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Vokiečiai paėmė 100,000 rusų, 7 generolus ir 150 kanuolių. Rusai išplėšė Prusus
Lietuvoj prasideda dideli mūšiai: prie Augustavo rusai siunčia 300 tūkstančių daugiau kareivių. Vokiečių blokada apie 

Angliją prasidėjo ir paskandinta jau 6 laivai, tame skaičiuje vienas Amerikos. Sątalkininkai ketina uždaryt Vokietijos bloka
dą, pastatydami 7 tūkstančius minų. Anglų ir Francuzų laivynas sudaužė Dardanielių fortus.

Iš kares lauko.
Rusija baus savo paval
dinius nedalyvaujančius 

šioje karėje.

PAĖMĖ 100,000 RUSŲ 
NELAISVĖN.

Iš Berlyno į 
kad besitraukiant rusams iš 
Prūsų, vokiečiai išviso pa
ėmė nelaisvėn 100,000 caro 
kareivių ir 7 generolus. Be- 
to, paimta nemažiau, kaip 
150 kanuolių ir daugybę ki
tokių karės dalykų, kurie 
kol kas da nesuskaityti ir 
neapkainuoti. Dešimtoji 
rusų armija, kuri išstovėjo 
Mozurijos ežerų apskrityje

pradėjo sukti ratu, norėda
mi užeiti iš užpakalio ir at
kirsti kelią. Todėl šis spar-V **** K.'V* A kj*kj

pranešama, nas fouvo priverstas greitai

"Keleivio" bendradarbis 
iš Lietuvos rašo:

"šiomis dienomis išėjo ka_ ■ 
rėš ministerio įsakymas i 
kaip bus baudžiamos ypatos 
prasišalinusios į užsienį ir 
nedalyvaujančios šioje ka
rėje. Tie, kurie parvyks iš 
užsienio neturintieji 34 me
tų amžiaus ir turėję tarnaut 
kariumenėje, bus baudžiami
po sugrįžimo nuo 8 mėnesių, 
iki 1 metų ir 4 mėn. kalėji
mu; tie, kurie parvyks tu
rėdami daugiau kaip 34 me
tus amžiaus ir neatlikę savo 
tarnavimo, bus baudžiami 
•kalėjimu (v ispravitelnyja 
arestanskija otdielenija) 

' nuo DX> metų iki 2 su puse 
metų ir nustojimu visų tei
sių."

Platesnis laiškas tilps se
kančiame numeryje.

BAISUS RUSŲ DARBAI 
PRŪSŲ LIETUVOJ.

Iš Goldapės atėjo Berly
nan žinia apie pasibaisėti
nus rusų darbus Prūsų Lie
tuvoj. Bėgdami iš Prūsų 
caro kareiviai atsižymėję i 
tokiais žvėriškumais, kokių 
didžiausi barbarai karėse 
nedasileidžia. Viskas likosĮ 
išplėšta, išvogta ir išnešta, j 
Ko negalėta pasiimti, tas 
sudeginta, sulaužyta, sunai
kinta. Bažnyčiose išplėšti 
altoriai, išvogti kielikai ir 
kitokie brangesni daiktai. 
Langai išdaužyti, ant alto
rių priteršta. Kazokai už
puldinėjo moteris ir elgėsi 
su jomis taip, kaip kad spau
doje negalima nė pasakyti. 
Išeidami visur viską degino. 

| Gal būt, kad vokiečiai ir 
perdeda, bet negalima ir ______
užginčyt, kad taip negalėjo j užėmus stiprią poziciją, 
būt. Tame pranešime ma- “__ £__ 2 2

• tyt daug tečiaus ir neapv- Vo žygiui pasisekimą, vokie- 
g kantos. Daleiskime, rusų čiai parsitraukė dar daug 
r kareiviai vadinami * girto- ‘ _

- mis beždžionėmis," o vy- 
. riausį rusų karės vadą —

■ "kiaule."

AUSTRIJOS KAREIVIAI 
PASIDUODA.

Anglijos kariškas apžval- 
į gininkas prof. Bernard Pa- 
L res, kuris randasi prie Rusi- 
s .jos generalio štabo, rašo, 
t-’, kad daugelis Austrijos ka- 

reivių, susidūrę su rusais,
• •'.meta ginklus ir pasiduoda

nelaisvėn. Karės pradžioje 
įpdaug bosniečių pasidavė ser- 
į bams. Paskui lenkai pradė- 

. io nasiduot rusams, paskui 
t lenku, tą patį pradėjo dary- 
k ti čekai ir moravai. Tik 
' vengrai atkakliai laikosi
* prieš rusus.

1 NAUJOS RUSŲ KANUO- 
LĖS GRIAUJA PRZE- 

MYSLIJ.
Ženevoj gauta iš Krakovo 

i žinia, kad rusai atsigabeno 
j prie Przemyslio naujų sun- 
kiujų kanuolių ir pradėjo 

■ pašėlusiai tą tvirtovę bom- 
I barduoti už Krasno-Jaslo- 
Garlice linijos.

Karpatuose apie Wyszko- 
wą ir Dūkios perėjimą mu- 
šys vis dar siaučia; pereitos 
savaitės pabaigoj austrai te
nai labai daug nukentėjo.

AUSTRAI PAĖMĖ NE
LAISVĖN 40,800 RUSŲ.
Austrijos valdžia oficija- 

__  _____  ___ , Į 
ant Vislos buvo tik armotų pabaigos iki 22 vasario jos 

! kareiviai paėmė Karpatų 
padėjimas mušiuose 64 rusų oficierių,

trauktis prie Kauno tvirto
vės.

"Šitas manevras atidengė 
vokiečiams sekančio musų 
korpuso šoną, todėl šitas at
sidūrė labai pavojingam pa
dėjime ir vos tik ištruko iš
ardytos ir išblaškytos jo da
lis.

______ _______ c ____ I "Kiti 10-tos armijos kor- 
gerai apsikasus veik visą pusai, norim ir~ nepaliauja- 

vodami, po valiai pasitrau
kė į nurodytas jiems pozici
jas. Užimant šitas pozici
jas priešas darė pašėlusias 
atakas, bet rusai atmušė tas 
atakas su dideliais priešui 
nuostoliais, nežiūrint ant di
delių kliūčių, kokias darė ne 
tikę keliai ir gilus sniegas.’ 
Keliai čia buvo stačiai ne
pravažiuojami, automobiliai 
negalėjo visai eiti, o trauki
niai negalėjo pribūti Į laiką.

"Vienas korpusas, suda
rąs kairiajį lOtos armijos 
sparną, besitraukdamas 
žingsnis paskui žingsnį, iš
laikė priešą 9 dienas ant li- 
njos, kurią paprastai galima 
pereit į 4 dienas.

"Vasario 19 šitas korpu- 
sas pasitraukė per Augusta
vą į fortifikuotas pozicijas 
prie Nemuno.

i "Dabar mūšiai su vokie
čiais eina apie Osoviecą ir 
visu keliu nuo Lomžos iki.: 

iJedvabno, o taipgi tarpe. 
Plocko r Plausko. Vieto- 

i mis mūšiai labai atkaklus." 
j Jurbarkas vokiečių ran
kose.
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žiemą, dabar į 9 dienas likos niai su skaitlingu priešu ko- 
veik visiškai sunaikinta.

, Rusai bėgdami daug sun
kių savo kanuolių užkasė že
mėn arba paskandino eže
ruose. Astuonias tokių ka
nuolių vokiečiai jau iškasė 
bei ištraukė iš vandens.

Dabar, Berlynas sako, 
mūšiai eina apie Gardiną, 
Osovieco ir Baltstogės tvir
toves.

RUSAI PRISIPAŽĮSTA 
PRIE NELAIMĖS. Į

Petrogradas prisipažįsta, 
kad rusams Prūsuose nepa
sisekė. To nepasisekimo 
priežastimi yra stoka gele
žinkelių Rusijoj. Vokiečiai 
turėdami puikią komunika-i 
ciją gali greitai siuntinėti 
savo kariumenę ir todėl sun
ku su jais rusams kariauti. 
Generalis rusų štabas sako: 

"Po daugelio smarkių a- 
takų ir pastangų, vokiečiai 
persitikrino, kad išmušt iš 
Vislos fronto jie negali, to
dėl sausio pabaigoje griebė
si kitokio plano.

/'Sutvarkę savo šalies vi
duje keliatą naujų korpusų 
ir nutarę parsitraukti daug 
kariumenės iš vakarų, kad 

j sudarius prieš mus daug di
desnes spėkas, ačiū puikiam 
savo gelžkelių tinklui, vo
kiečiai visai netikėtai metė 
daug skaitlingesnes i 
gas prieš 10-tą musų armiją, 
kuri apie Mozurijos ežerus 

i ir palei Angerapo upę buvo

I

"Kad užtikrinus šitam sa-

VOKIEČIAI JAU PRIE 
AUGUSTAVO.

Generalis rusų štabas 
praneša, kad vokiečiai jau 
prie Augustavo ir pereitoj 
sąvaitėj tenai buvo smarkus 
mūšiai. Pranešimas skam
ba taip:

"Augustavo apskrityje va
sario 15 d. rusai mušėsi su 
daug skaitlingesniais vokie
čių pulkais. Vokiečiai mė-

Į gino apsupti abu rusų spar-1 
Inu. 
I "Vokiečių kolumna eina 
j pirmyn nuo Grajevo prie O- • 
i sovieco. 
į "Ant Bzuros upės rusai i 
i atmušė mažą vokiečių ataką ■ 
prie^Zylino farmos. Kitur; iįai praneša, kad nuo sausio 

kanonada.
"Karpatuose į 

tebėra neatsimainęs. Rusų 
i pulkai paėjo pirmyn kai- 
į riuoju Sano upės krantu, 
i Rusai suėmė keliatą oficie- 
į rių ir 600 kareivių. Rusai 
j taipgi atmušė smarkias vo
kiečių atakas prie Koziuv- 
kos ir Wvszkowo.

"Bukovinoje priešas paė
mė Nadvorną už Pruto 

į upės."
Photo by Amencan Press Associatien.

Čia parodyta keliata^ nardomųjų laivų, kurių Vokietija 
pasistačiusi jau apie 100 nuo to laiko kaip karė prasidėjo.! 
Sakoma, kad visos šitos laivės nardo dabar apie Angliją ‘ 

ir stato tenai minas.

AMERIKOS GARLAIVIS 
ŽUVO NUO VOKIEČIŲ 

MINOS.
Amerikos kapitalistų lai

vas "Evelvn," kuris vežė Vo
kietijon už 8350 000 bovel- 
nos, žuvo Šiaurės juroj nuo 
vokiečių minos. Anglija 
tik šypsosi, nes jai tas la
bai patinka. Vokiečiai ne
gavo bovelnos ir šita nelai
mė Amerikos biznieriams 
kariu nasakė: gelbėkit vo
kiečiams, o jų minos skan- 

pajie- pano rajone, į šiaurę nuo i dins jūsų laivus.
Perto, vokiečius atakavo di-' "Evelynos” kapitonas ir 
dėlės francuzų jiegos. Te- 27 laivininkai 
čiaus .bandymas prasimušti Nelaimė atsitiko visai netoli 
per vokiečių eiles nepavyko. Vokietijos, kur vokiečiai 
Kai kuriose vietose priešas (pristatė minu apsaugojimui 
įsiveržė į priešakinius musų savo pakraščio nuo anglų 
apkasus ir mušys dar tebe- laivyno užpuolimų, 
eina. Kitur mes priešą at
mušėm.

Vosges kalnuose mūšiai 
vis siaučia. Vkiečiai štur
mavo didžiąsias priešo pozi-__ _____ ______ _ _____
cijas ant kalnų. Į šiaurę fvrter Zeitunsr" pataria Au- 
nuo Miulbacho taipgi eina strijai sugrąžinti Italijai se- 
karšta kova dėl kalnų. Vo- niau užkariautas jos žemes, 
kiečiai paėmė Metzerlando kad užtikrinus 
ir Sandemacho kaimus.

SMARKUS MŪŠIAI 
FRANCUZIJOJ.

Iš Berlyno oficijaliai pra
nešama :

Pereitoj pėtnvčioj Šam-

spėkų nuo Ravkos, Bzuros 
ir Vislos frontu. Apie šitą 
vokiečių spėkų koncentravi
mą mes patvrėm tik 4 vasa
rio. o apie jų skaitlingumą ’ 
sužinojom dar keliom die-1 
nom vėliau.

"Negalint dėl stokos gele
žinkelių sutraukti su reika
lingu greitumu Prūsų pasie
nin reikalingų spėkų vokie
čiams sulaikyti, musų virši
ninkai nutarė atitraukti 
augščiau minėtą musų ar
miją iki rubežiaus, o paskui 
reikėjo jau trauktis iki* Ne
muno ir Bobro upių.

"Besitraukiant, dešinysis ; 
musų armijos sparnas buvoję.^ 
smarkiai skaitlingų vokie-i jo didelių nuostoliu ir dabar 
čių spaudžiamas ir buvo jau i traukiasi atgal priė Prūsų 
net pavojuje, nes vokiečiai! rubežiaus.

SUMUŠĖ VOKIEČIUS 
PRIE OSOVIECO.

Petrogradas sako: Augš- 
ta ypata gavo čionai iš rusų 
generalio štabo pranešimą, 
kad prie Osovieco rusų likos 
skaudžiai sumuštos vokie
čių snėkos. Vokiečiai turė-

I
ŽUVO DU ZEPPELINAI, 
NES ANGLIJA NEIŠLEI

DŽIA ORO ŽINIŲ.
Šiomis dienomis žuvo 

Šiaurėj juroj dji vokiečių 
zeppelinai, kurie pildė žval
gų užduoti. Kopenhageno 
metereologijos institutas sa
ko, kad tame kalta Anglija, 
kuri tyčia sulaikė visas oro 

■ žinias. Jeigu tos žinios ne- 
; butų sulaikytos, orlaiviai 
j butų persergėti, kad per 
i Šiaurės jurą eis audra ir 
butų sugrįžę namo. Angli-

VOKIEČIAI TORPEDAVO 
NORVEGIJOS GARLAIVĮ.

Pirmutinė vokiečių bloka
dos auka buvo Norvegijos 
garlaivis "Belridge.” Nors i 
jis plaukė po Norvegijos ve- i 
liava, vokiečių nardomoji • 
laivė to nepaisė ir paleido 

i torpedą. Garlaivis likos la- i 
bai sugadintas ir ištrauktas 
pakraštin. Norvegijos val
džia pradėjo tyrinėjimą ir 

I reikalaus iš Vokietijos pasi
aiškinimo.

Kitas norvegų laivas 20 
vasario žuvo nuo vokiečių 
minos.

1
1

pitonas _ ir jos meteorologijos biurai da-. 
išsigelbėjo. bar -visai neišleidžia žinių a-i

laivyno užpuolimų.

VOKIETIJA BIJOSI 
ITALIJOS.

Londonan telegrafuoja
ma, kad Vokiečių "Frank-

sau tokiu 
’budu Italijos simpatiją. 
Londono laikraščiai sako, 
kad Vokietija labai bijosi, 
kaH I+ali.to m°nrisidėtų prie 
santalkininkų.

MOKINS SUŽEISTUS KA
REIVIUS AMATO.

Francuzijos narliamentas 
nutarė pastatai mokvklą 
kur sužeistus kareivius mo
kins amato. MoJfykJe bus 
SI. Maurict mieste.

-7

pie spaudimą.

PAĖMĖ 200 VOKIEČIŲ 
NELAISVĖN.

Iš Paryžiaus pranešama:
Į pietus nuo Verduno, ties 

Les E-arge s. francuzai. at- 
mušę šeštą vokiečių kontra
taką, padarė naują užpuoli-

VOKIEčIAI PAĖMĖ 
BIELSKĄ IR PLOC- 

KĄ.
Berlynas praneša apie di

delius vokiečių pasisekimus1 
karėje su rusais. Vokiečiai 
Lenkijoj atėmė nuo rusų duĮ 
miestu, Plocką ir Bielską, ir 
suėmė tūkstantį nelaisvių.

pranešimas sako:
"Mūšiai ir rusų vijimas 

už Prūsų rubežiaus eina to- 
liaus labai pasekmingai.

"Lenkijoj ant šiaurinės

40,800 kareivių, 9 kanuoles 
ir 34 kulkasvaidžius.
KYNAI ATMETĖ JAPO
NŲ REIKALAVIMUS.
Pereitam "Keleivio" nu

meryje rašėm, kad Japonija 
pradėjo kabinties prie Ky- 
nų ir pasiuntė jiems savo 
reikalavimus. Tų reikala
vimų, kaip dabar pasirodė, 
buvo 22. Kynų valdžia sta
čiai atsakė Japonijai, kad ji 
jieško priekabių ir turbut 
nori ką nors iš Kynų gauti, 
jeigu taip, tai tegul Japoni
ja pasiimanti spėka, ko ji 
nori. Geruoju Kynai nieko 

^Japonijai neduosią.
Svarbiausi Japonijos rei

kalavimai yra šie: kad Ky
nų valdžia niekam kitam ne- 

• leistų Kynuose šeimininkau- 
į ti, kaip tik japonams, kad 
! Kynai skirtųsi armijon, po- 
licijon ir arsenalan Japoni
jos valdininkus, kad leistų 
japonams įsteigti savo šaly
je arsenalą, kad duotų dar 
99-ms metams Mandžurijos 
geležinkelį ir kad tik viena 
Japonija butų šaukiama Ky- 

| nu čielvbės užlaikvmui. 
I Kynai tikėjosi Rusijos ir 
i Anglijos užtarimo ir nuro
dinėjo rusams ir anglams, 
kad ir jiems busią blogai, 
jeigu taip užviešpatausianti 
Japonija. Bet Rusija ir An
glija atsakė, kad japonų 
viešpatavimo nebijo ir sau 
jokio pavojaus nemato.

Vienatinė viltis Kynams 
pasilieka Amerikoje. Bet 
ir Amerika greičiausia šal
tai į tai pažiūrės ir į ginčus 
kynų su japonais nesikiš.

Klausimas palieka, ar ja
ponai imsis dabar ginklų, 
kad privertus kynus išpildy
si savo reikalavimus. Pasi
rėmusi ginklų Japonija labai 
lengvai Kynus užkariautų.

ORLAIVIS UŽMUŠĖ DVI 
MOTERIS.

Paryžiuje gauta žinia, 
kad į Juodkalnio sostinę Ce- 
tinję austrų orlaivis 18 va
sario metė 9 bombas, kurios 
sprogdamos užmušė 2 mote
ris ir sužeidė 4 vaikus.

I

tra, padidindami ir dapil- ...dindami savo vakarikšti lai-!V1.sl»? ™kie?,%, P>?lkai uze‘ 
mėiima. Mes naėmėm 3 ™ Bielsko ir Ploeko mies-mejimą. ___ t______ _
mašinines kanuoles. dvi ap
kasų mortaras ir 200 vokie
čių. tame skaitliuje ir kelia
tą jų oficierių.

» ——————

PASKANDINO ANGLŲ 
GARLAIVĮ.

Vasario 20, apie 11 valan
dą iš ryto nardomoji vokie
čių valtis paskandino Airi
jos iuroi aneL: gar’aivį I 
"Combark," kuris niaukė su 
variu.

’vininkai, kiti išsigelbėjo .

tus po trumpo mūšio. Apie 
1,000 nelaisvių buvo suimta. 
Pietuose nuo Vislos svarbių 
atsitikimų nebuvo.

"Užrubežio laikraščiai 
spausdina kvailiausius pas
katos apie neva baisius vo
kiečių nuostolius mūšiuose 
prie Bolimowo, Lenkijoje, 
kurie prasidėję vasario mė
nesyje. Galima pasakyti, 
kad vokiečių nuostoliai šiose 
atakose buvo maži, priimant 

Su laivu žuvo 4 lai-latidon laimėjimus, kurių to
mis atakomis atsiekta.”
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KELEIVIS

Peržvalga.
KIEK KARĖS PRARIJA 

TURTŲ.
Jay VVilliam Hudson, Mi- 

souri universiteto filozofi- 
jos profesorius, skaitė aną
dien Bostone referatą, kaip 
atsiliepia karė ant apskrito 
žmogaus. Pasirodo, kad ka- .ieiuo hv,
rėš daugiausia prarija žmo- !jrauciju Sąjungą. Jis 
niu turtų. Suvienytos Vai- dama leistinas mėnuo 
stijos nesiskaito kannga sį • ~ •
valstvbė ir tai kruvinam ka-T-./bimc r ' '
rėš Dievui aukauja milžiniš-, laikraščio vra p.’ Pr. 
kas sumas pinigų. Per visą 
savo gyvavimu laiką Suvie
nytų Vlastijų valdžia išleido 
§21,000.000.000. Iš šitos su
mos §16,00(1.000.000 nuėjo 
karėms ir ginklams, o vos 
tik 5 bilijonai kitokiems ša
lies reikalams.

"Šiandien Suvienytos Valstijos 
turi $1.100,000,000 karės skolos,” 
sako profesorius Hudson. "Vien 
tik 1913 metais musų karės depar
tamentas \Vashingtone išleido 
$444,000,000 karės reikalams.” 

Šitoks beprotiškas eikvo
jimas pinigų baisiai skriau
džia šalį ir jos gyventojus. 
Pavyzdžiui —

"Apie dabartinę Europos karę, 
dar niekas nesvajojo, o pasaulio: 
tautos nuolatos ginklavosi, pirko ! 
kanuolės. statė laivus, tvirtoves ir 
nuolatos didino savo armijas. Ši
tiems tikslams Anglija kasmet iš
leisdavo 35 nuošimčius metinių sa
vo įplaukų, Vokietija 45 nuošim ' 
čius, Francuzija 37. o Rusija 
72. Pagalvokit, kokia tai ski 
gyventojams! Rusijoj nėra 
kyklų, iš 100 žmonių 72 
skaityt, o tečiaus tuo pačiu 
1913 metais Rusijos valdžia išlei
do 900.000.000 rublių karės tik
slams.” .------ „
Japonijos karės skola po i neturi ko valgyt, nė kuo ap

rašų karei buvo §1.750.000.- sirėdyti. Todėl prašoma: 
000. Jei šitą skolą padalyti! kurie _ turite apnešiotus 
lygiai ant visų Japonijos gy- drabužius arba avalynę, ku- 
ventojų. tai kiekvienas vy-; rie jums atlieka kaipo ne
ras, moteris ir vaikas ture- reikalingi, priduokit sąjun- 

is
Ša
po

”Gal tu jau visą saliuną prari- rus darbas. Bet daug ne- 
jai! Smirda, kaip pats p«was.M; švaresnis darbas buvo Chi- 
Taip gerą kataliką chara

kterizuoja ne koks socijalis- 
tas, ne bedievis, bet "Drau
go" bendradarbis, katalikų 
laikraštyje.

cagos policijos, kuri užpuo
lusi ant alkanų bedarbių de
monstracijos sužeidė kelia
tą desėtkų vyrų ir moterų. 
Daug biauresnis buvo Roo- 
sevelto, N. J., kapitalistų 
nusamdytų galvažudžių pa-"MUSŲ DRAUGIJA.” (_____ ,.v o______ T „„

Gavom pirma numeri lai-i?ieI§?mas» kurie 19 streikuo- 
kraščio tokiu vardu. Ji iš- jancui darbininkų sušaudė 
leido Chicagos lietuviu ir viena užmušė. Daug bai- 

* i sesnė ir kruvmesnė tragedi
ja buvo Coloradoj, kur dėl 
p. Rockefellerio dolerių ty-

i i iai-r"-
ji jančių darbininkų 

lietuvių'ir užmušė.
s za- 

ir
skyriama tos Sąjungos rei 
:alams. Redaktoriumi to 

But- 
kus. minėtos Sąjungos raš-

■ tini n kas.
j "Musų Draugija" leidžia-į 
’| iria paprastos knygelės for-Į 

i mato. Pirmutiniam nume-
• ryje telpa redaktoriaus i 
į "Prakalbos žodis," kur aiš- 
jkinama, kaip ir kokiu tikslu 
gimė šitas laikraštis. Pas
kui p. K. Gugio straipsnelis 
"Prie Darbo." kame auto- 

į rius aiškina, kodėl draugijų 
I Sąjunga ligšiol sunkiai gy- 
i veno. Po tam seka redakto- 
! riaus straipsnelis "Kaip 
’prigelbėti jieškantiems dar- 
; bo." Iš šito straipsnelio 
i mes sužinom, kad Chicagos 
i lietuvių draugijų Sąjunga 
Įkūrė savo ofisą, "kame bus 
teikiama dovanai įvairus 
patarimai ir informacijos 

j tiems, kurie tenai kreipsis, 
a ne J taipgi bus prigelbiama be- 
;riauda: darbiams susirasti darbo." 
i mo ■ Prie to da norima įsteigti 

nemoka fondas bedarbiams ir jų šei- 
!aiku. mynoms šelpti. Lietuvių

: bedarbių Chicagoj esą labai 
I daug. Daugelis šeimynų

a :

tu užmokėti pasaulio kapi- £°s ofisan. Tie daiktai bu 
talistams po-^1.75. Ir šio-i dalijami bedarbiams. _ ‘
kiu ar tokiu budu Japonijos jungos ofisas randasi 
žmonės turės tą skolą užmo-į^°- $o. Halsted st. 
keti — užmokėti po §21.75 _ Taigi is to jau matyt, kad 
nuo galvos, nieko už tai ne- šita Sąjunga karstai rupi- 
gaudami. (nasi opiausiu Chicagos lie-
& Rodos,’ negalimas tai dai-' tuvių klausimu ir pagal iš- 
ktas, kad karės surytų tiek ffalę stengiasi nee*’ 
pinigų. Bet tas mums nei- žmonėms _ pagalbą, 
kiek nebus nuostabu, j i' _ _ ..
mes žinosime, kad — kuodaugiausja

"Didžiosios kanuolės ant kariš
kų laivų ir fortuose lėšuoja po 
75,000, o kiekvienas tokios kanuo
lės suvis atsieina SI ,000. To
dėl neįstabu. kad dabartinė Euro
pos karė kas diena atsieina po 
850,000,000, o per šešis mėnesius 
iš viso prarijo jau SI 7,000.000,000 
(17 bilijonų).”

