbinin
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)

"VAI D YLA,”
1334 S. 48th avė., Cicero, III.

___ Nesiųskit markėmis, bet įdėkite

Town, 25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs- 

West Va. kitę, ši kaina ilgai nebus, skubinkite.

_ . Jei esi be dar
bo, o pirksi žemės, mes duosime dar
bo. Pro musų žemė eina gelžkelis ir 
budavoja naują miestelį. Šiaip pa- 
vasaryj daug lietuvių perkasi nuo 
musų farmas ir yra užganėdinti sa
vo pirkiniu. Pirk tad ir tamsta, o ne
matysi blogų metų nei bedarbės. Mu
sų žemė yra Wisconsino valstijoj.

Atsišaukite adresu:
M. A. PEAPLES,

243 Ralway Exchange, Chicago, III.

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,

158 Charles st.,. F "____ _

Arti Rendale Sąuare.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ.

De* Moines, lova.

Valdyba:

Pirmininkas — A. Gailis,
1013 S.E. Allen st. Dės Motam, Ite 

Pirm, pagelb. — P. Mileris,
821 S.E. Market st. Dės Motaea, Ite 

Turtų Raštininkas — J. P. š epetia* 
714 E. Walnut str. Dės Moines, loma. 
Prot. Rašt. — J. Kazlauskas,

2900 E. 29th str. Dės Moines loma. 
Iždinin. — J. Bindokas,

218 E. 5th str. Dės Moines, Iotnu 
Iždo Globėjai — J. čiapas,

123 E. D st. Dės Moines, loma. 
” " — P. Ašmante,

217 E. 6th st. Dės Moines, Iom^ 
Susirinkimai būna 1:30 po r**^L 

Columbia salėje, 409% E. Locust at» 
kiekvieną antrą nedėldienį mėnaaiou

I

PALAIMINTOS LIETUVO8 
DRAUGYSTĖ, 
Chicago, UL

(20)
Providence, R. I.

PARSIDUODA BARBERNĖ 

IR ”POOL ROOMIS”

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

BROON. SADAUSKAS, 

611 Lincoln Highway> DeKalb, III.

savinin- 
Meldžiu 

(18)

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, VVisconsin.

Valdyba:

Prezidentas

663 

Prez. pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PI. Chicago, DL 
Nutarimų Rašt. — Ant. TamkeviHte 

1916 Canalport avė., Chicago* HL 
Fin. Raštin. — J. Syker,

5507 W. 25th PL Cicero, UL 
Iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth avė. Chieagau 
Organo užžiur. — A. Selemonavič, 

1956 Canalport avė., Chicago* ID. 
Susirinkimai būna kiekvieno 

šio antrą nedėldienį, 1-mą vaL 

pietų, Geo. M. Chemaucko salėj, 1M8 
So. Union aven Chicago, IU.

— K. Meškauskas,

W. 18th st., Chicago, DL 

Ed. Čepulis,

Skaityk'irtemyk
Daugumas žmonių neužganėdinti 

savo buviu ir mąsto, kokiu budu pa
gerint jį. štai jūsų tikslui ir proga: 
Nusipirk gerą gabalą derlingos ~~ 
mės ir pradėk_
kuri užtikrins tavo ateitį; nereikės 
bijoti bedarbės nei blogų laikų, 
pirk ūkės (farmos) 
pas mane, nes už patarimą neimu nei 
vieno cento.

Aš esmi apvažinėjęs daugelį vals
tijų tuo tikslu, kad dažinojus prekes 
ir derlinpimą žemės ir kalbėjausi su 
tūkstančiais farrterių 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 
kita dalį pati ūkė išmokės.

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

J. A. URMAN,

219 Washington st, Waukegan, III.

_ ze-
gyvenimą ant ūkės,

Ne-
nepasiteiravęs

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, UL

Prezidentas — Sal. Valaitis,

712 K. 17th place, Chicago, UL 
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružmakaa, 

923 W. 33rd pi., Chicago. DL 
Prot Rašt. ir organo užžiurėtojaa — 

Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chicago. 
Finansų Rašt — Kaz. Mikolaitia,

3327 Auburn avė., Chicago* UL 

Kasierius — Kaz. žilas,

3342 So. Halsted str. 

Susirinkimai atsibuna kas 

nę subatą kiekvieno m 7'N
valandą vakare, "Aušros” svetaiat- 
je, po No. 3149 S. Halsted st Meti
nis susirinkimas pripuola sausio at
neši j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

FARMOS!FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

vių farmas. Jau 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 ir 
išdirbtas farmas su troboms, dideliais 
sodnais. Y'ra 17.000 akrų nedirbamos 
žemės nuo $8.00 iki $20.00 už akrą. 
Fountain yra didžiausis centralinis 
lietuvių miestas. Jame randasi 18 
krautuvių, banka, 2 mokyklos, 3 ja
vų sądeliai. Visoki javai yra perka
mi; išdirbystės produktų ir materi- 
jalo. atvažiuokit pažiūrėti, o aš su 
automobiliu pavažinėsiu aprodyda
mas daug patogių farmų iš kurių ga
lėsit pasirinkt sau patinkamą vietelę 
Perkant žemę už gelžkelio tikietą su
grąžinama. Žemlapiai (mapos) ir 
žemių aprašymai dykai. Rašyk tuo
jaus. (20-5)

DRAUGYSTĖ ĖV. PETRO Na. 1 
Town of Laite Chicago, DL 

Valdyba:
Pirm. — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė., Chicago, H 

Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūną*, 

2459 W. 46th pL, Chicago, DL 
Org. Užžiur^ Prot. rast. K. A. ^-r—_ 

2446 W. 46th pi., Chicago* DL 
Finansų Rašt. — J. Laucevičia,

4644 So. Paulina str Chicago* UL 

Kasierius — K. K. Stryneckis*

4612 S. Ashland ave^ Chicago^
Susirinkimai būna kas trečią a»> 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 aaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, šv. Potro 
neprigulmingos parapijos, 4538 48 
So. Marshfield ave^ Chicago, UL

U'

J. A. ŽEMAITIS,

Fountain, Mich.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI

"KELEIVI” Už ORGANĄ

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 
Town of Lake, Chicago, I1L

Tėvynės Mylėtojų Draugystės Noul 

ant Town of Lake, Chicago, UL » 

sirinkimai atsibuna kiekvieną pina* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio salėje, kampas 48 la 

Paulina sts.

Valdyba:

Prezidentas — A. J. Bieržynskis 

4600 S. Paulina stų Chicago, DL 
Vice-prez. — A. Kuizinas,

4547 So. Marshfield aven Chicaca* 
Prot. rašt. — K. A. čiapas,

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

1805 W. 46th st., Chicago, UL 

Kasierius — K. K. Strzyneckia,

4612 S. Ashland ave^ Chicago, ŪL 
Užžiurėtojas org. K. K. Strzynecki, 

4612 So. Ashland avė.. Chicago, I1L 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 na

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių ne

gauna laikraščio, ............ ..
Draugystės organo 
tuojaus laikraštis 
I Redakciją rašyt nereikia, nes be 
valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 
męs negalim.

kreipkitės pa* 
prižiūrėtoją, o 
bus siunčiama*.

”Kel.” ADM.

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 
LAISVĖ, EASTON, PA- 

Susirinkimai būna kas pirmą P*- 

nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socijalistų ruime, 4M 
Northampton str.

VALDYBA.

Prezidentas — O. Velioniutč, 

1120 Jackson st, Easton, Pa.

Vice-Prez. — A. Meškauskas,

34 So. Locust str, Easton, P*. 

Prot. raštininkas ir organo užžiuri- 

tojas — J. Karinis, 1118 Ferry aL 

Fin. raštininkas — J. Viturya

139 S. Bank st, Easton, Pa. 
Kasierius — J. M. Jankaoakaa,

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 

DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.

Valdyba:

Prezidentas — Pranas Henderaonaa, 

2112 137th st, Ind. Harbor. IaL 
Vice-Prez. — Pranas Andrijauridz, 

3730 Elm st, Ind. Harbor, IaL 
Prot Rašt — Pranas Rudis, 

room 22, Palace Hotel,

Indiana Harbor, IaL 
Kasierius — Antanas Mikalocz, 

2112 137th st, Ind. Harbor, IaL 
Finansų rašt — St Sir onas, 

2207 137th st, Ind. Harbor, IaL 
Maršalka — Motiejus Drungilaa, 

3604 Deodar st, Ind. Harbor. IaL 
Susirinkimai atsibuna nedėlios** 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą 
landą po pietų, Antano Mikolaea **► 

tainėj, 2112 137th str, Indiana Eaa* 
bor, Ind.



« KELEIVIS

BUMORISTIKA

NJ
'•y B

t n p* 
KUNIGŲ DAINA. 

(Iš "Rankpelnio.”)

