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kita gi didžiuoju geležinke
liu iš Revelio per Narvą.

Butų juokų, jeigu vokie
čiai paimtų Mikę nelaisvėn.

Konstantinopoliu ir

menė likos išvaryta iš to 
miesto su dideliais nuosto
liais.

jos” buvo kartu su laivinin-

I I

ryje sprogo. Laivas likos 
perplėštas pusiau ir tu jaus 
paskendo.

dinimą. Mat ant ’Lusitani-. Konstantinopolis gavo pa-' 
jos” važiavo daug Amerikos ragauti karės. 'Sakoma, 
milijonierių ir vienas iš jų, kad trįs rusų lakūnai, paki-
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Liepojus paimtas. Vokiečiai paskandino “Lusitanią” su 1,502 pasažieriais
Paėmę Liepojų vokiečiai taiko į Rygą; jie gali paimt ir Petrogradą. Kauno gubernija beveik visa jau užimta. Geležinkelis 

tarp Vilniaus ir Sziaulių išardytas. Galicijoj caras biauriai sumuštas, bet ir kaizeris su Austrija neteko 60 tūkstančių kareivių. 
Prie Dardanelių krito 45 tūkstančiai turkų. Konstantinopolis dega. Italija sutraukė Austrijos pasienyje didelę armiją

Iš karės lauko
VOKIEČIAI PAĖMĖ 

LIEPOJŲ.
Iš Berlyno oficialliai pra

nešama, kad 7 gegužės vo
kiečiai paėmė Liepojaus 
miestą, kur suėmė 1,600 ca
ro kareivių, 18 kanuolių ir 
4 kulkasvaidžius. Liepojus 
buvo užpultas nuo sausže- 
jnio ir nuo jūrių. Rusų ka- 
liumenės tenai buvo ne- 
pug ir mušys traukėsi neil- 
lii.
I Petrogradas šitą žinią pa

tvirtina, sakydamas: "Va
kar (7 gegužės) vakare po 
neilgo mūšio su neskaitlin
ga vietine musų kariumene 
vokiečiai užėmė Liepojų. Jų 
laivynas veikė išvien “ 
sausžemio armija.”

Rusų pranešime sakoma, 
kad vienas vokiečių laivas 
žuvo prie Liepojaus nuo ru
sų minos.

Liepojaus paėmimas pa
rodo, kad vokiečių pirmyn 
ėjimas Baltijos pajūriu, nė
ra sulaikytas, kaip Petro
gradas tvirtino, ir kad ru
sams gresia didelis pavojus. 
Paėmę Liepoją vokiečiai da
bar atidarė sau tiesų kelią 
iš Vokietijos jūrėmis į Pa- 
baltiios kraštą ir Lietuvą. 
Per Liepoją jie dabar gali 
gauti sustiprinimų ir gink
lų savo armijai; Liepojuje 
jie dabar Įgyjo savo laivy
nams stovyklą ir Liepojus 
jiems tarnaus dabar kaipo 
atsispyrimo vieta. Į Liepo
ją atsispirdami jie dabar 
galės eiti da toliaus ir ru
sams jau nelengva bus su
laikai juos.

Beto, Liepojus yra tur
tingas miestas fabrikomis 
ir turi didelę vertę pirklybai 
su Daniia.«/

Nuo Liepojaus nebetoli 
jau Ryga. Sakoma, kad ant 
Rygos dabar vokiečiai ir 
žengs. Ryga stori abiem 
Dauguvos pusėm, 10 vars
tų nuo Baltijos juros. Prie 
Dauguvos intakos jūron 
yra tvirtovė Ust-Dvinsk. 
Bet vokiečių laivynas tikisi 
tą tvirtovę lengvai sutru
pinti. Tuo tarpu gi Rygos 
miestą užims vokiečių saus
žemio kariumenė.

Lusitania,” kurią vokiečiai paskandino su 1502 žmonėmis.

Paveik’ėlis parcdo skęstantį Cunard linijos garlaivi “Lusitarną.” kurią 7 Gegužes paskandino vokiečių submarinas.

D ĮDĖLIS MUŠYS FRAN- 
CUZIJOJ.

Paskandinimas "Lusita- 
nijos” nukreipė laikraščių 
domą nuo karės lauko, kaip 
kad tenai nebūtų nieko 
svarbaus. Kuomea laikraš
čiai rašo apie ”Lusitaniją,” 
kaip apie svarbiausi nuoti- 
kį, Francuzijoj tuo tarpu 
eina baisus musys. Tarp 
Arras ir Lille francuzai su 
anglais užpuolė vokiečius 
visu frontu ir prasidėjo bai
si skerdynė. Vokiečiai sa
ko, kad sąjungininkai gavo 
čionai 4 korpusus (apie 
200,000) naujų kareivių, ku
rie susideda daugiausia iš 
juodveidžių ir kitokių Afri
kos ir Azijos veislių.

Paryžius apie šitą mūšį 
sako: ”Musų pasisekimas 
auga. Iki šios dienos (10 
gegužės) 3-čiai valandai 
mes paėmėm daugiau kaip 
2,000 vokiečių, tame skai
čiuje 40 oficierių ir vieną 
pulkininką. Per paskutines 
dvi dienas mes paėmėm 10 
kanuolių, 15 kulkasvaidžių 
ir daug kitokių karės įtai
sų.”

APIE PANEVĖŽĮ, BAI
SOGALĄ IR RASEI- 
NIUS EINA MŪŠIAI.

Iš Petrogrado atėjo ži
nių, kad Į pietus nuo Min
taujos rusai pradėjo ant vo
kiečių užpuolimą. Dabar, 
mūšiai eina apie Panevėžį, i 
Baisogalą ir Raseinius. Tai
gi pasirodo, kad vokiečiai

GALICIJOJE PAĖMĖ 
70,000 RUSŲ.

Galicijoj rusų armija po 
gen. Kormilovo vadovyste 
buvo biauriai sumušta ir 
dabar vis persekiojama. 
Berlyno pranešimas 8 gegu
žės sako: ”Musų generolo

met vokiečiai šūkauja apie 
paėmimą nelaisvėn 80,000 
rusų, bet apie savo nuosto
lius užtyli, tai rusai prane
ša, kad austrų ir vokiečių 
taipgi 60,000 krito nuo 1 iki 
7 gegužės. Jie darė ant ru
sų užpuolimus labai suglau- 
saomis eilėmis ir ėjo per at
viras vietas, todėl rusų- ar-

PETROGRADAS PAVO
JUJE.

Vokiečiai gali paimt net 
ir Petrogradą. Taip sako 
pats generalis rusų štabas. 
Jei tik jiems pasiseks išvys- 
tyt savo veikimą nuo Lie- 
pojaus iki Dorpato, Mintau
jos ir Rygos, tąi jie šaus Į 
Petrogradą, sako' generalis 
rusų štabas.

Į Petrogradą vokiečiai 
žengsią dviem keliais. Vie
na jų srovė nuo Karaliau
čiaus ir Insterburgo trauks 
per Virbaliu, Kauną,.Dina- 
burgą (Dvinską) ir Pskovą,

Į
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Mackenseno armija vejasi j 
sumuštus rusus vis toliau.;
Pirmutinės musų eilės prie- tilerijos ugnis juos kirto 
ša besivydamos apie Krosno 
perėjo jau Visloką (upę).

” Veikiant suvienytoms 
gi pasirodo, kad vokiečiai i musų (vokiečių ir austrų) 
baigia užimti jau riša Kau- j armijoms, didelės rusų spė- 
no gubernija, jeigu jie pa- kos buvo atkirstos ir arba 

- išmuštos, arba paimtos ne
laisvėn. Šitokiu budu Gali
cijos arenoj nuo pradžios 
šio mėnesio mes jau paė
mėm 70,000 rusų nelaisvėn.

i Beto, mes atėmėm nuo jų 
į 38 kanuoles, tų tarpe 9 sun- 
įkaus kalibro. '

Petrogradas nors ir nesa- 
i ko, kad jo nuostoliai buvo 
tokie baisus, bet visgi jis 

o apie Mintaują suėmė 1,700 prisipažįsta, kad jie buvo 
"sunkus.” Jisai sako: "Be
sitraukiant mums (rusams) 
linkui Dūkios, didelės prie
šo spėkos užėmė kelius ir 
iš visų pusių apsupo musų 
58-tą diviziją. Bet nežiū
rint to, gen. Kormilovui va
dovaujant, jai pasisekė prą- 
sikirsti sau kelias ir, nors 
su sunkiais nuostoliais, su- 
sivienyt su savo korpusu.” •

KRITO 60.000 VOKIEČIŲ 
IR AUSTRŲ.

Pasirodo,, kad ,.ą.ustre-w 
kiečių pergalė GajicijojąG 
riejo ne visai pigiai. rr " ‘

PAĖMĖ 1,700 RUSŲ PRIE 
MINTAUJOS.

Generalis vokiečių štabas 
3 gegužės praneša, kad pe
reitoj nedėlioj, giliau į Kur- 
liandi.ją rusus besivydami, 
vokiečiai paėmė dar 4 rusų 
arniotas ir 4 kulkasvaidžius,

kareivių, kas išviso sudaro 
jau paimtu nelaisvėn rusu 
3,200.

VISAS PASAULIS PRIEŠ | 
VOKIETIJĄ.

Visas pasaulis sukilo 
prieš Vokietiją už paskan
dinimą ”Lusitanio” su 1,400 
nekaltų žmonių. Visų šalių 
spauda išreiškia didiausį 
pasibiaurėjimą. Amerikos 
laikraščiai piešia kaizeri 
baisiausį barbarą, kaipo kū
dikių skerdiką, stato jį vie
noj eilėj su juodrankiais . ir 
žmogžudžiais.

PLAUNA RUSUS KARPA
TUOSE.

Iš Vienos ateina žinių, 
kad suvienytos vokiečių ir 

i austrų armijos pradėjo jau 
piauti rusus Karpatuose. 
Rusai, kurie nuėjo taip toli 
per Karpatų kalnus, įlindo 
kaip į slastus. Dabar jie 
pradėjo traukties atgal, bet 
austrai su vokiečiais atkir
to jiems kelius. Juos dabar 
plauna ir gyvus ima tūks
tančiais nelaisvėn. Pereitoj 
pėtnyčioj 10-tas austrų kor
pusas paėmė 5 sunkias ru
sų kanuoles ir 16 lengves
nių.

Kitose vietose rasai me
tasi didžiausioj desperacijoj 
ant austrų ir vokiečių, no
rėdami prasilaužti per jų 
eiles, ir žųva čielais bū
riais. 7 gegužės austrai pa
ėmė 1,300 rasų nelaisvėn.

VOKIEČIAI PASKANDI
NO "LUSITANIĄ.”

Pereitoj pėtnyčioj, 7 ge- 
’ gūžės, Anglijos pakraštyje 
i vokiečių nardomas laivas 
paskandino didelį pasažieri- 
nį laivą "Lusitaniją,” kuri 
plaukė iš New Yorko Angli- 
jon. Žmonių ant "Lusitani-

PAĖMĖ 1,500 RUSŲ PRIE 
ŠADUVOS.

Prie šaduvos miestelio, 
j Kauno gubernijoj, pereitoj 
sąvaitę buvo aštrus susi- 

j rėmimas vokiečių su rusais, 
į Kaip Berlynas praneša, ru
sai tenai buvo skaudžiai 
sumušti: 1,500 jų pateko 
nelaisvėn, daug buvo išmu
šta, kiti turėjo bėgti.įkais 2260. Išsigelbėjo tik- 

į tai 658, o 1502 žuvo.
Išplaukiant "Lusitanijai” 

iš New Yorko vokiečių am
basadorius paskelbė perspė
jimą, kad amerikiečiai ne
važiuotų, nes laivas bus pa
skandintas. Šitą perspėji
mą amerikiečiai priėmė 
švilpimu. Laivas išplaukė. _ 
Už kelių dienų atėjo žinia, [rugy pateko da nelaisvėn, 
kad jis jau paskantdintas. i ‘ ________
Amerikoj pakilo didžiausiai__ »
audra. Laikraščiai dabar: 
nieko daugiau ir nerašo, tik i 
apie "Lusitanijos” paskan-j

ANT GALLIPOLIO KRI
TO 45,000 TURKŲ.

Londone gauta iš Atėnų 
žinia, kad sąjunginikų ka
riumenė ant Gallipolio pus- 
salio eina Dardanelių pa
kraščiu vis pirmyn ir ris 
artyn prie Konstantinopo
lio. Nežiūrint atkaklaus 
turkų priešinimosi, 7 ir 8 
gegužės sąjungininkų ka
riumenė užėmė svarbias po
zicijas. Turkų nuostoliai 
siekia jau 45,000 kareivių. 
Gegužes 5 d. čielas turkų 
pulkas buvo nušluotas nuo 

: kojų, o 1,000 gwų turkų bu- v 
jvo paimta nelaisvėn. Kon
stantinopolyje visi ligonbu- 

l čiai esą kupinai prikimšti 
i sužeistais turkų kareiviais.

AUSTRAI ATSIĖMĖ 
TARNOVĄ.

Kaip oficijalis Vienos 
pranešimas, sako, tai Tarno- 
yą Galicijoj austrai iš rusų 

Ęafo-Ataipgi atsiėmė. Caro kariu-’

ATMUŠĖ RUSUS PRIE 
AUGUSTAVO IR KAL

VARIJOS.
Berlynas praneša, kad 

į praėjusį ketvergą, 6 gegu
žės, rusai atakavo vokiečius 
'apie Augustavą ir Kalvari
ją, bet buvo atmušti ir 520

GELEŽINKELIS TARP 
VILNIAUS IR ŠIAULIŲ 

PERKIRSTAS.
Pereitoj subatoj tarp Vil

niaus ir Šiaulių vokiečiai iš
ardė rusų geležinkelj, kad 
jie negalėtų prisiųsti Pabal- 
tijon kariumenės nuo Vil
niaus. Geležinkeli saugojo 
čielas pulkas rusų, bet vo
kiečiai juos išmušė.

būtent Vanderbiltas pas- ]ę nuo rusu laivų, nuskrido 
kendo. ties "_____ 11 _.r " L

Į "Lusitaniją” vokiečiai į metė kelioliką bombų i Tur- 
paleido dvi torpedas. Spro-. kijos sostamiestį. Tuo pa- 
gus pirmutinei torpedai lai-įčiu laiku rusų laivynas bom- 
vas pakrypo ant šono, bet (bardavo Bosforo fortus, 
pavojaus da nesimatė ir ti-j Šoviniai iš rusų laivyno kri- 
kėtasi priplaukti prie kraš-"to taipgi ntoli Konstantino- 
to. Kapitonas paleido lai- ” "
vą .visu greitumu. Tuo tar
pu • kirto kita torpeda; ji 
pramušė laivo šoną ir vidu-

polio. Mestos iš orlaivių 
bombos pridarė daug blė- 
dies. Mieste pakilęs didelis 
sumišimas.

MUŠYS TIES KĖDAI
NIAIS.

Kėdainiai stovi tarp Rad- 
vyliškio ir Janavos, prie 
Vilniaus-Liepojaus geležin
kelio. Gegužės 9 ir 10 d. 
vokiečiai apsupo tenai rusų 
kariumenę. Apsupti rusai 
narsiai gynėsi. Jiems i pa
galbą pribuvo nuo Baisega- 
los raiteliai, kurie užpuolė 
vokiečius ir po smarkaus 
mūšio apgalėjo juos. Vo
kiečių spėkos susidėjo iš 
vienos divizijos raitelių ir 
vieno pulko pėstininkų.



APIE JAUNUOMENĖS 
LAIKA RAŠTĮ.

bus pataisyta, bet kas gali 
užtikrinti, kad tokių "klai
dų" nėra daugiau? Jeigu 
istorijos autorius tiek pri
melavo vien tik apie perkė
limą "Tėvynės" iš vienos 

tai kasPas mus vis nesiliaujama spaustuvės į kitą, Ui 
kalbėt apie specijališkus lai- gali būt užtikrintas, kad ir 
kraščius, skyriamus jei ne kitur jis nepridarė tokių 
šiokiai, tai tokiai žmonių 
kategorijai: moterims, jau
nuomenei ir t.t. Sakytum, 
kad esantieji pas mus laik
raščiai leidžiami vien tik 
vyrams arba seniems žmo
nėms ir todėl nė moterims, ■ negalim tikėti ir kitoj vie- 
nė jaunuomenei jie netinka. 
Sakytum, kad moterims rei
kia kitokių žinių, o vyrams 
vėl kitokių. Jaunuomenei 
apie Lietuvos šelpimą rei
kia vienaip rašyti, o suau
gusiems kitaip.

Gal ir galima butų laikra
štį pritaikyt maždaug vie
nai ar kitai žmonių katego
rijai, bet tuomet jis bus 
siaurai vienpusiškas ir nuo
bodus. Išleiskit laikraštį 
vien tik moterų reikalams, 
tai jį ir pačios moteris neno
rės skaitytu Su jaunuome- rvg ja garsjna bet nežino ir 
nes laikraščiu butų da blo-: • ; Jis pats sako. kad j0
giau, nes pas Amerikos lie- "biuras” beveik nieko nėra 
tunus tokios jaunuomenes daręs nes _ 
ir nėra, kūnai butų reika
lingas specialis laikraštis. 
Čia augę lietuvių vaikai 
skaito jau anglų laikraščius. 
Bet jeigu ir butų tokios jau
nuomenės, tai kam jai rei
kalingas specijalis laikraš
tis? Apie ką toks laikraštis 
turėtų rašyt? To turbut 
nežino ir tie, ką nuolat kal
ba, kad toks laikraštis jiems 
yra "labai” reikalingas. 
Juk ir So. Bostono "Ateitis" 
pradėdama eiti apsiskelbė 
jaunuomenės laikraščiu, o 
ar joje yra kas nors naujo? 
Kaip tūlas prabaščius 
"Drauge" patėmijo, ji pri
guli prie mirusių laikraščių, 
gyvumo joje nerasi nė tiek, 
kiek pasenusioj bobelėj. O 
"jaunimo laikraštis!”

Apie jaunuomenės laikra-j 
štį dabar svarstoma ir 
"Naujienose." St. Narkis 
tenai sako, kad tokiam laik-, 
raščiui leisti reikėtų sušau
kti suvažiavimas ir sutverti 
bendrovė. Bet jis abejoja, 
kad tas galima butų įvyk- 
dint, nes —

"...musų visuomenės tarpe eina 
smarki partijų kova. Didžiuma 
musų veiklesnės ir pažangesnės vi
suomenės randasi socijalistų pusė
je. Bet kaip tik socijalistai ką 
nors pradeda smarkiau veikti, ar
čiau dalyvauti, kad ir visai be- 
partyviškam darbe, tad musų 
smalaviriai ir apšaukia tą veikimą 
’socialistišku’ ir stengiasi jam už
kenkti. Geras pavyzdis to, tai jų 
pasielgimai su Liet. Šelp. Fondu.! 
Taigi abejotina, ar bus vienybė 
jaunuomenės tarpe.” 
Jisai pataria jaunuomenei 

geriau pasirinkti sau laikra
štį iš tų, kurie jau gyvuoja.

Mums gi rodos, kad čia ir 
to patarimo nereikia. Kam 
koks laikraštis geriau pa
tinka, tas tokį ir pasirenka.j

kitur jis nepridarė tokių 
"klaidų?" Kas gali pasakyt, 
kad riša jo parašyta istori
ja nėra toks pat teisybės iš
kraipymas ir faktų fabri- 
kavimas? Sugavę jį meluo
jant vienoj riet o j, mes jam

toj. Jis gali meluot mums 
visur. Visa SLA. istorija 
gali būt neteisinga.

Susivienijimo žmonės, ku
riems rupi teisybė, turėtų 
pagalvoti apie tai dabar, 
pakol jų istorija neišėjo da 
pasaulin.

GABRYS VĖL RĖKIA.
Gabrys vėl rėkia "Drau

ge," kad Lietuva pavojuje. 
Šitas pavojus yra tame, kad 
apie ją niekas nežino. Nors 
jau penki metai, kaip Gab-

• • ą v • •
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valstijos apdraudos departamentas 
nedavė license SLRKA. gyvuoti ir 
organizuoties toje valstijoje, nors 
to ir prašė organizacijos advoka- 
katas; iš laiško matoma, jog ap
draudos departmentas pranešė ad
vokatui, kad SLRKA. konstitucija 
yra priešinga Illiois valstijos įsta
tymams ir pertai negali būti toje 
valstijoje legalizuotas.

”3. — Iš Connecticut valstijos: 
SLRKA. neturi tiesos gyvuoti ir 
organizuoties toje valstijoje; jei 
bandys ten gauti license, tai ap
draudos departamentas pasirūpins, 
kad ta organizacija nesivadintų 
Susivienijimu Lietuvių R. K. Ame
rikoje, nes toks vardas kenkia 
SLA.. kaipo įregistruotai toje val
stijoje organizacijai.

”4. — Iš Maryland'o rašoma, kad 
SLRKA. neturi tiesos gyvuoti ir 
organizuoties toje valstijoje, nes 
yra priešinga valstios įstaty
mams.”

Taigi šitose valstijose Ro
mos Katalikų Susivieniji
mas yra nelegališkas ir jo , 
kuopos visuomet gali būt 
areštuotos.

Massachusetts valstijoj 
SLRKA. taipgi nelegališka 
organizacija.

Taipgi musų lietuvių po- , 
litiško rinkimo susivieniji
mo pirmininkas, Švilius iš 
Smilgėnų, lyginai kaip iri 
Birškus, dingo. (Laiške se
ka neaiškus sakinys, kurio 
vertėjas negalėjo perskaity
ti. Vert.).

Ar neturėtų Amerikos 
lietuviai pakelti protestą 
prieš išnaikinimo karę 
(Vernichtungskrieg), kurią 
rusai ypač prieš Prūsų lie
tuvius varo. Jus turite gi 
Tautos Tarybą; jus galėtute 
gi amerikoniškoje ir neutra- 
lėje spaudoje savo balsą 
prieš tai pakelti: jus turė
tumėt taipogi kreiptis į ru
sų ambasadorių Washingto- 
ne, kad tokį žiaurumai prieš 
lietuvius pasiliautų.

PIRMEIVIAI TURI 
VIENYTIS.

»■

BALSAS Iš PRŪSŲ 
LIETUVOS.

Apie tai, kaip rusai apip
lėšė Klaipėdą, "Keleivyje" 
buvo jau rašyta. Bet tai 
buvo žinios semtos iš trum
pų telegramų. Dabargi atė
jo iš Prūsų Lietuvos d-ro 
Gaigalaičio laiškas, kur pla
čiau apie tai rašoma. D-ras 
Gaigalaitis yra Prūsų Land
tago (seimo) atstovas. Štai 
ką jis rašo "Liet." redakci
jai:

. , Kovo 17 d. apie 10,000 ru- 
o jis dajsiškų kareivių, susidedančių

>r
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'"TĖVYNĖ” PRISIPAŽĮS
TA, KAD SLA. ISTO
RIJA NETEISINGA.
Užpereitam "Keleivio” 

numeryje buvo jau šitose 
skiltįse rašyta, kad SLA. is
torija, kuri dabar eina per 
"Tėvynę,” yra falsifikuota. 
Istorijos autorius prasima
no tenai nebučiausių daly
kų, kad apjuodinus socijalis- 
tus. Taip va, anot jo, Gegu
žis su Michelsonu šmeižė 
savo "Keleivyje" buvusį 
"Tėvynės" redaktorių Jo- 
kubyną, kam jis atėmė iš jų 
spaustuvės "Tėvynės" spau
sdinimą. Iš tikrųjų tuomet 
"Keleivis” prigulėjo da A. 
Žvingilui ir nė Michelsonas, 
nė Gegužis su "Tėvynės" 
spausdinimu neturėjo nieko 
bendro. Nurodžius mums 
šitokį teisybės iškraipymą, 
"Tėvynė" dabar sako, kad 
ji plačiau apie tai pasiteira
vo ir —

”Pasirtxio, kad ištikrujų SLA. is
torikai padarė stambią klaidą, nes 
SLA. įsikūrė savo spaustuvę pirm, 
ne kaip pp. Gegužis ir Michelsonas 
atpirko nuo p. Žvingilo 'Keleivį.’ 
Skaitydami paskutiniąsias SLA. 
istorijos korektas, tą klaidą atitai
sysime.

Gerai, kad šita "klaida"

"Gana jau to pašėlusio Laisvamaniais 
siundymo prieš darbininkiš- vieni, taip ir ki 
kas ir pirmeiviškas idėjas! 
Gana jau to melo, nesąžini- 
ško, nedoro ir purvino me
lo!”

Ir kiekvienas doras ir pa
žangus žmogus sušuks sy- 
įkiu su "Naujienomis:” "Ga-

Auganti klerikalizmo šmėk
la turi būt nuslopinta.

