
“KELEIVIS”
DARBU ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 

Leidžia J. G. Gegužis & Co.

Prenumerata metams:
Amerikoje .............................. $1.50
Kanadoj ir užrubežiuose .... $2.00

Prenumerata pusei metų:
Kanadoj ir užr-ibežiuose .... $1.25
Amerikoje .................................. 90e
Apgarsinimų kainos klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite: 

“Keleivis,” S. Boston, Mass. 
a- —°

SO. BOSTON, MASS., 10 GEGUžĖS-MAY, 1916 M.
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Cffice at Boston, Mass„ under the act of March 3, 1879.

“KELEIVIS” I
LITHUANIAN WEEKLY 

published by J. G. Gegužis & Co. 
Every Wednesday in Boston, Mass.

Represents over 4,000 Litnuanians 
in the City of Boston, 50,000 in 
New Engianti and about 500,000 

in the United Statės.

The Best Advertising Mcdium.
Advertising rates on application. I 

Ali communications should be I 
addressed to:

“Keleivis” S. Boston, Mass. ij 
B— - —n

No. 19 Telephone:
So. Boston. 935-W.

Telephone:
So. Boston. 935-W. Metas XII.

Prie Verduno vėl atsivėrė pragaras. Amerika su Vokietija jau susitaikė.
Vokietija prižadėjo pirklybos laivų be perspėjimo daugiau neskandinti ir Wilsonas atsakė, kad jis tuo prižadėjimu užganėdintas, 
nes Vokietija prieš jį “nusileidusi.” Tečiaus Vokietija sako, kad Wilsonas turi priversti ir Angliją nusileisti. Jei Anglijos lai
vynas ir toliaus neleis Vokietijos gyventojams parsivežti duonos, tai Vokietijos submarinai ir toliaus skandins visus laivus, 

kurie tik plaukia Anglijon arba iš Anglijos. Praėjusį panedėlį vokiečiai paskandino didelį Anglijos garlaivį “Cymric.”

Anglai žudo airių 
sukilimo vadus

Grapienė Markevičienė 
taipgi pasmerkta, 

miriop.
Airių sukilimas jau galu

tinai užgniaužtas. Dabar

mus Dubline užmušta apie 
160.

Pereitos subatos nakti iš 
Dublino uosto išvežta Ang
lijon da 1,000 kalinių. Jie 
buvo suimti Dublino apie- 
linkėse.

Revoliucijonieriai turėjo 
Įsitaisę ir tam tikrą unifor
mą. Toj uniformoj buvo 

ir grapienė 
Anglai ją 

suėmę norėjo, kad ji revo- 
liucijonierių uniformą nusi
imtų. o užsidėtų paprastas 
drapanas, bet ji nesutiko.

"Šitoj uniformoj aš kovo
jau už Airijos laisvę ir no
riu, kad joje mane teistu- 
mėt,” paaiškino revoliucijo- 
nierė.

"Jei nuteisite mane mi
riop. atsistosiu savo numy- 
lėtoj uniformoj ir prieš jūsų 
karabinus.”

tinai uzgmauzias. vaoar . .
Anglijos valdžia žudo suki- -
limo vadovus. Pirmutiniai 
buvo sušaudyti Airijos "pre- . -
zidentas” Pearce, Connoly, 
Clerk ir McDonaugh, kurie 
buvo pasirašę po revoliuci- 

. jonierių manifestu, paskel
busiu Airijoj republiką. Iš 
viso no tuo manifestu buvo 
pasirašė 7 žmonės, bet kiti 
nuteisti kalėjiman.

Vėliau da keturis vadovus 
sušaudė Londono kalėjime. 
Grapienė Markevičienė, ku
rios vyras yra lenkų artis
tas. taipgi likos pasmerkta 
miriop, nes ir ją suėmė kar
tu su revoliucijonieriais; 
sakoma, kad prie Dublino 
pilies ji nušovusi sargą. Vė
liau mirties bausmė jai pa
keista amžinu kalėjimu.

Henry O'Hanrahanui ir 2 
Plunkett broliams mirties 
bausmė taipgi pakeista ka
lėjimu. Vienas Plunkett su
šaudytas. Iš viso apie 20 
pasmerktum miriop gavo 
mainan kalėjimą.

Dėl nužudytų sukilimo 
vadų Anglijos parliamente 
kilo triukšmas. Airių na
cionalistų atstovai pakėlė 
protestą. Jų vadas Red- 
mondas nurodė, kad šaudy
mas suimtų sukilime žmo
nių nieko gero Anglijai ne
atneš, tik daugiau sukels 
prieš ja Airijos gyventojus. 
Už žudomus žmones užsis
tosią ir tie, kurie pirma re
voliucijai nepritarė ir rėmė 
valdžią. Todėl Redmondas 
paklausė Anglijos pemiero 
Asouitho, ar jisai negalėtų 
padaryt. kad tie žudy'mai 
kuogreičiausia liautųsi. An
glijos premjeras atsakė, kad 
jis čia nieko negalis pada
ryt. nes gen. Maxwell esąs 
Įgaliotas daryti viską, kad 
sukilimą kuogreičiausia nu
malšinus, ir jis, be abejonės, 
darąs sulyg savo Įsitikinimo 
kuogeriausia.

Dubline dabar labai liūd
na. Miestas vietomis išde
gęs, vietomis subombarduo
tas. Žmonių buvo tiek už
muštų, kad laidoja juos be 
grabų. Pereitoj subatoj pa
laidota 90 lavonų ant Glas- 
nevino ir Mt. Jerome kapi
nių. Laidojant ant Mt. Je
rome kapinių vėl pradėta 
šaudyt: kareiviai pylė iš 
Portbello kazarmių. o revo- 
liucijonieriai nuo Rialo til
to. T ‘ ‘ '
švilpė žmonėms virš galvų. Į kariumenės. ' 

Apskaitoma, kad vien tik penkta partija.

į

1’hAto by A:ner:can Press Association.

Kanados kareiviai, kurie kariauja Francuzijoj po Anglijos vėliava. Įsitėmykit i 
jų kepures: tai yra plieno šalmai, kurie apsaugoja kareivių galvas nuo kulipkų. 
Pirmutiniai tokias kepures Įvedė šioj karėj francuzai, o dabar jas Įsitaisė jau ir an
glai. Vienas iš jų čia žiuri per periskopą, kas dedasi apie vokiečių pozicijas.

vokiečių antpuolio.
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SUBOMBARDAVO "DIE
VO NAMUS.”

Francuzų "Temps’o” ko
respondentas rašo, kas da
bar liko iš katedros Verdu
no mieste, "{nėjus Į pagar
sėjusios senos katedros 

[ liekanas," jisai sako, "Į 
i akis metasi baisus sunai- 
ikinimas. Net milžiniški mo- 
zaiški aslos akmenįs išrauti 
ir i laužą paversti. Kolium- 
nos ir pilioriai sutrupinti i 
šmotelius; turtingas kande
liabras, gražios skulptūros 
sakykla ir turtinga bajėra 
aplinkui guli vienoj griuvė
sių krūvoj.

"Šalia katedros yra klioš- 
[ torius, kurio skulptūrinės 
j sienos buvo pagarsėjusios 
kaipo šauniausis penkiolik
tojo šimtmečio dailės veika
las. Dabar gi viskas pa-:ninku.

PASKANDINO DIDELĮ Cžiffitoj LietUVOJ
T 4T4’4 CTT rT\TITT 4 TC? J

esą neblogiausia.
"Laisvės" redaktorius ga

vo nuo Juozo Rymšos laiš
ką, kuriame jisai praneša, 
"kad Suvalkų gub. lietuviai 
jaučiasi visiškai užganėdin
ti Prūsų tvarka. Jo žmona ___ _______
Rymšienė, jau rašanti, jog‘šum areštuota, 
visi jų namiškiai yra sveiki- Į gyvi, f .... _______ _ __ ______
porą arklių ir dvi karves. Hali ir kitu ‘ triobėsių. ku-

] --------------------
LAIVĄ SU GINKLAIS.
Anglijoj gauta bevieliu 

[telegrafu žinia, kad didelis 
langių garlaivis "Cymric" ' 
[skęsta. JĮ torpedavo voke
lių submarinas praėjusi pa- 
[nedėlĮ, 4 vai. po pietų. Vė
liaus gauta kita telegrama, 
kad "Cymric” da laikosi ant 
vandens ir skubinasi prie 
Airijos pakraščio. ”Cym- 

iric” plaukė iš New Yorko i 
. Liverpooli su ginklais ir 
[amunicija.

Utarninke, 9 geguž., olan- 
dų garlaivis "Grotina” pra- 

| nešė bevieliu telegrafu: 
"Cymric nuėjo dugnan šį
ryt 3 vai. Visi žmonės iš
gelbėti."

Pasažierių ant "Cymrico” 
nebuvo, bet buvo 110 lairi- 

"Cymric” prigulėjo

DUBLINO SUKILIME 500
UŽMUŠTA IR 1.500 

SUŽEISTA.
Vėliausios žinios iš Dubli

no sako, kad airių sukilime 
per 7 dienas tenai buvo 
nemažiau kaip 500 žmonių 
užmušta ir nemažiau, kaip 
1.500 sužeista, o 1,000 su vir- 
___ _________ i

Daug užmuštų atrasta po i

į versta i laužą ir griuvėsius.. M' hite Star Linijos kompa- 
I Net klioštoriaus sodas išny-; nijai. turėjo 13.000 tonų 
[ko po krūva griuvėsių. Iš j Įtalpos ir prieš karę vežio- 
i vyskupo rūmų taipgi liko davo žmones, bet dabar tar- 
tiktai krūva laužo. Verdu- navo Anglijos karės reikal-

ko po krūva griuvėsių. Iš j Įtalpos ir prieš karę vežio-

no mieste gyventojų beveik iams. 
neliko."

Vadinasi, prieš vokiečių i 
kanuoles negali atsilaikyti 
nė "Dievo namai.” Senovė;

RIAUŠĖS VENGRIJOS 
SOSTINĖJ.

inv xyww namai, ocnvvej, Haagoj gauta žinių, kad 
sakoma, laike karių bažny-i Vengrijos sostinėj Budapeš- 

ičių neįveikdavo.^ Čenstaka-;te buvo didelių riaušių dėl 
vos klioštorių švedai bom-i duonos trukumo. Minia se- 
bardavę kaip pašėlę, visas nu vyrų ir moterų susirin

kt nieko kusi ties miesto majoro na
mais šaukė: "Duok mums 

i duonos!" žinia sako, kad 
i 15 žmonių buvo užmušta ir 
200 areštuota. Tas atsitiko 
užpereitoj nedėlioj.

Į mūras sutrukęs, 1
i nepadarę, nes panelė šven
čiausia klioštorių gynė. Nuo 
;to laiko Čenstakavos pane- 
j lės švenčiausios paveikslas 
i ir liko "stebuklingas." Bet 
kažin kodėl dabar tokių ste-

i buklų Dievas neparodo, ka
da yra gerų kanuolių.

DAUGIAU RUSŲ VA- 
žIUOJO FRANCU- 

ZIJON.
Gegužės 4 d. Marseilles

žmona giriasi turint griuvėsiais pačtos, Libertv,
. .ir 5?vi . karves. Hali ir kitų triobėsių, ku-

Paršelių Kriaučinai taipgi Iriuos subombardavo anglų 
"valdžios artilerija, arba ku

riuos gaisras sunaikino iki 
. pamatų.

Dublino ligonbučiai da- 
■ bar kupini sužeistų, kurių 
tarne yra daug moterų ir 

: vaikų. Daugiausia vis tai 
niekuo nekaltos kariumenės 
kulkasvaidžių aukos.

i Visus suimtuosius gabe
na Anglijon.

ant vietos gyvena. Prūsų 
tvarka žmonėms patinkan
ti.

"Prūsų valdžia sutvarkė 
ir negyvėlius, kuriuos rusai 
ant greitųjų buvo palaidoję 
dirbamuose laukuose ir pa
viršiui. Vokiečiai atkasė la
vonus, suvežė i aprinktas 
gražioj vietoj kapines ir ten 
sukasė rusų kareivius po 
viena puse, o Prūsų karei
vius po kita. Mažas takas 
juos tik perskiria. Parve
žė iš girios eglių, jomis ka
pinynus apsodino, geležine 
tvora aptvėrė. O kur dar 
neaptvėrė, tai vėliaus ap
tvers. Lai. sako, ilsis ra-

• • 99miai.
Rymša yra iš Suvalkijos, 

nuo Pilviškių, bet dabar 
randasi vokiečių nelaisvėj. 
Iš Vokietijos ir šita laišką 
jisai rašo, taigi ir jis tik
rai negali viską žinoti.

SAKO, BULGARIJA NORI 
TAIKOS.

Berne (Šveicarijoj) gau
ta žinių, kad Bulgarija pra
dėjo jau rūpintis apie taiką, 
nes daugiau laimėti ji nie
ko jau nesitiki, o būti karės 
stovyje labai daug lėšuoja.

BULGARIJA NETEKO
137,000 KAREIVIŲ.

Iš Atėnų pranešama, jog 
gaunami tenai bulgarų laik
raščiai apskaito Bulgarijos 
nuostolius šitoj karėj i 137, 
tūkstančius kareivių. Iš to 
skaičiaus 87,000 esą užmuš- ’ 
tų arba mirusių nuo žaizdų kariumenė į 
ir ligų, o 50,000 esą sužeistų Mlynovo, kurį ji buvo nese- 
ir prapuolusių. Prapuolu- nai užėmusi, nes pajuto, kad

AUSTRAI APLEIDO 
MLYNOVĄ.

Galicijos pasienyje austrų 
t pasitraukė iš

Per kapines kulipkos uste išlipo da daugiau rusų
~ . Tai buvo jau! 

Keturios!
pašalinių žmonių, moterų ir partijos anksčiau pribūvu-j n prapuviusių. rrapuoiu- nai užėmusi, nes pajuto, Kao 
vaiku, kurie sukilime visai (sios jau išvažiavo karės [sius reikia skaityt paimtais tenai traukia didelės rusu 
nedalyvavo, per tuos sumiši- frontan. , nelaisvėn. spėkos.

Rygos ir Dvinsko frontan 
von Hindenburgas pradėjo 
gabenti milžiniškas armo- 
tas. Iš to rusai sprendžia, 
kad vokiečiai ruošiasi prie 
didelio antpuolio. Orai da
bar pasitaisė ir manoma, 
kad kaip tik keliai pradžius,

[tuoj prasidės vokiečių ofen- 
sivas. šiomis dienomis Ry- 
gos-Dvinsko frontan iš Vo
kietijos pribuvo labai daug 

[ pagarsėjusio Fokkerio sis- 
! temos orlaivių. Tai yra nau
jausios ir geriausios kons
trukcijos skraidomos maši
nos, kurioms netik rusai, 
bet nė anglai, nė francuzai 
lygių neturi. Priešininkui 
jos yra labai pavojingos, nes 
neišpasakytai greitos ir ma
žutės, taip kad sunku Į jas 
pataikyt, o ir pataikius sun
ku jas numušti, nes visos iš 
plieno ir lakūnas taip pasi
slėpęs, kad tik iš priešakio 
jo akis matyt. Fokerio prie- 

į šakyje pritaisytas kulka- 
isvaidis ir jis skrisdamas 
1 šaudo. Tų orlaivių tikslas 
.esąs neleisti rusų lakūnų 
> perskristi per vokiečių lini
ją, kad jie nepatirtų, kokius 

. prisirengimus dabar vokie
čiai daro. Rusai tikisi vo- 
į kiečių užpuolimo apie vidu- 
■ rĮ gegužės mėnesio. Mano
ma, kad vokiečiai, negalėda
mi paimti Verduno, bandys 
imti Dvinską, Rygą ir vary
tis Petrogradan.

VISUOMENĖS VEIKĖJŲ 
IŠTRĖMIMAS.

"Naujoj Lietuvoj" rašo
ma:

Jau rašėme, kad gruodžio' 
1 mėn. buvo suimti keli rusų 
[visuomenės veikėjai neva už 
priklausimą s.-revol. parti
jom J 
Gi šiomis 
reikalų ministerijos Įsaky- 

imu jie ištremiami: Miakoti- 
nas Jakuto gub. 3 metams. 
Gizeti Vologdos gub. 3 met. 
ir t.t. Ir tatai daroma tokiu 
metu kada kraštui kiekvie
na mažiausia pajiega reika
linga.

Rusijoj vis rusiškai.

SUNAIKINO 31 VOKIE
ČIŲ ORLAIVI.

Francuzų oficijalis pra
nešimas sako, kad per ba
landžio mėnesĮ francuzų la
kūnai sunaikino 31 vokiečių' 
orlaivį. Iš to skaičiaus 9 
nupuolė Į francuzų pozici
jas, o 22 — Į vokiečių pozici
jas. Francuzams gi tik 6 
orlaiviai buvo pažeisti ir nu
puolę i vokiečių pozicijas.

I

25 ŽMONĖS UŽMUŠTI IR 
200 SUŽEISTA BERLYNO 

RIAUŠĖSE.
Londone gauta iš Ženevos 

žinių, kad 1 gegužės dieną 
Berlyne ir kituose Vokieti
jos miestuose buvo didelių 
demonstracijų. Skaitlingos 
minios, susidedančios dau
giausia iš moterų ir senų 
vyrų, vaikščiojo gatvėmis ir
'sustodamos ties valdžios is- 

____ „ _____ r____ i taigomis reikalavo baigt ka- 
Netrukus juos paleido.irę ir šaukė duonos. Policija 
....dienomis vidaus [darbininkus vaikė ir kai-kur 

priėjo prie susirėmimo. Ber- 
i lyne, sakoma, 25 žmonės bu
vo užmušti, o 200 sužeista; 
Leipcige užmuštų priskaito- 
ma i 70; Chemnitze sužeis
tos 2 moterįs. Pats Berly
nas praneša, kad ant Pots
damo pleciaus gegužinėj de
monstracijoj buvo areštuo
tas socialistų vadas Lieb- 
knechtas ir da 8.

užvirė skerdynes.
Prie Verduno vėl atsivėrė 

pragaras. Pereitoj pėtny- 
čioj vokiečiai pradėjo smar
kiai bombarduoti francuzų 
pozicijas abiem Meuse upės 
pusėm. Ypač su dideliu 
Įtempimu jie bombardavo 
kalną No. 304. Vienkart su 
bombardavimu jie leido pa
vėjui debesius nuodingų ga- 
zų. Po dviejų dienų nepa
liaujamo bombardavimo ir 
nuolatinio gazų leidimo, pe
reitoj nedėlioj pradėjo eiti 
atakomis jau vokiečių pėsti
ninkai, kad užėmus suardy
tas francuzų pozicjas. Po 
keliu neatlaidžių atakų 
jiems pasisekė užimti tarp 
"Negyvo Žmogaus” ir No. 
304 kalnų požeminius fran
cuzų perėjimus, o ant kai
riojo upės kranto apie 500 
metrų apkasų pirmutinėj 
francuzų linijoj. Kai Ber
lynas sako, šiuo žygiu vo
kiečiai paėmė apie 1.600 
sveikų francuzų nelaisvėn. 
Bet nedėlios nakti francuzai 
sutraukė daugiau kareivių, 
padarė kontrataką ir po bai
sios skerdynės išvijo vokie
čius iš rišu savo pozicijų. 
Oficijalis francuzų praneši
mas sako: "Ant kairiojo 
Meuse upės kranto atkaklus 
mušys siautė apie kalną No. 
304 visą nakti. Smarkus 
priešininko užpuolimai buvo 
sulaužyti ir pasibaigė kuo- 
didžiausiais jam nuostoliais. 
Aštri musų kariumenės kon
trataka išvijo priešą iš susi- 
nešimo tranšėjų minėto kal
no rytuose, kurias vakar 
jis buvo užėmęs. Mes paė
mėm 50 belaisvių.

"Ant dešiniojo upės kran
to, Haudramonto pietuose, 
po kelių smarkių susirėmi
mų buvo atimti iš vokiečių 
beveik visi apkasai, kuriuos 
jie dieną buvo paėmę. Mu
sų rankose čia paliko 30 be
laisvių. tų tarpe du oficie- 
riai. Vokiečių nuostoliai la
bai sunkus."

Šiaurinis šonas kalno No. 
304 pasiliko visai "neutra- 
lis," nes francuzai negali jo 
išlaikyti per nuodijančius 
vokiečių gazus, o vokiečiai 
negali jo užimti per francu
zų artilerijos ugni.

MASKVA LIEPSNOSE.
Iš Stokholmo ir Berlyno 

atėjo žinių, buk Maskvoj 
siaučia didelis gaisras. Ug
nis kilusi iš žibalo sandėlių, 
kuriuos padegę "revoliuci
jonieriai.”

Jeigu šitas pranešimas ne 
išmislas, tai Maskvoje turi 
būt didelių sumišimų.

FRANCUZAI ATSIĖMĖ
1,550 JARDŲ APKASŲ.

Diumonto forto pietry
čiuose, Verduno apielinkėj. 
pereitoj sąvaitėj francuzai 
atėmė iš vokiečių 550 jardų 
apkasų. Tuo pačiu laiku ties 
"Negyvo žmogaus” kalnu 
jiems pasisekė atimti iš vo
kiečių 1.000 jardų ilgio ir 
600 jardų pločio pozicijas, o 
taipgi ir belaisvių apie 100 
paimti.
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Peržvalga.
TAUTININKŲ ĮNIRŠI
MAS ANT p. BULOTOS 

IR LšF. NETURI 
RUBEŽIŲ.

Mes jau rašėm, kokią ne
švarią politiką dešinieji tau
tininkai varo prieš Lietuvos 
Šelpimo Fondą ir atvyku
sius dabar iš Lietuvos sve
čius. Kuo tolyn, tuo šita 
jų politika darosi vis nešva
resnė. Šiomis dienomis 
Brooklyne buvo vietos Lie
tuvos Gelbėjimo ir Autono
mijos fondų konferencija, 
kur tautininkų įniršimas ant 
svečių ir Lietuvos Šelpimo 
Fondo perėjo jau visus 
mandagumo ir gėdos rube- 
žius. Jie apskelbė šitam 
fondui ir svečiams stačiai 
boikotą. Tik pasiklausykit 
su kokiu cinizmu jie kalba 
savo konferencijos protoko
le apie pakvitstus Lietuvos 
Šelpimo Fondo svečius:

"Ši Lietuvos Gelbėjimo ir 
Autonomijos Fondo (turėtų 
būt: Fondų. Red.) konferen
cija apsvarsčiusi naujai at
vykusių niekeno neatsiųstų ii 
nei galiotu (visur musų pa
braukta. ‘Red.) svečių, p. A. 
Bulotos su jo rėmėjomis, p. 
Bulotiene ir žemaite-žimon- 
tiene... Taipgi apsvarsčiusi 
besąžinišką socialistų elgi
mąsi su surinktomis auko
mis šelpimo Fonde, konferen
cija išnešė sekančias rezoliu
cijas:

"Nelabai senai pribuvo iš 
Europos aukų rinkėjai, p. Bu
lota, p. žemaitė ir p. Bulotie
nė. kurie yra socialistų glo
bojamojo L. šelpimo Fondo 
kviesti ir tam fondui renka 
aukas bei agituoja publiką..." 
Žmonės sako: "Jeigu Die

vas nori ką nubausti, tai 
pirma atima tam protą." 
Jeigu tikėtume į religinius 
prietarus, tai sakytume, kad 
Dievas buvo atėmęs protą ir 
tautininkų fondų konferen
cijos delegatams, nes jie net 
protokolo negalėjo logiškai 
parašyti. Čia drobia sve
čiams į akis, kad jie "meke
no nekviesti ir neįgalioti,” 
čia vėl ant jų užsipuola, kad 
jie "socialistų pakviesti ir 
renka jų fondui aukas."

Na, kaip sau norit, o taip 
save mušti gali tiktai tas, 
kam, anot tų žmonių pasa
kos, "Dievas atima protą.”

Visiems yra gerai žinoma, 
kad p. Bulota su žemaite 
vra pakviesti Amerikon Lie
tuvos Šelpimo Fondo, taigi 
da geriau, negu kad jie 
butų “kieno atsiųsti" (lyg 
koks bagažas). Gi p. Bulo
tienė atvažiavo "Žiburėlio" 
draugijos įgaliota ir ji tai 
draugijai renka aukas, o ne 
"socialistams," kaip tai tvir
tinama tautininkų konfe
rencijos protokole. Tą la i 
bai gerai žino ir visuomenė, ‘ 
ir patįs tautininkai, bet vis
gi jie nesidrovėjo iškraipyti 
faktus ir oficijaliam savo 
konferencijos protokole taip: 
begėdiškai meluoti. Pasiro-! 
do, kad susirinkę tenai “tau-1 
tos gelbėtojai," turbut iš di
delio "susirūpinimo“ tautos 
reikalais, netik sveiko pro
to buvo netekę, bet ir pa
prastos gėdos buvo nustoję.

Toliaus rezoliucijoj sako
ma:

"Kadangi socialistai surink
tas nuo žmonių aukas, vieton 
siųsti gelbėjimui badu mirš
tančiu nuo karės nukentėju
sių lietuvių, laikosi jas pas 
save jau suviršum čielus me
tus, ir net dabar nežada siųs
ti. nes dėl partyviškų išroka- 
vimų nenori jų siųsti per Lie 
tuvių draugiją ir kadangi p. 
A. Bulota viešai išsireiškė, 
per socialistų laikraščius, jo- 
gei socialistai gerai darė, tų 
aukų nesiųsdami. todėl mes, 
kurie rūpinamės (kokie jie 
rūpestingi! Red.), kad kuo- 
greičiausiai aukos butų iš
siunčiamos ir kad kuodau- 
giausiai žmonių butų nuo 
mirties išgelbėta, išreiškiame 
viešą protestą prieš socialistų 
elgimąsi ir suviliojimą musų 
visuomenės... ir podraug vie-1 
šai užreiškiame. jogei mes p. 
Bulotos darbų neremsime...” 
Kada anais metais socia

listai pasakė, jog jie negali1

remti p. Yčo už bučiavimą 
carui rankų, tai tie patįs 
tautininkai pakelė baisų 
triukšmą ir per kelis mėne
sius rinko ir skelbė savo lai
kraščiuose žmonių parašus, 
kaipo protestą prieš sociali-: 
stus, kuriuos jie vadino iri 
“išsigimėliais,” ir “apjaku- 
siais fanatikais," ir "tautos 
šašais,” ir "protiškais ligo
niais" ir da kitaip. Taigi 
socialistai dabar turėtų 
švenčiausią teisę visus tuos 
jų epitetus sugrąžinti pa

tiems tautininkams, kurie 
viešai paskelbė: "mes p. Bu
feto darbų neremsime...” 
Už šitą boikotą turėtų už
protestuoti prieš tautinin
kus visos musų draugijos, 
visa pažangioji visuomenė.