KIEK TIE KATALIKAI 
PRAGERIA PINIGŲ.

"Draugas” savo pastabo
se sako, kad Amerikos lietu
viai kas met išleidžia 
ginamiems gėrimams 
40 milijonų dolerių.

Po kiek tad išeina 
žmogaus?

Jei priimsime, kad Ame
rikoj yra 400.000 lietuvių 
(daugiau vargiai bus), o pu
sė iš to bus dar moterų, vai
kų ir pirmeivių, kurie labai 
mažai geria, arba negeria

svai- 
apie

ant

via kapitalistų nusamdyti ir visai - eriančiu likJ tik 
apginkluoti . . žmogžudžiai Į . katal?ky. Jei.
Iskerdę darbininkų žmonas šitie kas met p*ageria 
|i.r vaikus. Teeiaus rimtoji į - 40 miljjonų l|olįr,,j sy.
t lenj be Lietuvninkų tais kj taj kjekvjenas ju prage- 

baisiais darbais tuomet taip j rfa apskritai 
didžiai nesipiktino. . Taip išeina sulyg "Drau-

Kodėl? ! go.”' *■Ar kunigo gyvastis kuomi i-------------
nors svarbesnė už darbinin- PABĖGO Į KITĄ ABAZĄ, 
ko gyvastį? Mums rodos, - '
kad ne. Mums rodos, kad 
užmušti šeimynos tėvą yra ' 
tūkstantį kartų didesnė pik-' 
tadarvstė. negu kunigo nu-1 
žudymas. Kunigas nepalie-Į 
ka šeimynos: jis užgeso —Į 
viskas su juo pabaigta. Jo i 
giminės gali net pasidžiaug- j 
ii. nes jo turtai jiems lieka. 
Tuo tarpu kada policija už- j 
muša darbininką, jo maži j 
vaikai ir jų motina turi ken
tėti netik neišpasakytą šir- 
dies skausmą, bet ir baisų į 

■skurdą. Tokių baisių pikta-! 
Idarysčių atsitinka labai tan
ikiai. tečiaus "Vienybės Lie-j 
tuvninkų” "rimtumo" jos 
nesujudina. 

! Kodėl?

D-ras Antanas Kazys Rut
kauskas, tas pats ką anais 
metais rašinėdavo i "Vieny
bę Lietuvninkų" eiles apie 
lašinius ir buvo karščiausiu 
tautininku, šiomis dienomis 
apleido tautininkų partiją 
ir persikraustė į klerikalų 
abazą. Jis buvo Lietuvių 
Daktarų Draugijos pirmi
ninku. Išvažiuodamas pas 
klerikalus išstojo ir iš tos 
draugijos. Savo rezignacijoj 
jis sako:

'"Lietuvių Daktarų Draugijos su
eigą laikau daug menkesnės vertės 
reikalu, negu tą, kuris mano laiką 
užima.”

O jis užima prie klerikalų • 
"Tautos Fondo" pirmininko; 
rietą. Todėl ant daktarų! 
draugijos tik nusispiaut.

i
šokosi ginti išrinktąjį komi
tetą pri rody nedarnas, kad 
geresnio komiteto neberei
kia. Jam pritarė A. Smeto
na.

Žinomas klerikalas Pr. 
Dovydaitis pradėjo užsipul
dinėti ant "žydiškų” laikraš
čių ("Naša Kopejka”), — 
ir "Lietuvos Žinių,” kam jie 
"šmeižia” išrinktąjį komite
tą. Jis išreiškė, kad vieny
bės tarp lietuvių nesą ir ne
gali būti. Jo nuomone, mu
sų vienybė tai tik "pium de- 
siderium.”

Iš kalbėjusių negalima 
dar nepaminėti E. Vileišie
nės. Visus reikalaujančius 
naujo komiteto, E. Vileišie
nė pavadino "pajacais," ku
rie šokinėję kai-kurių žmo
nių virvele tampomi.

i Gerai atsakė jai dailinin
kas Varnas. Rodydamas į 
kunigų gaspadines jis pa
klausė: "Žiūrėkite, ką jus 
čionai atsivedėt?” Tečiaus 
pirmininko skambutis ir 
davatkų rėksmas neleido 
kalbėtojui pabaigti jo kal
bos.

Pagaliaus reikalavimas 
papildyti komitetą tapo pa
statytas balsuoti ir 66 bal
sais prieš 30 atmestas. ”Ba- 
tiuška" Ališauskas užsipuo
lė tuomet ant pirmeivių, kad 
jie tik bereikalo ardo "vie
nybę.”

Taip tai Lietuvoj pradeda 
šeimininkauti juodvarnija.

! tėliai gyventojai blusos ir ir kaizerio Vilhelmo. Girdi, 
' blakės atsilankė. Žinoma, žiūrėk, kaizeris save su po- 
miegoti nebebuvo kaip, rei- piežium lygina, net su Die- 
kėjo medžioti. Matyti, na- vo motina. L žtatai tiems____ _________ ______7__ vo motina. Užtatai tiems 
bagės, nespėjo drauge su atsišaukimams niekas neiti-

j stengiasi nešti savo 
Bet tas mums nei-: žmonėms pagalbą. Šitokią 

nuostabu, jei' organizaciją visuomenė tu- 
i retų kuodaugiausia remti. 
'Tečiaus. kaip girdėti, kleri- 
ikalai su tautininkais deda 
i visas savo pastangas, kad 
(ią išardžius. Jų laikraščiai 
Į Sąjungą net boikotavo. Tas 
ir privertė Sąjungą leisti 
savo organą. Nors tie sma
la viriai nuolatos kasė Są
jungai duobę ir visaip jai 

; kenkė, tečiaus draugijų Są- 
i iunga. kaip matyt, jų ne- 
; boikotuoja. Jos organas 
i "Musų Draugija" garsina 
.visus jų biznius.
! žinių iš platesnio pasaulio 
į Musų Draugijoj" nėra. 
Taigi kitiems laikraščiams 

“iji nė kiek nepakenks.
"Keleivis" sveikina Chi- 

-----Lietuvių Draugijų 
Sąjungą. Įsitaisiusią savo! 

(organą, ir linki jai kuogra-i 
vakarykščios. žiausios ateities.

O TEMPORA! O MORES!
i
I Tai gadynė! Tai žmonės! 

Juk aš katalikas, o katalikui kunjgą nesibijo užmušti!... 
nedėldieni namie sėdėt., tai | Tajp šukauja "Vienybė 

Lietuvninkų,” rašydama a- 
-’pie kun. Žebrio nužudymą, 

apsi- Kun. Žebrio ir jo gaspa-i 
(dmės Gilmanaitės nužudy- 

bažnyčion.imas yra labai nedoras dar- 
. Tą pripažins kiekvie

nas. Bet ar jis yra baises
nis už kun. Macocho darbą? 

v jis yra baisesnis už kun. 
^hmidto pasielgimą? Ko- 

Bet dėl ^?d "Vienybė Lietuvnin- 
varpams sugaudus kų" taip piktinasi kun. Že- 

v . .. brio nužudymu, o apie Ma- 
’azn>cion cocho jr Schmidto darbelius 

beveik nutylėjo?
- . -y- ' Jai begalo baisu išrodo,

,,inkteĮejfu IŠ pąkin- kaf| nežinia iš keno rankos 
ižuvo kunigas Bet kada to- 
ikie kunigą’ Macochas, 

.. Scb” ’1J Kiti, atlieka
(uaug .»i r Ltsnius darbus, 

— - - . .. | vci t i. .ii nebaisu.
lir.asi, suką nosį ir ant galo Kartojame: kunigo Žeb- 
sako: rio nužudymas yra nešva-

KAIP JAUČIASI GERAS 
KATALIKAS.

Štai, kaip ”Draugo" felje
tonistas charakterizuoja 
7-tame ”Draugo” numeryje 
gerą kataliką:

"Atbudęs pakėliau palvą ir ap
sižvalgiau. — saulute pakilus aug
intai ir spindulį leidžia tiesiog ant 
mano lovos. Klausaus, — varpais 
skambina.” 

Tai kalbama apie gerą ka_ cj.a£os
• taliką. Jis, matyt, ir geras1 Sainri 
blaivininkas, nes —

”Galvoje dar nuo
ūžia, skamba visokie balsai, lyg bu
tų joj čielas benas įsitaisęs. Deb- 
terėjau akimis į gatvę: šalygatviai 
pilni žmonių. Reikia ir man trauk
ti. : ‘ ’ ................
visą nedėldienį namie sėdėti. ™. 
jau negražu. Taip, reikia eiti.

"Atsikėliau, nusivaliau drabu-Į 
žius, kurie, tiesą sakant, nuo 
karykščios nekaip atrodė, 
prausiau, apsirėdžiau...” 

Ir drožia jis 1
Bet dvasia šventoji jam pri- Pas. 
mena, kad reikia užeiti —

"...pa- savo parapijona. Išmetus 
keliatą ''■ i’-»•»?, sako, malda geriau i 
sekasi.

"Pas ’paranijoną’ suradau Juo
zą ir išsimėtėme po keletą, 
paskutini sykį 
ir mes ėjome lauk. į

”Žn:onės jau
suėję. Prozom e pro duris vidun, i 

’.ii. Rakstel ėjau pirštu į sieną 
švęsto vandens, vidury baž-

va

klio dešinę koją, pašvitavau pirštu 
apie nosį, pasitraukiau į šalį ir 
stenėdamas atsiklaupiau šalę vie
no kokių šešių dešimčių metų se
nelio.”

Bet tas senelis nuo jo ša-'tai jai visai

• .1>

»v

Į

Lietuvoj juodvarniai 
siaučia.

per 
kad 

buvo 
žodį,

'bjauriais 
pačioj ’Tė-

TAUTININKAI TURĖTU 
RAUSTI.

Kaip "Keleivio” skaityto
jams jau žinoma, tilpę "Tė
vynėje" pranešimai iš Lie
tuvos parodė, kad visi soci- 
jalistų žodžiai, prieš kuriuos 
tautininkai daugiausia pro
testavo. išsipildė. Todėl 
"Kova" sako, kad dėl tų 
protestų tautininkai dabar 
turėtų rausti iš gėdos.

Ji rašo:
"Dar neužmiršome, kiek triukš

mo buvo sukėlę musų tautininkai, 
protestuodami pirmiausiai 
"Tėvynę" prieš socialistus, 
jie apie ’svečius-nebuvėlius’ 
pasakę veną-kitą teisybės 
Apšaukta socialistus 
šmeižikais,’ dabar toj
vynėj’ kaip tik ir patvirtinama, 
jog socialistai sakė teisybę ir dėl
to tie anų metų rėksniai šiandien 
pasilieka socialistų šmeižikais.”

Toiiaus "Kova” pastebi, 
kad —

” 'Tėvynė' kolioja socialistų lai
kraščius, kam tie paskelbė kores
pondento pranešimą apie 'V. Lie
tuvninkų” licitaciją, o paskui pa
tyrę. kad žinia neteisinga, tuoj ją 
ir atšaukė.”

"Tėvynėj” buvo pasakyta, 
kad socijalistų laikraščiai 
tą žinią atšaukė tik tuomet, 
kada jiems pagrasinta teis
mu, todėl "Kova” paaiškina, 
kad —

"Atšaukė ne iš baimės teismo, bet 
todėl, kad atsitikimas nėra dar fa
ktu. Paskelbė gi žinią apgailes
taudami, kad taip senas laikraštis 
turi pulti dėlei savo netikusio pa
krypimo atžagareiviškon pusėn, 
išreikšdami, ypač 'Kova,' viltį, kad 
gal perėjęs į ktas rankas neš vi
suomenei daugiau naudos Taigi 
už tą savo darbą socialistams raus
ti nereikia tiek, kiek reikėtų rausti 
dabar pačiai 'Tėvynei,’ talpinusiai 

protestus prieš sakančius teisy
bę socialistus ir klaidinusiai visuo
menę, dant iš jos 'svečiai' daugiau 
pinigų galėtų ištraukti Lietuvos 
prispaudėjų naudai”

9
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Skaitytojai jau žino, kad 
Lietuvos klerikalai (kunigai 
ir jų pataikūnai) užgriebė 
į savo rankas šelpimo darbą, 
kad pasinaudojus iš to. Bet 
pirmeiviai nenusileidžia. Jie 
pareikalavo, kad butų su
šauktas kitas šelpimo drau
gijos susirinkimas ir pada
ryti kiti rinkimai.

Apie tą susirinkimą da
bar praneša "Lietuvos Ži
nios.” Jis įvyko Vilniuje, 7 
(20) gruodžio. Susirinki- 
man pribuvo visi ■vietiniai ir 
Kauno kunigai ir atsivedė 
keliasdešimts savo gaspadi- 
nių. Pirmininku išrinkta 
"batiuška” Ališauskas.

Pirmiausia A. Bulota pa
reikalavo, kad butų perskai
tytas įsteigiamojo susirinki
mo protokolas. Perskaičius 
protokolą jis pastebėjo, kad 
protokole kai-kurios jo min
tys ne visai teisingai užrašy
tos, o kai kas ir visai pra
leista.

Visai netikėtai dėl A. Bu-

i
4

smarkių ginčų. Kunigai ir 
jų vienminčiai karštai išro- 
dinėjo. kad A. Bulotos rei
kalavimą reikią atmesti.

Priėjus prie klausimo apie 
suorganizavimą šelpimo ko
miteto, kilo da smarkesni 
ginčai. Pirmeiviai nurodi
nėja. kad išrinktasis komi
tetas yra netobulas ir reika
lavo jo pataisymo. Šelpimo 
draugijoj turi sutilpti visos 
musų visuomenės srovės, 
nes tik tokia draugija gali 
turėti visos visuomenės pa
sitikėjimą. Bet išrinktajan 
komitetan neįeina kai-ku- 
rios musų srovės. Tai yra 
klaida, kurią būtinai reikia 
pataisyti.

J. Mašiotas guodėsi, kad 
komitete jis pasigedo kaž
kurių užsitarnavusių musų 
visuomenės darbininkų, to
kių žmonių, su kuriais jis 
yra pripratęs dirbti. Todėl 
komitete jam vienam esą 
nejr įku. Kalbėtojas pasiu- 
t, kad komitetan butų pri
nokta dar 9 žmonės: po 3

kareiviais išsinešdinti, užsi
liko, na ir nudžiugo svečio 
susilaukę. Ilgai kovojau su 
jomis, bet nuvargęs užmi
gau.

Ankstį rytą pakilęs trau
kiau Mariampolėn. Pake- 
lyj daug matėsi arklių iš
dvėsusių, dvarų išdegintų ir 
trobų sugriautų. Ūkinin
kai čia nedaugiausia nuken
tėjo. Kam žąsis išpiovė, 
kam vieną-kitą karvę išva
rė, kam arklį, o kam avižas 
iškūlė, žinoma, daugiausia 
vokiečių kariumenė ir užtat 
nieko nemokėjo.

Pati Mariampolė nuo ka
rės maža ką nukentėjo. 
Tiesa, priemiestis Tarpučiai 
pusėtinai apipešioti. Iš gy
ventojų, tiktai inteligentija 
bei policija buvo išbėgusi 
šiaip-gi visi liko. Vokiečiai, 
kaip visur, taip ir čia viską 
ėmė ir nemokėjo; gyvento
jams nieko nedarė. Dvi die
ni čia tęsėsi artilerijos dvi
kojis, vienok namai risi 
sveiki išliko, mat prusai už 
miesto stovėjo, o rusų arti
lerija ties kaimu Ražupių. 
Gyventojai daug išgąsčio 
matė!

Jau iš Mariampolės einant 
Vilkaviškio linkui žymesnės 
kovos pėdsakos matyti. Lau_ 

. kuose vienur-kitur tai auto- 
i mobiliai sudaužyti gulėjo, 
'tai šrapneliai, tai arklių ne- 
'gyvų, tai užkastų kareivių 
(matėsi, tai šaudyklių pame- 
| stų gulėjo. Vietomis nuo pa
trankų šūvių didelės duobės 

'buvo iškastos, gylio į žmo- 
(gaus ugi, o žemė į tris, ketu
ris sieksnius į visas puses iš
ardyta. Čia ir gyventojai 
daugiau nukentėjo, ypač 
arčiau Vilkaviškio. Kitų 

' tuščios trobos teliko, nes gy- 
(vulių, nei pašaro vokiečiai 
(nepaliko.
( Vilkaviškis tuomet suvi- 

Niekas įsileisti ne-!su išmirusiu atrodė. Kaip 
Vargais negalėmis (aš keliavau, tuomet dar nie-

Keliones Įspūdžiai-

I

I

i

kėjo ir svarbios vertės neda
vė. J. B.

(ORESPONOĖNCIdOS
SHENANDOAH, PA. 

Visi sujudo veikt tik skir
tingai.

Sausio 24 d. LSS. 28 kuo
pa apvaikščiojo "Kruvinojo 
Nedėldienio” paminėjimą.

Sulošė "Kapitalistas ir 
šmėkla" ir labai įspūdingą 
dramą "Vagis.” V. Turau
skas ir J. Vilkelis skaitė pa
skaitas. Publikos buvo a- 
pie 1,000. Visi buvo užga
nėdinti ir programui pasi
baigus nenoriai skirstėsi.
Dvylikos draugijų konfe

rencija.
Sausio 31 d. įvyko She- 

nandorio ir apylinkės 12-kos 
draugijų konferencija nu
kentėjusios nuo karės Lie
tuvos reikalams apsvarsty
ti. Dalyvavo 29 delegatai.

Konferenciją atidarė lai
kinis pirmininkas J. Vilke
lis. Delegatų mandatus 
peržiurėjo P. Morkūnas ir 
K. Bubnis. Konferencijos 
pirmininku išrinkta — J. 
Vilkelis, sekretorium — K. 
Bubnis.

Konferencijos nutarimai:
1. Nutarta, kaip galint grei 

čiau surengt prakalbas, kad 
išaiškinus visuomenei koks 
likimas ištiko musų tėvynę 
ir su kokiu tikslu bus renka
mos aukos, kaip jos bus kon
troliuojamos, kas bus aukų 
rinkėjais ir t. t. Tą kalbė
tojai turės išaiškint visuo
menei.

2. Nutarta atspausdint 
keliatą šimtų atsišaukimų 
ir išplatint juos po Shenan- 
dorio apygardas, kad supa
žindint visuomenę su tais 
svarbiais dalykais ir t. t. 
Viršminėtiems nutarimams 
įkunyt išrinkta komitetas iš 
7 ypatų.

3. Nutarta išrinkt 10 au
kų rinkėjų, bet pasirodė, 
kad visų negalima išrinkt— 
išrinkta tik 5: V. Valentą, 
J. Burčikas, J. Senkus, P. 
Morkūnas ir J. Simonari- 
čius, kiti gi 5 bus renkami 
kitam susirinkime. Iždinin
ku išrinktas J. Staniškis, 
kuris bus po §500 kaucijos.

4. Aukų rinkėjai nutarta 
siųst, kad apeitų visas liet, 
draugijas, kurių randasi a- 
pie 38, taipgi krautuves, da
ktarus, advokatus, kompa
nijas, smukles ir paprastus 
žmonių gyvenimus — ne
skiriant tautų.

5. Valdyba tapo išrinkta ' 
sekanti: pirmininku J. Vil
kelis, finansų sekretorium 
J. A. Byla ir protokolų sek
retorium — J. Grudzinskas.

6. Sekantis delegatų susi
rinkimas nutarta laikyt 28 
d. vasario, 1:30 vai. po pie
tų.

Geistina, kad tos draugi
jos, kurios pirma neprisiun- 
tė savo delegatų — išrinktų 
ir prisiųstų ant 28 vasario. 
"Sietynas” bičiuliuojasi su 

kunigais.
Tas butų paprasta. Bet, 

kad "Sietynas” susideda iš 
buvusių "socijalistų,” lais
vamanių, o "Sietyno” prezi
dentu yra "Darbininkų Vil
ties” redaktorius ir pučia 
į vieną dūdą su kunigais, tai 
jau ne nanrasta.

Štai 16 d. spalio (Gal sau
sio? Red.) surengė koncer
tą su kokia ten "Moterų 
Draugija” (kuri negimus 
pakrikštyta ). Apgarsini
muose, plakatuose ir bilie
tuose buvo garsinta, kad: 
”iš pelno bus pašalpa nuken-

(Laiškas iš Rusijos).
II.

Vakare pasiekiau Kalva
riją. Visame dar matės ne
seniai pergyventos audros 
pėdsakos. Nežiūrint į tai, 
kad buvo vos tik 8 vai. vaka
ro, žmonių gatvėse suvisu 
nesimatė, languose žiburiai 
nespinksėjo, rodos visi išmi
rė gyventojai. Tiktai vėjas 
siautė žiaurus. Jieškojau na- j 
kvynės. 
norėjo, 
įsiprašiau pas vieną žydelį, kas nesugrįžo, mat, tuomet 

ties Virbalium, Nau
miesčiu smarkus mūšiai bu
vo. Vilkaviškin nuolatos 
vežė sužeistus kareivius ir 
nelaisvius prusus. Visas 
miestas nuo šūvių gaudė, 
ūžė...

Klausau —
— Tra-ta-ta-ta... 
— B-r-r-r-r-r!
Priėjęs klausiu kareivio, 

ką tai reiškia.
— Kulkasvaidžiai dirba

— atsako.
— Tra-ta-ta-ta, tai vokie

čio, o b-r-r-r, tai mus, — 
trumpai aiškina jis. — Šią
nakt vokietį vysim tolyn, 
ant štikų eisim. — Tai pasa
kęs nuėjo toliau jis.

Nebeišmanau, kas man 
daryti, ar toliau kaliauti, ar 
čia pasilikti. Bijojaus ug- 
nin pakliūti. Klausinėjau 
oficierių, papasakojau, kur 
noriu eiti.

— Drąsiai galit eiti, vo
kiečius mes genam tolyn. O 
tose vietose, kur žadat eit, 
jau sąvaitė atgal, kaip išgi- 
nėm. Daug kareivių jų lai
to tenais.

Vaikštinėjau dar po mie
stą. Ant namų sienų dar 
buvo nenuplėšti vokiečių 
apgarsinimai rašyti vien lie
tuvių kalba ir, reikia pa- 

į visai taisykliai 
r-T- a, kad net sunku buvo 

. ovtj rasti. Tiek buvo ’ galima 
' sužinoti, kad perspėjami gy- 
ve įto’ai, jogei vokiečiams 
m us į Lietuvą ir vokiečių 
k; ’ Statymai veikia; to
liau s pažymėta vienas-kitas 
iš stambesniųjų įstatymų. 
Žmonės pasakojo, kad vo
kiečiai platino ir atsišauki
mus, bet geresne kalba rašy
tus. Siūlė lietuviams kara- tusiems nuo karės Lietu- 
lių-kataliką, tik g, kilojai voj." Geraširdžiai žmonės 
baisiai tais atsišaukimais iškalno pirko tikietus (dau- 
pasipiktino, mat, atsišauki- gelis ir svetimtaučių), o ku- 
__ 1 __ _j paveikslėliais rie nepiri o. tai taip aukavo, 

ir.- Dievo Motinos, popiežiaus atjausdami vargą nukentė-

bet ir tai žadėjo paguldyti ■ dar 
ant pliku lentų ir prašė rub- ’ 
lio.

— Kaip, už tai rublio rei
kalauji? — ruščiai užklau
siau aš žydelio. Išgirdęs to
kį mano toną, staiga susirie
tė tarytum sprandan kas 
jam kirto.

— Niu, niu, ponas, ponas 
bus gerai, kiek duosi ponas, 
bus gerai.

Pamatęs tokią nepapras
tą žydelio baimę nuraminau 
ir pradėjom geruoju kalbė
ti.

— Niu, sako, kad mes 
žmones plėšiam, pasakyk, 
ponas, kaip neplėšt, kad nė
ra ko valgyt? Mano šei
myna jau neturi ko valgyti.Vokiečiai aumr-net

NAUJA ARITMETIKA 
ARBA 100 100.000.

Klerikalai turi tokį fon
dą, kurio tikslu yra davat
kos auklėti Lietuvoj. Pats 
’ondas mums čia tiek neru
pi, kiek jo vardas. "Drau
gas” jį vadina 100 =100,000, 
kas reiškia, šimtas yra ly
gus šimtui tūkstančių d 
šiol vis buvo sakoma 
kunigai savo mokyklo- ? mo
kina vaikus, kad 2 syk pu 2.nuo srovių ir trys beparty-
yra 5, dabar gi pas iuos jau Irius žmones, k irie yra jau 

pasidarbvę šelpimo darbe100 yra lygus 100 000. 
Nauja aritmetika!

paduškas atėmė. Ir vis sa
ko, kad mes prusui parsida
vę. Niu, tegu jam perkuns 
trenkia tą vokietį. Jis kaip 
žvėris, jam tik ėsti ir mer
gų duok. Oi, ponedie, ko 
mes matėm! Ačiū Dievui, 
neilgai jis čia buvo, išėjo ir 
ponas mislini, mums ra
miau? Oi, tik Ponas Die
vas žino musų gyvenimą. 
Ponas, suprask, dabar visi 
sako, kad prusui parsida- 
vėm, visi kalba, kad mus 
muš ir iš čia išvys...v w . u v i lį riai m

Žydelis ašaroti pradėjo, briežti, ne 
Raminau, tvirtinu, kad pa
našaus nieko nebus, kad net 
valdžia neleis žydų mušti.