"Kur du pešasi, ten tre- na įau melo!’ Bet to da 
čias naudojasi,” sako žmo- neužtenka. Juodoji armija, 
nių patarlė. Taip atsitiko kuri jau perėjo visas doros 
šiandien su Amerikos lietu- ir gėdos nbas, to šauksmo 
viais. Keli metai atgal, pa- nenusigąs. Juk mes gerai 
kol pažangesni musų išeivi- 0 ,j,:
jos sluogsniai ėjo išvien, įteisina įrankį, 
klerikalų kaip ir nebuvo. siekus savo tikslą, ji nesi- 
Bet pastaruoju laiku, kada ^nesvariausius
tarp tautininkų ir j. ”, .
tų užvirė bereikalinga ko-.kia^kovotL 
va, klerikalai iš to pasinau-'”" '
doję ant syk pakėlė savo.

I

"Tikslas 
Kad at-

Vadinas, bendri® 
turim užtektinai. ® 
visko dabar reikia® 
kergti bendrą kovą® 
likalizmu.

Kokiais budais p®®R| 
augantį pavojų butų pasek 
mingiau kovoti, tai geriau 
šia butų apsvarstyti visiems 
susiyažiavus.

Butų geistina, kad pažan
gioji musų spauda išreikštu 
apie tai savo nuomonę.

Skatytojų pastabos.tarp tautininkų ir socijalis- įrankius. Su ta šmėkla rei- 
- - - 1-~ ’----- 4-. Kovoti su ja

pasekmingai galėtų tik ge
rai organizuota pažangioji 
musų spauda. Todėl prie 
to, ką "Naujienos” pasakė, 
mes turėtume da pridurti: 
Gana tų peštynių pirmeivių 
tarpe! Socijalistai, tauti
ninkai ir laisvamaniai turė- 

jtų susivienyt prieš vieną 
bendrą priešą.

Tą jau pastebi kai-kurie 
ir tautininkai. Ir šitą strai
psnį mums rašant, prieš

Aš meldžiu šį mano laišką galvą ir kas kartas vis drą- įūtuvnia” norrorcinti ___ _________ -~Lietuvoje” pagarsinti. 
Geriausių linkėjimų,

Dr. Gaigalaitis.

NUMERUOJA SAVO 
MELAGYSTES.

"Vienybės Lietuvininkų” 
redakcija jau pati pradėjo 
savo pastabas vadinti me
lagystėmis. Vietoj antgal- 
vių ji dabar rašo: "Melagys
tė No. 1,” "Melagystė No. 2” 
ir tt.. Paskutiniam jos nu
meryje yra straipsnelis ant- 
galviu "Melagystė No. 3." 
Ir ištikrujų teisybės tenai 
nėra nė žodelio.

Skaitytojams jau žinoma, 
kad M. Petrikonis, kuris

i 
Tūlas J. Žukauskas teisi

nasi "Ateityje," kad nė jis 
pats, nė kiti Lawrence’o 
tautininkai parašų prieš 
darbininkiškus laikraščius 
niekad nerinko ir patįs nesi- 
rašė.

Tuojaus matosi, kad tie 
vyrai bijosi patekti "džė- 
lon."

♦ * *

So. Bostono tautininkų 
organėlis klausia "Laisvės:” 
"Ar jus matėt musų prenu
meratos knygas, jei drįstat 
tvirtint, kad mes turim 800 
skaitytojų?"

"Laisvei” tas bus sunku 
prirodyt, nes ištikrujų tau
tininkų laikraštukas tiek 
skaitytojų neturi. Vienas 
tautininkas pasiėmęs maiše
lį po pažaščia nuneša pač- 
ton visą ekspediciją.

♦ * ♦ M

"Vienybė Lietuvninkų® 
parašė ilgą įžanginį straip® 
nį prirodydama, kad socij® 
listų laikraščiai gimdo juo® 
rankius. Bet kada "Kataip

J!,”TJ4juodrankiškus laiškus ir 
h- G ir I fSduo^ šitie A°

siau pradeda musų visuo
menėj šeimininkauti.

Šita auganti klerikaliz
mo banga yra pavojinga 
taip socijalistams, kaip ir 
tautininkams. Ji demorali
zuoja visuomenę ir mina į 
purvą prakilniausias musų 
idėjas.

Šitas juodas gaivalas jau mus guli vieno žvmesniujų 
taip įsidrąsino, kad prade-. tautininkų laiškas, kurio 
da kalbėti apie išnaikinimą autorius sako: 
pirmeiviškų laikraščių. Da-| ”Aiškiai matome, kaip de- 
bar ta juodoji armija mobi- šinysis sparnas užima ris 
lizuoja savo spėkas prieš so- žvmesnę ir žvmesnę pozici- 
cijalistus. Tūli tautininkai jį Nūdien jie turi mokyk- 
iš to tik džiaugiasi. Betjas> turi vienuolynus, turi 
klerikalai nesigaili ir tauti- kitokias įstaigas. Turi'sti- 
ninkų. Ir tegul tik jie dau- prias organizacijas. Seniau 
giau įsigalės, jie pradės jįe vieną-du laikraštuku 
abelną užpuolimą ant visų kaip-tik išlaikydavo, nu- 
pirmeivių. dien jie išlaiko apie penkis,

Kad klerikalai prie to ei-' kūne risi, matyt, puikiai 
na, tą risi jau pradeda ma- laikosi. Dargi eina gan- 
tyt. "Naujienos" apie tai das, jog ir daugiau laikraš- 
rašydamos klausia:

"Štai, kaip jums patinka, 
pavyzdžiui, dabartinė deši- 
nėsės spaudos kampanija 
prieš socijalistus ir laisva
manius? Užmušė kokie-tai 
piktadariai kun. Žebrį su 
gaspadine, ir tuoj katalikiš
kieji laikraščiai pakėlė triu
kšmą, kad tai esą bedievių 
ir socijalistų darbas. Jokių 
argumentų, nė šešėlio fak
tų, vienok jie rėkia, keikia, 
šmeižia ir šmeižia.

"Akyvaizdoje šio dalyko 
stačiai liūdnas yra musų va
dinamosios 'pirmeiviškos’ 
spaudos elgimąsi. Tie laik
raščiai, kurie nuduoda prieš 
visuomenę, kad jie esą mok
slo ir progreso apgynėjai, ne 
atmetė su panieka to bjau
raus klerikalų kaltinimo, 
bet arba pritarė jiems arba 
tylėjo, ligi juodoji armija 
įsidrąsinusi visai metė gė
dą į šalį.

"Dabar, atsitikus naujam 
pasikėsinimui ant kunigo 
(Kingstone), 'Draugas’ su 
'Kataliku’ jau be atsižvelgi
mo ir svyravimo rėžia, kad 
žmogžudžius ir plėšikus au
klėja socijalistų ir bedievių 
raštai, — nors policijai ne
pasisekė prirodyti, kad Kin- 
gstono piktadarys, Petriko
nis, turis bent kokį ryšį su 
socijalizmu arba laisvama- 
nybe.

"Taip tad ir eina lietuvių 
spaudoje tas niekingas, ne
žmoniškas, nedoras pirmei
viškų idėjų ir partijų šmei
žimas. Jisai neša neapy
kantą, ktrštą ir apakimą 
į liaudį. Jisai rengia dirvą 
ekscesams, kurie bus gal ar
šesni, negu pagarsėjusis 
Hoosick Falls’o incidentas.

"Ar ilgai taip tęsis? Ar 
ilgai bus kvailinami ir tvir
kinami biedni tamsus žmo
nelės?

"Ta musų spaudos dalis, 
kuri turi bent kibirkštį do
ros ir padorumo, turi tarti 
savo žodį. Ne laikas dabar 
tylėt arba pataikaut pasilei
dėliams, kurie grasina galu
tinai užnuodyt liaudies pro
tus ir širdis. Jiems reikia 
griežtai ir aiškiai pasakyti: 
Liaukitės ištvirkimą platinę

i

"visa kas iki šiol L. I. B. buvo 
nuveikta, tai tik krislas, tik milijo
ninė dalis to, ką priderėjo nuveik
ti iki šiol musą tautai, idant nu
versti tą sunkų akmenį, kuris sle
gia nuo amžių musų tėvynę. Visa 
kas L. I. B. tapo iki šiol nuveikta, 
tai dar tik prirengiamasis darbas, 
tikroji, istoriškoji L. I. B. užduo- i 
tis dar ateityj, tiesa, labai artimoj.” . v. .
Taigi palaukit, o jis da siškų kareirių, susidedančių norėjo išdinamituoti kun. 

nustebins pasaulį. Tik klau-jmišrai iš lenkų . bei latvių Kudirkos kleboniją, suimtas 
buvo policijos klausinėja
mas, kokius jisai skaitė laik
raščius ir ar nepriguli prie 
socijalistų ar anarchistų 
draugijų. Petrikonis prie 
liudininkų atsakė: "Aš skai
tau Chicagos 'Kataliką,' ki
tokių laikraščių niekad nes
kaičiau ir neskaitau dabar. 
Prie socijalistų aš niekad 
neprigulėjau ir nieko neži- 
/ . “ •” Tai

paties Petrikonio žodžiai, 
kaip rašė musų korespon
dentas.
Kada policija nuvyko į Pe

trikonio kambarį, skrynioj 
rado Kudirkos raštus. Po
licija nežinodama, kas tai 
per raštai, parodė juos kun. 
Kudirkai, klausdama, ar tai 
nebus anarchistų raštai, bet 
kun. Kudirka užginčijęs.

Dabargi "Vienybė Lietuv
ninkų” savo straipsnelyje 
"Melagystė No. 3” tvirtina, 
kad Petrikonis skaitė ne 
"Kataliką” bet "Keleivį,” ir 
kad jo valyzoj atrasta soci- 
jalistiškų knygučių. Ant 
galo jis sako, kad "Keleivis” 
yra prirodęs, jog kunigą vi
suomet galima užmušti.

"Vienybė Lietuvninkų” 
meluoja be jokios gėdos, bet 
visgi jai reikia duoti nors 
tiek kredito, kad ji pati tą 
savo rašinį ir užvardijo: 
"Melagyste.”

sykit, ką jis mano dabar pa-į ir taipogi iš atskirų lietuvių 
daryt: į įsiveržė į Klaipėdos apskritį

''Plačiosios visuomenės domos i------"J" rs—--- ~~ t---
atkreipimui reikalinga tam tikra 
demonstracija. Reikalingas Lie
tuvių-Latvių kongresas pasaulio 
centre Paryžiuje, kuris atkreiptų 
pasaulio domą Į mus. Šią demon- 
stranciją mes būtinai turėsime į- 
vykinti kaip tik karė aprims.”

nuo Gargždų, Kretingos bei 
Palangos ir išsivežė daug 
turto bei gyvulių, daug na
mų sudegino, taipogi užmu
šė tūlą skaitlių lietuvių, y- 
pač lietuvių ūkininkų. Ket-

čių Įsteigsią. Apie tai nėr 
ko abejoti. Jų fondas nuo

Matot, kaip tai puikiai verge, 18 d., jie sugrįžo at-
skamba — Gabrys įtaisys 
pasaulio centre lietuvių de
monstraciją!... O gal da ir 
su raudona vėliava vaikš
čios Paryžiaus gatvėmis...

Bet pakol tas bus, Gabrys 
gali Paryžiuje badu numir
ti. Ir čia va lietuvių tautai 
gręsia didžiausis pavojus, 
nes tuomet nebūtų kas pa
rašo į franeuzų laikraščius 
apie lietuvių vyčius. Todėl 
jis rėkia:

"Taip svarbioj valandoj kųZp da
bartinė, nuo kurios prig-^.ės atei
nančių amžių Lietuvos gerovė, mes 
neprivalome svyruoti, šykštaudami 
kelių skatikų Lietuvos, reikalų pa
sauliui paskelbimui.”
Svarbi valanda! Gabriui, 

matyt, labai prireikė pini
gų. Mes neprivalom tokioj 
svarbioj valandoj svyruoti. 
Turim siųsti jam kad ir pas
kutinius savo skatikus. Ki
taip gali visa Lietuva pra
žūt.

Ir yra laikraščių, kurie 
nesigėdi tokius humbugus 
talpinti ant pirmutinio savo 
puslapio. Pažangioji spau
da turėtų nors sykį atkreip
ti į tai domą ir padaryti tam 
šarlatanizmui galą. Nors 
sykį reikia užprotestuoti 
prieš tokį begėdišką visuo
menės išnaudojimą ir tam 
tikslui Lietuvos vardo val
kiojimą.

Tokiems šarlatanams vi
si turėtų sušukti: Iš Lietu- 

jvos nelaimės nevalia daryt 
i prostitucijos!I

I
I
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gal į Klaipėdą, išplėšė mie
stą. daugumą langy krautu-j >tą. daugumą langų Krautu- ^prigulėjau ir nieko 

Į vėse išdaužė ir išplėšė bei iš-. nau, kas jie tokie yra.
sigabeno su savim prekių 
(tavorų), ypač auksinių dai
ktų, laikrodžių, čeverykų ir 
t.t. Taipogi abu "Sando
ros” bendrovės bizniai liko
si išplėšti Buvo tai pasi- 
baisėrk.os dienos. Žmonės 
iš kaimų buvo miestan su- 
oėgę; bet ir čia rusai už
plaukė, žmonės bėgo labai 
audrotoje naktyje prie 16 
laipsnių šalčio tris mylias be 
maisto link Schwarzorto 
(Juodkalnio) ir taipogi link 
Priekulės. Klaipėdoje ru
sai daugelį lietuvių sušau
dė. Pas "Apžvalgos” lei
dėją ir "Sandoros” atstovy
bės narį daugelis lietuvių 
ūkininkų iš Klaipėdos aps
kričio buvo susirinkę. Sep
tynioliktą dieną pėtnyčioj, 
vakare apie pusiau dešimtą 
valandą jie buvo už miesto 
išvesti, tenai sušaudyti ir 
paskui durtuvais po daugelį 
kartų subadyti; taipogi kai- 
kuriems kojos buvo suskal
dytos šautuvų kulbėmis. 3 
iš jų dar gyvi. Ir ris tai 
buvo nekalti žmonės, kurie 
visai nieko nedarė tokio, kas 
baustina. Vien dėlei žiau
raus kraujo troškimo rusų 
kareiviai nužudė šiuos lietu
vius. Taipogi dar daug 
daugiau lietuvių buvo nužu
dyta Klaipėdoje ir apielin- 
kėse; aš apskaitliuoju ant 
40 ypatų. Daugelis tūks
tančių lietuvių ūkininkų 
drauge su pačiomis ir vai
kais išgabenta į Rusiją, ly
giai taip žindami kūdikiai, 
taip 90 metų senukai, taip 
sunkiai sergantieji. Viena 
lietuvė moteris iš Nimmer- 
satt, prie Palangos buvo 
prieš trejetą dienų pagim
džiusi; ji buvo drauge su 
kūdikiu šaltame ore išvež
ta, ir jos namas padeg
ta. Išrodo, tartum rusai no. 
retų pilnai išnaikinti visus 
lietuvius. Iš Tilžės ir Ra
gainės apskričių visas ypa- 
tas, daugiausia lietuvius, 
jie išgabeno į šiaurius nuo 
Klaipėdos į Rusiją, tarp jų 

r mano brolio 6 mažus kudi-
r2. —3uTiiunoM tos ldus. Tai yra nežmoniška.

KLERIKALŲ SLRKA. 
YRA NELEGALIŠKA 

ORGANIZACIJA.
"Tėvynė" kalbėdama _ 

pie SLRKA. arba Romos 
Katalikų Susivienijimą, pa
sakė, kad ši organizacija y- 
ra nelegališka. "Draugas," 
kuris yra tos organizacijos 
organu, išvadino už tai "Tė
vynę" melage ir pareikala
vo, kad ji prirodytų, kaip ir 
kur ta organizacija yra ne
legališka. "Tėvynė" pasi
teiravo kaikuriose valstijo
se apie SLRKA. legališku- 
mą ir gavo šitokias infor
macijas:

”1. — U Pennaylvanijaa valsti

jos pranešama, kad SLRKA. yra 
įregistruotas toje raštijoje; jo na* 

mu ofisas esąs Wilkes-Barre, Pa., 

kaip ir SLA.

rx i
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KODĖL PRIVISO SVE- 
TIMVARDŽIŲ?

Tūli musų laikraščiai pra
dėjo rupinties socijalistų 
metrikomis, kodėl kai kurie 
jų turi permainę savo pa
vardes?

Bet kamgi čia rupinties 
svetimais? Argi negeriau 
butų pradėt tą darbą pirma 
tarp savųjų, štai. "Ka-ko” 
redaktoriaus pavardė yra 
Tumasonis, o jis vadinasi 
Branduku. Kodėl?

Gabrio tikroji pavardė y- 
ra Paršaitis, o jis vadinasi 
Gabriu. Kodėl?

Gabrio brolis, kuris suor
ganizavo Lietuvoje plėšikų 
"Giltinę,” vadinosi Gilium, o 
po savo raštais "Katalike” 
pasirašydavo Siūlelis. Ko
dėl?

Argi negeriau butų pirma 
atsakius į šituos klausimus, 
o paskui kalbėt apie kitus?

Daugumas šiandieninių j 
kunigų labai norėtų turėt ' 
socijalizmą danguje, bet jo tarp žmonių, o kad ne, tai 
anaiptol — nenori turėti'busite išguiti iš lietuviškų 
ant žemės. grįčių!

ir kiti ženklai rodo, jog kle
rikalai pradeda užimti žy
mią poziciją. Aplamai lie
tuviškoji liaudis yra dar pu
sėtinai tikinti. Ir jeigu 
klerikalai įsigalės, apie ką 
abejoti negalima, tada pri
sieis mums klausyti jų bal
so, nes be jų nieko svarbes
nio negalėsime veikti.”

Toliaus jis rašo:
"Mano nuomone, klerika

lai yra visų musų bendras 
priešas. Jei prisieis reika
las, tai tautiečiai, laisvama
niai ir socijalistai turi eit 
išvien."

Šitokią nuomonę mums 
labai miela išgirsti iš žmo
gaus, kuris stovi tautininkų 
pusėj. Jis išreiškia tą pa
čią mintį, kurią mes senai 
jau širdije nešiojame. Jis 
tik be reikalo sako: "jeigu 
prisieitų reikalas," tai tuo
met turim visi vienyties. 
Tas reikalas ateiti negali, 
nes jis visuomet buvo ir yra 
su mumis. Ir ypač dabar 
jis yra gyvai jaučiamas mu
sų tarpe.

Šitų žodžių rašytojas gi
liai yra įsitikinęs, kad susi
vienyti pažangiems tauti
ninkų ir socijalistų laikraš
čiams galima. Buvusie iki 
šiol tarp tų laikraščių nesu
tikimai buvo daugiausia y- 
patiško pobūdžio. Tuos ne
sutikimus galima užbaigti 
ir padavus sau rankas vis
ką, kas vakar buvo, užmirš
ti. Tuo tikslu reikėtų ne
trukus sušaukti pažangiųjų 
laikraščių suvažiavimas.

Tegul musų pažiūros ir 
būna skirtingos, bet dėl to 
skirtumo juk nėra reikalo 
pykties. Tuo tarpu kur vi
sus mus riša vienas reikalas 
— tenai galėsime eiti iš vie
no.

Vyriausi musų politikos 
tikslai yra beveik tie patįs. 
Tautininkai nori laisvos 
Lietuvos, to paties trokšta 
ir socijalistai, tik kitais ke
liais mes prie tos laisvos 
Lietuvos einam. Socijalis
tai nori pagerinti darbinin
kų būvį, kam negali būt 
priešingi ir tautininkai.

t kleboniją, tai "Vienybė Lie
tuvninkų" rimtai sau nuty
lėjo.

Mat ji 
tis.

rimtas laikraš-

♦ * *

Lietuviai taipgi turi savo 
Billy Sunday — tai "kuni
gas" Mockus iš Detroito.

* ♦ ♦

Kilus Europos karei, pas 
Amerikos lietuvius gimė 3 
dienraščiai. Kas pasakys, 
kiek jų mirs, kada karė pa
sibaigs? Maištas.* * *

Pereitą nedėldienį lan
kiau mišias ir pamokslą. 
Kunigas pasakojo apie Die
vo galybę, jo meilę ir kaip 
jis trokšta išganyt ant že
mės vargstančius mužikus. 
Su tuom tikslu jis net savo^ 
sunui liepė eiti ant žemės 
ir numirti ant kryžiaus, kad 
tuos vargšus nuo pragaro 
atpirkt. Net gaila man to 
gerojo Dievo! Bet... ku
riems plyniams jis "parda
vė” tuos savo sutvėrimus, 
kad paskui reikėjo "at- 
pirkt"?

♦ ♦

"Nevisi asilai yra ketur
kojai,’’ sako sena patarlė. 
Primindamas tą "Keleivio" 
skaitytojams aš nenoriu 
įžeisti Sirvydo, Liutkaucko 
ir nekuriu kitų "bepartyviš- 
kos” partijos ir "vyčių” ora
torių.

Fritzas.
• ♦ »

Aš manau , kad asilas 
"Kovos” No. 14 klysta siū
lydamas Šnervydui prie gal
vos dar vuodegą priedo. 
Dievaži, užtektų vienos vuo- 
degos!

• • ♦

Na, tie lietuvių socijalis
tai ir drūti; drutesni ir už 
kaizerio ulonus! Atakuoja 
juos skleisdami melus tauti
ninkai, bombarduoja kleri
kalai, krykštauja "sabotaž- 
ninkai,” o jie stovi, kaip 
mūras ir vieni prieš visus 
atsilaiko. Geram tėvynai
niui imk, bracia, ir nugaišk 
iš piktumo.

Ilgavyžis.
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Mockų griaujant pragarų

siuntėm $20.00 su viršum 
kad įvykdinus savo organą, 
kuris, manėme, bus musų 
unijos vadovu ir nurodys 
kelius kovoje su žiauriu ka
pitalizmu. Rengėme ba
lius ir visokius vakarus, kad 
tik uždirbus kelis centus ir 
įvykdėme "Darbininkų Bal
są,” savo organą. Bet šian
dien musų organas, ažuot 
būti mums kelrodžiu, pavir
to į piktą šmeižimo įrankį. 
Jis šmeižia darbščiausią ir 
pažangiausią musų visuo
menėje srovę — socijalis
tus.

Draugai pramoniečiai, ar
gi mes leisime visokiems 
niekšams į musų organą ra
šinėti bjaurius šmeižimus 
ant musų kovotojų už dar
bininkų tiesas? Aš protes
tuoju prieš "Darbininko 
Balso” Redakcijos tokį sau- 
vališkumą ir šmeižimus ir 
patariu ir kitiems drau
gams, kurie dėjome pinigus 
"D. B.” įkūrimui, užprotes
tuoti prieš melo ir šmeiži
mų talpinimą musų organe. 
"Darb. Balso” Redakcija 
turėtų susivaldyti nuo tokio 
žingsnio, kitaip mes turėsi
me palaidoti savo organą, 
nes susipratę darbininkai 
šmeižimų nepanorės dau
giau skaityti.

A. J. Remey,
321 Common st., Lawrence, 

Mass.

MANCHESTER, N. H. 
Iš kuniginių prakalbų.

Musų klerikališki tauti
ninkai ne viską pamiršta. 
Nei vienos įžymesnės šven
tės prastai neapleis. Duo
kim sau, praėjo Kalėdos, 
Velykos ir jos gerą įspūdį 
paliko ant musų tautininkų. 
Ant dviejų gatvių buvo di- 
džiausis susirėmimas. Vie
ni kitus atakuodami, kai 
vieni, taip ir kiti, nepapras
tai atsižymėjo.

Kuris neteko nosies, a- 
kies, ausies, arba liko už
darytas kalėjiman, užu 
tvarkos ardymą, tai sako 
"niekis, kitu rozu nedovano
siu.” Reiškia, kai bus kiti 
didesni atlaidai, vėl bus mu
štynių.

Balandžio 22 d. š.m. atva
žiavo kun. Kemėšis ir kun. 
Jakaitis iš Worcester, Mass. 
sakyti prakalbų. Pirmas 
kalba apie Lietuvos pradinę 
kultūrą ir jos dabartinį sto
vį. Taipgi primena, kad Y- 
čas Maskvoje norėjęs skai
tyti paskaitą apie Lietuvą, 
bet valdžia nedaleidus. Kal
ba buvo aiški ir, išdalies, pa
mokinanti. Paskiaus, ant
ras kunigas kalba. Visų- 
pirma pradeda girti tauti
ninkus užu jų "chrabrastį” 
ir pasakoja savo kelionę iš 
Lietuvos. Ir visa kalba bu
vo maišoma nereikalingais 
priedais, kad tik ilgiau trau
kus. Pasibaigus kalbai rin
ko aukas, žinoma, klerikalų 
fondui. Antru atveju kal- 
ja vėl kun. Kemėšis. Jo kal
ba ir šį syk buvo pamoki
nanti. Po jo ir vėl kalba 
antras kun. Jakaitis. Dabar 
jo kalba buvo jau tikras 
šmeižimas.

Vien niekino ir stengėsi 
apkalbėti socijalistus, nebū
tus dalykus pasakodamas. 
Jo visa kalba stovėjo že
miau kritikos.

