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Lietuvoj eina smarkus mūšiai; Vokiečiai traukiasi atgal prie Prūsų rubežiaus.
Su rusais mušasi 1,880,000 vokiečių ir 880 tūkstančių austrų. Iš Augustavo girių rusai vokiečius jau išmušė ir varo 

juos atgal į Prusus. Lenkijoj vokiečiai smarkiai ima Osoveco tvirtovę. Dardaneliuose eina baisus mušis; sątalkininkų laivy
nas eina vis artyn prie Konstantinopolio. Balkanai taipgi rengiasi į karę prieš Turkiją.

kareivių vien tik iš Prūsijos1S Kares lauko kariumenės. Prie šitų nuo- 
istolių nepristkaityti da Ba
varijos, Saksonijos ir Viur- 
tembergijos kariumenių 
nuostoliai.

i

LIETUVOJE EINA 
SMARKUS MŪŠIAI.

Kaip galima iš telegramų 
spręsti, palei Nemuną ir

> Neri rusams priseina sun- 
) kiai su vokiečiais kovoti.

Apie Simną,Alytą ir Augus
tavą verda smarkiausia ko
va. Rusai beveik kas diena 
vis praneša, kad vokiečiai 
iš tenai jau traukiasi, bet, 
kaip matyt, iki šiol da nepa
sitraukė. Kovo 1 d. Petro
grado pranešimuose buvo 
sakoma, kad i šiaurę nuo 
Gardino, palei Nemuną mu
sys eina jau kelias 
su didžiausiu Įtempimu, ap- labai dideli, 
linkiniai Lietuvos kaimai ~ 
"maino rankas:” syki juos 
ima rusai, kitą syki vokie
čiai.

Berlynas praneša, kad 
nežiūrint ant rusų atkak
laus priešinimosi, vokiečiai 
susirinko Augustavo girio
se visas kanuoles, vežimus 
ir kitokias karės prietaisas, 
kurias rusai bėgdami iš 
Prūsų buvo visu keliu išme
tę. Visi šitie daiktai esą jau 
vokiečių rankose ir siunčia
mi Berlynan ant parodos. 
Į pietryčius nuo Augustavo 
3 kovo rusai atakavo vokie
čius, bet buvo atmušti. 1,500 ~ w........  „.......
rusų pateko nelaisvėn. (pasmerkia Rusijos despotiz

Kovo 6 d. iš Petrogrado mą I L . _2„_ 
pranešama, kad palei Ne-;augštai pakėlė savo 
muną mušys vis dar siau- - ---- - --
čia.
persikelti per upę ir Įsigau-

. ti Rusijon, nes f __________________
jie sako, tai vis da Lietuva, uždaryti kalėjime ir

AUGUSTAVO GIRIOSE 
MUŠĖSI 10 DIENŲ.

Vėliausios telegramos iš 
Petrogrado sako, kad Au
gustavo giriose, Lietuvoje, 
mušys siautė per 10 dienų 
ir pasibaigė didžiausia per
gale rusams. Dabar vokie
čiai bėga iš Augustavo gi
rių visu greitumu, o rusai 
juos besivydami vėl jau ar
tinasi prie Prūsų rubežiaus. 

dienas'Vokiečių nuostoliai čia esą 
labai didpb

i

Tečiaus vokiečiai smar- i 
kiai ima Osoveco tvirtovę, i 

; Sutraukę čionai didžiausias ( 
savo kanuoles jie piškinaį 
aplinkinius , fortus jau ant-} 
ra savaitę. Petrogradas • 

i prisipažįsta, kad vokieiai 
: pasiekė jau pirmuti ę rusų 
apsigynimų liniją. Nėra 
abejonės, kad tvirtovė puls. 
Tas reikš didelį smūgį ru
sams.

i --------
LAISVĖ RUSIJOJ UŽ

GNIAUŽTA.

Photo by American Press Association.
Kanados kavalerija sveikina Anglijos karalių ant karės lauko.
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RUSAI PAĖMĖ 11,300
VOKIEČIŲ.

Nelabai senai Berlynas 
į buvo paskelbęs, kad Lenki
joj. prie Przasnyszo vokie
čiai paėmė 10,000 rusų ir 
daug kanuolių. Dabargi iš 
Petrogrado pranešama, kad ma tikros žinios apie karę. 

' toj vietoj rusai paėmė nelai- Kariaujančiose šalįse visos 
~____ o 'svėn 10,000 vokiečių. Pra- nepatinkamos valdžiai ži-
Geortoe Brandes, P^ga-; n^ilYlp SJ1tnTna. "Didelis' nios yra cenzūros slėpia-

- -(skaitlius vokiečių kalinių,1 mos. Pasirodė, kad Rusijoj 
r 1 kuriuos jnes paėmėm palei iki šiol da niekas nežino,

i yevige oidnu.b, pagdi- . nešime sakoma: 
.sėjęs danų rašytojas, Jaik-į 
rastyje

RUSIJOJ NEŽINO, KAD 
BELGIJA UŽKARIAU

TA.
Amerikos žmonės mano, 

kad jie negauna visų žinių 
apie karę. Ištikrujų gi tai 
vientik Amerikoj ir skelbia-

.... -

I

Vokiečiai būtinai . nori gniaužti, darbininkų 
rol+i ”pę ir isigau- nizacijos uždraustos, penki i 

iki Nemuno,'socijaidemokratai iš durnos! 
’ vienas

Ties Leipunais ir Simnu ru- Suomijos veikėjas ištrem- Game nocianlza ofmnctisams pasisekę atmušti ger-!tas Sibiran, 
manus atgal.

Po šitų mušiu iš musų 
Lietuvos paliks tik griuvė
siai.

a kuris vrač siuonriteiku!Nemuno‘Bobro front^' da’:i°g vokiečiai yra užkariavę "■^S^akėTė S X *bar padidėjo dar ant 10-000’! Be’™- Netik paprasti; 
Sofiialisbi laikraščiaf ut'!kuriuos Paėmėm prie Prza-}žmonės apie tai nežino, bet, 
bo ja. .ų a rase ^Jsnyszo, ir 1,300, kuriuos pa-(ir oficieriai nieko nežino.!

-} ėmėm prie Gardino. štai pavyzdis. Augustave
---------- j šiomis dienomis vokiečiai

■ MĖTO VARŠAVON BOM- paėmė nelaisvėn 57-tos rusų 
atsargos divizijos generolą- 
Ir tas generolas klausė vo-. 
kiečių oficierių, ar tiesa esą, i 
kad vokiečiai apgulę Belgi
joj Antvėrpą ir kad Antver-

jališkai esąs jau parengtas 
trūkis, kuris stovi, su pilnu 
garu dieną ir naktį. Kaip 
tik Konstantinopolį ginąs 
generolas duos žinią, kad 
jau blogai, sultonas tuojaus 
leisis bėgti. Vokiečių ir 
turkų bankai esą jau iš
kraustyti kitur.

"Neturėjo boba bėdos, tai 
nusipirko kiaulaitę.” Šita 
patarlė kaip tik tinka da
bar Turkijai. Kad niekas 
juos nekliudė, tai ji pati Įsi
kišo karėn, kad išpertu jai 
kailį.

BAISUS MUŠYS DARDA
NELIUOSE.

Suvienytas anglų, fran- 
cuzų ir rusų laivynas vis 
dar tebedaužo Dardanelių 
fortus, lauždami sau kelią 
vis artyn ir artyn prie Kon
stantinopolio. Turkai nar
siai ginasi ir 8 vasario di- 
džiausis anglų laivas likos 
sugadintas.

i Kuomet viena laivyno da
lis griauja turkų fortus Įnė- 
jus į Dardanelius, kita da
lis bombarduoja juos iš už
pakalio per Galipolio pussa- 
1Į, kuris toj vietoj turi 10 
mylių pločio.

Prie francuzų ir anglų 
laivyno prisidėjo ir rusų 
skraiduolis ”Askold.” Ši
tam mūšyje rusų vėliavai 
pavesta pirmenybė, idant 
išreiškus santalkininkų so
lidarumą.

Kuomet santalkininkai 
laužiasi prie Konstantino
polio per Dardanelius, rusų 

(Juodos juros laivynas tai
ko Į Konstantinopoli per 
Bosforą. Jis jau bombar
duoja aplinkinius turkų uo
stus ant Juodos juros ir pa
skandino 4 turkų laivus.

Bernardas Montvidas 
areštuotas.

Jis įtariamas su savo bend
ru Melba kun. žebrio 

užmušime.
Anglų dienraščiai 9 kovo 

paskelbė, kad Wilmingtone, 
Dėl., tapo areštuoti du lie
tuviai, Petras Melba ir jo 
bendras Bernardas Montvi- 
das. Abudu esą pedlioriai 
ir pirma važinėdavosi po 
Naują Angliją. Melba pe
reitoj subatoj sušaudęs Wil- 
mingtone 3 policmanus, ku
rių vienas jau mirė. Polici
ja juodu Įtaria ir kun. 
brio užmušime.

B. Montvidas yra gerai 
žinomas ir apie Bostoną, 
kur jis atsižymėjo ne vienu 
darbeliu.

Že-

vienas

pridu-”Tuo tarpu,” jisai 
ria, "Anglija ir Francuzija 
sakosi kariaujančios su Ru
sija už laisvę." t

PIRMUTINIAI KAREI
VIAI JAU IŠMUŠTI.
Londono "Morning Post” i 

korespondentas rašo iš Ven- apylinkėj yra po 
grijos sostamiesčio Buda
pešto, kad iš 2,000,000 pir- pie kuriuos težinojo vietos 
mutinių kareivių, su kuriais------- TTX=-— —1-’-
Austrija pradėjo karę, neli
ko beveik jau nė vieno, ši
tie septyni mėnesiai karės 
Austrijai lėšavo 4 syk dau
giau žmonių, negu ji ofici- į jų galvas važiavo ir ėjo ka- 
jališkai prisipažįsta. Jos--------- ~ -i-- x—
nuostoliai yra ne 400,000 

j kareivių, bet 1,600,000 i “ 
muštų, sužeistų ir paimtų 

i nelaisvėn, taip kad pirmuti- 
; nės dviejų miljonų eilės veik
• visiškai sutirpo.

Vokietijos nuostoliai dar 
| baisesni. "Daily Mail” ga- 
į vo iš Kopenhageno žinią, 

kad šiomis dienomi Berlyne 
Į paskelbta da 7 surašai Pru- 
■- sijos kariumenės nuostolių, 
t Šitie 7 surašai paduoda 11.- 
t 418 žuvusių kareivių ir ofi- 
L cierių pavardžių, kas su 
r anksčiau paskelbtais sura- 
| šais sudaro 1,102,212 užmu-i 

štų, sužeistų ir prapuolusių
♦ «

BAS.
Iš Varšavos pranešama, 

kad 3 kovo virš miesto pa
sirodė vokiečių orlaivis, iš 
kurio tuojaus pradėjo lėkti 
bombos.
bų nupuolė tarp gyvenamų 
namų. Daug išbirėjo lan-

SKANDINA NARDOMUS 
VOKIEČIŲ LAIVUS.