Žydelis, tarytum nudžiu
gęs. dar ilgai skundės save 
likimu ir pasakojo kiek var
go nuo vokiečiu turėjo pa
kelti :

— Ui, ponas, ka . jam pa
radus tą vokietį, jis ateis, 
jam duok ne by kaip valgyt, 
is gerai, o mus saldotas, 

ko nustvers, tą ir suvalgys, 
da ir ačiū pasakys ir pini
gus užmokės. jį,__

’Vs pradėjau snausti, mai'buvo su 
Kun. Krauju lis smarkiai to kambarėlio ii

i

baisiai tais
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siruošė prie vaidinimo vei
kalo "Pikta Dvasia,” bet 
dėlei bedarbės vaidinimą 
atidėjo.

Iš svarbesnių cambridge- 
čių veiksmų šiame žiemos 
sezone reikia paminėti LSS. 
71 kp. suloštą puikų veika
lą "Patamsio Galybė." Šiaip 
gi veigimas čia pastaruoju 
laiku mažai žymus, net ži
nių iš šio miesto laikraš
čiuose nematyti.

Veikliausi iš šio miesto 
organizacijų LSS. 71 kp. ir 
ta nuo Naujų Metų mažai 
ką beveikia.

Lietuvos Sūnų ir Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugijos 
ir LSS. 71 kp. susitarė ben
drai surengt prakalbas Lie
tuvos šelpimo reikalams ap
kalbėti, labai butų pagei
dautina, kad prie šio kilto 
darbo prisidėtų ir kitos 
draugijos, kaip antai: L. J. 
D., M. M. D., šv. Juozapo ir 
šv. Jono.

Vasario 6 d. "Laisvės" 
choras East Christian U- 
nion salėje surengė koncer-

jusiu nuo karės. Bet siety- 
niečiai, kad pelno daug ga
vo nuo koncerto, ”D. Vil- 
tyj" pagarsino, kad tik tre
čias nuošimtis bus skiria
mas Lietuvos sušelpimui. 
Ar ne puikiai apgavo gerų 
norų žmones? Ant galo ir 
tą trečią dalį "Moterų Drau
gija” nubalsavo aukaut — 
siųs į chicaginį juodvarnių 
bedugnį kišenių (nežinau 
ar pasiuntė — atskaitų da 
nematyt).

Dabar aišku, kiek "Siety
nas” visuomenės pinigais 
sušelps nukentėjusius nuo 
karės. O kada buvo She
nandorio draugijų konfe
rencija, tai "Vėžynas” nei 
delegato neprisiuntė. Mat 
ir kunigėlis 31 d. sausio per 
pamokslą visas "šventas su- 
saides” perspėjo, kad nesių
stų. Taipgi ne pamiršo 
"Sietyno” pagirt už jo "ge
rus” darbus. Toliau sakė, 
kad jis pats (kunigas) užsi
ims aukų rinkimu rūpintis, 
išrinks kolektorius, pasiųs, 
o jus tik duokit pinigus. Ko- 1 • * • • * 111 V/l 1 I ^7 O L4 X ^711 ii, VJ XYV/11V^X ”
kiam tikslui jūsų pinigai t kuriame programą atli
kus sunaudoti ir kas juos k* to paties ^Laisvė^ cho- 
kontroliuos, suprantama, ro nariai. Sudainuodavo

I

ne jūsų dalykas.
Todėl. Shenandorio apy

linkės lietuviai, kuriems tik 
rupi musų brolių vargas, p Bertulienė ir drg.
asaros badas ir jų sušelpi-j j Mėlinis sakė monologu* 
mas, turėtumėt ap&iziur et kurje išėjo labai natūraliai, 
kam duot pinigus Jei au-,Įvairug Jir gerai atliktas 
kausit aukaukit tiems ko- koncerto programas labai 
lektoriams, kurie. yra vi- n„hiika
suomenės išrinkti, prižiūri
mi ir turi paliudyjimus nuo 
centralio Lietuvos Šelpimo 
Fondo Komiteto. Kitaip 
jūsų aukos nepasiektų varg-! 
stančių jūsų brolių tėvynėj.

Korespondentas.

' keliatą naujai išsimokintų 
dainų, sulošė vienaveiksmį 
veikalėlį "Kaimietis mieste”

J. Mėlinis sakė monologus

MONTELLO, MASS. 
Nachališkumas ar idijotiz- 

mas. ’
Tautiško namo draugijos 

susirinkimas, vasario 2 d., 
užsibaigė dideliu triukšmu. 
Incidento priežaščia buvo 
draugijos pirmininko ir kai 
kurių narių netaktingumas. 
ar gal teisingiau — party- 
viškas nachališkumas.

Buvo taip. 2 mėnesiu at-‘ 
gal, tapo nutarta padaryt 
namo prižiūrėtojui, J. Ustu- 
pui, kontraktą su tam-tikro
mis taisyklėmis ir'vald. pa
rašu. Darbui atlikt buvo iš
rinkta komisija. Kuomet 
priėjo prie dalyko, drg. Bal
sys perskaitė kontraktą ir 
visuomenė sutiko. Bet mu
sų pirai. M. Jak—nis su tū
lais savo bičiuoliais bandė , 
nutarimą sulaužyt ir atmes- RU0Pa- 
ti. Kilo diskusijos, kurios 
užsibaigė triukšmingu skan
dalu.

Pasipylė balsai pirminin
ko adresu: "Už nemokėjimą 
vesti tvarkos, lai prasišali
na!” kiti kitaip šaukė.

Vienas narys atsistojęs 
sako: "Aš žinau, kas čia 
yra, čia. matyt, norima pra
šalint namo prižiūrėtoją 
nuo vietos ir jo vieton išrin
kti kitą,atžagareivišką žmo
gų. Mums tas pats geras, 
mes kito nenorim.”

užganėdino publiką.
Geistina ir daugiau tokių 

vakarėlių, nes žmonės su
laukę subatvakario ir netu
rėdami jokių kiltesnių suei
gų eina smuklėsna, panašios 
gi pramogėlės sulaiko žmo
nes nuo negeistinų užeigų.

Brolis ir sesuo.

panijuojant pianu. P. Stro- jo išsipirkti nei velykinės 
kortelės, kunigas tą sužino
jęs nenorėjo eit net prie ser- 

Igančio. Galop pamatęs, kad 
už palaidojimą vis viena 
daug nepelnys, susikalbėjo 
su graborium, kuris tuojau 
sustreikavo ir nuo suderėtų 
$80.00 už laidotuves, pakėlė 
net iki $112.00.

Tad kamgi jus, kunigai 
tarnaujate? Ar tokis jūsų 
bemielaširdingumas gali va- 
dinties tarnavimu Dievui? 
Ne! Jus tarnaujate vel
niui, o Kristų ir jo idealus 
jus kasdien parduodate už 
dolerį.

Jus manote, kai atsistoja- 
te sakykloje keikti neduos- 
nes savo aveles, kad prieš 
jus stovi tamsus su švelnia 
vilna avinai. Apsirinkate! 
Žmonės jau nėra akli. Ne
betoli laikas, kada susipratę 
darbininkai išgins jus iš 
klebonijų su visoms jūsų 
gaspadinėms, kaip išginė 
Kristus pirkliautojus iš Je- 
ruzolimos bažnyčių.

Doniukas.

lys labai vykusiai sudainavo 
solo "Skubėk prie kry- ! * • i ziaus.

Antru atveju tapo iššauk
ei dainuoti reikalaujant pu- 
j blikai: "Sietyno” choras, 
j Gimnastų Kliubo choras, 
Į solistai T. Kaškevičius, P.P. 
Stroliai ir k. "Sietyno” ir 

: latvių socijalistų choro ve- 
Įdėją drg. Indėną p-ni Kaš- 
į kevičienė apdovanojo gyvų 
; gėlių bukietu.

Publikos buvo apie 300, 
kuri išsinešė iš vakaro kuo- 
maloniausį įspūdį, nes tokis 
vakaras pirmu syk buvo 
Newarke.

Negalima nieko "Siety
no” chorui užmesti, tik yda 
tame, kad šitokį vakarą ren
giant turėjo plačiau išgar
sint ir programą padaryti 

į platesnę. Dabar tik ant pa
skelbimų buvo pažymėta, 
kiek chorų dainuos, o solis
tų, muzikantų, lošėjų suvis 
nebuvo garsinta, žodžiu, 
programas du syk toks bu- 
vo, negu tikėtasi ir ant ap
garsinimų paskelbta. Įžan
ga irgi buvo tik po 25c. Dar 
kas pastebėta, lošime butų 
viskas gerai išėję, bet kada 
reikėjo šauti Joną, revolve
ris neišovė, ir tokiu budu 
prastą įspūdį pabaigoje pa
darė, publikoj irgi nege- 
riausis užsilaikymas, ypač 
šv. Cicilijos choristės per 
visą vakarą zurzėjo ir kai-j 
bejosi tarpe savęs.

Pelno "Sietyno” choras 
turės apie 22 dol. Pasilink- 

'sminę visi išsiskirstė apie 2 
vai. nakties.

J. A. Jasius.

1

girdėti liksią pelno apie $50, 
kurio pusė eis L. Šelpimo 
Fondan. Daugiau panašių 
vakarų!

Kad užkenkus L. Š. F. ir 
81 kp. kun. P. su parapijo- 
nais tą pačią dieną surengė 
irgi balių savo parapijo- 
nams, padarydamas įžangos 
bilietą tik 10c., kuris ir iš- 
laimėjimui ”auksinio” laik
rodėlio buvo geras. Kas lai
mėjo nelaimėjo, kunigas su 
parapijonais tiek laimėjo, 
kiek Žeblackas muilui, nes 
žmonių visai mažai tesusi
rinko. Antanina.

I

mui ji veikia daugiau, negu 
kiti visi.

Vietinio L. Š. F. skyriaus 
narys, J. K. Karazija.

PORTLAND, OREGON.
Labai retai pasirodo iš 

Portlando žinių, rodos, kad 
’ čion nebūtų nė vieno lietu

vio. Nors teisybę pasakius, 
mes čionai nieko ir nevei
kiam. Vienok butų ko pa
rašyti, kad butų kam, tada 
gal ir veikti pradėtume.

Lietuvių čia yra nevisai 
mažas būrelis, yra ir pašal- 
pinė draugija, tik visą veiki
mą stabdo mušu girtuoklia
vimas. Draugijos pramo
gos visos rengiamos su svai
galais. jei ir randasi kelia- 
tas susipratusių, bet ir tie 
nieko neveikia.

Labai butų reikalinga su
tverti čia kokią nors darbi
ninkišką draugiją bei LSS.

Darbai suvis silpnai eina. 
Daugiausia darbų būdavo 
čia giriose, bet dabar ir tų 
nekerta. Daugybė žmonių 
dirba tik už valgį ir kamba
rį ir tai po 10—12 vai. į die
na. Mamos Sūnūs.

LEM ISTON, ME.
Atsakymas providencie- 

čiams.
Gedimino draugijos įga

liotiniams p.p. P. Sinkevi
čiui ir J. Dvareckui atsaky
siu tiek: man nerūpėjo ir 
nerupi koks delegatas buvo 
Seiman pasiųstas bendromis 
draugijų spėkomis, bet kad 
minėtame vakare kalbėjo 
ypata vadinusi save Gedi
mino draugijos delegatu iš 
Providence, R. I„ tai neuž
ginčijama tiesa. Jis vadina- 

; si Ignacas Gargasas, ar tik- 
! ra jo pavardė, to nežinau. 
Be to jis atlage turėjo prisi
segęs žymę Gedimino drau
gijos iš Providenco. Jei no
rite patvirtinimo — kreip
kitės prie Dukterų draugi
jos pirmininkės L. Jazukevi- 

i čienės, per sekretore O. Bv- 
ronienę, 14 Summer st., Le- 
wiston. Me. Tuomet nerei
kės gėdinti manęs ir dalykas 
bus aiškus. Sigel-Tšudi. •

NEWARK, N. J. 
"Sietyno" koncertas.

Vasario 6 d. "Sietyno" 
choras surengė Lietuvių 
svetainėje labai nusisekusį 
koncertą. Koncerto pro
grama susidėjo iš kelių mu-

Balsuojant 45 balsai buv o, zjkos gabalėlių, dainų solo,
kad kontraktas butų be pa
rašo ir 47, kad su parašu. 
Tuo budu nubalsuota, kad 
kontraktas butų su valdy
bos parašais, bet pirminin
kas atsisakė pasirašyt. Be- 
to pirmininkas begėdiškai 
užsipuolė ant J. P., kuris 
skaitė balsus, šaukdamas, 
buk J. P. nusukęs balsus.
Bėda, jeigu visuomenėj įsi

gali Romos trustininkai— 
klerikalai, bet kur kas blo
giau, jeigu draugiją ima at
stovauti idijotai.

Tautietis.

CAMBRIDGE, MASS. 
Sunkus laikai stabdo visą 

veikimą.
Iš priežasties bedarbės 

pas mus visas veikimas pra
deda sustoti. Veiklesnieji 
veikėjai rudeniop puolėsi 
mokinties lošti veikalus. D. 
M. M. ant 13 d. vasario pri-

duetų ir vaidinimo 3 aktų 
tragedijos "Kerštinga mei
lė.”

Visų veikėjų bei lošėjų 
negaliu čia paminėti, nes 
nebuvo programo, o vakaro 
pirmininkas perstatinėda- 
mas veikėjus taip silpnai 
kalbėjo, kad negalima buvo 
girdėti ką perstato.

Iš chorų dalyvavo: ”Sie- 
tvnas,” Latvių socijalistų 
choras, abu vedė drg. Indė
nas. Gimnastikos Kliubo 
choras iš Brooklyno P. L. 
Eremino vedamas ir šv. Ci- 
cilijos choras T. A. Radzevi
čiaus vedamas.

Buvo rusiškai solo ir 
gerb. P. P. Stroliai sudaina
vo duetą ”Sunku gyventi 
žmogui ant svieto.” Taip 
pat gražiai atliko duetą T. 
Kaškevičius su savo draugu. 
Drg. J. V. Sveetra ir trįs 
anglai griežė smuiku akom-

I

CHICAGO, ILL.
LSS. 81 kp. narys drg. 

Galvydis, kad padidinus 
kuopos iždą paaukavo laik
rodėlį ir V. Kudirkos raštus, 
o drg. Norkaitis gramafoną. 
Tuojaus vasario 13 d. suren
gta lioterija su įžanga 15 c., 
kuri kuopai davė gana gerą 
pelną, nes bilietus kuopos 
nariai plačiai išpardavinėjo 
ir vakaran atsilankė didelis 
žmonių skaičius. Buvo daug 
dagi tokių, kurie šiaip nie
kad į viešus susirinkimus 
nesilanko.

Prie lioterijos buvo suruo_ 
šta gana atsakanti progra
ma, kuri publiką užganėdi
no. Sudainavus Vyrų Soci
jalistų chorui porą dainų, 
kalbėjo drg. T. Kučinskas. 
Jis apibriežė religijos istori
ją ir nuosekliais išvadžioji
mais labai teisingai ir sup
rantamai išaiškino organi
zuotos bažnyčios blėdį, ko
kią ji daro žmonijai stovė
dama ant kelio progresui. 
Kvietė tikinčius gilinties į 
bažnyčios istoriją į jos dog
mas, studijuoti Bibliją ir 
patiems persitikrinti kiek 
joje biaurių nesąmonių ir 
burtų slepiasi. Pažinti ink
vizicijos laikus, kada nepri
pažįstančių katalikų kunigi
jos mokslo žmonių buvo lau
žomi kaulai, svilinami pa
dai, ištraukiami liežuviai ir 
daugiau, kaip pusė milijono 
žmonių išžudyta dėlei kuni
gų ir bažnyčios gerovės.

Jo kalba padarė publiko
je gilų įspūdį. Po prakal
bai sekė vyrų kvartetas ir 
deklamacija. Dvi merginos, 
p-lė O. Žemaitaičiutė ir an
tra, kurios pavardės nesuži
nojau savo dainavu taip su
judino ir užinteresavo publi
ką, kad kilo salėje entuzias
tiški aplodismentai, nenorė
ta jų nė nuo pagrindų nulei
sti, joms publika plojo ir 
plojo.

Pabaigoje sudainavo miš
rus L.S.S. 81 kp. choras po
rą dainuškų.

MAHANOY CITY, PA.
Visuotiname Mahanojaus 

lietuvių susirinkime, 13 d., 
tapo sutvertas aukų rinki
mo komitetas, kurin išrink
ta šie pasitikėtini visuome
nėje asmenis:

Pirmininku — Vincas Že
maitis, I sek r. — Pijus Pe
čiulis; II sekr.— Ant. And
riušis; iždininku Jonas Grei
mas. Beto išrinkta aukų 
rinkėjai, kurie turės lanky- 
ties į kožną stubelę, krautu
vę, smuklę ir 1.1 Rinkėjais 
išrinkta:

Antanas Lenerkevičius, 
Petras Baniulis, Jonas Sen
kus, Raulas Rutkus, Motie
jus Sakalauckas, Liudas Ru
tkauskas, Vincas Briakus, 
Juozas Garkauskas, Stasys 
Kružinskas ir Juozas Jan
kauskas. Trįs ypatos išrin
kta, kurios rinks aukas dr- 
jose: Petras Kasparas, Vin
cas Kričinas ir Antanas Sa
baliauskas.

Kur šie žmonės apsilan
kys, meldžiame jais pilnai 
pasitikėti ir aukauti, 
kas išgali nelaimingos 
tuvos sušelpimui.

V. žemaitis.

kiek
Lie-

ANSONIA, CONN.
Pasenęs veikėjas, pasenę jo 

ir argumentai.
Vasario 14 d. SLA. 66 kp. 

surengė prakalbas užkvies- 
dama kalbėti d-rą J. Šliupą, 
kuris kalbėjo apie dabarti
nę karę. Jo visa kalba bu
vo fanatiškai-patrijotiška. 
Jis nesutinkąs su socijalis- 
tais, buk karė kilo vien iš 
kapitalistų priežasties. Prie 
kapitalizmo reikią da pridė
ti dvi priežasti: įvairus poli
tikieriai ir krikščioniški fa
natikai esą priežaščia karės. 
Čia p. Šliupas užmiršo gal 
pridėti, kad pačia dižiau- 
sia karės priežaščia yra tau- 
tiškasai fanatizmas, kurį jis 
taip karštai užtarauja.

Neužmiršo ir socijalistų

JERSEY CITY, N. J. 
Diskusijosna kviečiama ku

nigas, katalikai ir visi 
socijalistų priešai.

Vasario 7 d. vietinis ku
nigas nusiskundė per pamo
kslą, kad esąs subombarduo_ 
tas ir nieko negalįs veikti. 
Vasario gi 14 d. pamatęs 
skelbimą, kad socijalistai 
kviečia kunigą ant viešų di
skusijų, iš nuogąsčio, šven
toj vietoj, nepamoksią para- 
pijonams sakė, bet drožė so- 
cijalistams prakeiksmą apie 
pusę valandos.

Neatsakinėsime ant kuni
go keiksmų, nes gaila laik
raštyje vietos, bet žiūrėsime 
ar ištikrujų socijalistai yra 
tokie, kad kunigui baimę į- 
varo.

Šiuomi kviečiame Jersey 
Citv lietuvių kunigą, katali
kus ir visus socijalistų prie
šus ateikit su faktais ir pa
rodykit, ką socijalistai yra

pabarti. Šliupui išrodo, kad ■ ir kodėl Juos
musų socijalistai, tai tik ma- teikiat.
ži užgimę kūdikiai (O tie ku_ 
dikiai tautiečiams milžinai). 
Girdi, ”klausydami savo va
dovų, Michelsonų ir kitų, 
prigeria fanatizmo. Mato
te visų šalių kariaujančius. 
Tautiški socijalistai visi no
riai kariauja, o musų ką? 
Brooklyniškiam Seime, mes, 
tautiečiai, pakelėm autono
mijos klausimą, sccijalistai 
sušuko: ’revoliucijos!’ O 
kur musų kariumenė ir gin
klai!” (gal daktaras pamir
šo Kemešio ir Gabrio vado
vaujamus vyčius?)

Sulyg d-ro Šliupo, socija- 
lizmas turįs budavotis ant 
tautiškos papėdės. Norint 
pagerint lietuvių tautos bū
vį reikia įgyt daugiau mok
slo vyrų, profesionalų, sup
rantančių vertelgysę, agri
kultūrą ir kitokius amatus, 
tada lietuvių tauta busianti 
laiminga.

Gerbiamo J. Šliupo kai-i

i

■

Diskusijos bus 27 vasario, 
8 vai. vakare, M. Skučio sve
tainėje, 146 Morris str.

LSS. 59 kuopos narys.

MAHANOY CITY, PA.
Mažas pataisymas.

A. Pa—čius ”Keleivio” 
No. 5 rašo, kad nuo LSS. 46 
kuopos liko $20 pelno, kuris 
paskirtas L. š. F. Neteisy
bė. Vakaro įplaukų buvo 
$18.40, bet atėmus išlaidas 
liko tik $6.00 pelno. Kares- 
pondentai, nerašykite to, ko

. nežinote.
Petras Baniulis. 

:_______________________

KasĮjįnoins rašcma.
Dekalb, III.— Lietuvių 

jaunimas vasario 6 d. suren
gė šokius nuo kurių visas 
pelnas paskirtas Lietuvos 
sušelpimui. Beto pašelpinė 
P. ir P. dr-ja paskyrė iš savo 
iždo $50.00 nukentėjusių nuo 
karės lietuvių naudai.

Pas mus yra da tokių 
tamsunų, kurie tiki bur
tams. Taip va: vienas vai
kinas pametė $57.00 pinigų 
ir nuėjęs pas burtininką už
mokėjo $1.00, kad tas įspė
tų. Burtininkas, žinoma, 
pritauškė kas jam ant seilės 
užėjo neva nupasakodamas 
to žmogaus išvaizdą, kuris 
pinigus radęs.

Darbai čia po truputį ge- 
rinasi, bet daug yra tokių, 
kurie po kelis mėnesius ne
dirba. Dekalbietis.

VVORCESTER, MASS.
Koncertas L. š. F. davė apie

500 dolerių pelno.
Lietuvos šeipimo Fondo ^a žemiau kritikos, šiandien 

skyriaus surengtas koncer-j matome žmones gyvenan- 
'■'C " J"” - V, ■ čius autonomiškose, republi-
r1aSv5,a' surengtas \ asano 14. konjškose šalise ir turinčius 

net perdaug profesionalų, 
amatninkų, bet ar jie laimin
gesni? Ar jie nesibasto po 
šį apvalą žemės kamuolį dir
bdami ilgas valandas, vos 
užlaikydami šiltą gyvastį. 
Visose republikoniškose ša- 
lįse šiandien mes matome, 

jkaip darbininkai šaudomi, 
' sodinami į kalėjimus, milijo- 
įnai bedarbių be pastogės 
j vaikščioja alkani gatvėmis 
jir gyvena laukuose šetruose 
i skarmalais prisidengę. Ko- 
, dėl gi autonomistai ir repu- 
; blikoniški užtarytojai nema
to alkanų savo brolių tau
tiečių?!

Ar gi socijalistai atmetė 
autonomijos klausimą? 
Man matos d-ras Šliupas pa
žvelgęs Seimo protokolų 
knygon dar ir dabar rastų, 
jog autonomijos klausimas 
tik laikinai atidėtas.

Gerb. Šliupas malonėtų 
prirodyti visuomenei kas iš
kovojo lietuviams spaudą? 
Juk Gabrio suorganizuotų 
vyčių dar tuomet nebuvo. 
D-ras ŠI. gyrėsi nuopelnais, i 
kad pirmasai sutvėręs pir-! 
masias socijalistų kuopas ir! 
sakėsi juk ir dabar neigno
ruojąs socijalizmo. Tečiau 
gerb. daktaro teorija, toli 
gražu, skyriasi nuo tikrojo 
socijalizmo. Ilgai savo pra
kalboj neužsiminė darbinin
kų vargų, nė nurodė kas yra I 
priežaščia to skurdo ir kaip j 
nuo jo pasiliuosavus. Į Dorrisville, III.— LSS.

Jis mato darbininkų išga- j 187 kp. vasario 13 d. vaidino 
nymą pasidaugininme pro- du veikalėliu: "Žydas stati- 
fesionalų, pirklių, agrano-i nėję’” ir "Kunigo Gromulos 
mų, advokatų ir amatninkų! iraštinyčioj,” sulošta neblo- 
O kas gi dirbs juoduosius 
darbus jei visi bus amatnin- 
kai ir ar privisus daug ama
tninkų ir biznierių stambieji 
kapitalistai neužstatys jų 
pačių mirti badu sykiu su 
paprastais darbininkais? 
Argi nesutrunėjusi p. Šliupo

tas, kaip jau ou\o )yel- : čius autonomiškose, republi-

nusisekė
I

!

d., Plaza Teatre, 
nepaprastai gerai.

Programe dalyvavo dai
nininkas p. M. Petrauskas; 
jis sudainavo 7 dainas, ku
rios sukėlė publikoj labai 
gerą ūpą. P-lė M. Jablons- 
kiutė, žinoma vietos lietu
viams solistė, dainavo 4 dai
neles. F. J. Bagočius trum
pai paaiškino anglų kalboj 
dabartinės Lietuvos karės 
pasekmes ir kalbėjo lietuvi
škai apie Lietuvos vargus. 
Miesto majoras pagyrė lie
tuvius ir pasakojo kokį liu-1 
dėsi ir skurdą neša karė, i 
Lietuvių benas, J. Navikai- 
čio vedamas, sugriežė kelia
tą muzikos dainelių. Visi 
savo užduotis atliko gražiai, 
ypač gi užžavėjo publiką M. 
Petrauskas ir p-lė Jablons- 
kiutė, kuri tapo apdovanota 
gyvų gėlių bukietu. Taipgi 
gilų įspūdį publikoj paliko 
drg. F. J. Bagočiaus prakal
ba, kaip girdėtis, jį publika 
pripažino geriausiu Ameri
kos lietuvių tarpe kalbėtoju.

Laike koncerto rinkta 
Liet. Šelp. Fondui aukos, su
rinkta $157.91. Žmonių 
koncerte buvo atsilankę a- 
pie 1,500.

Už bilietus ir programas, 
manoma, liks pelno apie 300 
dolerių.