Pabaigoje apstojęs socija
listus šmeižti, pamislijo ir 
skaitliavo, kiek parapijonai 
prageria pinigų. Vienas pa- 
rapi jonas prageriąs $100.00 
per metus, o visi drauge 
pragertą 14 milijonų per 
metus (ar vien lietuviai? 
Red.). Čia kalbėtojas jau 
pats save sukritikavo. Pir
miau jisai sakė, kad socija
listai virstą girtuokliais, da
bar gi išsiaiškina, kad die
vobaimingieji parapijonai 
yra didžiausi alkoholikai. 
14 milijonų pragerti per me
tus, tai ne juokai.

Kazys.

LAWRENCE, MASS.
"Darb. Balsui” 

nariams.
Noriu pratarti keliatą žo

džių visuomenei apie I. W. 
W. unijos narius. Kiek ži
noma, didžiausis Su v. Valst. 
I.W.W. skyrius buvo Law- 
rence, kuris per 1912 m. 
streiką lošė žymią rolę. 
Lawrenco I.W.W. skyrių 
vienų tik lietuvių prigulėjo 
1,600, išviso gi skyriuje bu
vo įvairių tautų 25,000 na
rių unijistų.

Gi šiandien?
Vos treji metai tepraėjo, 

visi pamena kapitalistų su
rengtas darbininkams sker
dynes, rodos, kiekvienas 
žmogus turėtų gerai atsi
minti, jog be organizacijos 
mes esame bejiegiai kovoti 
su musų žudytojais, vienok 
kaip greit praėjo streikas, 
taip greit I.W.W. unija bai
gia pakrikti. Išviso nūnai 
unijoj bėra vos apie 600 na
rių svetimtaučių. Lietuviai 
jau nė vienas nepriguli, taip 
sakyt, I.W.W. skyrius šia
me mieste jau mirė. Nariai 
nebemoka mėnesinių duok
lių ir nors užlaiko dar sve
tainę, bet tik vieni svetim
taučiai.

Aš čia noriu parodyti 
priežastis dėlko mirė Law- 
renco I.W.W. Lietuvių sky
rius ir kas tame kaltas, so
cijalistai, tautininkai, ar 
katalikai?

"Darbininkų Balse” p. J. 
Žu—kas išdrįso apkaltinti 
tame socijalistus, tai yra ne
gražus melas.

Štai socijalistų veikimo 
pasekmės dėl IWW. 1913 m. 
Matydami unijai pavojų ne- 
kurie atsisakė iš komiteto 
ir liovėsi veikti unijos labui 
(nevisi). Tuojaus tampa 
išrinkti komitetan socijalis- 
ai ir ėmėsi darbo. Socija- 
istų Komitetas per 6 mėne

sius surinko unijai $600 su 
viršum mėnesinių mokesčių 
ir pakėlė uniją iki 800 na
rių, kurie jau buvo visai 
išsisklaidę.

Musų tautininkai ėmė a- 
šaruoti, kad socijalistams 
sekasi veikti. Nors musų 
autos apaštalai ir neprigu- 
ėjo prie unijos, bet ardyti 

vienybę padėjo visiems uni- 
. os priešams, sakydami, 
tam mums tos unijos, jos 

nemyli kunigai ir miesto 
valdžia. Laikanties unijos 
mes busime pažeminti nuo 
dtų augštesnių tautų, o juk 
musų tauta ir taip žemai 
stovi.

Tautininkai tuojaus susi-
. ungė su klerikalais ir ėmė 
bombarduoti socijalistus, 
kad išmetus juos iš unijos 
komiteto. Socijalistai ma
tydami užsipuldinėjimus at
sisakė patįs. Į jų vietas tuo
jaus išrinkta klerikališki 
viršininkai. Tautininkai 
daužė rankomis plikes, ot, 
girdi, dabar tai gerai pada
rė, kad socijalistus prašali
no. j

Na ir prasidėjo naujų 
viršininkų šeimininkavimas 
unijoj. Nueis, būdavo, stu- 
bon kolektuoti mėnesinių 
mokesčių, atsisės prie ąso
čio alaus ir traukia per va
karą, o ne mokesčius kolek- 
tuoja; neretai ir sukolek- 
tuotus pragerdavo, loca- 
lams gi neprisiųsdavo pini
gų. Dar ir šiandien vienas 
tautininkas yra skolingas I. 
W.W. unijai $18.00, kitas-gi 
su pinigais ir stampomis iš
dūmė į kitą miestą.

Kodėl-gi tad musų tauti
ninkai neparašo į laikraš
čius apie tokius iš savo tarp- 
po niekšus, o vien užsipuldi- 
nėja ir šmeižia socijalistus? 

Kodėl tokie Žukauskai 
nemato piktų unijos ardyto
jų savo tarpe, kodėl neatsi- 
krapšto savo blakstenų ir 
nepažiūri į dalykus tikroje 
šviesoje?

"Darbininko Balso” įstei
gimui dėjo pinigus LW.W. 
nariai visokių pažiūrų. Mes, 
lawrenciečiai, taip-pat pri- sisekimą.

NEWARK, N. J. 
Nevisi ir kunigai vienoki.

Balandžio 27 d. Jurginėj 
svetainėj kalbėjo kun. De- 
lionis. Jo tema buvo ”Eu- 
ropos karė ir dėlko ji iški
lo." Ir reikia pripažinti, 
kalbėjo teisingai. Jo nuo
mone, dabartinę karę su
rengė karūnuotos galvos iš
žudymui susipratusios de- 

___ mokratijos, kad galėtų il- 
ėsate toki mokyti, dėlko ne- palaikyt savo kruvinus

•••
Po prakalbų "vyčiai” buvo 

susiorganizavę sumušti Mo
ckų, bet pamatė, kad apie 
šimtas žmonių ėjo sykiu su

norėjo "vyčiai” sumušti, i Mockum — neišdrįso. _ _ _ . * Tai mot V n VotaKlr*
Balandžio 26 buvo įspū

dingos prakalbos; kalbėjo 
"kun.” M. X. Mockus, kuris 
dabartiniu laiku yra Chica
goje.

Tema buvo: "Kur yra pra
garas.” Buvo garsinta, jei
gu kas darodys, kad Moc
kus neteisingai nurodo pra
garą, t. y. tą vietą—praga
ro, tas gaus $50.00.

Žmonių buvo tiek daug 
prisirinkę, kad da niekad 
tiek nebuvo; svetainė buvo 
pilna prisikimšus. Žinoma, 
zėdnas ėjo dažinoti tą bai
singą vietą — pragarą. Be 
to, buvo pardavinėjama 
pragaro planas, kad kiek
vienas gerai suprastų ir ži
notų, kur reikės po mirties 
keliauti.

Prasidėjo kalba, kuri tę
sėsi tris valandas. Išsyk 
publika užsilaikė ramiai, 
kol nepribuvo "vyčių” ar
mija kelti triukšmą, vienok 
tuos drąsuolius pasisekė nu
malšinti, nes žmonės susi
rinkę ramiai užsilaikė ir ne
pritarė "vyčiams." Mat, 
"vyčiai" tą vakarą laikė su
sirinkimą, kur ir nutarė 
ateiti ir kelti betvarkę. Kuo 
toliau vis labiau ėmė katali
kai siusti ir tik pribuvus po
licijai nustojo vyčiai bliovė. 
Labiausia kėlė betvarkę sa- 
liuninkas Urbonas.

Kun. Mockus nurodinėjo 
visas pragaro išrastas slap
tybes ir kaip kunigai mul
kindami žmones susikrauna 
sau tūkstančius dolerių. 
Nurodė, kad pragaras rei
kalingas tik kunigams, ku
rie su juo daro gerą sau biz
nį. Viską darodinėjo rem
damosi Biblija ir Naujuoju 
Testamentu. Darodė ko
kiose vietose bei paragra
fuose galima surasti apie 
pragaro išmislijimą. Po 
prakalbai liepė išsirinkti ke
turis katalikus ir du laisvus 
žmones, kurie pažiūrėtų ar 
tikrai iš švento rašto jis 
duoda nurodymus ir ar tik
rai apie pragarą taip rašo
ma Biblijoj kaip kalbėtojas 
sako. Per prakalbą buvo 
gana smarkus katalikai, bet 
kada reikėjo išrinkti iš ka
talikų keturis žmones — 
neatsiranda, ant galo šiaip 
taip surado du ir tai vienas 
jų karštas katalikas, o ki
tas jau itbukęs. Bet kada 
reikėjo ištirti dalyką, tai 
katalikai visai to nepildė tik , 
kėlė triukšmą. Publika pa
matė, kad iš jų nėra nieko 
gero, tada išrinko kitą žmo
gų. kuris pasakė, kad tikrai 
kalbėtojas remiasi šventraš-< 
čiu. Vadinas, liko darody- 
ta, kad pragaras sufabri
kuotas pačios dvasiškijos. 
Taigi 50 dolerių katalikai 
negavo.

Paskui publika uždavinė
jo klausimus, kuriuos kun. 
Mockus puikiai atsakinėjo. 
Bet klausimų nedavė nė 
vienas katalikas; katalikai 
tik narsus triukšmą kelti.

Dabar pamatė visi katali
kai, kokiais burtais remiasi 
katalikų tikėjimas. Kalbė
tojas darodė, kad lietuviai 
buvo priversti pamesti savo 
tikėjimą, priimti žydų stab
meldišką tikėjimą, kurį už- 
vadino katalikišku. Kun. 
Mockus sako: "Mes lietu
viai turime tikėjimą puslau
kinių žydų, kurie garbino 
visokius stabus; tą pat ir 
šiandien daro lietuviai ka
talikai. Lietuvius kataliki
škas tikėjimas padarė ne 
žmonėmis, bet gyvuliais. 
Kunigai liepė tėvams, kad 
savo vaikus išduotų caro 
valdžiai, jeigu vaikas bus 
priešingas carizmui. Brolis 
brolį žudo, čia pat Ameriko
je, žudo katalikai tuos, ku
rie nori apšviesti jų protą... 
kaip kad atsitiko Detroit, 
Mich., Hosick Falls, N. Y. ir 

j ‘ 
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Tai, mat, ko katalikai mo
kina "vyčius”— žudyti žmo
nes. Jus katalikai, kalbate 
"penktas neužmušk," jeigu 
esate geri katalikai, kodėl 
nepildote jūsų Dievo prisa
kymų? Kunigai! jeigu jus

ateinate sukritikuoti Moc
kų. Jeigu jūsų mokslas yra 
teisingas, kodėl nepasirodo- 
te su juo prieš visuomenę 
viešai, ne vien bažnyčiose, 
kur galite mulkinti tamsią 
liaudį, kada toji negali prieš 
jus atsiliepti. Tikinčioji 
liaudis, ar jums dar neaiš
ku, kad kunigų mokslas yra 
prietarų rinklius, jeigu jie 
su savo mokslu bijo viešai 
pasirodyti. Per du tūkstan
čiu metų rėkavo, kaip apuo
kai tamsybėje, į šviesą bijo
dami pasirodyti. Ar nelai
kąs katalikams nusikratyti 
barbarišką—pagonų žydų 
tikėjimą? Sukruskite, o 
pasiliuosuosite iš kunigijos 
jungo! Laisvamanis.

NIAGARA FALLS, N. Y. 
Bažnyčioje kumščiais vai

šinosi.
Nesenai "Keleivyje” tilpo 

žinutė apie vietos lietuvius, 
kurie pasistatę bažnyčią tu
rės vilkti dabar kunigijos 
jungą. Buvo nupeikti lie
tuviai užtai, kad jų tiek ma
žai čia yra (apie 100 šeimy
nų; iš tų dalis laisvamanių) 
ir stato bažnyčią. Pamatę 
tą korespondenciją parapi
jonai labai supyko; kumš- 
čias sugniaužę šnipinėjo kas 
tokią korespondenciją (tik
rą teisybę) apie juos parašė.

Čia nėra nė vienos pirmei
viškos draugijos. Norėta 
pažangesnių žmonių parin
kti Lietuvai aukų, bet para
pijonai ištolo tam priešingi; 
jiems reikia bažnyčią staty
ti.

Pora mėnesių atgal, savo 
naujoj bažnyčioj susirinko 
musų parapijonai apie pa

tarties, 
išsi- 
kitą

rapijos reikalus 
Tuojaus kilo barniai, 
kolioję pradėjo viens 
kumščiais vaišinties.

Bažnyčioje sukelta 
sus triukšmas. Gražus Die
vo garbintojai ir artimo my
lėtojai, nėr ko sakyti.

Kakalis.

bai-

PITTSBURGH, PA. 
Socijalistų vakaras.

• LSS. 6-tos kuopos vaidin
tojai yra gabiausi už visus 
kitus Pittsburgho lietuvių 
lošėjus. Balandžio 24 d. jie 
statė scenoje du veikalėliu: 
"Nesipriešink” ir "Musų ge
rasis." Pittsburgho apylin
kėje yra daug teatrališkų 
kuopelių; vaidinimai esti 
gana tankus, į kurius ne
praleidžiu progos neapsi
lankęs. tad nepraleidžiau nė 
šio vakaro. Rodos lošėjai 
tie patįs darbo žmonės, bet 
skirtumas vaidinime labai 
didelis. Kitur, kiek ma
čiau, išeina lošėjai ant sce
nos ir nusigąsta; jeigu kat
ram pasiseka gerai žodžius 
atkalbėti, kaip žirnius į sie
ną beriant, tai da gerai, bet 
kitą syk ir to stinga.

Šio gi vakaro lošėjai jau 
visai kitaip laikėsi. Pas vi
sus užtektinai narsumo ir 
drąsos; kalbėjo aiškiai, ju
dėjimai puikus, rodos, visi 
gerai savo roles suprato.

Po vaidinimų sekė monolo
gai, dialogai ir deklamaci
jos. Didelį įspūdį padarė 
ant publikos dialogas "Gy
venimas ir Viltis,” kurį at
vaizdino A. Žemaitis ir O. 
Bačinskaitė.

Labai gaila tik, kad ma
žai publikos vakarą teatlan
kė; pittsburgiečiai perdaug 
tebėra nerangus, vien prie 
girtuokliavimo jie moka 
smarkauti.

Vandrauninkas.

sostus. Kalba buvo gana 
suprantama. Tiesa, užkabi
no tautiečius, socijalistus ir 
kunigiją, bet teisingai; be
reikalingai 
liojo.

Publikos 
ypatų. Iš 
dauguma nėjo, manydami, 
jog kun. Delionis socijalistų 
kunigas. O antra buvo 
priežastis, tai griaustinis ir 
lietus.

Nors kun. Delionis kalbė
jo teisingai ir nieko berei- 
kalo nekliudė, bet musų tūli 
katalikai visgi mėgino ka- 
binties ir uždavinėjo klau
simus, nors ir be vertės.

Juokingiausia, tai tas: 
kun. Delionis persistatė, 
kad jis turįs aukštesnį laip
snį už vakarinių apeigų ku
nigus. Sako: "mes, rytinių 
apeigų kunigai, galim ir dir- 
mavot.” Jį tuojaus apipuo
lė apie tuzinas katalikų, vie
ni klausė, "kaip tu gali dir- 
mavot?” kiti prašė, kad pa- 
dirmavotų. Juokingi tie ka
talikai! Na, o kaip sena 
boba gali vaiką pakrikštyt, 
jeigu kunigas toli prisišaukt 
ir vaikas silpnas, juk toji 
moteris netur kunigo laips
nio. Kun. Delionis maty
damas, kad nesusikalbės su 
Newarko parapijonais, išei
damas pasakė: "ką su dur
niais.” Ir tuom viskas užsi
baigė. M. Pytė.

RACINE, WIS.
Kaip jums tokia katalikiška 

dora išrodo?
Tūlas vaikinas atvažiavo 

iš kito miestelio ir užėjo pas 
savo pažįstamus P—kus ant 
Gidon st. pasisvečiuoti. 
Kaip paprastai pas neapsi- 
švietusius lietuvius priimta, 
atėjęs svečias "užfundijo" 
šeimininkams alaus ir visi 
pasivaišino. Eidamas vai
kinas per duris čiupterėjo 
už savo kišeniaus, gi žiuri, 
kad jo piniginio krepšiuko 
nebėra, kuriame buvo $30. 
Sugrįžta atgal ir sako: "gal 
juokaudami paslėpėt mano 
pinigus," bet, pasirodo, pas 
dievomylinčius žmones juo
kų nėra. Jie yra rimti ir 
papratę viską ištiesų daryti. 

Taip vaikinas ir grįžo na
mo be cento.

Buvo tai prieš pačias Ve
lykas ; dievobaimingiems 
žmonėms reikėjo pinigų už 
velykinę kortelę, tad spėja
ma, kad biedno vaikino sun
kiai uždirbtus centus ati
duos musų dievomylintie 
žmonės "Dievo garbei.”

Kaip jums, skaitytojai, iš
rodo toki katalikiška dora? 
Atsitikimas yra teisingas, 
kurį liudiju savo tikru pa
rašu.

Pranas Sakalauskas.

ypatų neužgau-

buvo apie 150 
katalikų pusės

ELIZABETH, N. J.
75 metų našlė apsivedė su 

22 metų vaikinu.
Tai ką daro kapitalistiš

kas surėdymas. Sudūlėjusi 
našlė, kuriai senai reikėtų 
ruošties keliauti pas Abrao
mą, prisiviliojo jaunutį vos 
22 metų vaikiną ir gegužio 
2 d. tapo abu surišti motery
stės rysiu. Gyvena jie po 
No. 83 Bond st.

Tai bent pora!
Bene tik pirmas Ameri

kos lietuvių tarpe panašus 
atsitikimas. Našlė, mat, 
pirm prisiviliojant vaikiną, 
pasigarsino esanti turtinga. 
Argi tai ne lygu prostituci
jai, jeigu už pinigus nusi
perka sau vyrą.

Kunigo Giminaitis.

IDAHO SPRINGS, COLO. 
šiltų vandenų šaltiniai.
Sirgdamas reumatizmu 

atlankiau šią apylinkę, kad 
naturališkuose karšto van
dens šaltiniuose atgaivinti 
silpną sveikatą.

Gamta yra apdovanojusi 
žmogų įvairiomis gausiomis 
dovanomis, bet visas gam
tos dovenas šiandien bai
gia sau paglemžti "aukso 
dievaičiai" — kapitalistai. 
Čia iš tarp uolų srovena na- 
turalės karšto vandens ver
smės, kurių vandenįs labai 
pasekmingai gydo reumati
zmą. Bet neturtingiems 
darbininkams šios gamtos 
dovanos veik neprieinamos. 
Kapitalistai turi apėmę tas 
versmes ir nemielaširdingai 
plėšia iš ligonių pinigus: 
maudynės parsiduoda kiek
viena po $1.00 už sykį. Vie
šbučiuose pigiausi kamba
riai kainuoja nuo $2.50 iki 
$4.00 už dieną. Yra ligonių, 
kurie suvis vaikščiot nepar 
jiegia, tuos lupa ligi gyvam 
kaului. Valgio tikietas kai
nuoja $5.00 už 25 sykius. 
Gydytojai, tie taip-pat ne
blogiau tuština vargšų ki- 
šenius.

Kapitalistai viską užgrie
btų į savo rankas, jei galė
tų; nėra abejonės, kad jie i 
senai butų pasisavinę ir ap- 
mokesčiavę ir saulės ir mė
nulio šviesą, jei jie pajiegtų 
tą padaryti. P. Vincaitia.

ir I. W.

SPRINGFIELD, ILL.
Bedarbė didelė ir skaudi 

užviešpatavo musų mieste. 
Jau 5 anglių kasyklos užsi
darė iki balandžio 30 d. Ge
rokas būrys darbininkų pa
iko be darbo ir duonos ant 
dievulio žilbarzdėlio valios.

Miestas, galima sakyti, 
pusiau apmiręs, kadangi ir 
dirbtuvės visai mažai dirba. 
Kur nepažvelgsi, bedarbiai 
Jūriais vaikštinėja jieško- 
dami šiokio-tokio darbo, 
cad apsaugoti save ir savo 
šeimynas nuo baisaus bado. 
Daugybė pavienių kraustosi 
į kitus miestus, net apvog
dami šeimininkus ir jų įna
mius. Mažas Velniukas.

MONTELLO, MASS.
Gegužinė šventė, "žiburė

lio" vakarėlis. "Juod
varnių” krankimas.

Pirmą dieną gegužės lie
tuviai ir kitų tautų susipra
tę proletarai, apvaikščiojo 
gana iškilmingai. Apie 500 
Montellos lietuvių maršavo 
į Brocktoną; ten su kita
taučiais susivienijo į didelę 
demonstraciją ir demons
travo per miestą.

Po tam buvo prakalbos; 
kalbėjo garsus kalbėtojas 
T. W. Mills; jo kalba pada
rė gilų įspūdį klausytojams.

30 balandžio vaikų drau
gijėlės "Žiburėlio" buvo su
rengtas koncertas su įvai
riais žaislais. Puikiai pa- 
griezė Bridgewater’o lietu
vių benas; L. M. D. choras 
taipgi gražiai sudainavo; 
buvo ir deklamacijų. Maža 
mergaitė, Vinkšnaičiutė, 
sakė monologą; atliko ge
riausiai. Vaikai sulošė vei
kalėlį "Nežudyk," lošė vi
dutiniškai; taip-gi buvo vai
kų "drilius”— žaislas vado
vaujant p-niai Stirblienei; 
pavyko gerai. H. Stankus 
kalbėjo kviesdamas remti 
tą draugijėlę ir leisti vai
kus į jos mokyklą. Pereitą 
sąvaitę kunigas surengė re- 
kulekcijas; kunigų prilėkė 
it varnų į pušyną ir per 4 
dienas egzaminavo savo iš
tikimas avis (atsiprašau, , 
spavėdojo). Taipgi sakė 
ir pamokslus: iškeikė soči- i 
jalistus, daugiausia "Kelei- ! 
vį” ir jo leidėjus (čia "Kel.” 
jareina virš 600 egz, o po tų 
"atpuskų” "Kel.” gegužinio 
numerio pritruko apie 100 

Taigi kunigužiai kei
kit daugiau, o socijalistų 

laikraščiai turės geresnį pa-
Panelė. sų pusėje.

WEST LYNN, MASS.

Kas trukdo veikimą ir 
pažangą.

Palyginus praėjusį vieti
nių lietuvių veikimą su da- 
bartiniuoju, matai didelį 
skirtumą. Metai atgal, be
veik kas nedėldienis šį-tą 
surengdavo; jei ne teatrą, 
tai koncertą, prakalbas ar 
diskusijas. O dabar, kaip 
tik atbulai. Būdavo, pakal
bink vaikiną arba merginą, 
kad paimtų kokia rolę mo
kintis, tai su mielu noru ap
siimdavo. Bet pakalbink 
dabar, tai tuoj išgirsi: "A!... 
Tai butą... Kas man iš to..." 
ir t. p. Nelabai suklysiu sa
kydamas, kad W. Lynne yra 
apie 100 lietuvaičių ir tik 
viena O. Žvingiliutė neatsi
sakė dalyvaut visuomenės 
veikimuose. Ir žinok žmo
gus, kas tame kaltas, kad 
jaunuomenė pas mus taip 
aptingo? Atsakymas: sa- 
liunai ir katalikiška draugi
ja. Kaip tik nubalsavo Lyn
ne saliunus (per šešis me
tus nebuvo), tai tuojaus pa
sakiau, kad apšvieta taipe 
lietuvių puls, ir su 89 saliu- 
nų pagalba lietuviai katali
kai pasistatys bažnyčią. 
Dabar tas jau pildosi. Ne
užilgo galės katalikai sa
kyt: "O žodis Zalesko sto
josi kunu ir gyvena tarpe 
lynniečių lietuvių.” Liksiu 
pranašu.

Gal parapijonai perskai
tę šią žinutę manys man at- 
mokėt su kumščia, kaip kad 
nelabai senai norėjo taip 
padaryti. Nemanykit. Aš 
netikiu į kumštinę kritiką. 
Aš čia nesislapstau po sla
pyvardžiu. Mane galite pa
šaukt ant viešų debatų, jei 
tik manote, kad šioji žinia 
nėra teisinga. Aš visada 
stosiu ir prirodysiu, kad jus 
esate kalti suardyme vie
nybės tarpe West lynniečių.

Kaip tik pas mus susitvė
rė katalikiška draugija, nuo 
to laiko ir prasidėjo nesuti
kimai, peštynės ir ėjimas at
gal. Kada "Jaunuomenės 
choras" atsinaujino, tai be
veik visa lietuvių jaunuo
menė susispietė į šį būrelį. 
Musų užduotis buvo darbuo
tis dailės dirvoje, ir lavintis 
dainose, o tikėjimiški ir 
ypatiški dalykai buvo ati
dėti į šalį. Bet kas tau da
vė. Kam kartu tie socijali
stai prie to paties choro pri
guli? "Ar mes negalim tu
rėt grynai katalikiško cho
ro. Ir kam mums dainuot. 
’Sveiki broliai,’ ’Pasakyk 
mano mylimas krašte,’ ’Su- 
dievu tėvyne,’ ir kitas dai
nas, kad mes galime ’giedot* 
’Ožį pažebotą,, ’Loja šunįs, 
ir ’garnį’.” — Taip sanpro- 
tavo katalikai.