"Duokit aukų, kiek tik galit.”— 
Visi suskiai šaukt pradėjo.
Kam jiems aukų pc paralių? 
Bene jie ką nukentėjo!

Daug yr Lietuvoj laidokų, 
Kurie aukų visi nori. 
Vietoj aukų .jiems kazokų! 
Ek. tai žmonės yr nedori!

Gal jų turtą išnaikino,
Kurio visai neturėjo?
Girdi, badas juos marinąs... 
Kaip tik karė prasidėjo.

nusistebėjimo, na, ale jau Į 
užbaigta.

Praėjo kiek laiko ir vai
kinas vėl klūpojo ant kelių 
prieš tą pati nuodemklausi 
(spaviedninką). Išsispavie- 
dojo visus griekus ir ant ga
lo sako:

— D va... d va... dvasiškas 
tėveli, dar norėčiau vieną 
daiktą pasakyti.

— Na, ką tokio? Sakyk 
gi nebijok — drąsino ji ku
nigas.

— Dva... dva...siškas tėve
li... aš...myliu vieną mergai
tę..

— Tas juk nėra nieko bai
saus. O gal jau buvo tarp 
jūsų kas nors tokio, ką?

—Jau... truputi buvo....
— Na, kas gi tokio? — 

.klausia vėl kunigas.
— O gi... glamonėjau ją. 

bučiavau... ir...
— Taip? O kuri-gi tai mer

gina. pasakyk tu man. mane
I vaikeli ? — užsispyrė kuni- i;
i gas klausti, o akis jam taip ■: 
j ir blizgėjo, kaip žarijos.'

— Atsiprašau, dvasiškas I
i tėveli — atsako ant to vai- į ■ 
kinas — tas iums ne špokai!

i

Rėkia: "Vargšai badą kenčia 
Juos pirmiausia reikia
Bet mus fondai jiems nesiunčia 
Lai jie eina autu skalbti!

šelpti.”

Turčius šelpti—tai kas kita, 
Kurie turto daug nustojo; 
Viskas jųjų išnaikinta, 
Pat’s Į miestus išbėgiojo.

Gerai klotus mums dalykai 
žmonės nieko nežinotu. 
Kad išnyktų "cicilikai” 
Arba rėkę jie sustotų.

"Saulės” namams vos paskyrėm 
Kelis tūkstančius rubliukų, 
"Cicilikai” tuoj patyrė;
Ištikruju tuoj padūko.

Rėkia: ”Jus tiesos neturit, 
Nes tos aukos žmonėms duotos!” 
Mat, ar suskiams rupi mokslas? 
Dar jų burnos nemazgotos.

Kas mums gali tą užginti. 
Kuomet aukos mus rankose?
O jus, suskiai, krepšių pinti, 
O ne rėkt visuos kraštuose!

Nevežininkas.

Tas jums ne špokai!...
Tūlas sodžiaus berniukas, 

besispaviedodams, tarpe ki
tų "didelių nuodėmių” pri
siminė kunigui apie tai. kad 
žinąs špokų lizdą ir nesyk! 
ji ėmusi pakusa išsiimti iš 
lizdo jaunus paukštelius.

— Tegul tave Dievas sau
go, vaikeli, nuo tokios min
ties — sako jam piktai kuni
gas. — Tai ”smerteinąs grie- 
kas!” Bet pasakyk man, 
vaikeli, kur ta lizdą tu apti
kai?

— Nagi, tenai, dvasiškas 
tėveli, sodne, dravėje tos di
džiosios kriaušės — atsako 
vaikinas.

— Na, gerai. Bet atsi
mink. ką tau pasakiau: ne
liesk paukštelių, nes Vieš
pats Dievas už tai tave sun
kiai nubaustų!

Vienok po išpažinčiai ber
niukas negalėjo iškęsti ir

Paliko vakaras.
(Iš tikro atsitikimo.).

Tūloj vietoj Lietuvoj b 
vo slapta 
Radosi 
skundė 
žaibas, 
vo "po 
rašė lik 
kurio laiko pašaukia 
ar 
išgauti liudijimą, jog 
buvo "Lietuviškas vakaras 
Išklausinėjo visus po vieną, 
bet pageidaujamo nieko iš 
jų neišgavo. Klausia pas
kutinį: "Na, tu. "starik," ar 
buvai ten?

"Stanikas 
nai.

Anstolis:— 0. ar ten bu
vo koks vakaras surengtas?

"Stanikas": — Kaip nu
ėjau da nebuvo vakaras, bet 
man ten bebūnant paliko 
vakaras; ir net naktis už
stojo.

Anstolis:— Pašol von. 
čiorny mužik!

Senis:— (nusisukęs,
eidamas) Jis mano, kad 
kvailesnis už jį.

i

i

tikro 
vietoj Lie 

sulošta spektaklis, 
sutvėrimas, kuris ap- 
policijai. Toji, kaip 
pribuvo, bet jau bu- 
visam". Tada su- 

_ .„nusius svečių. Po rie
ki juos 

■tolis ant "doproso,” kad 
ten

Buvau, po.

tu,

įs
as

i

Girdėjęs.

Bedievis ir kunigas.
Vienas bedievis užvedė di

skusijas su kunigu. Abudu 
smarkiai susikirto.

Bedievis: — Dievas išva
rė iš rojaus žmogų už už
drausto vaisiaus nuskyni- 
mą? Bet kam Dievas išva
rė iš rojaus gyvulius, kurie 
juk nieko prieš Dievą ne
nusidėjo. O tuo tarpu žiū
rėk. kunige, tas pavyzdin 
vežėjo arklys, stovi su sulin
kusiomis kojomis ir da tu
rės kelis metus sunkius 
žirnius vežti...

Kunigas: — Tu... tu!, 
dievil... kaip tu drįsti 
tikuoti Dievo darbus? 
gali užginčyti, kad 
nors arklvs nėra kada

Ilga nosis.
Kartą airis pabudo vidur

naktyj, manydamas, jog kas 
beldėsi. Kadangi kambaryj 

tuojaus leidosi bėgte prie Ii-;buvo visiškai tamsu, tai jis 
zdo. Kada atėjo ir ėmė pri- ■ 
sižiurėti, kaip senoji patai-; 
tė penėjo jauniklius, staiga 
pamatė ateinant iš tolo ku
nigą. Kad nepasirodyt ku
nigui, jog neišlaiko išpažin-j 
tyj padarytų prižadų, ber- v • f ■ • V • •“I— -K     }niukas kuogreičiausia su
kruto pasislėpti Į kviečius. 
Tuo taręu pasislėpęs žiuri, 
kad kunigas drožia stačiai 
prie dravės. Atėjęs įsirepe- 
čkeno medžian, įkišę ranką 
dravėn ir išsiėmęs po vieną 
špokiukus nutraukė vi
siems galvas ir susidėjo tar- 
bon.

Berniukas net nugėdo iš

Redakcijos atsakymai.
J. A. D. — ”Ka-ko,” ”V. 

L„” "Draugo” ir kitų tau- 
' tiškai-klerikališkai-kapita- 

listiškų lapų špaltos tik ir j 
mirga melais ir socijalistų' 
šmeižimais; mes mažai at
kreipiame į juos domos. Ži
note, neapsimoka uždyką 
tuos etikos skurdžius garsin
ti.

Jonui Kaupui.— Nesu
naudotas korespondene1' ’ 
ant kuriu nėra a 
pažymėta sugrąži 
dideliu ceremonijų 
me gurban. tad ga 
kad ir jūsų korespont 
ten pakliuvo. Visu 
kiek mums prisiunčia 
negalime sutalpinti.

Ilgavyžiui. — Ačiū, 
progos sunaudosime.

J. A. Jonušonui.— Į 
gūžini numeri straipsniukas 
susivėlino. Žiūrėsime, gal 
kiek vėliau ir rasime jam 
vietos.

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 
slinkimą ir nuplikusius
1 labai trumpą laiką, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst
2 centu.

L. J. PAULAUSKAS
(Barzdaskutys)

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

! Akušerka
kuonogrei- 
su pagalba 

sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampą už 

(26)

Į Pabaigusi kursą Womana Medical' 
College, Baltimore, Md.

į i Pasekmingai atlieka savo darbą ■ 
į; -įa stipins Į3dtvų ‘ouiApuipJ eud į i 
i "sokias rodąs ir pagelbą įvairiose y 
; į moterų ligose.

L

J. M ATH UH 
Geriausia* Lietuvi* 

SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 

užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviška 

užeiga.
J. MATHUS

342 Broadway, So. Boston, Mass

Or. B. 6. WERNICK
LUTUVUKAS D-BA8

Gydo visokias vyrų, moterų ir 

vaikų ligas; net ir chroniškas ligas
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.
Telefonas. (37)

259 Hannover st, Boston, Mm.

Nauji Raštai
ženyba ir žmogaus gyve

nimo siekinys; toj pat kny
gutėj ir Lytiškoji Etika, pa
rašė Barabošius, išleido 
"Laisvė.” Brooklyn. N. Y., 
(antra laida). Puslapių 48, 
kaina 15c. Perskaityt šitą 
knygelę naudinga kiekvie
nam.