Šituo neapgalvotu ir ne
kultūringu tautininkų kon
ferencijos išsišokimu pasi
piktino net ir "Ateitis, ku
ri priguli prie tos pat ’ be- 
partyviškos” tautininkų 
partijos. Ji vadina šitą jų 
pasielgimą "dideliu nenuo
seklumu” ir priduria:

"Kuomet p. Bulota pasako 
teisybės žodį apie Lietuvių 
Draugijos nukentėjusiems 
nuo karės šelpti komiteto ir 
Centralinio Komiteto darbus, 
tai keliame jomarką. kad p. 
Bulota kenkia aukų rinkimui 
badaujančiai Lietuvai. O kuo
met patįs rašome aštrius pro
testus pasmerkdami p. Bulo
tos misiją ir net ragindami 
visuomenę neduoti p. Bulotai 
aukų, tai tuomet nėra jokio 
kenkimo aukų rinkimui...” 
Toliaus nurodoma, kaip 

nepamatuoti dešiniųjų tau
tininkų užsipuldinėjimai ant 
p. Bulotos už praktikavi
mą nešvarios Yčo politikos:

"Kuomet Liet. Dr-jos pir
mininkas p. Yčas iš gautų 
šelpimui žmonių pinigų stei
gia gimnazijas, ir senatorijas 
savo vardu ir jas paveda kle
rikalų globai, kur vėliau pa
starieji gamina sau rezervas 
kovai su pažanga ir asmenis 
kurie netinka klerikalų poli
tikai, išvaro iš bendrabučių 
ir mokyklų visuomenės pini
gais užlaikomų. — tai tas va
dinama prakilnum darbu ir 
gaivinama lūkestis, buk čio
nai auklėjama inteligentiškos 
spėkos Lietuvos ateičiai... O 
Kuomet p. Bulota pasako, 
kad šitokiu budu tik bereika
lingai mėtoma pinigai buda- 
vojimui klerikalų politikos, ir 
kad tai politikai sunaudojami 
pinigai bus daug reikalinges
ni karei pasibaigus sugrąži
nimui lietuvių iš tolimų Rusi
jos kraštų į jų tėvynę, tai ke
liama triukšmas ir protes
tuojama prieš tai. buk p. Bu
lota baisius daiktus pasako
ja!"
Norėdami pakenkti aukų 

rinkimui, Brooklyno tauti
ninkai savo konferencijos 
rezoliucijoj šmeižia Lietu
vos Šelpimo Fondą už ne- 
siuntimą Lietuvon pinigų. 
Drikišdami tam fondui net 
kokius tai "partyviškus iš- 
rokavimus,” ir pataria žmo
nėms suaukautus pinigus iš 
to fondo atsiimti, o atiduoti 

įjuos, turbut, klerikalų fon
dui. Bet "Ateitis" teisingai i 

■jiems nurodo, kad klerikalai 
da daugiau surinktų Lietu
vai šelpti pinigų laikosi pas 

: save ir, kas aršiausia, tų pi
nigų alkani Lietuvos žmo
nės niekados nematys, nes 
jie jau paskirti klerikalų 
(kunigų) politikai. Tik įsi- 
tėmykit:

"Štai tų fondų stovis: L. š. 
F. su kovo 1 d. š. m. yra 
§11.853.11. Tautos Fonde 
tame laike buvo §43.925.43. 
Išėmus 30 nuoš., kuris palie
kama klerikalu politikai, pa
sidaro §13,177.63. Tai yra 
daugiau, negu L. š. Fondas 
tame laike pinigų turėjo su
rinkęs išviso! L. š. F. nėra 
padaręs jokio nutarimo, kad 
tų pinigu dabar nesiūs ir 
lauks karės pabaigos, o Tau-, 
tos Fondas yra nutaręs pra
džioje pereitų metų, kad ši
tie suviršum 13 tūkstančių 
dol. turi pasilikti klerikalų 
politikai ir Lietuvos badau
jančių žmonių jie nematys! 
Blogiausia yra tas. kad kle
rikalai rinkdami aukas mi
nioms neaiškina šito T. F. pa
skirstymo, o tik šaukia, kad 
duokite Lietuvos sušelpimui. 
Ir kas primena visuomenei 
apie tokį aukų skirtimą, tai 
klerikalai pilna gerkle šaukia: 
'šmeižia katalikus’! ir tokį

I

k J.

’A. Bulota apreiškė, kad Pov.' 
Višinskis buvo socialdemok
ratu.’ Na, 'Keleivis’ turbut 
klausė akimis, o ne ausimis. 
Nes visi žmonės, kurie klausė 
ausimis, girdėjo, kad Bulota 
sakė, jog Višinskis gilumoje 
buvo socialistas, bet ne so
cialdemokratas. o artimas ru
sų liaudies socialistams ('na- 
rodnyje socialisty’). gi pri
klausė prie Lietuvos Demok
ratų Partijos.”
Na, tai kokį gi išvedimą 

Ateitis” iš to nori padary
ti: ar kad Višinskis nebuvo 
social-demok ratas? Jeigu 
jau ji moka "ausimis klau
sytis," tai ar negalėtų ji ir 
šito klausimo paaiškinti?

tad visą, ką esame prie tos 
progos rašę apie p. M. Pet
rauską ir atsiprašome jį už 
pritirtus nemalonumus.” 
Kadangi tą melą iš Kemė

šio organo tuojaus išpleški
no ir kiti klerikalų laikraš
čiai, kad parodžius "svie
tui,” kokie tie “bedieviai" 
yra "biaurųs" žmonės, tai 
jis ("Darbininkas") ir jiems 
pataria tas "žinias” atšauk
ti, nes, matyt, p. Petrauskas 
pareikalavo prirodymų.

Sarmata melagiams!

žmogų skubina apšaukti 'iš
sigimėliu.’ 'bedieviu.* ’cicili- 
ku’ ir kitokiais klerikalų 
spaudos perlais. — bi tik su
klaidinus minią ir nedaleidus 
pamatyti tikrąjį dalykų sto
vį.

"Taigi protestuojant prieš 
vieną blogą, kam reikėjo užsi
merkti. kad nemačius kito da 
blogesnio? Tuom tik duota 
proga klerikalams dar labiau 
užfanatizuoti mažiau mąstan
čias minias, kad daugiau ga
lėtų surinkti dolerinių savo 
politikai.”
Bet Lietuvos šelpimo Fon

de to "blogo” nė mažiausiam 
laipsnyje nėra. Pakol Lie
tuva buvo neužimta, L.Š.F. 
išsiųsdavo visus pinigus, 
kiek tik surinkdavo. Skai
tytojai gali atsiminti, kad 
pirmutines aukas išsiuntė 
taipgi ne kas kitas, kaip tik 
Lietuvos šelpimo Fondas. 
Paskutinis siuntinys ($3,000 
—6.000 rub.) buvo išsiųstas 
keliom sąvaitėm prieš Vil
niaus užėmimą ir Lietuvos 
pasiekti jau negalėjo. (Da
bar tie pinigai sugrįžo.) 
Dabar Lietuvos Šelpimo 
Fonde yra tik tiek pinigų, 
kiek įplaukė nuo Lietuvos 
užėmimo. Ir tie butų senai 
jau išsiųsti, jei butų žinoma, 
kur siųsti. Klerikalų gi 
draugijai Lietuvos Šelpimo 
Fondas negalėjo siųsti pa
žangiosios visuomenės su
dėtų pinigų, nes nenorėjo, 
kad už tuos pinigus Yčai 
statytų savo vardu mokyk
las davatkoms auklėti, arba į 
kad kokie Alšauskai pirktų- 
si sau ekipažus ir su livre- 
juotais vežėjais važinėtųsi. 
Bet dabar, kada atvažiavo 
p. Bulota ir paaiškėjo, jog 
pinigus yra kam nusiųsti ir 
be klerikalų, Lietuvos Šelpi
mo Fondas tuojaus kelis tū
kstančius rublių išsiuntė, o 
dabar paduotas įnešimas, 
kad ir likusius išsiųsti.

Taigi musų tautininkai iš 
"Vienybės Lietuvninkų" ir 
"Lietuvos” be jokios gėdos 
ir sąžinės klaidina savo 
skaitytojus, kurstydami 
juos atsiimti iš Lietuvos Šel
pimo Fondo savo aukas, 
kuomet vienos tų aukų senai 
jau išsiųstos, kitos gi siun
čiamos.

D

Šunis loja ant mėnulio, kada tasai šviečia nakties tamsumoj. •‘Draugas,” 
“Darbininkas.” “Lietuva” ir “Vienybė Lietuvninką” loja ant Lietuvos Šelpi
mo Fondo ir jo veikėją, kurie neša alkaniems žmonėms pagalbą.

Tai koks gi tarp ją skirtumas?

"bepartyviškai.;
Dešiniųjų (atžagareiviš- 

kų) tautininkų minties rei
škėją "Lietuva” kas nume
ris savo "apžvalgoj” vis kar
toja tą pačią nuobodžių pa
saką, kad "visos kitos sro
vės savo partijų reikalus 
statosi augščiau visos tau
tos reikalų, tik viena tauti
ninkų srovė ir jos vadai nuo 
pat pradžios stovi už vieny
bę ir atmeta partijų reika
lus.”

Šiuos žodžius mes imam 
iš 16 "L.” numerio. Ir štai 
kaip tam pačiam numeryje 
"Lietuvos” redakcija savo 
"bepartyviškumą" demon
struoja :

”Kas butų, jeigu nukentė
jusiais nuo karės lietuviais ir 
pabėgėliais niekas nesirūpin
tų? Kas butų, jeigu Lietuvių 
Draugija nesirupintių išgau
ti lėšų ir aukų tų nelaimingų 
lietuvių gelbėjimui nuo bado, 
nuo ligų, nuo desperacijos?

”Ją apšauktų netikusia, ją 
iškoliotų, išspardytų ir visaip 
išniekintų. Tas butų nenuo
stabu. nes tuomet vertėtų. 
Bet štai, kuomet ta draugija 
per savo viršininkų, ypač per 
p. Yčo rūpestingumą, išgau
na dideles sumas pinigų iš vi
sur, iš kur tik galima gauti, 
tos Draugijos ir p. Yčo politi
ški priešai ne tik kad neduo
da už tai jokio 'kredito' (kaip 
tikriems vyrams tai priderė
tų). bet 'spardo, spjaudo’ dar 
aršiau negu tuos, kurie nieko 
nedaro (tų po teisybei ir ne
kabina). Tas jau ištikro ste
bėtina.”

Kaip matot, "Lietuva” no
rėtų, kad Yčą visi vadintų 
didvyriu. Kodėl? Ogi to
dėl, kad Yčas yra taip pat 
"bepartyviškas” vyras, kaip 
ir "Lietuvos” vyrai. Jisai 
atmeta visas partijas, ku
rios tik nepritaria klerikalų 
politikai. Jisai pasidarba
vo, kad "Žiburėlio" draugi
ja negautų net paramos iš 
Tatjanos komiteto. Ir ačiū' 
jo "pasidarbavimui" para-: 
ma "Žiburėliui,” kuris šel
pia tuos moksleivius, kurių 
Yčo draugija šelpti nenori, 

Anot buvo atsakyta. Ir "Lietu
je, ' bedieviai rasmeję vi- va" tokiam Yčui "kredito" 
sur laiškus ir aiškinę, kad. nesigaili.
čia visą 
kai. Amerikonai 
"bedievių” "melams” ir pra
dėję daryti katalikams kliū
tis .

Iš to išeina, kad klerikalai 
rengdami "Tag Day" slėpė 
nuo amerikonų, kad jie yra 
katalikai. Jie turbut užsi
rašė socialistais ar laisva
maniais ir amerikonai butų 
jiems daug pagelbėję, bet 
štai tie nebūti "bedieviai" 
ėmė ir "primelavo” ameri
konams, kad kun. Kemėšis scluose apie tai, naip jam 
su savo kompanija yra ka- i įgi-odė Lietuvos inteligenti-

"DARBININKAS” AT
ŠAUKIA SAVO MELA

GYSTES.
Kun. Kemėšio vedamas 

"Darbininkas” andai prime
lavo, buk visi So. Bostono 
pirmeiviai dirbo išsijuosę, 
kad suardžius klerikalų ren-! 
giamajį "Tag Day.” Anui 

"bedieviai” rašinėję vi-

ą darbą varą katali-j Tuo tarpu Lietuvos Šelpi- 
Amerikonai įtikėję mo Fondą "L." niekina prie 

kiekvienos progos, nes apie 
tą fondą susispietę kitokios 

j srovės žmonės. "Beparty- 
viskai.

talikai. Policijos viršinin
kas tuojaus ir uždraudė 
rengti "Tag Day.” Vadinas, 
katalikai turi labai prastą 
vardą pas amerikonus. Toks 
yra logiškas išvedimas iš 
"Darbininko" redakcijos ai
škinimų.

Bešmeiždamas ‘bedie
vius,” kun. Kemėšio laikraš
tis apšmeižė ir p. M. Pet
rauską, buk ir jisai rašinė- 
jęs amerikonams laiškų, 
”meluodamas,” kad šitą 
”Tag Day” rengia katalikai. 
Jis pasakė net ir vardus tų

Svečiai pataria Fondams 
vienytis.

PERDAUG KANCELIA
RIŠKŲ FORMALIŠ

KUMŲ.
Tūlas p. A. M. Marius, 

buvęs laike karės Lietuvoje 
ir dabar tik sugrįžęs Ameri
kon, rašo tautininkų laikra
ščiuose apie tai, kaip jam

Pp. Bulota su Žemaite iš
siuntinėjo Lietuvos šelpimo 
ir Lietuvos Gelbėjimo Fon
dų komitetams šitokį pasiū
lymą : 
Gerbiamieji!

Mes atvykome Amerikon 
idant paraginti amerikie
čius sudėti kuodaugiau nu- 
kentėjusiems nuo karės 
Lietuviams ir idant tos au
kos eitų šelpimui vien sulig 
nukentėjusių pavargimo lai
psnio, o ne sulig jų tikėjimo, 
pažiūrų ar kilimo.

Iš pirmų dienų mes pama
tėme, kad tų aukų Amerikos 
lietuviai sudėtų daug dau
giau, jeigu abu Fondai (L. 
G. F. ir L. Š. F.) eitų išvien, 
o,ne atskyrium, konkuruo
dami.

Tolimesnis veikimas dar 
labiau pertikrino mus šiame 
įsitikinime: mes pamatėme, 
kad netik daugybė aukauto
jų, bet ir atskiri vieno ir ki
to Fondo šalininkai, net ko
mitetų nariai ir visa pažan
gesnioji laikraštija taipgi 
prielankus susivienijimui ir 
apie jį sąprotauja. Tas 
mums duoda drąsą kreiptis į 
abiejų Fondų Komitetus su 
prašymu, neatidėliojant 
pradėti tarybas tame klausi
me, ir šiuomi darome tokį 
pasiūlymą gerb. Fondų Ko
mitetams:

Tegul abiejų Fondų Ko
mitetai išskiria nuo savęs po 
3 atstovus Sujungimo Komi- 
sijon (gal dėl greitumo ge
riausia — pirmininkus, iž
dininkus ir sekretorius), ku
rie suprojektuoja dėsnius ir 
būdą Fondų susivienijimo.

Nustatytieji tos Komisi
jos dėsniai paduodami bal
savimui abiejų Komitetų, ir 
jei bus priimti, įneina gyve- 
niman.

Jei reikalingas koks tar
pininkavimas prie pirmuti
nių susinešimų komitetų ar 
jų atstovų ir jei mes tam da
lykui tinkame — patarnau
sime su mielu noru.

Mes dar labai prašome 
Komitetų:

I) Atlikti visą reikalą 
kuogreičiausiai:

II) Prie svarstymo proje- 
įkto sujungimo priimt mus
Komisijon bent su pataria
muoju balsu;

III) Prie visokių tarybų 
ir svarstymų atminti, kad 
čion eina dalykas apie su
jungimą dviejų Fondų, tu
rinčių tą patį uždavinį — 
būtent šelpimą, bet jokiu bu
du ne apie sujungimą srovių 
ar partijų, kurios turi sie
kius politikinius.

Partijų uždaviniai nėra 
vienoki, ir rišti savo reika
lams partijos turi savus or
ganus, kuriais juk nėra nei 
L. G. nei L. Š. Fondų Komi
tetai.

IV) Prie klausimo svars
tymo užmiršti praeitus lai
kus ir ne prirodinėti, kas, 
kur, kada, kiek buvo kaltas 
ar ne kaltas tame, kad pasi
darė du Fondai. Lai tam 
visam bus amnistija! Žiū
rėkime kaip sutvarkyti toli
mesnį šelpimo darbą. O dar
bo tokio begalės!

Su tikra pagarba
A. Balota, '

žemaitė.

ja. Jis sako:
"Lietuvoj yra, sulyginamai, 

užtektinai lietuvių su augštu 
mokslu. Bet dauguma iš jų, 
žiūrint ameriikečio akimis, 
negali išsižadėti tų senobinių 
tradicijų ir visokių kancelia
riškų formališkumų.

"Ir tuomi visi jie lygiai ser
ga — ar klerikalai, ar socia
listai, ar pirmeiviai.

”Ko Lietuvai labjausia trū
ksta — tai praktiškų žmonių. 
Kol tų praktiškų žmonių ne
atsiras, tol ir Lietuvos gerbū
vis nepakils.” 
Šitą tiesą žino ir pripažįs

ta visi, kurie tik pamatė 
, vien tik 

rusiškos dvasios prisigėrus 
Lietuvos inteligentija to ne
jaučia.

v lo nvu ii v c*i i

amerikonų, katriems p. Pe- j daugiau pasaulio, 
trauskas rašinėjęs. Bet štai 
51-m numeryje "Darbinin
kas” šitas savo melagystes 
jau atšaukia ir sako:

"gerb. M. Petrauskas ne
prisidėjo prie kliudymo T. 
Fondo veikimo. Mums labai 
nemalonu, kad "per klaidą me
tėme šešėlį ant gerb. M. Pet
rausko vardo. Atšaukiame

NORĖTUME PAAIŠKI
NIMO.

”Ateitis” rašo:
” 'Keleivis’ sako, kad per 

Višinskio paminėjimo vakarą

Kaip So. Bostono klerikalai prigavo žmones.
"Keleivyje” buvom jau rašę, 

kad klerikalu "Tautos Fondas” 
rinkimo 

_ Policijos
viršininkas tokį aukų rinkimo

siems ice-creamo ir užbaigta konfe
rencija.

Klerikalų lyderiams pavyko pri
traukti būrelis papratusių kunigams 
užsitiketi žmonių, kurie ir darbavo
si per "tag day” rinkdami aukas.

Tautos Fondo susirinkime, balan
džio 15, kaip tik prisiminė apie au
kų siuntimų tiesiog iš Bostono Eu
ropon. nepaliekant nuošimčio T. F., 
tai vietiniai kunigai pradeda aiškin
ti, jog negalima pinigų siųsti taip. 
Būtinai jie turį eiti per Tautos Fon
dų. Žmonės tuomi nepasiganėdina, 
nes jaučiasi prigautais. Kįla triuk
šmas ir batvarkė. Kunigai supyksta 
už žmonių pasipriešinimų ir išeina iš 
lygsvaros. Mat jie papratę, kad jų 
žodis turi būti laikomas šventu. Kun. 
Žilinskas net drebėdamas iš piktumo, 
su sugniaužtomis kumštimis pribėga 
prie įnešėjo šio klausimo ir šaukia: 
"Kaip drįsai tokį kvailų klausimų 
pekelti’.” Triukšmas nenutyla ir 
susirinkusieji išsiskirsto nenutarę, 
kur aukas siųsti.

Tečiaus aukų rinkėjai pamatę tokį 
klerikalų veidmainingumų, baisiai, 
baisiai tuomi nepasiganėdina ir susi
tikę p. V. išmetinėja už tokį prigavi
mų. Bet p. Venys aiškinasi, kad tai 
ne jo kaltė ir vėla vaikščioja prašinė
damas, kad visi ateitų ant susirinki
mo ir nutartų, kad T. F. šitų aukų 
nematytų. Žmonės vėla rengiasi su
sirinkimam

Paskutiniame T. F. susirinkime, 
balandžio 27 d., sueina vėla visi au
kų rinkėjai. Pakėlus klausima, kur 
turi būti siunčiamos aukos, vėla eina 
karštos diskusijos . Kaip tik kas ga
vęs balsų prisimena T. F. paliekama 
nuošimtį, tai davatkos iš visų kamnų 
ir ima šaukti: "sėskis, gausi kiauši
nių". Ir tokiam žmogui pirmininkas 
atima balsų. Negana dar to. Pats 
pirmininkas p. Venys, kuris prieš su
sirinkimų agitavo visus ateiti ir nu
tarti nesiųsti aukų per Tautos Fon
dą. dabar bėgioja po salę ir agituoja 
davatkas, jog būtinai reikia nutarti 

I siųsti aukas Tautos Fondui. Var
gais. negalais prieita prie balsavimo, 

i Pirmiausia kelia rankas sutinkanti 
siųsti aukas Tautos Fondui, kurių 
vo apie 28, vienok raštininkas 
skaito 48. Tečiaus kun. Kemėšis 

i žiūrėjęs, kad gali būti striukai, 
priešingoji pusė gali pervirsimi
ir padvigubintus balsus, duoda žen
klų pirmininkui ir tas priešingai pu
sei balsuoti neduoda. Kįla vėia triu
kšmas. Priešingoji pusė reikalauja 
balsuoti išnaujo. Tuomet kun. Kemė
šis atsistojęs pasako atvirai, kad ši
tie pinigai yra savastimi Tautos Fon-

rengs Bostone aukų 
dieną arba ”tag day.”
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būdą jiems uždraudė ir pasakė, 
kad visi bus areštuoti, katrie 
tik bandys viešose vietose rinkti 
aukas. Klerikalai turėjo gauti 
speciali leidimą, kad jų žmonių 
neareštuotų. Dėto reikėjo gau
ti leidimas ir nuo kiekvieno sa
vininko namų, ties kuriais jie 
norėjo pastatyti merginas su 
dėžutėmis. Tokių leidimų ang
lai jiems nenorėjo duoti ir kiti 
nedavė. Už visus tuos nepasise
kimus kun. Kemėšio organas 
paskui pradėjo šmeižti socialis
tus. "Keleivį,” "Ateitį,” neap
lenkė net ir p. M. Petrausko. 
Girdi, "bedieviai” darė viską, 
kad pekenkus katalikams aukų 
rinkime.

Ištikrujų gi "bedieviai” šitam 
klerikalų darbui kliudyti nė ne' 
manė ir Kemėšio laikraštis, pri
spirtas prie sienos, savo šmeiž
tus pradeda jau atšaukti. Vie
toj "bedievių" prasižengimų da
bar pradeda išeiti aikštėn pačių 
klerikalų darbeliai. Apie tai ra
šo "Ateityje” žmogus visur su 
jais dalyvavęs. Buvusi So. Bos
tone "Tautos Fondo” taip vadi
namoji "tag day” pridarė daug 
triukšmo, sako jisai. Pasisekus 
klerikalams pritraukti keliatą 
nežymių amerikonų, apie porą 
mėnesių bėgiojo ir gyrėsi, 
dabar jie kalnus nuversiu.

Jis rašo:
Pirmiausiai T. Fondo Bostono 

riaus pirmininkas, p. M. Venys 
kščiojo pas visus žymesnius lietuvius 
ir draugijų komitetus, kviesdamas 
juos prisidėti prie šito taip "didelio 
darbo. Bet kuomet tik pranešdavo, 
kad minėtoji ”tag day” rengiama no 
direkcija Tautos Fondo, tad gaudavo 
atsakymų: “nenorime bernauti kleri
kalų politikai — nenorime, kad 30 
nuošimtis musų surinktų pinigų lik
tų kunigėlių politikos tikslams."

Tuomet p. V. mėgina įkalbėti, gir
di, eikime visi pažangieji žmonės iš
vien© ir nutarkime aukas siųsti tie
siog iš Bostono į Europą nepalikda
mi T. F. 30 
žmonės, anot 
gauti.

Matydami 
misijos p. Venio niekas neišeina, su
manė dar vieną "skymą" išmėginti. 
Gauna vardus tūlų trijų amerikonų| 
ir užvadina juos šelpimo Komitetu ■ ir niekur kitur jų siųsti negalima. 
"Relief Committee.” Paskirsto jiems ’ 
urėdus — vieną pirmsėdžiu, kitą iž
dininku ir trečią raštininku. Dabar 
p. Venys ir kiti vėla aiškina žmo
nėms, buk dabar tai jau tikrai viskas 
bus gerai. Amerikonai neduos nuo
šimčio pasilikti ir visi surinkti pini
gai bus siunčiami tiesiog karės nu- 
kentėjusiems. Dabar sako, tie pini
gai turi būti sudėti į banką, kuris 
pasiųs juos tiesiog Europon. Ir de
lei didesnio žmonių pritraukimo, ne
va varde amerikonų, šaukia konfe
renciją Bellevue Hotelin. Išsiunti
nėja privatiškus užkvietimus draugi
jų komitetams ir šiaip žmonėms, net 
primindami jų pareigas sulig šelpi
mo karės nukentėjusių. Tuose už- 
kvietimuose pažymėta, jog konferen
cijoj dalyvaus net Bostono majoras 
Curley, kaipo kalbėtojas.

Kai kurie dėl žingeidavimo ir nu
vyko konferencijom Bet koks nusi
stebėjimas! Vietoj Majoro Curley ir 
visos eilės žymių amerikonų, susiren
ka keli paprasti, niekam nežinomi 
amerikonai, apielinkės vargonininkai 
ir zakristijonai su pačiomis, apielin
kės lietuviški klebonai su gaspadinė- 
mis, ”Darb.” spaustuvės darbininkai, 
na ir keliolika vietinių klerikalų 

•draugų. Vietoj majoro pakalba du 
kunigai, padalina visiems susirinku-
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nuoš. Bet pažangieji 
p. V. nesiduoda pri-

klerikalai, kad iš tos

Toliaus aiškina apie tą paliekamą 
nuošimtį ir mini tik 20 nuoš., o gele
žinio kapitalo visai nemini. Matoma 
ir pačiam kun. K. sarmata apie tai 
kalbėti.

Tokiu tai budu "nutarta” pinigus 
siųsti į Tautos Fondą. Tečiaus reikia 
stebėtis iš klerikalų drąsumo, kad 
dalykams šitaip stovint ”Darb.” No. 
49 garsina, buk nutarta vienbalsiai 
pinigus siųsti į Tautos Fondą. Kur
gi nebus vienbalsiai,” jei priešinga- 
jai pusei neduoda balso. Negalima 
suprasti, ar kunigai savo žmones lai
ko tokiais silpnapročiais, ar ištikrujų 
pastarieji ir yra tokiais, kad taip 
su jais elgiasi.

Einant iš salės guodžiasi vienas 
apysenis žmogus: ”Tai Dievulėliau. 
Skurdau, šalau per dieną su visa šei
myna, varginau savo mažutėlius kū
dikius prispirdamas ir juos rinkti au
kas, o dabar neturiu nei balso prie 
savo surinktų pinigu.” štai vėla dvi 
mergaitės net su ašaromis akįse pa
sakoja, kiek jos prikentė ir privargo 
pas North Stotį, kur praeiviai iš jų 
tyčiojosi, girti vyrai stumdė ir juo
kėsi iš jų. Sako "viską kentėm, ti
kėdamos, kad renkam pagalbą musų 
matutėms, tėveliams... O dabar štai 
musų pinigai kur eina!”

Visur dalyvavęs.



K E L E I V I S

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

KORESPONDENCIJOS

----------------------  
rių pamarginimų, kaip tai: 
monologų, deklamacijų ir 
dainų. Vakaras buvo pui-

Balandžio 30"<j. L. š. Fon-• ku,s. ir atsUankiusi, publika 
do vietinis skyrius surengė 
koncertą naudai nukentėju
siųjų nuo karės. Koncer
tas buvo gana gražus ir ge
rai nusisekė. Programą iš
pildė gerb. M. Petrauskas 
ir p-lė M. Jablonskiutė, su
dainuodami po kelias daine
les, akomponijuojant p-lei 
Alšauskiutei. Lietuvių or
kestrą, diriguojama J. Dir- 
velio pagrajino keliatą mu
zikos kąsnelių. Kalbėjo an
glų ir lietuvių kalboj F. J. 
Bagočius.

Žmonių susirinko virš 600 
asmenų. Aukų Lietuvos 
Šelpimo Fondan surinkta 
186 doleriai su centais.