Na ir išstojo keliatas vai
kinų ir merginų iš Jaunuo
menės Choro, sutvėrė kokį 
ten ratelį, kuris besirisda
mas senai jau pabirėjo... 
Mokinosi jie mokinosi, mai
nė mokytojais, kaip tas či- x 
gonas kumelėmis ir tik vie
ną kartą buvo užlipę ant es
trados, ir tai žmonės juokė
si per kelias sąvaites iš jų 
"giesmių.” Kuomet Jauiu 
Choras, iš likusių vaikinų ir 
merginų, išmoko apie 15 
dainų. Palinksmino dauge
lį kartų vietinius lietuvius, 
dainavo Peabody, Saleme, 
Lawrence ir kitur. Visi gė
rėjosi puikiai išlavintu cho
ru. Mokytoju buvo drg. B. 
A. Simonavičius iš Camb- 
ridge. Bet vieniems drau
gams išvažinėjus, kitiems 
apsivedus, ir šis choras pra
dėjo silpnėt Bet pas likusį 
jaunimą vienybė stiprį ir 
vis tas pats noras, linkšmin- 
tis ir darbuotis visuomenei. 
Sustiprėjus ir vėl manoma 
pradėt dainuot.

Vargas vienai apšvietai 
kovot su dviem dideliais 
priešais, saliunais ir fanati
zmu. Bet nereikia nuliust, 
reikia turėt kantrybę ir būt 
vienybėj, o pergalė bus mu
sų pusėje. Stasys Zaleskis.

l»



/
*

KELEIVIS

Į

k į
į

■

K

4

Ji statė tik monopolius ir 
' cerkves. Monopoliuose ji 
nuodijo savo žmones degti
ne, o cerkvėse popai juos 
mulkino. Bet už tai gi tą 
Rusiją dabar Dievas bau
džia. Vienas šimtas tūks
tančių tamsių jos kareivių 
su ištisais traukiniais gink
lų ir amunicijos žuvo prie 
Tanenbergo, kitas šimtas 
tūkstančių buvo paimtas 
nelaisvėn ties Mozurijos 
ežerais, o dabar Galcijoj li- 

i kos sunaikinta trečia Rusi
jos armija, 
tai reiškia, 
yra tamsus.

— Ale aš girdėjau, vaike, 
kad prūsų valdžia liepia 
mokint lietuvių vaikus vo
kiškai ir tokiu budu juos iš- 
tautina. padaro vokiečiais.

— Netiesa, tėve. Prūsų 
Lietuvoje mokyklose moki
na ir lietuvių kalbos. Bet 
jeigu ir taip butų, kaip tu 
sakai, tai nereikia užmiršt, 
kad Didžioj Lietuvoj moky
klose taipgi nėra lietuvių 
kalbos. Rusai daugiau bru
ka savo kalbą lietuviams, 
negu vokiečiai. Per 40 me
tu

|
ninkai sustos po savo vėlia- mą:
va ir suorganizuos tokį ju- ANGLIJĄ. ______ ______
dėjimą, kokio pasaulis da vienas kitam būdami apka-i

i suose, šnabždėkit eidami už-1 
unijizmo, kraft-federacijų Konferencija tik nori, Puo^man’ šnabždėkit kaip 
ir abelnai visų kitų organi-jkad butų aiškiai suprasta, kad butų rijančios lieps-

darbininkų organizacijų į 
tiesias eiles pasidarė neiš
vengiamu.

Apskričių unijizmo, kraft- i nematė, 
unijizmo, kraft-federacijų r- *

zacijų, paremtų atskirų dar-'jog jos mieriu vra ne ”nau- nos uzimas- 
bininkų amatais, dienos jau ja uniją tverti,” bet suvesti Kiekvienas kritęs tavo 
praėjo ir Darbo Vienybės' • ’ * - - ----- *............
Konferencija kviečia darbi
ninkus suvienyti savo eiles 
ir žengti sykiu pirmyn, kad 
išdirbystės kontrolę paėmus 
į savo rankas.

Amerikos unijizmo isto-

DIEVE, NUBAUSK I Mftfprn Onriifllic^ill
IJA! ” Šnabždėkit tai ™ierU OVUJdlBUų

Manifestas.

ir

blogos

— Sveikas-gyvas, tėve!
— Da krutu, vaike.
— Šiandien tu išrodai nu

siminęs, tėve.
— Taip, vaike, 

naujienos.
— Ar girtus tavo vyčius 

policija areštavo?
— Ne, vaike.
— Mušt gavai?
— Da blogiau.
— Tai kasgi atsitiko?
— Gazietos rašo, kad prū

sokai Šiaulius sudegino.
— Taip, tėve, tai liūdna 

žinia. Tik ne vokiečiai juos 
sudegino, bet patįs rusai, 
kada jiems reikėjo bėgti.

— Vaike, aš niekad nesi- 
galėtų 
misli-

Matai, tėve, ką rija paskutiniais metais at- 
kada žmonės skleidė apgailėtino silpnu

mo istoriją. Šitas silpnu
mas paeina nuo darbininkų 
klesos pasidalinimo ir susi
skaldymo į atskiras unijas 
akyvaizdoje galingos ir ste
bėtinai sucentralizuotos ka
pitalistiškos mašinerijos si
stemos. Kaipo pavyzdį dar
bininkų silpnumo akvvaiz- 
doj organizuoto kapitalo 
Darbo Vienybės Konferen-! 
cija nurodo paskutinius'

i
\ija xiuxvuv yacnuvnuuo Ik j • •
darbininkų nepasisekimus idtniOtlZinO UglUS. 
Alaharnni Hfnhicrano W i * ®Alabamoj, Mchigane, W. j 
Virginijoj, Ohio, Coloradoj 
ir didįjį streiką ant Harri- 

Darbi-Lietuvoj buvo net ir mano geležinkelių.

Kovo 26—28 d. Berne, 
Šveicarijoj, buvo moterų so- 
cijalisčių konferencija, ku
rioje dalyvavo visų kariau
jančių šalių socijalistės. Ši 
konferencija išleido ka
riaujančių kraštų darbinin
kėms šitokį manifestą:

Darbininkų moters! Kur 
jūsų vyrai? Kur jūsų sū
nus? Jau aštuoni mėnesiai 
kaip jie stovi karo lauke. 
Jie atitraukti nuo savo dar
bo ir nuo namų; jaunuoliai, 
tėvų atspirtis ir viltis, vyrai 
savo metų žydėjime, vyrai 
žįlančiais plaukais, savo 
šeimynų penėtojai. Jie vi
si nešioja spalvuotas man- 
dieras, gyvena apkasuose; 
juos siunčia naikint tai, ką 
stropus darbas pagamino.

Milijonai jau ilsisi brolių 
kapuose. Šimtai tūkstan
čių ir da šimtai tūkstančių 
guli lazarietuose — sudras
kytais kūnais, sulaužytais 
nariais, apjakusiom akim ir 
sunaikintomis smegenimis,

į krūvą jau esančias unijas draugas, tai prakeiktų 
į ir užmegsti jų tarpe solida- žmonių išplėšta tau auka, 
rūmą ; Už kiekvieno musų didvyrio

šitokios vienybės atsieki. atkeršyk dešimteri°- 

buojasi. Jos nariai kviečia' J«?’. Y°kieH°® ..?mones 
j taiką kiekvieną darbinio- namieje, kurstykit šitą nea- 

I ka. kuris sutinka su jos mie- PY^antos ugnį taip-pat. _ 
riu. Konferencija trokšta ', motinos, kvepkįt ją 
nuomonių ir patarimų iš vi- Kūdikiams pne sa\ o kruti- 
sų darbo elementų, kurie tik nes • „ .
geidžia vienybės. Ir taip . Jys, tūkstančiai mokyto- 

, nuomonių supažindinimo į kuriuos milijonai Vo- 
darbąs bus vedamas, iki bus vaikų žiuri akimis
galima sušaukti Visuotiną ir širdimis, mokinkit j’uos 
Konferenciją, kur bendras NEAPYKANTOS, neužge- 
pamatas darbininkų vieny-'sinamos NEAPYKANTOS, 
bei galės būt galutinai pa- Jus, Vokietijos namai, 
dėtas. kraukit ant tos ugnies ku-

---- ---------- --------• j ro! Pasakykit tautai, kad 
'šita neapykanta nėra ne-vo- 
: kiška, kad ji nėra musų 
j žmonėms nuodais. Aršiau
sio musų priešo vardą įsira- 
šykit ugningomis raidėmis. 
Jus, teisybės sargai, auklė-

Pas vieną vokiečių karei
vi, paimta Neuve Chapelle 
mūšyje nelaisvėn, anglai ra
do 3 kovo numeri ”Lille 
Kriegs Zeitung.” Tai yra 
sąvaitinis laikraštėlis, lei
džiamas Lille mieste (Fran- 
cuzijoj) ir skyriamas vo
kiečių kareiviams. Paduo
tas čia žemiau straipsnis 
yra paimtas iš to laikraščio. 
Jis parodo, kokią karčią ne
apykantą auklėja vienos 
tautos 1 * *
kitą tautą. Šį straipsnį ra-1 kas tik jumise yra, sukįla 
šo vokiečių pulkininkas lieu- prieš tokią nieksystę! 
tenantas Kaden. Paduodant Klausykite, kaip nepa- 

... jį čia tokioj pat formoj, liaujamai gieda Vokietijos 
dĮ“ kaip jis buvo išspausdintas girios; žiūrėkite į tuos ban- 
:O1 minėtam vokiečių laikraš- guojančius kaip jura val

tyje. Jis skamba taip:
UGNIS.

_ ._ - , Būdami vaikais, ne
dės išyieno 'veikuti, tuomet jų nas iš musų žaidė su ja; >xc-, gesi 

kurie iš mus matė ir kaip TA. 
gaisras kįla

i

spauda uždrausta; rusų vai- rinkai ėjo iš vienos kovos į j
džia būtinai norėjo įbrukti kitą, dedami visas savo jė- 
lieturiams savo raštą. Baž- kad pagerinus savo bu- 
nvčios^ buvo atimamos ir vį, bet viena kova paskui ki- 
Paverčiamos į cerkves, j tos baigėsi ris didžiausiu 

i Kražiuose, net skerdynę ca-! nepasisekimu. . darbininkai

kit ’ šių šventą NEAPY- užkrečiamų ligų paguldyti 
------------ arba parblokšti spėkoms įs-

mu vokiečiai turi šitą karę ro kazokai įtaisė, kada žmo- ■ išeidavo vis kruvinai sumu-

— Vaike, ką tu kalbi ? i bažnyčios.
Juk Dievas ;
kaip jis gali už protestonusj - 
užsistoti! tik nemeluoji man. Dabar

pas mus yra kun. Kemėšis, 
i tai aš jo paklausiu apie tai. 
! O dabar tu grali sau eit, Mai-
ke.

tikėjau, kad prusai 
taip toli nueiti. Aš 
nau, kad mano tėviškės 
Šiaulių vaina niekad nepa
sieks.

— O aš, tėve, nė kiek ta
me neabejojau. Aš iš pat 
pradžios žinojau, kad vokie
čiai stengsis užimti Lietuvą 
ir Latviją. Vokietija, ma
tai, pramonijos šalis, ir ša
lis labai tirštai apgyventa. 
Savo ribose ji jau nebegalė
jo pasidaryti sau ir maisto. 
Kas metai vokiečiai išpirk
davo iš Lietuvos žąsis, kiau
les, arklius, medžius ir ki
tokius daiktus. Latvija gi 
atidaro Lietuvai kelią prie 
jūrių. Per Liepojų galima 
gabenti tavorus iš Lietuvos 
jį tolimiausias Vokietijos 
".rietas, Todėl ir tu pats, tė
ve, gali suprasti, kaip svar
bu vokiečiams yra turėti 
savo rankose Lietuvą ir Pa- 
baltijos kraštą.

— Kodėl tu. vaike, pirma j 
man to nepasakei? Aš bu
čiau tikrai nuvažiavęs su 
savo vyčiais ruskiui Į pagal
bą. Nors Šiaulius bučiau 
apgynęs.

— Apgint tu neapgintum, 
bet vokiečių nelaisvėn tik
rai butum papuolęs ir pėt- 
nyčioj turėtum dešras val- 
gyt-

— Ne, vaike, vokiečiai 
manęs nepaimtų.

— O ar tu neskaitei, tėve, 
laikraščiuose, kad prie Šiau
lių jie paėmė 1,700 rusų?

— Na ir pasakyk tu, vai
ke, nejaugi jiems visuomet 
taip seksis? Nejaugi jie vi
suomet degins katalikų ba
žnyčias, nejaugi Dievas ir 
panelė švenčiausia tų prote- 
stonų niekad nenubaus, ne
jaugi ruskis jų nesumuš?

— Ne, tėve, Dievas vokie
čių negali baust! Jeigu 
juos sumuš, tai sumuš tik 
dėlto, kad jų priešai turi 
daugiau žmonių, daugiau 
turto ir ilgiau gali vesti ka-! 
rę. Bet sulyg Dievo įstatv- ją ji ir

___ nės nenorėjo atiduot savojoj jr išblaškyti, ir tai vien 
w Vokietijoj gi j tik dėl to, kad jie kovoja at-j 

yra katalikas, nieko panašaus da nebuvo. j skirais būriais prieš puikiai 
,— Kažin, ar tu, vaike, Jiia Į organizuotas kapitalistų 

i spėkas.
Darbininkai pritvėrė uni

jų, bet jie nėra da sutverę 
Pajiegos. kokią moka iš jų 

'suorganizuoti įvairiose <" 
. delėse išdirbystėse bosai. 
Kada darbininkai susiorga
nizuos taip, kaip jie dabar, 
yra sutraukti išdirbystėse, 
ir taip susiorganizavę pa-j 
<” 
pergalė bus neišvengtina.

Darbo Vienybės Konfe
rencijos nariai jaučia, 

’tas dideles permainas.

KANTĄ! -
Jus, vokiečių tėvai, veskit se*us- 

savo vaikus ant augštų mu-j »C’"J 
sų tėvynės kalnų, tegul po tai, sugriauti tiltai, 
jų kojomis musų numylėta 
žemė maudosi saulės spin
duliuose. Jūsų moteris ir 
vaikai kentės badą; tai žvė
riška, velniška mintis. An- 

patriotizmas prieš glija to nori! Tegul viskas,

i

— Klysti, tėve. Dievas 
nepriguli prie jokio tikėji
mo ir jis nepaiso, ar tu ka
talikas, ar protestonas, ar 
da kitoks. Jis padeda vi
suomet tam, kas daugiau iš
silavinęs, kas mokytesnis. 
Tamsunus jis visuomet bau
džia ir naikina. Kad taip 
yra, tai aiškiai parodo ir 
dabartinė karė. Vokiečiai 
žmonės mokyti, rišame išsi
lavinę. turi įsitaisę puikias 
mokyklas, turi augštai iš
vystytą techniką, puikiai 

i susiorganizavę, turi didelę 
' socijalistų partiją, galingą 
socijalistų spaudą, ir todėl 
Dievas jiems padeda. Rusi- 

;ja yra milžiniška, bet tam
si šalis: rusai nieko daugiau 
nežino, tik melstis ir gerti, 
vietoj mokyklų, Rusijoj sta

tomos cerkvės ir bažnyčios 
su augštais bokštais: dides- 

■nė pusė žmonių nemoka nė 
; skaitlį, nė rašyt — ir už tai 
va Dievas dabar Rusiją bau- 

'džia. Ji turi būt sunaikinta
• arba nuvalyta paskutinėn
• vieton. Viršų turi paimti to- 
; bulesnė tauta. Barbariz
mas turi būt sumuštas, kad 

į kultūra galėtų užimti jo vie- 
i tą.

— Vaike, taip negali būt, 
‘visų Rusijos žmonių vokie- 
ičiai niekad neišmuš.

— Ir nereikia visus žmo
nes išmušt. Užtenka su- 

' mušt rusų valdžios spėką — 
ginkluotą kariumenę. Va, 
iš Suvalkų gubernijos caro 
armija likos išvaryta ir da
bar ten šeimininkauja jau 
vokiečiai.

— Kaip aš matau, tai tu,: 
vaike, norėtum, kad musų 
Lietuva patektų po prusu?

— Ir aš manau, tėve, kad; 
ji pateks.

— Pasakyk, vaike, kodėl 
visi socijalistai stoja už pru
są?

— Todėl, tėve, kad tas] 
reiškia Lietuvai daugiau! 
laisvės ir daugiau apšvietos. 
Tenai po prievarta tėvai 
turi leisti savo vaikus į mo
kyklas.

— Jeigu taip, vaike, tai 
tenai daug aršiau, negu Ru
sijoj. Rusijoj kaip yra, taip 
yra, ale nors į mokyklą nie
kas tavęs su bizunu nevaro.

— Taip, tėve, prie mokslo 
rusų valdžia savo žmonių 
neverčia — netik neverčia, 
bet tankiai da ir draudžia. 
Ne vieną apšvietos platinto- 

kalėjiman uždarė.

i

I

Darbo vienybes 
konferencija.• •

Susivienijimui Įvairios dar
bininkų klasės elementų 

pramonės unijų 
srityje.

(Prisiųsta.)
Pereitų metų gruodžio 

pradžioje Brooklyne susi
rinko būrelis vyrų, kurie 
veikia Įvairiose darbininkų 
unijose, ir apsvarstę abelną 
darbininkų padėjimą šioje 
šalyje atrado reikalingu 
pradėti darbą, kuri dabar 
varo Darbo Vienybės Kon- 

buveinė 
Park 
York

vai
singus musų laukus; o jūsų 
meilė prie šitos šalies tikrai 
atras tinkama Anglijai žo- 

vie- di: NEAPYKANTA, neuž- 
ne-; gesinama NEAPYKAN- 

Vokietija, Vokietija 
&---------- Pirma pasiro- virš risoko!

kac* do. nedidelė liepsnelė, panaši į Tegul tai bus jūsų vai- 
uy r''1'*; į liežuvį, paskui išauga į vi- kams įgimta ir tegul auga
kias ^apitahzinas pagimdė ską naikinančią kaitros fu- kajp tas nesulaikomas slen- 

Hsdmbvste-i, prispausti dar- rįja Mes čia karės lauke kantis kalnas iš vienos kar-

Sudeginti sodžiai ir mies- 
sunai- 

: kintos girios, iškoneveikti 
Jaukai — tai jų darbų pėd- 
: sakai.
i

Darbininkų pačios! Jums 
sako, kad jūsų vyrai ir sū
nus pašaukti, kad apgintų 
silpnas moteris, jūsų vaikus, 
jūsų namą ir jūsų butą. 
Kaip ištikrujų yra? Ant 
„silpnos” moteriškės pečių 
dukart didesnė našta už
krauta. Palikta be gynėjų 
jus Įtraukė į vargus ir rū
pesčius. Jūsų vaikai ba
dauja ir šąla; nori atimti 
nuo jūsų galvų pastogę; jū
sų pečius šaltas ir tuščias.

Jums kalbėjo apie aukštų
jų ir mažųjų brolybę, apie 
beturčių ir turtingųjų san
taiką. Ta santaika tame 
apsireiškia, kad samdytojai 
mažina jūsų algą, pirkliai ir 
nesąžiningi spekuliantai 
(sukčiai) kainas kelia, na
mų savininkai grasina jus 
ant gatvės išmesią. Skupi 
valstybės ranka: buržuazi
jos labdarybė verda ubagų 
zupės ir pataria jums čė- 
dyt.

Koks yra šito karo tikslas, 
kuris jums tokių baisių kan
čių neša? Sako: tėvynės la
bas ir jos gynimas. Kas tai 
yra tėvynės labas? Ar tai 
neturi reikšti daugybės mi
lijonų labą, tų milijonų, ku
riuos karė lavonais, kolieko- 
mis, bedarbiais ir ubagais, 
našlėmis ir našlaičiais pa
verčia?

Kas kenkia tėvynės la
bui? Ar tai tie kitaip pasi- 
rėdžiusieji žmonės iš ana
pus sienos, kurie taip-pat, 
kaip ir jūsų vyrai, nenorėjo 
karo ir nežino, kodėl jie tu
ri savo brolius žudyt? Ne! 
Tėvynę į pavojų traukia vi
si tie, kurie iš plačiųjų žmo
nių minių vargų sau turtus 
kraujasi ir kurie priespauda 
remia savo viešpatavimą.

Kam neša naudą karė? 
Tiktai nedidelei kiekvienos 
tautos mažumai. Šaudyk
lių ir kanuolių, šarvuočių ir 
torpedininkų fabrikantams, 
laivų verfių savininkams 
(kur laivus stato) ir kariu- 
menės reikmenų pirkėjams. 
Kad jie daugiau pelnų galė
tų turėt, jie sėja tarp tautų 
neapykantą ir tokiu budu 
privedė prie karo kilimo. 
Kapitalistams apskritai 
imant atneša karė naudą. 
Ar nesukrovė bedalių ir iš
naudojamųjų minių darbas 
tavorų, kurių jie negali var- 
tot, norint jie juos pagami
no? Darbininkų prakaitas 
tuos tavorus pagamino, dar
bininkų kraujas turi iškovo
ti jiems užsieny naujų par
davimo rinkų. Turi būti

išdirbystėj, prispausti dar- 'riją. 
bininkai pradeda jau labai esam mate to daugiau negu 
atjausti, y ’--L- 4--
industrialė kova, paėmus 
kartu augantį darbininkų 
pažinimą industrialio uniji
zmo principų, aiškiai liudi
ja, kad jau artinasi toji die
na. kada darbininkai, pačių 
aplinkybių verčiami, priims 
toki programą, kuris kovą 
atskirais būriais užbaigs.

Kelios nepngulmingos nu0 Bismarko koliumnų vi- 
darbimnkų. organizacijos su Vokietijos ilgumu ir pla- 
jau^ pripažino . industrialio tumu, ne5 i balandžio, tik 

i unijizmo principą. Pnjau- išimtas metų atgal, buvo gi- 
prtncipui tarP:męs didžiausis musų šalies 

. sunus_ Tad apvaikščiokim 
(šitą nuotikį giliu, toli sie- 
i kiančiu ir galingu budu!
GELEŽIM IR KRAUJU.

Tegul šitose audrų ir ne
laimių dienose kiekvienas 
vokietys, senas ar jaunas, ■ rankos kiečiaus 
vyras ar moteris, turi savo plūgą, kuris varto musų tė- 
širdije Bismarko koliumną, i vynės dirvą.
ugnies stulpą. Tegul šita j Kuomi Kartaga buvo 
ugnis, užsidegus kiekvieno1 Romai, tuomi Anglija yra 
vokiečio krūtinėj, bus džiau- Vokietijai. Kaip buvo Ro- 

:gsmo ir švenčiausio entuzi- jmai, taip ir mums šiandien 
įjazmo ugnimi. Bet tegul ji vra tiktai vienas klausimas: 
(bus baisi, neužgesinama, te-;„Gyvent, ar negyvent?” Vi- 
Į gul ji neša baimę ir sunaiki-•Sų musų obalsis turi būt: 
nimą! Pavadinkit ją NE- „DIEVE, NUBAUSK AN- 

* ~.......... ~ ‘ ~ ' GLIJĄ.”

Nuolatos auganti reikia.
Bet yra ugnis da ir kito

kia — tai ugnis džiaugsmo, 
švento entuzijazmo! Šita 
ugnis kįla nuo šventų auku
rų, nuo Vokietijos kalnų 
augštybių ir nušviečia dan
gų visur, kur tik namų že- 
mė yra pavojuje. Šįmet 
džiaugsmo ugnis spindės

t 
i tos Į kitą.

Jus, tėvai, apšaukit tai 
garsiai nuo kalnuotų laukų, 
kad galėtų jus išgirsti dir
bantis žemiau ūkininkas, 
kad girių paukščiai išlaks
tytų su ta žinia po visą ša
lį, kad atbalsis kaip varpų 
gaudimas suskambėtų po vi
są vokiečių žemę: „NEA
PYKANTA, NEAPYKAN
TA prakeiktiems anglams, 
NEAPYKANTA!”

Jus, meisteriai, neškite ši
tą liepsną į savo dirbtuves; 
kirvis ir kūjis kris daug 
sunkiau, kada žmonių ran
kas užveržš NEAPYKAN
TA.

Jus, ūkininkai, dabokit ši
tą liepsną ir kurstykit ją sa
vo darbininkų širdįse, o jų

; suspaus

ferenciją. kurios 
randasi po No. 34 
Row, Room 41, New 

: City.
Šita Konferencija 

savo tikslu patarpininkauti 
įvairiems Amerikos darbi-: 
ninku judėjimo elementams,; 
kad supažindinus juos su jų 
visų idėjomis ir suradus ■ 
bendrą principą, pamatą ir 

j programą, ant kurių butų; 
galima pastatyti visų darbi-' 

'ninku vienybę ir solidaru-' 
' mą.