Vokiečių nardomųjų lai
vų blokada apie Angliją ne
kaip sekasi. ”Berliner Ta- 
geblatt’o” korespondentas 
nurodo, kad nors nardomie
ji vokiečių laiveliai ir pas
kandino 7 anglų prekinius 
laivus nuo to laiko, kaip 
prasidėjo blokada, tai pačių 
nardomųjų laivelių Į tą patį 
laiką žuvo daugiau da, ne
gu septyni. Vien tik perei
toj sąvaitėj likos sunaikinta 
4 vokiečių nardomieji lai
vai. Vieną jų sudaužė an
glų prekinis laivas, kitą su
naikino anglinis laivas, o 
du paskandino francuzų. ka
riški laivai.

Anglija paskyrė dideles

[ VOKIETIJA APGAILES
TAUJA UŽPUOLIMĄ.
Nesenai buvo paskelbta, 

kad nardomoji vokiečių val
tis atakavo anglų laivą su 
sužeistais kareiviais, bet an
glų kapitonas patėmijo be
siartinančią torpedą ir su
spėjo pasukti savo laivą 
taip, kad torpeda nuėjo pro 
šalį. Dabar Vokietijos val
džia prie to prisipažįsta ir 
apgailestauja, Kad jos lai- dovanas savo prekiniams 
vas atakavo sužeistuosius, laivams už kiekvieną sunai- 
Jis padaręs tai dėl to, kad kintą nardomąjį vokiečių 
patamsiai nepatėmijęs, jog laivą

1,880,000 VOKIEČIŲ VA
KARUOSE IR 2,080,000 

RYTUOSE.
Oficijalis francuzų val

džios pranešimas sako:; 
"Neteisybė, kad vakarų ka-} 
rėš fronte dabar vokiečiai į 
turi mažiau kareivių, negu: 
jie turėjo sausio mėnesyje. Į 

"Iš čia buvo paimtas tik 
vienas vokiečių korpusas, 

ibet jo vietą tuojaus užėmė i 
nauji kareiviai.

"Teisybė, kad feldmarša
lo Hindenbergo ofensyvė 
prieš rusus buvo išpildyta 
sustiprintomis spėkomis, 

■bet tos spėkos buvo suorga
nizuotos iš naujų kareivių, 
i kurias Įnėjo ir ansai kor
pusas iš francuzų fronto. 

"Vokiečių armija, kuri 
mušėsi su rusais Mozurijos 
ežeruose, buvo sustiprinta 
šešiais korpusais. Iš viso gi 
vokiečių rytų fronte (Rusi
joj) yra 30 korpusų, prie 
kurių reikia pridėti da 22 
korpusu Austrijos spėkų, 

lipolio pussalio, kad pasi-l "Francuzijos fronte vo- 
priešinus nors ant sausže-, kiečiai turi 47 korpusus. Ži
rnio. Francuzų valdžia to- tos skaitlinės nuo gruodžio 
dėl organizuoja didelę ar-'mėnesio da nepersimainė.” 
miją Afrikoj, kad reikalui j I korpusą eina 40,000 ka- 
atėjus prieš turkų sausže- reivių. Taigi vakarų ka

rės laukuose arba Francu
zijos fronte vokiečių tokiu 
budu yra 1,880,000. < 

, sijos fronte vokiečių yra,} 
; 1,200,000, o austrų 880,000, 
arba 2,080,000 paėmus sy-

CL LA O m! dU>vv i — •> • i « •
Daugiausia bom- i g?5, »aIes ,feit

Kada jam buvo išaiškinta, 
kad vokiečiai ne tik jau se
nai turi paėmę Antvėrpą,GYVENO PO ŽEME.

’ ... . <ni hpf ymnnin npniikpnfpin >nai Luri Paenię Aiicverpą,
Francuzijoje, kalnuotoje ‘ ' bet jau randasi ant Francu-

! Soissons (ištark Suason) ine vienas- ----- -----
apylinkėj yra po žemėmis 
nemaža urvų ir lindynių, a-

gyventojai. Užėjus vokie- 
i čiams, jie ne tik patys sulin
do visi Į tuos urvus, bet su
sivarė visus gyvulius, ark- 

(lius, susinešė mantą. Per

tai buvo raudonojo kryžiaus 
laivas.
OSOVECO^FORTAI JAU 

SUDAUŽYTI.
Berlyne gauta žinia, kad 

du Osoveco tvirtovės fortai 
jau sudaužyti. Osovecas y- 
ar viena iš stipriausių Rusi
jos tvirtovių. Vokiečiai 
bombarduoja ją iš sunkių 
savo hovicerų.

Nardomas laivas tik tuo
met pavojingas, kada jo ne
matai. Pamačius gi ji su
naikinti labai lengva. Pa
prastas prekinis laivas pa
leistas stačiai ant nardomo
jo priešo gali jį visiškai su
daužyti ir paskandinti. An
glų prekinių laivų kapitonai 
dabar taip ir daro. Kaip 
tik pamato netoli kyšojant 
iš po vandens periskopų 
(prietaisą matymui), tuoj 
ir varo ton vieton savo lai
vą.

zijos žemės, tai rusų gene
rolas visai nenorėjo tikėti.

Kiek tuomet supratimo 
apie karės stovi gali turėti 
paprasti Rusijos žmonės?

BERLYNE PRASIDEDA 
JAU RIAUŠĖS.

Amsterdame (Olandijoj) 
gauta žinių, kad dėl stokos 
maisto Berlyne prasideda 
jau riaušės. Pereitoj savai
tėj valdžia paskelbė, kad bus 
parduodamos vienoj val
džios Įstaigoj bulvės. Susi-

i

TURKAI TRAUKIA KA- 
RIUMENŲ.

Iš Paryžiaus ir Londono 
. ateina žinių, kad kuomet su

rinko tūkstančiai žmonių ir j vienytas anglų-francuzi> 
per dideli lietų išstovėjo ei-1 laivynas laužiasi per Dar- 

vokiečius išginus, jie dar te- j lėse kelias valandas, laukda- 
besislapstė po tuos urvus ir j mi bulvių. Galų-gale pasi-
• — — e* I 1 “ *   _  1 JI* * 1   * 

ruomenė, švilpė šoviniai, 
dundėjo armotos; visų tų 

už- baisumų jie nematė. Net

rodė vienas valdininkas ir 
pranešė, kad bulvės bus par
duodamos tik tuomet, kada 
žmonės atsineš tam tikrus 
tikėtus, kuriuos reikia gau
ti kitur, iš maisto komisijos.

Alkani ir peršalę žmonės 
tuomet pakėlė riaušias. Val
dininkai likos sumušti, val
džios Įstaigoj langai išdau
žyti ir visas namas aplaužy
tas. Pribuvus policija Įnir- >Z • * * -j*

juose slėpė savo gyvulius 
nuo rekvizicijos, kurią darė 
anglų kareiviai. Tik neti
kėtai vienas anglų kareivis 

i pastebėjo francuzų ūkinin
ką su šieno kuokštą, prany
kusi urvo skylėje ir paskui 

į jį pasekęs atrado visą būrį 
! žmonių ir gyvulių.

Po to tik išlindo Soissons 
gyventojai iš po žemių ir vi
sa apylinkė, kuri iš pradžių 

į buvo lyg apmirusi, vėl atgi-išusią minią išvaikė, kelioli- 
jo. ką žmonių suėmė.

danelius prie Konstantino
polio, turkai skubiai trau
kia savo kariumenę ant Ga-

* - - ■ • 
mio spėkas pastatyti afri
kiečius. Apie Konstantino
poli, todėl, tikimasi didelio 
mūšio. Turkijos sultonas 
pasirengęs jau su savo pa
čiomis bėgti iš sostapilės 
Mažon Azijon. Jam speci-!kiu.

AUSTRAI NUŽUDĖ 200
GYVENTOJŲ.

Londonan atėjo iš Lvovo 
žinia, kad austrai, atsiėmę 
iš rusų Galicijos miestą ( 
Stanislavovą, pasmerkė mi-! 
riop ir nužudė tenai 200 gy
ventojų. ICOUUUV ,
tuos žmones dėlto, kad jie Į eijalistai suorganizavo ge- 

pasitraukdami iš Stanisla-! protestavus prieš brangu- 
vovo kalbino žmones apleis- j mą. Apie 10,000 darbinin- 
ti miestą pirma, negu ateis ku itaisė miesto gatvėse de- 
tenai austrų kariumenė, bet| monstraciją ir nuėję prie 
rr w ntilrniA lrn /T nn ___ 1 J__ 1____ _______ __ ___ _____ 1_____

ITALIJOJ STREIKAS 
DĖL PIGESNĖS 

DUONOS.
- _ Italijoj baisiai pabrango 

Austrai iššaudė duona. Neapolio mieste so-i

; — — ------------------------------ ---- —”7   — V w

. buvo rusų šalininkai. Rusai, nerališką streiką, kad už- 
4- . .X 04. 1_

Gi’ Ru-j žmonės netikėjo, kad aust- valdybos "namo reikalavo, 
- — I rai galėtų žudyt savo pilie-} kad duona butų parduoda- 

čius. ma po 7 centus kilo (2^ sva-
Dabar Stanislavovo mies- ro), dabar parsiduoda po 10 

tas vėl jau rusų rankose. centų.centų.



KAIP SIUSTI LIETUVON 
AUKAS.

doje; o tas kaip tik butų pageidau- ^ą pačią dieną Anskaitis li- 
jama Lietuvai »» visų atžvilgių. į gOnbutv j mjrė. Peršauta 
Juk ir dabar, kuomet Lietuvoje ei-l . * * • •na mūšiai, kuomet Lietuva turi nu-I J? ZmOna lr l^miS POCIUS 

kentėti nemažiau už J 
mažesniame masštabe), nei viena
me laikraštyje nerasime Lietuvos jų SUnU Vitoldą ir 11 metų 
vardo; Lietuva vadinama arba ‘ ' * ............ -- - - ...
šiaur-vakarine Rosijos provincija 
(pagal oficiali Rosijos duotąjį 
Lietuvai vardą), arba Lenkijos da
limi nes, mat, Suvalkų gubernija 
yra priskirta prie Lenkijos. Tai 
viena, musų nuomone, nauda. An- 
tra-gi butų tame, kad Raudonasis 
Kryžius, matydamas tikrąjį Lie
tuvos žmonių vargą, ne vienur pas
kirtų aukas žmonėms šelpti ir iš 
savo fondų. Tokiu budu Lietuvai 
ir jos žmonėms butų dvejopa nau
da."

Mums taipgi rodosi, kad 
sitoks kelias, kokį nurodo 
d-ras šliupas, prie dabarti
nės suirutės, yra vienas iš 
geriausių, jei tik Raudonojo 
Kryžiaus draugija apsiimtų 
mums patarpininkauti. 
Mums rodos, kad su tuo ga
lėtų pilnai sutikti ir Lietu
vos šelpimo Fondo 
tas.

Siųsti Lietuvon 
kad patirtų tikrąjį

kvepia už Rutkaus kelines 
"kiauliatvartis
"deglosios
"durnas
" ‘Naujienos’ — kiaulie

nos."
Šitą "litaniją" surinkau 

tik iš vienos špaltos "Lietu
vos” No. 9, 1915 m.

O štai kita litanija:
"plėšikai
"vagiliai
"užpuolikai
"naktiniai paukščiai
"socijalistų košė" ir t. t.
Ar žinot, iš kur šitie kal

bos "deimantai”? Iš rim
tosios "Vienybės Lietuvnin
kų" redakcijos peržvalgos. 
Tas viskas tilpo ne ilges-

LENKTYNĖS TAUTININ
KAMS NESISEKA.