Gegužės 1 d. Worcesteris 
, pirmu kartu gavo progą 
matyti darbininkų aemon- 
monst raciją dėlei apvaikš- 

Jčiojimo gegužinės darbinin- 
jkų šventės. Parodoj daly- 
; vavo apie 2,500 žmonių, tarp 
tų didelis skaitlius moterų 
ir priešakyje ėjo apie 150 
mažų vaikelių. Po demon
stracijos buvo prakalbos. 
Anglų ir lietuvių kalboj kal
bėjo F. J. Bagočius. Pra
kalba ilgai pasiliks žmonių 
atmintyje, nes padarė ant 
publikos gilų įspūdį. Kalbė

tojas vaizdžiais paveikslais 
nupiešė netikumą dabarti
nio surėdymo. Teko girdė
ti svetimtaučius po prakal
bai kalbant, kad jiem pirmu 
kartu teko girdėti tokią pra
kalbą, kokią pasakė F. J. 
Bagočius. Apart Bagočiaus 
kalbėjo da anglas kalbėtojas 
iš New Yorko, finu ir žvdu 
kalbėtojai.

Lietuvių parodoj dalyva
vo nemažas skaitlius abiejų 
lyčių.

Paroda buvo surengta L. 
S.S. 40 kuopos rūpesčiu, pri
tariant tam kitų tautų so
cialistams.

M. Duseika.

\VORCESTER, MASS. 
Koncertas ir gegužinės pa 

rodą.
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WILKES-BARRE, PA. 
Kun. M. Mockaus prakalbos.

S.LA. 35-ta kuopa buvo 
surengus kun. M. X. Moc
kaus prakalbas, kurios turė
jo įvykti 17 ir 18 balandžio. 
Buvo gerai išgarsinta ir ti
kėtasi daug publikos. Bet 
kadangi kun. Mockaus pra
kalbų Romos agentai dau
giau bijosi negu piktadaris 
teismo, o jie turėdami šioj 
netikusioj kapitalizmo tvar
koj didelę galybę, tai pasi
rūpino prakalbų surengimą 
suardyti. Vietos lietuvių- 
katalikų piemuo su gauja 
savo vyčių dėjo visas savo 
spėkas niekšiškam darbui. 
Su policijos pagalba, įskun- 
dę, kad kun. Mockus yra 
baisiausias anarchistas, su
keliantis visur riaušes, tai 
nesunku buvo Romos agen
tui savo juodą tikslą atsiek
ti. Policijos viršininkas už
draudė prakalbas. Sulau
kus prakalboms skirtos die
nos. kad svetainę atidaryta 
ir žmonės pradėjo rinktis, 
atsiųstas policistas pranešė, 
kad prakalbos nedaleistinos. 
Reikia gaut iš policijos vir
šininko leidimas. Rengėjai 
kreipėsi policijon, reikalau-| 
darni leidimo. Išsyk polici
jos stotyje apreikšta, kad 
prakalboms nėra jokio „per
imto,” t .y. nereikalingas y- 
ra leidimas, bet prakalbos' 
negali įvykti. Policijos ka-į 
pitonas bandė teisintis, kad 
dabar gatvekarių streikas, 
tai gali kilti riaušės, dėlto 
neleidžia. Bet ila iš maišo, 
išlindo. Pasirodė, kad tai 
ne delei streiko, bet delei 
Romos agento reikalavimo 
prakalbų laikyt neleidžia. 
Tasai tamsos apgynėjas ne- 
užsitikėdamas policijos pa- į 
galba, 18 d. balandžio tele
fonu pareikalavo iš svetai- , 
nės savininko F. Kavaliaus
ko, kad svetainės neatidary-; 
tų, prižadėdamas pats ap
mokėti už svetainę tiek už 
kiek prakalbų rengėjai par
sisamdė. Svetainės savinin- 
kas, kaipo biznierius, kuni
go ir paklausė. Tą dieną 
turėjo įvykti SLA. 35 kuo
pos susirinkimas dėlei kny
gų peržiūrėjimo, bet svetai
nės savininkas nei susirin
kimo laikyt neleido, nors 
kuopa svetainę nusamdžiu- 
si ištisiems metams. Ka
dangi daugybė žmonių gei
džia išgirsti kun. Mockaus 
prakalbas, tai jei Romos 
agentui ir jo bernams pasi
sekė suminti Amerikos tie
sas, pripažįstančias laisvę 
susirinkimų ir laisvę žodžio, 
bet ta jų pergalė trumpa. 
Ne dabar, tai vėliaus pra
kalbos turės įvykti. Polici
ja išteisino savo žingsnį 
streiku, bet streikas pasi
baigs ir neturės kuo ištei
sint.

Balandžio 26 dieną čia bu
vo vestuvės Bronislovo Dic- 
bonio su p-le Ona Karaliūte. 
Šliubas buvo civiliškas. Su
sirinkę pasidalyti jaunos po
relės džiaugsmais svečiai, 
susirinko ne torielkų daužy
mui, ne girtuokliavimui ir 
laukiniais balsais pasigėrus 
dainuoti, bet gražiam pasi
kalbėjimui apie gyvenimo 
reikalus ir palinkėjimui jau
nai porai pasisekimų ir ge
ros kloties jų gyvenime. Tuo 
tikslu buvo prakalbėlės, de
klamacijos ir draugiškas 
pasilinksminimas. Neuž
miršta ir vargstantįs broliai 
Lietuvoje ir Rusijoje. Jų 
sušelpimui suaukauta $4.00, 
kuriuos pasiųsta L. Š. Fon
dam W. J. T.
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j galėjo turėti daug dvasiškos 
naudos.

„Keleivyje” pasirodžius 
A. Montvido atsišaukimui, 
draugas Kaz. Vilaniškis 
kreipėsi prie draugų ir su
rinko $14. Matyt, kad drau
gai apkainuoja A. Montvido 
darbus dėlei žmonių švieti
mo. Aukavo: K. Vilaniš
kis, A. Bagdonas, P. Sirvin- 
skas po $1.00; E. Liaudans- 

j kaitė, L. Samuolis, T. Kur- 
mančiutė, E. Zlatkaitė, A. 
Kadžiulis, K. Salemonas, J. 
Bagdonas, F. Kaulakis, 
Zinkevičius, P. Alekna, J. 
Natulis, — po 50c.; J. Kra- 
povickas, E. Krapovickienė, 
D. Balčiūnas, A. Kaulakis, 
P. Pempė, J. Petralis, J. 
Svinciskas, P. Kapickas, A. 
Barkauskas, J. Liaudans- 
kas, A. Liaudanskienė, D. 
Repšis, F. Laurinaitis, M. 
Byronas, O. Byronienė, 

i Adomaitis, A. Šilaikis, 
Balčiūnas po 25c.; V. Stel
mokas 30c. Smulkių aukų 

■ 70c.; viso labo $14.
Aukavusieji tuomi parėmė 

mokslą, nes padėdami mok
sleiviui baigti mokslą, susti- 

l prino tą spėką, kuri nuvei
kia tamsą ir prietarus.

Lewistonieties.
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kučius taip puikiai išlavina. 
Publikos buvo apie 300.

Vakaru visi matomai buvo 
patenkinti. Pabaigoj buvo 
šokiai. Vakaras nusisekė 
gerai visais atžvilgiais ir 
draugijai liks nemaža pelno.

Balandžio 30 d. LSS 5 kp. 
apvaikščiojo darbininkų 
šventę 1 gegužės. Kalbėjo 
J. B. Smelstorius iš Bosto
no. Žmonių susirinko ma
žai, bet prakalba paliko gi
lų įspūdi į susirinkusius.

šventakupris.

ROCHESTER, N. Y.
Istoriškas veikalas ”živilė” 

scenoje.
Balandžio 29 ir 30 čionai 

vaidinta vieną didžiųjų is
torišku veikalų „Živilė.”

Rochesterio lietuvių sce
noje toks veikalas pirmu 
kartu pasirodė ir padarė pu
blikoje didelį įspūdį taip, 
kad rodosi daugelis žmonių, 
kurie į musų sceną žiūrėda
vo kaip į kokį menkniekį, 
dabar jau visai kitaip mano. 
Pamatė, kad ir lietuviai me
no žvilgsniu stovi ne taip 
žemai, kaip rodėsi.

Ir ištikrujų nors veikalą 
pastatyti scenoje reikėjo ne
maža lėšų ir triūso padėti, 
bet tvirtas pasiryžimas ir 
energija pergali sunkiausias 
kliūtis ir darbą garbe ap
vainikuoja. Reikia pasaky
ti, kad aktoriai buvo visi 
darbo žmonės, liuosu nuo 
darbo laiku išsimokinę savo 
roles, bet jų lošimą drąsiai 
galima lyginti su profesio
nalais aktoriais. Ypatingai 
drgė Balzerienė Živilės rolė
je savo lošimu žavėte žavė
jo publiką.

Atvykęs nesenai į šį mies
tą, būdamas jame beveik da 
svetimu, perskaitęs apskel
bimą rengiamo teatro, išsyk 
pamaniau, kad tai bus pa
prastas lietuviškas vakaras, 
kokių jau ne vieną esu ma
tęs. Nors ir nesitikėjau 
nieko ypatingesnio pamaty
ti, tečiaus nuėjau, ir ištikru
jų persitikrinau, kad aš la
bai klydau manydamas, jog 

. nieko indomaus nerasiu.
Veikalas vaizdžiai atvaizdi
na senovės lietuvių gyveni
mą, jų būdą, papročius ir tą 
gerbimą tiesos ir dorybės, 
kad dėlei to tėvas aukauja 
mirčiai vienturtę savo duk
terį. o duktė dėl savo dorv- w z

bės drąsiai ir liuosu noru ei
na ant degančio laužo. Na- 
turalis, gyvas ir tikras ak
torių viso to atvaidinimas 
padarė į mane didelį, didelį 
įspūdį, suteikė daug, daug, 
žinios ir pamokinimo. Su-! 
prantama, kad veikalas nors ’ 
ir jis butų geriausias, jeigu 
lošėjai tik atpasakoja — o 
da savo rolės nemokėjimais 
sumaišo tuos pačius — pa
rašytus žodžius, tai jeigu tie 
žodžiai juokingais sakiniais 
pasakomi, nors padaro pub
likai tuščio juoko. Bet gi
lesnių įspūdžių nepalieka ir 
nepripratina žmonių prie 
lankymosi į rengiamus teat
rus. Tečiaus vienas-kitas 
toks lošimas kaip čia man 
teko matyt „Živilės” vaidi
nime, beabejonės, žmonėse 
tur palikt „lietuviško teat
ro” pamėgimą. O kas gali 
užginčyt, kad teatrai 
ša kultūros žvilgsniu 
nėms naudos?

Visu tuo augščiau 
kvtu remianties reikia Ro
chesterio draugams-loše- 
jams atiduoti jiems pride
rančią pagarbą už jų pasi
darbavimą ir už tuos vai
sius, kokius musų visuome
nėje palieka jų triūsas ir ta
lentai.

Veikalą „Živilė” pastatė 
scenoje LSS. 7 kuopa ir be- 
vaik vien tik tos kuopos na
riai sulošė.

Publikos buvo daug. Lie
ka viltis, kad draugai ir to
lesniai toj linkmėje darbuo
sis. K. Armonas.

Laiškai Redakcijai. |
DĖLEI KAPSUKO 

STRAIPSNIO.
Gerbiamoji Redakcija!

Meldžiu duoti vietos šiam 
mano laiškui dėlei tilpusių 
laikraštijoje p. Kapsuko 
straipsnių, kuriuose jis už
sipuola ant "Žiburėlio” ir 
agituoja, idant pažangioji 
visuomenė neremtų tos 
draugijos.

„Žiburėlio” Draugija, iš 
senovės šelpianti mokslan 
einančią jaunuomenę, karės 
laike pradėjo plačiau šelpti 
moksleivius ir ju gimines, 
rupindamosi kiek galėdama 
prašalinti nuo jų badaą, su
mažinti vargą musų ištrem
tųjų iš tėvynės žmonių.

Suprantamas daiktas, kad 
dabartiniame laike, kuomet 
vargas sulygino visus lietu
vius, senus ir jaunus,

visur ir visados, nemaža jų 
išėjo ir iš socialistų.

Grįžtant prie dabartinio 
„Žiburėlio” darbo turiu pa
sakyti :

Kaip socialistai šelpdami 
alkanus žmones, taip ir „Ži
burėlis” rinkdamas tam tik
slui aukas neprasižengė nei 
prieš socialistiškus princi- z 
pus, nei prieš žmoniškumą.

Trūksta viso to tik auto
riui minėtojo straipsnio, ku
ris nori nutraukti šelpian
čiąja ranką nuo badaujan
čių žmonių, platindamas sa
vo kenksmingą agitaciją pa
čioje sunkioje valandoje.

Al. Bulotienė.
So. Boston, Mass. 5. V. 16.

P1TTSTON, PA. 
Darbininkai organizuojasi.

Pastaruoju laiku čionai 
smarkiai pradėjo darbinin
kai organizuoties į I. W. W. 
uniją. Miesto valdžiai pra
dėjo drebėt kinkos, kad tie 
bedieviai ir anarchistai ap
vers jų pasaulį augštyn ko
jomis. Miesto valdžia susi- 
dėdama iš airių katalikų, ži
noma, ir rūpinasi ištikimai 
tarnauti kunigijai, o toji tai 
ir informuoja apie bedieviš
kumą ir pavojingumą besi
organizuojančios unijos.

Kaip paskelbė „The Pitts- 
ton Gazette” 25 balandžio 
policijos teismas nubaudė 35 
I.W.W. unijos narius užda
rydamas visus ant 30 dienų 
kalėjiman ir uždedamas ant 
kiekvieno po $10 pabaudos 
už tai, kad jie buk darę de
monstraciją kaimelyje Bo- 
ston'e, kad sulaikius anglia
kasius nuo ėjimo darban. 
Juos užpuolė raitoji polici- 

ir suvarė 
o teis-

Gerbiamoji Redakcija!
Malonėkit atšaukti tilptų 

šią korespondenciją No. 16, 
1916 m., ir Cleveland, O., 
kur yra pasirašęs S. Šilka- 
sparnis. Mes, buvę ant tų 
debatų teisėjai ir tvarkos 
vedėjas, paduodame atitai
symą neteisybės, pasakyda
mi kaip buvo tikrai, t.y.. kad 
S.L.A. 14-ta kuopa ir LSS. 
3-čia kuopa buvo išrinkusios 
po 2 teisėju, o tie paskui dar 
vieną ir, buvo sutarta, kad 
kaip didesnėji pusė teisėjų 
nuspręs, taip ir bus. Ka
dangi p. P. J. Purvis gavo 
3 balsus, o p. Žagaras tik 2, 
tad pagal sutarties debatai 
buvo p. P. J. Purvio išlošti, 
o ne p. žagaro: ir kadangi 
p. Purvis laikė tautiečių pu
sę, tai aišku, kad tautiečiai 
ir debatus išlošė, bet kores
pondentas tą gerai žinoda
mas nesigėdija meluoti: juk 
pabaigoje viskas buvo pub
likai pranešta tvarkos vedė
jo p. šimulionio. Dar nega
na to, p. Žagaras atsisakė 
„debatuot” prieš p. Purvį, 
o rašytojas rašo, buk ”p. 
Purvis likos sumuštas.”

Čia žemiaus pasirašom 
tvarkos vedėjas ir debatų 
teisėjai: J. Balukonis, Jo
nas P. Gritė, A. Šimkūnas, 
J. Šimuliunas.

vi
sus padarė alkanais, „Žibu
rėliui” prisieina daugiau ko
voti su badu, negu rūpintis 
pagaminimu Lietuvai inte
ligentijos.

Trukdama lėšų tokiam 
svarbiam darbui, „Žiburė
lio” valdyba išsiuntė mane 
į Ameriką, pas brolius lie
tuvius prašyti pagalbos.

Amerikos lietuviai jaut
riai atsiliepė į tą mano misi
ją ir nesenai tik turėjau pro
gą pamatyti protestuojantį 
Kapsuko straipsni („Rank- 
pelnis,” No. 14), kuris vie
nok ne taip žemina nežinia 
kuom prasikaltusi prieš jį 
„Žiburėlį,” kiek patį auto
rių, o per jį ir idėjinę socia
listų poziciją.

P. Kapsukas išranda, kad 
nei socialistai, nei darbinin
kai neprivalo remti „Žibu
rėlio” ir besimokinančios 
jaunuomenės.

Nekuomet socialistai ne
buvo ir nebus priešais ap
švietimo, ypač apšvietimo 
liaudies vaikų. Dar labiau 
nėra socialistai priešais šel
pimo badaujančių!

Amerikos socialistai ir 
darbininkai 
darodo ir 
„šimtų savo klesos reikalų 
plačiai aukauja savo vargs
tantiems broliams per L. Š. 
Fondą; taipgi aukauja jie 
alkaniems vaikams, kuriais 
rūpinasi „Žiburėlis,” ir tiki
mės aukaus, jei p. Kapsuko 
agitacija neišduos savo nuo
dingų vaisių, ką tolimesnis 
laikas parodys. P. Kapsu
kas rašo: „Mes neabejoja
me, jei „Žiburėlis” butų pra
dėjęs Lietuvoje tarp darbi
ninkų aukų rinkti, Lietuvos 
s. d. laikraščiai, ypatingai 
’Vilnis,’ butų greitai tam 
pasipriešinę, nes darbinin
kai turi šimtus savo klesos 
reikalų ir prasižengia prieš 
juos stiprindami augančios 
lietuvių buržuazijos atspirtį 
— besimokinančią jaunuo
menę.”

Aš gi priešingai neabejo
ju, kad Lietuvos darbininkų 
laikraščiai netik nepriešta
rautų sanžiniškai vedamam 
šelpimo darbui, bet ir pa
remtų tą darbą, nes tai yra 
netik socialisto, bet ir kiek
vieno doro žmogaus prie
dermė.

Kaslink „Žiburėlio,” kuris 
jau 25 metai padeda liaudies 
vaikams eiti mokslan, tai ji
sai Lietuvoje visuomet ko
vojo tik su tautininkais ir 
klerikalais ir ne p. Kapsu
kui bandyti užsmelkti švie
sų „Žiburėlio” vardą.

Pavadinimas Lietuvos be
simokinančios jaunuomenės 
„buržuazijos atspirčia” — 
yra neteisingas ir visai ne
pamatuotas visos musų jau
nuomenės ir „Žiburėlio” au
klėtinių —apšmeižimas. Ne
kalbant plačiau, nejaugi p. 

1 Kapsukas ir eilė artimų jam 
žmonių, „Žiburėlio" auklė
tinių, vra „buržuazijos at
spirtis’’?!

Jei iš „Žiburėlio” auklėti
nių kuomet ir išėjo negeisti
ni žmonės, tai toki pasitaiko

DORRISVILLE, ILL.
Lietuvis išrinktas miesto 

valdybon.
LSS. 187 kuopos narys, 

be kuopos leidimo pasidavęs j 
ant "neprigulmingujų tikie- 
to” likosi Ledforde išrink
tas miesto valdybon, kaipo 
“trustees.” Kuopa atsisako 
tolesniai jį savo draugu 
skaityti.

Bal. 24 d. čia buvo LSS. 
187 kp. nario A. Raugelio 
vestuvėse su p-le M. Barau- 
skiute. Šliubas buvo ci
viliškas, kas yra naujanybė 
Harrisburgo lietuvių tarpe. 
Vestuvės buvo vienos pa
vyzdingiausių be triukšmų, 
be torielkų ir galvų daužy
mo, be svaigalų ir be dievų 
valgymo. Katalikams tat 
nepatinka, bet civilizuoti 
žmonės pasigėri tokiomis 
vesetuvėmis.

Reikia pasakyti, kad jau
nai porelei piršliu buvo „Ke
leivis.” Linkėtina jaunave
džiam kuolaimingiausio gy
venimo. Kaimietis.

LEM ISTON, ME.
Kaip musų pirmeiviai dar

buojasi.
Iš šios lietuvių kolonijos 

nedaug tematosi laikraš
čiuose korespondencijų, bet 
kad čia pas mus žmonės 
miegotų rankas susidėję, tai 
negalima to pasakyti. Vei- 

; kia, kruta, darbuojasi, vieni 
geron pusėn eidami, kiti gi 
atbulon tamsybės ir prieta
rų vedami,eina ir kliudo pir
meiviams. Sulaikyti vienok 
negalima, nes šviesa nesu
laikoma, o pirmeiviai šviesą 
seka, jos jieško ir siekia, iš 
tamsos bėgdami. Toms 
dviems priešingoms sro
vėms besigrumiant susida
ro užtektinai medegos ko
respondentams, kurie savo 
pranešimais galėtų daug 
prisidėti prie pastumėjimo 
progreso pirmyn. Bet ma
tomai, kad tarpe musų nėra 
tokių žmonių, kurie tuo dar
bu užsiimtų.

Man, nors ir nelengva 
plunksna, geistina šiuo kar
tu nors trumpai nurodyti 
musų pirmeivių darbavi- 
mąsi. Žinoma, trumpame 
pranešime negalima paduo
ti viso raporto, paminėsiu 
tik svarbesnius darbus.

Viena veikliausių organi
zacijų — tai LSS. 105 kuo
pa. Darbininkiškos propa
gandos žvilgsniu ji nesiliau
ja besidarbavus. Kultūri
niuose darbuose irgi ta kuo
pa yra pirmoj vietoj. Pas
tatyti scenoje veikalus čia 
dėlei atsakančios lošimams , 
svetainės trukumo yra labai 
sunku. Patiems lošėjams 
reikia padaryti estradą ir 
dekoracijas. Nežiūrint to 
sunkumo kuopiečiai kasmet < 
sulošia dagi po kelis veika- ] 
lūs, kokius čia scena sulošti 
leidžia.

Balandžio 29 d. kuopa vėl 
turėjo vieną iš savo vakarų. 
Scenoje statė „Alkani Žmo
nės.” Be to buvo daug įvai- bus puikios.

i

I

ja — „kazokai” 
policijos nuovadon, 
mas galutinai apsidirbo. 
Nors nebuvo jokio prirody 
mo, kad nubaustieji per
žengtų įstatymus, nors ne- 
prirodyta jiems jokios pik

tadarystės, bet nubausta 
kaipo I.W.W. agitatorius, 
matomai dėlto, kad uždariusi 
kalėjime agitatorius išardy
ti ir pačią uniją. Bet tai 
prasta politika. Darbinin-i 
kai tuo reakcijos žygiu kaip 

, tik labiau paskatinami or- 
I ganizuoties. Judėjimas kį-
ia. Kas bus toliaus — ma
tysime.

Wilkes-Barre natūraliza
cijos teismo teisėjas Peter 
A. O’Boyle gegužės 3 d. ap
skelbė savo deciziją, kad jo- 
kis I.W.W. organizacijos 
narys šiame paviete negali 
gaut pilietystės teisių (pilie
tiškų popierų). Prie ko-gi 
prieis tie visuomenės renka
mi valdonai su savo juodąją 
reakcija? Darbininkams 
laikas atsisakyti rinkti į val
dininkus kapitalizmo apgy- 1 
nėjus. Burdingonas. 1

i

i tai geriausiai 
nežiūrint ant

J?
Kas mums rašoma.

PHILADELPHIA, PA.
Moterų prakalbos ir vaka

ras.
Balandžio 29 vietinė L. M. 

P. S. A. 11 kp. turėjo suren
gusi pamargintą vakarą.

Kalbėjo „Laisvės” redak
torius L. Pruseika, moterų 
klausime. Kalbėtojas nuo
sekliai išaiškino moterų var
gus ir reikalingumą mote
rims turėti lygias teises.

Paskui buvo sulošta vieno 
veiksmo komediją „Viršai
čio Vargai.” Veikalas buvo 
sulošta gerai ir publika tu
rėjo daug juoko.

Dainavo LSS. 1 kp. choras 
ir Latvių socialistų choras. 
N. Stasiulevičienė ir J. Dri- 
žiutė sudainavo porą duetų 
pritariant smuikomis J. 
Jurčiukoniui ir Dauniukui. 
Tie patįs taipgi pagriežė 
smuikų duetą. Dainos ir 
muzika publikai labai pati
ko. Taipgi buvo sulošta 
monologas „Amerikos gas- 
padinė.” Sulošė Jatužienė 
pusėtinai. Labai gerai pa
deklamavo mažytė mergai
tė, Teofilija Maciūtė, užką 
jai buvo įteikta gyvų gėlių 
bukietas.

Moterįs dar pirmą sykį 
tokį vakarą buvo surengu
sios. Publika buvo užganė
dinta ir lauks daugiaus to
kių vakarų.

Pelno, rodos, kuopai liks 
apie 20 dolerių. Prisirašė 
dvi naujos narės.

Dirbkite ir ant toliaus, 
philadephietės, o pasekmės

_ • Birutė, motinoms, kad mažus vai- Dr. J. šliupas, Scranton, Pa.

nene- 
žmo-

paša-

NEW BRITAIN, CONN.
Balandžio 29 čia buvo 

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos surengtas vaka
rėlis. Scenoje statė veika
lą „Kerštinga Meilė.” Su
lošta gerai. Be vaidinimo 
da buvo daug Įvairių pa- 
marginimų; mažų mergai
čių choras sudainavo vieną 
dainelę. Ona Vaitkevičiūtė 
sulošė Juro Ridziko monolo
gą. Deklamavo Anelė Sala- 
veičikiutė ir Vytautas 
Vaitkevičius. Deklamuoja 
puikiai. Reikia tarti ačiū

Kun. V. Dembskio
Biografijos delei.

Gerbiamieji Tautiečiai !
Kun. Dembskis jau 3 me

tai kaip numirė. Gerbė jį 
ne vienas. Bet jo atmintis 
lyg ir užmiršta.

Sumanyta buvo Brookly- 
ne, jo laidotuvių laike, išlei
sti atminčiai jo biografija. 
Tąją aš senai parūpinau, o 
p. Račkauskas perrašė ar 
perdirbo, ir ji spaudoje yra. 
Lėšų bus apie 400 dolerių.

Buvo komitetas išrinktas 
pinigų rinkimui, kad lėšas 
apdengus spausdinamosios 
knygos.

Kas pasidarė su tuomi 
komitetu, kad jis apmirė, aš 
nežinau. Tik girdžiu, kad 
ten kas negero pasidarė. 
Kas? nežinau.

Ilgiaus laukti negaliu. 
Spaudon padaviau knygą, ir 
todėl kas norės knygą gauti, 
tegul užsisako pas manę iš 
anksto. Užsisakiusių ir pa
vardes knygon įdėsiu. Už 
vieną knygą iš viršaus rei
kia įmokėti 50c. Vėliaus 
myga bene daugiaus pre
suos.

Tad tikiu, kad tie, kurie 
gerbia atmintį kun. Dembs- 
cio, malonės pinigus siųsti 
mano antrašu.

Rockford, III.— Balandžio 
11d. vietinės katalikų drau
gijos parengė prakalbas, pa- 
sikviesdamos „Vyčio” reda
ktorių p. Račkų ir K. Poškų 
už kalbėtojus. Tieji pasisa
kė esą sociologijos studen
tai, bet savo prakalbomis 
prirodė, kad yra žemiausi 
kunigijos klapčiukai. Išva
dino socialistus žmogžu
džiais. Kad pareikalauta 
prirodymo, begėdžiai neda
vė atsakymo, bet šmeižia to
liaus. Gi tuos, kurie prote
stuoja, meta lauk iš svetai
nės.

Ponai vyčiai, pasakykite, 
kas esate? Keno bernais 
jus reikia vadinti? Ar ne
tarnaujate žydų Jehovai bei 
žydų Maižiui? To aiškint 
nereikia, tai žydbernių var
das kaip tik jums priklauso, 
o ne socialistams.