Šita Konferencija susitvė- 
j rė iš tokių narių, kurie vei-! 
: kia įvairiose darbininkų j 
unijose. Iki šiol ji vis laiky- i 
davo nuolatinius savo susi-: 
rinkimus ir užinteresavo ne-1 
tik vietos darbininkų unijas, j 
bet ir visos šalies. Užuojau-1 

1 ta ir parama gauta jau nuo _ __ _
organizacijų, kurios atsto-' ’’Kas praves’AmerikosDar- j 
vama ftr<ram7iinfn Federacijoj pažangios'

dvasios rezoliuciją, tas užsi- į 
tarnaus paminklą, nes jis 
bus žmogus taip didelis, 
kaip GeorgeWashington. Ta 
organizacija yra atžagarei- 
viška, supuvus, sukirmijus, 
negyva.” Šitą numonę tuo
met parėmė ir pirmininkas' 
John P. White, kuris pasa
kė: ’Tečiaus netoli ta va-1 
landa, kada darbininkų va- • 
dovai turės pamatyti, jog! 
industrialis unijizmas yra' 
vienatinė šios šalies darbi
ninkų viltis.”

Ir Darbo Vienybės Kon
ferencija tiki, kad susitvar
kius darbo unija, kuri per- progreso, kurstykit tą ugnį,' turėtų žinot, kad dar jokis 
tikrins darbininkus jų galy- kuri dega jūsų sielose! Mes elgeta nedasigavo niekad į 
bėj prieš kapitalistus, darbi- turim tik vieną karės šauks- kongresą.

turi

vauja 200,000 organizuotų 
darbininkų.

Konferencija neskelbia 
jokio tikėjimo nė principų, 
nes ji sutverta vien tik su- 

^artinimui įvairių Darbo ele
mentų, kad bendram veiki
mui jie patįs galėtų išsidirb
ti savitarpinį programą.

Tečiaus atsišaukdama Į 
darbininkus ši Konferencija 
stoja už industrijalį unijiz- 
mą, kaipo priešingą kraft- 
unijizmui, ir nurodo, kad 
dabartinės industrijos išsi
vystymas, visose išdirbystės 
šakose mašinų darbo užvie- 
špatavimas ir, kaipo pasek
mė, sumobilizavimas darbi
ninkų į milžinišką išdirbys
tės armiją, pertvarkymą

Į

unijizmo principą. Prijau- šjmtas metų atgal, buvo gi-

i Amerikos DarboFederacijos 
taip auga, kad nariai ir vir
šininkai pradeda atakuoti 
atžagareirišką jos biurok
ratizmą ir senos tos federa
cijos formos pradeda jau 
lūžti, kaip antai Buttej, kad 
persiorganizavus į uniją, 
kuri pripažįsta tikrojo in
dustrialio solidarumo reika
lingumą. Šitokį norą lin
kui Darbo Federacijos iš
reiškė jau 1914 metais an
gliakasių konvencijoj Uni
ted Mine Workers of Ame- 
rica narys Duncan McDo- 
nald, kuomet jis pasakė:

i

i

APYKANTA! Tegul nie
kas neprieina prie jus su 
žodžiais: „Mylėk savo prie
šą!” Visi mes turim tik vie
ną priešą, Angliją!

„Dieve, nubausk Angli
ją !” „O, kad jis ją nubaus
tų !” Šitaip dabar reikia 
sveikinties vokiečiams susi
tikus. Ugnis šitos teisingos ka bus iki tol, koliai bus ren- 
neapykantos dabar yra di-lgiamos žmogžudiškos ka- « —

! res.

Mylėkie kitus, o ir tu bu
si mylimas.

Vien tik mokslo Žinija 
stumia pasaulį progresam

Netikusi pasaulyje tvar-

džiausiam įsiliepsnavime!
Jus, Vokietijos vyrai, iš 

Rytų ir Vakarų, kurie turit 
lieti dabar savo kraują gin- ria jaunimui šalinties 
darni savo namų žemę dėl politikos sakydamas buk ji 
Anglijos begėdiško pavydo ■ „priveda prie elgetystės ir 
ir neapykantos Vokietijos vagystės.’’ Bet senatorius

Senatorius Cullum pata-
i nuo

> s
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KELKIVIS

iškovotos kolonijos, kuriuo
se kapitalistai galėtų plėšti 
žemės turtus ir pigiausias 
darbo spėkas išnaudoti.

Šito karo tikslas — ne tė
vynės gynimas, o jos padi
dinimas. To geidžia kapi
talizmo tvarka, nes negali 
ji gyvuoti be žmonių išnau
dojimo ir prispaudimo.

Darbininkai nieko nelai
mės šitam kare, o tik visko 
nustos, kas jiems miela ir 
brangu.

Darbininkų pačios, darbi
ninkės! Kariaujančiųjų 
kraštų vyrai nutildyti. Ka
rė aptemdino jų susiprati
mą, sulaužė jų valią, iškone
veikė visą jų esybę. Bet jus, 
moters, kurios, be krem
tančių rūpesčių apie savo 
mylimus karės lauke, turite 
namie vilkt vargą ir skurdą, 
ko jus laukiate, kad išreiš
kus santaikos troškimus ir 
pakėlus protestą .prieš ka
rę?

Ko jus bijotės? Ikišiol 
jus kentėjot dėl savo myli
mųjų; dabar reikia pradėti 
veikti dėl savo vyrų ir savo 
sūnų.

Gana to žudymo! Šitas 
šauksmas tegul suskamba 
visomis kalbomis. Proleta
rų milijonai tepakelia jį. 
Jis ras atbalsį apkasuose, 
kuriuose žmonių sūnų sąži
nė kįla prieš žudymą...

(Iš ^Rankpelnio.”)

Iš kares lauka
600,000 ITALIJOS KAREI

VIŲ GATAVI J MŪŠĮ.
Italija sutraukė 600,000 

savo kareivių į Veroną, ne
toli Austrijos rubežiaus, ir 
kas valanda galima tikėtis 
paskelbimo karės. Šita Ita
lijos armija stovi pasiren
gus su visais ginklai kaip tik 
į mūšį. Beto, valdžia pa
šaukė prie ginklo visus at
sarginius pėstininkus. Vi
sur jaučiama, kad karė su 
Austrija tuojaus prasidės.

Vokiečiai pradėjo bėgti iš 
Italijos tūkstančiais. Perei
toj subatoj ir nedėlioj tokių 
pabėgėlių per Šveicariją 
pervažiavo apie 10,000. Ro
moj buvo vokiečių mokykla. 
Berlynui paliepus, mokykla 
užsidarė ir mokytojai tuo
jaus apleido Romą.

FRANCUZŲ VALDŽIA 
PAĖMĖ KVIEČIUS.

Francuzų valdžia paėmė į 
savo rankas visus kviečius, 
kad privatiški biznieriai 
pirkdami ir pardavinėdami 
duoną neišnaudotų žmonių. 
Francuzija dabar turinti 10,- 
000,000 bušelių kviečių ir 4 
milijonus bušelių nupirko da 
iš Amerikos.

Naujas Kelias.
Ne, drauguži, neik tenai, 
Kur tamsiai nuberta migla,— 
Ten vargai, vieni skausmai 
Ir gludi mirusi tyla!

Pasitiks baisi mirtis, 
Nei laimės savo nerasi;— 
Pirma, negu rasos kris, 
Jau tu kapuosna nueisi.

Nesulauksi ir negausi 
Laimės, atsilsio varguose, 
Jei tuo keliu vis keliausi, — 
Tamsių miglų debesiuose!

Juk matai ten — naują kelią,— 
Ten kur miškas ošia žalias. 
Eik tenai! Jei širdį gelia — 
Suramins tave gėlelės.

Kur neauga erškiečiai 
Aštrus, tartum kalavijai.
Bet tik dainos skamb’ plačiai,— 
Kvėpia rožės, pinavijai;

Eik! tenai laimė laukia!
Juk esi taip nukankintas... 
Tenai miglos nesiniaukia, 

,’"en malonus aušta rytas.

Kelias šviesus, kaip diena 
Musų brangaus idealo, 
Mus tik laimė ten viena.
Tenai džiaugsmams nėra galo.

Juo tik eik. keliauk pirmyn! 
Kol krūtinėj dvasia rymo. 
Eik, žengk drąsiai priešakin, 
Nauju Keliu Socializmo!

Merkynės Vaidyla.

i

Raudonos Kibirkštis.
Karės ūmai turėtų pra

nykti, jei turtuoliai butų 
priversti eit į karę ir tar
nauti kariumenėj.

KYNAI PASIDAVĖ JAPO
NUI.

Galų-gale, kada Japonija 
pagrasino ginklu, Kynai nu
sileido ir sutiko ant visų 
Japonijos reikalavimų, nes 
priešinties Nippono salų 
gyventojams butų veltus 
darbas. Sulyg tų reikalavi
mų, japonai dabar galės šei
mininkauti Kynuose kaip 
namie.

APIE YPRĄ VIS DAR 
MUŠASI.

Apie Yprą, Belgijoj, mū
šiai vis dar nesiliauja. Vo
kiečiai jau paėmė kalną No. 
60, kuris yra kaip ir kokia

SU "LUSITANIA” ŽUVO 
150 KŪDIKIŲ.

Sykiu su "Lusitania” vo
kiečiai nužudė 150 kūdikių, 
kurių nė vienas neturėjo da 
2 metų amžiaus. iVeni tų 
dikių nuskendo kartu su 
savo motinomis, kiti mirė 
nuo šalto vandens. Viena 
motina plaukė apie 2 valan
das ir visą laiką nešėsi su 
savim 3 vaikučius, bet ka
da ją išgelbėjo, jos vaikai 
buvo jau negyvi. Daug at
rasta negyvų kūdikių, ku
rie buvo motinų aprišti kor- 
komis ir paleisti ant van
dens. Jie plūduriavo ant 
jūrių su nusvydusiomis į 
vandenį galvukėmis.

bus nurodyta sunaikinimas 
dabar "Lusitanijos,” su ku
ria žuvo taip daug žymių 
Amerikos piliečių.

Visa tai nurodžius, bus 
pareikalauta iš kaizerio pa
siaiškinimo. Jeigu kaizeris 
neduos užganėdinančio at
sakymo, Wilsonas tuomet 
sušauks nepaprastą kongre
so susirinkimą, kad apsvar
sčius, ką Amerika turi da
ryt. Daugelis mano, kad 
kongresas gali nutari aps
kelbt Vokietijai karę.

Pajieškau Petro Kulešio ir Marijo-I LAWRENCE, MASS.
K SrSkSroviL^oUsn£ f-iduodagr^mė ir mėsos krau- 
T^kų pav, Vilniaus gub Jie patįs
^ašuT JU<>S Z,n° praneSk,U j dirbtas gerai Parsiduoda greitu lai-

• A. Zajankauckas,
23 Dean st, Norwood, Mass.

W. B.,

10 Jumper str., Lawrence, Mass.

IS AMERIKOS.
IŠNIEKINO DVI BAŽ

NYČIAS.
Worcester, Mass.— Po

licija čia suėmė du vaikinu, 
vienas 18, kitas 16 metų am
žiaus, kurie išniekino čio
nai dvi bažnyčias. Rožan
čiaus katalikų bažnyčioj iš
purvino altoriaus užtiesalą, 
o protestonų bažnyčioj su- 
drauskė bibUjas ir ameriko
nišką vėliavą.

AMERIKA GALI BŪT 
ĮTRAUKTA KARĖN.

Washington.— Nors pre
zidentas Wilsonas ir jo mi- 
nisteriai oficijaliai da nie
ko nepasakė, kokie bus žin
gsniai padaryti dėlei pas
kandinimo ”Lusitanios,” bet 
Washingtone jau garsiai 
kalbama, kaip prezidentas 
šitam klausime elgsis. Jo 
programas busiąs šitoks:

Gavęs nuo savo ambasa
doriaus iš Berlyno vokiečių 
valdžios pasiaiškinimą su
lyg paskandinimo daugelio 
Amerikos piliečių, kurie va
žiavo ant ”Lusitanios,” pre
zidentas tuojaus nusiųs kai
zeriui aštrią notą, išrodyda-

Pajieškau pusbrolio Antano Čiup- 
lio, Suvalkų gub., Kalvarijos pavieto, 
Šleinių kaimo. Jis pats ar kas apie 
jį žinotų, malonėkit pranešti.

Adolpas Čiuplis,
226 E. Lloyd st, Shenandoah, Pa.

Pajieškau Stanislovo BalčaiČio, 
siuvėjo; Kauno gub., Butkiškės par.; 
taipgi pusbrolio, Antano Petraičio, 
Eirogalos miestelio. Meldžiu atsi
šaukti:

LIETUVVOS ŠELPIMO FOlfUO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis,
1840 S. Halsted aL, Chicage, DL 

Vice-Prezidentas 2) S. Mankąs,
Cor. 12th and Vine sts^ Phila, Pfc. 

Susinės. Sekr. 1) M. M. Riee-HennMų 
140 E. 19th str., New York, N.Y. 

Susinėsimą Sekr. 2) J. NeriaekiM,
183 Roebling St., Brooklyn, N.T. 

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
P. O. Box 511, WestrilK DL 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
1815 E. Moyamensing avė., Phfla, P*. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, M S— 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 MariM* 
Stų Brighton, Mass.; J. Gegužis M 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. G<»- 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba 
ney Orderiais, reikia išrašyti vnrdB 
Lithuanian National Relief Funšl

Visus pinigus reikia siųsti varda 
kasieriaus per Finansų Raštininkų, 
T. M. Dunduli, P. O. Box 511, Ws«b. 
ville, III., kuris po kaucija 31,000.

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
ją rūbą ir šiaip su įvairiais senais dar
bais, meldžiu kreipties pas mane.(19)

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

Lietuvią Tautiškam Name.S. Taumšaitis, 
1127 Carbin st., Rockford, III.

VOKIETIJA NORI KA
RĖS SU AMERIKA.

Washingtone yra prasi
platinus nuomone, kad Vo
kietija būtinai nori įtraukti 
Suvienytas Valstijas į karę. 
Jos išrokavimas esąs toks: 
Suvienytos Valstijos vokie
čiams negali nieko padaryt. 
Jų armija menka ir Vokieti
jon jos negali nusiųsti nė 
vieno savo kareivio. Laivy
ną Suvienytos Valstijos tu
ri neblogą, bet tas laivynas 
neturi jokios vertės, nes A- 
merika niekur negalėtų jo 
prieš vokiečius panaudot. 
Vokietijos laivų ant jūrių 
nėra. O jeigu Amerika pa
bandytų savo laivyną pa
siųsti prie Vokietijos pak
raščių, tai vokiečių pojuri- 
niai laivai tuojaus jį sunai
kintų. Taigi pavojaus Vo
kietijai nuo Amerikos nėra, 
bet naudos butų daug, jeigu 
pasisektų įtraukti ją karėn, 
nes tuomet Amerika nega
lėtų siųsti tiek daug ginklų 
ir arklių francuzams. Ji pa
ti butų priversta ginkluo- 
ties. Todėl Vokietija ir no
rinti, kad Amerika pati išei
tų karėn.
AUTOMOBILIUS UŽMU

ŠĖ ŽMOGŲ.
Worcester, Mass.— Perei

toj nedėlioj gatvekaris atve
žė čionai užmuštą James H. 
Johnsoną, kurį automobi
lius užmušė ant Graftono 
tilto. Jam sulaužyta 5 šon
kauliai.

Pajieškau tėvo, Antano Alekece- 
vičiaus; Vilniaus gub., Traką pav., 
Darsūniškio par., Užgirėlių kaimo. 
Apie 20 metą gyvena Pennsylvanijos 
valstijoj. Meldžiu jį patį ar jį ži
nančius pranešti.

Marcelė Alekečiutė,
BOX 172, Erving, Mass.

Pajieškau Natalijos Dumanytės; 
Jūžintų par., Grumbinių sodž. Mel
džiu atsišaukti. Turiu svarbų reika
lą:

J. Sirvydas,
1700 N. Ashland avė. Chicago, III.

Pajieškau Emilijos Stanevičiukės 
(po vyro Em. Ž.), Kolnic okolicos, 
Kvėdarnos parapijos, Raseinių pav., 
Kauno gub., 3 metai atgal gyveno

Granville, III., sveria apie 175 sva
rus, kalba švilpdama, apie 5 pėdų 4 
colių aukščio. Vyro vardas Antanas 
Rūkas, sveria apie 200 svarų, gels
vų plaukų. Jie pats lai atsišaukia, ar
ba kas pirmas praneš atlyginsiu tam 
$5.00.

D. D. Ž—nas,
P. O. B0X 53, Kincaid, III.

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

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

AR MANAI PIRKTI ŪKĘ?
Jeigu taip, tai neatbutnai dasiži- 

noke apie Naują Lietuvią Ūkininką 
Kolioniją Rusk County, Wisconsin. 
Tą vietą aprinko žemės specijalistas. 
Žemė yra gera. Letuviai naudokitės 
gera vieta dėl ūkininkavimo

D. B. PRATAPAS, (21) 
437 W. Dayton st, Madison, Wis.

Reikalaujam Agentų
Turime išdirbę daugybę visokią 

lengvai išparduodamų su geru uždar
biu, užpatentuotų, naujausią išradi
mą. 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 
laiką ir parsiduos pigiai. Naudoki
tės! (19)

KAZIMIERAS KAZLAUSKAS 
80a River st., HaverhilL Mass.

RACINIEčIŲ ATIDAI.
Kas turite 

"Naujienomis,” 
pas cirkuliacijos užveizdą po 
antrašu:

STEPONAS NORKIS, 
1330 Libertv st, Racine,

kokius reikalus su 
visados kreipkities 

--—=--*- šiuo
(19)

Wis.

tvirtovė ant kelio prie \ p- mas, kaip nuo pat karės pra-
ro. Dabar anglai daro pa- džios Vokietija laužo tarp-

_i._i.__ norėdami tautiškus įstatymus ir labai 
nedraugiškai atsineša link 
Suvienytų Valstijų.

Visų pirmiausia preziden- 
---- --------------- įtas primins kaizeriui Suvie- 

Gegužės 9 d., kaip sako nyru Valstijų notą, nusiųs- 
oficijalis Paryžiaus į-------xr_i-.-_x.--_- ----- i

Šimas, f ‘ _ _ ____ _ ...
Targette kaimą ir puse Ne- perspėta, kad Vokietija tu- Senė, k. waiackas, a? Lievickis;

šėlusias atakas, 
tą kalną atsiimti.

FRANCUZAI PAĖMĖ 
2,000 VOKIEČIŲ.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

CAMBRIDGE, MASS.
Per prakalbas L. D. ir Sūnų Drau-

Pajieškau savo pusbrolių, Juozo ir 
Jono Šiaulių; Kauno gub., Telšių pav., 
Tverų par., Rešketėnų sodž. Meldžiu 
atsiliepti.

Veronika Valauskaitė,
11 Sprouse str., So. Manchester, Conn

Pajieškau pusbrolio, Stanislovo 
Shultz ir draugės Benediktos Kuk- 
liauskiutčs ir Stanislovo Zilvinsko; 
Visi Kauno gub., Kauno apskr., Vė- 
lionos par. Jeigu kas žinotų IS. 
Zilvinską, meldžiu pranešti, jis 
pačią ir 5-kiatą vaikų Lietuvoj.

A. Shultz,
260 N. Clarion str., Philadelphia, Pa.

biznie-
(19)

turi

____ _____; prane- tą Vokietijai vasario mene- Į gvstės aukavo lšf. šios ypatos: s. 
francuzai užėmė La syje, kur jau tuomet buvo '^Tnestienė, jlug ’ -_atu is’auga. O Geruls- 

:, A.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERĮ 
DRAUGYSTĖ, 

Dės Moines, Iowa. 
Valdyba:

Pirmininkas — A. Gailis, 
1013 S.E. Allen st., Dės Moines, la.

Pirm, pagelb. — P. Mileris,
821 S.E. Market st. Dės Moines, Ia. 

Turtų Raštininkas — J. P. š epetis, 
71*4 E. Walnut str. Dės Moines, Iowa> 
Prot Rašt. — J. Kazlauskas,

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

218 E. 5th str. Dės Moines, lova. 
Iždo Globėjai — J. Čiapas,

123 E. D st? Dės Moines, Iov^ 
” ” — P. Ašmantą,

217 E. 6th st, Dės Moines, lova.
Susirinkimai būna 1:30 po pM% 

Columbia salėje, 409*4 E. Locust sk, 
kiekvieną antrą nedėldienį mėnesia.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĘ 
Chicago, I1L

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas, 

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

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

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

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

3131 So. Wentworth avė. Chicagou 
Organo užžiur. — A. Selemonarič, 

1956 Canalport avė, Chicago, DL 
Susirinkimai būna kiekvieno mino* 

šio antrą nedėldienį, 1-mą vai. no. 
pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, 13M 
So. Ūnion avė, Chicago, DL

LIET. NEPRIGULM. KLIŪBA8 
Chicago, III. . -

Prezidentas — Sal. Vasaitis,/ . -
712 K. 17th plące, Chicago, DL 

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskna, 
923 W. 33rd pi, Chicago. DL 

Prot Rašt ir organo užžiuretojas'— 
Petras Keniutis, 

3238 So. Halsted st, Chicago. 
Finansų Rašt — Kaz. Mikolaiti^ 

3327 Auburn avė, Chicago, DL 
Kasierius — Kaz. šilas, ’

3342 So. Halsted str, Chicagoi. 
Susirinkimai atsibuna kąs paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:33 
valandą vakare, "Aušros" svetainė 
je, po No. 3149 S. Halsted^st. Mott- 
nis susirinkimas pripuola sausio m*» 
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėiuj^.į

Agentu Ir Biznierių atidai
Visokios Knygos, Popieriai Laiš

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

Kataliogą prisiunčiame 
riams dykai. Adresuokite:

Th3 Lithuaniaii Mail Grder House
3358 S. Halsted St., Chicago, I1L

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. '
DRAUGYSTĖ ŠV. PEJ^p

Town of Lake, Cįjęago^.^j ’̂.j 
Valdyba: '

Pajieškau pusbrolio Juozapo Niu- 
ko. Pirmiau gyveno Bostone, o da
bar išvažiavo į Chicagą._ Kas apie 
jį žino, ar jis pats malones atsiliepti: 

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

Pirm. — B. Mozeika,
4005 S. Artesįan avė, Chicago; DL 

Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūnas,. • 
2459 W. 46th pi, Chicago, DL 

Ortr. Užžiur, Prot rašt K. A.ičiap«t 
4619 S. Washtenaw avė. Chicago.. ‘. 
Finansų Rašt. — J. Laucevičia,

4644 So. Paulina str Chicago, HL 
Kasierius — K. K. Stryneckis,

4612 S. Ashland avė, Chicago. 
Susirinkimai būna kas trečią av> 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vnL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Sv. Potiv 
neprigulmingos parapijos, 4588 4* 
So. Marshfield avė, Chicago, IU.

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 yra, nes 
parduodame ant lengvų išmokesčių.

Įmokėk kiek gali. Jei esi be dar
bo, o pirksi žemės, mes duosime dar
bo. Pro musą žemė eina gelžkelis ir 
budavsja naują miestelį. Šiaip pa
vasary) 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.

uvilles kaimo, paimdami ka- rėš sunkiai atsakyti už kiek- tų’slso^i^viso $s?75. mu esmų au' 
rtu ir 2,000 vokiečių nelais- vieną paskandintą ameri- Į ~ ‘ 
vėn. kiečių laivą arba užmuštą
SU ”LUSmNlv ŽUVO laivo Ameri-

82 MAIŠAI KRASOS. - P L
Krasos departamentas išizeriui nurodys, kiek kartų 

vVashingtono praneša, kad' vokiečiai jau paniekino tą 
"Lusitania” vežė iš Ameri- Suvienytų Valstijų perspė- 
kos Europon 82 maišu laiš- jimą ir laužė tarptautiškas 
kų ir kitokių siuntinių. Vis- tiesas. Bus nurodyta kai- 
kas žuvo. įzeriui, kaip jo jurininkai

---------- paskandino amerikiečių lai- 
VOKIEČIA1[ PASKANDI- vą ”William P. Frye,” kaip 

. t * T-«r« u£pUCj- angjų garlaivį 
”Falabą” ir pražudė daug 
amerikiečių gyvasčių, ir 
kaip jie metė ant Amerikos 
garlaivio ”Cushing” bom
bas. Paskui bus peržiūrėta 
ir išparodyta paskandintas 
Amerikos laivo ”Gulflight,” 
kas yra skaitoma tauriau
siu Vokietijos pasielgimu 
linkui šios šalies. Pagalios ’ 149 Athens' st,1

ON JAU KITĄ LAIVĄ
Po ”Lusitanios” vokiečiai 

paskandino jau ir kitą an
glą garlaivį — ”Queen Wil- 
helmina.” Tai buvo perei
toj subatoj. Bet šiuom syk 
vokiečiai davė laiko žmo
nėms susėsti į valtis ir visi 
buvo išgelbėti.