Worcesterio L. š. F. sky
rius atliko kiltą darbą, nes 
Lietuvos sušelpimui išviso 
nuo koncerto atliks nuo 450 
iki 500 dolerių pelno.

Reikia ištarti padėką pa
nelei M. Jablonskiutei už pa
sidarbavimą surengime šio 
koncerto, kuri surinko pro
gramai $100.00, pardavė už 
$40.00 bilietų ir svetainėje 
surinko $73.00 aukų, kada 
kiti ir 10 ypatų tiek negalė
jo surinkt.

Paminėtina, jog p-lė M. 
Ij. yra Amerikoj užaugusi

PHILADELPHIA, PA.
Dievui ar velniui?

Jus, kunigai, vadinate sa
ve Kristaus tarnais, jo įpe
ni ais. Kristus mylėjo varg
dienius ir neapkentė turčių 
čereslus pinigų iš vargšų 
prisipylusių. Bet jus, kuni
gai, vietoj pagelbėti varg
šui, vietoje pasmerkti tur- 

: čius ir kapitalistus — pra
keikiate neturtėlius varg
dienius, jei tie skurde iš jū
sų pačių kaltės būdami ne
gali jums už parduodamą 
Kristų gerai užmokėti.

Štai faktas, kuriuomi bai
siausia pasipiktino net pa
tįs karščiausi katalikai ir 
ėmė mane maldauti, kad 
praneščiau visuomenei.

Vietinis par. klebonas, ku
nigas Kaul—is, laidodamas 
velionį J. Žukauskį iškeikė 
tauriausiais žodžiais velio
nio seseris, kad šios neturė
damos pinigų derėjosi ir no
rėjo pigiau savo brolį palai
doti, kuris vos 6 mėnesius 
Amerikoje pragyvenęs mi
rė būdamas be darbo ir sko
loje. Velionis buvo geriau- 
sis katalikas žmogus, bet 
kunigas sužinojęs, kad ir iš svetainėje, 3 metai atgal, 
pašalpinės draugijos mažai pastebėtina, jog publika 
pašalpos gauna, išvadino vi-'daug mandagesnė likusi, 
sus jo gimines girtuokliais, Po lošimui jaunimas gražiai ir nors mažiau jai yra pa-..*.fe. ___ ____ -
paleistuviais ir t. t. Vėlio- linksminosi, nesimatė girtų, žistamas Lietuvos skurdas, • argumentacija, 
nis būdamas skoloje negalė- nė "tango" šokančių. Kaip bet savo viengenčių sušelpi-

Bislien.

E. ST. LOUIS, ILL.
LSS. 87 kuopos buvo vai

dinimas su pasilinksminimo 
vakaru. Sulošė 4 veiksmų 
dramą ”Pirmi Žingsniai.” 
Lošė Suvienytų Draugijų 
teatrališkas ratelis "Vytu- 
ris.” Lošimas pilnai pavy
ko. Minėtasai ratelis susi
tvėrė vos apie metus laiko 
atgal, o jau sulošė kelis gra- 
žius veikalus. Prie "Vytu- 
rio’ susispietusi veik visas 
E. St. Louis’o progresyvis, 
mylintis darbą jaunimas.

Diologai su deklamacijo
mis taipgi pavyko. Teko 
būti vaidinime, toje pačioje

1

T. Besotis.

Lowell, Mass.— Sausio 31 
d. čia kalbėjo drg. M. Akelai
tis iš Norwoodo, Mass., at
gaivindamas LSS. 203 kp. 
Buvo manyta renkamas au
kas paskirti LŠF., bet pasi
rodė, kad aukų buvo maža 
dagi lėšų padengimui. Au
kavo šios ypatos:

J. Sirvydas, A. Svenpes- 
kiutė, M. Milius, J. Tareila 
ir E. Razanauskiutė po 50c., 
K. Dziedulionis, A. Kinču- 
nis, J. Sinkus, J. Verseckas 
ir V. Repečka po 25 c. Smul
kių aukų surinkta $2.55. Iš
viso $5.30.

Kalbėtojas aiškino, kaip 
neorganizuoti darbininkai 

kenčia skurdą ir kaip juos 
kapitalistai išnaudoja. Pub
likos buvo pilna salė ir vi
siems kalba buvo aiški ir su
prantama. Prie kuopos pri
sirašė 15 narių.

Prakalbų rengėjas, R. Pu
šinis.

I

gai, nors veik visi aktoriai 
lošė pirmą syk. Žmonių bu
vo daug ir užklausus, ar pu
blika nori, kad butų ir dau
giau panašių vakarų sureng
ti, visa salė pakėlė rankas, 
kad norią. Darbai Harris- 
burgo apylinkėje labai men
ki : dirbama po 2-3 dienas.

Kaimietis.



■ — Tegul bus pagarbintas, pasakyta, taip kaip pirštu 
Maike I parodyta, kad tai socijalistų

— Gali sau garbint, tėve, arba I. W. W. darbas.
— Tu, Maike, iš manęs ne

sijuok I
— Kaip nesijuokti, kad 

tavo nosis purvina..
— Maike, taip nekalbėk, 

ba užgauni mano katalikiš
kus jausmus.

— Atleisk, tėve, aš visai 
nežinojau, kad tavo nosije 
yra susikrovę katalikiški! 
jausmai.

— Vaike, mano nosį tu 
gali kritikuot kiek nori, aš 
dėl to neįsižeisiu, ale kam 
tu sakai, kad mano 
purvina.

— Nes ji tokia yra.
— Meluoji, vaike, 

pelenai, ne purvas, 
nežinai, kad pereitoj savai-: 
tėj buvo pelenų diena? Vi-Į 
si geri žmonės buvo tą dieųą j 
bažnyčioj ir kunigas visiems; 
bėrė pelenus ant galvų. Į 
Man, kaipo vyčių generolui, j 
užbėrė ir ant nosies.

— O aš maniau, kad tu,: 
tėve, kur nors pelenų bačkoj į 
nakvojai.

— Jes. vaike, tu mane vi-! 
suomet išniekini. Bet dabar: 
apie tai nekalbėsime Ge
riau pasakyk tu man. ką tu 
manai apie kun. žebrio už
mušimą.

Aš apie tai nieko ne- • 
, tėve. Pasakysiu tau 

, kad žmogžudystės 
neinteresuoja. Karės 

šiandien ne tiek . 
žūva, ir tai mes jau 

ra tom.
Tenai, vaik 
vėl kas kita 

o. tėve.
e n
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Skaitytoju 
pastabos.

Dievaitė.Ibedievių darbas. Gal but laptis neišsiaiškinus, spėti tinkąs. Policija toliau suži- 
taip, o gal but.ir ne. Kada galima visaip. 
Čenstakavos. klioštoriuje __
anais metais likos apiplėš- joje staiga išėjo iš proto, 
tas stebuklingas panelės šv. 
paveikslas, visi kunigai ir 
visi jų laikraščiai šaukė, 
kad tai socijalistų. bedievių 
darbas. Ir žmonės ilgai 
tam tikėjo. Bet paskui iš
siaiškino, kad tai paties ku
nigo Macocho darbas. Beto' 
da pasirodė, kad tas į 
kun. Macochas ir brolį savo 
papjovė tarp šventųjų klio- 

ištoriaus sienų. Taigi pasi-j 
rodo, kad kartais netik pap
rastu kataliku, bet ir kuni
gu negali pasitikėt.

— Macochas, vaike, buvo 
ištvirkęs kunigas.

— Bet niekas to nežinojo, 
iki neišėjo aikštėn jo dar
bas. Jis vedėsi labai dievo
baimingu ir mielaširdingu 
kunigu, taip kaip ir kiekvie
nas jų daro.

— Bet Macocho darbų ne
gali sulygint su Nevv Bri
taino piktadaryste, vaike.

— Aš ir nebandau lyginti. 
Aš čia priminiau Macochą 
tiktai kaipo pavyzdį, • kad 
niekad negalima nieko tvir-

; tinti, pakol neišsiaiškina pa
slaptis. Galima daryli tik- 

;tai spėjimus.
— Na, tai ką gi, Maike, tu 

j spėji?
— Aš, tėve, kaip sakiau. į 

I šitą paslaptį labai nesigili
nu, tečiaus spėti aš galiu. 
Sprendžiant iš visų apysto-j 
vų. kurias aprašė laikraš- 

• čiai. man rodos, kad tai ne i 
žmogžudžių darbas. Mano ■ 

[ nuomone, g; ’ 
Tarp kunigo ir 
kilo ginčai, 
kiems ginčams g;

kad vienas ar kitas kleboni-
O gali būt, no jusi, kad dėl šitokios agi

tacijos kun. Žebrys su savo 
pagelbininku aštriai susi
kirsdavo ir galų-gale jį išvi
jo.

Su parapijonais kunigas 
taipgi turėjo daug nesutiki- 

_. Buvo net riaušių prieš 
ji. Bet tai buvo keli metai 
atgal. Ar policija tikisi iš

Laisvė—tai meilė.
(> meilė-tai Dievas!
Be meilės negali būti 
Laisvės!

Jaunuti < Vie

Juk ir taip kartais pasitai
ko.

— Maike, tu sumušei vi-i 
sus mano pienus. Aš buvau 
jau prisirengęs visus socija- mų 
listus areštuot. jį.

* r*A 
; tų nesutikimų išvesti žmog- žinai jauna, graži, visus my 
žudystę, ji nesako. i,. < . . , -----

Grasinantis laiškas.
Toliaus surasta kokių tai 

„anarchistų” L—____ j
laiškas. Laiškas buvo rašv- jai, filozofai ir auksu pasi 
tas kun. Žebriui lietuvių puošusie turčiai, 
kalba, bet anglų laikraščiai 
paduoda jį angliškam verti
me Išvertus jį vėl lietuvių 
kalbon išeina šitoks tekstas:

„Gerbiamas klebonas, 
Juozas Žebry’s: 

Mes anarchistai rašėm 
jums 19 balandžio laišką, 
reikalaudami $11,000 pini
gų; taigi mes reikalaujam, 
kad 4 gegužės tamsta duo
tum mums tuos $11,000, ir 

įmes reikalaujam, kad ne
duotum pinigų didelėmis po
pierinėmis, bet tokiomis, 
kaip po $10 ir $20. Taigi 
kaip sakom, taip ir pada
ryk; bet jei su pinigais da
rysi juokus, arba surašysi 
ant jų numerius, o paskui 
praneši policijai, tai tu busi 
užmuštas. Arba jei tu pa
dėsi toj vietoj pinigus ir pa
statysi aplinkui policiją, tai 
tu vargiai pareisi gyvas na
mo; kad ir suims musų vie
na, tai da keli tūkstančiai 

, galėjo but taip, (tokia liūdna, kad žmonės il-,*?11^ Jlks' ^ei tu atsisakysi 
ligo ir gaspadinės! gai jos neužmirš, žinoma. įduo^’ ta1 bu:> lengvą
ičai. Pamatu to-1susirinko tenai žmonės die-Jį3'.6 Paim^- .Tu pamatysi,, 
nčams o’alėio but i moti, nrisirišp nrip aavr> kaip mes paimsime tave 1S

plu Kun. Žebrio
laidotuves.

I ŽMOGŽUDŽIŲ NĖRA NĖ 
PĖDSAKŲ.

I

I “Jezus Kristus, kurio vie- 
nuiis. tą užimame bažnyčios valdy

me, isako mums visus avi- 
---------------------------------------- 1 

i jų yra, glausti prie širdies, 
pilnos tėviškos meilės,” taip 
atsikreipė į katalikus savo 
pirmoj enciklikoj naujasai 
popiežius.

Kada kataliką pavadini a- 
vinu, jis įsižedžia. Bet ar 
galima katalikui pririnkti 
tinkamesnį vardą, kaip avi
no?

Kunigai jį kerpa, lupa pi
nigus bažnyčių statymui, už 
šliubus, krikštynas, laidotu
ves, liepia pasninkauti, muš
ti kakta į žemę ir da šventa- 
dienyj iš sakyklos baido vel
niais, pragaru ir bjauriau
siais žodžiais iškeikia. 0 
musų katalikai neturėdami 
savo proto, klauso savo pie
menų kirpikų ir bėgdami 
pas juos kas nedėldienį 
bliauja: bee!

Nestebėtina tad, kad ir 
popiežius jiems tinkamesnio 
vardo nesuranda ir vadina 
juos avinais.

Tarp banguojančiu būtybės nėlius ir aveles, kiek tiktai 
dausų, vėsiomis miglu vil
nimis apsiausta, gyvena am- 

linti ir visiems lygiai gera 
dievaitė.

Ją žino visi: ir nukankinti, 
grasinantis alkani vargšai, didi mintyto-

Jos išminties gilumą negali 
iki šiol apreikšti nė vienas 
garbingiausiu filozofu o jos 
gerumo ir grožės nepajiegia 
aprašyti nė vienas garsiausis 
poetas, negali atvaizdint nė 
joks talentingiausis dailinin
kas.

Rytais ją sveikina aušra, 
myluoja saulėtekis, glamonė
ja Aušrinė;dienomis bučiuo
ja saulutė; vakarais jai švie
čia mėnulis, spindi sietynas, 
mirga žvaigždės.

Jos rūbai išpuošti vaivoryk
štėmis, nusagstyti žvaigždy
nais. Ant gelsvą, palaidu 
kasu žėri perlai, žemčiūgai, 
rubinai ir smaragdai.
Akyse ryški dangaus žydru

ma. Veidai šviečia it tuks- 
tantįs šauliu. Prausiasi ji ryto 
rasa; šukuoja ir glosto ją va
saros vėjas. Kur žingsnį

Apie 11,000 žmonių ir .100 
kunigų lydėjo kun. žebrį 

į kapus.
Kunigo Žebrio laidotuvės 

buvo 12 vasario iš ryto. Vie
tos anglų dienraščiai apie 
tas laidotuves rašo labai 
plačiai. Ačiū „Keleivio” 
draugams, kurie teikėsi pri
siųsti mums iš tų dienraščių 
iškarpas, ir „Keleivis” gali 
savo skaitytojams tas ži
nias paduoti.

Pėtnyčios rytą, 12 vasa
rio, prie šv. Andriejaus lie
tuvių bažnyčios susirinko 
tiek žmonių, susidarė tokia 

'procesija, kokios New Bri-į 
jtaine ikišiol da nematyta. 

■ Kaip anglų dienraščiai ap
skaito, laidotuvėse dalvva- 
vo apie 11,000 žmonių ir ne- • 

i mažiau, kaip 100 kunigų, i 
kurie suvažiavu iš visų A-i 
merikos kraštų.

Bažnyčioj regykla buvo i

I

I

— Sakai, socijalistų arba
I.W.W.

— -Jes, Maike.
— Vadinas, tavo „Katali-' 

kas“ aiškiai parodo, kad jis i 
da nežino kas kunigą nužu
dė, tečiaus jis jau nori su
versti bėda ant socijalistų, KieTs ginčams gįaiejo dūlį 
arba ant LW.W. Taigi tavo kun^° turtak Gal but’ kad ! 
"Katalikas” tik vieną daly-i 

j ką parodo, t. y. kad jisai turi 
į nesuvaldomą norą šmeiž
ei nepatinkamus sau žmo
nes.

—Maike, tu jau pradedi 
teisinti, socijalistus. Tas 
jau ir parodo, kad jus esa
te kalti.

— Tėve, jei aš tave pava
dinčiau be jokių prirodymų 
žmogžudžiu, ar tu, tėve, ne- 

jsiteisintum?
— Vaike, jei tu mane taip 

i pavadintum, aš nesakyčau 
(tau nei žodžio. Aš užmu- 
įščiau tave ant vietos.

— Matai, o socijalistams 
tu nenori duot nė pasiteisin

ai.

I

alejo but

I

t

♦ ♦♦

„Ka-kas” stena kam kata
likai skaitą socijalistų laik
raščius, kurie „niekiną visa 
tai, kas musų bočiams tėve
liams buvo brangiausia.”

Musų bočiams buvo bran
gu nešioti vyžas, važinėti 
su mediniais ratais tepa
mais lepšiu, arti dirvas me
dine žagre, gyventi gričiose 
be langų ir sykiu su gyvu
liais šildyties žiemos metu 

klausios gėlės ir leidžia malo- jįems fouvo brangu ir stabų 
mau&Į kvapą, žaliuoja med- mediniy garbinimas. Tad

vinį • cniAlrc?nin c ° e
ar ir mes turėtume brangin
ti ir garbinti neišsivysčiusių 
laukinių žmonių kvaitalioji- 
mus?

i
<ur žingsnį 

žengia rožės, lelijos žydi, žodį 
taria,—it lakštingalė čiulba. 
Žvilgsniu pažvelgia—ir kie
čiausias širdis sugraudina.

Ją garbina visa prigimtis: 
paukščiai neperstojančiai 

čiulba dainas; jai žydi pui-vuoti, prisirišę prie savo 
. ■ bažnyčios ir kunigo, todėl 
i1 nestebėtina, kad beveik visi 
J jie tenai verkė. Užmušto 

kunigo liekanos buvo išsta
tytos aikštėj. Baltas baž
nyčios vidurys išrodė prite
musiu, kada sumirgėjo šim- 

I tai žvakių ir dideli žiburiai 
j palubei. Kun. Matulaitis iš 
i New Philadelphijos laikė iš- 
j kilmingas reguiem mišias, 
i kuriose dalyvavo da penki 
kunigai. Didelis būrys ku- 

\ nigų lydėjo karstą iki kapų, 
i Laidotuvėse dalyvavo ir šios 
i draugijos: šv. Juozapo, Lie
tuvių Kliubas, šv. Andrie- 
l iaus, Apšvietos, šv. Jurgio, 
šv. Kazimiero, Vvtauto ir 

: Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
l draugija.

namų, nes mums yra lengva 
imti kunigus: taigi pamis- 
lyk, kad nereikėtų mums su
sitepti rankas krauju.

” Kur pinigus padėt: Eik 
per gatvę iki galo, o paskui 
pasuk ant Newington road, 
paskui turėsi pasukt į kai
rę, paskui pamatysi užrištą 
ant medžio šmotą pamušalo • 
ir tenai yra apverstas senas 
blekinis boileris, taigi po juo I 
ir padėsi šitoj subatoj, pusė i 
po vienuoliktai, ir žiūrėk, Į 
kad taip padarytum. Pade-! 
įęs pinigus nuimk nuo me
džio tą ženklą ir numesk. Ir' 
palik tenai šitą laišką, pasi
rašęs savo vardą ir pavar
dę, kapo paliudyjimą, nes 
mes turim parodyt tai savo

gaspadinė paglemžė kunigo 
pinigus arba kokį svarbų 
dokumentą, surištą su kuni
go turtais. Kunigas tai pa- 
tvręs, galėjo labai supykti. 
Jis galėjo pradėt jieškot, 
vartyt visuose stalčiuose 
drapanas. Gali but, kad jam ' 

ijieškant gaspadinė darė vis' 
j kliūtis, vesdama tokiu budu’ 
kunigą iš kantrybės rūbe-i 
žiu. Kunigas galėjo pradėti 
krėsti jos kambarį. Kaip 
laikraščai rašo, tai gaspadi- 
nės kambarys ir buvo dau-i 
giausia suverstas. Net pati ! 
policija sako, kad apystovos! 
liudija, kaip kad žmogžu-: 
džiai butų jieškoję kokių do- Į 
kumentų. Taigi gali but, 
kad darant kunigui gaspa- 
dinės kambaryje kratą, ga- 
snadinė perpvko ir bandė 
kunigą išmest. Gali but, j 
kad tuomet kilo kova ir ku-i 
nigas šovė. Gali but. kad 
sužeista gaspadinė leidosi 
bėgti ant stogo, bet prie lai
ptų kunigas ją sugavo ir 
parmušė. Gal but, kad šovė 
kelis sykius, bet tik sykį 
kliudė. Gal but manyda- 

:ad revolveris jau tu- 
j moteris da gvva. ori- 

atsinešęs nuo sto- 
Tuomet, žinoma;!

?s kad užmušėjis- 
kštėn, pradėjo gal- 

išsiteisint. Jam 
‘ti mintis, kad rei
ki sau apie kaklą 
ūkti pakol žmonės 
lasl-sui jau lengva 
: įsiveržė žmogžu- ■ 
idė caspadinę, pri- 
patį ir jieškodami : 
arte visą namą, 
kunigas galėjo ir 

ai ka išversti arba iš
į išrndytų; fordo ir t. t.
Bet t

pradėt tyrinėti, ar nebuvo kun. že 
Beto dar

I

— Visviena, vaike, faktai! 
liudija prieš jus.

— Kokie faktai?
—Tu, vaike, gal nežinai, 

kad aš buvau nuvažiavęs 
jau Į New Britainą, pasida
viau netekty 
tų surinkau 
apėjau visus 
tyriau, 
kun. Že

X’evv Britainą 
vu ir tokių fak 
labai daug, 
saliunus ir pa- 

kad tą vakarą, kada 
brys buvo nužudv- 
iunuose nesimatė nė 

socija’.isto. Tuo tarpu 
kata'ikai gėrė, pakol
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dabar <
viską.

o narapiionas

Kun. Pankatiskas iš Brid- ParasJk> kiek
geporto pasakė graudingą ■ 
prakalbą, laike kurios daug; 
moterų verkė. Jis po kelis; 
kartus atkartojo klausimą, 
kodėl kun. Žebrys buvo nu
žudytas. „Mes matom prieš 
-avė žiauriausią žmogžudy- 
’tę, kokia tik galėjo but ka- 
■?. nors papildyta,” sakė ji- 

~ai ir vėl klausė: “Pasaky- 
’:it. kodėl kun. Žebrys buvo 

ivtas?”
■ži'Cža'T policija vis dar: 

nesuranda.
teno r
* 1 T*

i tmanr
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. sekė 
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ebr; 
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žiai; šniokščia ežerai; tyvu-| 
fliuoja upes ir upeliai; ban
guoja jūrės; visa kas yragy- 

. vo gamtoj—jai siunčia himnų 
i ovacijas.

Kas tik ją pažįsta—amžinai 
į ją įsimyli ir tampa laimingu. 
O pažinti ją yra begalo sun
ku.

Visiems norintiems ją pa
žinti ir tapti laimingais | 
gręsia baisus kančių, skau-' 
smų, didžiausios paniekos, i 
nusivilmų ir mirties pavojus. 
Milijonų milijonai žmonių . 
dėl jos neteko savo gyvas- i 
ties; tūkstančių tūkstančiai 
žuvo kalėjimų urvuose ir ant' 
kartuvių; tukstantįs gyvų) 
sudegė ant laužu, mirė iš ba
do. Netik tie žuvo ir žųsta, 
kurie nori ją pamatyti ir pa
žinti, bet ir visi tie, kurie 
išdrįsta apie ją kitiems kal
bėti ir aiškinti, kad visi žmo
nės ją pamylėtų.

Popiežiai, karaliai, mini- 
steriai, kunigai ir visi tur- 

; tingieji ir garbingieji, stoja 
minioms ant kelio ir šaukia, 
kad nei vienas is prispaustų
jų žemės vaikų neišdrįstų 

. pažvelgti į stebuklingą die
vaitę. Jie gerai žino, kad 

į stebuklingoji dievaitė, bar
stanti laimss žiedus vargdie
niams, kiekvieno vargšo šir- 
U.į pcl Aklei,

Ji visus myli ir ją myli vi
si, kas tik ją pamato ir pa
žįsta. J’ visą žemės gyviją 
nori | adazyti Numinga; y; . 
pasaulį apvalu: i 
brolybes ir iigyu^ 
pavalgidint visus 

w'Huosuoti
nu

i

I

♦♦♦

Ar žinote, kuris lietuvių 
laikraštis yra krikščionis— 
kiaušis? Gi So. Bostono tau
tiečių kepamas ir dar vis 
neiškepamas „Vėžys.” Kada 
jam „Draugas” užkliopija 
per vieną žandą, jis jam 
kantriai, kaip tikras krikš
čionis, atstato ir kitą antau- 

! sį.
♦♦♦

Rygos Jakavičius vokie
čiams lupti Įsitaisė „Bota
gą.” ”Kova” sako, kad tai 
tikra kazoko nagaika.

Balamutas.i davei.
Su pagarba,

Dėl tavo mirties.”
Kaip matom, šito laiško 

kun. žebrys nepaliko ir pi
nigų tenai nenešė. Laiškas 
buvo rašytas jau gana se
nai, tečiaus iki šiol niekas 
kun. Žebrio iš namų nepaė
mė ir nebandė imti. Taigi 
•asirodo, kad tai buvo tik 

tuščias grasinimas, kokius 
■’ririėjo neišmanėliai. Juk 

„V. L.” korespondentės 
vo anais metais Portlan- 

kius grasinimus are. 
Kaip rodos, tai ši

lkui ir policija nepri- 
c.au.g svarbos. Ir var

is gali ką nors bendro ■ 
n. Žebrio mirtimi tu-

i

b'
mkos žuvo kum i de už to 

line Jie- štu.otos. 
tai didžiau-;

Buvo naskly 
detekti- 

nė 1

I

i Raudonos Kibirkštis.
Socijalizmas nesikiša i 

ypatišką žmogaus 
mo religiją, 
sis žmonių 
balsas — tai til 
parlamentariškoji tiesos pa
grindą. Viskas, kas tik 
ant žemės randasi, kas tik 
žmogaus triusu būna sutai
somas ir išdirbamas, jojo 
reikalams turėtų but ir su
naudotas. Visi pramonijos 

J ir ’ išdirbystės produktai 
darbo žmogaus ranka paga
minti, turėtų ir būti darbi
ninkui.

gyveni-
Iniciatyviška- 
referendumo 
‘kra mums

įo gaspa
ii t ė, 
i s. B

C L” /"-t

žmogžudžių 
ostoną. Dabar vėl 

ai sakosi turį viltį 
Ansonijoj žmogžudžius su
ėsti. Kiti vėl kalba, kad 

žmogžudžm.i yra ant vietos. 
Nevv Britaine, da kiti spėja 
ant New Yorko, ant Hart-

Policija daba - pradeda padarus laisv
O z. 1 A , ■

i tam
ui v >

■ ^lai-

Iv

su ku 
rėti.