Senas Kareivis.

Lewiston, Me.— „Kelei
vio” No. 18 tilpo iš šio mie
sto korespondencija apie 2 
L. vyčių kuopą, bei teatro 
vertę. Po ta koresponden
cija padėtos dvi raidės „P. 
K.” O šiame mieste tokių 
inicijalų mažai tėra. O ka
dangi mano inicijalą žino 
visi, tai iš inicijalų spėja 
ant manęs, buk aš parašiau 
tą korespondenciją. Aš nie
ko absoliutiškai nežinau. 
Keista ir man. Matyt, kad 
kas-nors tyčia pasirašė ma
no inicijalų, kad man kenk
ti. Gerbiamos Redakcijos 
meldžiu paaiškinti dalyką.

P. Kapickas.
Ar kas tyčia pasirašė sa

vo inicijalų, kad užkenkti 
kitai, tą pati inicijalą tu
rinčiai ypatai, redakcija ne
žino, bet korespondenciją 
rašė ne P. Kapickas, tik ki
ta ypata. Red.
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Militarizmas, Karė ir Darbininkai.
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noriu

Gavęs pirmu-syk 
"Keleivio” skiltyse, 
pratarti keliatą žodžių susi
pažinimui su gerbiamais 
skaitytojais.

Visų pirmiausia pasaky
siu, kad aš esu rišo pasaul- 
lio pilietis, o vardas mano— 
Mislinčius.

"Keleivio” redakcija lei
do man užimti Maikio ir jo 
tėvo vietą. Aš kalbėsiu apie 
viską. Gal būt, kai kam 
mano kalbos ir nepatiks, bet 
visiems juk ir negalima įtik
ti. Kristus, sakoma, buvo 
Dievo sunumi ir tai neįtiko
— tų laikų kunigija su val
džios pagalba jį nužudė.

Kitiems gal nepatiks ma
no fiziognomija, mano dide
lė nosis; bet ką-gi padarysi, 
kad piešėjas mane taip nu
piešė! Pagalios aš ir neno
riu būti labai gražus, nes 
ne gražume žmogaus didy
bė. Tokie žmonės, ką nuola
tos Į veidrodį žiuri ir tiktai 
apie savo gražumą rūpinasi, 
mano akįse yra nikštukai. 
Man užtenka pažiūrėti ant 
žmogaus drapanų, ant jo 
kūno papuošalų, kad pasa
kius, kiek pas jį yra proto. 
Aš žinau, kad kuodaugiau 
ant merginos veido yra mil
tų ir dažų, tuo mažiau jos 
galvoje smegenų. Pasaky
kit man, kas jums patinka, 
o aš pasakysiu, kas jus esat. 
Toks iš manęs žmogus!

Bet gana! Daugiau apie 
tai aš nekalbėsiu. Nenoriu 
perdaug jus nugązdint. Ga
lit perdaug nusiminti savo 
mažumu.

Nenusiminkit vienok! Ne
nusiminkit dėlto, kad jūsų 
kūnas nėra toks didelis, kaip 
žemės kamuolys.

Ne kūne musų didumas.
Pasaulis matė kūno milži

nų labai daug. Jie išnyko ir 
po jų neliko nė ženklo. Gal 
būt gyvendami jie ir labai 
didžiavosi savo stambumu 
ir raumenų spėka, bet atėjo 
laikas ir jie mirė, taip kaip 
miršta silpniausis kūdikis. 
Stambus jų kūnas senai jau 
pavirto i molį ir tuo moliu 
gal būt jūsų namų sienoje 
skylės užkamšytos, bet nie
kas to nežino ir niekas tuo 
nesirūpina, nes kūno milži
nų niekas negarbina.

Musų didumas yra prote. 
Kuo daugiau išauklėtas pro
tas, tuo didesnis žmogus. 
Taigi turime auklėti protą. 
Turime būti proto milžinai.

—Ar tai galimas daiktas?
— paklausite.

— Taip! — atsakysiu.
Juk buvo laikas, kada 

kiekvienas iš mus buvo silp
nas, bejiegis kūdikis, kuris 
nieko daugiau nežinojo ir 
nemokėjo, kaip tik rėkti ir 
per ištisas dienas ir naktis 
varginti savo motiną. Įsi
dėkite sau į galvą gerai, kad 
kiekvienas iš mus buvo toksi 
rėksnys. Bet su laiku išdy
go mums dantįs, sustiprėjo

išmokom kalbėt ir ėmėm 
protaut, ėmėm mokyti net 
savo tėvus. Vienu žodžiu — 
mes augom. Mes turim au
gti visados, nes kas neauga, 
tas pūva kaip pasenęs arbū
zas.

Gamta paleido žmogų gy- 
veniman, bet jo likimu ji 
nesirūpina. Jam tankiai 
prisieina net kovoti su ja. 
kad palaikius savo gyvastį.. 
Ir todėl nuspręsti, koks turi 
būt žmogaus likimas po sau
le. yra paties žmogaus daly
kas. O kad pastačius save 
pasaulyje augštoj vietoj, 
reikia būti proto milžinu, 
reikia didelės drąsos ir stip
rios valios.

— Ar galima tai atsiekti? 
— vėl manęs paklausite.

— Taip! — atsakysiu.
Juk buvo laikas, kada 

musų protas, kaip ir kū
nas, buvo dar kūdikiu. 
Kūną mes maitinom ir jis iš
augo. Augs taip-pat ir pro
tas, jeigu mes ji tinkamai 
maitinsime. Bet protui ne
galima duot dešros. Jam 
reikia kitokio maisto. Tas 
maistas vadinasi mokslu, 
patyrimu. Protas visuomet 
jų išalkęs. Juo daugiau jis 
to maisto gauna, tuo dides
nis jis auga. O juo didesnis 
bus musų protas, tuo dides
ni mes busim žmonės.

— Bet kur tokio maisto 
gauti?— paklausite.

Pasakysiu:
— Knygose ir laikraščiuo

se.
Geras daiktas, kas gali 

lankyt mokyklas. Bet rei
kia žinoti, kad mokykla pro
tauti da neišmokina. Bai
gusių "augštus” mokslus 
yra tūkstančiai ir milijonai, 
o didelių žmonių visai ne
daug. Žmogus negali būt 
didelis, jeigu jo galva užim
ta mažais dalykėliais. Tai
gi dideli žmonės ne mokyk
lose yra daroma. Todėl ne- 
manykie, žmogau, kad tu. 
negali pakilti, jei tau neteko 
universiteto suole sėdėti. 
Jeigu ir nebusi Tolstojum 
arba Marksu, tai gali būt 
nors apsišvietusiu proleta
ru. Tik skaityk, tyrinėk, 
galvok, maitink savo sme
genis. Nes jos bus nevertos 
nė dviejų centų ant svaro, 
jeigu išbado jos apmirs.

LSS. III RAJONO MARŠ
RUTAS.

Prasidedant nuo 20 d. ge
gužės L. Pruseikos maršru
to prakalbos Pennsylyanijos 
valstijoj įvyks sekančiai:

Geg-užes 20 I.SS. 50 kp. McKee< 
Rock. Pa.

Geg. 21 A.P.L.A. 2 Kp. McKees 
Rock (po pietų)

Geg. 21 LSS. 93 kp.. braddock. Pa. 
Geg. 22 LSS. 93 kp., Homestead. 
Geg. 23 LSS. 57 kp.. Wilmerding. 
Geg. 24 LSS. 6 kp.. Pittsburgh 

(ant So. Hou.)
Geg. 25 LSS. 55 kp. S.S. Pittsburg. 
Geg. 26 Kooperacijos N.S. Pittsb. 
Geg. 27 LSS. 151 k. New Kensingt. 
Geg. 28 LSS. 151 kp. Vandergritt 

(po pietų).
Geg. 28 LSS. 151 kp. Leechburg— 

vakare.
Geg 29 LSS. 151 kp. Bridgeviile. 
Geg. 30 LSS. 108 kp„ Carnegie. 
Geg. 31 LSS. 117 kp., E. Pittsburgh 
Birželio 1 LSS. 117 kp. Duęuesna.

2 LSS. 101 kp., Bentleyvilie.
O — ~
o
4 LSS. 54 kp., Courtney (po 

4 LSS. 8 kp. Donorą (vakare)
Kuopos bei draugystės, 

kurios dėl svarbių priežas
čių norėtų perkeisti nurody
tas dienas, malonės kuo- 
greičiausiai apie tai praneš
ti rajono valdybai. Taipgi 
meldžiame ir draugijų, no
rinčių prisidėti prie maršru
to atsišaukti kuogreičiau- 
siai. Rengėjai prakalbų 
plakatus pas save turi patįs 
pasigaminti.

J. Dauboras,
Marš. Kom. sekr. 

Nevv Kensington, Pa.

Briž.
Birž.
Birž. 

pietų).
Birž.

LSS. 101 kp., Monesen.

Yougstown, Ohio.— Čia 
sustreikavo 2 tūkstančiai 

: mašinistų reikalaudami 8 v. 
: darbo dienos ir 50 centų į 
valandą algos. Dėlei maši- 

--------------- inistų streiko 5,000 darbinin- 
kaulai. pradėjom vaikščiot, kų pasiliko taipgi be darbo.

Militarizmas ir karės vi
somis savo sunkenybėmis 

' krinta ant darbininkų 
sprando. Darbininkai turi 
atiduoti savo sūnūs, lieti sa
vo kraują dėl buržuazijos 
labo. Jei darbininkai pra
deda nerimauti, tai valdžios 

I siunčia prieš darbininkus 
kareivius, ir darbininkai 
vieton duonos gauna kulkas. 
Kapitalistai palaiko savo 
išnaudojimą su militarizmo 
pagalba. O kada ateis va

landa nuversti kapitalą nuo 
jo sosto, tai vėl darbininkai 
susidurs su buržuazijos ka- 
riumene. Ir neveltui visų 
kraštų susipratę darbinin
kai reikalauja nuolatinės 
armijos panaikinimo.

Energišką ir rimtą kovą 
prieš karę ir i 
veda vien darbininkai. Bur- 
žuazija šiame klausime gy
vena graudingoj vienybėj: 
ir kraštutiniai atžagareiviai 

i ir patįs liberališkiausi jų 
palaiko militarizmą, nes jis 
reikalingas jų klesos reika
lams. Kada liberališkoji 
buržuazija pamato, kad ne- 

i taip žydinti kariškoji jų 
brangios tėvynės galybe ar
ba kad kiti gali užgriebti 
tas kolonijas, apie kurias 
jie svajoja: kad,kiti jau pra- špatarimo 
deda šeimininkauti, kur rei- užmiršti, kad kiekvienoj va- 
kėtų jai gaspadoriauti,— landoj galim susidurti su 
kada tą ji pamato, tai tuoj karių baisenybėmis; o da- 
puolasi i reakcijonierių glė- bar net pergyvenam jas. 
bį, kad bendromis spėkomis Per tai mums turi rūpėti, 
kelti savo tėvynės militariz- kad ir kapitalo viešpatavi
mą. Buržujui visvien, ar mo metu militarizmo jungas 

■jis liberalas, ar atžagarei
vis—pirmučiausiai rupi pel
nas. Be pelno—nei žings
nio. Ir karės metu ant pir
mos vietos — pelnas.

Karė, tai geras biznis — 
tai laikas, kada reikalai ge
rai eina. Padėkim, Anglijoj 
Gardiffo malūnų savininkai 
per paskutinius metus turė
jo $1,835,000 pelno; jų pel
nas padidėjo $1,135,000. 
Ebb Vale anglies ir geležies 
kompanija pelnė $710,000, t. 
y. $325.000 daugiau kaip 
pirma. Duffryn Colliery 
Co. turėjo pelno $2,110,000, 

i arba 8650,000 daugiau, negu 
pirma, ir t.t. Panašiai de- laikyti 
dasi ir Vokietijoj, kur 
tomis pelnas padidėjo 2- 
kartus, negu prieš karę bu- Karės metu darbininkams 
vo. Aišku, jog kapitalistams dar iabįau turi rūpėti tarp- 

i šioji kare labai naudinga ir taUtiški principai, ir visi su- 
jog jiems rupi vesti ją ligi sįpratę darbininkai turi at- 
galo, tai yra, ligi pramonės gimesti nuo visų tų, kurie 
knzio, kuris prasidės nuo bent trumpam laikui atsisa- 
atskirų valstijų banKrutiji- ko nuo tarptautiškos prole- 
m0- tariato vienybės, kad palai-

Valstijų paskolos karės kvti tautišką piliečių ben- 
reikalams ris auga. Ligšiol dravimąsi. Karės metu dar- 
liko prisiskolyta 25—30 mi- bininkai 
liardų dolerių. Jei karė dar 
pasitęs, tai skolos liks dvi
gubos, o gal ir trigubos.

Šios skolos galų-gale kris 
ant darbininkų sprando. 
Buržuazija, žinoma, apie tai 
nepaiso. Jai rupi vien savo 
kišeniaus labas. Ir tai rupi 
ne vien atžagareiviškai bur
žuazijai, bet ir liberališkai. 
Visi jie vienodi: ir vokiški 
nacional-liberalai bei ”pir- 

imeiviai” (progresistai), ir 
francuziški "radikalai,” ir 
rusiški "kadetai,” ir lietuvi- 

Iški "demokratai.” ir amert- 
Į koniški "republikonai." 
; Kada kįla klausimas apie 
ginklą, jie lieka uoliais "pa
triotais” ir reikalauja mili
jardų militarizmo reika
lams. Žinia, jie tuos mili
jardus semia ne iš savo ki
šenių, bet iš darbininkų ir 
valstiečių; o patįs prie pro
gos vien pripildo savo kiše- 
nius. Anot liberalo, * ’ 
militarizmo rėmimas— 
tas darbas,— šventas, 
pelningas.

Karei prasidėjus liberalai 
irgi pasirodė gerais patrio
tais. Patriotizmo banga bu
vo patraukti ir mažiau susi
pratę arba liberalizmo už
krėsti darbininkai. Šioj dir
voj daugiausiai nuveikė de
šinieji socialistai, taip vadi-

I

namieji nacional-socialistai 
arba social-leberalai, tarp 
kurių nemaža ir atvirų im
perialistų.

Kaip seniau vien darbi
ninkai kovojo prieš milita- 
rizmą, taip ir dabar prieš 
karę kovos vien labiau susi
pratę darbininkai, vien so
cialistai (bet ne "socialis
tai”).

Kovojant su militarizmu, 
negalima kovoti su juo vien 
kaipo su savistoviu apsirei
škimu. Militarizmas arti 
susirišęs su kapitalizmu. 
Kol viešpataus klesinės vi
suomenės, tol bus ir karės. 
Per tai, ir militarizmas tik 
tuomet išnvks, kada išnyks 
ir dabartinė visuomenė, už
leisdama savo vietą ateities 

miiitarizmą surėdymui, socializmui.
- - - ' Kam rupi nuosekliai ko

voti su militarizmu, kam ru
pi, kad daugiau karių nebū
tų, tas pirmučiausiai turi 

su visu buržuazišku 
tam turi rūpėti 

tik 
tos 
ka-

I
i

I»

kovoti 
surėdymu, 
socializmo tvarka, nes 
prie socializmo išnyks 
priežastis, ką iššaukia 
res.

Vienok, einant prie socia
lizmo, mes neturim užmirš
ti, jog gyvenam kapitalo vie- 

metu; neturim

butų ne taip sunkus. Tam 
tikslui reikia kovoti už de
mokratiškas republikas. už 
jų sąjungas ar federaci
jas, už nuolatinės armijos 
panaikinimą, už liaudies mi
licijos įvedimą, 
rėš metu mus 
klasinės kovos 
jos gilinimas. ____, ___
tik galima, turi būti kelia
mi prieš karę visuotini ar 
kiti streikai. Kur to negali
ma, darbininkai turi grieb
tis kitų kovos įrankių, o 
taipogi atsakančių raštų 
platinimo, organizacijos, 
agitacijos, atsisakymo pa- 

kariškas įstaigas, 
vie- kovos su žmonių patriotiz- 

3 mu ir t.t.
Karės metu darbininkams

Toliau, ka- 
turi rūpėti 
aštrinimas, 
Visur, kur

toks 
šven- 

nes

Kaip rusai teriojo Lietuvą. Klerikalai susilaukė —————— I «• v ■ • • ■
! sala ant colio ir ant dviejų. Ma-1 I
no žmonės, daugiausiai moterįs. ________

i buvo apsirengę lengvai; vyrai
— lengvuose švarkuose, moters j Klerikalų organe Darbi-
— vasarinėse jekutėse. kūdikiai ninke” pasirodė V. Ditkaus
— pusiau nuogi; bent pusė ,ną- straipsniai. Tai visai nau- 
no brolių žmonių buvo be ąvah-j j iki šioĮ da negirdėtas

ap jau buvo tikra nelaimė, panika!'ardas. Jo rastai kunigų 
‘.Traukinių gauti negalima, vai- laikraštyje dedami zymiau- 
džia vis liepia eiti toliau ir to-; šioj vietoj, su stambiais ant- 
liau. Nei drabužių, nei avalinės galviais, iŠ ko mayt, kad p. 
niekur negalima gauti. 23 I £>itky kunigai skaito dide- 

(tuoj nuėjom pas geležinkelio 6u veikėju, o jo rastus gry- 
stoties viršininką reikalaudami I nu auksu.
traukinio. Visokiais budais, ir Kas gi tasai V. Ditkus 
grasinimu ir prievarta rėmėme ’yra?

t r! i\ala'dienu gavome * jaunas, smulkus ber-ne-vos po trijų uienų ga\omei & j .
prekinį traukinį. Mano žmonės nelis, iki šiol mokinęsis Ke- 
iiko nusiųsti Į Orenburgo guber-Jeivio” spaustuvėj zecerys- 
niją...” ; tės. Mes jam nieko blogo

Vėliaus p. Martus važinėjosi negalim užmesti; kiek mes 
H .Miuuui»nW ‘ po tas vietas, kur gyvena karės Į jį pažinom, jisai yra labai
"1914 metuose vokiečiai ūžė- pabėgėliai ir sako, nesą mazuiu- j-t0 budo, tykus, ramus ir

Šiomis dienomis atvykęs iš 
Lietuvos p. A. Martus. kuris 
prieš karę buvo iš Amerikos te
nai nuvažiavęs, praneša Įdomiu 
žinių apie rusu kariumenės dar
bus Lietuvoje ir Prūsuose. Jis 
rašo:

didelio veikėjo.

"Lietuvių tautos dalis.
45V.OOO, ir pirma karės buvo p.> 
Vokietija. 1914 metuose rusai. 
Įnėję Į Prūsiją, išplėšė tų lietu
vių turtus, išdegino namus, nai
kino jų visą lobį, sakydami ir 
manydami, buk tai darą germa
nams Tuom tarpu-gi kentėjo 
niekuo nekalti gyventojai lietu
viai. Apie 27 nuošimčius tų 
žmonių rusai per prievartą išga
beno iš Prūsijos ir ištrėmė Į Ru
sijos gilumą. Čia iš tų išgaben
tųjų arti 25 ar 30 nuošimčių jau 
išmirė; iš likusiųjų-gi bent 75 
nuošimčiai serga Įvairiomis li
gomis dėl stokos drabužių, mais
to ir sanitariškos priežiūros.

mė Lietuvos pakraštį prie Vo- rios abejonės. Kad pusė tų | naj<i.ię.niią tik np?a-
kietuos rubežiaus ir vokiečiu bėgė tu .snurso. nuo bado ir vi- paklu.nus taikas.Jlk^nega 
kariumenė, kaimuose ir mies- . ><OKU.1 ngų. ,
tuose, privertė vietos gyvento- Dabar Lietuvoj baisus \argas.
jus užimti visokias valdiškas 
vietas.— mat. rusai valdininkai, 
prisiartinant vokiečiams, išbė
giojo. Po trijų mėnesių rusai 
išvarė vokiečius. Tuos žmones.

bus. Mokslo jis turi tik tiek, 
kad gali vos tik laišką mer
ginai parašyti. Pilna jo pa
vardė — Ditkevičius.

Jo santykiai su "Keleivio" 
savininkais ir darbininkais 
buvo kuogeriausi, tik pasta
rais laikais pastarieji pasi
juokdavo iš Vinco (Ditkaus 
vardas) meilės; sakydavo, 
kad jo mergina turi kitą vai
kiną, kad Vincas jai esąs 
permažas ir t.t.

Nežinia, ar tų, ar kitokių 
priežasčių dėlei, vieną rytą 
Vincas jau nebeatėjo dar
ban. Manyta, kad apsirgo. 
Pradėta teirautis, kur jis 
gyvena. Pasirodė, kad ne
serga, bet ir namie nėra. 
Zeceriai pradėjo juoktis, 
kad Vincas išėjo savo mer
ginos jieškoti. Ant ryto
jaus jis vėl atėjo darban. 
Išrodė keistas. Iki pietų pa
dirbęs vėl kasžin kur išėjo, 

i Paskui atėjo,dar truputį pa
dirbėjo ir vėl dingo. Vėliau 
atėjo atsisveikinti ir sakė 

įvažiuojąs ant farmų dirbti, 
nes norįs pasilsėti ir "viską 
užmiršti."

Bet pasirodė, kad ant far- 
mos neišvažiavo ir ris klai
džiojo po So. Bostoną. Su
sidūrė kažin kaip su Keme
šiu ir tas paėmė jį už... re
daktorių. Tuojaus pasiro
dė "Darbininke" dideliu 
antgalviu straipsnis: "Su
diev, broliai socialistai.” Po 
straipsniu padėtas V. Dit
kaus parašas. Tenai šau- 

| kiama gerai pažįstamu ku
niginiu tonu, kaip socialis
tai ”tvirkina” žmones. Ne
va pats Ditkus rašo, kaip jis 
girdėdavo socialistus kal
bant apie ”rojų ant žemės” 
ir patikėjęs jiems prisirašęs 
prie jų. Bet išbuvęs porą 
metų socialistų tarpe, o jie 
nieko jam nedavę; jis da
bar pavirto į niekus, net 
anglų kalbos neišmokęs. 
Mat, supraskite, kad katali
kai per tą laiką jam butų 
visko davę ir anglų kalbos 
išmokinę, nors jie patįs jos 
nemoka.

Kitam "Darbininko” nu
meryje pasirodė kitas dide
liu antgalviu straipsnis 
prieš socialistus su Ditkaus 
parašu. Čia "kritikuojami” 
socialistai už tai, kad buk 
jų vaikai esą murzini ir iš
blyškę, kuomet katalikų vai
kai esą riebus, kaip kuku
liai.

Ir taip p. V. Ditkus, kuris 
"Keleivio” spaustuvėj tik 
mokiniu buvo, nuėjęs pas 
klerikalus liko redaktorium 
ir ”Darbininko” skaitytojų 
mokytojumi.

Klerikalai susilaukė dide
lio veikėjo!

i 
Apie pasilikusių Lietuvoje į 

žmonių likimą p. M. šitaip pa
sakoja:

"Vokiečiams užėmus Lietuvą, 
jų valdžia Įsakė laike trijų die-

_ _ _ .    v >
buvo privertę užimti valdiškas' j pažymėtas vietas. įsakyta bu- 
vietas. rusai pakorė. Tarp pa- 'vo suvežti drabužius, padargus 
kartųjų buvo daug moterų ir ir maista. Valdžia visą tai iš 
vaikų.

"1915 metuose, pavasari, vo
kiečiai užėmė visa pakraštį pas ■ - . . , . .. „ . ,
juras, nuo Memelio (Klaipėdos) Patogių, nes kaip zmome dau- 
iki Libavai (Liepoiui). Rusai,^e!--Lietuio> rietu netik is 
nesuspėjo išvaryti i vidurines m;esta' ,r kaima>-
Rusijos gubernijas vietiniu gy- akmu" ant akmens nepasiliko! 
ventoiu. nesuspėjo taip pat su- Lo nesunaikino ir nesudegino 
naikinti ir iu turto. Užtai ve- Lietuvoje rusai, tai dabar atėmė 
liaus rusu valdžia įsakė savo ka-(!s 1!etuv2\.'ok!e<'lalį.
riumenei. kad ji. traukdaraosi, ir. (akta.'. rokieviai likus, 
viską naikintu. Taip, liepos ir tu.rt\ nugabeno \o-
rugpjučio mėnesiuose rusai k.‘e‘‘J»" f '.enkart su tuo Įva- 
traukėsi per visa Lietuva ir vis- istatymaLs neve-ka naikini Pjo™ jau ii^gu- Įųa gab«t^ Nokietij^
sius įavus ir \ezes su savim. u-- • • > • . • > j •- ■ , .„A valdžiai nei kieK nerupi, kad įosneuzaugusius-gi užarė, uzakejo, . • . - ...
arkliais natryįė; padarus ir gy-05e zmones gah ,r 
vulius nešė, vSė ir vedė su sa- baa“ 1’mlrtl- 
vim; budinkus degino ir žmones | ..R b Lietuvoje toliaus -
vare pirma sav^s. Įift ku«e šiandien tenai
nenorėjo ^.o yra nepakeliamas gyvenimas.
ma; u?°. , , -. * į 1 neapsakomas visako brangumas,gaikomis ir kardais per galias.|T£ Lietuvoje ir ku.
kiek geriau buvo tiems, kas spe-, H J - - - -
jo pirm laiko pasislėpti giriose., 
Vėliaus buvo atmainyta prisa
kymas varu varyti žmones, te
čiaus kazokai, rasdami tame 
žiaurumo patenkinimą, visvie-. 
na varydavo žmones ir mušda
vo. Didelė dauguma tokiu budu 
varomų iš namų žmonių negalė
jo suspėti pasiimti su savim nei 
drabužių. — 
tu gyventojai i 
niais. biednesnieii ėjo 
mat. nuo kaimiečių arkliai ir ve- j 
žimai jau buvo atimti, žmonės 
ėjo pėsti po 1,200 ir 1,400 vars
tų (nuo 850 iki 1,000 angi. my
liu). Tarp jų nemaža buvo ir 
tokių, kurie turėjo menką arklį 
ir vežimėlį — tai buvo liekanos 
jų turto, kuris netiko valdžiai, 
tad ir nebuvo iš jų atimtas. Ant 
tokių vežimėlių buvo vežami Ii- ; 
goniai, maži kūdikiai ir seniai. Į 
Daugybė moterų, kurių visas' 
turtas pasiliko arba žuvo namie, i 
nešėsi, pačios pėsčios eidamos, | 
mažus kūdikius ant rankų, kiti- 
gi bėgo keliu prie jų šono. Ir 
tokioms nelaimingoms moti
noms prisieidavo tokiu budu ke
liauti po 1.400 varstų, arba arti 
1.000 angį, mylių!..."

Pagalios prisiėjo bėgti ir pa
čiam p. Martui. Apie savo bė
gimą jis rašo taip:

"Keliavome per keturis mėne
sius. Mano grupoje buvo apie 
7.000 žmonių. I 
tindavomės tuo. ką gaudavome. I 
Tankiai prisieidavo kasties, — 
net ir per prievartą bulves pas 
ūkininkus pakelyje. Ir tai sun
ku buvo gauti pakaktinai mais
to. nes kur rasi tokių turtingų 
ūkių ir kaimų, kur butų galima 
pavalgydinti minią iš 7,000 žmo
nių? Maitinimuisi buvo įreng
ta virtuvės — punktai kas 20 
varstų, bet ir iš to nedaug tebu
vo naudos, nesą tokiuose punk
tuose gaudavo pavalgyti ne dau
giau. kaip 5 nuošimčiai kelei
vių... Visą maistą suvogdavo 
tokių punktų prižiūrėtojai, vie
tos žmonės... Tokiuose punk
tuose. kuriuos prižiūrėdavo geri 
žmonės, pabėgėliai gaudavo ir 
užtektinai gerai pavalgyti. Na- 
kvodavome miškuose. Ir tai ga
na sunku būdavo prisitaikinti, 
kad gavus gerą nakvynę, kur 
butu vandens išvirimui bulvių, 
kur butų užtektinai žolės pabė
gėlių arkliams... Maži vaikai ir 
seniai mirė be paliovos nuo ne- 
užtektino valgio ir nuo vargo.