SAKO, IR "TRANSYLVA- 
NIA” BUS PASKAN

DINTA.
Pereitoj pėtnyčioj iš New 

Yorko išplaukė Anglijon ki
tas didelis laivas su žmonė
mis — ”Transylvania.” Ant 
to laivo važiuoja 876 pasa- 
žieriai ir vežama daug ka
riškos medegos. Tūli Ame
rikos vokiečiai tvirtna, kad 
”Transylvania” taipgi bus 
paskandinta. Tie patįs vo
kiečiai pranašavo ir ”Lusi- 
tanijai” paskandinimą, bet 
amerikonai iš jų juokėsi.

AUSTRIJA PASIDAVĖ.
Romoj gauta žinia, kad 

Austrija pasidavė Italijos 
reikalavimams ir tokiu bu
du karė tarp tų dviejų val
stybių bent šiuom syk yra 

Ad. Norbutas. užbaigta. vg
• i'

Iš kiekvieno $100 valsty
bės įplaukų, Su v. Valst. iš- 
aikvoja $71 kareivijos už
laikymui kovoje su svetim
taučiais, žemdirbystės mo
kslui gi skyria iš tų įplaukų 
vos tik $1.85. Rengimas 
skerdynių kapitalistams y- 
ra svarbesnis, negu žemės 
apdirbimas.

Padirbimas dvylikcolinės 
kanuolės lėšuoja $55,000; 
pelnas palieka tiktai dirbtu
vių savininkams. Už šitą 
milžinišką sumą pinigų len
gvai galima butų nupirkt 
$4,500 margų geros, derlin
gos žemės ir apgyvendint 
500 žmonių. Bet šiandien 
prieš tuos vargšus yra tai
somi ginklai, kad juos išžu- 
dyt

Pinigus priėmiau 5-3-15, L. Š. F 
Iždininkas K. Šidlauskas. į

Toliaus prezidentas kai-j
- - ............................................................

Paj ieškojimai
Pajieškau doros merginos arba 

našlės, kuri mylėtų dorą ir laisvą gy
venimą, ne jaunesnes kaip 25—30 m. 
Teiksitės atsišaukti - :-
kiekvienai atsakymą 
formacijomis.

M. F.
311 W. Miller str.,

Pajieškau brolio Kazimiero Bar- 
kaucko ir sesers Katrės Barkauckiu- 
tės, po vyrui — Bukienės. Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Mockavos gmi- 
no sodžiaus Miklašepkos. Pirmiaus 
gyveno Bentone, turiu svarbą reika
lą; atsišaukit šiuo adresu:

Marė Kovaitienė, 
63a St. Ambraise st., Montreal,

Canada.
Pajieškau Petro Žilinsko, mažo ūgio, 
stambaus sudėjimo, apie 26 metų 
amžiaus, tamsių plaukų ir pilno, rau
dono veido. Jis gyvena So. Bostone. 
Kas apie jį žino, meldžiam paduot 
mums jo adresą.

M. Sventkauskas,
So. Boston, Mass.

Pajieškau sesers duktės Juzefos 
Balučiutčs, pirmiau gyveno Baltimo- 
re, Md. Paeina iš Suvalkų gub., Vei
siejų parapijos, Paliūnų kaimo. Todėl 
ji pati lai atsišaukia arba kurie ją 
pažystas malonkit priduot jos adre
są, nes yra svarbus reikalas su ja su
si žinot.

o aš suteiksiu 
su visomis in- 

(20)
D.
Springfield, III.

PINIGAI SIUNČIAMI Į LIETUVĄ NUEINA 
rilUUAj SAUGIAI ir GREITAI.
"KELEIVIO AGENTŪRA” VISAME SAVO ŽMONĖMS PATAR
NAUJA TEISINGAI IR PINIGAI SIUNČIAMI PER "KELEIVIO 

AGENTŪRĄ," NUEINA GREIČIAU, NEGU PER KITUS 
AGENTUS, NES

1. Pinigą ji pas save nelaiko, bet išsiunčia tris kartus į sąvaitę.
2. Pinigą pristatymą gvarantuoja bėgyje 3-jų sąvaičių, arba grąži

na pinigus atgal.
Musų kainos:

Už 5 rub. 82.M0 Už 50 rub. 26.15 Už 100 rub. 52.15 Už 450 rub. 234.00
10 5.40 55 28.75 125 65.15 500 260 00
15 ®.OO 60 31.35 150 78.15 600 312.00
20 10.60 65 33.95 175 91.20 700 364.00
25 13.20 70 36.90 200 104.15 800 416.00
30 15.80 75 39.20 250 130.15 900 468.00
35 18.40 80 41.75 300 156.15 1000 518.00
40 21.00 85 44.35 350 182.15 1500 778.00
45 23.60 90 46.95 400 208.00 2000 1038.00

Pinigai Lietuvoj dabar reikalingi, pasiuskit savo giminėms keliatą 
.rublių, ir siųskit per

P “KELEIVIO” AGENTŪRĄ
28 Broadway, So. Boston, Mass.'

>

(21)
Jonas Navickas,

Jefferson Line, Pa.

Pajiešaku dviejų draugų, Petro 
Vaicilėno ir Petro Kučinsko; abudu 
kauniečiai, Biržų par., Vaicilėnas gy
vena Athol’yj, Kučinskas Philadel- 
phijoj. Meldžiu atsišaukti.

Petras Vaitkevičius,
398 — 2nd str., So. Boston, Mass

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

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

JIEŠKAU DARBO
barzdaskutykloj. Gerai žinau savo 

amatą. Atsišaukite šiuo adresu: (20) 
T. KAPAS,

28 Broadvay, So. Boston, Mass.

JIEŠKAU DARBO
Esu "Chauffeur” gerai patyręs ir 

dirbęs Groser storije per ilgą laiką. 
Kam toks žmoprus yra reikalingas, 
malonėkit kreiptis šiuo adresu: 

PETRAS BILINSKY,
175 Bowen str., So. Boston, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Apšvietos Draugijos mė

nesinis susirinkimas bus 20 gegužės, 
1915 m., t y. ketvergo vakare. Pra
sidės nuo 8 vai. vakare. Tautiško 
namo svetainėje, 101—3 Grand str, 
Brooklyn, N. Y.

Taigi, gerbiamieji draugai, malo
nėkit atsilankyt į šį susirinkimą.

Sekr. A. Petraška.

MELROSE PARK, ILL. 
PRANEŠIMAS.

Pranešam visiems draugams ir pa
žystamiems, ypatingai Melrose Par- 
kiečiams, kad aš atidariau naują fo
tografiją studiją, Traukią paveiks
lus Vestuvėms, Krikštynoms, Pagra- 
bams ir kitokiems reikalams. Trau
kiu neskiriant laiko, reikalui prisiė
jus meldžiu tautiečius kreiptis pas 
savo žmogą, o užtikrinu kad visuo
met busit užganėdinti musą darbu.

DAN KISSEL STUDIO, 
1615 Lake str, Melrose Park, III.

PARSIDUODA SALIUNAS
Geroj vietoj apgyventoj lietuvią, 

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

D. M. SIDLEVIČIUS, (20) 
158 Charles st,. Providence, R. I. 

Arti Rendale Sųuare.

REIKALINGI AGENTAI.
Kiekvienas vyras gali uždirbti nuo 

$12.00 iki 20.00 į dieną ir daugiaus 
narduodamas "The Vapor Gas Bur- 
?.ers\ nes yra naujausio mechaniško 
išradimo. Dėl platesnių žinių kreip
kitės arba atsilankykite iš Wisconsi- 
no valstijos pas Statė Agentą: (19) 
THE KEROSENE SPECIALTY Co. 

612 6th street. Racine. Wisconsin.

LIETUVIŲ DRAUGIJOJ* 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

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

Tėvynės Mylėtoją Draugystės N%1 
ant Town of Lake, Chicago, I1L 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pŠHBg 
nedėldienį mėnesio 12 vai. diena, A. 
J. Bieržynsldo salėje, kampas 48 to 
Paulina sts.

Valdyba: •
Prezidentas — A. J. Bieržynskis 

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

4547 So. Marshfield avė, ChirsgOi
- K. A. čiapas. 

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Burtą rašt — A. J. Kareiva,

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 
Užžiuretojas org. K. K. Strzyneekl, 

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

riai, kurie dėl kokią nors kliūčių no* 
gauna laikraščio, kreipkitės pas 
Draugystės organo prižiūrėtoją, • 
tuojaus laikraštis bus siunčiama*. 
Į Redakciją rašyt nereikia, nes ba 
valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 
męs negalim.

"Kel." AD1L

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

Lietuvią Pašelpinė Draugystė 
LAISVĖ, EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą P*- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglą Socijalistų ruime, 439 
Northampton str.

VALDYBA.
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st, Easton, 
Vice-Prez. — A. Meškauskas,

34 So. Locust str., Easton, Pa 
Prot raštininkas ir organo užžiurė- 

tojas — J. Ratinis, 1113 Ferry st.
Fin. raštininkas — J. Viturys

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

Pa.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, In<L
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendersona% 
2112 137th st, Ind. Harbor. Ia& 

Vice-Prez. — Pranas Andrijauskia, 
3730 Elm st, Ind. Harbor, ImL , 

Prot Rašt — Pranas Rudis,
room 22, Palace Hotel,

Indiana Harbor, IaĖ> 
Kasierius — Antanas Mikaloes, 

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

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

3604 Deodar st, Ind. Harbor, ladL 
Susirinkimai atsibuna nedėliotai* 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą vo- 
landą po pietą, Antano Mikolacs aro* 
tainėj, 2112 137th str, Indiana Rao 
bor, Ind. _ J

X



Bsdakcijos itsakynii*"Visi čia, o kur-gi Dievas?"
Miegamajam traukinio 

vagone važiavo tūlas airys 
su savo moteria ir vežėsi 
mažą mergaitę. Atėjus nak
ties laikui, motina paguldė 
mergaitę ant viršutinės len- 
tvnos ir liepė ramiai miego
ti.

Mergaitė buvo įgąsdinta 
tėvų velniais ir kitomis bai
dyklėmis ir bijojo viena vir
šuje miegoti. Motina ėmė 
drąsinti: "7‘ 
miegok: nebijok nieko:

M. Labeikai.— Pasninkai 
yra senesni ir už pačią krik
ščionių religiją. Katalikai 
juos priėmė nuo žydų. Dar 
Kristui negimus žydai jau 
turėjo įvedę pasninkus. Su- 
lvg Senojo Testamento,Mai- 
žiešius prieš gavimą nuo 
Dievo X Dievo prisakymų 
jau pasninkavęs. Kristus

KELEIVIS

Iš ko galima butų nusiste
bėti?

Jeigu kunigija nustotų 
vadinti Dievą žmogžudžiu, 
t. y. kad kunigai nustotų 
skelbę buk karėmis baudžia 
žmones patsai Dievas.

'Miegok vaikeli taiP^ Pasninkav^s 40 
mtegok:’nebijok nieko: aš,’iTaiP' su?\« .kuni^ skelb‘- 

I tėvelis ir Dievas saugos ta-|m0> Pasninkai paeiną neva 
ve ir mes risi prie tavęs bu- inuo ^ristaus- 
sįme Lašui (Minersrille, Pa).-

Kada visi vagone sugulė J Šmeižiate žmogų be jokių 
mergaitė atsisėdusi apsidai- faktų, kurį visa visuomenė

J. ANDRIUŠIS
Geriausia 

. tuTX»

FetcpafUta
Traukiu pa

veikslus gra
žiai ir pigiai 
nežiūrint skir
tumo oro. Ant 
kiekvieno tu
zino paveiksi, 

< pridedate DOVANŲ vienj didelį. 
; Esant reikalui einam fotografuoti į ■ i 
• namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS 
fžM Br**4n«y. Se Bestos* Mass- : 
WAb<<il0žfOifcirAyyxi0l0iri|0inMni0r^
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’ Akušerka
i

Pasekmingai atlieka savo darba 
-įa VĮųto^ns pĮdtvą ‘ouuCpuitS aua 
šokia* rodąs ir pagelbą įvairios* 
moterų ligose.

CfMaiAaZ ® Loriag *trw 
tNIUpiCRE arti E ir 7 *4.

80. BOSTON, MA88.

Palai gusi kursą Wo«u* Msdical 
CoUege, Baitimore, MA

Jeigu "Ka-ko" redakto
rius Brandukas, kada nusi- 
šnapsuoja nerašytų peržval
gos, kol neišsimiegos ir nu
stotų socijalistų laikraščius 
kolioti "laikraštpalaikiais” 
ir kitokiais šlykštumais.

Jeigu tautininkų Fondas 
surinktų daugiau aukų už 
Lietuvos Šelpimo Fondą.

Jeigu kunigai, kapitaliS' 
tai ir patriotai liautųsi gąs
dinti žmones socijalistais.

Jeigu socijalistai imtųsi 
uoliau darbo sustiprinimui 
savo partijos.

Jeigu Sirvydas savo poli' 
tika nenuvaryty į kapu: 
’^Vienybės Lietuvninkų."

rė ir plonučiu balseliu tarė :| žino esant teisingu ir bijo- 
"Mama!” ------------- j-—

"O ką, mažyte?"
I "Ar tu dar čia?"
I "Taip aš čia. Dabar gulk
ir miegok."

"Tėte, ar tu dar čia?"
"Taip, ir aš čia. O dabar

brangioji gulk ir
ramiai."

Bet mergaitė vis kartojo 
ir klausinėjo tėvus "ar jie 
dar čia." Keliauninkams 
besiklausant tas įkirėjo ir iš 
antro skvriaus, iš užu sie
nos pasigirdo balsas:

"Mes risi čia! Tavo tė
vas, motina, broliai, seseris, i 
tetulės ir dėdės — risi čia. 
0 dabar miegok!"

Po to triukšmo mergaitė 
valandėlę patylėjo ir vėl 
klausia, bet jau visai tyliu 
balseliu: 

Į "Mama." 
Į "Ko?"

"Visi čia! O kurgi Die-
’vas?”

Vargdienių Gumbas.

tės dagi tikros pavardės pa
sirašyti. Jei turite su kuo 
asmeniškumus, tad pirm ne
gu rašyti apie tai laikraštin, 
patariame išsigerti stiklą 
šalto vandens.

Jeigu caro kariumenė nu
stotų plėšti ir žudyti Galici
jos lenkus ir Prūsų lietu
vius, o kaizerio kareiviai 
Didžiosios Lietuvos gyven
tojus. t

Jeigu bažnytinėse mokyk
lose vaikai galėtų ko nors 
daugiau išsimokinti, 
poterius ir katekizmą.

kaip

gas-Jeigu kunigai vietoj 
padinių pradėtų laikyti vi
rėjus.

Jeigu Rusijos caras Mikė 
numirtų savo mirčia.

Jeigu socijalistai ir tauti
ninkai pradėtų bendromis 
pajiegomis kovoti su kleri
kalizmu.

Jeigu kandidatas į rie
šas valstijos įstaigas iš ku
ries nors kapitalistų parti
jas — išpildytų savo priža
dus, kurius prieš rinkimus 

^darbininkams pažadėjo.

Jeigu fabrikantai mokėtų 
savo darbininkams nors pu
sę to, kiek darbininko dar
bas yra vertas.

išpildytų savo priža-

liautųsi 
pradėtų 

o ne tur-

Jeigu kunigai 
mulkint liaudį ir 
veikti darbininkų, 
čių labui.

Velnių Ponaitis.
Bėrio gaila.

Tūlas kaimietis sutarė su 
čigonu mainyti arkliais. 
Kaimietis ir sako:

— Duok man pajodinėt, aš 
pažiūrėsiu, kaip bėga tavo 
arklys.

— Kai tu, pane, josi, 
nematysi, kaip jis bėga;

o

tai 
te
tųgul mano vaikas joja, 

žiūrėk — sako čigonas.
Kaimietis sutiko.
Čigonas užsodino 

vaiką ant arklio ir 
drožš kančium arkliui, sy
kiu ir vaikui, per kojas. Vai
kas joja ir verkia.

— Ko tas tavo vaikas ver
kia — klausia kaimietis.

— Matai, pane, jam bėrio 
gaila. Duok, pane, tu jam 
penkrublę, tai jis neverks, o 
kitaip aš nemainau.

Aglinciškės Vincas.

savo
kad

Kad lojo, tai lo>o...
Miegančiam žydui prisi

sapnavo. kad lapė lojo. At
sikėlęs žydas ir klausia lie
tuvio :

— Nu, kas tai galėtų bū
ti, kai lapė loja?

Lietuvis: Kai lapė loja, 
tai prieš smert.

Žydas: Ag lojo, lojo, bet 
nelabai.

Lietuvis: Truputi sukly
dau 
prieš turtą.

Žydas: Ak, kad taip lojo, 
taip lojo, až net atsistojo.

T. K. Pan—is.

miegok Visos Amerikos siųsti 
pinigai eina per Bosto
ną ir New Yorką.

Norėdamas siųsti pinigus pareika- 
j lauk tuojaus nuo G. J. Bartašiaus 
agentūros aplikacijų adresuodamas 
šiaip G. J. Bartašius. 233 Broadway. 
So. Boston, Nlass.

Pinigų kursas dabar visai žemas, 
i taigi naudokitės šia proga, nes Lie
tuvoj dabar pinigų reikia.

Musų kainos pinigų siuntimo 
kančios:

Rub.
5

10
15
20
25
50
75

100
G. J. Bartašiaus agentūra jums 

duos pačios kompanijos kvitas, ne- 
taip kaip kiti agentai išduoda savą 
kvitą, už ką tik jis vienas atsako, už
tat siųst pinigai yra geriau 
musų agentūra.

G. J. BARTAŠIUS,
233 Broadway, So. Baston, Mass. 

arba:
498 Washington St.. New York City.

kai lapė loja, tai

Pirmiau tapkie kunigu...
—O po devynių tūkstan

čių paralių!.. Sakau tau, kad 
toj dirbtuvėj, kur dabar 
pradėjau dirbti, užveizda y- 
ra toks pasiutęs ir biaurus 
kaip šuva, kad kartais taip 
supykdo, jog paga tavas su
trinti jį į šmotelius...

— Na, jei taip, tai aš duo
siu tau gerą rodą.

— Kokią?
— Pirmiau tapkie kunigu, 

o tada galėsi drąsiai tą pa
daryti. Juk Amerikoj ku
nigų už kriminališkus pra
sikaltimus nė karia ir neso
dina elektrikinėn kėdėn.

Teisme.
Gembleris:— Meldžiu by

lą atidėti, nes mano advoka
tas susirgo ir_ negali ateiti.

Teisėjas:
pasakys? Juk tamstą nu
tvėrė prie skobnio bekazi- 
ruojant iš pinigų — ir atlik
tas kriukis. Išsiteisinimo 
nėra.

Gembleris:— Užtaigi ir 
man norisi žinoti, ką pasa- 

Strauss.

Ką-gi jisai čia

kys?

Išsiaiškino.
— Paaiškinkit, kas 

yra gembleris?
— Matote, jei vienam iš 

tamsumo kišenė sunki nuo 
pinigų pasidaro, tai antras 
išlošia, arba palengvina jį 
nuo tos sunkios naštos.

Strauss.

tai

Baliuje.
— Myliu jumis, be jus gy

venti negalėčiau.
— Kaip linksma! 

kalbėk, Juozuk, su mano vy
ru, o viskas bus gerai...

Pasi-

Dol.
2.70
5.15
7.45

10.00
12.45
25.00
37.45
49.00

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. Yra 17.000 akrų nedirbamos 
žemės nuo 38.00 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; išdirbvstės 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)

J. A. ŽEMAITIS,

Fountain, Mich.

Darbininkai, Skaitykit 
”V AID YLĄ!”

-- ”Vaidylo*” laidėiaa 
matydama* darbi
ninku* mažai dir
bant, sumažino sa
vo laikraščio *Vai- 
dyloa” kainą. Kas 
prisius 25 c. gana 

.laikraštį ”Vaidylą” 
_ P per visu* matu*.

“Vaidyla yra didelio formato, su 

puikiais paveikslais; tikra* darbinin

ką laikraštis. Eina jau antri metai; 
nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa
gerinimo darbininkų būvio. Kurie ir 

dirbate galite užsimokėti to

kią mažą prenumeratą. Siųsdami pi

nigus adresuokite taip: (20)

”V AI DYLA,”
1334 S. 48th avė.. Cicero, UL

Nesiųskit markėmis, bet įdėkite 
25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs
kite. ši kaina da pailginta, bet ne 

ant ilgai. Pasiskubinkite!

J.MATHU8
Geriausia* Liet u v m.

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

J. MATHUS
342 Broadvay, So. Boston, Maaa

M. Gaili va d Co
KAS NORITE TURĖTI 

DRŪTOS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 

nuslinko, tai atsišaukite kuonogrei- 
čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimą ir nuplikusius 
į labai trumpą laiką, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst 

centu.
L. J. PAULAUSKAS 

(Barzdaskutys)
152 Millbury Street, Depž. 12, 

H’ORCESTER, MASS.

• Uilaiku gariauaį 
Elty, Vyną, Lilderiut ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2ni it, St. Bestu.2

su pagalba 

sustabdysiu 

atauginsiu 

Pleiskanas 

kokio nors 

štampą už

(26)

Musą firma randasi ir Californijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso- 

kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Siutus ir Idtolaus Kubus

1741 W. 47H Sfrwt,

Ar Nori

I

aR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipilk

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinate, kad Ją* *učėdy*it* 

pinigą ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 

Mes imam materiją ii gerąją Ar

ną ir primieruojam rūbą pagal žmo

gų, todėl nesudarko žmogaus išvaiz

dos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 Harrison avė. Boston.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi

sokias Vyrą ir Moterą drapana*.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

29* Budreekis
222 W. BR0ADWA Y
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21013.

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS.

Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik

rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
Labai teisingai 
eina, skiriamas

ypatingai gežkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tikras laikas žinoti. Gvarantuotas 
ant 20 metą. Ypatinga* pasiulyji- 

maa. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už 35.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie 325.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka

butis dykai su kiekvienu laikrodėliu. I 
(22) j 

906 Athenaeum Blg_ CHICAGO, 1LL. i 

ENCELSIOR WATCH CO. J

I

I CREST KENDŽIŲ 
o ji niekad nepamirš jus, nes 

kandžių gardumas priverčia ją 

jus mylėt Reikalaukit visur ir j 

visada Lovmey* Crest Kendžių. 

Jeigu negali gaut kitur, tai pn-, 

c'ųsk mums dolerį, o gausi vie-i 

ną svarą geriausių Amerikoj iš- 

iirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS | 
Generoliška* agentas Bostonui 

226 Broadvay, 
So. Boston, Mass.

I
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DIDELIS UŽDARBIS, GREITAS PARDAVIMAS. ANT PASKIRTO 

LAIKO. PREKĖS NUMUŠTOS

vien supažindimui su musų naujausios mados ir geriausios rųšies Tavorų. 

DYKAI PERSITIKRINIMAS IR IŠBANDYMAS. Pinigai nereikalingi. 
Užmokėsit po persitikrinimo, kad daiktai tiek verti. Rašykit šiandien 
priduodami savo vardą ir adresą, o mes pasiųsim Jums per ekspresą, 
šitą moterišką arba vyrišką, gražiai įgraviruotą, auksinį geležinkelio sti
liaus, su gerais viduriais LAIKRODĖLĮ už 36.45 ir pre jo ktas dovanas 
DYKAI. Tai yra šia:

Vieną 5 šūviais nikeliuotą automatišką Revolverį, (pirmą sykį vartoja
me), Lenciūgėlį, Magišką lazdutę, Špilką, 4 pilno sudėjimo neįpiaunamos 
britvos, Žiedas, Fontaninė plunksna ir Peilis. Tie visi daiktai visur verti 

325.00. Musų kaina — 36.45. PILNA GVARANCUA. 20 metų patyri

mo prekyboj ir tūkstančius paliudymų nuo pirkėjų, kurius per tą laiką, 

užganėdinom. čėdyk pinigus ir persitikrink pirmiaus musų tavorais, ne
gu pirksi kur nors kitur. Prisiųsk už 10c. štampų kaipo užtikrinimą. 
Iš Kanados reikalaujas pinigai išaukšto. Ištikimiausias prekybos namas 
Suv. Valstijose. (22)

FISHLEIGH & CO., (Dept 997) CHICAGO, ILL.