Tautininkai labai norėjo 
eiti su socijalistais lenkty
nių aukų rinkime. Atsime- 
sdami nuo Lietuvos Šelpi
mo Fondo jie linksmai šau- 

ikė: "Dabar eisime lenkty
nių! Dabar eisime su soci- 

į jalistais lenktynių! Pa
mėtysime, kiek socijalistai 
surinks!..."

Ir šiandien jie gali jau 
pamatyti. "Vienybėj Lie
tuvninkų" 3 kovo paskelbta 
per abu tautininkų fondu 
$3,344.05. Atėmus iš tos 
sumos $500, kuriuos SLA. 
paskyrė da prieš karę, ir 
$60, kurie buvo prisiųsti j 
Lietuvos p-1-5— 
New Yorko suvažiaviman, 
pasirodo, kad tautininkai 
iki 3 kovo surinko tik 
$2,784.05.

Tuo tarpu gi Lietuvos 
šelpimo Fondo iždininkas 
p. Šidlauskas 3 kovo paskel
bė jau $5,317.11. 
"Kel.” No. 9).

Nelygios lenktynės.

"DRAUGAS” APIE 
KUNIGUS.

"Draugo" redakcijoj, ma
tyt, nelabai atsargus žmo
gus sėdi. Kartais ginami 
tenai kunigai daugiau išsi- 
statoma ant juoko, negu 
"šakėj.”

štai kokį komplimentą a- 
pie kunigus randam 9-tam 
"Draugo" numeryje:

"Ištikrujų, jeigu nėra Dievo, jei
gu žmogus tik civilizuotas gyvu
lys, jegu nėra užgrabinio gyveni
mo — tai tada kas tie kunigai, ku
rie tikėjimą platina ir palaiko? 
Daugiau niekas, tik žmonių kvai- 
lintojai, išnaudotojai, laisvės prie
šai ir pažangos trukdytojai —” 

Žinoma, "Draugas" nori, 
kad skaitytojai šitą kompli
mentą suprastų atbulai. Bet 
kam čia jis versti išvirkš
čiai. kad jis labai gerai tin
ka musų "tėveliams" ir 
taip, kaip parašytas.

KAS NUŽUDĖ KUN. 
ŽEBRI.

Kas ji užmušė su gaspadi
ne, ir pagaliaus ar tai yra 
žmogžudystė, ar savžudys- 
tė, da neišsiaiškino. Tūli 
kunigai, žinoma. norėtų, 
kad kun. Žebrio užmušėjais 
butų socijalistai. Bet nevi
si ir jie tokios nuomonės. 
Kaip "Kova” sako, kun. Mi
luko organas "žvaigždė” 
Įtaria tame parapijomis. Ji 

..............." ši-i

Lenkiją (tik i^gjŠią.

Anckaičiai turėjo 13 me-

dukraitę Adeliją. Vaikai iš
važiavo su motina ligonbu- 
tin.

Kita panaši tragedija at
sitiko Scrantone, lietuviš
kam "hotelyje.” To "hote- 
lio” savininkas, p. Vilkas, 
sugavo savo pačią su kriau. i paduoda iš "žvaigždės 
ciuku tamsiam kambaryje.Įtokią ištrauka: 
kada knauciuką paėmė Į "Taigi sukiai< 
kaląįiman, Vilkienė, graži I 
ir puikiai išsivysčiusi mote-- 
ris, užsirakino kambaryje' 
ir paleido gazą. šerifas ją1 
išgelbėjo. Daugiau apie ši-j 
tą tragediją skaitytojai ras 
kitoj vietoj, šitame pat "Ke
leivio” numeryje.

Trečia tragedija turėjo 
vietą Montelloj, Mass. Čia 
vienas lietuvis, kurio pavar
dę anglų laikraščiai paduo
da kaipo Steponas Rustikas, 
turėjo bankoj $415, bet ka
žin kas ten jam pasakęs' 
kad dabar, karės metu, tuos' 
jo pinigus gali užgriebti ru-Į

I

Skaitytojai jau žino, kad 
Lietuvos klerikalai užgriebė 
aukų išdalijimą i savo ran
kas. Į šelpimo draugiją pa
žangiosios visuomenės ats
tovų kunigai neįleido. Apie 
kitą gi šelpimo komitetą kol 
kas nieko iš Lietuvos negir
dėti. Todėl tarp amerikie- j 
čių dabar kila klausimas, I 
ant keno ranku siųsti au- i 
kas?

Visuotinas Amerikos lie-! 
tuvių suvažiavimas New- 
Yorke buvo nutaręs aukas' 
siųsti Lietuvos Mokslo Dr- 
jai, pasitikėdamas, kad šita 
draugija galės kuoteisin- 
giausia tas aukas išdalyti. 
Bet dabar pasirodo, kad Mo
kslo Draugija Lietuvos žmo
nių šelpimu visai neužsiima 
ir amerikiečiams prisieina 
jieškoti aukų siuntimui kito
kių kelių.

Tautininkų L. G. ir L. A. 
fondo komitetas taipgi ne
nori dabartinei Lietuvos šel
pimo draugijai savo surink
tus pinigus siųsti. Tiesa, jų 
fondo raštininkas p. Sirvy
das klerikalams pilnai prita
ria. Jis pataria siųsti jai pi
nigus be jokių ceremonijų. 
Jis net pyksta ant "Tėvy
nės.” kam ši kelia neužsiti- 
kėjimą link klerikalų. Bet, 
kaip rodos, p. Sirvydo norai 
neišsipildys. Lietuvos Gel
bėjimo ir Autonomijos ko
miteto pirmininkas, d-ras 
Šliupas, yra griežtai tam 
priešingas ir. kaip "Tėvynė” 
spėja, d-ro Šliupo nuomonė 
paims viršų. D-ras Šliupas 
nurodo visai kitokius kelius 
aukoms siųsti. Tuos kelius 
"Tėvynė” paduoda taip:

"PIRMAS BUDAS: pažangiųjų 
musų fondų komitetams (Liet. 
Šelpimo ir Liet. Gelbėjimo Fondų) 
susižinoti tarp savęs, ir jei butų rei
kalinga, suvažiuoti ir tą klausimą 
plačiai aptarti. Bendrai susitarus, 
išrinkti vieną žmogų, kurs nuva
žiuotų Lietuvon (arba toki ir pa ■ 
čioje Lietuvoje paskirti) ir, išty
ręs dalykų stovį, plačiai painfo- 
muotų Amerikos lietuvius. Nesą 
šituo momentu negalima visiškai 
nei vienais pasitikėti, matant, kad 
nei vieni nei kiti nėra liuosi nuo 
partyvumo. Toksai musų žmogus, 
su pagalba ir-gi musų nurodytų 
žmonių ar įstaigų Lietuvoje, galėtų 
surasti ir mums nurodyti tinka
miausius budus Lietuvos žmonėms 
šelpti. Tuo tarpu-gi mes kuouo- 
liausiai čia darbuotumės tam. idant 
dauginus musų fondus.

"ANTRAS BUDAS: Žinoma yra, 
kad visame pasaulyje veikia lab
darybės organizacija RAUDONA
SIS KRYŽIUS, šitoji organizaci
ja neturi jokių tautinių nei politi- 
kinių rubežių. Ir dabartinėje ka
rėje jie veikia visur: Rosijoje, Fran- 
cijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Tur
kijoje ir tt. Tad ar nebūtų gera 
Amerikos lietuviams susižinoti su 
ta draugija ir kreipties į ją, kad ji 
Lietuvoje išdalintų musų aukas pa
gal musų norą ir nurodymus. Ta 
draugija veikia visur per savo at
stovus ir su pagalba konsulių. Mu
sų reikale ji galėtų veikti per sa
vo skyrius Rosijoje su pagalba Su- 
vienytų Valstijų konsulių Rygoje 
ir Varšavoje ir tų lietuvių Lietuvo
je, kuriuos mes jai nurodytume. 
Raudonasis Kryžius už panašų lab
daringąjį darbą nieko nerokuoja, 
daro tai dėl idėjos. Jam tokį dar
bą atlikus, mes turėtume pilniau
sias atskaitas sulig kiekvieno cdh- 
to ir butume tikri, kad musų au
kos nuėjo ten, kur mes jas skyrė
me.”

"Tėvynė” sako, kad d-ras 
Šliupas pasižadėjo susižino
ti su Raudonojo Kryžiaus 
Amerikos skyrium Washin- 
gtone, kaip butų galima per 
R. K. tarpininkystę nešti 
Lietuvai pašalpą.

Prie d-ro Šliupo pasiūly
mo, "Tėvynės" redakcija iš
reiškia šitokią nuomonę:

"Mums rodos, kad pirmasis bū
das, t. ty. siuntimas Lietuvon žmo
gaus. ką pataria ir pati p. Žemai
tė, butų geras, sujungus jį su ant
ruoju, t.y. su Raudonojo Kryžiaus 
tarpininkystę. 1 — --------------.
Kryžiaus pagalbos idėja šitame at- Hl, nuėjo sklepan, UŽdėjO 
vejyje mums labai patinka ir ki- ant gaZO guminę dildą, ap- 
tais atžvilgiais. Pirmučiausia, jei Žiojo ja ir paleido gaza. Ka- 
atsikreiptume į Raudonąjį Kryžių, da j| kaimynai atrado, jis 
tai jau tuo pačiu pasidarytume v • v j l

sau nemaža progų kalbėti apie bU V o J^U, be Žado.. Dabar 
Lietuvą ir Lietuvos žmonių reika- "Keleivio" skaitytojas F. 
ius ir angliškoje amerikiečių spau- R. M. mums praneša, kad už "burdą" užsimokėt?

komite-

žmogų, 
dalykų 

stovi, mums rodos, butų ne
praktiška. Visų pirmiausia 
mes vargiai besusitaikvtu- 
me dėl siunčiamos vpatos. 
Paskui, nusiuntimas žmo
gaus brangiai lėšuotų. o jis 
neką daugiau patirtų, kaip 
kad ir Lietuvos laikraščiai 
praneša. Jau daug geriau 
tenai nuskirti ištikimą žmo
gų arba žmones.

LIETUVIU "PASIŽYMĖ
JIMO” SAVAITĖ.

L’žpereitoji savaitė buvo 
tikra lietuvių "pasižymėji
mo” savaitė. "Keleivio” re
dakcija gavo didžiausi glėbi 
iškarpų iš angliškų laikraš
čių. kur aprašyti vis "gra
žus" lietuvių darbeliai. Tie
sa. daugelyje rietu anglų 
laikraščiai sako. kad tai 
"polanderių” darbeliai, bet 
žmonių pavardės ir pridėti 
musų skaitytojų laiškai liu
dija, kad tai vis lietuvių 
"pasižymėjimas."

Keliatą tų darbelių pami- 
nejom jau pereitam "Kelei
vio” numeryje. Dabar 
mums prisiųsta da daugiau 

kai iš anglų laikraščių iškarpų. 
Apie kruviną tragedijąAnc_ 
kaičių namuose. ~ 
Pa., "Free Press" 
ko sako šitaip:

Anckaitis 
ir dirbo Simono 
-Jonas Pocius, 
jį jau tris metus, yra 

kaspinų audėjas ir dirbo toj pačioj 
audinyčioj. Vasario 26 Anckaitis 
nedirbo ir tą dieną jis buvo namie. 
Per pietus Pocius atėjo iš dirbtu
vės pavalgyt. Tuo pačiu laiku te
nai buvo ir kitas įnamis.