”16 dieną spalių 1915 metų 
jau buvome 90 varstų už Smo
lensko, ant vieškelio linkui Mas
kvos. Dabar jau oras atšalo; 
rytmečiais būdavo ir vanduo už-

tuos lietuvius, kuriuos vokiečiai nų SUvežti visą, ką tik jie tūrėjo. 
Z *? užimti valdiškas j pažymėtas vietas. Į

daug moterų ir ir“ mūistą. Valdžia visą tai 
žmonių atėmė ir išgabeno i Vo
kietiją. Taigi pasilikę Lietuvo
je žmonės, liko be maisto ir be

i

!

I

Į

Į rias laiko užėmę vokiečiai, tulo- 
I se vietose už duonos svarą rei
kia mokėti 35 kapeikas .o kitose 
vietose net ir po 60 kap! Tokio
se vietose žmonės jau suvalgė ir 
šunis, ir kates. Dabar tik ir lie
ka jiems laukti kokios nors pa
galbos iš nekariaujančiųjų Eu- 

- - 7 ropos valstvbiu ir iš Amerikos.
Turtingesnieji tnięCga'“£

SSti-lr180^ Lietuvoje, ir rišu tuo ke- 
_ • ' . ryJJĮhu, kunuo lietuviai buvo varomi

Rusijon, kai akia užmatai, visur 
matosi kryžiai, kryželiai. Tai 
lietuvių tautos sūnus nuklojo 
pasaulio dali savo lavonais dide
lėje slavų ir teutonų skerdynėje. 
O jei dabar lietuviai negaus pa- 
šelpos. tai neilgai trukus nebus 
jau kas statys paskutiniemsiems 
lietuviams ir tu mediniu krvže- 1 • «« * * *

i turi dar aštriau 
kovoti prieš visoktriopus 
'blokus” su liberalais, prieš 
Įvairius ”Burgtriedenus” ir 
panašius dalykus.

Karės metu darbininkams 
turi rūpėti greitesnis taikos 
padarymas. Kas prieš tai
ką, nuo tų darbininkai turi 
atsimesti. Vienok, darbi
ninkai turi reikalauti, kad 
taiką darant, nieks neturė
tų jokių užgrobimų. Darbi
ninkai turi būt prieš anek- 

i siją- Z. Ang.

IšAMERIKA PELNIJO 
EUROPOS KARĖS 

$340,000,000.
Pirklybos departamentas 

(ministerija) Washingtone 
paskelbė, kad per 20 mėne
sių Europa nupirko Jungti
nėse Valstijose už 340 mili
jonų karinės medegos. Dau
giausia biznio Amerika pa
darė pereito kovo mėnesio, 
per 30 dienų padaugino už 
$50,000,000 amunicijos ir 
kitokių prietaisų žmonėms 
skersti. Balandžio mėnesio 
atskaitos da nesutvarkytos. 
Kas diena iš Amerikos iš
siunčiama Europon 1 milijo
no vertės sprogstančių šovi
nių ir šrapnelių ir $500,000 
vertės parako.

Riebus biznis iš žmonių 
skerdimo.

i

Socialist Labor Partijos
Suvažiavimas.

I
Į

|

Kelionėje mai- list partv
L’o čro azi I _ _

i

Atsibuvusiame New Yor- 
ke Soc. Labor Party suva
žiavime išrinkta delegatai į 
konvenciją, kuri šaukiama 
dėl apkalbėjimo reikalų kas- 
link _susivienijimo su Šocia- 

Noras susivie- 
nyt abiems partijoms suva
žiavime gana aiškiai išsirei
škė. Tūlų atstovų net bu
vo reikalaujama, kad šie
met Soc. Labor Partija ne- 
staytų savo kandidatų į ša
lies prezidentus, tečiaus ka
dangi partijų susivieniji
mas de fakto da neįvykęs ir 
gali būt, kad ir neįvyksiąs, 
tai visgi ir Soc. L? Partija 
paskyrė savo kandidatus. 
Kandidatu į prezidentus li
kos nominuotas Bostono ad
vokatas, S. L. P. narys Ar- 
thur E. Reimer, o į vice
prezidentus — Caleb Harri- 
son iš Chicagos.

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią or
ganizuot darbininkus į uni
jas sulyg Intemational In- 
dustrial Union priimtų prin
cipų, ir pasmerkiančią Am. 
Darbo Federacijos netikrą 
unionizmą, kuris darbinin
kams tik blogą gabena.

i

I

LAUKIAMA CHICAGOS 
RUBSIUVIŲ STREIKO.
Chicago, III.— Nežiūrint, 

kad šio miesto rybose strei
kuoja 20,000 darbininkų iš 
įvairių pramonijos šakų, da 
laukiama didelio rubsiurių 
streiko. Streikan rengiasi 
nemažiau kaip 30,000 rub
siurių. Kalbama, kad gali 
kilti generalis streikas.
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MAINIERIŲ SKYRIUS. 1$ AMERIKOS. Wi!sonas su kaizeriu
DARBININKAI J IDA.
Leechburg, Pa.— Strei

kas anglių kasyklų darbi
ninkų vis tebesitęsia. Dau
gybė streikuojančių anglia
kasių nuėjo i geležies dirb
tuves dirbti. Lietuviai be
veik visi dirba dirbtuvėse, 
nenorėdami būti be darbo. 
Fabrikų čionai yra tik ke
turios: dvi geležies liejyklos, 
viena špatų ir viena geleži
nių indų dirbtuvė. Šioj pa
staroj daugiausia moteris 
dirba, tik jų uždarbis labai 
menkas.

West Leechburgo Steel 
Co. darbininkai laukia an
gliakasių streiko užbaigi
mo; rengiasi ir jie streikuo
ti, bet esant daugeliui be 
darbo jų streikui kol-kas ne
atsakantis laikas. Reikalau
jama daugiau algos ir trum- 
jiesnių darbo valandų. Da
bar dirba 10 vai. i dieną. 
Kompanija pakėlė nuo va
sario mėn. po 2c. ant valan
dos, bet to darbininkams to
li neužtenka. M. šilaikis.

DARBININKU REIKALAI
STREIKAS BESITŲSIA.
Haverhill, Mass.— Su

streikavus čia storosios po- 
pieros fabirkos darbinin
kams. atvykus F. J. Bago- 
čiui streikas likosi sutaiky
tas. Darbininkai pradėjo 
grįžti darban. Fabrikos su
perintendentas vienok tuoj 
prašalino šešius darbinin
kus iš darbo už "sukursty- 
mą” darbininkų streikan. 
Išgirdę darbininkai, kad jų 
draugai: J. Kurila, Ant. 
Rainis, A. Šiauris, J. Kaz
lauskas ir k. liekasi praša
lintais iš darbo, visi kai vie
nas stojo savo draugų apgi- 
nime ir vėl visi 160 darbi
ninkų 8 d. gegužės metė dar
bą.

Pirmu kartu sustreikavus 
čia darbininkams ir atvažia
vus F. J. Bagočiui likosi žy
miai sutvirtinta unija. Pri
sirašė 100 naujų narių; uni
ja priguli prie Am. Federa- 
tion of Labor. Esant tvir
tai darbininkų unijai ir gra
žiam solidariškumui, tiki
masi, kad streikas bus lai
mėtas. N’egrįžšime darban, 
kol nebus priimti sykiu ir 
musų draustai, kurie dau
giausiai dėjo savo spėkų 
prie musų kovos už pageri
nimą sąlvgų.

Balandžio 24 čia buvo su
streikavę Kontor-šaoės dar
bininkai, skaičiuje 250. Su 
pagalba P. Gardžiulio strei
kas sutaikvta. Darbininkai 
gavo pakėlimą mokesties ir 
sutrumpinimą darbo valan
dų. K. Baranauskas.

250,000 PROTESTO RE
ZOLIUCIJŲ.

Washington, D. C.— Su
vienytų Amerikos Valstijų 
prezidentui Wilsonui nesi
liaujant kursčius karę su 
Vokietija, iš visų šalies pu
sių Washingtonan pradėjo 
plaukti tiek protesto rezo
liucijų, kad prisiėjo prisam- 
dyti daugybę specialių kler
kų, kurie tąsias protestų te
legramas bent susortuotų, t. 
y. paskirstytų pagal valsti
jas. Kongresmanai ir sena
toriai ypač iš vidurinių ir 
vakarinių valstijų stačiai 
užversti protestų rezoliuci
jomis. Apskaityta, kad iki- 
šiol tų protesto rezoliucijų 
gauta 250 tūkstančių.

Senatorius Sherman gavo 
4,000 protesto rezoliucijų. 
Kongresmanai iš Illinois 
valstijos po 500. Kiti irgi 
nemažiau. Valdžia net su
sirūpino ir paskyrė komisi
ją ištyrimui kas vadovauja 
tą kovą prieš karę.

(Mes pasakysim, kad bė
rei kalo mėto šalies pinigus 
tokiems reikalams, kaip mo
kėjimas komisijai už tyri
nėjimus. Žmonės pasmer
kia karę ir prieš jos rengi
mą protestuoja.)

MEKSIKIEČIAI VĖL UŽ
PUOLĖ AMERIKONUS.
Kuomet Amerikos armija 

klaidžioja po Meksiką jieš- 
kodama Vilios už užpuolimą 
ant vieno Amerikos mieste
lio, meksikiečiai padarė jau 
kitą užpuolimą. Būrys Vil
ios šalininkų perėjo rubežių 
ir atėję į Glenn Springs mie
stelį, 15 mylių nuo Meksikos 
rubežiaus, užklupo 14-tą 
skyrių Amerikos raitelių, 
atėmė iš jų arklius, padegė 
kazarmes, kelis amerikie
čius užmušė, kelis paėmė ne
laisvėn ir pabėgo. Visa tai 
atsitiko pereitos nedėlios 
naktį. O Amerikos kariu- 
menė vis jieško Vilios ban
ditų ir nekaip negali jų su
rasti.

da nesusikalba.
Vokietija į VVilsono "ulti

matumą” jau atsakė. Kaip 
skaitytojams jau žinoma, 
tame' savo 'ultimatume” 
\Vilsonas reikalavo, kad Vo
kietija liautųsi skandinusi 
pasažierinius laivus, kas 
yra priešinga tarptauti
nėms tiesoms. Vokietija sa
vo atsakyme daug pripasa
kojo Wilsonui komplimentų, 
bet visgi į jo reikalavimą ai
škiai neatsakė. Ji tiktai pa
sakė pranešianti savo sub- 
marinų viršininkams prisi
laikyti tarptautinių tiesų ir 
kad* noriai jų laikysis, jeigu 
jų laikysis ir kitos kariau
jančios valstybės.

Wilsonas ilgai tą atsaky
mą studijavo ir atrado, kad 
su paskutine Vokietijos iš- 
lvga negalima da sutikti. 
Todėl 9 gegužės jisai nu
siuntė kaizeriui dar vieną 
"notą.” Jisai praneša da
bar, kad Vokietijos atsaky
mą Amerika labai augštai 
kainuoja ir džiaugiasi, kad 
įtempti tarp tų dviejų val
stybių santikiai žymiai pa
gerėjo ir t.t. ir t.t. žodžiu, 
Wilsonas kaizerio atsakymą 
priima ir apreiškia, kad ne
susipratimas jau išvengtas, 
bet vis da pabaigoje sako, 
kad su Vokietijos išlyga ne
galįs sutikti. Jei kas nepil
dys tarptautinių įstatymų, 
tai tas už tai ir atsakysiąs. 
Vokietija dėl kitų nepriva
lanti tuos įstatymus laužyt.

AUKOS NEW HAVENNO BENUI.
Susitvėrus čia lietuvių ber.ui, ge

ros valios žmonės, kad parėmus savo 
brolių gerą pasiryžimą, aukavo:

P. Kazlauskas, J. J. Vaitkevičia ir 
D. Barbaravičia po $8.00 
stinaviėia 
$4.00; V. 
po $2.00; 
po $1.00.

Lietuvių _ _
mėjams taria viešai nuoširdų ačiū.

W. Augu- 
Rartažinskas 
Cibulskis — 
Šalunaš —

$5.00; K. 
Zukauskis ir 
Rinkevicia ir 
Viso $39.00. 
Benas gerbiamiems parė-

Pajieškau vyro Adomo Scebravi- 
Į čiaus, kuris 2 d. kovo 1915 m. pabėgo, 
į palikdamas mane su dviem mažais 
j vaikučiais dideliame varge. Jis turi 
1 ant kairės rankos juodą apgamą ir 
ant galo nosies juodas randukas. Sto
rai kalba ir mėgsta išsigert. 26 me
tų. paeina iš Vilniaus gub.

I

Pajieškau brolio Frano Mockevi
čiaus, Kauno gub., Šiaulių pav.. Rau
dėnų parap., Vastx>čių sodos, taipgi 
Antano Dvariškio.

St. Mockevičia, (20)
BOX 109, Great Neck, L. I. N.Y.

I

AUKOS "ŽIBURĖLI l T." 
HYDE PAKK, MASS.

Surinku Mgnolia Hali. 5 balan
džio, 1916 m. Aukavo:

F. Barisas, A. Miliūnas, V. Kroli— 
visi po 50c.; L. Zavistanavičius $1.00. 
Viso su smulkiais $5.00.

NORMOOD. MASS.
Surinkta Lietuvių salėje 6 balan

džio, 1916. Aukavo:
K. Žiurinskas ir T. Skaizgiris 

$1.00; M. Sergalis, J. Gudaitis, 
Karalienė, J. Jurėnienė, J. Peža, 
Karalius, P. Babilas, B. Tumaviėius, 
J. Pakarklis, A. Jankūnas, A. Kra- 
liutė — po 50c. Su smulkiais viso 
labo surinkta $17.72.

WEST LYNN, M ASS.
Surinkta 7 balandžio, 1916 m. Au

kavo: J. Nevedomskas ir J. B. Smel- 
storius po $1.00; M. Čiras, V. Ramo
nas, L. Gudukas, A. Pangonis, K. Sir- 
bikas, K. Šidlauskas — po 50 centų.

Su smulkiomis viso $13.24.

Prašau pranešti, atlyginimui 
skiriu $5.00. (19)

Antosė Scerbavičienė.
126 River st, Haverhill, Mass.

VVORCESTER. MASS.
Surinku 8 balandžio, 1916 m. 

kavo: K. Stankus, I. Peža, Sx 
tanavičienė. P. Sušius, J. Karazeja, 
J. Gavinas, A. Blažys — po $1.00;

K. Kasulis, K. Bušą, A. Kiaulėnas, 
A. Ramanauskas. K. Pauliukonis, J. 
Bačkys, J. Rauktis, E. Petračiauskiu- 
tė, K. Milius, P. Baguckiutė., A. Pu- 
piutė, P. Kužinis, J. Simonavičia, M. 
Šalčius, S. Slirvelis, N. Meškius — 
po 50 centų. Su smulkiomis 
surinkta $32.41.

Au- 
Pal-

išviso

VVORCESTER. MASS.
Surinkta 9 balandžio. Aukavo:
V. Galeckas $2; A. Baslevičia, 

Kudarauskas. A. Maižius, J. šneide- 
raitis, M. Paltanavičia. K. šalčius, J. 
Naujokaitis — po $1.00;

C. Vaskelevičia, E. Klinias, V. Gin- 
kus, M. Balčiūnas. J. Galeckas, J. 
Mickevičius, M. Zizis. L. Paulauskas, 
G. Gudavičia, B. Oleka. E. Stankiute, 
— visi po 50centų. Su smulkiomis 
viso $31.36.

N.

Paijeskau apsivedimui laisvų pa
žiūrų merginos arba našlės doro pa
sivedimo. ne jaunesnės 20 metų ir ne 
senesnės 30, tur mokėt skaityt ir nors 
kiek rašyt. Aš 30 metų. (19)

J. H. V.
918 W. 33rd st., Chicago, III.

Pajieškau draugų: Petro Nolivai- 
kos, Pijaus Abraičio ir Jono Vasi
liausko, visi Suvalkų gub., Mariam- 
polės pav.. Keturvalakių parap., Bal- 
supių kaimo. (20)

Jonas Pečiukaitis,
BOX 142, Scarbro. W. Va.

Pajieškau pusbrolio Albino Kairio, 
Vidgirių kaimo ir draugo Mikolo 
Samuolio, Sarmačiunų kaimo ir ki
tų giminių ir pažįstamų Suvalkų bu- 
bern., Vilkaviškio pav., Pažeriu vals
čiaus. (20)

Juozas Vasilius,
76 Graham avė., Detriot. Mich.

100.000 DARBININKŲ 
PARODOJ.

Nevv Yorke šiemet 1 die
ną gegužės apvaikščiojo tiek 
daug darbininkų, kaip nie
kad prieš tai. Pačioje dar
bininkų demonstracijoje da
lyvavo virš 100 tūkstančių 
darbininkų.

KULIPKOS VIETOJ 
DUONOS.

Amerikos valdžios veda
mo Alaskoj gelžkelio darbi
ninkams antru kartu su
streikavus dėl išreikalavimo 
pakėlimo jiems mokesties, 
valdžia prisiuntė kariume- 
nę. Pasekmė yra ta, kad 
John Rilco peršautas per 
plaučius palei širdį; Alex. 
Lažusk užmuštas kulipka; 
St. Boris sužeistas netoli 
širdies; P. Tryzar sunkiai 
sužeistas; Mike Semon su
žeistas kulipka į petį; Tony 
Dobris — į strėnas; P. Del- 
mar — į koją; John Kolidas 
— į koją: Nik. Poplos — į 
kelį; Jonas Polivas ir Tony 
Bobrech taipgi sunkiai. Be 
tų da 25 darbininkai leng
viau sužeisti šūviais. Tarp 
tų yra dvi moteri.

NAUJAS KLERIKALŲ 
LAIKRAŠTIS PETRO

GRADE.
Lietuvių klerikalai vieną 

laikraštį Petrograde jau tu
rėjo — tai "Lietuvių Bal
sas” arba, kaip jį teisingai 
vietos inteligentai vadina, 
”Yčo Balsas.” Bet to kleri
kalams da neužteko. Dabar 
jie pradėjo leisti "Vadą.'1 
Mat aukų žmonės sudeda 
karės nukentėjusiems šelp
ti, tai kodėl neleisti laikraš
čių!

”Naujoji Lietuva" apie 
tą naują klerikalų (kunigų) 
organą rašo taip:

”Ką tik pasirodęs 'Vadas’ 
pradėjo savo darbą varyti. 
Prie bažnyčių sukėlė didelį 
jomarką. Bruko netik patį 
laikraštį, bet ir spausdintus 
lapelius-prašvmus, adresuo
tus Petrogrado Komitetui. 
Lapeliai dalinami pluoštais. 
Moteris parsinešusios neži
no, kas su jais daryti, nes 
nemoka skaityti. 'Agentu- 
kai’ aiškina, kad reik para
šyti savo adresą, prilipdyti 
1* k. markę ir įmesti pačto 
dežutėn. Na, ir rašo visiems 
— skaitys, neskaitys, ne
svarbu. o laikraščiui gešef- 
tas’ geras. Pažymėtinas 
musų kunigų ’gešefto’ vary
mas neva prakilniais tiks
lais.”

VVORCESTER. MASS.
Surinkta 9 balandžio. Aukavo 

P. Dedynas $3; V. Galeckas $2; 
Norušiukas. — $1.00; M. Dusevičia 
75c.; K. Stankus, K. Pauliukonis, J. 
Daudonis ir A. Blažys — po 50c. Su 
smulkiomis išviso $21.22.

A.

FITCHBL'RG. MASS.
Surinku Saima Hali, 11 balandžio, 

1916 m. Aukavo:
J. Morkink, M. Povilaitis, J. Muraš- 
ka, J. Samulėnas ir J. Jakaitis — po 
50 centų. Su smulkiomis viso $7.24.

Gardner. Mass 11 bal., 1916, auku 
surinkta $12.46.

Paj ieškojimai
Šiuomi atkreipiame skaitytojų aty- 

dą. kad sykį į metus skaitytojas turi 
teisę pajieškot už dyką tik vienos 
ypatos. o ne visos liUnijos savo gi
minių. Apmokami pajieškojimai taip
gi negali būt ilgesni vieno colio, irgi 
į vieną pajieškojimą tolesniai nedėsi
me visos eilės vardų ir skirtingų 
antrašų, negut jieškomieji butų iš tos 
pačios vietos. Administracija.

Pajieškau giminių, aš esu Kauno 
gub., Vilkmergės pavieto. Užpuolių 
miestelio. (19)

K. Miliutė.
262 W. 4th st.. So. Boston. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 23 iki 30 metų, kad butų blaiva, 
dora, laisvų pažiūrų, mylinti skaity
mą ir švarumą namuose, gražų ir 
prielankų šeimynišką gyvenimą, gali 
atsišaukti be skirtumo tautos. Aš 
esu vaikinas 37 metų amžiaus, blai
vas, laisvų pažiūrų. Geistina, kad 
atsišauktų iš artimesnių kolionijų, 
platesnis pasikalbėjimas per laiškus.

G. Žolynas. (19)
18 Spruce st., Lewiston, Me.

Pajieškau giminaičio Kazimiero ir 
Domininko J. Adomaičių, Kauno gub., 
Panevėžio pav„ Naujamiesčio valse.

Marijona Adomaitienė, (19) 
12512 Forest avė.

S. E. Cleveland. Ohio.

VILLOS AMERIKIEČIAI 
NIEKADOS NEPA

IMS.
is ba

Pajieškau brolio Jono Urbono, 
venova abu Frankfort, III., jis iš 
valkų gub.

Aleksandras Urbonas, 
2134 Mrights Aliey, Pittsburgh,

£.v- 
Su-

Pa.

Pajieškau Frano Skurdausko, Kau
no gub. Telšių pav., Skuodo parap. 
Paluknės sodos. _ (20)

Dominikas Kaušis.
Von Pletin Co., Long I^ike, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 24 metų amžiaus, 5 pėdų 
ir 4 rolių augščio. geltonais plaukais, 
civiliško šliubo nesibaidančios. Pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką.

Juozapas Lešauskas,
BOX 700, Coyne, Pa.

Pajieškau Jono Jonaičio, šiauduvos 
parap, Alfonso Tamošiūno ir Juozo 
Mainionio, Razalimo miestelio, Fra- 
no Ciekanausko ir Igno Montvilo, 
Zigmantiškių kaimo.

V. Čekanauskas,
5 Loraine avė., Binghamton, N. Y.

Pajieškau brolio Miko Bajoro ir 
pusbrolio Petro Ainorio. Kauno gub., 
Panevėžio pav., Kupreliškių parap., 
Migonių kaimo.

Ona Baioraičia,
26 School st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Antano Gusto, Kauno 
gub.. Raseinių pav., Jurbarko mieste
lio, gyveno Nevv Yorke.

John Pažereckas,
1943 So. String st., Chicago, III.

Pajieškau draugės Antosės Ungu- 
ravičiutės, Užsienių kaimo, Naumie
sčio parap., Suvalkų gub. (20)

Marcelė Balčiūnaitė, 
2031 C’analport avė. Chicago, III.

Pajieškau draugo Viktoro Bajalos, 
Ligudų sodžiaus, Gruzdžių valsčiaus, 
Kauno gub.

Frank Petrila,
72 Allen avė.. Donorą. Pa.

Aš Juozas Šliauteris, Papilės mies
telio, Šiaulių pav., Kauno gub., pa
jieškau pažįstamų ir giminių Ame
rikoje. Aš esu karės pabėgėliu 
Lietuvos.

Josif šliavtor, 
Ekaterinskij kanai, d. 80, 

Petrograd. Russia.
Pajieškau .Jono 

gub, Trakų pav.. 
beznegio kaimo.

Mikolas 
38 .Jackson str.

iš

Rumsko, Vilniaus
Varėnos valse., Pa-

Mačionis,
Newark, N. J.

Pajieškau Mikolo Keturkos ir kitų 
draugų, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Laukunių sodžiaus.

Ignas Tamašauskas,
161 E. South st., Akron, Ohio.

STREIKAI 1 d. GEGUŽĖS.
Akron, Ohio.— Gegužės 1 

d .išėjo ant streiko 1,000 na
mų budavotojų, reikalauda
mi 8 valandų darbo dienos ir 
55c. į valandą mokesties. 
Gaudavo po 45c. į valandą.

Vilios "generolas" Lopez 
pasakė amerikiečiams Mek
sikos mieste, kad jie Vilios 
niekados nepaims. Jeigu 
Vilią pabėgti jau negalėtų, 
tai paskutinę kulipka jis pa
leis sau į kaktą.

K.

Cleveland, Ohio.— Penki 
tūkstančiai telegrafistų pra
nešė New York Centrai ir 
Niekei Plated gelžkelio val
dybai, kad jeigu jiems ne
bus pakelta mokestis 15 
nuošimčiu, jie pameta dar
bą. Kaip rodos, jiems nerei
kės streikuoti.

Milwaukee, Wis.— 3 šim
tai darbininkų geležies lie
jykloj sustreikavo, reikalau
dami 8 vai. darbo dienos ir 
algos pakėlimo.

8.000 ANGLIAKASIŲ 
SUSTREIKAVO.

Pittsville, Po.— Gegužės 
3 d. šioje kietosios anglies 
apielinkėje sustreikavo 8 tū
kstančiai angliakasių. Strei
kas apima Panther Creek 
Vallev, Lehigh Coal and 
Navigation Co. firmos ka
syklas.

Streikas kilo dėlto, kad 
darbininkai reikalauja, kad 
darbas prasidėtų 7:30 va
landą ryte, gi kompanija 
reikalauja, kad lygiai 7 vai. 
ryte.

AUKOS
Mt)NTELLO. MASS.

Surinkta Tautiškame Name 
iandžio. 1916. Aukavo:

M. Tuinila $3.00; R. Likšys, 
Burė, T. žižienė, V. Dubendris. A. Či- 
žauskas, J. Taukevičiu-, T. Keršis. 
P. Duoba. F. Šaulys. S. Milčius, K. 
Gerulaitis. A. Kireilis, A. Orentos 
po $1.00. Eidvila 75c.

A. Žitkevičienė, J. Petrauskas, J. 
Sidaris. A. Stirblys, M. Darzinskienė. 
P. Mockapetris, J.Marcišauskas. F. 
Balsys, P. Aikinaitė. B. Mortinkienė, 
M. Keižiunienė, K. Urbanavičius, 50, 
M. Kemzūra. J. Šidlauskas, M. Maks
vytis, K. Zlatkus, J. Vaitekūnas, H. 
Stankus, O. Stonkienė, P. Kaselevi- 
čius, K. Kasparavičiūtė. J. Šileikis, 
J. Musteika. M. Musteikienė, D. Žiur- 
kienė, P. Kaciulevičius, Aidėjus, 
Švilpa. J. Sarkunas. P. Norkus, B. 
Bubejauskienė, Tamošunas,- Bagdo 
nas, Kupkienė, Vaidošius. J. Stočkus, 
A. Bačiulis, J. Damošauskas, S. Stri- 
pinis, M. Kemzina, J. Zaleskis, Be
niulis, Kasparavičia, A. Vaitkus, P. 
šūkis — po 50c. Su smulkiomis viso 
surinkta $65.69.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nežiūrint kokio ji butų tikėjimo, nuo 
17 iki 25 m. amžiaus. Aš esu blai
vas, turiu gerą darbą, 25 metų am 
?>aus. Pas mus lietuvių nėra, todėl 
pajieškau. Mergina, kuri nori ar
čiau susipažint, malonės su pirmu 
laišku prisiųst savo paveikslėlį. Vy
rų meldžiu nerašyt.