Didele Dovana

Sveikata Brangiadsis Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos metą Btooklyne-New York ggrooi* VleeetM Ir DMUaaaia UCTUVIŠKA 
APTIEKA Pravtzarlaaa VINCO X DAUNORO*. korio* tikslo yr» apsaugoti saro rientauCio* 
nuo visokią apgaviką ir gydyti juo* tikrai retomis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokią ligą ir kūno silpoybią.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą metą prityrimu ilrado daugybę specijaliftą gydnoUą. 

sutaisytą ii Šviežiausią ir geriausią medikamentą ir labai pasekmingai gydanžią ligas. 
Tarpe kitą aptiekos sandėlyje sukrauto* ir gaunamos tekančios gyduolė*:

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas, brolau.' Senai ma
tėmės, gal jau kur nors į kitą mie
stą persikėliai?
O ne, da vis 

Ha pat gyve-B 
nu, bet senia’B 
tame krašte ■ 
Iankiaus 
nerandu
JONO

KULBOKO

O. brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana ant 
kampo Southl 

1-mos .ir I 
Wythe avė.
Dabar ji* ten Įkaišė visokius paran- 

tumus ir gražius kambarius nakvy- 

:Sms. Vasarą kambariai vėsus, o 

iemą žilti. Todėl visiems gaL pa- 

art atsilankyti j

JONO KULBOKO CAFE 
:91 Wythe ave^ Brooklyn, N. T.

(21-®)

Skaityk ir temyk
Daugumas žmonių neužganėdinti 

savo buviu ir mąsto, kokiu budu pa

gerint jį. štai jūsų tikslui ir proga: 

Nusipirk gerą gabalą derlingos že

mės ir pradėk gyvenimą ant ūkės, 
kuri užtikrins tavo ateitį; _ nereikės 
bijoti bedarbės nei blogą laiką. Ne

pirk ūkės (farmos) nepasiteiravęs 

pas mane, nes už patarimą neimu nei 
vieno cento.

Aš esmi apvažinėjęs daugelį vals

tijų tuo tikslu, kad dažinojus prekes 

ir derlingumą žemės ir kalbėjausi su 

tūkstančiais farmerių apie naudą 

ūkių, per ką ir Jums galiu teisingai 
patarti. Norėdami pirkti ūkę nema
nykite, kad reikia didelių turtą, tu
rėdamas |100 gali lengvai tapti sa

vininku pusėtino šmoto žemės, nes 

kitą dalį pati ūkė išmokės.
Nelauk ilgai, bet rašyk arba kreip

kis ypatiškai tuojaus, nes dabar yra 

geriausis laikas. (25)

J. A. URMANAS,
219 Washington stn Waukegaa, III

sita knyga “Daktaras” gražiai pamokina, kaip vyrus, taip ir moteris, 
i kas būtinai reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir seniems, 
’ ženotiems ir neženotiems
i Kiekviena* skyrius šitos knygos yra labai žingeidus. Ta knyga kiek- 
į vienam naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti sveikas ir 
■ laimingai gyventi.
: Šita knyga “Daktaras” aprašo visokių ligų vardus, kaip jos praside- 
! da. kaip apsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur greit 
; ir teisingai galima išsigydyti.

Ta knyga labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir taip 

pat apie moteris telpa daug.
Šioj knygoj “Daktaras” dikčiai aprašo, atidengiant daug paslapčių 

apie geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 

kada geriausia yra apsivesti ir kaip.............
Knyga “Daktaras”’ yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias 

kūno dalis, išaiškina paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir 
sergantiems. Tik perskaičius tą knygą patirsi, ko čia negalima parašyti. 
’ Apart kitą skyrių sergantiems rodijame skaityti apie nervų, kraujo, 
inkstų, romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpan
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir kitas visokias ligas, 
sėklos nubėgimo ir tt.

Jei serfi, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas 
ar kreiptis prie gydytojo, reikia būtinai perskaityti knygą “Daktaras”. 
Daug žmonių išgijo nuo rodos “Daktaro”.

Ypatingai serganti, nusilpnėję, sukliurę, pasigadinę per jaunystės 
klaidas ir varginami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip 
užsisenėjusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.

Todėl, kad ta knyga dėl labo visuomenės išduota, tai kiekvienas 

apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10c stampotnis prisiuntimui. Pasi
skubink išsirašyt, nes netrukus gali netekt!

Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teip: 

The Philadelphia Medical Clinic 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Pasarga: Profesionališki Daktarai Ktiniko pasekmingai greit viso
kia* liga*, vyrą ir moterų gydo. Kitiem* rodą* davinėta.

Dr. William Yoder, Dr. Th. J. Russell, Medical Directors.

Kraujo Valytojas .. 
Gyvasties Balsamas
Nervij Stiprintojas..........50c ir 31.00
Vaistas nuo vidurių .... t—--------- -
Nuo kosulio..................... 25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvinės proško*.........................31.00
Pigulkos dėl kepenų................. 25c
Nuo galvos skaudėjimo ............... 25c
Nuo kojų nuospaudų .... 10c. ir 25c 
Nuo dantų gėlimo...........................10c
Nuo peršalimo ............................... 25c
Plaukų stiprintoja*..........25c. ir 50c
Linimenta* arba Expelleri* .... 25c 
Anatharyna* plovimui..................25c
Nuo kirmėlių................................. 25c

--------------------- ►.......
__ , ..,4 80c. ir 81.00 

 Reumatizmo ... 50c. ir 81.00 
“ '_____________‘.....>............25c
Gydanti mostis...........................50c
Antiseptiška* muilą*................ 25c
Antiseptišk* moati*.................. 25c
Nuo dusulio................................80c
Proško* dėl dantų .................... 25c
Nuo kosulio dei vaikų.......... 25c
Kasteri ja dėl vaikų ... .10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo........................25c
Kraujo Stiprintojas.................... 50c
Gumbo Lašai..............50c ir 81.00
Nuo plauku zilimo......................50c
Blakių Naikintojas.................... lOo
Karpų Naikintojas................  10c

Ei oo I Dei išvarymo soliterio..
'"".I 75c Dėl lytiškų lig,........ C
50c ir 31.00 NuoReumatizm- 

50c. irti.00 J*“0 k°J1 prakaitavimo

• •

Specijaliik* tikrai lietu vilką Trejanka arba Trojos Devynerio* 28c 
Taip pat ii Lietom* pargabento* visokio* Lietuvilko* cydenfio* Soli*, takai* Ir L L, kokie* 

tik yla tinome* ir imonią vartoj*mo*.
K*lk*l—klt* prMeatlmn Katate** m mošą gySaeHą apvalymai*.

Kreipiantiemaiem* per laiiku* arte aamenitkal duodame tikrai mliniiira* ir teisinau* 
patarimu* kiekvienoje licoje.

atsilankyta*! Į LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J. DAUNORĄ
APTI8K0RIUS

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y.
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Laiškas XII.
Ir taip apkeliavęs žymes- 

kX nias Lietuvos musių vietas 
leidaus atgal Rusijon. Ir 
vėla ta pati varginga kelio
nė. Vagonai žmonėmis kim
šte prikimšti, nei kojai vie
tos. Oras tvankus, tiesiog 
kvėpuoti sunku. Visi tyli, 
niekas tokiai tvarkai ne
prieštarauja, džiaugias va- 
gonan pakliuvus, nes ir to 
gali netekti, juk karo me
tas. Stotyj O. mums pra
nešė, kad reikės laukti bent 
6 valandas, nes kelias kari
niais traukiniais užimtas. 
Ilgai netrukus pasirodė ir 
karės traukiniai. Vieni bu
vo kareiviais prigrūsti, ki
ti šiaip jau karo padargais. 
Visi traukė Prūsų linkui. 
Neužilgo iš Prūsų pusės 
pradėjo eiti sanitariniai 
traukiniai. vežė sužeis
tuosius kareivius. Beslan- 
kinėdamas stotyj susiėjau 
su vienu žymiu Lietuvos pa
žangiu veikėju. Pasirodė, 
kad mudu važiavom vienu 
ir tuo pačiu traukiniu, tik 
jis antra klesa, o aš trečia. 
Įsikalbėjom. Jis ir važinėjo 
Lietuvoj, taip-pat visas ka
rės vietas apžiurėjo, rankio
jo žinias apie nukentėju
sius.

— Indomu žinoti, kaip 
jus Vilniuje šelpimo reika
lus sutvarkysit. Juk ar 
šiaip ar taip, Vilniaus betu
riu šviesuomenės tarpe jau 
srovės aiškios, juk nesugy- 
vensit?— užklausiau aš.

— Šiais liūdnais metais, 
kuomet mažne'visa Lietuva 
apimta ugnimi, kuomet ant 
jos laukų rišas pasaulio dra
ma, kalbos apie sroves jo- 

) kios būti negali, o tuom lai
ku šelpimo Mausime!— tvir
tu balsu jis man atsakė.

— Taip, tai taip, Tamsta, 
bet jei klerikalai visame pa
ims viršų, jei jie savo tar- 
pan pažangiųjų įsileisti ne
norės, juk Vilniuje jų armi
ja stipri, nemažą būrį turi 
davatkų organizuotų, jos 
jus ir apšauks.

— Aš manau, kad kleri
kalai bus tiek mandagus, 
kultūringi, kad to nedarys.

— Gerai, leiskim, kad su
tiks su jumis tartis, bet štai 
kas mane interesuoja: ar 
norės pažangieji viename 
suole su kunigu Olšausku, 
sėdėti? Juk ar šiaip ar 
taip, vistiek jo fizionomija, 
' Aipo veikėjo, labai nešvari. 
Juk jis daug kame intaria-

— Ei, Tamsta, ką kalbi. 
Kuomet tūkstančiai badau
jančių tiesia rankas duonos 
kąsnio maldaudami, jokios 
kalbos apie tai būti negali, 
mes viską turime užmiršti 
— vėl atsakė jis man

{
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na ir surasim bendrą dirvą, pienės sumanyman rinkti 
Juk butų didžiausias prieš drapanas siuntimui į Lietu- 

dabar vą, atsišaukiame į visos A- 
merikos lietuves moteris

• tverti labdarybės ratelius 
kiekvienoje lietuvių apgy-

; ventoje kolionijoje. Tų ra-
• telių tikslas: eiti per lietu

vių ir svetimtaučių namus 
ir krautuves renkant aukas 
pinigais ir drabužiais. O 
kuomet butų jau nemažai 
ant vietos surinkta, tuomet 
galėtume įsteigti tam tikrą 
centrą sudėjimui surinktų 
avalinių, (nes po vieną daly
ką neapsimokėtų į centrą 
siuntinėti). Brooklyn’o lie
tuvaitės patarė tokį centrą 
įsteigti New Yorke, kaipo 
arčiausioje vietoje prie prie
plaukos, nes iš čia paran
kiausia siųsti į Lietuvą. Pi- 
nigiškas aukas galėtume 
siųsti per Lietuvos šelpimo 
Fondą ar kokį kitą.

Tik neaikvokime, sesės, 
laiko, bet imkimės už darbo, 
nes mes paskiausia atsilikę 
šiame dalyke. Lenkės mo
teris viename Worcester’io 
mieste per vieną dieną su
rinko $1,193. Jos ėjo gat
vėmis per namus ir krautu
ves, rinkdamos aukas už ku
rias davė korteles su nupie
štu lenkų ereliu ir žodžiais: 
"Gelbėkit lenkus nuo ka
rės nukentėjusius!”

Ar nebūtų geras pavyzdis 
ir mums atspausdinti pana
šias korteles su parašu: 
”Gelbėkit Lietuvius nuo ka
rės nukentėjusius.” Butų 
geistina, kad šį dalyką ap
svarstytų Liet. Šelpimo ir 
Liet. Gelb. Fondų Konfe
rencijose, ir taipgi agituotų 
savo apylinkėse moterįs, 
prie rinkimo aukų bei ava
linių.

Kaslink p. L. Šliūpienės 
raginimo mėgsti šiltus mez
ginius, sekančiai žiemai bu
tų labai naudinga, bet kiek 
man teko apie tai su mote
rimis kalbėti, tai jos nepri
tarė, sako, geriau nupirkti 
gatavą arba siųsti pinigus. 
O gal rasis ir tokių, kurios 
galės šį-tą numegsti ar pa
siūti; tas prigulės nuo mu
sų moterų gabumo.

Dar kartą tariu į Jus, se
sės, stokim prie darbo gel
bėti Tėvynę. Nežiūrėkime 
jokių sriovių ir nedaleiski- 
me niekam mus perkalbinė
ti, bet veikime savo protu 
ir veikime iš vieno. O ma
tysime, kad musų darbas at
neš labai vaisingas pasek
mes.

Lai musų Tėvynės pagal
bos šauksmas atsiliepia 
kiekvienos lietuvaitės jau
trioje širdyje.

O. Karaliūtė.
Nuo redakcijos. Malonu 

išgirsti ir musų lietuvaičių, 
Lietuvos šelpimo reikale 
balsas, kurios Lietuvos šel
pimui iki šiol veik nieko ne
veikė. Sykiu turime per
spėti musų moteris, kad su
rinktų aukų nesiųstų per jo
kį kitą fondą, kaip per vi
suomenės įsteigtą ir kontro- 
iuojamą Liet. Šelpimo Fon

dą. Už kitus Fondus visuo
menė neatsako, kadangi tie 
Fondai savo aukas siunčia 
Vilniaus klerikališkai drau
gijai, toji gi draugija pri
siųstomis aukomis šelpia 
ne nuo karės nukentėjusius, 
>et Karmelitų bažnyčias ir 
"Saulės” kursus. Vadinas, 
atitraukę kąsnį duonos nuo 
badaujančių vargšų, stipri
na savo sektą.

Hežhts ymakyni urbiiia- 
Icuas, paliktų vėlumu) 

Imi. Dembskio.
1. Darbininkai turi 

ganizuotis ir gerai pasipa
žinti.

2. Nedėlinėse sueigose, 
vietoj eiti bažnyčion, turi 
susirinkę ką nors paskaity
ti apie savo reikalus ir ap
svarstyti girdėtą mokslą.

3. Nebalsuoti nė už mili
jonus už tokį žmogų, kuris 
nepriguli prie darbininkiš
ko susivienijimo.

4. Platinti knygas ir šel
pti socijalistiškus laikraš
čius.

5. Pirkti tik darbininkiš
kose krautuvėse, o ne pas 
krikščionišką apgaviką.

6. Kuopose darbininkai 
turi užsilaikyti dorai ir nie
kad nesibylinėti (nesiprovo- 
ti), nes teismuose niekas 
neras teisybės, tik pinigų iš- 
lupimą.

7. Apie visus nedorus pa
sielgimus, ar tai savo narių, 
ar tai visų šios dienos 
skriaudikų ar apgavikų, ra
šinėti į darbininkiškus lai
kraščius.

8. Pakol pinigas, pikta- 
sai kunigijos išmislas nebus 
panaikintas iš draugijinės 
tvarkos, tverkite ir užlaiky
kite darbininkiškus iždus, 
idant reikale galėtumėte 
vieni kitus sušelpti. Pinigų 
į jokias bankas nedėkite. 
Štai biblijinę ir dieviška 
ekonominė jų sistema:

"Ir skolinsite daugel tau
toms, bet patys nei pas vie
ną neskolinsite, o taip dary
dami viešpatausite ant dau
gel tautų, o jos ant jūsų ne
viešpataus.” (Dent. XV. 
6.).

9. 
dievų ir jų skelbėjams 
mokėkite dešimtinių už 
kvailinimą jūsų vaikų 
to.

10. Kas leistų savo 
kus į kunigines -mokyklas, 
lai bus ant amžių pasmerk
tas ir pirštu rodomas.

Lai gyvuoja laisvas dar
bininkas!

Tokiais žodžiais užbaigia 
amžinos atminties ir garbės 
vertas žmogus, velionis kun. 
Vladislovas Dembskis, savo 
knygą ’Tš ko kįla melai ir 
visokios skriaudos žmonijo
je.”

Kodėl to laisvės karžygio 
— žmogaus vien geidžiančio 
gerovės plačiajai ir skriau
džiamajai liaudžiai, palikti 
raštai nėra viešai platinami 
tarp lietuvių drbininkų?

Kodėl socijalistų laikraš
čiuose tarp kitų knygų nesi
mato garsinant kun. Demb- 
skio raštų? Jų nėra dagi 
pas krautuvininkus, kurie 
yra išleidę tam tikrus kny
gų katalogus; ten garsina
ma įvairios šiukšlės ir sap
nininkai, bet minėto auto
riaus knygų nėra

Kodėl?
Nejaugi darbininkų švie- 

tiejai bijosi savo knygų ka
taloguose garsinti taip 
svarbius, teikiančius žmo
nėms dvasios ir sielos laisvę 
raštus, kad darbininkas 
juos skaitydamas nenuplėš
tų nuo savo akių tos juodo
sios plėvės uždėtos Romos 
apaštalų ir nepasiliuosuotų 
iš biaurių melų ir prietarų?

Jeigu klerikališkai-biuro- 
kratiška spauda bijosi gar
sinti ir pardavinėti kun. V. 
Dembskio raštus, tai, man 
rodos, darbininkiški laikra
ščiai turėtų juos kuopla- 
čiausia garsinti ("Keleivio” 
knygyne gaunami visi, ko
kie buvo iki šiol išleisti, kun. 
VI Dembskio raštai. Red.) 
ir platinti tarpe darbininkų. 
O betgi taip nėra! Ištikro, 
kas tai butų? Aš pats, no
rėdamas gauti tas visas 
knygas, ilgai turėjau jų jie- 
škoti ir tik per vargą sura
dęs gerb. d-ro J. šliupo ad
resą, jas jgijau.

O gal gerb. J. Šliupas ne
velija jų kitiems platint? 
Nenorėčiau tam tikėt, bet 
čia visgi turi būt koki nors 
priežastis! J. Weiner.
Newburgh, N. Y.

tautą nusidėjimas 
inešti srovių ginčus.

— Vistik dėlto leisk Tam
sta man pakalbėti.

— Tamsta!— karštai jis 
sušuko,— nejaugi šioj va
landoj apie tai kalbėtis? 
Juk tūkstančiai šeimynų 
pastogės nustojo, neturi 
duonos kąsnio, neturi kuom 
net kūną pridengti; nejau
gi dabar galima kalbėti apie 
pažiūras? Juk dabar vi
siems ir visiems reikia rū
pintis apie badaujančius, o 
ne apie politiką kalbėti!

— Laimingas Tamsta, 
kad taip manai. Aš ir-gi sa
kau, tvirtinu, kad nieko ne
atidėliojus reikia šokti pa
galbon, juk jau dabar maž
ne badu kiti noksta, o prie 
to da ligos platinas, reikia 
visiems rūpintis, bet neti
kiu, kad bendrai galėtume 
krutėti. Juk Amerikoj to 
įvykti negalėjo, ten kitokio
se aplinkybėse musų broliai 
gyvena, o vis dėlto skilo.

Mano sąkalbėtojas tylėjo, 
matyt mano žodžiams ma
ža svarbos davė. Neužilgo ir 
traukinys atidundėjo. Va
žiavom tolyn.

Neilgai man reikėjo lauk
ti mano žodžių patvirtini- 

jmo. Vieną gerą dieną Vil
niaus lietuvių laikraščiai 
pranešė, kad klerikalai ne
norėjo įsileisti savan tar- 
pan pažangiųjų ir šelpimo 
veikimas skilo.

Anas pažangusis veikėjas 
irgi apleido klerikalų štabą, 
dabar jisai jau kelerių tau
tų susidariusioj draugijoj 
darbuojasi.

Nežinau, ar atsimena jis 
mudviejų pasikalbėjimą, o 
jei atsimena, tai ką mano?

Dabar, kuomet ištolo žiū
riu į Lietuvos likimą, kuo
met jau nebegirdžiu kanuo
lių šūvių, kuomet nematau 
vargo prislėgtų gyventojų, 
kuomet nebegirdžiu jų vai
tojimo, nematau ašarų, 
šalčiau galiu į viską žiū
rėti, bet ir tai nejaukios 
mintįs lanko...

Be platesnės kitų tautų 
užuojautos, tyliai kenčia 
viena vienintelė Lietuva, 
velka vargo naštą, kenčia 
už visus. Jos ašaros jos ry- 
bose tiktai telieka. Ateitis 
jai nieko nesiūlo...

J. B—dis.

I

I
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Moteris Gelbėkime 
Letuvą!

''eriųamos sesės:—
Šioje liūdnoje musų tėvy

nės valandoje, mes Ameri
kos lietuvaitės laikykime 
sau už švenčiausią pareigą 
kuom galėdamos prisidėti 
prie gelbėjimo musų nuken-

_ Kiek tekį patirti Ame- & J”*“*
rikos lietuviai skilo į tris 
dalis, o ir jie tik šelpimo rei
kalu besirūpindami, bijaus, 
kad ir Lietuvoj to neatsitik
tų — patėmijau aš jam.

— Taip mes lietuviai, tiek 
nekultūringi, kad net to
kiose sunkiose valandose 
negalime susieiti, [ 
bėti ir bendrai veikti, juk 
čia ne politikos klausimas, o

Lietuvoje, kurie dabartinia
me laike yra neapsakomai 
vargingame padėjime ir iš
tiesę rankas šaukiasi musų 
pagalbos. Neužmerkime a- 
kių ir nepraleiskime šaltai 
Lietuvos žmonių balso pro 
ausis, bet apsvarstykime 
padėjimą šimtų tūkstančiųnaciVal Bliumų vuA&uuiuių

P-351 lietuvių, kurie nūnai vaikš
čioja alkani, apskurę ir be 

. Kas-gi paduos 
pagalbos ranką musų ver
kiančioms našlėms, kūdi
kiams ir seneliams, jei ne 
mes? Ir kasgi užjaus musų 
nuskriaustai šalelei, jei ne 
mes? Musų pareiga kiek
vieno lietuvio ir lietuvės vei
kiai stoti prie darbo Tėvy
nės gelbėjime.

Brooklyno lietuvaitės ne
senai turėjome Lietuvių 
Moterų Draugijų konferen
ciją ir pritardamos imuos 
L Šliūpienės atsišaukimui, 
nutarėme aktyviškai dar
buotis musų mieste ir ra
ginti visas Amerikos mote
ris prie šio būtinai reikalin
go aarbo.

Mes, Brooklyno lietuvai
te, klerikalai ir-gi, tės, atsiliepdamos p. L. šliu- 978 žmonių.

vid nc pvii iiauč iu<*udiiu<w, u na^tncrp^ tik šelpimo. Aš tikiu, kad ĮL ‘,? '
Vilniuje to nebus. Šioj sun
kioj valandoj mokėsime mes 
užmiršti ginčus, o dirbsim 
išvien, o ten toliau kituose 
dalykuose ir pasipešime.

— Aš vis tik dėlto, Tams
ta, abejoju, nors ir šelpimo 
reikale vargu galima be po
litikos apsieitu Juk ar 
šiaip ar taip visi norėsit sa
vo darbui šiokią ar tokią 
spalvą priduoti...

— Tamsta dar jaunas, 
musų santikių gerai nežinai, 
— perkirto jis mane ir jau 
karščiuodamasis pradėjo 
kalbėti,— mes mokėsime vi
sus tuos opius klausimus 
apeiti. Mes daug kame nu- 
sileisim

AR ŽINOTE, KAD —
Pasaulyje išviso priskai- 

toma 10,143,829 žydų. Be
veik pusė to skaičiaus, 
5,189,401, gyvena Rusijoj; 
sekantis didžiausis žydų 
skaičius, 1,994,373, gyvena 
Austro-Vengrijoj. Suvieny
tose Valstijose žydų yra 
1,136,340.

Per paskutini žemės dre
bėjimą, kuris buvo 13 sausio 
1915 m., Italijoj žuvo 29,-

•riskai-

or-

ln“Keleivio”
Skaitytojus.

I
I

i
I
Į

vai-

P. O. Box 233,

“KOVA”
Q

“KOVOS” prenumerata metams, tik

K

mTI t

Reikalaujame pardavėjų. Uždarbis atsakantis. Visi vyrai perka. g 
bioioioiomoiaoMoajiocioaoioto^^

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

Empress Riz Face Powder. Pagra
žina veidą ir padaro skaistų, bal- 
tai-raudoną 50c.

Nereikalaukite jokių 
ne- 
ap- 

pro-

Nuo 1-mos d. Gegužės iki 1-mos Birželio,

J. STANIS,

I

45

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
krasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa
kaitant užsirašyti "Keleivį” 
kaipo tikrai darbininkišką 
laikraštj, kuris prie kiek
vienos progos šventai gina 
darbininkų reikalus.

Mainydami adresą būti
nai turit priduoti SENĄJĮ 
ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima. Mainant ad
resą geriausiai parašyt at
virutę, nes tas pigiau ir pa
rankiau.

Daugelis skaitytojų mai
nydami adresą arba klaus
dami ko nors parašo -laišką, 
bet neužlipina ir uždeda tik 
už lc. markę. Persergime 
visus, kad tokių laiškų 
niekados nesiųstų, nes Ame
rikoj ar laiškas užlipytas ar
ba neužlipytas, turi būt pri
dėta markė už 2c., kitaip tą 
laišką numeta arba reik už 
jį primokėt adresatui.

Su pagarba, 
"KeL” Administracija.

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi- 
sok;es rųšies Alaus, Degtiniu, 

Vyno ir Cigarų.
Piniiausia ir parankiausia

5 'eta lietuviams.