Išvogimas iš Paviako 10 
kankinių, šita knygelė pa
rašyta sulyg M. E. Spirido- 
novo pasakojimo, kuris per
sirėdęs Į vyresnįjį policistą 
atliko svarbiausią rolę tų ka
linių išvogime. Knygelė ga
na Įdomi. Išleista "Laisvės,” 
Brooklyn, N. Y. Pusi. 48, 
kaina 20 c.

Lietuviškos Dainos, miš
riems balsams (kvartetams 
arba chorams), sutaisė Pet
rauskų Mikas, II sąsiuvinys. 
šitam sąsiuvinyje telpa Lie
tuvos hymnas "Lietuva, Tė
vynė musų” ir šios liaudies 
dainos: "Motu; 
"Sėjau rūtą," "Šu nakcelv 
ir "Oi tu. jieva."

kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS

6 Loring str, 
arti E ir 7 st.

I

<

Taipgi išvalom ir išprosinam vi

sokias Vyrų ir Moterų drapanas.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Alaus, Degtinės, 
ir Cigarų.
ir parankiausia 

lietuviams.
5

H

1741 W. 471h Street.

i

B

o per galybę

Klinikų!. Su guodone

Visose dalyse Amerikos f Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą: teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amarican Schoo! of Langne^cs

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
’s užlaiko gerą Restauraciją, vi- 
c. :os rųšies

Vyno
; liausią 

’eta

; ' i*. ■|Wc| ir 259 D Streets
1 ’TON, MASS.

F.
i Į SO. BOSTON, MASS-

Užlaiko genausį
Elip, Vyną, Likieriua ir 
kitokius gardžius gėrimus 

(o taipgi ir geriausio taha 
ko Cigarus.

I Meldžiame užeiti, o visados rasi 
gražų patarnavimą.

362 2nd st So. Bcston.

Keliaujantis Kriaučius
Siuvant visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS: Di|h||O 

Taipgi parduodam tavorus vardais kitiems nilUliv 

kostumieriškiems kriaučiams arba šiaipypatoms, kurie 
pareikalauja. Visokį tavora perkant pas mane galit 
.aut pigiau. Ašvažineju po Mass. ir Conn. valstija ir 
ant pareikalavimo pribun 4 visur.

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

motuše,”

Kaina 25 
Išleido Lietuviška Muzikos 
Konservatorija. 395 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass.

—

Daina Kalinio, sutaisė ir 
| išleido M. Alyta, 23 Cong- 
i ress avė., AVaterbury, Ct. 
Kaina 10 c., ant vieno lapo, 
žodžiai F. Vaičaičio, bet i 

į kompozitorius to nepažymi.

I 
ėjo abi rankas atkišęs prie- 
šakyn. Butą atvirų durų, 
kurios pateko tiesiok tarp 
airio atkištu ranku ir jis

f

gaut: DYKA! dvi įeras štuk3J 
ir Dideų Kataliog$ visokią ma- 
g-škų stuloj ir kitokiu visokių 
daiykų, kurių tu labai nori, o 
nežiną: kur jų gaut? Atsiųsk 
,vo pilnų ir aišku adresą ir ui 
centus stempų ?ėl uždengimo 

prisiuntimo kaštų, o męs taojaus 
tų Katalogą ir stekas tau nuslų- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. EaistsdSL GUcago, II!.

IRATEJO LINKSMAS PAVASARIS 
su kvepiančiu oru. kada ir žolynai džiaugiasi, sveikindami malonius sau
lės spindulius. Kiekvienas sveikas žmogus širdingai sveikina pavasari, 
>kaip 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 slogis ir silpnybės 
ligos, kaip žiemos įkūrus šaltis vis labiau naikins sveikatą, ir todėl malo
nus pavasaris neduos tau jokios linksmybes ik: 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 linksmvbė. ateitis ir laimė, tik sveikiems žydi.

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

GARBINGAS DAKTARE:—Apturėtas liekarstas vartojant vis ir 
vis sveikata ėjo geryn ir lengvyn nuo Jūsų tikrą galingų geru 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,

tik Philadelphijos M. 
3231 Emerald Avė.. Čhicago 1U.

augščiausio 
mokslo ir tikras liekarstas. pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis 

Sakalauskas,

p ?r/®* z
G. Kallaa 
Sacramento, Cal. Bos 729. Perry. N.Y.

Užtikrinant, kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 
Mes imam materiją iš gerųjų fir
mą ir primieruojam rūbą 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.

222 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21013.

ir 20 AMES ST 
MONTELLO, MASS.

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.

NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

'eigų nori, tad pasipirk

susikūlė nosi.
”Po plynių,”— tarė jis.— 

"tai pirmą kartą patyriau, 
jog maro nosis ilgesnė ir už 
rankas ’’

— Jurgi, kur tu dėsi savo 
pinigus, kaip tu numirsi?

— Aš paliksiu savo vai
kams.

— Bet jeigu tu vaiky vi
sai neturėsi?

— Na, tai bus anūkams.

CREST KENDŽIŲ

o ji niekad nepamirš jus, nes Ui 
kendžių gardumas priverčia jąlj] 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir Į 
visada Lowneys Crest Kendžių. UI 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
c’ųsk mums dolerį, o gausi vie- IĮ 
r.ą svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS |
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway.
So. Boston, Mass.

Sos 237. Olean. N. Y.
Nemažiau yra dėkingas už išgelbėjimą sveikatos nuo Įkirios ligos 

Juozas Galeskis, 22 Austin St., Norvvood, Mass., Mrs. D. Karaseviczienė, 
63 Bank St., New Britain, Conn., Mr. K. Olszewicze, 1444 Ross St., 
Camden, N. J. ir tūkstančiai kitu dėkavoja

PHILADELPHIA M. KLINIKAS KAD APSIIMA. TAI IR IŠGYDO! 
Geresniu faktų nieks negali reikalauti, ka užtiirtina dideles daugybes 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 tod^l, kad prie Phila. M. Kliniko yra net keliatas 
Profesijonališkti Daktarą 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 dėkavoja, 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 saužagystes, sėklos nubėgimo, nu
silpnėjimo, vidurių r.edirbimo, greito pailsimo, nerviškumo, silpno ir nu- 
mažėjusio kraujo, užkrečiamu slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inks
tų, silpnų plaučių, kosėjime. sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo, slogų, 
blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be operacijos, bet sii 
liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Taip-pat moteris nuo skausmingų 
mėnesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių VYRŲ ir 
MOTERŲ. Visada adresuok arba atsilankyk po šiuo adresu:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC,w alnut Street, Philade'phia. Pa. 
VALANDOS: r.uo 10 iš ryto iki 4 po piet. šventadieniais nuo 10 iki 3 vai. 
Utaminkais ir Pėtnvčiomis nuo 10 iš ryto iki 8val. vak. Reikalaukit nuo 
Kliniko dovanai ir skaitykit knygą “DAKTARAS”.

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

PARMOS, Geriausios FARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su 

BUDINKAIS, SODNAIS IR UŽSĖTAIS JAVAIS.
Farir.ų 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 apieiinkėje 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 KOLONUOS 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)

Jau nuo keliolikos metu Brook!yne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠK A 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS. kurios ūksiu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokiu apgaviku ir gydyti juos tikrai gererrEs ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai patikraingai gydančių -įgas. 
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

1 Kraujo Valytojas .......... .......... $1.00
1 Gyvasties Balsamas .... ................75c
Nervtj Stiprintojas........ 50c ir $1.00
Vaistas nuo vidurių ___ 50c. ir $1.00
Nuo kosulio.................... . 25c. ir 50c j
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. i r 50c Į
Skilvinės proškos........... .......... $1.00
Pizulkos dėl kenenu ... ............ 25c |
Nuo iralvos skaudėjimo ................25el
Nuo kojų nuospaudų ... . 10c. ir 25c j
Nuo dantų srėlimo.......... ................ 10c
Nuo peršalimo .............. .............. 25c Į
Plaukų stiprintojas........ . 25c.ir 50c Į
L.nimentas arba Evpelleris .... 25ci
Anr.tharynas plovimui .. ................25c į
Nuo kirmėlių.................. a 25c I

Dei išvarymo soliterio 
Dėl lytiškų ligų .. 
Nuo Reumatizmo 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis............
AntiseptRkas’muilas . 
Antiseptiška mostis .. 
Nuo dusulio.................
Proškos dėl dantų ... 
Nuo kosulio dei vaikų 
Kastor; ja dėl vaikų ... 
Nuo viduriavimo........
Kraujo Stiprintojas... 
Gumbo Lašai...........
Nuo plaukų ilimo. 
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

I

I

.. fe.oo 
50c. ir Sl.OC 
50c. ir Si.00 

a .... * ŽOC 
...... 50c 
...........25c 

.............25c 
...........50c 
...........25c 
.......... 25c 

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

50 c 
50c ir Ši 00
• •••••• 50c i 

10c *• •••••• A X.rV> 9

Specijali>ka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Tai? pat i5 Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydručios žolės, Sakais ir 1.1., kcklce 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
T?* Reikalaukite prLsiuntimo Katalogo su musę jfy-Suo!iu aprašymai** “V*

Kreipianuemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingo* 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuoiaus reikalaukite gvduolių, rašyoami »rb» 
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

i
J

c«ViNČAŠ J.
„ APTIEKORiUS

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y,

ANTON KIEDIS,
Peoples Statė Bank Bldg., Scottville, Michigan

MUSŲ NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NER»- 

KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų dovanoms supa- 

žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotų laiką mes duosi

me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 

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 — DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIA 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk Kas
dien, o sutaupysi pinigų. (17)

EXCELSIOR WATCH CO.
CHICAGO, ILLDEPT. 990.