Julius Šaulėnas, (20)
412 Dūke st., St. Paul, Minn.

Pajieškau pusbrolių Frano Andri
jausko, Mikolo Visunkos ir Antano 
Blutnuko, Kauno gub., Šiaulių pav.. 
Baisiogalos parapijos.

Jonas Andrijauskas, 
2357 9th st, Denver, Colo.

Pajieškau brolio Jono Morkeliuno, 
Suvakų gub.. Seinų pav., Šventežerio 
valsčiaus, Teižų kaimo.

Jieva Morkeliuniutė,
143 Keap st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Igno Butkevičiaus, 
aš esu ištekėjusi už Dominiko Alas- 
ko.

25
Eva Butkikė,

16th st., Cloųuet. Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 26 iki 30 metų amžiaus, geisti
na, kad butų laisvų pažiūrų, mylinti 
gražų šeimynišką gyvenimą. Meldžiu 
paveikslo.

BOX223.
J V.

So. Akron, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, mokan
čios anglų ir lietuvių kalbą ir taisyk- 
liškai rašyt abejose kalbose. Su pir
mu laišku prašau paveikslo.

Sybilius,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Pajieškau dėdės Kazio Karčiausko, 
Suvalkų gub, Cikabudės kaimo, taip
gi pusbrolių Lapinskų, gyveninio, 
Baltimore, Md.

Juozas Karčiauskas, (20)
665 Washington st, Nevv York City.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 30 metų, kad butų blaiva, 
laisvų pažiūrų, mylinti dorą šeimy
nišką gyvenimą. Su pirmu laišku
meldžia prisiųsti paveikslą, kitaip ne
bus duodamas atsakymas. Aš esu 35 
metų amžiaus. Platesnes žinias su
teiksiu per laišką.

J. Olgas,
Gen. Dėl. Binghamton, N. V

Pajieškau brolių: Igno, Dominiko 
ir Felikso Kisielių, Puločių kaimo, 
Merkvnės parap, I raku pav, \ il-
niaus gub, gyveno Brandford, Co.

Motiejus Kisielius, (21)
23 Shavvnee st, Plymouth, Pa.

Pajieškau brolio Stasio Pušinsko 
ir Miko Virpšos, Suvalkų gub, Pilviš
kių valsčiaus. Aržulupių kaimo, abu
du gyveno Blackburn, Pa.

Anthony Pushinskas,
210 W. Camden st, Baltimore, Md.

Pajieškau brolio Jono Ziko, Kau
no gub, Šiaulių pav, Šaukėnų mies
telio, gyveno Buenos Aires, Argenti
na. Meldžiu kas apie jį žino pra
nešti.

Antanas Petkus.
206 E. Capitol st, Washington, D. C.

Pajieškau draugų ir pažįstamų 
iš Alvito, Lankeliškių ir \ ilkaviš-^ 

kio parapijos, Suvalkų gub, ypač 
gyvenančių Detroite ir Clevelande. 

Albinas Pilipaitis,
227 W. 5th str, Spring Valley, 111.

Pajieškau draugo F. Bakuso, Suval
kų gub, Naumiesčio pav, Gelgau- 

diškės vals, Mašatičių kaimo, taip
gi Jono Jociaus iš ten pat. 

Antanas Čiulkinis.
1054 Windlake avė,

Milvvaukee, Uis.

Pajieškau savo vyro Antano Vait
kaus, Kauno gub, Šiaulių pav, Kur
šėnų miestelio, gyveno, rodos, Chi- 
cagoje. Aš esu nuo karės pabėgusi 
gilumon Rusijos.

Aleksandra Vaitkienė, 
Selo Bobrova, Stolernaja ulica.

St. Golutvin, Moskovskaja gub, 
Russia.

Pajieškau draugo Kazimiero Simai
čio, Kauno gub, Šiaulių pav, Žagarės 
valsčiaus. Veršių kaimo, gyveno Chi
cago j.

Jonas Balčiūnas,
2012 Canalport avė, Chiiago, III.

Pajieškau Frano Petrausko, Kau
no gub, Raseinių pav. Mažučių kai
mo, nesenai atvyko iš Lietuvos. .

Stasė Petrauskaitė, (21)
113 Gore st, E. Cambridge, Mass.

POST CARDS!
Arba maži paveikslėliai, tiktai dėl 

vyrų. Sampelių prisiunčiu už 7 štam
pas po 2c. (19)

C. P. U
122 Riverdale avė., Yonkers, N. Y.

Pajieškau savo krikšto tėvo Anta
no Adomaičio, Kauno gub. ir pav, 
Skirsnemunės parap, Venslaviškių 
kaimo.

Marcelė Adomaičiukė,
97 Foster st, So. Manchester, Conn.

Tėmykit. Lietuviai!
Į kur atvyktų Kazimieras Ėriukas 

su moteriške, susimildami praneškite. 
Jis mane paliko su mažais kūdikiais, 
paimdamas visus pinigus. Jis Kau
no gub, Panevėžio pav, Vabalninku 
parap, geltonais plaukais, mėlynų 
akių, 5 pėdų su viršum augštas. 21) 

Marijona Kliaubaiėia-Kriukienė 
27 Gossamer avė, Philadeiphia. Pa.

Parsiduoda Grosernė.
Kurioj yra visokių smulkmenų, bi

znis geras, vieta apgyvento lietuviais, 
lenkais ir slavokais, parduoda pigiai. 
Kreipkitės laišku arba ypatiškai šiuo 
adresu: (19)

KAZIMIERAS KAZAKEVIčIA, 
150 Fayette st, Lowell. Mass.

čeveryką ir Dry Goods 
štoras

Parsiduoda pigiai. Vieta apgyven
ta lietuviais ir lenkais, reikalas eina 
gerai. Smulkesnių žinių klauskit per 
laišką arba ypatiškai. Yra ir čeve- 
rykų taisymo varstotas. (20)
A. G. 38 Market st, Brighton. Mass.

CHICAGO, ILL.
Šiuomi pranešu Gerbiamiems Drau

gams, kad aš perkeliu savo drapanų 
dirbtuvę po No. 4620 So. Marshfield 
Avė. Ir meldžiu draugų, kad visi su 
visais reiaklais atsilankytumėt pas 
mane į naują vietą, t. y. užsisakyti 
siutą ar išvalyti ir prosyti. Meid'r 
atminti savo sena drauga.

MUnviKAS GELEŽINIS. 
4620 So. Marshfield avė.

Chicago. Ii!.

PARSIDUODA BARBERšAPĖ.
Parsiduoda 4 krėslų barberšapė. 

viskas įtaisyta pagal naujausios m į- 
-!os ir labai geroj vietoj. Atsišaukit 
laišku arba ypatiškai į "Keleivio” 
redakciją. (20)

Geras Uždarbis ir

STOUGHTON. MASS.
Surinku Foster Hali. 17 balandžio, 

1916. Aukavo:
J. Valorčiauskas, A. 

Kulikauskas. A. Biliūnas, 
nas. V. Janusas. J. 
ir S. Keblys po 50c. 
išviso $14.18.

(Atskaitą pridavė

Janusas, F. 
S. Jasku- 

Valantukevičius 
Su smulkiomis

p. Bulotienė. 
”Kel.” Red.)

i

Pajieškau apsivedimui merginos, 
laisvų pažiūrų, mylinčios šeimynišką 
gyvenimą, mokančios skaityt ir ra
šyti. nuo 18 iki 24 metų amžiaus. Su 
pirmu laišku meldžiu paveikslo.

Jonas Serbentas,
BOX 255, Girardville, Pa.

Pajieškau suaugusios merginos ar
ba našlės apsivedimui apie 30 mecij 
amžiaus. Aš 36 metų. Turiu gerą 
darbą. Platesnes žinias suteiksiu per 
laišką.

C. Simmons,
1642 N. Wood st, Chicago, Ih.

Pajieškau Klemenso Stanio, gyve
no Wilkes-Barre. Pa., vėliaus rodos 
atvyko Bostonan.

Stanislovas Jaunuolis,
119 Gore st., E. Cambridge, Mass.

Pajieškau pažįstamos merginos, 
Marijonos Vinauckaičios, Kauno gub., 
Vilkmergės pav.. Raguvos parap., Pu
ti! iškių kaimo, aš esu Tumagoto kai
mo. (21)

Danielius Seleva,
36.2 Earp st., Philadeiphia. Pa.

Lengvas Darbas I
pro- 

kiek- 
Dar-

Mes duosime geriausią 
gą užsidirbti daugiau 
vienam atsišaukusiam, 
bas nuolatinis arba atlieka
mam laike, visai lengvas ir 
tinkamas kožnam, o ypatin
gai Agentams, ligotiems, sil
pniems dėl sunkių darbų ir 
pasenusiems. Rašykit pas

INTERNATIONAL NOVELTY CO.
1154 Lincoln Avenue. 

Utica, N. Y.

| DEŠIMTS MILIJONŲ AKRŲ ne
išnaudotos, bet nuvalytos žemės. Ar- 
kansas ir Luoisiana valstijose, laukia 
gyventojų. Čion yra geriausia pro- 

’ ga auginti naminius gyvulius, nes 
ganoma per dešimts mėnesių į me- 

. tus; lytaus yra pakaktinai ir ant 
i kiekvieno akro žemės užauga nuo 
penkių iki penkiolikos tonų pašaro 
gyvuliams nereikia pastogės; mėsos 
visur ir nuolat reikalaujama, 
naudokitės iš progos. Galite 
geros žemės prie Rock Island 
žinkelio nuo $15 iki $10 už 
Reikalaudami teisingų informacijų 
apie viršminėtas žemes, rašykite sa
vo kalboje: L. M. Allen, Passenger 
Traffic Manager, Rock Island Lines, 
Room 718, La Šalie Station, Chicago, 
Illinois. . (3)

tad 
gauti 
gele- 
akrą.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Bečernė ir Grosemė lietuvių ir. 

lenkų apgyvento j vietoj; biznis toj 
pačioj vietoj per ilgus metus; tagi 
gera proga bile kam pasinaudoti. 
Kreipkitės sekančiu adresu: (20)
73 Endicott st., Boston, Mass.

PARSIDUODA PUIKUS BIZNIS.
Kas norėtų pirkti biznį, t. y. są- 

liuną, bučernę ir grosernę, meldžia 
kreipties pas mane ypatiškai ar lai
šku. Biznis išdirbtos, vieta lietuvių 
apgyventa, netoli lietuvių bažnyčios. 
Parsiduoda iš priežasties savininko 
senatvės. Kreipkitės tuojaus.

L. NAJULIS, (19)
751 Ferry avė, Camden, N. J.

RUMFORD. ME.
Kodėl nenusipirkt namą dėl savęs, 

farmą arba mieste? Aš turiu tokias 
labai pigiai nuo $500 iki $15,000. Ko
dėl neapsižiurėt tvos nupigintus pir
kimus. (20)

HAROLD McINNES,
63 Congress st, Rumford, Mass. 
- ------------------------------------------------ - 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Vvriškų ir Moterišką Drabužių ir 

Tabako olselis. Yra skalbinių ofisas 
ir parduodu tikietus ant geležinkelio 
tarp Montello ir Bostono. Krautuvė 
randas geriausioj vietoj šiame mies
te. Randa nebrangi. (?)

A. BEKAMPIS.
114 Ames st, Montello, Mass.

DYKAI! DYKAI!
Aš duodu dykai didelę Monų Kny- 

ga, iš kurios galima išmokti padaryti 
didižausius monus ir uždirbti didelius 
pinigus. Šitą monų knygą aš duo
du kaipo priedą tiems, kurie pirks 
nuo manęs puikią ir gvarantuot< 
BR1TVĄ. Prekiuoja tik 2 doleriai. 
Siųskite reikalavimą ir pinigus, o ai 
tuojaus prisiųsiu puikią britvą ir di
delę monų knygą. (19)

L. PAULAUSKAS, 
152 MILLBURY ST,

VVORCESTER. MASS.

REIKALINGAS SKRIPKORIUS.
Kuris mokėtų gaidas, pas mus da

bar tveriasi orchestra. Uždarbį pas 
mus galima gaut neblogiausį. Rei
kalingas greitai. (20)

JOHN POVOROTNIK,
205 Pine st, Gardner. Mass.

GERIAUSIS PASAULIJE Gasoli- 
ninis prosas. Dega be smarvės, be 
durnų; tesudega gesolino tik už lc 
per 4 valandas; sveria 7 svarus. Kai- 

Reikalau-su prisiuntimu.

darni platesnio aprašymo 
2c. štampą.
LITHUANIAN MAIL O. 

3356 So. Halsted st, 
Reikalaujam agentų.

prisiųskite 
(22) 

HOUSE, 
Chicago, I1L

PARSIDUODA PULRUIMIS
Geroj vietoj, 3 stalai, biznis eina 

gerai. Savininkas nesveikas, todėl 
parduoda. Galima kreiptis šiuo ad- 
:csu:

S. VATKASAS,
P?nn st.. Norwood, Mass.

NAUJAUSIAS IŠRADIMAS.
Kaip kiekvienas žmogus gali su

taupyti daugiau pinigų sau ir savo 
draugams. Knyga duodama už dy
ką. Rašykite, o gausite visus pata
rimus.

125 E.

(21)
A. K. C. MAGIS CO,

MAIN St, BOX 26,
Amsterdam, N. Y.

BROOKLYN. N. Y.
Lietuvių Apšvietos Draugijos narię 

Jtidai.
17 Gegužės-May, seredos vakare 

nuo 7 vakare. Lietuvių Apšv. Dr-jos 
bus mėnesinis susirinkimas. Tautiš
kam Name. Visi nariai būtinai su
sirinkite. nes yra svarbių dalykų ap
kalbėjimui kas link susivienijimo su 
L. D. l-ma kuopa.

Keno mokestis užvilkto, malonėkit 
užsimokėt ir kas turite knygų pasi
skaitymui. sugrąžinkite.

J. Urbonas, Sekr.

PARSIDUODA FARMA
80 akerių, 30 akerių 

apsėtos, visa aptverta, 
ir pelninga. Platesnių 
kit nėr laiška.

P. BLOZIS.
BOX 31.

išdirbtos ir 
Karma graži 
žinių klaus-

(21) 
Bienville. La.

PARSIDUODA PIGIAI
Namas, bučemė, ir Grosemė su 

keturių kambarių gyvenimais, o 
ant viršaus svetainė. Vieta apgyven
ta lietuviais ir lenkais. Gera vieta 
bizniui. Atsišaukit tuojaus, nes sa
vininkas išvažiuoja ant farmų.

JONAS KASPARAS.
2017 N. 17th st, Springfieid, III.

ST. CHARLES, ILL. 
PRANEŠIMAS.

Balandžio 30 d. D.L.K. Vytauto 
braugija savo susirinkime svarstė 
reikalą paimti vieną laikraščių už or- 
^ona* Nubalsuoto pasiimt už orga
ną "Keleivį."

Šiuomi paskelbiame visiems drau
gijos nariams, gyvenantiems kituose 
miestuose, kad prisiųstų savo antra
šus draugystės sekretoriui žemiau 
padudtu antrašu.

Kaz. Tamošiūnas.
BOX 16, St. Charles. III.

P. S. Pasiskubinkite. nes pavėlavę 
pirsiųst antrašus negaus laikraščio
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6 KELEIVIS

Skaitytojų pastabos.

Kartais aplinkybės stebė
tinai supuola su žmogaus 
veikimu. ----------
torius, sakydamas 
Norvvoodo lietuvių 
prakalbą, pasakė:

'‘Keleivio” redak- 
andai 

salėje 
"Jeigu 

jūsų kunigas nori uždrausti 
jums čia mokytis nedėldie- 
niais muzikos, tai jus parei- 
kalaukit. kad jis varpais sa
vo bažnyčioj taipgi neskam
bintų,ypač šventadienių ryt
mečiais, kada darbninkams 
reikia da silsėtis.” Ir pra
dėjus kalbėtojui riškiau aiš
kinti, kaip tie varpai drums
čia ramybę, kaip tyčia lie
tuviškoj bažnyčioj ir pradė
jo gausti: bim! barni bim! 
barni... žmonės kone truko 
juokais.

Dabar vėl panašus atsiti
kimas: pradėjus So. Bosto
no kunigui per Velykas gąs
dinti katalikus, kad "bedie
viai” jau baigią griauti kri
kščionybės pamatus, Kris
tus kabarkŠt nuo sienos ir 
nuvirto, tartum ištikrujų 
pamatas iš po jo butų iš
griautas. Protingesniems 
žmonėms juokas, o kvailoms 
davatkom didžiausis "strio- 
kas.”

IUMORISTIKA

M

i y i

! ■

A

ABUDU LYGUS.
Katalikas" "Darbininką.’ 

"Darbininkas" "Kataliką” 
Nuolat peikia, kritikuoja, 
"r abudu vis meluoja.

•J

Dvasiškas maistas.
Per pamokslus ir spaudoje 
Kunigėliai vis kartoja. 
Buk tai maistui žmogaus 

dusios
Neužtenka kokios grušios. 
Ką tik pilvui džiaugsmą tei 

kia —
Jai dvasinio maisto reikia.

Stebėtinas žinovas.
Į vieną kaimą atvažiavo 

keliaujantis frenologas ir 
apskelbė, kad už visai men
ką užmokestį tyrinės žmo
nių smegenis.

Visų pirmiausia atsišaukė 
kaimo kalvis, stambus ir 
drūtas vyras. Kada jis atsi
sėdo ant suolo, kitas priėjęs 
iš šalies pašnabždėjo "profe
soriui” į ausį:

— Šitas kalvis labai mėg
sta veršieną.

”Profesorius” linkterėjo 
mandagiai galvą ir pradėjo 
pasakot savo klientui apie 
visas jo proto ypatybes. Už
baigdamas pakėlė savo bal
są. taip kad girdėtų viso kai- 

. mo žmonės, kurie buvo susi
rinkę aplinkui, ir garsiai ta
rė:

— Dabar klausimas apie 
tamstos skonį: kas tamstai 
patinka, o kas nepatinka.

LIETIVI-DARBIMNKE
Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svarbiausių 

lietuvių kalboje veikalų:

“MOTERIS

patinka, o kas nepatinka.
Rodydamas pirštu į savo; 

klientą, "profesorius” atsi- ! 
suko į žmones ir pridūrė:

— šitas žmogus labai mė
gsta veršieną. Man rodos, 
kad jus visi galit tatai pa-

4.

t

*
Kemėšio organas nori pa

juokti tautininkus, kad jie 
pinigų nori. Girdi. Įsimanė 
po karės siųsti d-rą Šliupą 
taikos konferencijom

Na. o klerikalai nori savo 
Gabrį ton konferencijon 
siųsti. Jisai irgi "dakta
ras.”

•Tai kogi čia juoktis iš ki
tų, kad ir patįs lygiai tokie 
”politikieriai.” Sukabint po 
koją ir permest per šaką, o 
vieni kitų nepersvers.

4: * $

Wilsonas nusiuntė vieną 
armiją Meksikon, kad su
gautų Vilą. Dabargi reikia 
siųsti kariumenę, kad sura
stu ta armija.

* ❖ ♦

Lietuvos Gelbėjimo ir Au
tonomijos fondų komitetų 
konferencija Brooklyne iš
nešė smarkų protestą... na, 
įspėkit. prieš ką? Prieš so- 
cijalistus. Ar žinot už ką? 
Ogi už tai, kad jie daugiau 
už tautininkus surinko au
kų. Jesary I

Prof. Gnaiba.
* 5?E

Jeigu darbininkas turėtų 
pilną galvą proto, kapitalis
tas neturėtų ką valgyt ir 
ateitų padėt darbininkui 
dirbt darbą.

Prieštarauti tam nenoriu. 
Tik paklausiu kamendorių, 
Ar maitinant tokiu maistu 
Dūšia kūno neapleistų? 
Te paaiškins tai Kemėšis. 
Jei Žilinskas nesipriešįs.

Gaidukas.

tvirtinti.
Žmonės pasileido juokais. 

: o kalvis pašokęs nuo suolo 
■ kirto "profesoriui” į žandą, 
sakydamas:

— Jeigu aš ir pavogiau 
veršį, tai kas tau, durniau, 
galvoj I...

»

.JONAS.
Mikų Jonas myf Onytę. 
Laiškus rašo pas Teklytę, 
Stasei žiedą dovanoja. 
O Marytę vis bučiuoja.
W į J

Man reik klausimas statyti, 
Ką jisai turės daryti?
Ar su visoms apsivesti, 
Ar visas po galų mesti?

Jei tik vieną pasiliktų. 
Kitos ant Jono supyktų. 
Neišgelbės dievulėliai 
Nuo piktųjų liežuvėlių.

Karė mokina žmones.
; Sakoma, kad laike karės 
žmonės mokinasi dviejų da
lykų — geografijos ir isto- 

! rijos.
Ištikrujų gi, tai karė mo

kina ir progreso. Štai tele- 
garmos praneša, kad per 

■ kiekvieną muši jei ne viena, 
tai kita pusė vis "daro pro
gresą."

Karė mokina da ir techni
kus. visokių išradimų 
rusai išrado mašiną, 
lems mušti.

Štai 
utė-

Kiek žūva darbininkų.
Albany, N. Y.— Valstiji- 

nės pramonijos komisijos 
paskelbtas šiomis dienomis 
raportas išparodo, kad pa
dalinus žuvusių ir sužeistų 
laike darbo darbininkų skai
čių ant dirbamų dienų tarp 
1 sausio 1914 ir 1 sausio '15 
metų, pripuola 683 nelaimin
gi atsitikimai Į dieną. Tuo 
laiku, t. y. traukyje vienų 
metų likosi ant vietos fab- 
rikose užmuštų 1214 darbi
ninkų. Sužeistųjų skaičius 
tuo laiku pasiekė keliatą 
tūkstančių žmonių, nes tik 
atlyginimų už mirti kompa
nijos išmokėjo 6,507,245 do
lerių, gi už gydymus sužeis
tųjų išmokėjo 2,463,750 
lerių.

Kiek gi tų atlyginimų 
gavo ir kiek patįs turėjo 
mokėt pasigydymo lėšas, 
portas nesako, vien tik 
ro lyg kad pasigyrimą,

do-

ne- 
ap- 
ra- 
da- 

, - - .. jog
kompanijos vienoj tik New 
Yorko valstijoj už darbinin
kų gyvastį ir sužeidimus 
vienais metais išmokėjo 8 
milijonus, 870 tūkstančių ir 
995 dolerius. Vadinas tik 
vienoj valstijoj vienais me
tais turėjo žūti ir sužeistais 
likti keliolika tūkstančių 
žmonių, kad patenkinus ka
pitalistų godumą.

4 
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Kad sau radus ramią vietą, 
Reikės drožt į platų svietą 
O meilužėms dovanų — 
Palikt juoką nuo žmonių.

Dėlto patarčiau Onytei, 
Marei, Stasei ir Tekinei 
Atsižvelgt į Mikų Joną: 
Dievo kailyj ras šėtoną.

Lipčius.

Vaikas sukritikavo moky
toją.

Vienoj Amerikos mokyk
loj mokytoja pasakojo vai
kams apie Amerikos prezi
dentus. kokie tai garsus jie 
didvyriai, ir aiškino, kad iš
augęs po žvaigždėta vėliava 
kiekvienas gali likti prezi
dentu. Lekcijos pabaigoje 
ii užklausė savo mokinių, 
katras jų nori būti Suvieny
tų Valstijų prezidentu, te
gul atsistoja.

Visi vaikai sustojo, tik 
vienas Jonukas sėdėjo. Mo
kytoją tas nustebino ir ji jo 
paklausė:

— O tavim, Jonuk,
kodėl tu s ’ Argi tu ne
norėtum būti prezidentu?

— Norėčiau, ale negaliu.
— Kodėl?
— O kas sodins bulves, 

jeigu visi liksime preziden
tais? — paklausė vaikas.

Atsikratymo delei.
Sakoma, kad pas istoriką 

Hugo Arnotą atėjo sykį ne-j 
bejauna mergina klausti pa
tarimo. kaip atsikratyti nuo 
vyro, kurio ji labai nemyli, 
bet kuris nuolatos ją lanko 
ir niekad neduoda jai ra
mybės. Rašytojas buvo la- 

Ibai užimtas darbu ir neno
rėdamas leistis į tokį paiką 
klausimą, atsakė senmergei 
trumpai:

— Ištekėk už jo!
— Ką! Už jo tekėt? Te

gul jis pasikaria!
— Taigi, taigi! — tvirtino 

rašytojas. — Ištekėk už jo, o 
jis tikrai pasikars!

Užsirašykite tuojaus_
[Mėnesinį Teorijos 

Žurnalą 

“NAUJOJI GADYNE’
Kurį greitu laiku išleis LSS.

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

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

"NAJAJA GADYNĘ” redaeruos gilus 
teoretikas drg. P. Grigaitis. Jam 
artimiausioje pagalboje bus kitas 
žymus publicistas ir nuoseklus kri
tikas dr?. V. Kapsukas iš Škotijos, 
dabartinis "Socialdemokrato” re
daktorius.

”NAUJOJI GADYNĖ” turės dar ke- 
liata pagelbinių redaktorių. Joje 
bendradarbiaus visi žymesnieji Eu- 
ronos ir Amerikos socialistų rašy
tojai ir Dublicistai.

"NAUJOJI GADYNĖ” turės skyrių 
iš svarbiausių mokslo šakų: gvil
dens visuomenės klausimus ir pla
čiai aiškins socializmo mokslo teo
rijas. Joje tilps daug gražių pa
veikslu. karikaturu. dailė apysakų, 
eilių ir uoliai stovės darbo žmonių 
reikalu sargvboie.

Mokykloj.
Mokytojas:— Kas pašau-:

Ivje gražiausias?
Mokinys:— Mano mergi

na.
--------------- I "NAUJOJI GADYNĖ” bus storas, di-

Tikra teisybė.
Beskaitydamas kunigų or

ganą ”Dar-ką,” radau štai 
koki sakinį:

”Už pinigus tik tėvo ir 
motinos nenupirksi.”

Jes. tas teisybė. Jeigu ku- į 
nigaiWįeš Velykas net savo 
Dievo^ha pardavinėja ka-! 
tali kamarai ką-gi jau ir be
kalbėti apie kitus dalykus.

delio formato. 64 puslapiu žurna
las. spausdinamas ant puikios po
pieros.

Nei vienas susipratęs darbininkas ne
privalo atsisakyti nuo "Naujosios 
Gadynės” užsirašymn. Nelaukite, 
bet užsiprenumeruokite kuogrei- 
čiausia!

"NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja me
tams vos tik $1.50; pusei metų 80c.: 
užsieniuose metams $2.00; pusei 
metų $1.00. Pavienis numeris 15c. 

Pinigus urnai siųskite šitokiu adresu: 
"NAUJOJI GADYNĖ”

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

V.
..-■I.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekviena* Kali išmok 
Anfhftką kalbą, labai trumpame lxike. ššo* mo 

kyklo* naujausia ir vobubnKiauBia metode. Moki 
name per laiškus, viaoae šalyse. už labai mažą at 
yjcinimą; teipjau Liesose d:cnvmia ir vakarais. 