Taigi kun. žebrio ir jo ga- 
spadinės mirtis kolkas tebė
ra da didelė paslaptis.

Daugumas darbininkų 
balsuotojų yra sveikais vy
rais ir turi sveikas smege
nis, tečiau nesupranta kaip 
j?r' sunaudoti, bet klausia 

irų politikierių, už ką 
jie turi balsuot

Šiandien me 
skirtingas 
(klesasj: 
pitalistų.

Socijalizmas, tai 
paviršius, kurisai 
tvirtai išvien.

„S u. -c” — tai 
t” f : garas.

meilės, 
alais;

a. :ar,uo-
7 <e > v . UO,

kūrusius ali- 
Ji nori ptašaiin- 

J ■širdžių neapy
kantą, pavydą piagti ' 
mę ir paversti žemę į ne 
sakytes m žės ir saldžiau-, 
sios mei a rali ją.

Ja '*d ‘ pažinti kiekvienas' 
gyvas žmogus. Jos vardas j 
turi būt užmišytas aukso rai
dėmis ant f . i križkelių stul
pų, ant kiek, leno namo du
rų, skambėti žėdno žmogaus 
lupose...

O ji vadinasi labai gražum -mogus, kuris myli tiktai 
va.xlu: LAISVE. I<® P’lna; »»•

sius,
3’v

pr 
tišiandieninis kapitalizmas 

žmoniją žudo ir vergia. So- 
*ijalizm&s p kels ją ii 

rišame ka
me. Dąbartir? mašinerija 
šimtą kartų daugiau pro- 

j pridirba, negu rankų 
darbas. 0 jau tas abelnas i • • v• im’ria

ją ir xaa apie Kleboni
ją v;: ■ juodas katinas 
be vu- ' . šitas faksas
jau parodo, kad tai bedievių 
uarb .s.

— Tėve, tai nėra joks fa
ktas, bet labai, labai paikas 
tavo argumentas.

— Na, kain sau nori, Mal
ke, bet katalikai n ’ ’t- ku
nigą Masinaugę. d

! ti bedievį'
— O aš U a, - ••>, pasaky- iš 

v . .. j siu, kad niekad nereikia ’ B1
ui iii-šau namie tvirtinti to, ko tikrai neži- 

? 4 įai aiškiai i uai. Tau rodosi, kad t_„

čia 
saspa-

au
71i O*

UO i

'čia 
^tv
plėšikų buvimą.

. žta virvė galėjo 
P

Į t

| Va*

:as?
vaike, paroč • 

tų dar ’&s.tėve. Tai
.o darbas, 
ali prirodyt ?

— O ar tu, tėve, gali 
rodyt, kad tai soc.'jal 
darb.-s?

— Žinoma, kad galiu.
_  ' r

* *< >

— Tik
„Kataliką

T

t

■•'.d

yra

pri
austu

1 irime d i
J ris dal s 

-.rbininkų •
j . s su kuo nors labai susi 
Pj'Vnc. Pereitoj savaitėj dūktų 

galėjo ; policija sužinojusi labai įdo- ‘

Ugi. 
ai-- ė, kad žmo- pykęs.
iaiškins 
lės kankinimas! mų dalyką. Keli metai tam darbo perviršys dari 

tokiam baisiam atgal kun. žebrys turėjo sau prispirta elgetauti*.
: padėjime kunigas galėjo už- • ’-------- - x ------
tai<vt revolverį ir paleisti 
sau šūvi ar du. Su šitokia /e-.riu lac.

1 teorija sutinka ir ta aplin- ’ .. ___
fkybė, kad kun. buvo šautas v s į Hari 

priešakio, stačiai
et aš, tėve, netvirtinu, kad jonams, kad Jie pasi/u-ngtų
i n buvo. Aš tik sakau, kad Žebri nrašalirt.i. uos iis biow

ca i e
>:m

damas

širdin.

kitą kunigą už pagelbinin- —--------
1 ą. Šitas eluininkas su žmogaus galva niekados 

a. nesutikdavęs.. negali būt kvaila tuomet, 
5 išvažiucda-jkacla pilvas ir klšenius tuš- 

rtfordą, jo pa>" • t-•
n.nku .> j asi Kodavęs paiapi-

J,
♦ 4-u

I

.... _ Kada šalis papiuku tur-
Jpbuvo. Aš tik sakau, kad Žebrį prašalinti, nes jis New te, t^da urnos žmonių skę- 

tai vai p galėjo būti. Pakol pas- Britaino parapijai visa1’ ne- sta varge. * 1

žemes
laikosi

bankru-



1$ AMERIKOS.
I.W. W. PRAKALBOS 

SU MUŠTYNĖMIS.
I

Iš Brooklyno mums rašo: 
Jau gerai yra žinomas 

sorkininkas Grikštas. Jis 
atsibastė iš ’kažinkur daryti 
betvarkę ir tarpe musų 
Brooklyno kriaučių unijos.

20 d. vasario Tautiškam 
name buvo surengtos I. W. 
W. prakalbos. Visur buvo 
garsinta, kad bus garsus 
kalbėtojai, kaip va Ettor, 
Flynn ir kiti, kurie išaiškins 
kas tai yra I. W. W. unija. 
Bet publika buvo prigauta, 
nes buvo tik vienas "orato
rius” Grikštas.

Na, ir pradėjo tas žmo
gus niekinti visus, kiek tik 
ir pažįsta, vpatiškai ir visus 
abelnai; visos organizacijos, 
kurios tik nepriguli prie 
I. W. W., tai yra ne žmonės. 
Na, ir taip suerzino žmones, 
kad kilo net muštynė, ir vie
nas kriaučius unijos narys, 
I. Augunas, buvo sumuštas 
ir per duris laukan išstum
tas. J. Gyvūnėlis.

ŽUVO 12 ANGLIAKASIU.
Wilkes-Barre, Pa.— Le- 

high Valley Coal kompani
jos kasykloj* ištiko pereitoj 
sąvaitėj gazo ekspliozija. 12 
angliakasių likos užmušta, 2 
miršta ir vieno trūksta.

NORĖJO IŠPLĖŠT AUK
SINIŲ DAIKTŲ 

KRAUTUVŲ.
New York.— Pereitos su- 

batos vakare čia kesintasi 
išplėšti ant Broadway auk
sinių daiktų langas, kur bu
vo sudėta apie už pusę mili
jono dolerių aukso ir dei
mantų. Nežiūrint ant dau
gelio publikos, vienas plėši
kas vožė į langą didelį ak
menį, o kitas tuojaus puolė 
griebti auksą ir deimantus. 
Bet juos čia tuojaus sučiupo 
slapta policija. Kiti du pa
bėgo, nes iš viso jų buvo ke
turi.

MEKSIKOJ VĖL MUŠASI.
Šiuomi laiku Meksikoj di

desnė košė, negu kada nors 
buvo pirmiau. Dabar yra 
kelios frakcijos, kiekviena 
turi savo vadovus, kariume- 
nę ir visos tarp savęs ka
riauja. Pereitoj sąvaitėj 
buvo karštas mušys ties Ro- 
sario, kur Vilios generolas 
Bulna sumušė Karancos ka- 
riumenę. Kitas didelis mu
šys buvo netoli Caiula, kur 
13,000 Vilios sumušė 12,000 
Karancos kareivių.

EI Penone Capatos karei
viai suėmė amerikoną 
Rhods iš Wilkes-Barre, Pa., 
ir reikalauja už jį pinigų. 
Rhods yra turtingas audi- 
nyčių savininkas.

VALDŽIA SUNAIKINO
300 KIAULIŲ.

Lexington, Mass.— Ant 
M. Shea fanuos valdžios in
spektoriai atrado tarp kiau
lių taip vadinamą gerklės ir 
kojų ligą ir tuojaus liepė su
naikinti ant tos farmos vi
sus gyvulius. Užmušta 300 
kiaulių, 12 karvių ir visas 
vištas. Už sunaikintus gy
vulius valdžia užmoka.

Miestelio majoras liepė 
uždaryti tisus- šunis, nes 
manoma, kad šunis tą ligą 
išnešioja.

SUĖMĖ PASKUTINĮ DI- 
NAMITORIŲ.

Seattle, Wash.— Pereitoj 
sąvaitėj detektivai areštavo 
čionai Dovydą Kaplaną, pa
skutinį žmogų, surištą su 
brolių McNamarų skandalu, 
t. y. su išsprogdinimu 1910 
metais "Times” spaustuvės 
Los Angeles mieste.

Per keturis metus jisai 
slapstėsi, keliaudamas iš 
vienos vietos į kitą. Nuo 
nuolatinės baimės jis visiš
kai paseno. Jo plaukai pa-| 
balo, kaip sniegas. Dabar i 
jis uždarytas Fort Orchard 
kalėjime ir laukia bylos.
KUNIGAS AREŠTUOTAS 

Už MOTERIS.
Vienas musų skaitytojas 

prisiuntė iš Ratine, Wis., iš
karpą iš ”Racine Journal,” 
kame rašoma apie suėmimą 
kun. Damelio. Jį kaltina už 
moteris. Kunigas užlaikė 
keliatą moterų ir gyveno su 
jomis, kaip turkų sultonas. 
Jį areštavo Chicagoj 16 va
sario. Byla paskirta ant 25 
vasario.

Tai tau ir doros mokyto
jas!

Šį veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W.

ŽMONIŲ skerdykla
Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

Ii : Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny- * 
<> aprašoma karė vokiečių su franeuzais. Skaitant šitą knygą

plaukai .šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra 42 
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymą jis buvo & 
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tą vei- 
kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros » 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c. įb

Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron arba po 5c. markėms

“KELEIVIS” |
28 Broadwav, So. Boston, Mass. |

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUL

Iki 23 vasario, 1915 pas 
L. š. F. Kasininkų p. K. Ši
dlauską suplaukė §4,286.16.

- EASTON, PA.
Klaidos pataisymas.

LŠF. finansų sekr. T. Dundulis at
skaitoj "Keleivio" 
Pasakyta, kad 
P. ir ’ 
nų, 
$8.50.

i” No. 5 yra klaida. 
’Per Berukštį nuo 

J. Jankauskų sunaus krikšty- 
So. Betlehem, Pa. surinkta 
Turėtų gi būti Easton, Pa.

P Berukštis

Klepiskis, K.Mačiulis, P Bomantas, J 
Klenaskis, S. Tarkaskis, B. Miller, 
M. Grigaitienė, A. Dambrauskis, J 
Cesnavičius po 50 c. J. Žvinakis, T 
Kungis, A. Galinskis, I. Vingelis, L 

' Vingelis, S Delkus, F. Vingelis, P 
! P. Urbanskis, C. Sadaitis, J. Paulu- 
kevičius, J. Bublis J. Valaits, F. Gra- 
maskis, J. Grėbliunas, J. Žemaitis, J 
Dambrauskis, P Čepulis po 25 c. J. 
Astrauskas 75c.; J Kateiva 56c.; V. 
Petraškas 55c.; P. Baranauskis 35c.

Viso labo ................................ $30.57
Atėmus persiuntimo lėšas 7c. lie

ka $30.50.
Aukas priėmiau T. L. Dundulis, 

LŠF. iždininkas.

Pajieškojimai

s
Pajieškau dėdės Jono Jonušaičio.

20 metų kaip Amerikoj; Kauno gub., 
Raseinių pav., Šimkaičių valsčiaus ir 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Bronsl. Jonušaitis,
P O. BOX 38, Cementon Green, 

N.Y.

Pajieškau draugo Petro Končiaus, 
Kauno gub., Telšių pav., Narindaičių 
par.. Sukinių sodž. Meldžiu atsiliepti.

Ant. Indriekus, (8)
P. O. BOX 87, Mecleary, Wash.

Pajieškau dėdžių: Jono ir Prano 
Martišių; tetos Petronės Martišių- 
tės ir švogerio Jono Naikaus. Visi 
kauniečiai; Raseinų pav, Jurbarko 
par. Kas juos žinote meldžiu prane
šti.

Levasia Skužinskiutė,
136 N. 3rd str., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo vyro Jono Jankaus- 
: didelis, sausas, burna biskį mar- 

kiuota, plaukai tamsiai geltoni, nosis 
didelė ir viršui vieno danties nėra; 
akįs rudos ir biskį susitinkąs. Kau
nietis, Raseinių pav., žvirgždžių kai
mo. Meldžiu širdingai jį žinančių 
pranešti. (9)

Petronė Jankauskienė,
20 Star str., Ansonia, Conn.

Pajieškau pusbrolių: Pranciškaus 
Antanavičiaus, Juozapo Vinckaus ir 
draugo Aleksandro Šimkaus. Visi 
Kauno gub., Varnių miestelio, apie 4 
metai Amerikoj. P. Antanavičius gy
vena Chicago, III. J. Venckus pirm 3 
metų Herrin, III., o A. Šimkus La- 
Salle, III. Turiu labai svarbų reika
lą. Jis pats lai atsišaukia tuojaus ar
ba kas apie juos žino malonės prane
šti. (8)

Antanas K. Palkem,
4 So. Fors str., Kansas City, Kans.

Pajieškau pusbrolio Povilo_ Budrei- 
kos; Kauno gub, Ukmergės pav. 
Viešintų par, Cunkų kaimo. Taip
gi Vinco Verbicko, Anykščių mieste
lio ir Anelės Gražyčios, Indrioniškio 
par. Turiu svarbų reikalą, meldžiu
atsišaukti. (8)

Povilas Ulba,
% C. Hoyt, Oyster Bay, L. I. N. Y.

LIETUVIŲ DRAUGUOS* 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANU

LIET t V. MOKSLO DRAUGYST* 
Pitaburgo, Po.

Chicago, III.
SUSIRINKIMAS.

L. T. Tėvynės Mylėtojų dr-jos No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, 111.
Bertainynis susirinkimas atsibus < 

nedėlioj, kovo 7 d. š. m., 12 vai. A. J. ■ 
Berzinskio svetainėje, 46 ir Paulina ■
^Svirnas narių būtinai reikalin- L1ETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
gas, nes yra svarbių reikalų apsvar- n v. uihas.
stymui. norintiems įstoti dr-jon da- ! Prezidentas K. Gugis, 
bar yra geriausia proga, nes suma-1 1840 S. Halsted st., Chicago, DL
žintas įstojimas. Dabar naujai tai- Vice-Prezidentas 2) S. Mankus, 
som konstitucija ir vėliau įstojimas ; 12th a.nd Vine sts., Phila, Pa.
bus padidintas. Todėl kurie prie M M Rice.HermMų
sios dr-jos nepngulite, pasinaudoki- E mh?sl New york N ¥.
te proga >r skubmkite pnsirasyti. , Susinešimų Sekr. 2) J. Neviackas,

L T T Myl. dr-jos r**, 183 R^bling St., Brooklyn, N.Y.
____________________ K- A~ ClaPas- Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,

P. O. Box 511, Westville, DL 
PARSIDUODA FARMOS . Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičiiuę

Lietuviškoj kolionijoj tarpe gražių I .®- Moyamensing avė., Phila, Fa. 
ir sveikų vandenų ir žuvingų ežerų,; Izdintnkas_K. Šidlauskas, 
kur daugelis lietuvių pelnijasi; nerei- „— : .... į,.
kalauja, prašyti, kad bosas duotų US°u
darbą, bet jaučiasi pats ant savęs bo- ®t., Bnghton, Mass.; J. Gegužis^, j* 

Žemė gera ir derlinga, oras toks ^,ass’’

226 W. Broadway, S. Boston, Maso.

su. ; _ .
! pat kaip musų Lietuvoj. Žemė yra 
I lengva įgytie ir galima gauti ne- 
I brangiai ir visokiomis išlygomis: nuo 
12 iki 70 dolerių akras.

Frank Bakunas,
Mason Co., - L_----------- .--------

REIKALAUJA NAUJOS 
BYLOS BEKERIUI.

New York.— Bekerio ad
vokatai pranešė apskričio 
prokurorui Perkinsui, kad 
iie reikalaus naujos bylos 
savo -klientui vyriausiam 
teisme.

Bekeris. dabar sėdi Sing- 
Sing kalėjime už nužudymą 
Rozentalio.

BALTIMORE, MD. .
Darbininkų Susivienijimo Paš. Dr- 

jos susirinkime Liet. Šelp. Fondan au
kavo šios ypatos:

St Butkus ir A Paulionis po 75c; 
P. Glaveckas, J Račinskis, J. Strum- 
skis, K. Matuliauskas po 50c.; K- 
Pugevičius, V. Račkauskas, V. Lit- 
vaitis, D. Dovidaitis, M. Kučinskas, 
J. Kalinauskas, K. Viršela ir A. Ja- 
nulatis po 25c. Viso ................... $5.50

Smulkių surinkta ..................,-----
Darb. Sus. Paš. D-tes aukų $25.00
Viso .................... -................ $32.03.
Draugija ateityje rūpinsis parink- 
daugiau aukų. Aukautojams ta-

-• t •

Pajieškau brolio Martyno Liako;
Kauno gub ir pavieto, Čekiškės par., 
Ąžuolytės kaimo. 12 metu Amerikoj. 
Pirmiau gyveno Chicagoj. Meldžiu 
atsišaukti; yra svarbus reikalas.

Antanas Liakas,
37 Townhead str., Old Bumnock, 
Ayrshire, Ssotland.

MEKSIKOJ SUIMTA 80 
KUNIGŲ.

Karancos generolas Ov- 
rechon areštavo Meksikos 
Trieste 180 kunigu. Karan
cos valdžia reikalauja iš jų 
509.000 pesų. Jeipi į pas
kirtą laiką dvasiškija tų pi
nigų už juos neužmokės, tai 
svetimtaučiai bus iš Meksi
kos išgyti laukan, o meksi
kiečiai-bus uždaryti kalėji
man. Taigi Brynas atsišau
kė Į Karancą, patardamas 
tuos "tėvelius” wpaliuosuoti.

> u gū y z o VISI KALINIAI 
Levemvorth. Kan. — Pe- 

reitoj stibatoj atvažiavo čio
nai iš Fort Levenvorth mili- 
‘iariško kalėjimo 55 kaliniai, 
kurie buvo reikalingi teatro 
vaidinimui. Atvažiavo jie 
visi gatvekariu, be jokios 
sargybos, ir po teatro vėl 
susėdę gatvekarin. visi par
važiavo kalėjiman.

REIKALE UJA $50,000 Ūži
e>ČKį. '

Atlanta,. Pa
kelių kompanijo;

! BERLYNE DUONA GAU- 
iNAMA TIKRAI SU TIKE- 
1 - TAIS.

- Nuo 21 vasa-

Geležin- 
"* kelių kompanijos pirminin

kas Patterson pabučiavo sa
vo stenografistei rankon ir 
už lai ji dabar skundžia sa
vo poną, reikalaudama 50 
tūkstančių už padaryta jai 
"dmedžių.”

Tikri komedijantai tie a- 
merikonai.

Į

Berlynas.
rio duonos čia niekas negali 
gaut, kas neturi nuo taip 
vadinamos "duonos komisi
jos” tikėto. Valdžia duonos 
išdalijimą paėmė į savo ran
kas ir žiuri, kad kas neper
sivalgytų.

ti 
name ačiū! *

A. Paulionis, D. S. P. D. pirm. 
Aukas priėmiau T. L. Dundulis.
« -------------

SPRINGFIELD, OHIO.
Aukų rinkėjai Juozas Plioplys 

Juozas Rimutis 
$21.70

Aukavo sk>s ypatos:
J. Piioplys, J. Rimutis, J. Jenc'ius 

K Urba T. Petravičius, J Guoga. J. 
Ruskys, K Belsks, J. Burkšaitis, J. 
Sadauskas, J. Dambrauskai visi p: 
ii.00. J. Veiveris, J. Rudzinskis, K. 
Rudzinskas, S Vičius, P. Grigo’a, B. 
Savičius, P. Ver.is, An. Ve.islov.enė, 
T. Mirgiia. J. Kriaviče, M. Maziliaus
kas. -J. Klimavičius, V. Adomavičius. 
T. S’ iv kas, Mi. Petrauskas, T. Dam- 
b--m’e’:as po 50e. J. Stnovaitis, T.

m V. • '• ' is, J.
J. Jerušaitis po 25 centus. J. 

’itis ir J. Strimaits po 10i 
us $21.70 pri.'miau 18. 

diauskas, LŠF. ižd.

Pajieškau draugo Mykolo Pavilo- 
nies; Kauno gub., Ukmergės pav., ši- 

' $153 monii? par., Mikierių sodžiaus. Mel
džiu atsišaukti laišku:

Jonas Tunkevičius,
49-44 Megun avė., East Chicago,

Ind.
I

ir
LŠF. surinko aukų

Pajieškau pusbrolio Antano Ger- 
liaus; Kauno gub. ir pavieto, Vil
kijos par., Gailiunų kaimo. Turiu 
svarbų rekala. Malonėkit atsišaukti. 

O) 
Marijona Jocyte, 

1110 S. Church str., Rockford, 1111.

Pajieškau tetos ir dėdės Apalioni- 
I jos ir Povilo Sakalauskų; Kauno gub., 
Raseinų pav., Šilalės miestelio. Gir- 

■ dėjau gyvena New. Brickton. Turiu 
: svarbų reikalą. ' leidžiu atsišaukti.

Julius Barshefsky 
(Barščiauskas)

. 10 th Ir.fantry C. O. B. Ganai Zone, 
Lascascadas, Panama.

Mat:
Pi 

K š.
II. 15.

HARRISON. N. J.
Aukos LŠF. Fbr.dan, surinktos 

S. S. 161 kp. prakalbę- ? '■r.-ario 
d.

J. Venckus ir F. Pet -’iov č1 
A. Kalinas 50c., P Bilinskiutė. 
Senkevičienė, P. Millgr. T. Šen’ 
■ienė, A. Zarsl' J. Zigme" i 

Stepmm

L.
24

M.

ŽEMĖS DREBĖJiMAS.
Pereitoj subatoj Massa- 

chusetts valstijoj kaikurio- 
se vietose drebėjo žemė. 
Drebėjimas buvo jaučiamas 

r And overyj e, >T - - ■ h Read i il
ge. Haverhilli Lovelly- 
je ■' a. Dėjimas tvė
rė ro 9 20 iki 9:45 vakare 
I.cwv ’/j Jv1 ariuose na
muose skambėjo langų sAk- 
lai, o Haverhillyje net indai 
puolė nuo lentynų.

2.000 DRAUGIJŲ ITALI 
JOJ REIKALAUJA KA 

RĖŠ.
Roma.— Į 10 

dienų daigiau 
įvairių draugijų 
vo. kad valdžia stotų kai*ėn 
santalkininkų pusėj. Tu: 
Rijos atsiprašymas ptie^ 
Italiją už pagriebimą Hodei- 
da mieste iš Italijos konsula
to Anglijos pasiuntinio vie
lą pamatą karei prašalino, 
lai žmonės dabar reikalau
ja, kad butų atimtos Itai s 
žemės, kurUs A ustrija turi 
užkariavus

pa staru jų 
kaip 2,000;
pareikala- ■

Su sint 
rinkta $9,

Aukas 
LŠF. ižd.

Daunora. A 'a-
Paker.is, ^as- 
Kazakevičienč 

. cčkiutė po 25c. 
uuKomis išvi-c

K a^a

1
75
priėmiau T ,L. Dunduli

CHRIS? I i, ILL.
;• -r aukų rinkėjus 

. Vsnavičių pa«- 
A. 161 kp.
d .

I■

dauskas, New Britain, Conn.
Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 

ney Orderiais, reikia išrašyti vardu 
H0) Lithuanian National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardą
Millerton, Mich. ,kr,as’?ri?“s ^.r b

T. M. Dunduli, P. O. Box 511, We«t- 
Iville, III., kuris po kaucija $1,000.FARMOS! FARMOS!

Jau yra čia pirkę apie 300 lietu
vių farmas. Jau veik visiems lietu
viams yra žinoma, kad Nason pavie
te, Fountain, Mich., yra geriausi 
kviečiams, dobilams ir bulvėms žemė: 
molis ir juodžemis. Aš turiu apėmęs 
išpardavimui 93 dirbamas ir išdirb
tas farmas su trobomis ir didžiausiais 
sodnais. Yra 17,000 akrų nedirbamos 
žemės nuo $8.00 iki $20.00 už akrą. 
Fountain yra didžiausis centralinis' 
lietuvių miestas. Jame randasi 181 
krautuvių, banka, 2 mokyklos, 3 ja- i 
vų sądeiiai. Visoki javai yra perka- i 
mi, --■=- =- —•-—- 1
jalo, atvažiuokit pažiūrėti, o aš 
automobiliu pavažinėsiu aprodyda
mas daug patogių farmų iš kurių ga
lėsit pasirinkt sau patinkamą vietelę. 
Perkant žemę už gelžkelio tikietą su
grąžinama. Žemlapiai (mapos) ir 
žemių aprašymai dykai. Rašyk tuo
jaus. (20-5)

I

Pajieškau brolio Mataušo Vilko; 
Suvalkų gub., Senapilės pav., Klebiš
kio gmino, šiauliškio kaimo. Brolau! 
Guliu jau ilgas laikas ant mirties pa- j 
tai o ir turiu dėl tavęs svarbų reika
lą praneštu Prašau atsišaukti, kaip 
greičiausia, arba jei kas kitas jį ži- i 
notumėt, bukit malonus duoti žinią. į 

Geo. Vilkas, (8) '
1745 Nay Aug avė. Scranton, Pa.