304 Broniai ir 25910 Struti 
SO. BOSTON, MASS.

25.000 Ka‘aH?gu
Užlaikau gramofonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas ka
štuoja tik 75c. Jeigu nori mano ka
talogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę 
štampą, o apturėsi didelį ir puikų 
katalogą, kuriame rasi visokių ge
riausių Armonikų, Skripkų, Triubų 
ir daugybė kitokių Muzikališkų In
strumentų, Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj.

Taipgi turim gražių popienj gro- 
matoms rašyti su puikiausiais ap
skaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplink konvertais, tuzinas 25c., 

Į penki tuzinai už 1 dolerį.
Reikalaukite visokio tavoro pas tik
rą lietuvį, o gausite teisingus tavo
rus.

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

0

I
AR TAVO BRITVA ATŠIPUS?
ATSZiPUMA BRITVA SKUSTIS DAUGIAU JAU NEREIKIA!

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

Jeigu tavo Britva peša ir skaudžiai skuta, nesikankink ir uesipykink 
savj. bet parsitrauk “KENKUT BRITVAPU3TO.” Sykį patepus ant 
Diržo “KENKUT,” užteks ilgam laikui. Kaina 25c. baksas. Nepatiks, 

gražinsime pinigus. (61)
BERGEN MFG. CO. (Dep. K) MASPETH, N. J.

Keliaujantis Kriaučius 
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS: D[ih| 
Taipgi parduodam tavorus vardais kitiems 
kostumieriškiema kriaučiams arba šiaip'ypatoms, kurie 
pareikalauja. Visokį tavorj perkant pas mane galit 
gaut pigiau. Aivažinėju po Mass. ir Conn. valstiją ir 
ant pareikalavimo pribunų visur.

K. P. ŠI M KORIS,
7 Cohimbia st., Holyoke, Mass.

—-------------- - s.- ■ -

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 j 
ĮGAUSIT SKAISTŲ, BALT AI-RAUDONĄ VEIDĄ!

Pii.<M»pp»e 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

Brockton, Maęrito

Savaitinis Darbininkų Laikraštis, Leidžia Lietuvių Secįjalistų S| junga

Pasiskubinkite dabar užsirašyt, nes ta proga galėsit naudotis tik 
per vieną mėnesi. Nuo 1 dienos Birželio “Kovos” prenumerata 
vėl bus kaip ir pirmiau, $2.00 metams.

“LOVA” Įeita patys darbininkai, ji leidžiama tik delta kad 
darbininkas sa ja reikalais, tedel kiekvienas darbininkas privalė 
bvi,” nes ji yra geriausiu ja dranga

Laiškus siunčiant adresuokite taip:

Philadelphia, Pa.



8

Vietinės ŽiniosV

"Živilė" So. Bostone.
Rašant recenziją lietuvių 

spektaklio, kritikas susidu
ria su netikėtais apsireiški
mais, kurių paprastai jis ne
turi progos sutikt aprašinė
damas didžiąją sceną.

Štai mes turėjom So. Bos
tone perstatymą 5 veikmių 
istoriškos tragedijos "Živi
lė,” kurią pateikė mums 8 d. ■ 
gegužės LSS. 162 kuopos ■ 
vaidintojai.

Pirmiausia paimsim sce-j 
nos dekoracijas. Jų taip 
kaip ir nebuvo. Tos pačios 
sienos perstato kaimiečio 
bakūžę, tos pačios sienos tu
rėjo tarnaut ir Naujapilės 
rūmams. Paprasta minkšta; 
krasė — tai kunigaikščio’ 
sostas. Scenerija tam tikro 
sodno, turėjo vaizdinti ir 
mišką. Ir šimtai panašių 
nedateklių, kurių tikroj sce
noj nėra, arba visai mažai 
yra. 0 aplinkybės, sceneri
ja, tai taip kaip kanvasas 
ant kurio paveikslas yra i 
piešiamas. Įspūdžio negali
ma laukti atsakančio, jei 
veikimas atsibuna svetimo
se, nepritaikytose, aplinky
bėse. Suprantama čia ren
gėjai tam nekalti, kaltas yra 
faktas, kad mes neturtingi.

Toliau perstatyme ant pa
grindų sueina būrys karei
vių, apie 20 ar daugiau ypa
tų. Gi platforma yra gal 
5 pėdos pločio ir 15 ilgio. 
Susigrūdimas, nes nėra vie
tos; kareiviai ir kitos ypa
tos užgauna scenerijas, ku- 
ros ką-tik neivirsta. — taip 
kad viską Į krūvą suėmus.. 
Lietuvių svetainės scena ne
tinka tokiam dideliam vei
kalui.

Eisim prie kostiumų. 
Pirmų pirmiausia sunku y- 
ra mėgėjams patiems žinot 
kokius parėdalus anų laikų 
lietuviai nešiojo, istorija 
musų tyli, todėl imama tokie 
drabužiai, kokie gaunami. 
Todėl ir čia. nors -S75.00 rei
kėjo už drabužius mokėt, 
nevisi jie tiko. Bent sunku 
buvo atskirt rusų kareivius 
nuo lietuvių, arba lietuvių', 
vadus nuo kareivio arba į ■ 
svečio lenko Boleslovo. Su- ' 
prantama, ir čia ne lošėjai, 
bet aplinkybės kaltos.

Priėjus prie paties veika- j 
Io, nors jo tendencija yra 
puiki, — istoriškai-moralė, 

’enok matyt, kad veikalas 
teina iš po plunksnos teo- 

> technikos 
mėgėjo dra- 

Paimkim sau: 
prasti karei- 

šeimininkauja 
rūme ir su 
iam iš kerčių 

Arba, 
ar-

įf

■
'r ’T
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Didelis Teatras ir Šokiai!
Rengia LSS 71 kp., Cambridge, Mass.

Subatoj, 15 Gegužės-May, 191S 
Suloš 3-jų aktų Dramą 

‘‘KAS NUVEIKS.” 
svetainėje institute hall

277 Cambridge St.. E Cambridge,'Mass.
Svetainė atsidarys 7 vai. vakare.

MALONUS DRAUGAI ir DKAUC.ES;—
Kviečiame visus į -Į teatrą. Veikalas yra ppudingiavsis. j aročąs visas šu

nybes kapitalistų ir kaip j te elgiasi su darbininkais Atšilai kykit, o nesicaiRsit 
I laikj praleidę.

Po teatro bus inksmi tokiai, griežš geriausi muzika ir pasiiink; mini iras tę- 
' sis iki vėlybai nakčiai. Inzanga 35 ir 50c. į palai.

Širdingai kviečia visus atsilankyti. L. S. S. 71 KUOPA.

I tai atgal Philadelphijoj, 
"Živilės" rolę tada lošė Ve- 
lykiutė-žagarienė. Paėmus 
tas dvi mergaites — kokios 

Į tai žvaigždės butų tikroj 
i scenoj.— jei mes nebūtume 
vargšai lietuviai!

Porajaus (Vytautas-J.- 
Margis) rolė, buvo atlikta 
gerai, i . Meiliš
kuose momentuose jo švel
nus, drebantis balsas darė 
labai gerą Įspūdi, bet laike 
rūstybės ir pykčio, kalbėjo 
per greit,ir balsas persimai- ; 
nydavo i greitą, čirškianti.! 
nesuprantamą. Blogiausia' 
išėjo, kada Porajų Živilė nu- j 
dūrė už susibičiuliavimą su 
rusais, idant išgelbėt ją 
nuo laužo. Parpuolus rei
kia kokias tris minutas kal
bėt. o merdėjant reik labai! 
pritaikyt balsą prie okazi-

į kos ašaros ritosi per vei
dus iš susigraudinimo.i

Prie progos neprošali bus 
priminti štai ką: Kodėl lie
tuvių teatralės draugijos 
negali susijungti ir Įsitaisyt 
sau kostiumų ? Ag mes kas 
metą Suv. Valstijose išmo
kant apie $500—700 už sce
nos drabužius, ir dar negau- 
nam kokių reikia!

Publikos buvo apypilnė 
i salė, vienok vaidintojai ti- 
i kėjosi daug daugiau jos su
silaukti. Daug tam užkenkė 

; bedarbė, bet yra dar kelia
tas priežasčių dėlei kurių 

I mažai publikos teatsilankė. 
Bet apie tai kitu sykiu.

Nikodemas.

KELEIVIS

Lane akmenų dirbtuvės ita
las Dementie likos supiaus- 
tytas peiliais. Vis tai po
piežiaus tautiečiai.

Apie 5 vai. po pietų perei
tą nedėldieni Cambridge’uj, 
ant Willo\v gatvės, kilo gai
sras. kuris ’>adarė $25.000 
blėdies ir pagimdė tarp gy
ventojų paniką.

i

SO. BOSTON, MASS.
9-nių kamba-

už 800 dol. 200 
ant lengvų išmo- 
šiuo adresu: 
Dorchester, Mass.
1585-2. (19)

Kimus gyvenimas,
i rių namas, apinokesčiuotas ant 1,100 
■' dolerių parsiduoda 

dol. į mokėt, kitkas
1 kesčių. Atsišaukit
66 King st.,

: Tel.: Dorchester

KNYGOS
"KELEIVIO" SPAUDOS

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa
saulyje įvairius nuotikius, tai par- 

< skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai...........20c

Pranešam Lietuviams
Į Jeigu kas norit grožių rainkotų, tai 
ateikit ir užsiordeliuokit pas lietuvį. 
Mes padarom gerai ir stipriai ant vi- 

__________ ’ sokios mieros ir ant visokios mados 
Roxburvj, po No. 52 New vyrų’ nioterų ir vaikų' (20) 

Heat st nereit-i nedėldieni SO' BOhTOX Raincoat CO. Heat -t., peitną_ne<ieiaienĮ .ul Broad Boston, Mass.
iškrito per langą a metų vai- Į-----------------------
kas, Wymanų sūnūs, ir sun- - - ----
kiai susižeidė. Jis atsikėlė 
iš lovos, užsilipo ant atdaro j _______ ______
lango, sėdėdamas Užsnūdo Pąnedėliais, Seredomis e - , _ _ nMC K
ir nukrito 18 pėdų žemyn.

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti......................... 75c

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

bininkų gyvenimo ..................... 15c
Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak
tų komedija, pajuokenti amerikie
čių lietuvių vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui ................. 10c

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
knyga kiekvienam ..................... 15c

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K 
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimą 
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

Šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ......................................... 35c
Ta pati apdaryta ....................... 50c

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui,
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

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo

nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa

mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 

kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
rr.ams lietuvių praeities ............ 25c

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži soauda ..........IBe

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, verti 
Briedžių Karaliukas .................... lie

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10a

Legalški žmogžudžiai. Trijų akta 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ............................................... 10a

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10a

D. L. K. Vytauto Beno 
.MUZIKOS MOKYKLA

Mokina ant visokių instrumentų, 
"f ir Pėtnyčio- 

- mis nuo 6 vai vakare. Norintieji pa- 
■ simokyti muzikos ir prigulėt prie 
• beno atsilankykit šiuo adresu (19) 

non.nn-.v so BOSTON.
Beno Komitetas.

Buvęs demokratų guber- 339 broadvay,
Inatorius Foss ketina vėl 

"runyt” ant gubernatoriaus, 
tik jau ši syki kaipo repu- 
blikonas.

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugijos mėnesinis susi-' 
rinkimas įvyks gegužės 19. 
ant 7:30 vai. vakare. Malo-Į 
nėkit visi nariai laiku susi
rinkti. M. Plepis sekr.

"Birutės Kanklių" choro 
bandymas bus pėtnyčioj, 8 
vai. vakare.

'■Bijūnėlio'’ vaikučių pa
mokos bus ketvergo vakare.

J. VALEIKA

Į kiekvienam kad busit mus uarbu užga
nėdinti.

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinam

Džian Baubos Spyriai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą .......................... 20e

Iš

Alkoholis ir kūdikiai Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę— 1Q« 

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali
stais. Knygelėj atspauzdipta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir Įri
tės pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais. ....................................  25e

Lengvas būdas išmokt angliškai Ai 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai, kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ..................................  25e

Parsiduoda
Dvi lovos ir dvi kamodos, 

visai naujos, parsiduoda už 
pusę kainos. Kas norit nu- 
pirkt, ateikit seredoj arba 
ketverge, nes pėtnyčioj, 14 
gegužės, jau išvažiuojam.

P. Ketvirtis,
346 K. st., So. Boston, Mass.

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

i
i

Laisvos laidotuvės.
________ ____ ___ ____ W. Lynn, Mass.— Gegu- 

jos. kas Porajui nenusisekė, i žės 6 d. mirė a. a. J. Žvingi- 
Bet čia ir autoriaus kaltė. J Laidotuvės buvo nedė- 
kurs mirtinai pervertam dieną gegužės,
žmogui leidžia dar prakalbą P 
pasakyt. Patėmytina ir tas. • 
kad perdūrus Porajų. ka
reiviai stori sau be jokio su
sijudinimo. kaip niekur nie
ko neatsitikus.

Rigimuntas (R. Drąsus)! 
atliko savo rolę taipgi labai i 
gerai, bet kadangi jis uži
ma tik nesvarbią dali trage
dijoj. tad savo talentą ne
turėjo progos parodyt.

Vaidyla (R. Mizara) buvo 
tikras krivaitis, kokiu sau 
galima persistatyt senovės 
lietuvių kunigą, taip kad tos 
rolės ir profesionalis lošėjas 
nebūt galėjęs geriau atlikt. ■

Ivanas (Milžinas), rusų1 
kunigaikštis-karvedys, iš vi
sų atžvilgių atrodė tikru 
nuožmiu rusu-totorium, ku-i 
riam musys ir kraujas 
viskuomi. 
nors kiek 
būt buvęs 

I šiaip rolė 
riausia.

Dimitras 
buvo turbut 
visų lošėjų, 

’sas buvo 
bet ir se

LIETUVIŠKA MUZIKOS

K O N S E R VAT O RIJ A

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civili zavo- 
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais...........................25c

Kad balsas 1 
storesnis, efektas 
dar geresnis, bet 
išpildyta kuoge-

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
orietarus ..................................... lOe
Reikalaudami knygų kreipkite* 

šitokiu adresu:
'•KELEIVIS”

28 BROADWAY. S. BOSTON. MASP

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta Iš

dainavimo, teori- bai suprantamai ir sutraukta tas, ko

lfr

į Velionis buvo dar nesenas 
‘ žmogus. Vyriausia duktė 
vos 16 metų amžiaus. Liko 
dideliame varge našlė su 5 
našlaičiais. J. Žvingilas pri
gulėjo prie Lietuvių Ukėsų 

’ Kliubo ir švento Kazimiero 
draugijos, kuri būtinai no
rėjo savo narį palaidoti su 

: bažnytinėmis apeigomis, 
i Velionio našlė, priversta 
draugijos, nuėjo pas kunigą 

' (lenką) pasiteirauti, bet ku- 
■nigas dažinojęs. kad vėlio- 
• nis neprigulėjo prie parapi
jos ir nemokėjo bažnytinių 

! duoklių ir kad velionio duk
tė dalyvauja su socijalistais 
visuomenės veikime, atsisa
kė laidoti katalikškose kapi- i 

‘ r.ėse.
i Velionį palaidojo laisvai j 

yra ir dailiai protestonų kapinė-’ 
būt • se, be jokių burtų ir prieta-

' ringų apeigų.
Išleidžiant numirėlį iš na- 

' mų. ant gatvės susirinko di- 
’ džiausią minia lietuvių, vie- 
. ni išleisti savo draugą, kiti • 
i žingeidavo pamatyti kaip 
laidoja laisvą žmogų.

Į kapines lydėjo visi šv. 
nariai 

i ir daugelis giminių ir drau- 
žmoniu lvdėjo 

>. Š.

Mokslas Muzikos prasidėjo

Mokintis gali kiekvienas
Bus mokinama: <’ 

jos muzikos, kompozicijos,jus muzikus, Kvujpvzivijvo, piano, reikalauja norint gaut pilietystė: 
smuikos, čellos ir kitų muzikos in- nopieras .............................................. T‘
strumentų.

Dainavimo ar kompozicijos lėkei-I 
m___  ___ _ _ Prasidės nuo i jos, — už dešimt lekcijų — 10 dol.
:0 vai. vakare ir trauksis iki 1 vai. Už smuiką, pianą ar kitus instrumen

tus, už dešimts lekcijų — 8 dol. Kiek
viena lekcija tęsiasi 
dos. Pinigus reikia

TEATRAS IR ŠOKIAI
Rengia Lietuvių Jaunimo Ratelis, So. 
Boston, Mass. Pėtnyčioje, 14 dieną 
Gegužio (Mav). 1915. U_.--------------- r
7:3€ -i—- -____ - -----
nakties. Lietuvių Svetainėj, kampas 
E ir Silver gatvių, So. Boston. Vai- 
puikią dviejų veiksmių komediją ■

XIGTUVe*— ” dešimts lekcijų.
Po vaidinimui bus šokiai. Šiuomi 

lietuvius atsilankyti 
ku skaitlingiausiai, nes tai bus vie
nas puikiausių vakarų, koki šiuos- 
met Bostonebuvo. Visas pelnas nuo 
šio vakare yra s’-yriamas sušelpimui 
Lietuvos, nukentėjusios nuo karės. 

Visus širdingai kviečia Komitetas.

I. ...i Kviečiame visus 395
Adresas:
BROADWAY,

I

f
po pusę vaian- 
Į mokėt iškalno T

i LEIDĘS IR VYRAI—KYP KVAIT!

T7 X V' I TJ I T dabar labai madoj, bet Kas iš tų J
Y AAAKA1 n5ra

*

(J. Peldžius) 
silpniausias iš 

Netik kad bal
uos girdžiamas, ’ 

ertoje nepasirodyda- Kazimiero draugijos 
vo i laiką, kas Įvesdavo ki , „ 
tus Į dilemmą. Vienok ka-. gų. Viso 
da jį Porajus nudurė, numi- į apie 200. 
rė labai gerai, taip jog ro-!
dos ir matai mirštanti ka-1 Prakalbos davė Lietuvos 
reivĮ. i šelpimui 836.00

Kitos, netaip svarbios ro-j Pereitą nedėldieni Camb- 
lės, kaip Senio (M.Manelis),|ridge’uje buvo parengtos 
Aldutės (M. Selkiutė), Ter-j penkių draugijų prakalbos, 
los (J. Baliunas), Boleslovo! Angliškai kalbėjo Mr. Ger- 
(P. Vasiliauskas), ir Zbig-|ry. o lietuviškai — "Kelei- 
nievo (P. Brazaitis), buvo,no’’ redaktorius. Beto da 
išpildytos taip gerai, kad j buvo deklamacijų ir dainų, 
geriau prie neprielankių ap-. Kalbant "Keleivio” redakto- 
linkybių ir mažoj scenoj nė 
norėt negalima nuo mėgėjų.

Negalima nepatėmvt ir 
to. kad kareiviai atliko savo 
užduotis labai gerai. Susi- 

x_____ o ____  ___ v___ rėmimai, maršavimai, vis-
vo prieš dorą prasižengusios . kas buvo puikiai atlikta, 
dukters Živilės. ............................ ‘
' Svarbiausi rolė buvo "Ži
vilės" (M. Krakauskiutė). 
Jei ji būt lošusi geriausiam 
miesto teatre ir butų profe
sionalė lbšėja, ne darbininkė 
mergaitė, nuo jos nieko 
daugiau nebūt galima laukt. 
Laiba, puikaus. į imto veido, 
rodos prieš save ir matai se
novės Lietuves kunigaikš- 
čiiitįę, mylinčią, gerbiančią 
dievus, neapkenčiančių iš- 
davvstės ir'duodančią -.isa- 
kus. /Buvo tai tikra kuni- 
gąikščiutė.. . R.eeenzentuft-lę-. vaidinimas--pasiliks _____ _
ko niatyt "Žitilę keli mė-'ątmTntj'j. Daugumai- pūbTi-

iko, sceniškos 
š-ažištančio, 
rturgo. 
jreiviai, 
ri, būriais 
inigaikščio 

aom kalbas, 
prašymus siunčia, 
kunigaikščio rūmuose 
mijos susiremia ir kariau
ja ! Prirašyt galima būt 
stora knyga patėmijimų, iš 
ko maža nauda.

Pats veikalas, neatsižiu- 
rint Į aukščiau nurodytus 
autoriaus netobulumus, bu
vo labai gerai suloštas. Ka
rijotas, (M. Kazlauskas) 
Lietuvos kunigaikštis, savo 
gestikuliacija, kalba ir ju
dėjimais perstatė viską, ką 
tik galima butų laukti nuo 
susirupinusio kunigaikščio, 
kurs būdamas valdonu turė
jo podraug būt ir teisėju sa-

nors gana juokingai išrodė 
maršavimas glitose iš pilies 
rūmo, arba nors ir miške, 
nes tas manevras reikėjo at
likti ant vietos, kur dagi 2— 
3 ypatos neturėjo užtektinai 
erčios sukinėties.

Gerame teatre, su gero
mis dekoracijomis "Žirilę” 
butų atloše tie patįs aktoriai 
artistiškai ir puikiausiai. 
Nors ir dabar, netik lietu
viai. bet ir svetimtaučiai, 
kurių keliatas buvo,- . pasi
džiaugė ir ilgai "Živilės" 

; žmonių

■ riui apie dabartini Lietuvos 
j 'padėjimą daugelis verkė. 
Nors nedaug buvo susirinkę 

i žmonių, bet sumesta Lietu- 
• vos žmonėms 836.00 su cen- 
! tais.

Matė 65 kariškus laivus.
Šiomis dienomis Į Bostoną 

atėjo danų garlaivis "Flori
da." Jo kapitonas sako, kad 

i pakol perplaukė Atlantiką, 
s jis susitiko 65 kariškus An- 
[glijos laivus.

Italai šaudėsi.
Bostone nėra to nedėldie- 

nio, kad nebūtų sušaudyta 
- ar supiaustyta kelių italų. 
’ Pereitą nedėldieni taipgi 
į buvo' dvi tragedijos. Ant 
i Globė av. italas Carboni bu- 
• vo peršautas dviem šūviais 
H r pavojingai sužeistas. P-rie

|

D-RAS F. MATULAITIS
Sugrįžo Bostonan.

Šiomis dienomis Bosto- ■ 
nan sugrįžo gerai žinomas 

Įdr-as F. Matulaitis, kuris 
; praktikavo New York Post j 
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- 
Įte ir nuo 7 iki 9 vakarais.' 
Šventadieniais nuo 10 ryte 

i iki 4 po pietų.
' D-ras Matulaitis be kitų 
ligų dabar yra ir akių ligų 
specialistas. Ekzaminuoja 
akis ir pritaiko akinius.

Reikale lietuviai dabar 
galite kreipties prie savo 
daktaro.

I

Į

SO. BOSTON. 
Room No. 1,

Direktorius iL^Petrauskas.

M. ANDRII’šIUTĖ

MOTERIŠKV KUBŲ SIUVĖJA 
Siuva Visokius Kubus pagal 
naujausias madas. Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer

gina ir moteris, kuri nori turėt gra
žų vasarini aprėdaią, lai atsilanko 
pas mane. Bus pilnai užganėdinta. 

Siuvu ir vyriškus drabužius.
Adresas:

217a D Str., So. Boston, Mass.
t

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

pars- 
viso- 
turė-

Skili Ointment
(Severos Odine Mosčia), kurios rami
nanti Įtekmė apmarina skaudu jausmą 
ir gydo viršminėtns nesmagumus, 
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 ši laišką:
Severos Od:nž Mostis 50 centu
Severas Gydantis Odinis Muilas 25 centus

Ne

.*

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

‘spvčiai" ir kitos fonės. Kas nori I
‘■*'1 • i • 1 •! • •• 1 • ______ 3

Daugiau juokų, negu saliune alaus
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su 
Džian Bambos feisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spvčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
P aižus calima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį Į popie

rėly ir įdėti į gromaią. Adresuokite taip:!

“KELEIVIS”
28 Brcadvvay, So. Boston, Mass.

rryof-touoaoictsiE

8
t
4:

Išbėrimai išnyko
“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 
Mos ties, pasiryžau pa
mėginti. Pasekmės bu
vo geros ir aš tapau 
užganėdintas, nes su
vartojus tris p! ėč kates, 
išbėrimai išnyko.”

Albert Skrabalak,
1 tl V'i’njt St..
Binghamton, N. Y.

Kiekvienas, kuris ken
čia nuo užkietėjimo, 

SEVE
RĄ’S TAB-LAI. Ta
tai yra puikus cukri
nis’ liuosuotojus Tal
kams ir suaugusiems. 
Kašt. 10 ir 15 centus.

Pirkdami gyduoles, 
reikalaukite vien Seve
ros ir neimkite jokių 
užvaduotojų. Jei’ ftega-' 
lėtumet gsnti Severos 
c; duoiin savo apielin- 

tai rašykite pas

i

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

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
. .

KCim AlieLAe 226 BROADWAY, • OIULAUohAo kampas c str.
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