. Keistas taatiečiii ir 
klerikalų žinojimas.

Gerbiami
Viengenčiai

Šiuomi pranešu kad 
aš esu lietuvys gerokai 
prasilavinęs

AKROBATAS, 
kur ųian teko būti, savo 
miklumu aš visados už- 
ganėdinu publiką. ■ 

/Todėl, kurie rengiate 
Koncertus, Teatrus arba 
taip .kokius, perstatymus 
praneškite man, o ture-: 
dams laiko noriai patar
nausiu. Sųsirašinėjant. 
rašikit šitokį adresą:
FR ANK BOROVSKY

15 Vorron St.
•r

E. Cambridge, Mass.

Nors yra įtariami žmonės 
kun. Žebrio nužudyme, bet da 
niekas nežino, ar jie ką nors 
bendro turėjo, su tuo atsi
tikimu. Išpradžios buvo la
bai .dąug rašyta apie Kiaų- 
lėną fr Bernardą Montvidą; 
druciausiu faktu buvo neva 
B* Alontvido išpažintis, kuri 
paskiri,' sųHg; ,Boston ? "Glo- 
įe* pranešimoj pasirodė - re
porterių. iš mislu. Jeigu re- 
porteriai išgalvojo: tokią 
^išpažintį,” menkesnius nie
kus jie gali išgalvot da leng
viau. Tik teįsme gali daly
kas paaišket labiau ir tik 
tuomet galima bus tarti sti
presnį žodį. Jeigu gi prieš 
įtariamuosius nebus tikrų I 
prirodymų ir jei teismas
nuoaus kaipo tikrus kalti- 1/^non rlon ninkus, mes vistiek nesaky- NOlcSpOlKienCljOS 

sime, jog tesmas buvo tei-i 
singas ir jog Kiaulėnas su Į 
Bernardu buvo tikri kalti-! 
įlinkai, nors jie du ir kleri-l 
kalų draugai buvo. Mes, į 
socijalistai, kovojame už Į 
teisvbe visiems ir už būvio . . , . . ,
pagerinimą dėl vsų darbi- ??iar^ n_ir darosi kas kart 
ninku, o ne vien tik socijali- ■2iauresne- 
stų. Todėl mes teisingai at- j Liaudies name progresy- 
sinešime ir į Bernardo Mon- j viškesnių žmonių yra ren-' 
tvido bylą. ~ Mes geidžiame, • giama prakalbos, diskusijos, 
kad teisybė išeitų į eikštę,* darbininkiški pašnekesiai ir < 
kad piktadariai butų suras- j užlaikoma mokykla, kas at- j 
ti, nes mes iš principo esameĮ Žagareiviams labai nepatin-| 
priešingi bile žmogaus gyva- į ka. Jie tą pirmeivių darbą 
sties atėmimui. Jeigu bent' bandė jau nesykį sustabdv- 

kada iš musų tarpo kao i *7 ,bet 
nors pasikėsintų ant kito 
gyvasties, mes su mielu no
ru prisipažintume, kad to- 
kis ir tokis žmogus prasižen
gė ir užsitarnauja bausmės. 
Visose sriovėse gali atsiras
ti prasižengėlių ir tos srio- 
vės neatsako už ypatiškus 
tūlų narių pasielgimus. Mes, 
tiesa, kaltiname šią tvarką, 
kuri gimdo prasižengėlius, 
ir kaltiname tuos, kas ją ap
gina, tarpe kurių yra kleri
kalai ir tautininkai. Į kun. 
Žebrio ir kitus atsitikimus 
mes da sykį pirštu parodo
me, kad musų priešai maty
tų, kas prie šios tvarkos da
rosi. Mes nurodome, kad 
net jų pačių žmonės atlieka 
biaurius darbus, kaip va kun. 
Šmidtas, kun. Macochas ir 
kiti. Jeigu Bernardas Mon- 
tvidas butų atrastas kaltu, 
tai ir čia mes norime paro
dyt, jog katalikų ir tauti
ninkų draugas pasielgė prie 
šios tvarkos taip, kaip prie 
socijalizmo nebus priežasties 
niekam elgtis. Bet kol da 
neturime jokių aiškumų, 
mes pranešame, jog jis yra 
įtariamas, bet nežinome, 
jis yra kaltas, ar ne.

Tuo tarpu tautininkai 
'‘Vienybės Lietuvninkų” 
klerikalai iš "Ka-ko”

MONTELLO, MASS. 
Klerikalai vis labiau užsi- 
puldinėja ant pirmeivių.

ar

iš 
ir 
ir

Draugo” (kitų nepatėmi- 
jau) tiesiog vadina Bernar
dą tikru žmogžudžiu. Jie, 
reikia tikėtis, nėra pusgal
viai ir žino, jog žmogaus ne
galima vadint žudiku, va
gim ir t.t. kol nėra prirody
ta, jog jis tikrai tokiu yra. 
Jis gali būti visai nekaltas 
ir gali būt kaltas —artima 
ateitis tai parodys. Bet jei 
musų tautininkai ir klerika
lai iš tūlų laikraščių tvirtina 
ir žino tikrai, jog jis yra 
kaltas, tuomet aiškus išve
dimas, kad jie turi labai ar
timus ryšius su juo. artime
snius negu kas gali tikėtis.

Mes visai nedrįstame tvir
tinti apie Bernardo Montvi- 
do kaltybę, kol dalykas ne- 
išaiškės. Tautininkai ir kle
rikalai drįsta ir taip aiškiai 
drožia, kad, rodos, geriau
sias informacijas turi. Tas 
mus ir verčia manyt, jog jie 
turi labai artimus ryšius su 
kun. Žebrio žudyste. Poli
cijai vertėtų atidžiai tėmyt 
jų redakcijas, kad sugavus 
tikrus žmogžudžius, jeigu 
jie jau tikrai žino, jog tai 
Dėtuvių darbas.

K. Stulpinas!

Įžagareivių neva "rezoliuci- 
Iją” nubalsavimui, kuri 20 
balsų gavo daugiau ir tapo 

' priimta.
Dabar toji "rezoliucija” 

i turės būt svarstoma mėne- 
! šiame Lietuvių Namo dr- 

, kur ga
lima laukti dar smarkesnės 

■ kovos.
Labai apgailėtina, kad vie

nybė musų tarpe kas sykis 
' vis labiau irsta. Butų geisti
na, kad sekančiame L. na
mo dr-jos susirinkime, kaip 

1 nors susitaikius. Tokie 
! vaidai yra labai kenksmingi 
; kultūriniam musų besiplėto- 
jimui. ‘ A. Vaitkus.

Kova tarpe vietos pirmei-j jos susirinkime^ 
jvių ir klerikalų eina viS|iįma laukti dar

; negalėjo, kadangi 
Liaudies namo Dr-ja yra ap- 
sistačiusi mažesnėmis drau
gijomis, nelyginant it kokia 
tvirtove. Kiekviena Lietu
vių dr-ja, prisidėjusi prie L. 
N. su $-50.00, turi tiesą turė
ti 3 atstovus ir svarstyti L. 
N. reikalus. Tokių dr-jų y- 
ra prie L. namo susispietę 7.

Dabar atžagareiviai, kad 
prasilaužti, kaip nors pro L. 
namo tvirtovę, štai kaip pa
darė.