Pajieškau švogerio Petro Minkevi- ■ 
čiaus, 4 m. kaip Amerkoj. Atvažia- ' 
vo Amerikon iš Škotijos. Meldžiu at- ' 
sišaukti. Turiu svarbų reikalą (8) 

J. Gaisris, 
703 So. 3rd ave^ Canton, III.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ, 
Chicago, III.

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas, 

663 W. 18th st, Chicago, HL 

Prez. pagelb. — Ed. Čepulis,
906 W. 20th PI. Chicago, DL 

Nutarimų Rašt — Ant Tamkevičia, 
1916 Canalport avė., Chicago, DL 

Fin. Raštin. — J. Syker,
5507 W. 25th PI. Cicero, I1L 

mi; išdirbystės produktų ir i^teri-i —-L. Kasper,
‘ . atvažiuokit pažiūrėti, o aš su i n So. Mentvvorth avė. Chicago.

Organizatorius — Ant. Selemonavič, 
1915 Canalport avė. Chicago, DL 

Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po 

pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, 190® 

So. Union avė., Chicago, III.

J. A. ŽEMAITIS, 
Fountain, Mich.

$15.00 SĄVAITĖJ EXTRA!
Pajieškau lietuviškų agentų 

kiekvieno miesto. Iš darbo attiku
siame laike gali šitą darbą atlikti. 
Atsišaukdamas prisiųsk markę už 2c. 
dėl paaiškinimo. (8)

JOHN B. PARIMSKY
P. O. BOK 944, Hallowel, Me.

iš

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės nuo 18 iki 29 m. Mergina 
norinti apsivesti, turi mylėt dorų ir 
gyvenimą. Aš esu 27 metų amžiaus. 
Norinčios platesnių žinių kreipkitės 
šiuo adresu:

Jos Paukštys,
670 W. 18th str, Chicago, 111.

GERIAUSI SIUTAI IR LIETAUS 
KOTAI.

Pigiausiai ir geriausios materijos 
galite gauti tik pas mus.

Darome ant užsakymo ir užlaiko
me gatavų. Duodame ant lengvų iš- 
mokesčių po $1 savaitėj. Toliau gy
venantieji kreipkitės laišku, o mes 
prisiųsim savo agentų ir nurodymus. 
Artymesnieji kreipkitės ypatiškai. 10

TRAVELERS RAIN COAT CO.
3 Harrison avė., & Corner Essex str, 

BOSTON, MASS.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.
Chicago, DL

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
712 W. 17th place, Chicago, HL 

Pirm. Pagelb.— Jonas Gružinskas,
923 W. 33 rd pi. Chicago, HL 

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chicago^ 
Finansų rašt — Kaz. Mikolaitia,

3327 Aubum ave^ Chicago, HL 
Kasierius — Kaz. šilas,

3342 So. Halsted str. ChicagOu 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 74* 
valandą vakare, ”Aušros” sveti 
je, po No. 3149 S. Halsted st Mati
nis susirinkimas pripuola sausio mi
nėsi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

Pajieškau draugo Edvardo Stane
vičiaus; paeina iš Karmaičių kaimo, 
Tirkšlių par, Telšių pav.

Gyveno pietinėj Amerikoj apie 8 
m Meldžiu atsiliepti.

J. J. Jakštys,
P O BOX 162 Danforth, Maine.

Pajieškau draugo Jono Smalsčio; 
Kauno gub, Ežerėnų pav. Rokiškio 
vai, Kamajų miestelio. Girdėjau du 
metai atgal atvažiavo Amerikon. Tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu tuoj at
sišaukti.

P Smalstis,
1735 W. Division st, Chicago, III.

Pajieškau dėdės Bernardo Brazau
sko; Kauno gub., Airiogalos pav., Juo
džių kaimo. 10 metų Amerikoj. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
liepti.

Vladas Brazauskis,
293 Harrison str., Clinton, Iowa.

Pajieškau brolio Kazimiero Bubnio. 
Pereitais. 1914 m., buvo atsišaukęs iš 
Canton, N. Y. pastaruoju gi laiku 
vėl jokios žinios negaunu. Paeina iš 

1 Suvalkų gub.^Mariampolės pav., Pa^ 
I kuonio par. Taip pat pajieškau pus
brolių Adomo ir Antano Marčiulnų ir 

: pusseserės Onos Marčiulir.iutės, Var- 
■ tų kaimo, Burberiškių gmino. Meldžiu 
i atsiliepti.

Jonas Eubnis,
: BOK 663, Minersville, Pa.

Pajieškau brolio sunaus Klemenso i 
Dalb"'ko; Kauno gub., Krakių miesto. 
Girdėjas gyvena Canadoj; turiu svar-' 
bu reikalą. Atsiliepkite kuogreičiau- , 
šia

Pajieškau pusbrolių Prano, Izido
riaus ir Vinco Slavinskų ir Povilo 
Kaveckio; visi kauniečiai. Kuršėnų 
par. Kubilių sodž. Norėčiau sužino-

1.

Antanas Dalbokas,
S20 W 33 place, Chicago, 111

V. Slavinskas,
28 So. 49 et. Cicero, Hll

Į

|

Pojieškau sesers Marcelės šln.ms- 
kionės, n-jsseserės Oro^ Su<Ižius- 
Simornivirtės, gyveno Philadelphijoj; 
nr.-’o-o'ių Simonauskų. Antį mo, Juozo

Miko. Suvalkų gub.. nuo Katau- 
čiznos. Ir visų savo draugų Vinco ir 
Antano Kasiliukų iš Vaitų, taipgi ir 
Antano Oželio, Ant. Semį>riaus, siu
vėjo. Jono Jokubaucko, Antano Suo- 
. ano. Meldžiu atsišaukti. (9)

R. Regenevič,
P- C. . 2843, Montreal, Canada.

Aukos s”r' •>! 
V A. Mačir’’ 

: * tus nuo S. L.
Aukavo:
A. Paškevičius I K>, W. Lieponis,

T- A: Mačiulis, < esnavičius, W. 
Giraitis, T.. F. Kat- i . a, P. Klepis
kis, L. Rugenskis, Viadas Pike
lis po $1.06. W. Poperaitis, W. Pap- 
lauskis, M. Macjauskis, J. Bogd 5- 

Bo^danskis, M. Devenaus>..:?„ 
V. Norkaitis, V. Kizis, K Rimkevičius, 
S. Il’mkeriėius. S. Vasaitis, J. česna- 
vičiu , J Girdžius, J Slrvičkas, K.. 
Staiorairis, A. Grigaitis, P. Dzevec-į 
k? -, I Daneler.ė, P k'’-dūkas, Y

i

Visų skaitvtojų

Už pagarsimu _s nei 
dakcija. nei administrac 
neatsako. Skaitytojai p; 
turite save daboti ir jokiem? 
daug žadamiems, už maža 
pinigų, apgarsinimams neti
kėti ir nesiųsti ne-
pers»*;’ jų žadamais

* fazniausia tolde 
skelbi ai esti tik pigi apga
vystė ir iš negudrių žmonių 
pinigų viliojimas._ ______ ...

AR MANAI pirkti ūkį? — Jeigu 
taip, tai kreipkitės su visokiais ūkės 
reikalais prie žemdirbystės studento 
— specijalisto, o gausit teisingus pa
tarimus. (8)

D. B. PRATAPAS,
437 W. Dayton st,.. Madison, Wis.

DĖS MOINES, IOWA.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-ja 

laikys susirinkimą vasario (Febr.) 28 
d., 1915 m. po No. 1013 S. E. Allen 
str., 1 vai. po pietų.

Meldžiame visus narius atsilanky
ti. Bus svarstoma konstitucijos ir 
čarterio reikalai. (8)

Sekr. C. Shilling.

NEPAPRASTOS DOVANOS
Kas užsirašys pas mane dienraštį 

■'Naujienas” ir prisius $5.00, tas gaus 
dovanų "Laisvę” arba* "Keleivį,” t. 
y. du lai raščiu per metus laiko. Tai
gi pasiskubinkit gauti prie "Naujie
nų” dar pasirinikti vieną iš dviejų 
laikraščių; "Laisvę” ar "Keleivį.” Pi
nigus siųskite šiuo adresu: (9)

J. Braknis.
37 E. 21 st str., Bayonne, N. J.

DYKAI
Kišeninis Kalendorius 1915 

tams, 
tik pr

i >>

Ak

KEPĖJAS pirmos klesos, mokan
tis i rėpti viso ių rūšių duoną, jieš- 
kau darbo kepykloje už vvriausį ke- i 

' O) j
W. Kampionas.

4 C’eveiand avė, Ipswitch, Mass.

Suaugusi mergino ar moteris, rei
kalinga prie naminės ruošos stuboje, 
sugebanti virimo darbą. Mažų vai- 
ku nėra. Kitų miestu merginas mel
džiame atsišaukti laišku: (9)

Mrs. F. Martin, 
1209 — 3rd ?' Cedar Rapids, Iowa.

JIEŠKA: D i'.BO
Bile kokio kad tik galima butų pa- 

d ".ti vidutinis pragyverir-
. ' : -utuvėie arba prie 

vu Esu 25 m. amžiaus;
’ . : angliškai, vokiškai, 

■■ i luk-emburk I? A.dm.), 
k-.uriomis kalbomis pilnai galiu su
sišnekėti, turiu ir paliudym.us (11) 

A. Jarkmonas,
318 Franklin str., Port Washington, 

Wis.

: bučer- 
kitokių 

moku 4 
lietuviš- 
Visomis

PARSIDUODA APARATAS.
5X7 dydžio ir visi p’ . j 

gi prietaisai už visai m •. ą 
rinčiam nradėti fotog*:fj 
yra puiki proga atpirkti, 
nes užsiėmiau kitu amatu, 
laišku arba ypatiškai.

- - DAN. KISSEL,Keleivio Administracija 3315 So. Halsted str.. Chicago, IU.

•>

|

me- 
kuris kožnam naudingas turėti, 

: siųsk 2 mari es po lc., o jį ap- 
su paveikslėliais. (8)

•,y. j. peihon.
lontelio. Mass.rter ri'

c T’

B.o>t

YS.

į

■iass.

i^SERGĖJIMAS FAR-
MS.

nori-
:o pa-

mas

MŲ PIRKĖJA
Gerbi i. sic'i tautiečiai. 
ę.-,.įi FARiU tai pki

rie ima didelius nuešin 
kejų farmų. Arba p ■ 
vendamas lietuvi:

fąrmeriu ir
vas: rngmius, dėl vakaeijti, tai 

ruonių pereina i” todėl 
pč’-.-itikrinau kas k ikias far- 

. : oda arbo išduoda ant ran- 
Aš :atamauju savo tauri .-J- s 

Parodau daugybę vi-

urie

c> ntre 
.orai tku

t

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO Ne. 1 
Town of Lake, Chicago, I1L 

Valdyba.
Pirmin. — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė. Chicago, HL 
Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūnas, 

2459 W. 46th pi., Chicago, HL 
Org. Užžiur., Prot rašt K. A. čiapa% 

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

4637 S. Wood sri, Chicago, HL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis, 

4612 S. Ashland avė. Chicago.
Susirinkimai būna kas trečią B»- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 2 vaL po 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Pačo 
neprigulmingos parapijos, 4538—4* • 
So. Marshfield ave^ Chicago, DL

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystės Nol 
ant Town of Lake, Chicago, III. Mę- 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pina* 
nedčldienj mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio salėj, kampas 46 lt 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas — A. J. Bieržynskia 

4600 S. Paulina st., Chicago, DL 
Vice-prez. — A. Kuizinas.
■1547 So. Marshfield avė, Chicago, DL 
Prot. rast. — K. A. čiapas,

2446 W. 46th place, Chicago, EI 
Turtu rast.— A. J. Kareiva,

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, EL 
Užžiurėtojas org. K. K. Strzyr.ecki,

4612 So. Ashland avė, Chicago, Iii.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana, Harbor, Ind.
Valdyba:

o; -
Vice-Pi

’ tas — Pranas Hendersonasį 
1 137th. st., Ind. Harbor, Ind.
•ez. — Pranas Andrijauskžsį 
’.>0 Elm st., Ir.d. Horbor, Iru. 

Prot. Rašt. — Pranas Rudis, 
room 22, Paiace Hotel,

Indiana, Harbor. Ind. 
Ka-ierius — Antanas Mikalocz, 

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

2207 — 137th st., Ind. Har)*”- T* 
Maršalka — Motiejus D;-

3604 Deodar st., I.'.d. . 
Sus' ‘ '

po 15 
land . 
tainej 
bor.

’.i mai atsibur.s
. kiekvieno mėnesio, . .

ietų, Antano Mikolacz sv»- 
112 137th str., Indiana Har- 
1.

’ t* UĮX 
daug 
mas 
dos.

' kuogeriavsiai. _
šokių farmų keliuose pavietuose, gy
venamų farmų su triobomis ir so
dais. Žemė gera, prie molio ir juod 
žemio ir arti didesnių ir mažų miestų, • 
prie geležinkeli^ ir visokių išdirbys- 
ėiu- prie upelių, ežerų ir gerų kelių.

didumo ir visokio ! 
Galima oasiijnkt kokia' 

nuo pačių 
daug pigiau ir teisingiau 
agentu; Farmas galima 

išmokesčių vagai 
sari’ "Jais, Platesnių ži-

i
I
i

re.kalin
• ins No-
• -s ',zr, 
Pardnodn- 
Klauskite ■

prif.
s visokio

>. ngu.no.
i'- >atii ka ir nusipirkt 

...vininkr
ne<u pas
•>;rkt an‘ lengvų 
srrarlį su
’ių laus.at laišku:

ANTANAS Z A BELĄ, 
P. O. BOX i

Lietuvių Pašelpinė Draugystė
LAISVĖ. EASTON, PA.

Susirinkimai h: kas pirmą p..
nyč.a kiekvieno n > n io 7:30 va
kare, Anglų Socij. ..,cų ruime, 43!) 
Northampton str.

VALDYBA.
Prezidentas — O. Velionintė, 

1120 Packsor. si, Easton ,Pa.
Vicc-Prez. — A. Meškauskas,

So I.ot st str., Easton, Px 
Prot_ raštininkas ir organo užžiurė- 

t :v — T. T' Ainis, 1113 Fc-ry »♦., 
vin. raštinirka, - J. P *iu , 

12!8 Chidsev sti, cas m, P*.
PEACOCK, MiCi • Kasierius — J. M Janiis. 

Lake Co. 320 So. lltn st.., Pa.

!
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BUČKIS.

Klausyk, jei esi ką nors bučiavęs, 
Gyvanašles ar jaunas merginas, 
O atgal neesi bučkio gavęs — 
Visai prastas iš tavęs vaikinas. 

Bučkis, juk tai Dievo išradimas. 
Tad nedyvas, kad jį moters myli; 
Apie bučkį yra padavimas 
( Kaž kodėl visi apie tai tyli ?'» 

Kad. kaip Dievas sutvėręs Jievą, 
Pirmasai jai bučkį davęs. 
Bet Adoms labai supykdęs Dievą, 
Kam užgintą J ievos bučkį gavęs. 

Ir išvydama: 
Kad 
Nes 
Bet

iš rojaus prigrumenęs. 
daugiau bučiuoties neišdrįstų, 
nors Jis ir senas esąs senis, 
papliauškant bučkiui nervai

KH1 7?.

Daugel bučkių yr" ir jie skirtingi: 
Kartais nor įkasti ir bučiuoja. 
Kartais bučkiai esti įspūdingi. 
Juos merginos laiko paslapčioje. 

Gavus bučkį nuo jaunos merginos. 
Tai vis vien, kaip dovaną kas duotų. 
Kiek tai džiaugsmo širdyje gaminas, 
Būt gerai, kad tankiai viiip bučmo * ii. 

Bet jei tavęs mergina nemyli, 
Veltui viskas — bučkio neragausi; 
Ji tik mąsto, pyksta arba tyli, 
O už bučkį — smūgį veidan gausi.— 

Kuomet verksmu prašosi vaikinas. 
Kad jam bučkį duotų jo mergaitė, 
Toksai bučkis "išmalda” vadinas. 
Velyk jau tokio visai negauti.

R. Prakeiktasai .v

Milžiniškas tautos pakėli
mas.

Smagu pranešti visuome
nės žiniai tokią žinią, kada 
koks nors tautietis gauna 
pasikalbėt su policmonu. 
Lietuvių tautai tas yra be
galo svarbu.

Bet da smagiau yra pra
nešti. kada koks nors tautie
tis pats lieka policmonu. 
Tas jau parodo, kad musų 

: tauta gali būt beveik lygi su 
, airišiais. 0 toks istoriškas 

atsitikimas kaip tik dabar 
atsitiko.

Gubernatorius 
musų gerbiamąjį 
Kaulą liuosnorių 
seržantu. Žinoma, 
not, ką reiškia milicija. Tai 
toks vaiskas. nelyginant, 
kaip musų "vyčiai.” tik mili
cija susideda daugiausia iš 
ai risiu, ir kada I. W. W. ir 
kitokie maištininkai pakelia 
streiką ir reikalauja dau- 
giaus algos, tai milicija tuos 
maištininkus malšina. Tai
gi milicijos seržantas yra la
bai augštas urėdas ir musų 
lietuviams yra labai svarbu, 
kad tą urėdą užima musų 
tautietis.

Beto. 17 kovo, bus Patrick 
Day. Tą dieną paprastai iš
kilminga paroda ir nepap
rastai daug yra girtų airišių. 
Vyriausiu tos parodos vadu 
ir užveizėtoju taipgi paskir
tas musų tautietis Kaulas.

Tairi valio musu gerbia- 
mas Kaule! Darbuokis ir 
kelk lietuvių vardą ameriko
nų akyse. Eidamas paro
dos priešaky n tvok Į bubną 
ir šauk kiek tik tavo tautiš
ki plaučiai gali: "Aš lietu- 
vvs! Aš lietuvvs! Aš lietu-

Anglas atidavė savo širdį.
Prancūzijoj buvo mušis 

vokiečių su anglais. Po mū
šio buvo sužeistas vienas an
glų kareivis. Daktaras jį 
apžiurėjo ir sako: 

i — Laimingas tu.
1 kiek, kulipka butų pervėrus 
širdį.

— Negalimas daiktas! — 
užginčijo anglas. — Aš ne
turiu širdies. Aš ją senai 
atidaviau Prancūzijai.

KAS NORITE TURĖTI 
BRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Kad

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
nuslinko, tai atsišaukite 
čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimą ir nuplikusius 
j labai trumpą laiką, 
taipgi išgydau.

koonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

(10)

L. J. PAULAUSKAS
(barzdaskutys)

152 Millbury Street, Dept. 12.
VVORCESTER, MASS. I

di-
iš

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EOVARO OALY, savinmkaa 
S Brutai’ S BostM, Mat
Galite reikalaut ir per laiškus, 

o mes per ekspresą gyduoles at
siųsim.

1 CCAMOtOMO* !

į Akušerka
: Pabaigusi kursą Womans Medical 

College, Baltimore. Md.
• i Pasekmingai atlieka savo darbą 
i 5 -ia upjĮoąns tJadreų ‘oiuNpuit^ aud 
’ i šokias rodąs ir 
1 : moterų ligose.

i J Stropiem
: i SO. BOSTON, MASS J

j 0*1 ii RIS F. MATULAITIS
Studijuoja New Yorko Klinikose. 

Už kiek laiko grįžš į Bostoną. Va
karais tarp 7 ir 9 vai. nriima ligonius 
po numeriu

BROOKLYN, N. Y. 
229 Bedford Avė.

I

pagelbą įvairiose

6 Loring slr, 
arti E ir 7 st.

paskyrė 
tautieti 

milicijos 
jus ži-

Vėžys

Pasigyrė.
— Žinai ką. jau Dievui dė

kui. turiu pačtoje padėjęs 
porą šimtų rublių: o tai 
sveikai jaučiuos I

— Tai butą ko. keli metai 
atgal, aš turėjau pasidėjęs 
4 šimtus rublių. — tarė iš
traukęs bonką alaus antra
sai jo draugas. R. O. Kas.

Tautiškam susirinkime.
Dalykas dedasi So. Bosto

ne, Lietuvių Labdarystės 
Draugijos salėje.

Vit.— Pirmininke, aš įne- 
šu, kad broli B. išmesti lau
kan. jis socijalistas.

B.— O aš inešu, kad broli 
Vit. išmesti laukan, jis 
žio administratorius.

Vit.— Tylėk, piemuo!
B.— Jei aš piemuo, tai tu 

kiaulė.
Tūlas tautininkas.— Mis- 

ter čerman. brolis B. vadina 
musų administratorių kiau
le. Aš protestuoju prieš 
tai!

Pern. —Jeigu jūsų admi- 
nistratorius kiaulės vardą sesuo mokytoja vieną moki- 
prisiima be protesto, tai tam
stos protestas čia nereikalin
gas.

Tūlas tautininkas i Pern.
— O kas tau darbo, tu par
še!

Pern.— Jei aš paršas, tai 
tamsta kiaulė.

Pirmininkas.— 
minkit, gyvuliai!

Gerai prisiklausęs.

vė-

Nusira-

Nekaltai nubaustas.
— Jonai, aš girdėjau, kad 

tu dabar tik iš kalėjimo išė
jai?

— Tas tiesa. Tris metus 
sėdėjau.

—Už ką?
— Už nieką.
— Kaip tai "už nieką?”
— Ogi taip: tu žinai, kad 

per naujus metus žmonės 
lieja šviną Į vandeni, bandy
dami savo laimę.

— Na, tai kas?
— Aš taipgi bandžiau lai

mės. Išliejau doleri ir nuė
jau krautuvėn išmainyt. 
Na, ir tuojaus mane...

i

Redakcijos atsakymai
Z. Gapšiui.— Apie darbus 

iš jūsų miesto tilpo užperei- 
tam numeryj.

J. Vituliukui. — Benas 
mažą svarbą turi visuome
nėj, kad apie jį rašyti. Be
to nepaduodate kalbėtojo 
pavardės, o neramus publi
kos užsilaikymas reiškia, 
jog tas C. C. "kalbėtojas” ar 
ne niekus tik kalbėjo?

Negalime

i
kMče.1

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
Jai: n-aokGiobko. metų rk gj vuv.a Vienatinė ir Didžiai*.'** LlfcTVVLŠK.
APTiEKA Provizoriaus VINCO > DAUNORUS, kurio, tiksiu j-»,pM>uaoti savo vieuu*uč.u» 
Lsoviok ų i*pgav:kų ir SjdjU uos. tikrai gervini ir paaekttuac<Mn;» <y<lu<*>ėruii oac 

v.šokių ligų ir kūno s.ipuyiKų.
L’ETl VlSkA APTIEK A sav. i.'jų ų priiyrimu išrado daugybę speruauškų gvduoii^ 

sutaisytų t- inežntib ų u’eriuus.ų medikamentų iria;*. pasekmingai gydauė ų tgas 
Tarpe u »ų apLek •' -i.DGviyjc sukrautos ir įmanios sekančios gyduoiės

D-RAS ST. *KDRZEJEWSKI

Of. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų ir 
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare (13) 

Telefonas

6SZ Hannover st , Boston, Mass
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo.
238 Harrison avė. Boston.

Mokykla angliškos Kalbos.
I

Truputį kitaip.
— Girdėjau, po vakacijų 

išleidote už vato visas tris 
savo dukteris?

—Ne. Tai buvo truputi 
kitaip. Po vakacijų mano 
viena duktė tris sykius apsi
vedė. R. O. Kas.

Parapijinėj mokykloj.
— Kodėl Abraomas ne

papjovė Izaoko: — klausia

nių.
— Nes dar nevisai riebus 

buvo — atsako smuklininko 
sūnūs krapštydamas pirštu

Darbšti žmona.
— Ale tamsta turi gerą 

žmoną, aš matau kokia ji 
darbšti: ateik iš ryto, dirba, 
ateik vakare dirba ir dirba.’ 

—Taip tamsta, labai dar
bšti. iš ryto išpiausto guzi- 
kus iš kelinių, o vakare 
Įsiuva atgal.

Nauja patarlė apie vokietį.
Pas rusus buvo tokia pa

tarlė: ’’Pasodink kiaulę prie 
stalo, o ji tuojaus bus ant 
stalo.”

Dabar rusai tą patarlę iš
vertė taip: ”Pasodink kiau
lę prie stalo, o ji tuoj kaip 
vokietys.”

Sokolovui. — 
sunaudoti.

Negeistinas.— 
savo paduoti bijoties, o no
rite kad patalpintume žinią. 
Tokiu slapyvardžiu jau se
nai pasirašinėja visiems ži
nomas publicistas. Negra
žu svetimas slapyvardes sa
vim ies.

>.— Pavardės

J. A. Nemunėliui.— Eiles 
grąžiname atgal.

Kaštonui. — Už raštelius 
labai ačiū. Klausiate ar 
talpintume raštus? Jei tik 
bus tinkami visuomet rasi
me kampeli vietos. Meldžia
me rašinėti.

J. ANDRIUŠIS

-

Geriausia 
t u vys 

Fotigrafistas 
Traukiu pa

veikslus 
žiai ir į 
nežiūrint 
tumo oro 
kiekvieno 
žino paveiksi' 

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

J. ANDRIUŠISl ...............
^453 Broadvvay. So Be į ton. Mass

............-r-—i •

■i

Ei. Vyrai. Visi Pas

Y U D E I X O!
Jis užlaiko gerą Restauraciją. 

Alaus. Degtinės, 
ir Cigarų.

ir parankia 
lietuviams.

sokios rųšies 
Vyno 

Pirmiausia 
vieta

304 Broadway ir 259 D Streets 
SO- EOSTON, MASS.

s į v J . k-i h va r 7 m o soi i i e r: o ------ -K: ėo;
75c| D<‘l lyiiškiį ligų.........5Oc. ir ei tt,
į... N uo R«‘un.ati/.:no . 5Uc 

3../ irdi.iiJ ^lso prakaitavim 
25c. ir 5oc i l*s •■■■•-
ik-. irSoc A inscpti^asmuJas

ii j A .".i ■ a tnvstis
’ *2-h. Į N co dusii. o.............

•>'-c , 1‘ro-kos dėl ainių
’Oi* ir *’">'•! N• kn**u 1*0 d.'l vaikų 
* ‘ į Kasi.'iri a dėl vaikį .