"Anckaitis buvo labai darbštus 
vyras ir per savo taupumą galėjo 
nusipirkti namą po No. 1218 Chid- 
sey str., kur dabar jis gyveno. Be- 
to jis da nusipirko namą ir lotų po 
NNo. 1224 ir 1226 Chidsey str. Bet 
šitiems nupirkti jis turėjo pasisko
lint pinigų. Jam paskolino $900 
minėtas Jonas Pocius, kuris gyve
no pas jį kaipo įnamis.

"Pastaruoju laiku Pocius nutarė 
permainyti gyvenimo vietą ir pa
reikalavo, kad Anckaitis atiduotų 
jam skolą. Anckaičiui šiuomi lai
ku tą skolą atiduoti buvo neparan
ku ir jis taip savo įnamiui pasakė. 
Bet šiandien (26 vasario) Pocius 
vėl pareikalavo pinigų, sakydamas, 
kad jis turi išvažiuot kitur. Anc- 
kaičiu tas reikalavimas nepatiko ir \ 
jiedu susiginčijo. Anckaitienė už- j 
sistojo už įnamį.

"Anckaitis staiga užsidegė pik
tumu ir nuėjęs į kitą kambarį su
grįžo su revolveriu. Ginčai prasi
dėjo išnaujo ir Anckaitis šovė du 
syk į Pocių. Viena kulipka įstrigo 
Pociui krūtinėn, kita sužeidė vir
šugalvį.

"Anckaitienė. persigandusi, puolė 
tarp savo vyro ir Pociaus, norėda
ma sustabdyt šaudymą. Anckai
tis manydamas, kad jo pati gina 
burdingierį, paleido ir jai vieną ku- 
lipką.”

Paskui, kaip jau buvo pe
reitam "Kel.” numeryje ra
šyta, Anskaitis išgėrė bon- 
ką nuodų. Bet manvdamas. uuonojo nrjziaus , . t. t,.”

Pati-gi Raudonojo kad nuodai gali būt persilp-

” Antanas 
mo audėjas 
audinyčioj’. 
gyveno pas

**■

Eastone, 
tarp kit-

I

buvo akso- 
šilkų 
kuris

suklaidintos, tamsios 
žmogystos — lietuviai pakėlė savo 
šventvagišką ranką ant savo kle
bono. Papildė tėvžudystę ir už
traukė ant visų Amerikos lietuvių 
bjaurų plėtmą.”

Tiesa, "žvaigždė" čia sta
lčiai nesako, kad tą papildė 
parapijonai. bet ji meta ant 
jų šešėli, sakydama: "pa
kėlė savo šventvagišką ran
ką ant savo klebono." 0 
kam klebonas yra "savas?” 
Visi žino, kad klebonus už
laiko tik parapijos. Pas so- 
jcijalistus nėra jokių klebo- 
jnų.

Bet toliaus ir pati "Žvai- 
- - - n -i Lgždė” pasako, kad ji čia kaišų \ aidžia. Rustikas. pati-įe parapjjas jr apie sa_ 
kejo tai paikai pasakai 'f|vožmones: 
pinigus įssieme. buzmojo, 
apie tai "frantai" ir vienas 
jų tuojaus pasikvietė Rus-' 
ti'ką pas save i namus kaži-Į 
ruoti. Sakė, kad ir bačkų-! 
tė bus. Turėdamas kiše-j 
niuje $415 Rustikas manė! 
galis pasirodyt "sportu.” Iri 
ištikro jis savo "frantus" 
“subytino.” Išlošė iš jų $75. džius,

Bet lydėdami Rustiką na-jaik\*t vien tik prie parapi
nio tie frentaf sumušė ji, Jonų ir katalikų, nes socija- 
atėmė tuos $75 ir jo paties Įlįstai "peštvniu savo vesei- 
$415, kuriuos buvo iš ban-Įiijose” nekelia? "Krikšty- 

__ >" ir "parapijos” taipgi 
Ine socijalistų ir ne laisva- 
į manių dalykai. 0 jau pa- 
Į sakymas "musų tamsunai- 
i fanatikai" liudija visiškai 
'aiškiai, kad "žvaigždė” čia 
j kalba apie savuosius. Jeigu 
i "žvaigždė” koliotų tokiais 
i vardais socijalistus arba 
i "bedievius.” tai jie negalėtų 
j jai būti "musų.” Pagaliaus, 
į "savo dvasiškų tėvų” žudy
tojais socijalistai negali bu- 

į ti. nes jie jų neturi.
Taigi kun. Miluko organas 

lyra kaip tik priešingas 
j "Vienvbei Lietuvninku." 
i kuri kun. Žebrio ir jo gas- 
! padinės nužudymą norėtų 
suversti ant pirmeivių gal
vų.

"Vienybė Lietuvninkų 
dabar turėtų parašyt prieš 
"žvaigždę” "rimtą” protestą.

GERBŪVIS ČIA PAT.
"Draugas" Įvedė naują 

skyrių ir pavadino ji "Mu
sų Dirva.’’ Keno dirva? 
redakcija klausia, ir pati 
sau atsako: darbininkų. 

• Ką tokia dirva darbinin
kams duos? Ogi jų būvį 

! pagerins. Socijalistai apie 
Įdarbininkų gerbūvi kalba ir 
I kalba, bet duot nieko neduo
da. Taigi dabar "Draugas" 
parodys, ką jis gali. Jis 
praneša, kad jis turis pil
ną teisę apie darbininkų rei
kalus rupinties, nes du jo 
redaktoriai patįs esą ”ta- 
pomo-rabočije."

"Draugas" sako: 
"Be to apreiškiame, 

vienas nei kapitalistas, 
ris musų nėra papirkęs 
žys. Jei kas varžys.

*'— nesuprasdami šios šalies lai
svės, ar.ą išnaudojame, pakeldami 
bjaurias peštynes savo veselijose. 
krikštynose, aršiausią peklą savo 
parapijose, gi dabar pasirodėme 
amerikiečių akyse, kad nekurie ne
suvaldomi musų tamsunai-fanatikai 
palieka net šventvagiškais 
dvasiškų tėvų žudytojais.” 

Mes pabraukėm tuos
, kuriuos galima pri-

kos išsiėmęs. Atėmę pini-įnos 
gus jo “frantai” dingo kaip 
kamparas.

Tokie atsitikimai, plačiai 
išbubnyti amerikiečių spau
doj. sutveria tarp jų labai 
prastą nuomonę apie lietu
vius.

KEISTA ŽMONIŲ 
NUOMONĖ.

Pas lietuvius yra Įsigyve
nusi labai keista nuomonė. 
Jeigu vienas asmuo nueina 
pas daktarą, samdosi advo
katą. perkasi knygą arba 
užsirašo sau laikrašti, tai 
jis išsiima pinigus ir neside- 
rėdamas užmoka tiek, kiek 
jam pasakoma. Bet jeigu 
tokių dalykų prireikia or
ganizacijai. kuri galėtų 
daug lengviau užsimokėti, 
negu pavienis žmogus, tai 
reikalaujama visko dykai. 
O jeigu jau ne dykai, tai 
nors per pusę pigiau. 
Kalbėtojai, referatų skaity
tojai ir kitokie apšvietos! 
platintojai turi dirbti iš pa-’ 
sišventimo. Jeigu kuris rei
kalauja atlyginimo, tai toks 
jau yra biznierius ir Į jį jau 
kreivai žiūrima. Ypač to
kios keistos nuomonės pri
silaiko draugai socijalistai. 
Štai ir 9-tam "Kovos” nu
meryje skaitom pranešimą: 

”LSS. 112 kp. laikytame susirin
kime buvo skaitytas laiškas nuo 
draugrės M. Dundulienės iš West- 
ville, III., kur draugai X rajono 
kvietė mus prisidėt prie rengiamo 
referatų maršruto. Visapusiškai 
apsvarstę vienbalsiai nutarėm ne- 
prisidėt prie X rajono maršruto 
dėl šitos priežasties, kad perdaug 
didelės išlygos: po $3.00 į dieną 
skaitytojui referatų, mums atrodo, 
kad draugai, gaudami tokias išly
gas, nedirba iš pasišventimo dėl 
socializmo labo, ale vien tik dėl 
pelno.”

Vadinas, kuopa atsisako 
prisidėti prie apšvietos dar
bo vien dėlto, kad jai rodos, 
jog referato skaitytojas, 
gavęs už dieną $3, turės per 
daug pelno ir tuomet jo re
feratas negalės jau atnešti 
socijalizmui jokio labo.

Tokia nuomone vadovau- 
janties, reikėtų tuojaus pa- 

l naikinti algą "Kovos" re
daktoriui, administratoriui 
ir visiems darbininkams 
prie "Kovos” dirbantiems. 

.Tegul jie dirba iš pasišven
timo. Bet. kaip vienas kal

bėtojas paklausė, iš ko tad

*

savo

Ž0-

m

Dievo 
istaty-

kad nei 
nei biznie- 
ir nevar- 

darbininkų 
reikalus svarstant, tai tik
įsakymai ir teisingi žmonių 
mai.”

Vadinas, "Draugas" 
sipažista, kad Dievo Įstaty
mai jam gali uždrausti 
rupinties apie darbininkų 
reikalus. Tečiaus jis turi 
vilti, kad Dievas jam padės, 
todėl —

"Dievui padedant, ir pradedame 
šį naują skyrių, pavesdami ’Musų 
Dirvą’ darbininkų širdžiai ir rū
pesniui. Purenkime ją visi iš vie
no, sekime jon bėrus grudus, o 
nauda netrukus apsireikš.” 

Dabar, darbininkai, lau
kite gerbūvio. Nesi rašykit 
prie unijų, neklausykit so
cijalistų, bet melskitės, au- 
kaukit ant bažnytėlių, o 
Dievas išmes jums dideli 
keptą kumpį iš dangaus.

pri-

I

LIETUVIU ATSTOVAS 
PAS DIEVĄ.

"Draugas” mums prane
ša didelę naujieną. 9-tam 
jo numeryje. Įžanginiam re
dakcijos straipsnyje tenai 
skaitom:

"Šv. Kazimiero diena — čia-pat. 
Musų Tėvynės Užtarytojas pas 
Dievą — šv. Kazimieras, rodos, 
pasidarė mums visiems dar bran
gesnis nuo to laiko, kada išrinktie
ji Jo tautos sūnus ir dukterys, su
sirinkę svetimoje žemelėje, tolimo
je Chicagoje, aprinko Jojo dieną, 
kaipo visos tautos šventę." 

Vadinas, lietuvių tauta 
turi savo atstovą netik Pa
ryžiuje. bet ir pas Dievą. 
Vienas garsina lietuvius 
francuzų laikraščiuose, ki
tas užtaria juos prieš Abra
omo sostą.

Ar ne Įdomi tai naujiena 
20-tam amžiuje?

ŠMEIŽIA L.Š.F. IŽDI
NINKĄ.