Jeuru nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik a 
rašyk platesnių žinių.
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i pamatysi pasaulį visai ki-
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IR SOCIALIZMAS”
Jeigu kada skaitei vieną-kitą storesnę 

knygų ir iš jos nemaža pasimokinai ir 
apsišvietei, tai perskaitęs "Moteris ir 
Socializmas” 
tokioj šviesoj: si knyga atidarys Tau , 
akis ir parodys, kas gero ir pikto yra 
šių dienų draugijinėj tvarkoj.

filosot’as-sociologas

gųjų tautų 
kalba lengva. 1 
gražios popieros

mas” 1 _ 
ap ' 1 ntilioną ekz.).

Si knyga bus papuošimu Tavo namų, 
r,'.s išleista labai gražiai ir ant geros 
popieros. Ji yra verta tiek aukso, kiek 
pati sveria.

A . "MOTERIS IR SOCIALIZMAS" rašo:
Apie moterų gyvenimą praeityje; išaiškina senovės

>r kitų tautt; — .......
mokslininkų pažvalgas į moteriškę.

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

ir apruberiavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika- 
nga socialė buržuazijos draugijos įstaiga. Moterų uždarbis. Jų pro- 

tiszas gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybė ir vi
suomene. yisuorrer.es socializacija. Tarptautiškumas. Gyventojų skait- 
iingumas ir perrida. ginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo gamtiš- 
Kai-istonŠKas zmoniios atgimimas.

; te;sy:>es knyga kaštuoja tik $1.00; gražiuose audeklo
ap...ruošė $1.Pinigams siųsti adresas:

731 W. 18th st., Chicago, III.

Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 

, Ištraukiu dantis be jokio skausmo
176 HARRISON AVĖ., BOSTON

■ <(

Šią knygą paraše garsiausis pasaulyje 
filosotas-sociologas Augustas Bebelis, ' 
kurio rastai yra išversti j visų kulturin- 
gų.ių tautų kalbas. Vertimas puikus. ; 
kalba lengva. Knyga atspausdinta ant | 

> ir turi išviso 430 pusi. *!
\ "kiečių kalboje “Moteris ir Socializ- |! 

tapo išparduota net 50 laidų (viso < I 
t
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r . t^tų moterų politišką ir sociali padėjimą ir išdėsto senovės Į
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StKUUZMtS

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

,I?e*uri mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu- 
lr Pu‘kw katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 

ir daugybę kitokių MUZ1KAL1ŠKŲ 1NSTRU- 
MEN1 J,, IS1 ORIŠKŲ IR MALDŲ' KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš- 
Koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 

pSU • ® paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas
9 hetuyj, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. - Rašykit tok; adresą:

W 112GRANDST.,naiaeiis brooklyn, n. y.

COLUMBIA Gramafonas |

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

Rainkoty ir Siūty Dirbtuve
Lietuviška Didžiausia ir 

Geriausia
Dirbame RAINKOTUS ir SIUTUS, 

\ yriškus, Moteriškus ir Vaikams. 
Dirbame dėl KRAUTUVIŲ'. AGEN
TAMS ir PAVIENIAMS iš geriau
sios materijos ir pigiau negu kita 
kokia nors dirbtuvė.

Materijas mes imame iš didelių 
firmų ir daug ant karto, todėl mes 
gaunam kur-kas pigiau ir geresnę 
materiją, todėl galime ir pigiau pa
daryt.

Lietuviai, kurie norite turėt STIP
RIUS ir GERUS RUBUS PIGIAI, vi
sados kreipkitės pas mus. Tolimes
nieji per laišką; vietiniai ypatiškaL 
Kriaučiams. Agentams ir Krautuvi

ninkams sampelius prisiunčia- 
me dykai. ?

TRAVELERS RAINCOAT 
COMPANY,

G. A. Romanas, savininkas,
Harrison Avė.,

kam p. Essex St.
BOSTON, MASS.
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B Advokatas ir Notarijušasy 

H Kazis Krauczunas, Įj 
iš Veda provas visuose teismuose h 
} 5 ir atsilanko į visas valstijas ant ?:

i pakvietimo. Taipgi duoda patari- < i 
mą per laiškus.
403 Lyon Build.,

Seattle, Wash.J

g’’
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&LGRIEŽTI ĮVAIRIOMIS ORKIESTROMIS 
10 Inch 65c. (Canada 85c.)

Valcas. Militariška orkiestra. 
Militariška orkiestra.

.Militariška orkiestra. 
Polka. Militariška orkiestra.

Valcas. Sargybos orkiestra. 
Valcas. Sargybos orkiestra.

Columbijos orkiestra. 
Columbijos orkiestra.
Maršas. Columbijos orkiestra. 

Maršas. Columbijos orkiestra.

Prieš Aušrą.
Bangos. Valcas. 
Linksmybė. Polka, 
išdykus Mergaitė. 
Alpų Ganyklose. 
Pavasario Sapnai. 
Ant Bangų. Valcas. 
Kregždutė. Valcas. 
Liuosnoris Medėjas. 
Vėliavos Nešėjas.

Prisiųskite $5.00, o likusius 13 dol. užmokėsite eks- ’l 
presui^ Užlaikom visokius gramofonus su rekardais j i r *1_- 1 1 • U

J 
j

233 Broadway, ’ 
So. Boston, Mass. m

^Lietuviai Apsiginkluokite!
4 NUSIPIRKITE SAVO NAMUS, 

jums randos išmokės juos ir se
natvei turėsite dailų pragyveni
mą. Apdrauskite (inšiurikite) 
namus ir rakandus (forničius), 
kad nelaimei atsitikus galėtu 
mėtė kitus nusipirkti, apsaugo
kite dirbtuves ir darbininkus, ap
saugokite automobilius, arklius 
ir vežimus nuo visokių nelaimių.

Aš virš minėtus darbus atlie
ku kuogeriausiai. Turiu patsai 
gerą patyrimą gyvendamas čia 
Amerikoje per .30 metų. Esu ti

krai atsakantis už visokį savo 
darbą, turiu Statė Broker Insu- 

4. rance License, esmi Notarv Pub-
* lic, Justice of the PeaceI Auc- 
T tioneer, ir Agentas.
I PARDUODU NAMUS. FAR 
j. MAS ir LOTUS. Kviečiu visus
* Lietuvius ir Lietuves atsilankyti 
$ į mano ofisą.
| MICHAEL CORAN, 
1366 Broadway, 
L South Boston, Mass. |
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KAD MYLĖT V

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO-i
TUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAI. B

Užtikrinam. kad Jus sučėdysit pinigų iry 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imarnį 
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam^ 
ruhą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus^ 
išvaizdos ir būna tvirtesni. T

nori, 
MERGINOS?

J^igu nori, tad pasipirk

nuo 15 iki 500 dolerių.
Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.

Urbon & Pilvinis,

Siutus ir kitokius I

DUOKIT PASIŪT MUMS

*

CREST KENDŽIŲ, 
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lovneys Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
siųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostone.

226 Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VY’RIŠKUS RUBUS.^aip-

:r-

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM |
VISOKIAS VYRŲ' IR MOTERŲ’ | 

DRAPANAS. J

Tikras Jūsų brolis lietuvis T

Ant. Januška |
222 W. BROADWAY, E
SO. BOSTON. MASS. J

Telefonas: So. Boston—21013 ĮtĮ

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE-įjį 
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.?!

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, taijjį 
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 
tuojaus apturėsite.

3 o c*, o
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įsisiudint : 
suprosit, 1 
is. (
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gi parduodam tavoms jardais kitiems kostumeriškiems knau- 
čiams arba šiaip vpatorns, kurie pareikalauja. Visokį tavorą Per
kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Jon. 
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

P. ŠIMKONIS,
48 MILLBURY’ STR.. MORCESTER, MASS.

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužio* 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išprosi- 

name senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kaina.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES!. 
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba ! 

kreipkitės pas mus.
, SOUTH BOSTON CUSTOM 

į< TATLORING CO.
Įį 278 Broadway, So. Boston.

S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuos* mi« 
stuose.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Didelį palaidoja už $45, mažą oi $14

TREJOS DEVYNERIOS

 TREJANKA

©
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Darbai 
todėl 

savo

šiemet eina gerai,— 
neužmirškit ir apie 
brolius Lietuvoje!

Parduodu Paminklus ir Kvictka* 
Užlaikau automobilius greitam susi 
nešimui. Atsitikus reikalui meldžit 
kreiptis prie manęs, aš pribusiu grai 
čiau, negu vietiniai graboriai, ne* 
mano automobilius stovi visados ai’ 
kelio.

S. BARACEVIČIA,
258 Broadway, So. Boston, M 

Telephone: So. Boston 839-J.

Susideda ii Z} įvairi* gydanti* žoli* ir iakn*.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu dėl skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemali mą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį sity gydančiu 

augmenų užmerkti į vien* kvorta čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
229 Bedford A v*, Brooklyn, N. Y.

Kampas North ,-tos catvH.
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Kas girdėti Lietuvoje.
Gyvenimas Liepojuj. Vyriausis lietuvių dievas I

KAIP VOKIEČIAI ŠEIMI- 10,000,000 MARKIŲ KON- 
NINKAUJA UŽIMTAM 

KRAŠTE.
Vyriausia valdžia Lietu

voj ir Kurše atiduoda Hin- 
. denburgui, slaptam patarė. 
i jui Lvdendorfui ir vyriau-t j ui Lydendorfui ir vyriau

siojo štabo generolui Eizen- 
hardt. Visas užimtąsias 
Lietuvos ir Kuršo žemių plo- 
tis išdalinta į sekančius ap- 
skričius: Lietuva, Kuršas, 
Vilnius, Suvalkai, Gardinas,) 
Belostokas ( 
Kievienas apskritys turi sa- 
vo viršininką ir taikos teis
mą vietos kalba, 
valdą Vokietijos atsiųsti 
birgermesteriai. 
se visur tebėra senieji vai
tai. Kuršo apskritin įneina 
kuone visas Kuršas, be ma
žos rytinės dalelės. Visa 
administracia, valdžia ir įs
taigos Kurše kuone visos 
vietinėių vokiečių rankose. 
Išpradžių vokiečiai į latvius 
žiūrėję skersom, tečiaus da
bar susipratę ir sumandagė- 
ję-

Lietuvos apskritys apima 
kuone visą Kauno guberni
ją. Centralinė Lietuvos

TRIBUCIJOS.
’ Lietuvos general-guber- 

natorius kunigaišktis lzen- 
burg'as Birštein’as išleido 
įsakymą, kad visi gyvento
jai, turintieji daugiau, kaip 
15 metų, ir vyriškieji ir mo
teriškos, turi būtinai išsiim
ti pasportus už 10 markių 
(6 r. 50kap.).

Mat, vokiečiai negalėdami 
kitaip išrinkti iš užimtos 
Lietuvos keleto milionų kon-

(Balstogė), [tribucijos įvedė mokesčius 
t n VI ; . r - j •

Miestus

Valsčiuo-

!už pasportus. Lietuvoje li
ko dar apie pusantro milijo
no gyventojų. Sakysim, pu
sė milijono bus neturinčių 
15 metų, bet visgi milijonas 
lieka suaugusių. Štai tau ir 
yra 10 milijonų markių.

SVARAS ARKLIENOS 
SIEKIA JAU RUBLIO. 

Rokiškis.
Žmogus, kuriam neperse- 

nai teko išbėgti iš Rokiškio, 
pasakoja, kad aplinkui kai
mų jau antras mėnuo, kaip 
kenčia badą. Mieste visai 
nėra nei duonos, nei mėsos. 
Valgą gyventojai arklieną, 

valdyba Tilžėje, nes Šiauliai‘kurios svaras priėjo iki ru- 
išnaikinta. o Kaunas paves- bliaus, 
ta vien tvirtovės 
kuriame tebesą tiktai vo
kiečių kariumenės ir oficie- 
riai. Užėmus vokiečiams 
Lietuvą, Kauno gubernija 
rasta kuone tuščia (?). 
Daugybė lietuvių noroms ar 
ne — išėję su rusų kariu- 
mene. Laukus nuvalę ir ja
vus sudoroję vokiečių ka
reiviai. Visas mokyklas ra
sta uždaros. Taigi vokiečių 
valdžia jas atidariusi ir mo
kytojų parsikvietusi iš Ry
tų Prūsijos. Vilniaus ap
skritin inena visas Vilniaus 
miestas ir didžioji dalis gu
bernijos. Rusų kariumenei 
atsitraukus, išalkusį Vilnių 
dar iki šiol negali vokiečiai 
pasotinti. Valgymo pro
duktų Vilniun atvežama 
daugiausia iš Vokietijos.

Suvalkų apskritin ineina 
didesnė pusė Suvalkijos. 
Gardino ir Baltstogės aps- 
kričiuosna įneina abu mies
tu su savo apskriciais. Vi
suose apskričiuose vyresnė 
kalba vokiečių, gi antrinė— 
vietos gyventojų. Teismai 
veikia sulyg 1908 m. išleis
tais įstatais. Mokyklas, 
kiek galima, stengiamasi 
steigti sulyg tautų ir tikybų.

I

Vokiečiai padarė 
reikalui. Rokiškio apielinkėje arklių 

rekviziciją, bet mažai tepa' 
sipelnė. Visi vyrai paimti 
prie darbų labiausiai prie 
kasimo apkasų. Prie darbų 
paimti net 14-tos metų pus
bernėliai. Mieste prasipla
tino užkrečiamosios ligos, 
labiausiai šiltinės, tifas. Gy
dytojų mieste visai nėra.

GAISRAS ROKIŠKYJE.
Rokiškyje Kauno gub., ki

lus gaisrui nukentėjęs mie
stas ir sudegę keliolika vo
kiečių kareivių, gyvulių ir 
karės mantos.

Vokiečiai intarė padegė
jus — keturis vietos mies
tiečius ir kunigą, kurio na
mai stovi šalia kariumenės 
svirnų. Visi suimtieji iš
siųsti iš Rokiškio Rytinėn 
Prūsijon. „R. G.”

Tame laike, kada įvarios 
kiltis nustato vieną tautą, 

įeina kartu ir dievų susivie- 
'nijimas.

Iš įvairių aistiškų ir kitų 
į kilčių po truputį susidėjo lie
tuvių tauta. Tais pat lai
kais įvairių aistiškų kilčių 
dievai susidėjo į vieną lietu- 
viškai-latviškų dievų bend
rybę. Yra patėmyta, jog 
su kunigaikščių-carų atsira
dimu ant žemės ir vienas 
dangaus gyventojų lieka vy
riausiu dievu. Pas įvairių- 
įvairiausias tautas ir kiltis 
vyriausiu dievu likdavo 
griausmo ir žaibo valdonas. 
Graikų Zeusas (Dzeus), ry
miečių Jupiteris (Jupiter), 
germanų Toras — netik vy
riausi dievai, bet jie kartu 
ir griausmo bei žaibo valdo
nai. Net žydų Jehva labai 

2 tankiai pasirodo kaipo 
griausmo ir žaibo dievas. 

npra'-iJehva tai Paveda per dan- 
kainuoia orarykštę („As padedu

_ 2^ j orarykštę mano debesvj...

VALGO ŠUNIS IR KATES. 
Vilkmergė.

Ne geresnis padėjimas ir 
tame mieste. Arklienos sva
ras 85 kap. Turtingesnieji 
vartoja katieną ir žiurkieną 
(?). Buvo rekvizicija ark
lių ir kiaulių. Daug kaimų 
buvo iškratyta, bet vokiečiai 
juose nieko nerado, kaip tik 
gaujas šunų, kurių kaž-kol 
čia labai daug priviso. Tai
pogi, kaip ir Rokiškyje, čia 
labai prasiplatino užkrečia
mosios ligos. Visi vyrai pa
imti prie darbų. Vokiečių 
markė daėjo iki 66 kap. Po
licija mieste sudaryta iš vie
tinių lietuvių.

MINTAUJOJE SUŠAUDĖ
20 ŽMONIŲ.

„Birževije Viedomosti” 
rašo, kad nuo pradžios šių 
metų sušaudyta apie 20 
žmonių, intariamų šnipinė
jime, kad norėjo pereiti pas 
rusus. Daug intariamų šni
pinėjime tebelaikoma kalė
jime; jie bus teisiami lauko 
teismo.

MAIŠTAS UKMERGĖJ.
"Birž. Viedom.” korespon

dentas praneša iš Dvinsko, 
kad šiomis dienomis Uk
mergėj kilęs maištas. Žmo
nių minia, išdaužiusi kelias 
krautuves, prisiartino prie 
komendanto namu ir parei
kalavo duonos. Išėjęs į bal

koną. komendantas paaiški
no, kad kol kas jo žinyboje 
duonos sandėlių nėra. Ka
la minia pradėjo svaidyt į 
komendantą akmenimis, jis 
pasišalino ir, per savo valdi
ninką pareikalavo, kad mi
nia išsiskirstytų. Maištinin
kai nepaklausė; buvo pa
šaukti kareiviai, kurie kelis 
kartus šovė į minią. Esama 
užmuštų ir sužeistų.

i

ORLAIVIŲ STOTIS 
RADVYLIšKIJE.

Radvyliškin, kur yra įtai
syta orlaivių stotis, atga
benta nesenai daug naujų 
aeroplanų. Taipgi padidin
ta zepelinų stotis Kaune ir 
Liepojuje.

REIKALAUJA. KAI) PO
LICIJA BUTŲ PAIM

TA KARĖN.
Jau nekartą Durnoje buvo 

nurodinėjama, kad visus po- 
licistus reik kariumenėn im
ti. Prisiminta ir šį kartą. 
Ats. Kalininas, kalbėjusis 
valstiečių vardu, pasakė: 
"Vyriausybė rūpinasi tik 
savo gerove, o ne žmonių. 
Tuo metu, kai šalis ant tė
vynės aukuro deda visą sa
vo gerybę ir gyvybę, vidaus 
reikalų ministerija negali 
paaukauti net niekam da
bar nebereikalingų policijos 
sargybų, 
ma butų 
daugelio 
Policija 
žmones, 
kad vyriausybė nesąžinin
gai dirba tėvynės gynimo 
darbą.” žodžiai teisingi, 
bet gaila, kad panašus žmo
nės tik žodžiais ir pasiten
kina, o žodžių nevidas te
klauso. "N. L.”

Iš policijos gali- 
sudaryti galingą 

tūkstančių armiją, 
dabar tik erzina 
nes aiškiai rodo,

Nesenai atvyko Petrogra- 
dan iš Liepojaus p. B., ku
riai š.m. sausio mėn. pra
džioje vokiečiai leido va
žiuoti Rusijon kartu su mo- 
tina-invalide. Kaip ji pa
sakoja, gyventi Liepojuj ga
na sunku, 
skirti nuo 
brangumas 
Užėmę Liepojų, vokiečiai ra
do didelius miltų sandėlius 
(Berento malūne), benzino, 
gyvo sidabro, bet tuojaus 
buvo viskas rekvizuota ir 
išvežta Vokietijon. Dabar 
valgomųjų produktų atve
žama iš Vokietijos, tik jie 
labai brangus. Kaip ir visoj 
Vokietijoj įvesta, taip vadi
namoji, „lapelių sistema,” 
Vienam žmogui per parą 
leidžiama pirkti ne daugiau 
kaip pusę svaro duonos. 
Sausio mėn. pradžioje juo
dos duonos svaras kainavo 
12 kap., baltos —

i jautienos svaras _____ „„
* nprifuAni^ ^US’ ^a(^a užminiu de-
|kap„ bet mėsos nevisuomet dangaus tai pasi.

rodys orarykštė,” — B. IX. 
13, 14); tai jis pasirodo kal
bančiu (griaustančiu debe- 
syj), kaipo ugnis (žaibas) 
ant kalno (”Ve, aš ateisiu 
pas tave tankiuose debesyse, 
kad žmonės girdėtų, kaip aš 
kalbėsiu su tavim...” „Sina- 
jo gi kalnas visas ruko nuo 
to, jog Jehva nužengė ant 
jo ugnyj... ir visas kalnas 
smarkiai drebėjo.” — Iš. 
XIX. 9.18); tai jis stačiai 
būdavo griausmu („Visi 
žmonės matė griausmą ir 
liepsną.” Iš. XX. 18), ir t.t. 

Panašiai ir vyriausias lie
tuvių dievas buvo griausmo 
ir žaibo valdonu.— Tai Per
kūnas. Nors Perkūnas at
sirado iš Saulės,*) nors jis iš 
pradžių buvo moteria (die
ve), o paskui pusiau moteria 
— pusiau vyriškiu,— bet 
visgi vėlesniųjų laikų Per
kūnas, kaipo tikrasis vyriš
kių globėjas, kaipo griaus
mo ir žaibo valdonas, liko 
vyriausiu dievu.

Dievai 
kiai įgyja 
bių, nuo 
nuo savo 
dievų, nuo savo santikių su 
žmonėmis. Germanų-krikš- 
čionių dievas liko Gottu, tai 
yra, geruoju. Rymiečių 
griausmo ir žaibo valdonas 
vadinosi Jupiteriu (Diu-pi- 
ter), t. y. dievu-tėvu. Vy
riausias graikų dievas sta
čiai vadinosi Dzeus, t. y. die
vas (dzūkiškai dzievas) **). 
Net pats žodis „dievas” 
(lot. deus, graik. — theos, 
sanskr. — devas ir t.t.) la
bai artimas žodžiui „tėvas.” 
Toliau, mes matom, kaip žo
džiai „augščiausias,” "visa
galis,” „amžinas” ir kiti lie
ka krikščioniško dievo var
dais.

Gal šis dalykas duos mum 
suprasti, ką reiškia žodis 
"perkūnas.”

Aistiškų tautų Perkūnui 
pilnai atsako slaviškų tautų 
Perun’as. Perun’as pas sla
vus irgi griausmo ir žaibo 
valdonas, irgi kadaisi buvu- 
sis jų vyriausias dievas. 
Vienok, nei aistiškose nei 
slaviškose kalbose mes ne
randam išaiškinimo, ką reiš
kia žodis „perkūnas” (”pe- 
runas”) arba jo dalįs. Bet 
mes žinom, jog tose vietose, 
kur dabar gyvena aistiškos 
ir slaviškos tautos, seniau 
išdalies gyveno suomiškos 
šakos kiltis. Be to, taip ai
sčiai, taip slavai nuo seniau
sių laikų nuolat susidurdavo 
ir dabar susiduria su suo
miškomis 
mis. Jei 
sim, jog 
suomiškų 
dėjo prie aistiškų ir slaviškų 
tautų atsiradimo, tai nebus

Gyventojai at- 
viso pasaulio; 

neapsakomas.

Šiam dalykui artimi lietuvių 
„per” ir "par,” lotinų „per,” 
rusų „pere” (per), ”pered” 
(priešakys) ir ”pra” (pro). 
Jau mes matom, kaip ”p-b” 
pereidavo į „v.” Vėl visą 
žodžių eilę: "varė” (lopariš- 
kai)—kalnas; "vaara” (suo
miškai) — kalnas; ”vara” 
(rendiškai) — augštumas, 
viršus, tvirtovė ant viršūnės 
(augštai); 
kiškai) — tvirtovė;
(vengriškai) — pilis, tvirto
vė, miestas; ”vara” (suom.) 
— ruimas, 'vieta, tvirtovė; 
„vare” (estoniškai)— kupe- 
boltun, v’jun ir t. t. Bet 
ką ji reiškia, neapsiimu tvir
tinti. Gal su ta galūne gi- 
miniuojas ir lotiniškas žo
dis "unus" (liet, vienas, vo
kiškai ein, greikiškai heis ir 
t.t.), o gal estoniškas — ju- 
mae (dievas, kulbė). Vie
nok, pastarasis dalykas ne- 
taip svarbus. 
L XII. 1915

kap., bet mėsos nevisuomet 
būna; cukraus nekurį laiką 

į visai nebuvo, dabar yra ir 
nebrangus.

Krasos nebėr; susirašinė
ti su kitomis užimtomis vie
tomis negalima. Vienok lai- 

; škai, ypač pinigai, iš Rusijos 
ir kitų šalių gaunami regu
liariai per ispanų konsuli. 
Per ispanų konsulį galima 
rašyti Rusijon laiškus, bet 
tik išimtinuose atsitikimuo
se. Iš miesto išvažiuoti gy
ventojams beveik nėkuomet 
neleidžiama.

Juodo darbo nesunku gau
ti, nes kai Kurie fabrikai te
bedirba : pavyzdžiui, Beke- 
rio fabrikas dirba dabar šo
vinius. Labai vargingas 
padėjimas vidurinio luomo 
žmonių: įvairių kontorų 
'’.arnautojų, pasilikusių rusų 
valdininkų ir k. Jie nesu- 

I randa jokio sau tinkamo 
darbo, ir dauguma jų ba
dauja.

Vokiečių valdininkai ir 
kareiviai, kurių Liepojuj 

■gana daug, elgiasi su vietos 
j gyventojais labai manda
giai; vienok laiks po laiko 
pasirodo visoki "paliepi
mai,” kas drįsta tų paliepi
mų nepildyti, tą laukia sun
ki bausmė. Pavyzdžiui, bu
vo pagarsinta klodžių rekvi
zicija; vienas pirklys kelias 
klodes paslėpė, už ką jam te
ko apie keturis mėnesius pa
tupėti kalėjime.

Vokiečiai neapkenčia vi-j 
sa, kas rusiška: visos iška
bos, rašytos rusų kalba, už
teptos: mokiniams drau
džiama nešioti diržus ir au
kštas apikakles, kad ir au-. 
minti rusų formos. Ati-' 
dengta viena gimnazija, ku-l 
rioje viskas mokinama vo-1 
kiečių kalba.

Kuone kiekvienoje kertė
je atsidarė kavinės, kuriose 
galima gauti alaus, degti
nės, biljardu lošti. Daugybė 
„pusinteligenčių,” kurios ne
gali gauti jokio darbo, skęs
ta paleistuvybės baloje. P 
B. sako, kad tokio ištvirki
mo Liepojuj ji dar nėkuo
met nematė.

Užėmus Liepojų, vokiečiai 
pareikalavo, kad miestas už
mokėtų 5 milijonus rublių 
kontribucijos. Reikalauja
mą sumą užmokėjo pirkliai- 
didžturčiai, kurie už tai ga
vo teisę išleisti bonų 5 mil. 
rub. Bonos dabar vartoja
mos greta rusų rubliaus ir 
vokiečių markės.

Miesto valdyba sena, į ku
rią įneina kuone vieni vo
kiečiai. Tramvajai mieste 
eina. Su Klaipėda Liepojus 
suvienyta gelžkeliu.

„N. L.”

I

"Draugui” pavirtus dien
raščiu, matyt, pritruko re
daktorių, nes ant pusės colio 
didumo žinutės užvožia tri
jų colių antgalvį.

Samson.

I

i

I

i

savo vardus tari' 
nuo savo vpaty- 

savo priedermių, 
stovio tarp kitų

kiltimis ir tauto- 
dar mes atsimin- 
nemaža buvusių 
kilčių ainių prisi-

*) Ir Žydiškas Perkūnas Jehva. 
tankiai pasitaiko, kaipo Saulės dievas.

**) Pas rusus buvo Div’as.

nieko stebėtino, jei mes pra
dėsim jieškoti perkūno už- 
vardymo pradžios tarp tų 
kilčių ir tautų. Tenai jieš- 
kodami, mes nedarom nieko 
nesąmoningo, nes daugelis 
geografiškų ir kitų užvardi- 
mų pilnai išaiškinami esto- 
niškais, ostiakiškais, lupari- 
škais, bulgariškais ir k. žo
džiais.

Perkūnas buvo vyriausis 
dievų, gyvenančių augštai. 
Pas ostiakus (ir suomie- 
čius) randam žodį ”perg,” 
kas reiškia ”augštai.” Šis 
žodis nesvetimas ir ariš- 
koms tautoms. Kimoriškai 
kaina — ”perch,” o vokiškai 
— ”Berg.” Pas rusus ran
dam žodžius "vierch” ir 
„vieršina,” ką pilnai atsako 
lietuvių „viršus” ir "viršū
nė.” Ir išeina, jog Perkū
nas buvo augštai, ant kalno 
gyvenantis, kaip ir žydų 
Jehva.