•>-. j Nuo viduriavimo . ..
"5c ir I Stiprintojas

. j Guinbo La<ai.................S . . . . , ...Nuo piaukų zilimo. .
.7.’. t !:'*il: ų Naikintojas

! Karpu Naikintojas....

Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės kliasos. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Va’st. ir j 
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) ' 
labai pasekminga metodą. Dėl platesmą žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 West 47ih Streai Chicago, III.

Užlaiko genauaį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi' 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.
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Taipgi išvalom ir išprosinani vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis
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JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai m»- 

amės, gal jau kur nors į kitą mies-

O ne, da 
vis tia pat 
gyvenu, bet 
senia’ tam 
krašte lan
daus ir nc- 
andu JONO 
aULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-moa ir 
Wythe «▼«. 

jis ten įtaisė visokius paran- 
ir gražius kambarius nakvy- 
Vasarą kambariai vėsus, o 

Todėl visiems galt p»-

2 GRANO ST.. BROOKLYN, N. Y.

ir #1 <41' 
.... 25c; 
... 5>ic • 
... ix..‘ 
. 2-">c ■. 5*k .
... 2.'»cį 

. 25c ‘ 
10c. :r 2-»c S 
............25-:

5OC ir -?! < 0 
............. ŠOc 
.............. IVc' 
.............. 10c ’

ka •; .-ti li-iuv.ška Trejanka arba Trejos Devynerios 25- 
•...> pa-.p»bentos vkIOos Liettivi-kos fyrirnč'os žolės. Saknįs ir 1.1, s"'..os 

tik ym žinomos iržuiouių vartoj&iuos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsa gyduolių aprašymai*. j
>-:isiems p*r ia.Škus arle asiaeniškai duodame tikrai s^žizuskus

ra tari m u s kiekvienoje ligoje.
Je«gu ju.*n$ brangi >ra įu<u sveikata, ta! tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami erą* 

aū lankydami j LIETUVIŠKA APT1EKA

APTIEK. ORUS
229 Bedford Avė.

ĮSTEIGTAS 1S>!( m.

«C, ‘įrfįJ __

i»SW.

STATĖ BARK OF CBICAGO
KOOPER\TYVIS, VALSTIJOS VALDŽIOS PRI
ŽIŪRIMAS. O TODĖL SAUGIAUSIAS PINIGAMS 
’ASIDETl bankas.

Pasidėjusiu čia žmonių pinigai apdrausti bin- 
<cs KAPITALU IR ATSARGOS FONDU daugiau 
:aip:

$4,000,000.00
Moka 3-čią Procentą Metams.

Chicagoj gyvenantieji gali pasiiėti čia pinigus, 
unčiant paetu.

RAŠYKITE LIETUVIŠKA ^adresu:

__STATE BANK OF CBICAGO
cur. T aSalle Washirgton Sts.

IAR NORI. KAD MYL4TŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

I
priverčia ją

■ 4 P.ri-§ 
į, o gausi vie- H 
; Amerikoj iš-Į Į

CREST KENDŽIU
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lovvneys Crest Kendžiu. 
Jeigu negali gaut kitur, tai

’ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių 
lirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Jenerališkas agentas Bostonui

226 Broadvvay

Ar Nori

>abar
umus
oms.
lemą šilti. _
art atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
’91 Wythe avė.. Brooklyn, N. Y.

(21-5)

25.000
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu .iori mano kata
logo, tai prisiųsk u" 3c. pačtinę štam
pą, o apturėsi didelį ir puikų Katalo
gą. kuriame rasi visokių geriausių 
Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugy
bę kitokių Mozikališkų Instrumentų. 
Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavoruns. Rašy
kite tokį adresą:

Gražių popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais ir dai
nomis, su drukuotais aplink konver- 
tais. tuzinas 25c., penki tuzinai už 

dolerį.

W. S. Waidelis

LietuYiszkas D-ras M. Z'isetoan
7 Parmenter St
Boston, Mass 

Visokias 1 igas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit, tie- 
siok pas mane 1 
trepais į vis ų tik 
neikit į aptieks: 
mano durye bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki __
8 vakare TelephoDe 1967—3 R ebmta

8 vakare. Telepn. Richmond 2622-R. 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

gauti DYKA! dvi geras stuk a s 
ir Dideli Katalicgą visokių ma
gišku štokų ir kitokia visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aišku adresą ir ‘už
6 centas stempų clčl uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štokas tau nusių
simo yk Al. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. Raisteli St. Chicago, III.

M—LJS
į,d

£ T t 2 1 

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

reikia visuomet 
žinoti. G varant uotas 

Ypatingas pasiulyji-

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems 
tikras laikas 

i ant 29 metų. . „ .
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už S5.75 C. O. D. ir 

! persiuntimo kaštus, su teise jums vi- 
i ską peržiūrėt. Jei busi neužganūdin- 
1 tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro- 

; dėlį apie 325.00, jei pirktumėt kitur. 
: Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(9) 
D n V ENCELSIOR WATCH CO.
K. (J. Kas. 906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL.

vėl DUOKIT PASIŪT MUMS
Koncerte.

— Ar tas dainininkas gie
da tenoru ar baritonu?

— Ne. jis gieda visa ger
kle.

r s i
iS'r f

TuksfeiRiai Lietuviu
pirko pas mus gramofonus ir 
visi jie užganėdinti taip iš gra
mofonų, kaip ir iš rekordų, ku
riuos mes duodam DYKAI su 
kiekvienu GRAMOFONU.

Jeigu norit būt užganėdinti, 
pirkit pas mus gražius gramo
fonus. kur’’ os parduodam len- 
gviomis išlygomis, nes tik po

§1.00 J MĖNESI.
Bandymas per 8 menesius 

DYKAI. Rašykit mums tuo- 
jaus. o mes tuojaus jums iš
siųsim dykai savo gražiai iliu
struotą kataliogą gramofonų ir 
lataliogą rekordų. (9)

Royal Phonograph Co., 
91 E. 4th st., DEp. 95,
NEW YORK, N. Y.

Užtikrinam. kad Jus sugėdysite 
pinigą ir turėsite GRAŽIUS RUBUŠ. 
Mes imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal žmo
gų. todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.CLEAR HAVANA

AVOIO iMtTATIONS | 
(flll0flSUPPlYa.s-jx7!
soie oiSTPiauToes

10 GRAŽIŲ DOVANŲ DUODAM DYKAI SU
KIEKVIENU BAKSU CIGARŲ.

Kad supažindinus visus rūkytojus su musų naujais Havana cigarais, ant pa
reikalavimo mes nusiųsim Šimtą “I'NION HAVANAS" cigarų paž-nrsiimui dy- 
kai. Kiekvienas cigaras po 10c. arba išviso 10.00 vertės, bet mgs rokuosim olselio 
kaina $5.59, ir prie to da duosim visai dykai vyrišką aukso laikrodėlį, gražų rete
žėlį, špilką, galionikus, britvą, papustą, budę, puoduką, šepetuką ir 38 arba 32 
kalibro gvarantuota revolverį, padarytą iš geriausio kanuolių plieno. Iš viso 10 
daiktų visai DYKAI.

Jei nori iš musų pasiūlymo pasipelnyti, tai iškirpk apzarsinimą ir pridėjgį 
aiškų savo adresą prisiųsk jį mums, įdedamas už 45c. štempų (arba p pierins 
dolerį), nes mes norim būt užtikrinti, kad tamsta nori tuos daiktus pirkti, o mes 
tuojaus išsiųsime 100 tų cigarų $10.00 vertės ir 10 anų dovanų pažiursjimni už 
DYKĄ. Kada viską peržiūrėsi ir persitikrnsi apie gerumą tų dovanų, tuomet 
užmn'-'ėri expresui už cigarus likusius $5.50 irnedidelės persiutimo lėšas. Jei ne
patik , g Ii nieko nemokėt ir mes sugražins i m tamsios rankpinigius.

į Šis dūii-lis pviulymas v-a tik trumpam laikui, todėl siųskit užsakymus tuoj 
Buk ‘ up-t •-dale” vyras ir rūkyk gvarantuotus grynus “UNION HAVANAS” 
cigarus. (Pastaba: Visi užsakymai iš Kanados turi būt siunčiami su pilna už- 
mokesi’mi). Užsakymus siųskit šiuo adresu: 9

UNION SUPPLY CO. Dept 430, St. Louis, Mo.

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

todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

222 W. BROADWAY ir 20 AMES ST 
SO. BOSTON, MASS. MONTELLO, MASS.

Telefonas; So. Boston, 21013.
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M * T|* 1J 1 * meistrą žmogaus, ir anas yra taip stebuk-l' F. J. Bagočius.
ApiV UIvVcL VvlIUcL lingas, taip galingas ir ant tiek puikesnis;Tjesu Patarimai-A e už žmogų, jog jis pasako sau, kad anas jo- * ,e

Dangų ir Pragarą.
WHYI AM AN AGNOSTIC.

ROBERT G. 1NGERSOLL.
Vertė Ferdinand de Samogitia.

(Tąsa).

kiu budu negali turėt meistrą, bet yra pats 
per save. Toki mąstymą advokatai vadi
na "nukrypimu nuo reikalo."

Pagal Paley, pasaulyj negali būt plianas 
be jo padarytojo, bet pliano padarytojas 
gali būt be pliano. Gražumas laikrodėlio 
privertė jį jieškot laikrodininką, puikumas 
laikrodininko atvedė ji prie sutvertojo,

I

Niekas negali mane daugiau palinksmint, Įbet stebuklingumas sutvertojo pertikri- 
kaip žinia, jog žmonių tikėjimas Į amžinas ino & J°g Jis neturi meistro, bet yra be prie- 
kančias kas dien eina silpnyn, ir jog šian-: žasties ir amžinas.
dien net tūkstančiai kunigų gėdijąs gąsdint Mes turim autorių Edwards, kuris rasė 
žmones pragaru. Tas parodo, jog krikščio- į aP*e Die\ o norą. Tas kunigas nurodo, jog 
nis pradeda likt mielaširdingais, taip daro taip, kaip jam sutverto-

\ tas žmogus už 
savo darbą turi atsakyti. Reiškia jei Die
vas sutveria žmogų, tame pačiame laike jis 
paskiria ir nurodo ką tas žmogus darys ir 
kuomi jis bus, o vienok už viską, ką žmo
gus pagal Dievo išanksto paskirtą valią ir 
norą padaro, atsakyt turi jis pats, o Dievas 
savo neišsemiamoj mielaširdystėj ir teisy
bėj turi pilną tiesą kankinti per amžių-am- 
žius sielą to žmogaus už tai, kad jis darė 
viską tą, ir tiktai tą. ką Dievas sutverda- 
smas jį paskyrė jam. Ir dar tas pat Ed- 
wards sako, kad jis myli Dievą.

Vienok jei žmogus tiki Į visagalingajį: 
Dievą ir į amžinas kančias už nuodėmes, jis 

: turi pripažint, kad Ed\vards ir Kalvinas tu 
ri pilną tiesą. Jei Dievas ir pragaras yra 
tokiais, kokiais mums kunigai juos persta- 
to, kitokios išeigos nėra, kaip tik tikėt, jog 
kiekvienas žmogus tuoj užgimęs buvo pas-j 
kirtas vest tam tikrą gyvenimą ir už vedi
mą tokio Dievo paskirto gyvenimo jis miręs 
turi kentėt amžinas kančias. Tokie bažny
čių tėvai su savo mokslu pasirodė esą baisiai 
žiaurus, jų protavimo sąmonės begalo kvai
los, jų Dievas neapsakomai baisus, bet jų 
logika teisinga.

O vienok aš esu užtektinai geras ir atvi
ras pasakyt, kad Kalvinas ir Edwards abu
du buvo pakvaišėliai.

Mes turim užtektinai teologiškos litera
tūros. Štai buvo Jenkyn, kurs rašė apie 
"Atpirkimą,” kuris nurodė Dievo didelę 
gudrybę suradime išeigos, kad per kančias 
nekaltos esybės, kalti gal būt išteisinti. Jis 
mėgino nurodyt, kad vaikai gali būt nubau
sti už jų pratėvių nuodėmes, ir jog žmonės 
bile tik jie turi užtektinai tikėjimo, gali pa
sinaudoti nuopelnais kitų. Juk nieko juo
kingesnio, labiau sutrūnėjusio ir kvailesnio 
negali nė būt. Vienok nevisa musų teologi
ja buvo rašyta paprastai, bet vuvo ir pie
tų. Mes turėjom Miltoną su jo dangiškais 
kareiviais, su jo dideliu, ant kiekvieno žin
gsnio klaidas darančiu Dievu, ir jo išdidžiu 
ir gudriu velniu, jo kares tarp nemirštan
čių dvasių, ir visomis kitomis kvailybėmis 
kokias tik galėjo sužadint tikėjimas to ne- 
’aimingo neregio prote.

Teologija, kokią mokina Miltonas, buvo 
brangi širdžiai Puritonų. Ji buvo priimta 
Naujoj Anglijoj, ir ji užnuodijo sielas ir 
sudarkė gyvenimą tūkstančiams žmonių. 
Shakespeare’o (Šekspyro) genijus negalėjo 
padaryt Miltono teologiją poetiška. Pasau
lio literatūroj niekur, be "šventų raštų,” 
nėra tiek nuogos kvailystės, kaip Miltone.

Mes turėjom Young’o "Naktiniai Apdū
mojimai," ir iš to rašto man yra aišku, kad 
tas autorius buvo labai pasišventęs ir die
vobaimingas Viešpaties pasekėjas. Vienok 
Young geidė likti vyskupu, ir todėl jis pri
siplakė prie karalienės idant ta pagelbėtų 
jam savo Įtekme. Iš to pasirodo, kad jis 
buvo puikus veidmainys. Jo "Naktiniuose 
Apdūmojimuose” vargiai galima rasti nors 
vieną tikrai teisingą, protingą sakinį. Nuo 
pat pradžios iki galui ten nieko nerasi kito, 
kaip tik pretensijas. Jis nerašė tą. ką jis 
jautė, bet tą, ką jis manė, kad jis turėtų 
jausti.

Mes turėjom Pollock’o ”Laiko Bėgi” su 
jo nemirštančiais kirminais, neužgesina
mu pragaru, amžinomis kančiomis, klasty- 
bėmis, "vfiraakiais ir neprisotinamu Dievu. 
Ta bair poema turėjo būt rašyta pamišėlių 
name. Joje galima rasti visus aimanavi
mus, verksmus ir klyksmus pakvaišėlių, 
kada anie viens kito kūną drasko. Yra tai 
toks beširdiškas, baisus ir pragariškas raš
tas, kaip ir trisdešimts antras perskyrimas 

; Penktos Maižiaus knygos.
(Toliaus bus).

laširdingais, kad pragaro ugnis pradeda'Jas Yra paskyręs, o vienok 
gęsti 
šių sluogsnių, bet ir tai jau jos pačios pe
lenai slopina ją, ir i keliatą metų beabejo
nės užges visai.

Per šimtmečius krikščioniškas pasaulis 
buvo lygus pamišėlių namui. Popiežiai, 
kardinolai, vyskupai, kunigai, minikai ir 
eretikai buvo apkvailę.

Tik keliatas, vos keturi—penki žmonės 
visam šimtmety, buvo sveiki širdžia ir pro
tu. Tik keliatas, nežiūrint ant staugimo ir 
baidymo, nežiūrint ant laukinių rėkavimų, 
išgirdo proto balsą. Tik keliatas laukiniam 
nežinės sukury, aplinkui siaučiant baimei 
ir gąsdinimams, užsilaikė ramiai ir elgėsi, 
mąstė ir gyveno pagal nurodymų sveiko 
proto.

Mes jau nužengėme toli. Į kelis metus, 
aš tikiu, krikščionis paliks iki tiek žmoniš
kais, kad atsisakys tikėt i dogmą, pagal ku
rią žmonija yra pasmerkta amžinoms kan
čioms. Jie turėtų suprast, jog ta dogma 
visai nesutinka su išminčia- teisingumu ir 
gerumu jų Dievo. Jie turėtų suprast, kad 
jų tikėjimas į pragarą priduoda Dvasiai 
Šventai — balandėliui — snapą kirlio (grv- 
po), o burną avinėlio pripildo nuodin
gais gyliais bjauriausios gyvatės.

Mano jaunystėje aš skaičiau tikybinias 
knygas 
apie išganingą tikėjimą, ir apie pomirtini 
gyvenimą. Aš susipažinau su šventraščio 
aiškintojas. Skaičiau Adam Clarką, kuris 
manė, jog žaltys suvadžiojo pirmąją musų 
motiną Jievą, ir jog Adomas buvo net tėvu 
Kaino. Jis taipgi aiškino, jog gyvuliai su
rinkti Į arką, su pagalba Dievo, atmainė 
savo pobūdžius, taip, jog jie visi ėdė šiau
dus ir gražiai viens su kitu sugyveno, tokiu 
budu parodydami ką gali padaryti valia 
Dievo. Aš studijavau Scottą- kuris buvo 
tokiu gamtininku — teologu, katras tikėjo 
i pasaką Phaetono, buk sparnuoti žirgai 
skraido padebesiuose, ir taipgi, kad Jozue 
ištikrujų sustabdė saulę ir mėnuli. Toliau 
aš skaičiau Henry ir McKnight ir suradau, 
buk Dievas taip mylėjęs pasauli, kad dėlto 
jis sumanęs prakeikti didesnę pusę žmoni
jos. Taipgi skaičiau Crudeną, kuris surašė 
garsų Konkordatą, ir mėgino kiek galėda
mas sumažint stebuklus ir priduot jiems 
išvaizdą tikrenybės.

Atsimenu, kaip jis aiškino stebuklą, kada 
klaidžiojantie žydai buvo maitinami iš 
dangaus krintančia manna ir putpelėmis. 
Jis papasakojo, jog tose dienose dideli bū
riai tų putpelių lėkdavo per Raudonąsias 
jūres, ir jei kartais, pailsusios jo sutūpda
vo ant laivo, tad laivas nuo sunkumo pa
skęsdavo. Kad jo aiškinimui negalima Įti
kėt daugiau, kaip ir pačiam stebuklui, visai 
nerūpėjo dievobaimingam Crudenui.

Praleidimui laiko, aš skaičiau Kalvino 
knygą ’Tnstitutes,” kuri tur būt buvo para
šyta su tuo tikslu, kad protaujantis skai
tytojas pradėtų gerbti velnią.

Skaičiau Paley’o ”Evidences,” kur pa
mačiau, jog prie sutvėrimo pikto, prie pa
gaminimo kenksmingo ir blogo, reikėjo pri
dėt tiek pat sutvertojo galybės ir proto, 
kaip ir sutveriant viską kas yra geru.

Paley norėdamas darodyt, kad yra su- 
tvertojas visko, vartojo prilyginimui laik
rodėlį. žmogus eidamas randa laikrodėli, 
ir tas laikrodėlis yra taip puikiai sutvarky
tas, jog is nutaria, kad turi būt ir to laik- 
r^c’ė’P Pleistras. Jis pagaliaus suranda to 
laikrodėlio meistrą, ir anas yra taip stebuk
lingai įtaisytas, sutvertas, jog jis tuoj sau 
užtikrina, kad tas žmogus turi meistrą — 
sutvertoją. Pagaliaus jis atrandr Dievą,

tik vos žiba dar omenyse tamsiau-

knygas apie Dievą, atpirkimą

I

Visus musų draugus, skaitytojus ir simpatizatorius, 
maloniai meldžiame platintisavo pažįstamųjų tarpe 
"Keleivį,” kaipo darbo žmon ių laikraštį, karštai ginantį 
darbininkų reikalus!

Užpykęs. Jus galit pasilai
kyt bolę, kurią vaikai užmeta 
ant jus žemės, bet nepatariu, 
nes vaikai įpykę gali pridaryt 
jums daug blėdies. Jei jų pa
sielgimas arba užsilaikymas yra 
labai igrįsus, apsiskųskit poli
cijai, o jei ši nieko nedarys, iš
imkit uarrantą ir suareštuokit 
j uos.

Savizdrolas. Vien dėlto, kad 
ypata gyvena po slapyvardžiu
arba priimtu vardu, jo niekas į 

į

Zigmas. Mass. valstijoj ne
reikia leidimo (license) užsidė- 
jimui vertelgystės prieinant už
sakymus ir siunčiant prekes 
krasa arba ekspresu.

Anufras S. L. Nelegališki 
vaikai yra paveldėjais savo mo
tinos turto, jei jų motinos tė
vai yra mirę. Jei jie yra gyvi, 
arba bent vienas iš jų, tad tė-j už tai negali areštuot. 
vai yra vieninteliais paveldė
jais, o nelegališki vaikai gauna 
tik tiek, kiek motina paskyrė 
testamente, o jei testamento: 
nėra, nieko negauna.

Jei vyras veda merginą, kuri 
turi nelegališkus kūdikius, jis 
tuomi juos legalizuoja ir pripa
žįsta savo vaikais, ir nuo to lai
ko jie turi visas teises, kaip 
kad ir po šliubui gimusieji.

Savininkas. Jei ”deede” (t. i
y. žemės pirkimo rašte) rūbe- | 
žiai yra pažymėti aiškiai, tad ! 
gaunat tą žemę pagal tuos ru- 
bežius, o ne kiek akrų ar pėdų 
yra paminėta, 
žius žemės 
laimė; jei 
padarysit.

R. J. N.
to ar ne, nevalia nešioties su sa
vim, bet namie galit laikyt nors 
ir visą arsenalą be jokio, leidimo, 
tik vaktuokit. kad nepapult į 
rankas vaikams ar girtiems.

A. žvalgui.
i mas nelabai tinka tiesų skyriui, ktų paveldėja ir galėtų su tuom 
bet atsakysiu: Popiežius nėšio- turtu daryt kas jai patinka ar- 
ja augštą karūną, kuri išžiūri, ba vest vyrą ir užrašyt jam. Pa- 
kaip kad trys karūnos yra viena kol vaikai gyvi, ji negal to tur- 
ant kitos sudėtos ir ji vadinas ! to eikvot arba naujam vyrui ati- 
”tiara.” Pirmieji Rymo vysku- duot. Jei turto būt likę vir- 
pai. ir paskui nuo 606 m. kada ’ šaus $5,000.00, įstatymai turi 
jie pradėjo vadinties popiežiais, kitokius padavadijimus, kurių 
nešiodavo bile kokį galvos už- vietos stokos dėlei aš negaliu iš- 
dangalą. Popiežius Nikalojus I aiškint.
860 m. įvedė uniformą, pa- moteris gali gaut dėl vai-
prastą kalpoką kepurė pana- užlaikymą padavus į teismą 
šią į kapišoną. Kada pirmoji Vyrą( priklauso nuo teismo ir vi- 
karuna būva ant to kapišono Sy fakįų į-os šeimynos nesusi- 
uždėta, nežinia, bet antrąją ka- pratįme jeį moteris darodys, 
runą pridėjo popiežius Bonifa-: jog jj yra niekam nekalta ir 
cas Y II 1295 m., o trečią po- į • vyras gali mokėt, ji gaus, 
piežius Urbonas V 1368 m., ir;kiįjp ne 
nuo to laiko yra dabartinė tia- Wisconsinietis. Jei jus leidot 
ra. Ką ji reiškia? Yra tai as- telefonu kompaniiai pastatvt 
SUmpC?;\LRym°.3'SUPU treJ°* ant savo žemės telefonų stulpą.

kompanija tam tik tuos stulpus 
-------- įr gajj vartot, 0 ne apsunkint 

juos storoms elektriškos jiegos 
vieloms, kurios yra pavojingos.

Sesuo. Jus atsikvietėt iš 
Lietuvos 16 metų mergaitę, sa
vo seserį, kuri dabar jus ne
klauso ir gyvena pas kitus. 
Laiškai nuo tėvų, kuriuose pra- 

savi- šo, kad būtumėt ”apiekunu” jo- 
ran- kios svarbos neturi. Jei norit 
pele- • priverstinai ją suvaldyt, teis

mas turi paskirt jus jos apieku- 
Ban- nu- Bet atsiminkit, mažame- 
kaip čiai, kurie turi daugiau kaip 14 

metų, gali pasiskirt sau apieku- 
procentų nemoka, taip kad to- nus» b" teismas ištyręs mažame- 
kioj bankoj niekad vienos ypa
tos sandelis negal viršyt tos su
mos, 
bankas.

E. H. G. Grasinančius ir ne
švarius laiškus nevalia siunti
nėti krasa, nors ir be parašo. 
Jei krasos inspektoriai surastų 
rašėją. butų daug nesmagumų.

M. S. Savininkas. Jei jus pa- 
liepėt randauninkui išsikraus- 
tyt, be pranešimo iš kalno, jis j 
gali nesikraustvt patol. pakol 
neduosit jam atsakančio prane- ’ 
Šimo ir patol, pakol jis užsimo
ka randą ir nesulaužo įstatymų,; 
bet jei jis kraustosi ant palie- i 
pimo, jus negalit reikalaut už 
ateinantį mėnesį randos, dėlto i 
kad jis nedavė jums pranešimo. J 
Ką-gi randauninkas galėjo ži- i 
not apie jus užsimanymą Jis . 
padarė jums Ioską, kad paklau- 
se kraustvtics. -

_ ‘ ,. t • • 20 metų gvarantuotą laikrodėlį, ant pareikalavimo mes prisiųsim risiems puikiai papuvęJuozapas C—-SKIS. Jei JUS su- trimis viršeliais puikiai išdabintą, vi iutmo dydžio, su pasaulyj geriausiais viduriais, už kurį kita firma 
gražinot daiktus, kurius neno- 'autv mažiausiai $25.00, bet mus spejialė prekė yra $5.25 ir apart to. jei jus pasiųsit savo
.. .. , , ’ , ,. . gausit _20 naudinsrų dovanų, štai kų: puikią dėžutę laikrodėliui, gražią deviskėlę su la’nt priimt, neatsakančiai supa- ’ moterišką branzalietą, moterišką laketuką su špilka, spilkutę, manketams guzikus, 4 1

( i
i

Worcester. Jei ypata apsive
dė kitoj valstijoj, o ne Mass., ir 
tegyveno krūvoj šioj valstijoj, 
tad turi laukt penkis metus šioj 
valstijoj, kol galės reikalaut 
persiskyrimo.