So. Bostono pančiakinių 
tautininkų laikraštukas iš
spausdino prasimanymą, 
kurio kriminališkai šmei
žiamas Lietuvos Šelpimo 
Fondo iždininkas, p. K. Ši
dlauskas. Tą šmeižimą su 
didžiausiu apetitu tuojaus 
ištriūbijo ir "Vienybė Lie
tuvninkų." Tautininkai, 
matomai, visokiais budais 
stengiasi kenkti Lietuvos 
Šelpimo Fondui. Ikišiol jie 
skelbė, kad tas fondas yra 
socijalistų. o socijalistai ka- 
žinkur nudėję surinktus a- 
nais metais revoliucijai 
pinigus. Tautininkai ma
nė, kad visuomenė tiems 
jų prasimanymams patikės 
ir Lietuvos šelpimo Fondui 
bijosis aukauti . Bet visuo
menė parodė, kad ji dau
giau pasitiki socijalistais, 
negu ponais tautininkais. Į 
Lietuvos šelpimo Fondą au
kų plaukia dusyk daugiau, 
negu į tautininkų fondus. 
Matydami, kad jų pasakoms 
apie socijalistus visuomenė 
netiki, tie pikto noro žmo
nės griebiasi da nešvaresnių 
Įmonių. Jie pradeda šmeižti 
L.Š.F. iždininko ypatą. Ką 
vieni pasako, kiti tuojaus tą 
atkartoja. Bet So. Bostono 

i šmeižikus p. Šidlauskas ima 
jau už sprando.

VISGI PERSITIKRINO.
Galų-gale ir "Vienybė 

Lietuvninkų" persitikrino, 
kad jos taip didžiai gerbia
mas Gabrys yra murzinas 
politikierius. * Perskaičius 
paskutini jo organo numeri, 
kuris išėjo parvažiavus da
bar Gabriui iš Amerikos, 
"Vienybė Lietuvninkų” sa
ko:

"Mes vienok su šituo p. Gabrio 
laikraščio numeriu dikčiai apsivy- 
lėme. Kalbant apie lietuvius ame
rikiečius p. Gabrys paminėjo kaipo 
’labai svarbų’ Amerikoje įvykusį 
seimą lietuvių katalikų, o nutylėjo 
apie kitų srovių seimus. Butų jis 
išteisinamas, jei čia patsai Ameri
koje nebūtų buvęs ir butų nematęs, 
kaip čia bruzda net trįs lietuvių 
galingos srovės. Nutylėdamas ki
tas sroves, p. Gabrys, kaipo pu
blicistas, pasirodo neteisingas, o 
kaipo politikierius — labai siau

ras.”

šelpimui stačiai1 nia“>’. kaiP sprindžio straip-
- r----- ------------ įsnelyje, kur etiškoji redak-

kija kalbėjo apie socijalis- 
tus.

Kaizeris su Austrijos ka
ralium duoda lenkams ne- 
prigulmvbę- Karalius len
kams jau paskirtas ir vis
kas jau gatava, tik karalys
tės dabar trūksta.

(Žiur.

SOCIJALDEMOKRATŲ 
BYLA PRASIDĖJO.

Telegramos praneša, kad 
Petrograde prasidėjo pen
kių socijaldemokratų, du
rnos atstovų, byla. Juos kal
tina užtai, kad jie darė pla
ną pasipriešinti dabartinei 
karei, kada Rusija prie jos 
rengėsi, nes Rusijos laimėji
mas. kaip jų tarimuose bu
vo pasakyta, padidintų Eu
ropoj despotizmą ir prapla
tintų kazokiškos nagaikos 
viešpatavimą.

Byla nagrinėjama prie 
atdarų durų.

"Vienybė Lietuvninkų 
praneša šitokią žinią: "Nuo 
karės pradžios rusų genero
las Brusilovas paėmė nelai
svėn 187,900 austrų, tarpe 
jų 1,900 oficierių." Well, su 
tokiu Brusilovu musų Kun
drotas turbut ir ant pievos 
nedrįstų imties.

Tautininkai turėjo atgai
vinti mirusią "Tarką” ir iš
leisti dar vieną jos numeri, 
kad patalpinus Dulbio kari
katūra. kaipo atsakymą 
"Keleiviui.”

Providence’o korespon
dentai susiginčijo dėl tūlos 
M. G—nės. Vieni tvirtina, 
kad jai išaugo ragai, kiti tai 
užginčija. Kažin, ar nepra
dės musų korespondentai 
tyrinėti, ar neaauga kam 
vuodega. Maištas.

Skaitytoji; pastabos.
Stebuklus fabrikuoja! Ir 

tai XX amžiuje!
"Draugas” ir "Dziennik 

Chicagoski” rašo, kad Chi
cagoje šv. Leono bažnyčioje 
ant 78 ir Emerald avė. gat
vių, sulyg keliolikos liudyto
jų tvirtinimo, pasirodė du 
sykiu virš altoriaus, laike 

: pakėlimo, laikant mišias, 
• kūdikėlio Jėzaus paveikslas, 
baltuose rūbuose ir su auk
so karūna ant galvos.

Desėtkas žmonių, mačiu
sių tą stebuklą, priešakyje 
su klebonu Dovydu J. Cri- 
mmins ir kamendorium ku- 

i nigu Sullivanu, pasirašė po 
j išpažinimu, kurį pasiuntė 
I arcivyskupui X. Quigley.

Matyt "tėveliams” ne 
kaip biznis eina, kad su pa
galba savo davatkų sumanė 

I sufabrikuoti stebuklą. Nors 
j šiandien prie augšto techni- 
i kos išvystymo, elektros ir 
į t. t-, sutverti "stebuklą” la
bai lengva — vienok vargiai 
jis jagamasčiams atneš di
delį pelną. Kaip nekalbė
tume — visgi jau XX am
žius! Tai ne lietuvių para- 

; pi jose!... Daugybė mūsiš
kių parapijonų da taip tam
sus, kad ir be jokio "stebuk
lo,” kunigui graudingą pa
mokslą pasakius — viską 
"Pono Dievo garbei” ati
duoda... Bet amerikiečių 
stebuklais neprigausi.

Bomba.
Tautininkų laikraščiai į- 

vedė madą spausdinti "kei
ksmų litanijas,” kad paro- — —------4 —
džius, kokią kalbą kuris lai- l lės atlikta pusėtinai. Po lo- 
kraštis vartoja. Na. jeigu I Šimui publika turėjo pro- 
jau tokia mada, tai ir man gos pasiklausyti monologų, 
,.nz.4v.zx>.X4z-. 4-z.lriz. ”li<-z.-.i iz» ” zlolrl O m O 111 ir t t

I Korespondencijos
MUSŲ VAKARAI.

Newark, N. J.^— Lietuviai 
ir latviai socijalistai bend
romis pajiegomis, vasario 
27, sulošė veikalą "Salamo- 

ino Sapnas” ir "Precibas Ki- 
pischos." Publikos prisi
rinko apie 300, daugiausia 
apšviestunijos. Pažymėti
na. kad latviai ir lietuviai 
socijalistai vieni kitiems ga
na simpatizuoja.

M. Pytė.

i Los Angeles, Cal.— 14 va
sario LSS. 39 kp. turėjo va- 

ikarą be svaiginančių gen
imų. Buvo perstatyta ”Pa- 
skutinė Banga.” Roles, iš
skiriant smulkias klaidas, 
atlikta gerai. Po vaidini- 

imui buvo riša krūva dekla
macijų; pabaigoje tęsėsi šo
kiai iki vidurnakčiai. Pel
no liko $30.00. Publika bu
vo užganėdinta ir smagiai 

i pasilinksmino. Ten buvęs.—
Indiana Harbor Ind. -Ke- 

liatas mėnesių atgal susi
tvėrė LSS 217 kp. ir veikė 
gerai, bet užėjus bedarbei 
ir išvažinėjus nariams į ki
tus miestus, veikimas sus
tojo. Pastaruoju laiku bu
vo užprašyta LSS. 201 kp., 
kuri atvyko pas mus ir sulo
šė veikaiėlį "Bomba.” Ro-

užsinorėjo tokią "litaniją 
surinkti. Taigi klausykite: 

"peria (kaip višta) savo 
partijos platformą.

"nutarkavo "Keleiviui" 
visą nugarą

"lietuviški socijalistai 
ždžionauti, kaip reikia, 
pataiko

"bezdžionavo paskui 
kiečius

"spangiai
"išrodo- kaip ožys 
"sienon kakta muš 
"piemeniškos kalbos 
"laikraštpalaikis 
"tas popiergalis aršiaus

be-
ne-

vo-

deklamacijų ir t. t.
Penki pirštai.

Ravmond, Wash.— 13 va
sario LSS 183 kp- turėjo pir
mą savo vakarėlį. Sulošta. 
"Knarkia Paliepus." .Gerai 
lošė Dratevka ir tarnas. Bet 
kapitonas gadino visą vaidi
nimą, buvo taip nusigėręs, 
jog vos ant kojų laikėsi. Pa
tartina kuopai tokių lošėjų 
ateitije vengti. Šiaip vis
kas nusisekė gerai. Kuopai 
liko $10.45 pelno. Publika 
vakaru užsiganėdino.

V. Masilionis.
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CHICAGO, ILL.
Didžiosios kolonijos kores

pondentai apsnūdę.
Kiek pastebėjau, Chica- 

• gos korespondentai visai ne- 
siinteresuoja apie reikalin
gumą žinių laikraščiuose-Sa 
kysim, „Kovą” skaito dau
gybė chicagiečių, korespon
dencijų gi iš Chicagos „Ko
voje” suvis nepamatysi. 
„Keleivi,” kaip matosi, skai
to taippat daugybė lietuvių 
chicagiečių, korespondentų 
gi, rodos, tik apie kokius 3 
teturi, o ir tie patįs gerokai 
surambėję. O jau apie 
„Naujienas,” tai nėra ko nė 
kalbėt, dėlto, kad „Naujie
nų” redaktorius patalpina 
pilną gurbutį Chicagos ži
nių ir Bendrovės pranešimų

Bet kompanija jau pasamdė visi kaip vienas vienybės,Į 
ant musų galvų išanksto-bet jeigu nebus vadų, musų 
žmogžudžius policistus. už-1 viskas iširs: kils areštai, 

jK VlAri Z?A AA o Z".
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svės dainų, o publikos kon- 
certuosna prisirinktų, kad 
ir vietos svetainėje galėtų 
pritrukti. Apuokas.

MONTELLO, MASS.
i

Vasario 26 Suvienytos 
lenkų ir lietuvių kooperaci
jos įvyko prakalbos. Pir
miausia koop- krautuvės ve
dėjas paaiškino apie jos sto
vį. Paskui kalbėjo F. J. Ba- 
gočius apie kooperacijų 
naudingumą; jo prakalba 
padarė gilų įspūdį klausy
tojams.

Vasario 27 vaikų draugi
jėlės „Žiburėlio” buvo kon
certas su prakalbomis. Kal
bėjo „Žiburėlio” mokytojas 
Česnulevičius apie tautystę 
ir vaikų mokinimą, 
kus skaitė paskaitą, 
irgi apie tautystę? 
persilpna. tad sunku 
išgirsti, o antra — vaikai ir
gi nerimavo. Būrelis mer

gaičių (13) gražiai sudaina
vo žaisdamos lietuviškus 
žaislus, taip jau buvo de
klamacijų ir smuikininkų; 
risi atliko gerai.

Vasario 28, L. L. namo 
draugijos buvo garsintos 
diskusijos ir prakalbos. Kal
bėjo P. Vizbaras apie karių 
baisenybes ir kiek jos lė- 
šuoja, perskaitė iš „Kelei
vio” kalendoriaus. Toliau 
aiškino apie įkūrimą krikš
čionybės ir inkvizicijos lai
kus. Kadangi kalba tęsėsi 
apie 2 valandi. tad diskusijų 
nebebuvo.