Dviejų stipresnių dr-jų 
(šv. Roko ir Lietuvių Pilie
čių) vardu pasinaudodami 
(abi draugijos yra laisvos ir 
turi įtekmę visuomenėj), pa
skelbė mobilizaciją ir iškabi
nėję ant gatvių stulpų, krau
tuvėse ir k. skelbimus, su
šaukė tų 2 dr-jų susirinki
mą, niekam nieko iš dr-jų ne 
žinant. Visi nariai, ste
bėdamiesi kas čia atsitiko, 
suėjo susirinkiman (išviso 
apie -500). Atžagareiviai 
uolaus perskaitė, "rezoliu- 
pą” ir apskelbė karę soci- 
ilastams, buk L. L. Namas 
kriaudžiąs šv. Roko ir Lie

tuvių Piliečių draugijas, nes 
šv. Roko dr-ja turėdama 800 
narių, o Lietuvių Piliečių 
Draugija 300, teturi po 3 at
stovus, tuo tarpu LSS. 17 kp. 
ir Teatrališkas Ratelis esą 
po vienu čarteriu, o statą 6 
atstovus. Buk LSS. kuopa 
ir T. R. viską rengią ir nau- 
dojąsis svetaine, o šv. R. ir 
L. P. dr-jos niekad nieko ne
rengia. Reikią pastatyti 
nuo 50 narių po vieną ats
tovą, tada tik išgelbėsią L. 
namą nuo pavojaus. Mat no
rėtų užkirsti kelią pirmei
viškam veikimui. Anot jų 
— jeigu svetaine naudojasi 
ir rendą už ją moka, tai jau 
L. namui gręsia pavojus.

Susirinkime kilo smarki 
pirmeivių su atžagareiviais 
kova. Ginčai tęsėsi apie 2 
vai.

Klerikalams buvo smar
kiai uždrožta, kad šaukė su
sirinkimą ir grasino nariams 
bausme neturėdami jokio į- 
galiojimo ir teisės.

Pirmeivių svarbesnėms 
ypatoms nebuvo beduodama 
balso. Pirmininkas atkak
liai laikė atžagareivių pusę. 
Nuilsę nariai nubalsavo, kad 
daugiau balso niekam nebe- 
suteikt. Atžagaris pirmink., 
tuomi pasinaudodamas, žai
bo greitumu, nedavė nė su
formuluoti, paleido tą at-

DĖS MOINES, I0WA.
Draugijos teisių mindžioto- 

jas.
J. H. Alukonis neteisingai 

save teisina "Keleivio” N.16. 
r Vasario 7 d., kada šv. Jur
gio Dr-ja sužinojo, jog J. 
H. Alukonis priešais dr-jos 
nutarimą pasiuntė nuo dr- 
jos baliaus likusį pelną 
($46.00) į LGF., išrinko ma
ne ištirti priežastis dėlko P. 
J. Alukonis taip pasielgė. 
Taigi skaitau reikalingu pa
aiškinti štai ką. Sausio 3 
d. visų 3 dr-jų (Šv. Jurgio, 
L. Ukėsų ir L. S. ir Dūk., ku
rios turi bendrus LŠF. aukų 
rinkikus) buvo nutarta visą 
baliaus pelną pasiųsti į L. Š. 
F. per sek. T. Dundulį, taigi 
p. Alukonis pasiųsdamas 
tuos pinigus pasielgė netei- 
sotai sulaužydamas dr-jos 
nutarimą. Plakatus ir ki
tus pagarsinimus jis patsai 
rašė, tad jei ant plakatų bu
vo pagarsinta L. G. F. tai ir 
čia p. Alukoniui galima pri
mesti dr-jų nutarimo lau
žymą, jei buvo nutarta au
kas siųsti L. š. F., tad kokią 
teisę p. Alukonis turėjo gar
sinti plakatuose ir siųsti L. 

į G. F. žmonių sudėtas au- 
ikas? Gi jokios teisės. Vis
iką padarė sauvališkai.

J. Alukonis meluoja ir 
tame, buk šv. Jurgio dr-ja 
da gruodžio mėnesyj, 1914 
m. nutardama rengti balių 
jau paskyrusi baliaus pelną 
į LGF. Ir kaip negėda- 
taip meluoti!

Juk sausio 3 d. š.m. buvo 
susirinkimas (tuoj po ba
liui) ir dr-jos nariai nutarė 
visą baliaus pelną pasiųsti 
per T. Dundulį į L. š. F.

J. Alukonis buvo užklaus
tas laišku, kodėl taip netei
singai pasielgė? Gavome 
atsakymą: "Aš išradau, kad 
L. G. F. ir Aut. Fondas yra 
geriausi ir teisingiausi, o 
L. š. F. yra socijalistų Fon
das, o socijalistai yra 
vagis ir apgavikai.”

Ar bereikia didesnio sau- 
vališkumo! Dr-jos nutari
mą sulaužė, o "išrado" kokį 
tai savo Fondą ir tam pa
siuntė pinigus!

Keista, kodėl J. Alukonis 
dabar taip pasielgė, juk jis 
nesenai pats buvo pasiuntęs 
savo $5.00 į L. Š. F. Ar tik 
ne bus tai musų "etiškosios” 
spaudos pasekmė?

Ig. Kazlauckas.

visi

“Z IVIL E”
Vieną didžiausių ir įspdingiausių veikalų, S veiksmų ir 8 atidengimų 

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

Subatoj, 8 Gegužes [May i , 1915. 8 vai. vakare.
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

kampas E ir Silver Sts, '77.^7* South Boston, Mass.
ATEIKIT VISI PAMATYTI, KAIP LIETUVIAI SENOVEJE KARIAVO!

Sis paveikslas parodo gudų įsiveržimą Naujapilės pilin. Kada Liet. Kunigaikščio Karijoto kariumenės vadas — Porajus, kad išliuosuoti savo mylimąją 
Živilę iš kalėjimo, kur ji tapo savo tėvo įmesta, už tai, kad pamylėjo žemesnes kilties vyrą, atveda pilin gudus, Živile už išdavimą gudams pilies nuduria 
savo mylimą Parajų ir puolusi su lietuviais ant gūdy išveja atgal juos iš 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.S. 162 kuopos narius.
LSS. 162 KUOPOS VAIDINTOJAI.

KENOSHA, WIS.
Balandžio 18 d. šv. Petro 

svetainėje buvo surengtas 
vakaras. Vakarą surengė 
"Birutės” Dr-jos "Rankų 
dailės siuvinėjimo" narės.

Smagu buvo matyti išsta
tytus scenoje gražius rankų 
darbus; pačios merginos bu
vo pasirėdžiusios tautiniais 
rūbais.

Plakatuose buvo garsinta, 
kad bus "garsus kalbėtojai," 
bet jų nebuvo. Pasiganėdin- 
ta p. A. Kaminskienės paai
škinimais apie rankų dailę, 
deklamacijoms ir stygine 
(mandalinų, gitarų, bala
laikų) orchestra.

Įžanga buvo 25 c. Pelnas, 
garsinta, busiąs skyriamas 
Lietuvos sušelpimui.

K. Braževičius.
M’ILKES-BARRE, PA.
LSS. VII rajonui suren

gus maršrutą, balandžio' 19 
d. kalbėjo čionai drg. F. J. 
Bagočius. Jo tema buvo 
"Kas yra socijalizmas ir 
ko socijalistai nori.”

Kalbėjo labai gerai ir pu
blikai patiko. Žmonių bu
vo nelabai daug, rodos, men
kai tebuvo išgarsinta.

Juokinga, kaip vienas pa
rapijos kolektorius, ar raš
tininkas, gyrėsi, kad duo
siąs Bagočiui "didelį” klau
simą, bet kadangi nedrįso, 
tai kas tris minutes bėgo vis 
išsigert, dėl drąsos, ir taip 
besidrąsindamas pavargo, 
kad be sienos nė stovėt ne
galėjo. Taip tas "didelis” 
klausimas ir liko nepaklau
stas.

Beje, dvi sąvaiti pirmiau, 
klerikalai buvo parengę 
prakalbą apie socijalizmą. 
Kalbėjo klierikas J. Miliaus
kas. Bemeluodamas 
socijalizmą, pats save 
lojo prie sienos.

Anot jo:/Trumpai 
kius, tai socijalistai 
kad atimt turtus iš kapita
listų ir atiduot darbinin
kams. Socijalistai nori, kad 
darbininkai liktų kapitalis

tais, o kapitalistai eitų dirb
ti." Well,—turbut, ir tam- 
siaūsis zakristijonas to ne
sibaidytų, bet klierikas gy- 
riasi, kad tai didelis argu
mentas prieš socijalistus.

Pabaigęs kalbą pasakė, 
jog atsakinės ant klausimų, 
bet kada drg. K. D. norėjo 
duot klausimą, tai klierikas 
pašaukė jį ant pagrindų ir 
pradėjo klausinėti.

Kada pamatė, kad visgi 
gali publika išreikalaut, kad 
duotų paklaust, tai klierikas 
ir kunigai visa gerkle pra
dėjo šaukti biauriausiais žo
džiais, kokių gatviniai valka
tos gėdintųsi ištart.