Ir taip, Perkūnui pilnai 
atsako „viršunas,” o Peru- 
nui — „Verchun.”

Pas slavus žodyj „Reni
nas” mes nematom raidės 
„k.” Jos nematom ir įvairių 
kalbų daugelvj: „Par” (ost., 
suomajiet.)— viršui; ”par” 
(malabariškai) — kalnas, 
„perą” (Ma; suom.) — ga
las, kraštas; „peratvin 
(suom.) — berybinis, bėga-; 
linis; „perą” (ė-ė; ėst.) — 
paskutinis, likusis; „bier”; 
(ost., jenisejiškai) — toli, j 
Ir šis dalykas ne svetimas 
vardėse ir kituose žodžiuo-: 
se: Stankūnas, Baliunas, į 
seniūnas, vijūnas ir t.t. Ji j 
nesvetima ir slavams: eglinį 
ta. Tinka ir tuomet, jeigu 
gryžta raidė „g-k.” ”” _ " 
(ost. i— dideliai (gal nuo šio 
žodžio paeina ir lietuvių — _____________
„vargas” ir „vargyti,” „ver-jis tremont st., Room 323,' 
gas” ir ”vergyti”); ”vaary”! B0ST0}‘- MASS-
(koreliečiai)— skala; ”var-Į 
roche” (taiginiškai)— augš
tai.

Ir taip, pirmoji "Perkuno- 
Peruno” pusė mums aiški. 
Perkunas-Perunas— tai vy
riausias, augščiausias, aug
štai gyvenantis dievas. *)

Antroji žodžio pusė (’un’) 
netaip aiški. Ji gana tan
kiai pasitaiko lietviškose pa- 
ariškoms kalboms: "bara” ■ -•— 
(indostaniškai) — didelis.! ^davi

*) Gal šiuo keliu galima išaiškinti j gi turime farmų ir su visais įrankiais 
ir žodžio ”vyras” atsiradimą. Kada ' mašinomis, gyvuliais ir gatavu biz- 
vyriškiai liko vyresniąją lyčia, tai jie niu. Daugiausia farmų turime Bos- 
ir vadinosi augštesniai, tai yra, vy-|tono» Lowellio ir Worcesterio apielin- 
rais. Bent žodžių "vyras” (lotiniš-; ^ėse, kur farmeris lengvai gali par
kai—vir), "vyriškis” "vyresnis” ša-1 duoti visokius produktus ir gauti ge- 
knis bendra su šakne "pery” (perch,! r3 užmokestį. Norėdami (tožinoti 
par, per, varg, virš, verš). A. ŽVINGILAS,

i
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”warownia„(len-
va r

Z. Ang.

Kada persišaldai
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Richter lo 

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekus© arba 
stačiai nuo

F. AD. RICMTER & CO.
4-80 Wasbin?tOQ Street, New York. N. Y

Turėk Savo Namą!
Kam mokėt brangias randas namų 

| savininkams, kada už tuos pinigus 
gali nusipirkt savo namą. PER PA- 

; SKUTIMUS DU METU MES PAR
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAMS, 
apie už pusę milijono dolerių vertės, 

I ir jie visi užganėdinti
Dabar mes turime daugybę gerą 

namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų, 
j Tik biskį įmokėk ir turi savo namą! 
| Mes parupinam taipgi pirmą ir 
: antrą paskolą, duodame statymams 
j (construction) paskolą ant lengvų iš
lygų ir žemo nuošimčio.

Vovnrc” Musų patarimas dykai. Kalbame 
valgis lietuviškai.

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

?>,

I

Mes turime daugybę farmų 
. t---- L/imo. Didelių ir mažų su iš-
| dirbta žeme, triobomis ir sodais. Taip-

APTIEKA
; ; Teisingiausia ir Geriausia ; 
I I Sutaisom Receptus su di- ’ 
J džiausią atyda, nežiūrint ar iš, 
’; Lietuvos atvežti ar amerikonišku ; 
’ I Gyduolių galite gauti, kokias tik 1 
T' pasaulije vartoja, taipgi visados į 

randasi lietuvis aptiekorius.
Galite reikalaut ir per laiškus, j 

o mes per ekspresą gyduoles at- įd
s - - - —.. siusime.

į EDVARD DALY, Savininkas 
B i .. .............. ..

18 Broadway, So. Boston. j
Galite reikalaut ir per laiikua, 

o mes per ekspresą gyduoles at- ? 
$ siųsim. 3
r mot r t r rrrrrroton

TIKTAI $2.50!

NAUDOKIS NEPAPRASTA PROGA
Tiktai neilgam laikui. Musų gra

žus Gramofonas, kuris savo geruma 
prilygsta 30 dol. vertėm, grajina vi
sokius rekordus, įvairaus brangumo, 
lėšuoja tiktai

C9 CA Du rekordai AVifIIf U. D V ir 300 adatėlių!/ I KAI
Prisiųskit mums vieną dolerį stam- 

pomis ir mes pasiųsim Jums musų 
muzikos mašiną. Likusius užmokė
sit atsiėmę ir apžiūrėję pirkinį. 
PRINCE JEWELRY CO., Dept. 111.

1528 Minford Pl. New York City.

Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik
rodis šrubeliu 
užsukamas, vy
riško didumo, 
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
ant 20 metų au
ksuotas su iš- 
Labai teisingas, 

ypatingai gelžkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tkras laikas žinoti. Gvarantuotaa 
ant 20 metų. Ypatingas pasiūlysi
mas. Mes išsiųsime ši laikrodėli ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(23) 
EXCELSIOR WATCH CO.

S*06 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.

ORAS ANT

FARMŲ
VISUOMET

t

TYRAS IR

SVEIKAS

GYVENIMUI.

FARMOS MASS. VALSTIJOJE.

plačiau apie Mass. valstijos farmas, 
rašykit tuojaus, o mes prisiųsim far
mų surašą.

Mes taipgi parduodam namus So. 
Bostone ir apielinkėse. Turim namų 
su mažu įmokėjimu, o dideliu uždar
biu.

Su virš-minėtais reikalais ateikit 
ar rašykit šiuo adresu:

Valstija

26 Broadway, S. Boston, Mass.

gančiu. lietuviškai 
tere pasaulye. Ai 
žinotų, kaipo teisingą 
kad žinotų kas aš esu — B 
esu padaręs praeityje ir ka*Y< 
kilnų darbą, kurį aš dabar veiklu, 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studijiyau ir tirinčjau tas se» 
nas, chroniška*, giliai įsivedusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. Al noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo nega’es man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

vyru ir mo-
e mane 

redart — 
u—ka aš 

ie pra
mano

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Ne virinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hetnoroidai). 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mes taip-gi norime -Tums pasakyti apie musu 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkiu 
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopija tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. .Ji yra 
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų sval- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šita dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašyta ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šita brangu vadą j svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negales gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l. hoi—aos n. su> Avė., chicgo.iii..u.s.A.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir No.............
Miestas ................. ®
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11 rito
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Raudonos skardines iš
rodo, kaip šis paveiks 
lėlis parodo.

Suite 419. 420 ir 421,

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

VOKIEČIAI NETEKO 
JAU 29 ZEPPEL1NŲ.
Pereitoj savaitėj, 2 gegti-

Prince
Įima gaut 
skardinėse ir kre
pšely) už 5c. 19c 
ir augšėiau.

Albert ga- 
visur.

t

160 |

S. Vitaitis, J. B. Smelstorius 
ir kriaučių organizatorius 
M. Dusevičius.

VAKARAI dabar labai madoj, be* Kas iš tų 
vakarų, jeigu tenai nėra 
Džian Bambos?

Lankykitės vakarmėn mo
kyklon. kuri būva pėtnyčios 
vakarais socialistų svetai
nėje. Mokinama anglų kal
bos ir rašybos, taipgi ir pi-

Turi skoni, kuris skiriasi nuo visų kitų pypkei tabakų, 
kokį kada rukėt. Užpatentuotas sutaisymo būdas pra
šalina burnos sutinimą bei persimą. Jums patiks Prince 
Albert geriau negu kiti, nes tai geras ir užganėdinantis; 
nes galite rūkyt be perstojimo ir nejaučiat liežuvio per
simo nei nesugadina burnoj skonį. Pirk Prince Albert 
tabaką tuojaus ir patirk pats, kad tai. ką mes sakome, 
yra faktu. Visose Suvienytose Valstijose nėra geresnio 
rūkymui tabako. Ir jeigu visi pripažino jį geru, jus irgi 
neapsiriksite pirkę.
Prince Albert tabakas tinka ir cigaretams vynioti ir į 
pypkę.

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS.

>-,»<!
Telefonas Dickir.son 3995 M-

Iš kares lauko.

Rubsiuviai organizuojasi. 
Per didįjį rubsiuvių strei

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

aptieka

dideli šu- 
Pasisku- 

tik trum- 
(21)

So. Boston.

Lietuvių Muzikantų Susirinkimas.
Įvyks 10 d. gegužės, 1910 m. sve

tainėje po nr. 339 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.. prasidedant nuo 8 vai. 
vakare.

Susirinkite visi. Reikalas apsvar
styt kaslink važiavimo Worcesterin 
2 4 d. gegužės (May>.

S. Rimkus, sek r.

geriausiai už visus!

Tel. Richmond 311.

Dr Wm. A. Green
259 HANOVER STREET, 

BOSTON, MASS.
Gydo visokias moterų ir vyrų ligas. 

Mano speeijališkumas, tai gydymas 
užsisenėjusių ljgų.

Visokis patarimas dykai.

X EP APR AST AS X UPIG1X1M AS.
Saldainiai, krajavos cukerkos, kur 

buvo 20c. svaras, dabar 12c.
Merginoms Ice Cream’as už dyką, 

vyrams cigarai dykai. Du 
nes vižlai tik už 1 centą, 
binkite, nes toks pigumas 
du laiku.

P. VAREIKA,
317 W. Broadvay,

Telephone: Back Bay 4200
DAKTARAS

i? Fr, Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKIMIS.

Vyno ir Cigarų.
(j Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

1304 ir 25S D Streets 
!j. SO BOSTON, MJSS.

ie
ik-

Lieiuviszkas iMj M ziseiBa
•j Parrot n ter Si 
Sosto s, Mass

7..sakias ilgas gy 
‘ au pasekto - js 
gsia*. Ateikit t:r 
s o k pas mane i 
trapais į virš<į 
nekis. į apt’eKj 
jeano 'urve ba- 
cs arba ,-fona
■tok o aTesi ■

Ofiso valandos
A no 9 f; 1 i ry 
aao 1 : ai 2 ir ė
* vakare.

Ei. Vyrai. Visi l’as

VUDE IKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją,

T ’7Vj
a*!

jų. kad publikoj padarė vi- 
sugiliausį Įspūdį. Taipgi 
deklamavo Višniauskų ma
žas (bet didelis humoristas) 

."Charlis” ir kiti. Tabakas kurį

B. S- Stone, Oph. D. į|
Akiu

jį*

ĄįgĮrStej Specijalistas.
b! i10 m. So. Bostone.

399 Broadvvav,
SO. BOSTON, MASS. jg -

Tel.: 2787-J.lik

Dr. David W Rose n ii'
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, < 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7 
8 vakare.

HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

I Dr. Ignotas Stankus, p 
1210 S. Broad St. Philadelphia,Pa.j

Nuo 9 iki 11 rito 
ofiso valandos ., 2

ĄA •’ ~

711 NEDELIOMIS •• 91 .. 4 popiet.

•c

«IIii
j

$
419 BOYLSTON STR.

Suite 419. 420 ir 421,
;(į Netoli didžiojo miesto knvgvno, 
f BOSTON, MASS.

ji visokios rųšies Alaus. Degtinės
11 a* F’lrrnni

I
I
I
I

lin, bet pati likosi automo- 
biliaus užgauta ir sužeista.

I 
I

užkietėjimas, skilvio 

Nevirškinimas, sios kepenis ir toki 
simptomai, kaip lie

žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

SEVERA’SBalsam of Life
(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti 
ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa. Jisai yra atstataneios vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligoni ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką.

Pilvo Skaudėjimas.
parai? mums: “Mano pat, tnrijo pi)To akandėjima. Pa
imlia jai Severo* Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo.“

Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaistų ir butinai reikalaukite, kad 
duotų Jums tai. ko Jus reikalaujate. Aptiekos pardavi-ėja Severos Vaistus. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog iš musų. _____

W. F. SEVERĄ C0M Cedar Rcpids, Iowa

y bernausiąs rusis -:a:-amerikoniška.- 
įr Gydvtojas Bostone

| Dr. B. L. BEPNARD
* 195 Dorchester st.. So. Boston 
i Musu specijališkumas yra pri-
* vatiškos moterų ir vyrų ligos.
X Priėmimo valandos: nuo 1 iki 3 LC 

ir nuo 6 iki 7 vakare.
Telefonas So. Boston 864. =

f f. MATHUS Į
Geriausias Lietuvio *

J SALONAS IR RESTAURACIJA, t 
X Sveiki geriausios rųšies gėrimai t 
■r ir užkandžiai. Patarnavimas prie- J 
_L lankus. *
~ Parankiausia Lietuviška užeiga. + 
| J. MATHUS J 
į ■ 342 Broadway, So. Boston. Mass. ♦

-CLLiėig-l ? .I3W

I

i

I

žės naktį, vokiečių zeppeli- ką anais metais buvo susior- 
nai vėl buvo nulėkę Angli- ganizavę visi Bostono rub- 
jon ir metė tenai daugiau 
kaip 100 bombų. Šį sykį už
puolikai apsuko 300 mylių 
plotą ir pasiekė net Škotiją. 
Užpuolimo pasekmėj 6 vy
rai ir 8 moteris buvo užmuš
ta, o 19 vyrų ir 3 mot, sužei
sta. Iš viso nukentėjo 36 
žmonės. Anglai vieną zep- 
peliną pašovė ir tas grįžda
mas netoli Norvegijos įpuo
lė į jūres. Norvegai jį išvil
ko ir 18 vokiečių internavo. 
Anglija pasklbė, kad Vokie
tija išviso neteko jau 29 zep- 
pelinų. — ‘

FRANCUZAI ATAKUOJA 
VOKIEČIUS PRIE 

VERDUNO.
Didelės franeuzų spėkos 

atakavo vokiečių pozicijas 
ant vakarinio Meuse upės 
kranto, bet po atkaklaus 
mūšio buvo atremtos. Apie 
tai praneša pats Paryžius. 
Berlynas gi praneša, kad 
franeuzai ėjo atakomis ir 
ant kito upės kranto, bet 
buvo sulaikyti.

Į šiaurę nuo "Negyvo
Žmogaus” kalno francu- daug 
zams ataka vienok pasisekė, darbo. 
Jie paėmė vokiečių apkasus 
ir 53 belaisvius.

Cumieres šiaurėje fran
euzai paėmė daugiau vokie
čių apkasų ir 30 belaisvių.

Visa tai atsitiko pereitoj 
nedėlioj.

Prie draugijos prisirašė, lietvstės tiesų, 
rodos, 25 naujos narės. -----------

O. K. Bostono ir apiclinkės lietu- 
---------- vių žiniai.

M. Andriušiutė areštavo šiuomi pranešame Bosto- 
J. Bukantį, vedusį vyrą, ku-jno ir apielinkės lietuvių 
ris buk tai norėjęs ją išgė- draugystėms ir kuopoms, 
dyt. Jis gavo 2 mėn. kalėji-jkad bendromis spėkomis L. 
mo, bet apeliavo. S.S.-gos 60. 67 ir 71 kuopų

---------- likosi surengtas 17-tai die- 
Gegužės 8 d. VVashington nai birželio (June) piknikas 

gatvėj. Bostono priemiestyj Colonial Grove Charles Ri- 
Quincy, kad išgelbėjus 4 me- ver paupyj. Dėlto meldžia- 
tų vaiką nuo automobiliaus, me draugijų ir kuopų, kad 
praeinanti moteris puolėsi tą dieną savo išvažiavimų 
prie vaiko ir numetė jį ša- nerengtų. N. Januška.

■ _—.-—_ ...^ Bostono rub
siuviai ir ačiū gerai organi
zacijai streikas buvo laimė
tas. Rodėsi, kad rubsiuviai, 
pamatę tokią naudą organi
zacijoj, dabar jau ir laikysis 
vienybėj. Bet kur tau! 
Kaip tik pradėjo.dirbti, pra
dėjo geriau uždirbti, tuo* 
jaus ir užmiršo apie organi
zaciją. Prie unijos pasiliko 

■visai nedaug. Prie to da 
buvo nepasitenkinimas se
nąją United Garment Wor- 
kers unija dėl jos atžagarei- 
viškumo.

Bet dabar išėjo ant scenos 
nauja, pažangesnė unija — 
tai Amalgamated Clothing. 
Workers of America. Ir 
dabar ši unija pradeda or
ganizuoti kriaučius po savo 
vėliava. Ji veikia visuose 
rubsiuvystės centruose, tai
gi ir Bostone. Tarp So. Bo
stono lietuvių darbuojasi 
organizatorius M. Dusevi- 
čia. Pereitos pėtnyčios va
kare lietuvių salėj buvo su
šauktas didelis kriaučių mi
tingas. Buvo paskelbta, kad 
bus ir prakalbos, bet pra
kalboms neliko laiko, nes 

buvo organizacijos 
Susiorganizavę rub

siuviai turėjo išrinkti nau
ją valdybą arba komitetą. 
Sulyg organizatoriaus pra
nešimo, organizavimas eina 
gerai. Lietuvių esą prisira
šiusių prie unijos apie 100.

Nutarta laikyt susirinki
mus kožną pėtnyčios vakarą 
lietuvių salei (kampas E ir 
Silver gatvių). Taip-pat i 
nutarta nusiųsti rezoliuciją 
kriaučių suvažiavimui, ku- • 
ris prasidėjo 8 gegužės Ro- 
chestervje, N. Y., reikalau- 

•iant. kad unija išleistų lie
tuviams rubsiuviams tam ti
krą laikraštį (organą).

Ateinančioj pėtnyčioj, 12 
gegužės, organizatorius sa
kėsi turėsiąs jau daug žinių 
iš suvažiavimo. Geistina, 
kad vietos lietuviai rubsiu
viai visi susirinktų.

Unijis
i

Rengia didelę parodą.
Bostono patriotai, agituo

janti už apsiginklavimą 27 
dienai gegužės rengia didelę 
parodą. Tą parodą rengia 
biznieriai ir kniubai. Jie už
kvietė parodoj dalyvauti 
vaikėzus ir moteris. Vaikė
zai gal priimti jų užkvieti- 
mą. bet tik ne moteris, ku
rios gimdo sūnūs ne sker
dyklai. bet gyvenimui, o juk 
ginklai reikalingi tik žmo
nių skerdimui.

MŪŠIAI APIE NARUČIŲ 
EŽERĄ.

Apie Naručių ežerą mū
šiai nesiliauja. Beveik nė
ra tos dienos ir nakties, kad 
nepadarytų užpuolimo tai 
rusai, tai vokiečiai. Bet vis- 
viena katra pusė neitų ata
komis, užpulti atakas vis 
atremia. Kaimų ir viensė
džių toj apielinkėj jau nebe
liko.

ITALAI PAĖMĖ AISTRŲ 
POZICIJAS.

Aviasko kalnuose italų 
pėstininkai, perėję sunkias 
gamtos vietas ir apgalėję 
austrų atspirtį, paėmė stip
rias jų pozicijas 3,000 pėdų 
augščiau jūrių paviršiaus. 
Kartu su tomis pozicijomis 
italams pasisekę paimti 52 
belaisvių. 2 kulkasvaidžiu ir 
nemaža kitokių ginklų.

DARBO BIURŲ SUVA
ŽIAVIMAS UŽDRAUS

TAS.
Balandžio mėnesyje Ru

sijoj turėjo būti visų darbo 
biurų atstovų suvažiavimas. 
Dažnai juk kalbama ir rašo
ma, kad vienoj vietoj darbi-i 
ninku yra perdaug, kitur 
suvis nėra; manoma juk 
priverstinai dėl darbininkų i 
stokos pebėgėlius i darbus: 
imti. Visa tai tik darbo biu-1 
ro suvažiavimas butų galė
jęs išrišti, bet suvažiavimo 
neleido Maskvos vyresnybė. 
Matoma, ji nenori, kad šaly 
butų tvarka.

PASKANDINO ANGLŲ 
TRANSPORTĄ SU 

KAREIVIAIS.
Graikojs laikraščiuose pa

sirodė žinia, kad netoli Sa- 
lonikos pereitoj sąvaitėj 
priešo submarinas paskan
dino didelį anglų laivą, ku
ris vežė kareivius. Visi ka
reiviai žuvo.

KUT-EL-AMAROJ TUR
KAI RADO $5,000,000.

Turkai sakosi radę Kut- 
el-Amaroj labai daug anglų 
da nesunanudotų gerybių ir 
$5,000,000 grynų aukso pini
gų gen. Townsendo kasoje. 
Apie tai, kad turkai paėmė 
čia apie 10,000 anglų, buvo 
jau pirma rašyta.

"Laisvės” Choro Vakarienė.
Subatoj, 6 d. geg. vakar 

Cambridge’uj, salėje po nr. 
40 Prospect avė. buvo Lais
vės Choro surengta vakarie
nė. Svečių buvo apie 300. 
Vakarienė buvo puiki ir sve
čiai likosi pilnai užganėdin
ti. Po vakarienės buvo Lai
svės Choro dainos ir šokiai.

Vakarėlis visais atžvil
giais pilnai nusisekė. O. K.

CHICAGO, ILL.
METINIS DIDELIS 

PIKNIKAS
Liet. N. Kliubo, atsibus 

Nedėlioj, 4 d. Birželio-June,, 
Geo. Chesnausko darže, Lv- 

jons, III. 7" ‘
tlingiausia atsilankyti

; suomenę, senus 
praleisti puikiai laiką

■šviežio oro.
Kviečia

I\riekiame ko skai- 
vi- 

ir jaunus 
ant 

(31) 
Komitetas.

“Ų
Gegužės 4 d. Merrimac 

apėję rado prigėrusio jau
no, gerai pasirėdžiusio žmo
gaus lavoną. Vyras yra apie 
35 metų amžiaus, 5 pėdų, 5 £ 
colių augščio. sveria 160 Į 
svarų. Apart I.W.W. knyp-; 
kučio antlope. prie jo neat-1 :- 
rasta jokio ženklo, kuris liu- r 
dytų apie jo vardą ir gyve- i | 
nimo vietą. Spėjama, kad ■ | 
turėjo atplaukt vandeniu || 
nuo Lawrence’o. Koroneris į 
sako, kad prigėręs prieš 6 | 
savaites. į|

'I 
Didelis viešas kriaučių susi- t 

rinkimas.
Nedėlioję, 14 gegužės Lie- į 

tuvių svetainėje po pietų bus .y 
visuotinas Bostono lietuvių į 
rubsiuvių viešas susirinki- į 
mas su prakalbomis. Kalbės h • T _ _ 1 __ ?__ •

! 'G' 
į

i 
?

Moterų Kliubo prakalbos.
Aną nedėldieni Bostono 

Į Lietuvių Gaspadinių Kliu- 
ibui surengus prakalbas ir 
pakvietus už kalbėtoji kun. 

į Kemešį, kad kalbėtojas pa- 
sižiurėjo i L. G. Kliubo kon- 
stituciją ir ten pamatė už- 

, reiškimą, jog “Kliubas savo 
'narių nei tikėjimiškų nei 
politiškų pažiūrų nevaržo,“ 
matomai draugiją paskaitęs 
bedieviška, išniekino ją ir 

katalikei nelie- 
Tas moterų or- 
buvo skaudžiu 
rodėsi, kad je-

I 
jokiai gerai 
pė rašyties. 
ganizacijai 
smugiu, nes 
zuitiška ranka pasėta drau
gijoje neapykanta pridigsir 
išduos savo nuodingus vai
sius. Taip bent galėjo ma
nyt minėtas draugijos ar
dytojas. Tečiaus pasirodė 
visai kas kita. Nežiūrint 
kad L. G. Kliubas susideda 
beveik vien iš katalikių mo- 
ru, tos parodė, kad nuolan
kiai lenkti sprandą prieš ku
nigą jos jau skaito sau pa- 
sižeminimu.

Gegužės 7 d. vakare su
rengė vėl prakalbas, kurios 
turėjo reikšt protestą prieš 
kunigo Kemėšio jėzuitišką 
politiką. Žmonių prisirinko 
nilnutukė Lietuvių svetainė. 
Berods, atsirado ir kunigo 
vergų, kurie tuojaus pradė- 
io kelti betvarkę, bet gaspa- 
dinės be ceremonijos tuos 
svečius ”iš savo namų” iš
prašė lauk ir prakalbos ge
rai pavyko. Kalbėjo S. Vi
taitis, M. Dusevičius ir J. B 
Smelstorius. Dainavo ma
žu mergaičių ir vaikučių Ga
bijos choras, diriguojan' 
iaunam Liutkevičių sunui 
Višniauskų Onutė puikiai 
taip gyvai ir jausmingai pa
deklamavo porą deklamaci-

E
E

J)?LEIDUS IR VYRAI—KYP KVAIT!

Ar Jus žinot, kad yra knyga garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” ir kitos tonės. Kas nori 
linKmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikaiauia knvgos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Daugiau juokų, negu saliune alaus

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

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus zalima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterj į 

relę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:]

“KELEIVIS”
28 Broadvvay, So. Boston, Mass
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Pranešimas.
“Keleivio’’ krasoje yra • 

laiškai Stanislovui Jokūbo 
niui. Jeigu greitu laiku ne
pasiims, grąžinsime atgal. 
J. Kristan, Charlestown, 
Mass. sugrįžo registruotas 
laiškas atgal, pasiimkit.

Moterų ”sufragisčių” pra
kalbos.

Nedėlios vakare, 14 geg. 
60 kp. svetainėje bus A. Mot. 
Progr. Susiv. 13 kp. sureng
tos prakalbos. Kalbės J. B. 
Smelstorius ir M. Dusevi- 
čius. Apart prakalbų bus 
daug įvairių pamarginimų.

Hyde Park, Mass.
Susirinkimas Lietuv. Ko

operacijos bus 14 gegužės, 
nuo 2:30 po pietų, Magnolia 
Hali. Visi lietuviai malonė
kit susirinkti, o ypatingai 
nariai, nes yra daug reika
lų. P. Morkelis, pirm.

Bagočiaus Paskaitos.
Liet. Socialistų svetainėje, 

11 gegužės bus paskaita te
moje: ”Pasaulio pardavimas 
velniui”. Nepraleiskite pro
gos, ateikit pasiklausyti, ką 
mokslas apie tai parodo.

Komisija.

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

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
N-:r, Reumatizmo $1.90. Nuo slinkimo pla-'k-r ir pleiskanų 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Krai>.’ Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Eobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų 21.00. 

Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo maž’. ms 25c. 

Gydanti mestis nuo puckų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir ckysčici r.uo niežų ir parkų $1.00

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduoles dėl suvali-inimo vidurių 50 c.

Gyduolė; nuo k< salio ir sunkaus kvėpa .-in o $1.00.
Gyduolės nuo vištakių (corr,s) 15, 20 ir 25c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstu <5 c.

Proėkos r-jo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 
Gumas nuo da-itų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejai.ka 25c. 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c 
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.09, $2.00 ir daugiau. 

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

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų 
jums sveikatų, kreipkitės pas mane, o aš užtikrina, 
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:

K. ŠIDLAUSKAS