„Vyčių” gen. J. Ramanau
skas šoko kritikuoti kalbą

Bet kompanija jau pasamdė

LEWISTON, ME. 
Margumynai.

1914 metų pabaigoje ir 
1915 pradžioj keturias mer
ginas garnys apdovanojo 
gyvomis dovanomis. Neži
nia, kurie metai geri, seni ar 
nauji? Nors visos motinos 
geros katalikės, o tik viena 
tekrikštijo kūdikį, turbut 
nepripažįsta švento krikšto.

♦ ♦ *

Pora sąvaičių atgal „Le- 
wiston Evening Journal” ir 
„Mony Sun” paskelbė nepa
prastas naujienas, atsitiku
sias tarpe dviejų porų, vai
kino su mergina, „Loon 
Hotel’yj.” Užginta vaisių _______
skinant sulipo į poras ir ne-[ir dar duoda gana rukščius 
galėjo persiskirti be dakta-; atsakymus, sykiu prašyda- 
ru pagelbos. Mergina po damas, kad rašytų dar dau- 
operacijos, rodos, mirė. giau...

1 Taigi, chicagiečiai. pasi- 
Norima nuvaryti nuo;™Pinkimt k?d daugiau ži- 

duobės kranto T.'M.D. 34 nių parašyti is lietuvių gy- 
kuopa. Šaukiama susirinki- venJ.mo- Tik gaila, kad mu-

j gurbą...
[turėtų stengties pagaut vi-Į 
suomenės ūpą, apipiešti bė- į 

j gančius reikalus, pastebėti 
■ geras ir blogus visuomenėje 
! apsireiškimus ir rupinties, 
I kad korespondencijos butų 
visuomet gyvos ir turėtų 
platesnę reikšmę visuome-. 
nėję, netik tarp vietos žmo
nių. O ne rašyti visad tą! 
pačią maldelę: LSS. kuopa 
parengė prakalbas... LSS. 
kuopos atsibuvo teatras... 
Jurgis eidamas girtas nosį 
nusimuse bei gen katalikai 
prie bačkutes ausis nusidra- buv0 inkvizicijos palaikyto- ■ ant kojų ir nemigo visą na- i 

is^-. N estebėtina, kad pa- jaĮ. 0 karaliai liepė ne-1 ktį. Mušė telegramą parie-

mai, agituojama naujų na-,s1^ zJmos daugiausia telpa į 
rių, bet visgi kilimas nevir-'^ur^— (Korespondentai 
sija puolimo.

„Sportų” su akiniais de
vynios galybės atsirado, 
taip, kad net laike šokių nu
kritę nuo nosies akiniai po 
grindis voliojasi. Mat, vis 
pataikaujama merginoms— 
puikiau atrodo- O jus mer
ginos apsisaugokit nuo jų, 
nes jie visi yra akli, jei 'ne 
akimis, tai protu; jei dar 
ne, tai tuojaus sugadins a- 
kis, nes sveiku protu ir aki
mis — akinių nereikia.

* ♦ *

Muzikantų benas, turbut, ' 
jau mirė, nes nuo rudens, 
nieko nebegirdėt.

♦ * *

„Draugo” koresponden- ■ 
tas Dobilas rašo „Drauge,” i 
kad vyčių armijos šulai P.... 
rengimui teatro „Palocius 
ežero dugne” išaikvojo daug 
pinigų, o nieko gero nepada- 
darė (neįtaisė). Tai klau
simas, kur dingo tie pini-Į 
gai?

nusimušė bei geri katalikai

i

I

Liut- 
rodos, 
Kalba 
buvo

mokėdama po 60.00. kad į- 
tariams ypatas sugaudytų, 
be jokios priežasties, kal
tės ir varanto. Kas ir atsi
tiko. Vasario 20 d. 8 apsi
ginklavę policistai išsivedė 
nekaltą žmogų iš namų ir! 
atvilko ant kelio ties kasyk
la No. 9.

Policistai šaudė streikie
rius; streikieriai nu
ginklavo ir sumušė 

policistus.
Minia angliakasių pasto

jo policistams kelią ir parei
kalavo paleisti suimtąjį 
žmogų, vietoj atsako polici
ja paleido šuvius į žmones ir 
vienas angliakasys tik per 
mažą biskį liko nenušautas, 
kulipka perėjo per kelines 
biskį įrieždama odą. Tuo
met chorvatai suriko: ”ud- 
riga’’ ir kilo kumščių, paga
lių ir akmenų kova. 6 po
licistai liko sumušti; kiti 
palikę revolverius, skrybė
lės ir švarkus išbėgiojo ir 
pasislėpė; 3 policistai nuga
benti ligoninėn ir kaip pra
neša dienraštis "The Fair- 
mont Times,” buvę baisiai 
sumušti, vienas jų ligonbu- 
tije numirė, kiti mirtinai 
serga.
Reikalauja streikieriams 

milicijos.
Po tų visų muštynių, įvy-1 

kusių vasario 20 d. 3 vai. po; 
pietų, kada sumuštieji poli
cistai liko traukiniu nuga
benti į Fairmont, W. Va.,

i
i

I

„Popiežiai ir kunigai ne-: visa miesto valdžia pašoko

našias korespondencijas ir 
„Naujienų” redaktoriai tal
pina i gurbą, kur joms ir 
vieta. Nuosekliai parašy
toms korespondencijoms, jei 
jos paliečia viešąjį gyveni
mą. laikraštis visuomet ran- 
da vietos. Red.).

krikščionius kankinti, tad to‘ gubernatoriuii prašyda- 
kunigai ir kankindavo!” Ir i ma atsiųsti miliciją, bet pa- I — — Z— -* fc-. L“, , ", v —

* * *

Socijalistų Chorų Susivieni 
jimo koncertas-

Vasario 28 d. Lietuvių So
cijalistų Chorų Susivieniji
mas surengė koncertinį ba
lių. kuriame dalyvavo sep
tyni laisvų pažiūrų chorai.

Koncertas, ar teisingiau 
balius, buvo gana linksmas. 
Chorai sudainavo gana gra
žiai, išskyrus Cicero vyrų 
chorą p-lės Girijotaitės ve
damą. tas tai buvo tik pasi
tyčiojimu iš dainininkų, 

i Bene geriausia pavyko, 
sudainuoti 
nuomenės' 

į „Aido” chorui. ”

Bates Mills Co. pabudavo- 
jo naują didelę dirbtuvę, į 
kurią statys automatiškas 
mašinas, vienų audžiamų a- 
pie 18 ar 20 mašinų bus įtai-, 
syta naujų. Senojoj dirbtu
vėj tūli audimų rūmai bus 
pakeisti kitokiais. Sulyg 
dabartinio planavimo bus 
dirbtuvė dvigubai padidin
ta ir keliatas šimtų darbi
ninkų atleista, jų vietas už- 
ims mašinos. 7 ’
tautiečiai su klerikalais riša "Pavasario diena." 
šitokį bedarbės klausimą? chorui „Sudiev Lietuva.” 

Sigel-Tšudi. Neblogiausia sudainavo ir 
i LSS. 81 kp. mišrus choras 
j „Ir pasėjau žalią ratą” ir k. 
Tik gaila, kad jau labai nu- 

I sudėvėjusios dainos ir pub- 
“ . LSS.

i kitokių nesąmonių pripasa- nedėlio naktį pribuvęs 
kojo- Publika iš to juokėsi, adjutanto generolas Bond, 
nes pats save sukritikavo, išklausęs pasakė, kad da ne- 
P. V—as jam atsakė: tais {reikia milicijos, bet reikia 
laikais krikščioniški kara- ' laukti . kokių nors naujų 
liai popiežių įsakymus pil-. permainų. Policija norėjo 
dydavo; 1215' m/ popiežius užpulti ir suimti streikierių 
Inocentas III inkvizicijos' vadus jų namuose, bet pa- 
teismus pavedė dvasiškių 
globai.

Čia turiu pasakyti, kad 
„vyčių” generolams ir ne
vyksta. o vienok jie giriasi 
esą mokyti. O gal iš kunigų 
gaspadinių „kursų” mokslą kur tik kas

i

Įį

i

sėmė, kad taip pasekmingai 
save bombarduoja.

žmonių buvo apie 400.
Katalikas.

i

FARMINGTON, W. VA.
Streikuoja 1000 angliakasių

Laisvos” Jau-j Vasario 19 d. nepanešda- 
chorui ir L. M.: mi kompanijos jungo ir ne- 
"i. ”L. J.” cho- tekę kantrybės ir paskuti- 

Kažin kaip rui puikiai pavyko daina nio duonos kąsnio išėjome 
” , . — •”-* t m ”Aido„:streikan Farmingtono ir

Lietuva.” i Barrackville, W. Va. Jami- 
įson Coal and Coke kompa- 

; nijos angliakasiai. Strei- 
' kuoja 1,000 su viršum, visų 
į trijų kasyklų (No. 7, 8 ir 9) 
angliakasiai, netoli Fair- 

[ monto.
Kompanija privertė anglia

kasius iš savęs pirkti 
paraką.

Kompanija pasiryžo at
imti paskutinį angliakasių 
duonos kąsnį, būtent: pri
vertė nuo vasario 16 d. pa- 

i tiems pirkti paraką. Tokiu 
i budu mums numušė 4c. nuo 
jvagonėlio (karo). Neste- 
bėtina, kad mes nesvkį gir
dėjome vadinant West Vir
ginijos angliakasius streik- 

dirbame 
Pasta

ruoju laiku dirbome tik po 
3 dienas savaitėje ir vos ga
lėjome prasimaitinti, nu- 
mušus gi da po 4c. likome be 
duonos kąsnio.

Nusamdyti kompanijos 
žmogžudžiai užpuolė 

streikierius.
Išeidami streikan visi pri

sirašėme prie unijos ir lau
kėme pribunant organiza
toriaus. Pereitą sąvaitę vi-, _____  ..._______ , ..... ...... ,
si su amerikoniškomis vė- rusiškai, chorvatiškai ir an- 
liavomis ramiai maršavome gliškai, kurie mus unijon

BROOKLYN, N. Y. 
Bedarbių diena.

Kaip visur, taip ir pas likos neužganėdina, 
mus buvo rengiama 12 vasa- 81 kp. vvrų choras visuomet 
rio bedarbių diena, kurią su-gerai sudainuoja, bet ši sv- 
rengė rubsiuvių unija su kį, nors ir senas dainas dai- 
LSS. 19 kuopa. navo, bet suvis nepavyko-

Demonstracijų jokių ne- Dalvkas bus tame, kad 'ne
buvo. nes ir valdžia neleido, buvo geriausio balso, kuris 
Tautiškam name buvo su- visuomet chorą taisydavo, 
rengtos prakalbos. Pirmi- s L. S. Vvra choras geriau 
ninkavo drg. Šukys. Kalbė- padainavo „Darbininkų ma- 
jo L. Pruseika. J. Šaltis ir ršą.” Sarpalių orkestrą ke- 
J. Neviackas. Drg. Neviac- liata muzikos kąsneliu atli- 
kas -perskaitė rezoliuciją. ro gana puikiai. ‘ Į 
kurią apie 600 publikos pri-{ jaunų Lietuvių Tautiško' 
ėmė vienbalsiai. Socjialistų kliubo choras dėlei kokių tai 
reikalavimai bedarbes klau- pHežaščių neatsilankė. Už- iaužiais, nes mes 
Sime bus pasiųsti į Kongre- vjs gj geriausia publikai pa- kompanijai uždyką.