Tai mat, kokiais argu
mentais kovoja prieš socija
listus.. Burdingonas.

Lleturiszkas D-ras M. Zisslmafl.
7 Parmenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu. 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R. 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

D-RAS ST. ANORZEJEWSH
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

apie 
prip-

pasa- 
nori,

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 

eraės, gal jau kur nors į kitą mies- 
ą persikėliai?

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

EOVARD DALY, savininkas 
18 8ioadway> S Bastsn, Mass.

Galite reikalaut ir per laiškus, 
o mes per ekspresą gyduoles at
siųsim.

25.000
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę štam
pą, o apturėsi didelį ir puikų katalo- 
sa. kuriame rasi visokių geriausią 
Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugy
bė kitokių Muzikališkų Instrumentu 
Istoriškų ir maldų knygų, kokių 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 koncer
tais, tuzinas 25c., penki tuzinai už 
1 dolerį.

W. S. Waidelis
112 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.

JAU ATĖJO PAVASARIS,
Visa gamta apsidengė žalumais ir kvepenčiais žie

dais. Ir tu sesute ir brolau.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ VEIDĄ, TAD NUSIPIRK 
ŠITĄ BAKSĄ GĖRYBIŲ, KURIAS VARTODAMI Į 
ĮGAUSIT SKAISTŲ, BALTAI-RAUDONĄ VEIDĄ!

O ne, da 
vis tia pat 
gyvenu, bet 
senia' tam 
krašte lan
daus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mos ir 
Wythe arą.

Dabar jis ten įtaisė visokius paran 
tumus ir gražius kambarius nakvy- 
įoms. Vasarą kambariai vėsus, c 
iiemą šilti. Todėl visiems gal. pa- 
art atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
191 Wythe avė, Brooklyn. N. Y. 

(21-5)

Medco Cucumber Cream. Naudin
ga veidui, kad vasarą nejdegintj 
saulė..........................................................50c.

Empress Riz Face Povvder. Pagra
žina veidą ir padaro skaistų, bal- 
tai-raudoną ............................... 50c.
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J. ANDRIUŠIS
Geriausia 

_ tuvys 

■"•77 k Fotografistas
■ Traukiu pa- 

L"veikslus cra- 
žiai 
nežiūrint

, / tumo oro. Ant :
kiekvieno tu- ; 
žino paveikslų : 

pridedam DOVANŲ vieną didelį.; 
Esant reikalui einam fotografuoti į ;

• č namus. Paveikslai artistiški!
J. ANDRIUŠIS

įį458 Broadvrsy, So Bo* ton, Mass

Pineapple Cream Soap. Padaro vei
dą labai- baltą ir šviesų .... 25c. 

Medco Cuticle Soap. Nugydo nuo 
veido visokius išbėrimus............ 25c.

Glycerine and Buttermilk Soap. Iš
gydo sutrukimą rankų, lupų ar
ba veido..............................................10c.

Trinola Soap. Išima plemus iš dra
bužių .................................................. 10c.

Dentifrice Tooth Soap. Dėl dantų 
mazgojimo, padaro labai baltus

dantis ir prašalina skausmą .. 25c. 
Princess Borated Powder. Išbars- 

ėius pančiakas, nusausina kojas _ 
ir prašalina skausmą ................ 15c.

Extract Perfume ............................. 50c.
Tar fos Shampooing. Padaro visus 

plaukus vienuodus ir švelnius 25c. 
Medco Shampoo Hair Tonic. Yra 

geriausi vaistai plaukams ir išė
mimui iš galvos pleiskenų. Jis 
sutvirtina plaukus ir pradeda 
augti ............................................... 50c.

Visi tie vaistai yra gvarantuojami ir 
užregistruoti VVashingtone su tikrais 
paliudymais, kad jie yra naudingi var
tojimui ir pagrąžina žmogaus išveiz- 
dą. PERKANT APTIEKOJE. TIK
RA JŲ KAINA $3.35. Bet aš esu jau 
ilgus metus Agentu tos dirbtuvės it 
kas užsakys tiesiog pas mane, prisių
siu už $150. su visu baksuku kaip 
parodo paveikslėlis.

Pinigus geriausiai siųst ”Money 
Order” arba registruotam laiške, už
rašydami žemiau padėtą mano adre
są

Jei tu nedirbi, ir norėtum būt agen
tu, tad rašyk man prsiųsdamas už 2c. 
štampą, aš duosiu patarimą, kaip 
likt agentu kur galima uždirbt nuo 
$3.00 iki $10.00 j dieną.

J. STANIS,
P. O. Box 233, Brockton, Mass.

f
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8 KELEIVIS

IS AMERIKOS.
CHICAGOJ STREIKUOJA 

34,000 DARBININKŲ.
Kapitalistų spauda nusis

kundžia, kad šįmet 1-ma ge
gužės diena buvo labai "ne
rami.” Tą dieną Chicagoj 
išėjo streikan dar 1,200 gele
žies darbininkų, kas išviso 
padarė tame mieste 34,000 
streikuojančių žmonių.

Išviso dabar Chicagoj 
Streikuoja 16,000 namų sta
tytojų. 5,000 dirbtuvėse 
dirbančių dailydžių, 10,400 
tepliorių, dekoratorių ir po- 
pieruotojų, 1,200 statymo 
geležies darbininkų ir 800 
tekintojų. Iš prežasties ši-1 
to streiko 150,000 ir kitų 
darbininkų statymo pramo
nėj negali dirbti.

Streikuojantie darbinin
kai reikalauja daugiau al
gos. _______

KRITO 6,000 KANA. 
DIEčIŲ.

Kanada yra Anglijos ko- 
lionija, todėl 30,000 karei
vių ir iš Kanados išvažiavo i 
Europon kariauti po Angli
jos vėliava. Kada vokiečiai 
anądien buvo padarę ant są
jungininkų smarkų užpuoli
mą Ypro apielinkėj, Belgi
joj, tai pirmutinėn eilėn 
prieš vokiečius pastatyta 
tuos kanadiečius. Vokiečių 
atakos, kaip parastai, buvo 
labai smarkios ir dabar pa
sirodo, kad per šitas atakas 
krito 6,000 kanadiečių. Jie 
buvo kaip ir uždanga an
glams. Vokiečiai sakosi pa- 1 
ėmę 1,000 kanadiečių nelais
vėn.

• Sugavo hotelyje kunigf su

Vietines Žinios c^e5^ b.
------  kos sugautas kunigas su 

mergina. Jis buvo paėmęs 
tenai kambarį su lova ir 
knygoje užsirašęs kaipo 
"vyras su pačia.” Vardą ir 
pavardę buvo padavęs vi
sai svetimą. Teisme "dvasi
škas tėvelis” teisinasi, kad 
jis buvo nuėjęs tenai tyčia, 
kad persitikrinus, ar nėra 
tame hotelyje kokių nedory
bių. Doros apgynėjas!

Uždarė 22 saliunu už 
"fundijimą."

Pereitoj subatoj Bostone 
ir jo priemiesčiuose uždary
ta 22 saliunu už tai, kad juos 
sugavo "fundijant” savo 
"kostumieriams,” kas įsta
tymais yra uždrausta. Visi 
uždarytų saliunų savininkai 
patraukti teisman.

LAWRENCE’O LIETU
VIAMS PRANEŠIMAS.
Šuomi pranešam tiems 

savo skaitytojams, kurie 
pirkdavosi "Keleivį” p. A. 
Ramanausko krautuvėje, 
jog nuo šio laiko p. Rama
nauskui "Keleivio” parda
vinėjimui daugiau nebesiun- 
tinėsime.

Visi "Keleivio” mylėtojai 
galėsite "Keleivį" nusipirkti 
pavieniais numeriais pas: 
Jul. Kievą, 30 Short st., ar
ba pas: Jer. Bulauką, 165 
West st., Lawrence, Mass.

"Keleivio” Adm-ja.

IŠRADIMAS PRIEŠ NUO
DINGAS BOMBAS.

Vėliausios žinios iš Pary
žiaus sako, kad vokiečiai vis 
dar nesiliauja vartoję nuo
dingas bombas, bet francu- 
zai išrado jau būdą, kuris 
padaro tuos nuodus neken
ksmingais. Šitas išradimas 
pritaikyta jau francuzų ir 
belgų apkasuose.

PARDAVINĖJO "LAIMĖS 
AKMENIS.”

Bostone tapo pasodintas 
9 mėnesiams kalėj iman tū
las kapitonas Kand, kuris 
apgaudinėdavo žmones par
davinėdamas "laimės” ak
menis.

Darbininkų šventę 
praleidus.