Kazys B—tis. šėrininkai 
(pajų savininkai) neatsako už 
kompanijos skolas, jei kompani
ja yra įkorporuota, jei neikor- 
poruota, visi šėrininkai 
bendrai (partneriai) 
už visas skolas visi 
kiekvienas pavieniui 
and severally).

J. Gataveckas. Broliai ir se- 
; seris pagal S. V. valstijų tiesas 
tik tada yra paveldėjais turto, 
kada nėra pačios arba vyro mi
rusios ypatos, vaikų ir tėvų, nes 
tie yra pirmiausiais paveldėjais. 
Pas jus mirė žmogus ir paliko 
turtą Į $3,000.00, pomirtinė 
$1.000.00, skolos apie $700.00, 
moterį ir du vaikučiu. Dabar 
moteris su vaikais yra paveldė- 

Nors jus klausi- i jai. Jei vaikai mirt, moteris li-

Jei pagal rube- 
yra daugiau — jus 
mažiau — nieko ne-

Revolverio, primuš-

pos valdymo galybės: j 
dvasiška valdžia visų tikinčių
jų; antra, svietiška valdžia ant 
popiežiškų žemių (kurias Italija j 
atėmė 1870 m.), o trečia — tai. 
viršenybė ant pasaulio karalių 
ir valdonų — kurios ant laimės 
civilizacijai popiežija jau netu
ri.

D. L. švagždys. Namų 
ninkai nereikalauja duot 
dauninkams bačkų sudėt 
nūs arba nuometas.

Kapitalistui. Savings 
kos negali priimt daugiau 
$2000.00, ir jei toki suma yra

yra 
ir atsako 
sykiu ir 
(jointly

čio nurodytų ypatų atsakomy- 
! bė, beabejonės, paskirs tą ypa- 

Geriaus padėkit Į kelias Jei sesuo bus priešinga 
jums, teismas vistiek nepaskirs 
jus, nors prisieit paskirt ir pa

šalietį, svetimą.

MUSŲ NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS. JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų dovanoms supa- 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mea duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, ra 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALU! 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir aara 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk Šian
dien, o sutaupysi pinigų. (9)

EXCELSIOR WATCH CO.
DEPT. 990,CHICAGO, ILE.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDUS

AISOPO 
PASAKOS

CALIMA GAUTI 
“JAUNOSIOS LIETUVOS” KIY6TIE

44 A i sopo Pasakos” tai vienintelis 
veikalas lietuviu kalboje.

Svarbu ir naudinga kiekvienam įgyti 
*’Aisopo Pasakas'* tai vienintelis veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. “Aisopo Pasakas" surinko ir 
lietuvių kalbon išvertė KAROLIS VAIIAS. Kai
na be apdarų $1.25, su apdarais $1.50. Per* 
kupriams ir agentams duodame gerą nuo
šimty Reikalaukite “Jaunosios Lietuvos“ 
knygyno kataliogą. ->

‘JAUNOJI LIETUVA’
4611 So. Pauliu St., Clicaft, m.

kainos sumuštos - Karš" Viskas už $5.95

ligų apsi-

Graži Dovana
DĖL LABO VISUOMENĖS 
Knyga sveikatos l-i naujausio 
mokslo išradimai ir ką reikia daryti ap- 
sirgus, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktarus” parodo, 
kaip nuo visokių nelaimių bei 
saugoti.

} —į ą B OOC TO«t 1
3 DOCTOR i

3OOCTOR L
Į oocroR 
a oocTOfrĮOOcfC g ooc rofr 
Jdoctor .oocrtloocroR .<*r (žfclO TųočTdĄ'

1 uočroAs.

TO.E KNYGOJE "DAKTARAS" gražiai pa- taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą knygą 
mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, kas būtinai patirsi, ko čia negalima parašyti.
reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taipir APART KITU SKYRIŲ sergantiems rodijam* 

a , skaityti apie nervu, kraujo, inkstų, romatizmo.
KIEKV.ENAS SK7 RIUS šitos mygos yra la- odos, vidurių, nusilpnėjimo, brochitis ir limpan

ti žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai e,as ]i<as; taip-pat apie moterų nesveikumus IT 
naudinga ir rnkalmga turėti, kuns t.k nori būti kitas visokias ligas, sėklos nubėgimo ir 1.1. < 
sveikas ir L” įminga i gyventi. __w ___ _T .... . . •

ŠITA KNYGA “DAKTARA S" aprašo visokiu .JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manaii vargti 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia. ko.'nas D°rs. liekarstąsar kreiti K
kai p išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima, bitinai perskaityti knyga DAKTARAS
išsigydyti. ; Daug zmomu išgijo nuo rodos DAKTARO .

TA KNYGA ’?bai plačiai aprašo apie vyrų pa- YPATINGĄ I serganti, nusilpėję, sukliurę 
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa si gadinę p<»r jaunystės klaidas ir v argi n am 
dang r šiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip uzsen*“

ŠIOJ KNYGOJ "DAKTARA S" dikčiai aprašo, jusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro- 
gPya Č̂mlaiPriet^^tSTai7r; ^ODĖL. kad ta knyga dėl lakę£ 

kada geriausia yralpsivesti ir kaip ... duota, taikiekvienas apturės )ą DOVANAI, ktt-
KNYGA “DAKTARAS" yra paveikslais ilius- ris tik atsių 10 c. stampomis pnsuintimui. 

trauot3. parodo ir giliausias kūno dalis, išaiški* REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant šr 
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, tą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia Medieal Clinie
1117 Walnut St. ( Philadelphia, Pa.
s PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso 
kias ligas gydo. *

NAUDINGŲ DOVANŲ DUODAS VISAI AVILAI 
SU KIEKVIENU LAIKRODĖLIU 17 I A.Al

20
YEARS

WARRANTE
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S 1
t
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Idant pertikrint visus, kad tik nu > mus jus galit nupirkt už žemiausią dirbi avės prekė ”14 Gali v 
papuoštą laikrcdėl

. ■ - ... . > orderį t o ,
gausit 20 naudingų dovanų, štai ką: puikią dėžutę laikrodėliui, gražią deviskėlę su 1a' ‘ u, vardinį ži

kavę, ir jie sulužo ir apsitrankė, 
jus turėsit atlygint, jei sugrą
žino* nėr savo pasamdytą vežė
ją <ugrąžinot per krautuvi- 

vežėją, jis yra savo sam-
. tojo agentas, ir jus už daik- ___

• us neatsakot, jei sugrąžinot' nuo. mus- ° mes užtikrimim, 
per ekspresą — -k s presas atsa- į - -
ko. * —

erini guz;kus, ^ar-
zdaskučio puoduką, šepetuką, pypkę peilį, ir pištalietą, viską DYKAI.

Jei pasipelnyt iš mus pasiuli lino, tad iškirpk šį apgarsinimą ir prisiųsk mums su savo adresu ir 25c. 
stampoms ant pasiuntimo, kad mes žinotume, kad jus išt’kro norit pirkt, o mes pasiųsime jums laikrodėlį 
tais daiktais, visai DYKAI, 
kuogeriausios, tad. jus e sirr 
Jei ne, jums nėr ’ r >->o'

PASARG \ les g tunam skundų, jog kada jie ordeliavo nuo kitų firmų, jie negaudavo 
kad žadėta, tod« i n • p.- , J ___ ' ' J __ __Z_ “__ 1 ,

( Mus kompanija j.-a Ant -iko tiška ir kiekvienam duoda tą, k$ žada teisingai.
* v niniii, ».a<I t kio gero ’ likrodėlio

turi išmaino visus pinigus prisius* i.Visk^ a» re uokit šiaip: 
IAMERICAN JEWLERY COMPANY, Dept. 7.5

_ su 
kad jausi ir persitikrinsi, kad viskas taip yra, kaip mes sakom, ir dovanos yra 

• 'ėsit likusius $5.00 už laikrodėlį ir kelis centus už atvežimą dovanų DYK AL 
ei to ir mes sugrązinsim rankpinigius.

_ * > tavoro kaip
ie< im, jog mes nieko neturim su kitomis firmomis, kurios garsinas laikrašty 

II__ 2_ i_i." i_ Z ‘ „i. Todėl pirkit laikrodėlį tiesiog
,a<i t'kio g-.-ro ’ likrodėlio ir tokių puikių dovanų negaus’t kitu1'. (Kanadiečiu

n t
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Iš kares lauko.
TALKININKŲ LAIVY- . 

NAS DAUŽO KON
STANTINOPOLIO 

VARTUS.
Anksti 19 vasario rytą 

suvienytas francuzų ir ang
lų laivynas pradėjo bombar
duoti prie Dardanelių inėji- 
mo turkų tvirtoves. Darda- 
neliai, tai vardas pertakos, 
kuri jungia Egėjos jurą su 
Marmoro jura, prie kurios 
stovi Turkijos sostinė Kon
stantinopolis. Taigi, kad 
priėjus prie Konstantinopo
lio. pirma reikia perplaukt! 
Dardanelius. Bet Turkija 
yra gerai tą pertaką apsau
gojus. Prie jos inėjimo iš 
Egėjos juros vienoj ir kitoj 
pusėj stovi didelės turkų 
tvirtovės vadinasi Konstan
tinopolio vartais, nes jos gi
na inėjimą i Dardanelius. 
Ant šitų tai tvirtovių ir už
puolė santalkinikų laivynas.

Astuoni ar devyni milži
niški šar\Tioti laivai pradė
jo pilti tūkstančius tonų 
plieno iš tokio atstumo, kad 
tvirtovių kanuolės nega
lėjo jų pasiekti ir turkai vi
sai neatsakinėjo. Tuo pa
čiu laiku francuzų ir anglų 
orlaiviai metė bombas iš 
padangių ir laikėsi taip aug- 
štai, kad ir juos turkų šau
tuvai negalėjo pasiekti.

Kada tvirtovės likos ap
griautos tuomet įsakyta lai
vams priplaukti arčiaus ir 
bombardavo turkų pozicijas 
karščiau ir tankiau iš ma
žesnių kanuolių. Prisiarti
nus mažesniems laivam? 
prie tvirtovių, turkai pradė
jo smarkiai Į juos šaudyt. 
Bet Europos pusėje fortas 
Halai tuojaus buvo numal
šintas didelių laivų kanuolė- 
nris. kurie laikės iš tolo. A- 
zijos pusėj fortas Kum Kali 
šaudė iki pat vakaro. Pra
dėjus temti, laivynas per
traukė ataką ir atsitraukė. 

Ant rytojaus, subatoj iš 
ryto, santalkininku laivynas 
vėl pradėjo pilti Į turkų 
drutriete ugni su plienu. .... 2 .

Iš Atėnų pranešama, kad „^nkus neretai aplupdavo

!

East Bostone palicijos ve
žimas suvažinėjo ant gatvės 
9 metų vaiką. Čia, žinoma, 
kaltas bus vaikas, nes poli- 

Ketverge, 25 Vasario-Febr., 1915 cija negali but kalt^
Netoli Peabodv skvero, 

Dorchesteryje, apie 7 vai. 
subatos vakare automobi
lius užmušė Ch. C. Parkerį, 
50 amžiaus vyrą. Automo- 
biliaus savininkas suimtas.

DIDELES IMTYNES
Nechamc s BuiJduig ant Hii ntington avė-, 

BOSTONE.Nuo 8 vai. vakare.
Tose imtynėse velsis ir du 

lietuviai:

Michailoff
(P. Žilinskas)

ir A. Kundrotą
Beto imsis:
LEMLE su HOCKMANNT;
CH. CUTLER su

ISANDO BAY
ir dar kelios kitos poros.

Tikietų kaina:
50c., 75c., $1.00 ir $1.50.

Kundrotas Žilinsko nesi
bijo.

Andai buvo " Keleivi je” 
rašyta, kad p. P. Žilinskas 
norėtų su p. Kundrotu im
ties, bet pastarasis prisibi
jo. Todėl dabar p. Kundro
tas mums rašo: ”p. P. Ži-j 
linskas gali su manim pa-į 
bandyti. Aš senai laukiu l 
tos progos. O kaip buvo ra-į 
šyta, kad aš bijosiu, tai aš 
nebijau. Aš pasirengęs 
nors ir ant pievos, lietuviš
kai su broliu lietuviu.

LIETUVIAKA MUZIKOS

KONSERVATORIJA
Mokslas Muzikos prasidėjo

26 d. Sausio, 1915.
Bus mokinama: dainavimo, teori

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

Dainavimo ar kompozicijos lekci
jos, — už dešimt lekcijų — 10 dol. 
Už smuikų, pianų ar kitus instrumen
tus, už dešimts lekcijų — 8 dol. Kiek
viena lekcija tęsiasi 
dos. Pinigus reikia 
už dešimts lekcijų.

Adresas:
395 BROADVAY.

KNYGOS
„KELEIVIO” SPAUDOS

4

po pusę valan- 
į mokėt iškalno

SO. BOSTON. 

Room Ne. 1.
Direktorius M. Petrauskas.

M. ANDRIUšIUTe

Važiuojant iš So. Bostono imkit Back, Bay, Boylston 
Street karus, kurie priveža iki pat salės.

rius." Tai veikalas, kuriame 
talentingas rusu rašytojas 
M. Gogolis vaizdingai cha
rakterizuoja rusu valdinin
kų gyvenimą XVIII šimtme
čio pabaigoje. Keliatas de- 
sėtkų metų atgal "Revizo
rius” rusų scenoje skaitėsi 
vienu iš populiariškiausių 
veikalų. Ji lošiant taip ir 
matai prieš save tą s’ėgian- 
čią Rusijos valdžios atmos
ferą. kur caro "činovninkų" 
sauvališkuir.as pereina vi- 

rubežius. Pa- 
anų laikų, 
apie pačią 

buvo be jokios au
ta m sus. surumbėję 
Kyšius lupdavo iš 

koja primynė.

<us padorumo r 
tis valdininkai 
nekalbant jau 
iaudi, 

š vietos, 
tironai, 
gyventojų 
Girtuokliavimas ir kortari- 
mas. tai vienintelis ių sma
gumėlis (ne kitoniška ir 
Šiandien Rusijos valdžia), 
vienok jei kada jų taroan 
pasisukdavo gudresnis keks 
aferistas, tai ir pačius val-

-k A. V X A V* JJ X * 1 * 11

laivynas pridarė turkams ki gvvo kaulo, 
baisiu nuostolių, laike bom-G S^R rusams Iošiant
bardarimo tvirtovėj išspro
go magazinas su paraku ir 
Azijos pusėj likos sunaikin
ti keli fortai. Turkai tan
kiai šaudė, bet be jokių pa
sekmių.

Turkų valdžia sako, kad 
jos nustoliai visai nežymus, 
užpuolikų gi esą gana sun
kus: jų 'vienas laivas 
labai sugadintas.

Šiaip ar taip, bet visi pri
pažįsta, kad tai buvo drą
siausia ir didžiausia laivyno 
ataka, padaryta ant tvirto
vės. Santalkininkai, matvt 
nori prasilaužti per Darda- 
nelius ir Bosforą i Juodą
sias jūres ir padaryti tokiu 
budu tiesiogini susinėsima 
su Rusija.

esąs

SIUNČIA 300.000 NAUJŲ 
RUSŲ.

Londone gauta žinia, kad* 
rusų valdžia siunčia linkui 
Augustavo 300.000 naujų 
kareivių prieš vokiečius, to
dėl šitoj apielinkėj laukia
ma didelio mūšio

"Revizorius” pavyko iš visų 
atžvilgių.

So. Bostono LSS. 60 kuo
pos vaidintojai turi tarpe 
vietos ir apylinkės miestų 
lietuvių Įtekmę ir gabių lo
šėjų v-ardą. Į jų rengiamus 
žymesnius vakarus visuo
met susirenka publikos kuo- 
skai tingiausia, kiek tik su
telpa salėn. Ir neveltui. So. 
bostoniečiai socijalistai pu
blikos niekad neapvilia.

Vasario 22 d. Lietuvių La
bdarių svetainėje. LSS. 60 
kuopos vaidintojai lošė 5 
veiksmų komediją "Revizo-

Materijalistiškasu istorijos suprati

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

I ir labai aiškus išvedimai.....................20e

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaos 

eilės. Knyga didelė su gražiais pa

veikslais, popiera ir spauda graži, 

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

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingai papasakojimas iš dar

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

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

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

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 

Kautskj parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį su r ėdimą 
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

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

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek-
j sandro II. Tragedija trijose veik

mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 

; viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau- | 
geliu paveikslų ........................;. 35c į
Ta pati apdaryta .......................... 50c ■

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti* 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Alekaoa. 
kuris diug darbo pašventė tinnėji- 

mams lietuvių praeities ....................2Se

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži spauda .......... lle

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, vertė 
Briedžių Ka/aliukas ......................15e

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
fiiozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. lOe

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ................................................ 10c

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

r. MATH US 
Geriausias Lietuvio

SALONAS IR RESTAURACIJA
Sveiki geriausios rūšies gėrimai ii 
užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviški 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. BostJn, Mass

1

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

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naują vietą 

siuvu tik vien moterims rubus, todėl 
visame yra parankiau ir smagiau už
eit. Naujas adresas:
217a I) St., So. Boston, Mass.

Ant kampo 4th st.

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu

sipirk tą knygą ........................... 25c

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
♦■urėtu nerskaitvti šita knygute— lOe 

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdį'ta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais............................................... 25enybę atiduoti krasos virši- 

; ninkui (St. Zaleskas), Juo
zui (N. Jonuška), teisėjui 
Liapkinui-Tiapkinui (K. Sa
vickas) ; Bobčinskiui su Do- 
bčinskiu (A. Kupstys su P. 
Vasiliausku), miesto virši
ninkui (F. X. R.) ir Pilypui 
Zemlianikai (A. čebato- 
riui). Gerai atlošė savo ro
les ir pirkliai (Matulevičius 
su Valkiunu). Iš moterų 
svarbiausią, miesto viršinin
ko žmonos, rolę gerai atliko 
drgė Brazaitienė: paaficie- 
riaus pati (E. Skerstoniu-f 
tė), kuriai miesto viršinin
kas "Įpylė skersai” ir kai-į 
vienė (B. Skerstoniutė).

Leidžianties kritikon, su
prantama, daug pastabų ga
lima butų lošėjams padary
ti, tečiau reikia atsiminti,- 
kad tai lošė mėgėjai.

Publikos buvo kiek salėn i 
tilpti galėjo ir riša publika 
buvo rinktinė. Daug inteli
gentiško jaunimo atvažiavo 
iš apylinkės miestų. Vien 
iŠ Montellos buvo apie 40 
svečių. i

Per visą vakarą, laike šo
kių, veikė skrajojanti krasa. 
Žemutinėje salėje pasek
mingą kuopai ”biznį” varė 
bufetas pardavinėdamas be
alkoholinius gėrimus ir už
kandžius. Jaunimas links
minosi iki 12 vai. Retkar-’ 
čiais, muzikai griežiant, šo
kta "Suktinis" ir "Noriu 
miego.”

Pirmąją už atvirutes do
vaną, metams dienrašti, lai
mėjo drgė Maironiutė, ga
vusi 130 atviručių, o antrą 
ovaną. amerikoniško auk- 

;o žiedą, laimėjo p-Iė E.; 
>kerstoniutė. Vrd. r

_____________________

Ateinančioj nedėlioj, 28 
vasario, 7:30 vai. vakare, so
cijalistų salėj, 376 Broad- 
vvay, bus paskaita, temoje 
"Alkoholis žmonijos paver
gėjas ir kova su juo.” Skai- 
tvs drg. X. Jonuška.

.
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J. VALEIKA

i

KAS NORITE
Atsižinoti apie moterų higieną 

ligas, skaitykite
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ik nOTBUS TOZJ žciot:

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

J. Valeika F- Rauiinaitis Co.
250 4th s t., S. Boston, Mass

Knyga dydžio 5 >5 x s colių.
Tai yra naudingiausia knyga mote

rims ir kiekviena privalo ją turėti. 
Su paveikslais. Prisiųsk 25c. krasos 
ženkleliais, o tuojaus aplankysite tą 
įdomią ir naudingą knygą. Adre
suokite :

M. G. VALASKAS
349 Kensington avė. Chicago, III.
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žemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekvienas turėtų jų perskaity
ti. Su paveikslais.............................. 25c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pi'ietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystė: 
nnpieras ......................................... IK

i

I

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

davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa-
i .erinta B-ta laida juokingų daine- 

’iu. pašiepiančių davatkas ir kitu3 
prietarus ........................................ 10c

Reikalaudami knygų kreipkftii 
Htokiu adresu:

“KELEIVIS”
>8 BROADVVAY. S. BOSTON. M4Sf»

tekį:i imrmx:

U A 1Z A D A T labai madoj, bet Kas iš tų
v ak ak ai nėra

LEIDES IR VYRAI-KYP KVAIT!

Pirmą syk r____________
'Revizorių" Peterburge, te- 
įtran apsilankė ir caras Mi
kalojus I. kuris 
‘arė: "Visiems 
kliuvo, bet man 
riausia."

Šiame veikale 
apgalvotas kiekvienas artis
to žingsnis. Jame parodo
ma netik valdininkų sauvalė 
ir tamsybė, bet ir bajorų. 
Kiek pastebėta, veikalas ne- 
■5adarė publikoj labai dide
lės Įtekmės, nes musų žmo
nėms jis visgi mažai teper- 
matomas. Tūli dagi stebė
josi, kodėl lošėjai neatrod 
lietuviškais tipais, o ir ru 

: siškumo ju išvaizdoj maža 
tebuvo. Čia reikėtų prisi
minti. kad šis veikalas yra 
iš rusų gyvenimo ir jis vaiz
diną tą rusų gyvenimo lai
kotarpi, kada rusų bajorija 
ir diduomenė buvo linkusi 
prie ištautėjimo ir labai se
kė francuzus. Visi stengda
vosi išmokti francuziškai, 
rėdyties franc-uziškos ma
dos drabužiais, visi gi vyrai 
kirpaavesi ir skusdavosi 
taip, kaip tik francuziškiau 
galėjo atrodyti,

Lošimas reikia pripažinti 
visgi gana vykusiu, nors ru- 

‘sų scenoje jis ir daug kito
niškai atrodo.

Revizoriaus rolę J. Be
kampis atliko itin gerai. Iki 
jam pasirodant scenoje, lo-: 
Šime truko gyvumo. Visi j 
lošė nedrąsiai, tyliai, bet pa
sirodęs scenoje revizorius j 
pridavė lošimui kitokią iš- i 
vaizdą. Drg. Bekampis bu-j_____  r______  ______ _
vo kaip tik tas "propoica či- imtynės, kuriose dalyvaus 
novninkėlis" Chlestakovas, i ir du stipriausi pasaulio lie- 

! kokių Rusijos valdininkų tuviai ristikai, A. Kundro- 
j tarpe knibždėte knibžda. j tas iš Brooklyno ir profe-
Jis nelošė, bet tiesiog — gy- sionalas lietuvis mistikas P. 
veno. j Žilinskas, žinomas tarpe pa-.

Iš kitų žymesnes roles lo-' šaulio šampionų po vardu 
•susiu veikėjų reikia pirme-'kazoko Michailoff.

Dailus paveikslai visai pigiai

s

-I

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

DŽIAN BAMBOS SPVČIAl

autoriaus

I

I
Kazimieras Urbonas ir 

E. Pilvinis perkėlė savo dra
bužių krautuvę i naują pa
togesnę vietą. Pirmiau jų
jų krautuvė buvo 261 W. 

| Broadvav. dabar naujoje 
į vietoj bus: 233 W. Broad- 
i \vay, prie pat kampo C st.

■ --------■
i

Imsis du stipriausiu pasau
lio lietuviu.

j Ketverge, vasario 25 d., 
nuo 8 vai. vakare, Mecha- 
nic’s Building’e ant Hun- 
tington avė., Bostone, buSj 
didelės pasaulio drutuolių

'■4-r'* v.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTTEKA

Mums pasi.-eKe p,oarxl kjU- 
t raktą ant daugybės paveils'ų 
su didžiausia firma. toaė' 
trumpam la’kui pardav sitr.e 
visa: PIGIAI.
Tarpe dau?> bėskitų DU pavei
kslai YPATIN .Al DAILUS.
\ ienas—pagarsėjęs paveikias
SEPTEM»EK MORN1NG.

dailiai užbaigta- ant geros sto
ros popieros. 16 per 20 d džio,

isur parsiduoda po Ąl.CO;
mus prekė 50c. arba 3 už. $1.00 
Antras—Labai dailiai vandeni
niais dažais užbaigta repr dukcija realistiškai perstatanri baisenybes dab rtinės 

KarPS Europoje. STriausio teplioriaus iš karės lauko. Diduma s ; 6 per 20 
====== Preke 50c. arba S už. SI.00. Pinigus galima prisiųsti kra
sos ženkielias. Persiuntimą apmokame Suv. Valstijose ir Canadoj. 8

Norintieji p'sinandoti proga rašvkite tuojaus pas
INTERNAT1ONAL NOVELTY CO.

268 Lincoln Avenue, Utica, N. Y.

Daugiau juokų, negu saliune alaus B
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su H
Džian Bambos feisu arba veidogranija.
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, <
bet ir šiaip daug kitokių juokų į i

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

relę ir įdėti į srromatą. Adresuokite taip: O

“KELEIVI'-”
23 Broadway, So. Boston, Mass. 5

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

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

Nuo kosulio, grippo ir slogos S1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 

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

Gydanti mostis nuo pučkų 5«c. Nuo pra aitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00. 

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

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

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 1‘) ir 25c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 

Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25c
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, SI.00. $2.00 ir drugiau. 

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

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

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie butų Ame ikos ar Europos daktarų 

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K KIBI 4! N* AK 226 BROADWAY, l\. oll/LAl < ’' ■ ' KAMPAS C STR.I

25c.
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