Prez:.” 1!s°nui. . tiko kvartetas, jis gerokai ruoju laiku dirbome 
Kilo publikoje reikalavi- nakuteno publikos iausmus. 3 Hipnas savaitėle ir 

mas suimti L- Grikštą dėlei 
I.W.W. unijos kivirčių. Mat, 
tasai lobsteris atėjo prakal- 
bosna ir nieko nesiklausęs 
ėmė varyti savo beprotišką 
agitaciją. Paaiškėjo, kad 
sorkininkas Grikštas atsiųs
tas iš Baltimorės nuo „Dar
bininkų Balso,” bet Brook- 
lyno pubHka nėra miškinė 
ir panašių lobsterių yra 
daug mačiusi.

J. Gyvūnėlis..

kraujo praliejimas ir reikės 
nukęsti baisiausios skriau
dos iš kapitalo pusės.

Padėkite mums apgalėti 
kapitalą, be jūsų, draugai, 
pagalbos reikės daugumui 
badauti, nes iki šiol darbai 
silpnai ėjo ir tūlos šeimynos 
atsidūrė didžiausiame skur
de. Išvažiuoti į kitur nega
lima, nes esame iš visų pu
sių apsupti, o pakliuvus į 
rankas kapitalistų prisieitų 
žūti. G. Gilo.

visą kibirą purvų ant tų, 
ant kurių jus neturite nė 
mažiausio prirodymo!

j Toliaus davė vėjo socija- 
listams ir „Keleiviui,” kad 
jie važinėjasi „makobi- 
liuose” (taip kunigas išta
rė). Nors kunigas kas nedėl 
dieni laiko „evangelijas” a- 
pie socijalistus, bet nieko 
nesuprantąs ir nežinąs ko 
jie nori ir ką jie skelbia. Juk 
socijalistai visiems darbo 
žmonėms nori geresnio gy
venimo, tad kam pavydėti, 
jeigu jie automobiliais važi
nėjasi. Kodėl, kunige, ne
matai kunigų ir vyskupų 
turtais apsikrovusių? Juk 
pats sakai, kad už vargus 
ant šio svieto tik galima 
gauti dangaus karalystę. 
Tad kodėl jus, kunigai, ne- 
vargstate? Kodėl nevaikš- 
čiojate basi? Juk Kristus 
visą Palestiną basas išvaik
ščiojo.

Netol benueisite jus su 
savo mokslu, nes vienaip 
kalbate, o kitaip darote ir 
siūlote tą, ko patįs nenorite.

Triškietis.

SIOUX CITY, I0WA. 
Girtybės aukos.

Iš 16 i 17 vasario (Užgavė
nių naktį ) užtroško gazu du 
lietuviai, Jonas Juzėnas iš 
Butėnų kaimo, Svėdasų pa- 
rap. ir Juozas Vingiris, Vai- 
šgielių kaimo, Anykščių pa- 
rap., Ukmergės pav. Jiedu 
parėjo iš svečių išsigėrusiu 
ir guldami paliko atsuktą 
gazą. Ant rytojaus abudu 
rasta lovoje mirę. Vėlionįs 
prie jokių draugijų nepri
gulėjo.

Gaspadinės tarnas.

ATHOL, MASS.
Per 5 metus 917 kunigų kri

minalistų, vien tik Suv.
Valstijose.

Vasario 22 d. „blaivinin
kai” surengė prakalbas. 
Kalbėtojais buvo vietos ku
nigas ir vienas svečias. '

Įžanginė kun. svečio 
kalba buvo apie karę ir ko
kius vargus kareiviai ir 

■ žmonės turi iškentėti karės 
metu. Bet, esą, tai niekas 
prieš tą skausmą ir širdžių 

■sujudimą, kokius mes, ame
rikiečiai, esam turėję išgir
dę apie nelaimingą mirtį a. 
a. kun. Žebrio.

Nuo tų žodžių prasidėjo 
nebeprakalba, bet socijalis- 

rių ir tautiečių iškeikimas. 
' Keikė viską, kas tik neturi 
klerikališko patento. Išpi
lęs visus savo tulžies nuo- 

j dus, kiek tik turėjo, apsisto
jo ant „Keleivio” už tą spė
jimą: „Matyt, tarp kunigo 

i ir gaspadinės ėjo smarki ko- 
įva.” Toliaus kunigas sako: 
„Už tai 'Keleiviui’ ačiū, nes 
mums nurodo ir mes žinome 
kame reikia žmonių, žmog
žudžių jieškoti. ’K.’ nepasi- 
biaurėjo taja piktadaryste, 
bet prijautė, turbut, jis žino 
ir turi susinėsimus su pik
tadariais. Ir mes tų pikta
darių turime jieškoti tarpe į 
Keleivio’ skaitytojų, nes 
kun. Žebrys neapkentė be
dievių ir užtai jam buvo 
grasinama įvairių anarchi
stų, bet jis to nepaisė ir bu-, 
vo pasirengęs, kaipir kiek- ■ 

! vienas kunigas, numirti už 
savo aveles, kas jį ir patiko. 
Tai vis vaisiai bedievių ir jų 
laikraščių, nes katalikas ir 

j tikintis žmogus to niekuo
met nepadarys. Bet tokie 
žmonės, t- y. bedieviai, kurie 
skaito tokius laikraščius, 
kaip Keleivis,’ ’Laisvė,’ ’Ša- 
kė’ ir kiti.’’

Čia kunigui tinka žodis:; 
gydytojau, išsigydyk pats 

' save, o paskui gydyk kitus. = 
i Jeigu kas „Keleivio” spėji- i _ 
■ mu biaurėjasi, tai mes turi- i „Vasario 29 d., 1915 m. 
me šimtą sykių daugiau pa- [ tilpo korespondencija iš 
sibiaurėti iš tokių kunigų [ Philadelphijos „Keleivyje” 

šmeižianti mane visai netei-

>r

VVEST FRANKFORD, ILL.
Vasario 28 tapo sušauk

tas viešas susirinkimas su 
tikslu sutverti komitetą 
Lietuvos šelpimui. Balsuo
jant prie kurio fondo prisi
dėti, nutarta prisidėti prie 
visuomeniško Fondo, su
tverto Brooklyne Visuoti
nam Seime, t. y. Liet. Šelpi
mo Fondo. Komitetan iš
rinktas 7 ypatos: pirminin
kas, raštininkas, iždininkas 
ir 4 aukų rinkėjai. Iždinin
kas yra po $200 kaucijos.

J. Gurskis.

CHICAGO, ILL.
Palaimintos Lietuvos 

draugija vasario 13 d. Pil- 
sen Auditorium salėje turė
jo kaukių (maskarados) va
karą. Vakaras buvo labai 
skaitlingas ir nors svetainė 
gana didelė, bet jau buvo 
pilna. Būriai prisidengusio 
kaukėmis jaunimo atsilankė 
net po 45 ypatas. Dovanos 

! duota visiems, kas tik buvo 
% pasirėdęs kaukių rūbais. Ši 

Idraugija yra viena iš dides- 
sniujų dr-jų šioje miesto 
daliję ir parengia visuomet 

[ skaitlingus ir didelius vaka
rus. A. Booben.

bugo.
Suimta 40 žmonių.

Visas „courtas” darbuo
jasi išsijuosęs. Policija už
stojo visus kelius, stotis ir

; eina ar va
žiuoja į miestą, ar darbo 
jieškoti į kitas valstijas — 
sulaiko ant stočių, gatveka- 
rių, trukių kiekvieną ir tem- 

i pia į „courtą.” Turi sugau- 
! dę jau apie 40 žmonių, kurie 
{yra 29 liudytojų iš kompa- 
. nijos pusės kvočiami.

Rezoliucija prieš svetim
taučius.I

Fairmonto „courte” išne- 
i šta prisaikintujų teisėjų 
i (grand jury) ir apskelbta 
laikraštyj „The Fairmont 
Times” rezoliucija, kurioje1 
šaukiama apsivalyti nuo 

j svetimtaučių, kaipo pasku
tinės rųšies žmonių ir kad 
visi svetimtaučiai butų su
gaudyti ir nubausti sulyg 
pavieto teisių.
Atsišaukimas į laikraščius 

ir unijas.
Mes, streikieriai, kreipia- žmonių. Ar, 1____

mės į „Keleivio” redakciją, nai, kad žmonės yra be at-: Taipgi ant šermenų turėjo 
kad visa ką čia rašėme ir minties ir nežino katalikiš- dvi bačkas alaus, o paskui 
parašysime paskelbtumėte kosios kunigijos darbų?! atėję pas kunigą skundėsi, 
ne vien savo gerb. laikraš- Kur Damazo Macocho plė- kad neturi iš ko palaidoti, 
tyj, bet ir kituose laikraš- Šimas, žmogžudystė ir kiti Palaidojimas bažnyčioj bu
čiuose. Žinote gerai kokią biaurus darbai?! Kur kun. vo duotas gražus beveik už 
daro įtekmę laikraštija. i Hans Schmidt, Mullen, šia- dyką (už $3.00).

Laukiame pribunant uni- mas, Morison Darnell, Ri-! „Kas link graboriaus bi-

RACINE, WIS.
Suvienytomis pajiegomis 

Racinės lietuvių draugi
jos sutvėrė komitetą rinki
mui L. Š. F. aukų. L.Š.F. 
komitetan pateko: pirmi
ninku — J. Balčaitis, iždi
ninku — T. Beleckas (po 
kaucija), raštininku — J. 
Miniat. Paliudijimai iš L. 
Š.F. valdybos jau gauti ir 
nežiūrint i bedarbę, aukos 
L-Š.F. gausiai plaukia. Po 
Velykų komitetas nutarė 
surengti Lietuvos šelpimo 
naudai balių. Step. Narkis.

BRIDGEPORT, CONN. 
Drg. Dusevičiaus prakalbos.

Lankanties drg. M. Duse- 
vičiui šioje apielinkėje, vie
tiniai draugai pasinaudojo 
proga ir LSS. 41 kuopa su
rengė prakalbas nedėlioję 
po pietų, vasario 21 d., kur 
drg. Dusevičius kalbėjo 
dviejose temose: „Karė” ir 
„Bedarbė” ir kodėl juodvi 
vis atsikartoja. Pirmoj te
moj kalbėjo apie valandą 
laiko. Savo kalboje jis taip 
puikiai išdėstė karę, kodėl 
ji kartojasi ir jos baiseny
bes, kad daugumo akyse a- 
šaros matėsi. Antroj te
moj taipgi labai puikiai nu
piešė bedarbės klausimą, 
kas ją pagimdo, kodėl ji 
kartojasi ir kaip ji atsiliepia 
ant darbininko žmogaus gy
venimo.

Abelnai imant, drg. Duse
vičiaus kalba visiems labai 
patiko- Kaip rengėjai, taip 
ir publika, prakalba pilnai 
užganėdinti. Klausytojas.
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WEST LYNN, MASS. 
„Cicilikučiai-mažiukučiai.”
Vasario 28, buvo prakal

bos, kurias surengė vietinė 
katalikų draugystė. Kalbė
jo S. E. Vitaitis ir Rama
nauskienė. Pirmutinis kal
bėjo labai gerai, bet jau 
ką Ramanauskų „tetutė,” 
tai nuo pavietrės, bado, vai
nos ir tokios bobos, ratavok 
mus Viešpatie! Štai jos kal
ba : „..-cicflikai, cicilikučiai- 
mažiukučiai, orait, šiur ir 
sylly thinks.” Tai vis tetu
tės mylimi žodeliai.