Kad lietuvių darbininkų 
susipratimas kas met žy- 
miak'pakįla, tai aiškiai liu
dija* ir šįmetinė darbininkų 
šventė 1-ma Gegužės.

Šįmet Gegužinės šventės 
apvaikščiojime dalyvavo jau 
3 So. Bostono lietuvių dr- 
jos (Vytauto, Dūk. ir Sūnų 
ir LSS. 60 kp.)

7 vaL vakare, minia lie
tuvių darbininkų (apie 400- 
500 ypatų) nuo Socijalistų 
svetainės, griežiant Vytau
to Benui, numaršavo į Bos
toną. Čia susivienijo su lat
viais ir žygiavo į Lorimer 
salę.

Nežiūrint į kapitalistų į- 
status draudžiančius raudo
ną vėliavą, ore užplevėsąyo 
virš galvų tūkstantinės mi
nios pora raudonų socijalis- 
tiškų vėliavų; 2 benai (lat
vių ir lietuvių) griausmin
gai griežė "Marseljietę" ir 
kitus revolucijoniškus mar

aus.
Po demonstracijai di

džiausioj Lorimer salėje, 
Bostone, susirinko devvniu 
tautų (anglų, airių, žydų, 
lenkų, rusų, italų ir Lt.) apie 
7,000 publikos. Minėtos visos 
tautos turėjo bendrus an
glus kalbėtojus.

Lietuviai turėjo vieni .at
skirą salę. Lietuviams kar
štą prakalbą pasakė drg. St. 
Michelsonas; aiškino plačiai 
Gegužinės darbininkų šven
tės reikšmę, nurodydamas, 
jog ši šventė yra protestu 
kapitalistams prieš tironiš
ką darbo žmonių išnaudoji
mą. Publika kalba liko gi
liai sujudinta.

Pabaigoje kalbėjo drg. 
Augunas iš Brooklyno; ji
sai karštai kvietė darbinin
kus prie solidariškumo, dar
bininkiškos vienybės ir mei
lės.

Gražiai sudainavo "Lais
vės” ir "Birutės Kanklių" 
chorai ir paskui vienas 
"Laisvės" choras, keletą re
voliucijos ir liaudies dainų.

j;-ii... m Reporteris.

Ateiviai pakėlė prieplaukoj 
riaušes.

Pereitoj sąvaitėj Bostono 
prieplaukon atėjo iš Italijos 
laivas su ateiviais. Keli a- 
teiviai pasisakė turi čia jau 
paskirtą sau darbą ir todėl 

i buvo sulaikyti deportavi- 
! mui, kaipo kontraktuoti 
i darbininkai, kokių imigra- 
; ei jos Įstatymai čionai neilei- 
! džia. Sulaikytų draugai 
| tuojaus pakėlė riaušes ir už- 
| puolė prieplaukos valdinin- ! 
kus. Y’pač pasirodė smar- : 
kios italų moteris. Jos pris- 

j pyrė d-rą RiemerĮ prie šie- ;

Vaidino "Legališkus 
žmogžudžius.”

Roxbury, Mass. — Balan
džio 29 d. Latvių Tautiško 
namo Dr-ja surengė vaidini
mą ir šokius. Brightono so
či jalistų kp. nariai statė sce
noj tragediją "Legališki 
žmogžudžiai.”

Atvaizdinta vidutiniškai, 
tik reikėjo daugiau gyvumo. 
Kas labiausia, — kiti nemo
kėjo savo rolių, tas gadino 
efektą. Paskui, vadovau
jant A. B. Simonavičiui, 
Cambridge’iaus "Laisvės” 
choras sudainavo keliatą 
dainų. Dainos pavyko.

Publikos atsilankė mažai; 
sykiu su vaidintojais ir gies
mininkais buvo apie pusant
ro šimto. Įžanga 35c. Tu
riu pažymėti, kad vakaro 
pirmininkas lyg ko nusigan
dęs, (ar gal kalbėt negalįs) 
nė nepasakė kas rengia tą 
vakarą. Pasirodė ant pag
rindų ir patyloms pats 
sau pramurmėjo latviškai ir 
vėl išnyko. Žmonės ėmė 
juokties. Netrukus vėl pa
sirodo ant pagrindų ir sako: 
"Matau, lietuviai nori lietu
viškai, taigi dabar pasaky
siu lietuviškai.” Bet nieko 
nepasakė. Buvo Įduotas pa
skelbti "Živilės” apgarsni- 
nimas, bet ir apie tai užtylė
jo. lėlius.

(

Numalšino riaušes ir tapo 
įleistas Amerikon.

Italas Giovani Magni, ku
ris buvo Bostono prieplau
koj sulaikytas, dėlko jo san- 
keliauninkai buvo pakėlę 
riaušes, padėjo policijai tas 
riaušes numalšinti ir tapo 
Įleistas Amerikon. Kilus 
riaušėms, jisai atsistojo 
prieš italus ir sako prigim
toj kalboj išrėžęs jiems pra
kalbą, kad jie nusiramintų. 
Už 10 minutų po tų riaušių 
atėjo iš Washingtono Įsaky-

nos ir tas turėjo gintis sa- mas, kad Magni butų depor- 
vo kumsciomis, kaip tik mo
kėjo. Paskui pribuvo poli
cija ir Įsikarščiavusius atei
vius tuojaus numalšino.

GEN. VILLA PERŠAU
TAS.

Washingtone gauta 4 ge
gužės žinia, kad Meksikoj li
kos peršautas pagarsėjęs 
revoliucijonierių generolas 
Vilią. JĮ peršovęs jo paties 
pulkininkas Olivos — suva
ręs dvi kulipkas. Olivas bu
vo tuojaus užmuštas.

GAVO UŽSAKYMĄ ANT 
1,000,000 ŠAUTUVŲ.

New Yorko žinių biuras 
praneša, kad Westinghouse 
Electric & Manufacturing 
Co. gavo iš Europos užsaky
mą ant milijono šautuvų.

POLICIJA KONFISKAVO 
DAUG DEGTINĖS.

Brockton, Mass.— Polici
ja padarė čia kratą keliose 
aptiekose ir keturiose vieto
se konfiskavo daug degti
nės. Dabar rehgiasi pada
ryt ablavą ant s'aptų lietu
viškų gertuvių.

Plėšikas kaipo kasierius.
Pereitoj subatoj Bostone 

Ibuvo šitoks atsitikimas. Į 
gėrimų krautuvę, 159 Wash- 
ington st., Įnėjo plėšikas ir 
atkišęs revolverį nusivarė 
klerką Į skiepą ir užrakino 
jį tenai. Paskui sugrižo ant 
viršaus ir iškraustė kasą. 
Tuo tarpu Įėjo žmogus nu
sipirkti degtinės ir padavė 
S10.00. Plėšikas padavė 
jam degtinę, išmainė pini
gus ir atidavė likusius. Pas
kui Įnėjo kitas žmogus, pas
kui atėjo keturi ir visiems 
plėšikas patarnavo ir išmai
nė pinigus, kaip tikras ka
sierius. Susirinkęs išviso 
apie $60 paskui išdūmė ir 
dingo.

Utarninke Bostono prie
plaukon atėjo iš Anglijos 
du garlaiviai.

Netoli Wakefieldo ant 
farmos atrasta nušauti M. 
Strumpfman ir jo sesuo.

I

. tuotas, kaipo kontraktuo- 
, tas darbininkas. Bet Bos

tono valdyba mušė Washin- 
igtonan kitą telegramą, kad 
Magni pasirodo esąs... ge
ras žmogus, nes riaušes mo
ka malšinti. Washingtonui 
tas patiko ir jisai liepė Mag- 

| ni Įleisti. —
LSS. VI Mass. rajono Kon

ferencija.
Cambridge, Mass.— LSS. 

VI Mass. rajono XVII kon
ferencija Įvyks gegužės 16 
d. š.m. svetainėje Burleigh 

:st., Cambridge, Mass., 9:30 
vai. iš ryto.

Po konferencijai 7 vai. 
; vakare bus koncertas ir pra
kalbos. Bus vaidinama vie
naveiksmis veikalėlis "Aly- 

ivos žydi” ir dainuos "Lais- 
j vės” choras.

Prieš konferenciją, t. y. 
[gegužės 15 d., LSS. 71 kp. 
[ statys scenoje 3 veiksmų 
[dramą "Kas nuveiks." Po 
; vaidinimui šokiai. Vaidi
nama bus Institute salėje, 
277 Cambridge str., 7:30 va
landą vakare. Vakaro pel
nas skyriamas rajono nau
dai. B. A. S.

Lietuviai, atkreipkite do- 
mą.

So. Bostone "Raudonoji 
sąvaitė” tebesitęsia. Soci
jalistų salėje bus paskaitos 
ir prakalbos šiais vakarais:

5 gegužės — drg. VI. Du- 
behdrio paskaita temoje: 
"Socijalizmas ir darbinin- 
kiškasai klausima-^"

6 gegužės — "Keleivio*' 
leidėjo, J. G. Gegužio, pra
kalba.

7 gegužės — drg. N. Jo- 
nuškos paskaita temoje: 
"Meilė.”

8 gegužės — LSS. 162 kp. 
didžiausis Lietuvių svetai
nėje vaidinimas. Bus sulo
šta senai garsinamas ir visų 
laukiamas veikalas "Živilė.” 
Tą veikalą visi, visi kas tik 
myli scenos dailę, turėtų pa
matyti.

9 gegužės — socijalistų 
svetainėje koncertas, bus 
sulošta pilna sveiko humoro 
komedija: "Vienas iš musų 
turi apsivesti."

Cambridge’iaus 5 draugi
jos nedėlioj, gegužės 9 d. i 
rengia dideles prakalbas ap
kalbėjimui Lietuvos reika
lų ir jos šelpimo. Rhodes 
Hali salėje, 40 Prospect str., 
2 vai. po pietų, kalbės St. 
Michelsonas ir kiti kalbėto
jai.

D-ro Matulaičio paskaita.
Pereitos nedėlios vakare 

lietuvių socijalistų svetainėj 
d-ras F. Matulaitis, kuris 
nesenai sugrįžo iš New Yor
ko, turėjo paskaitą apie 
sveikatos užlaikymą. Pas
kaita buvo gyva, pamoki
nanti ir lengvai supranta
ma. Smagu, kad Bostono 
lietuviai vėl susilaukė savo 
daktaro — jis netik gydo, 
bet atlieka da ir apšvietos 
darbą musų visuomenei.

M. M. Plepis. ;

Gyvenimui kambarį 
išrandavojame su visais pa
togumais (valgis, maudynė, 
šiltas ir šaltas vanduo). Pa
matyt galima bile laiku.

M. Sudymt, (19)
122 F str., So. Boston.

D. L. K. Vyta*t* B«m 
MUZIKOS MOKYKLA

Mokina ant visokių instrumentų, 
Panedėliaiz, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 6 vai vakare. Norintieji pa
simokyti muzikos ir prigulti prie 
beno atailankykit šiuo adresu (19) 
339 BROADVAY, SO. BOSTON.

Bena Komitetas.

J. VALEIKA

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

KNYGOS4h.li X kJKzkJ saulijs įvairius nuotikius, tai par-

SO. BOSTON, MASS.
Ramus gyvenimas. 9-nių kamba

rių namas, apmokesčiuotas ant 1,100 
dolerių parsiduoda už 800 dol. 200 
dol. įmokėt, kitkas ant lengvų išmo- 
kesčių. Atsišaukit šiuo adresu:
66 King st., Dorchester, Mass.

TeL: Dorchester 1585-2. (19)

Mokslas Muzikos prasidėjo

Mokintis gali kiekvienas
Bus mokinama: dainavimo, teori

jos muzikos, kompozicijos, piano, 

smuikos, čellos ir kitų muzikos in

strumentų.

Dainavimo ar kompozicijos lekci

jos, — už dešimt lekcijų — 10 dol. 

Už smuiką, 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:

BROADWAY, SO. BOSTON. 

Room No. 1,

Direktorius M. Petrauskas.

"KELEIVIO” SPAUDOS

8Mm balsai. J. B. Snubtoriauz 
aiH*. Knyga dideli sa grąžiau pa- 
veilulai*, popiet* ir epauda graži, 
poezija afinaati......................  7fc
T* pati kajrga gražiai* apdar. 1.00

Dievo žmogus. Tatai užimanti* ir 
aaudiima* p* p*** irAjiw y dar-

Maiatai gyuiafmn ..................... llc

Amerikonižko* Veetavd*. Dvieju ak
ta komedija, ppjuokenti amerikie- 
tal lietuviu veetuvea. Juokiag* ir 
lengva perstatymui ..................... 10c

Dulko žmogui reikia gari ir 
Parėta D-ras X G-mua 
kayg* kiekvienam ........

Kurgi ta* viską* nyksta? Pagal K. 
Kantakį pareit Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuri* nori pla
čiau suprasti dabartinį suridima 
ruikiti) ta tayg» perekaityti .. ldc

leimyniikas lietavta gyvenimas Jui- 
kevMtau* dainose, Jei nori žinot 
kaip senovij lietuviai gyveno, tai 
perskaityk iit* knygą. Ii jos dasi- 
zinosi, kada musų prativiai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motino* parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turidavo dau
gelį pačių, o žmonos po keli* vy
rus. Letai užimanti knyga. Su pa
veikslais ........................................... 35c
Ta pati apdaryta......................... 50c

Nihilistai arta užmušimas earoAlek- 
sandro n. 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 ją 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 civilizavo- 

st Kiekvienas turėtų ją perskaity

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

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie- 
a čiu. Aiškiai išguldyti piuetystės 
įstatymai, su reikalingai* klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la- j 
tai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
popieras ......................................... ir, J

Džian Baubos Spyčiai ir kitos 
Daugiau juoku nagu aaliune 
Jai nori gardžiai pasijuokt, tad an- 
aipirk t* knygą.............................. M*

Alkoholis ir kūdikiai Kas yra arba 
tikisi būti kūdikiu tavais, būtinai 
turėtu perskaityti šitą knygute— 

Byla Detroit’o Katalikų su SorijaH- 

stais. Knygelėj atspausdinta visa* 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau

rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais. .................................................................................28a

Lengvas būdas išmokt angliškai M 
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, pa* 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika .............................................................................28*
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D-RAS F. MATULAITIS 
Sugrįžo Bostonan.

Šiomis dienomis Bosto
nan sugrįžo gerai žinomas 
dr-as F. Matulaitis, kuris 
praktikavo New York Post 
Graduate Hospitalyj 6 mė
nesius.

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- 

jte 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 
gal|^ kreipties prie savo; 
daktaro.

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA 
Siuva Visokius Rubus pagal 
naujausias madas. Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer

gina ir moteris, kuri nori turėt gra
žų vasarinį aprėdalą. lai atsilanko

■ pas mane. Bus pilnai užganėdinta. 
Siuvu ir vyriškus drabužius.

Adresas:
' 217a D Str., So. Boston, Mass.

Niežtanti išbėrimai,
kaipo tai: niežai, šašai, dedervinės, 
tupu užsinuodijimas. “salt rheum”, 
kie pučkeliai ir vasariniai išbėrimai 
tų būti tepti su

Severa’s

pars- 
viso- 
turė-

Skin Ointment
(Severos Odine Mosčia), kurios rami
nanti įtekmė apmalšina skaudų jausmą 
ir gydo viršminėtus nesmagumus. Ne- 
kuriuose atsitikimuose SEVERA’S ME- 
DICATED SKIN SOAP (Severos Gy
dantis Odinis Muilas), sutrumpina ižgi- 
jimo laiką, nes užlaiko odą švariame 
padėjime, kas ir paskubina išgijimą.

Persitikrinimui perskaityk Ji laišką:

Sarai** OSinS Kartis *0 centą
Severe* Gydantis Odinis Muitas 28 centas

W. F. Severą Co.,

LEIDĘS IR VYRAI-KYP KVAIT!

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyciai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Daugiau juokų, negu saliune alaus

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

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

relg ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:] i

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

»eiomoioicwmc)iomioiorwTxyr^

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

Iibčrinai išnyk*
‘‘Šiuomi pranešu, kad 

Severos Odinė Mostis 
yra puikus vaistas nuo 
įvairių odinių išbėri
mų. Aš kalbu iš paty
rimo. Mano vaikas, me
tus atgal, kentėjo nuo 
odos išbėrimo ir nors 
gydytojams mokėjau di
delius pinigus, bet nie
kas negelbėjo. Užtėmy- 
jęs laikraštyje pagarsi
nimą Severos Odinės 
Mosties, pasiryžau pa
mėginti. Pasekmės bu
vo geros ir aš tapau 
užganėdintas, nes su
vartojus tris plėčkutes, 
išbėrimai išnyko.”

Albert Skrabalak,
141 Walnut St., 
Binghamton, N. Y.

»

Kiekvienas, kuris ken
čia nuo užkietėjimo, 
turėtų vartoti SEVE
RĄ* S TABLAJL Ta
tai yra puikus cukri
nis liuosuotojus vai
kams ir suaugusiems. 
K aš t. 10 ir 15 centus.

Pirkdami gyduoles, 
reikalaukite vien Seve
ros ir neimkite jokių 
užvaduotojų. Jei nega
lėtumėt ganti Severos 
gyduolių savo apielin- 
kėje, tai rašykite pas

BOSTONE IR VISQJE 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
Periamos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

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

f*
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų 

jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinti, 
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. ĮFj*9- i |

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

S0. BOSTON, MASS.
vI