Ir ko tie „Juozukai” ne
parsitraukia. Bet vieną tik 
mes sužinojome, tai kas tfe1 
yra „cicilikučiai,” tai West 
Lynne šv. Juozapo draugi
jos nariai ir parapijonai, 
nes sulyg Ramanausko te
tos išeina, kad jie (ciciliku
čiai) geriausi girtuokliai, 
peštukai, ir nešvariai gyve
nanti, o W. Lynne panašiai 
gyvena tik minėti žmonės.

Lipčius.
ATSIŠAUKIMAS I LIETU

VIUS KALBĖTOJUS.
Roslyn, Wash.— Pas mus 

gyvuoja dvi kuopos: Soci
jalistų Darbininkų Partijos 
ir SLA. Dėlei silpnumo me- 
degiško stovio negalime 
parsitraukti iš toliau kalbė- 

i tojų, sustiprinimui narių 
dvasios. Tad šiuomi atsi
šaukiame į lietuvius kalbė
tojus, kurie važiuotų iš Va
karinių valstijų į San Fran- 
cisco parodą, malonėkite ir 
mus neaplenkti.

Apylinkės kuopų, kurios 
norėtų su mumis susidėti iš 

Geistina butų, kad korės- vieno rengiant prakalbas, 
pondentai, rašydami žnias, 
stengtųsi visuomet ištirt 
teisybę ir neužgauliotų be 
reikalo ypatų. ’’Kel.„ red.

KUNIGO PASITEISINI
MAS.

Dėlei tilpusios „Keleivio” 
No. 8 korespondencijos iš 
Philadelphia, Pa. kun. Kau
lakis mums prisiuntė šitokį 
pasiaiškinimą:

„Vasario 29 d

Xpriekaištų.
Kunigas užsipuola su di- singai. 

džiausią neapykanta ir be „ __
mažiausio pamato deda tą „Keleivis ... 
juoda dėmę ant pirmeivių ir, nekeikiau, tiktai visai pri- 
dar drista teisinti katali- į vatiškai bariausi už girtuo- 
kus, kad jie to nepadarytų, j klystę (manding, tai kunigo 
t. v. neužmuštu žmogaus, prideryste), nes a. a. _ Žu- 
Kur akis, teisvbė ir žmoniš- kauskas mirė nuo išgėrimo 
kūmas! Kad drįsti, kunige,! sykiu čielos bonkos viskės 
ginties prieš kelis šimtus (mat buvo susiginčijęs). Pa- 

‘ . Ar, kunige, ma- skui trumpai išsirgęs mirė.

Aš tų žmonių, kuriuos 
minavoja, visai

Žu-

paskelbtumėte kosios kunigijos darbų?! atėję pas kunigą skundėsi,

pakuteno publikos jausmus. 
J. Ivanauskui daina „Pasa
kyk mano mylimas krašte,” 
pritariant balalaikoms, pa
sisekė sudainuot puikiai, pu
blika gailėjo, kad jis iššauk
tas ant „bis” nemokėjo dau
giau lietuviškų dainų.

Žmonės Susivienijimui 
chorų prijaučia ir Susivieni
jimas gali pasekmingai gy- 
vuot, tik turėtų pasistengt 
išsimokint daugiau naujės- _________________
nių, kaip liaudies taip ir lai- keliais nieko nekliudydami, sutrauktų, nes mes laikomės

X X'A V 1 C4 1 AIVAI, AVI

jistų jau antra savaitėj bet cheson ir kiti?! Juk tie vi- los, tai ne mano reikalas, 
sulaukti negalime, 
pasiekti unijų nė unijistų

• negalime, nes esame apsupti 
' policijos, it tvirtovėje, iš vi- 
, sų pusių ir ant visų kelių. 
Todėl mes šaukiamės Į vi- 

Įsus laikraščius ir unijistus, 
i kad jus mus gelbėtumėt. 
i Jeigu jus neužsistosite, gali 
įkilti didis kraujo pralieji
mas. Mums reikalingi kuo- 
greičiausia unijistai kal- 
bantie lietuviškai, lenkiškai,

gyvi te- i ”Melsčiau Keleivio’ re- 
’ 1 tą netei- 

Philadelphi- 
jos. Jeigu redakcija neat
šauks, busiu priverstas pa- 

kad nuo gegu- reikalauti to per teismą.
„Beje, velionio seserims 

dar išdaviau knygutę paka- 
lektavoti palaidojimui.

„Su augšta pagarba,
Kun. J. J. Kaulakis.”

Patjs si bažnyčios tėvai_
bėr, vieni katargose, kiti dakciją atšaukti 
Sing-Singo kalėiime laukia singą žinią iš 
elektrikinės kėdės. Paimk 
„Crimes of the Preachers,” 
o pamatysi, I ‘ 
žės mėnesio, 1875 m. iki ge-1 
sružės mėnesio 1881 metų 
Suvienytose Valstijose buvo 
teisiama 917 kunierų už kri- 
minališkus prasižengimus. 
Tik pagalvokit: per 5 metus 
917 kriminalistų tarne „tė
velių.” Ir jus nesigėdijat 
me’uoti prieš tūkstantis ne
užginčijamų faktų ir versti

meldžiame atsišaukti dėl 
susižinojimo adresu: A. Pe- 
leckas, P. O- Box 190, Ros- 
lyn, Wash.

„-L-
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

idealą. Iš socijalizmo mok- prieš apšvietą, bažnyčiose 
slo jokiu budu negalima iš- keikia pažangesnius musų 
vesti bedievybės." j-.-i.-xx:— ■——:v::-

ja prabėgusių dienų gyveni- kas daugiau moterų, 
mas.

laikraščius, kurie nesibijo Atsižvelgkime dabar į gy-
Henrv C. Vedder bažnv- pasakyti žmonėms teisybės venimą apsišvietusio 

tmes istorijos profesorius iš 
Crozero teologiškos semina
rijos, savo knygoj "Socia- 
lism and the Ethics of Je- 
sus,” ant 513 puslapio apie 
socijalizmą sako šitaip:

"Socijalizmas yra daug 
artimesnis prie Kristaus 
mokslo, pritaikyto prie šios 
gadynės, negu tos tikėjimo 
doktrinos, kurias skelbiama 
po visą pasauli taip vadina
mose krikščionių bažnyčio-

Carl 1). Thompson

žmonijai mokslas.
Gana daug dar yra musų 

brolių ir seselių lietuvių, ku
rie. būdami paskendę prieta
rų tamsybėje nesuprasdami 
naudingumo mokslo, sako: 
"Et, mokslas tai tik nieknie
kis; kam jis reikalingas ir 
ką jis gero duoda? Be jo
kio mokslo pragyveno lai
mingai musų tėvai, pragy
vensime ir mes..." Toks san- 
protavimas tamsių žmonių 
yra visai klaidingas. Teisy
bė. musų tėvai buvo be mok
slo ir pragyveno savo dienas 
"laimingai.” Tie mokslo ne
pažino ir mes jų kaltinti už 
tai negalime, nes jie netu
rėjo gal tokios progos, kaip 
dabar mes turim prie moks
lo. Jeigu mes savo minti
mis galėtume peržvelgti į 
gyvenimą pačių pirmųjų 
musų bočių, kurie savo tam
sumu ir žiauriais papročiais 
visai nesiskyrė nuo laukinių 
žmonių, pamatysime, kad 
jie nemokėjo gal nei vyžų 
pinti: vaikščiojo basi, nuogi, 
valgė žalius daiktus iš aug
menų ir gyvūnų; draskė vi
ską savo rankų nagais bei 
dantimis. Bet jie taipgi 
pragyveno savo amžių ir gal 
jiems toks gyvenimas taipgi 
išrodė "laimingu," ypač kuo
met maisto sugriebdavo. 
Mes jų jau kaltinti visai ne
galime, nes jie nepažino jo
kio mokslo, jokios apšvietos; 
jų protas buvo tamsus, visai 

i neišlavintas. Tečiaus mes, 
pasiekę per mokslą augštą 
laipsni civilizacijos, tų laikų 

| žiaurumo jau nei vienos die- 
i nos išgyventi negalėtume:! 
mums butų didžiausis kalė
jimas, kančios, liūdnumas, 
liga, ir mirtis; aniems musų 
bočiams, civilizuotas musų 
gyvenimas išrodytų laimin- 

I glausis ir linksmiausis ro
jus. Žinoma, jei ant musų 
žemės žmonės gyvens dar 
keliatą šimtų metų, musų 
dabartinė civilizacija ir mo
kslas dar augščiau pakils.

Taigi aišku, kad žmonės 
turi nuolat mokintis. Jeigu 
visi taip manytų, kad jeigu 
mano tėvas be mokslo buvo 

i laimingas, tai ir man jo ne
reikia, tai tuomet ir civiliza
cija nekiltų. Žmonės ir 
šiandien butų dar laukiniai. 

Žinoma, visi mokyti ne
gali būti: vieniems nepave- 

_ J. , ki
tiems liga bei nedateklius, 

valstijos uni- tretiems kitos aplinkybės, 
Ri-: bet gi šiek tiek apsišviesti 

veikale [ gali kiekvienas.
1 re_ 

kaltint, kad ir kažin kaip no_ form,” ant 146 puslapio, ra- 
rėtum. Tau. tėve, laikas šo: "Vargiai gali bešališ- 
jau žinoti, kas yra socijalis- kas tėmytojas pasakyti, kad 
tai ir ko jie reikalauja. Jau biblija daro taip žymų efek- 
kelinti metai, kaip aš tave tą, ant paprasto žmonių gy- 
mokinu, o tu vis tamsunas.: venimo, kurie ja vadovauja-

— Vaike, tu manęs tamsu, si, kaip socijalizmas daro 
nu nevadink! Ar tu nema- ant savo šalininkų. Socija- 
tai, kad aš turiu ciną — kad 
aš lietuviško vaisko genero
las?

— Kas iš to "cino”, tėve, 
kad tavo pakaušis tuščias.

— Sakau,šarap!
— Geriau tu. tėve, šitą 

branktą pasidėk, nes žmo
nės iš tavęs juokiasi.

— Vaike, tu man pavydi sis ir tvirčiausis mokslas a-

— Tai jus, Maike, norit 
padarvt revoliucija šiur?

— Kas?
— O gi jus, socijalistai!
— Jokios revoliucijos so

cijalistai nekelia.
— Ar gi? O kas papjovė 

kun. Žebri ?
— To niekas nežino. Prie 

to, kunigo papjovimas nėra 
jokia revoliucija.

— Olrait, Maike. tegul jau 
tas ir taip bus, kaip tu sa
kai. Bet kaip su Najorko 
bažnyčia, kurią jus pereitoj 
sąvaitėj norėjot bombomis 
sugriaut ?

— Gal tau galvoj negerai 
darosi, tėve! Ką gi čia soci
jalistai su ta bažnyčia turi?

— Nesigink, Maike, ba 
šiandien aš esu labai piktas!

— Gal neišsimiegojai?
— Tai ne tavo biznis.
— Matyt, tu nesveikas.
— Žinoma, kad ne. Mano 

visos gislos dreba. Per tris 
naktis negalėjau užmigti 
kaip blaivinikų sosaidės pre
zidentas saliune perskaitė 
gazietoj, kad Najorko kata
likų bažnyčioj anarchistai 
padėjo bombą. Ot, rodos, tik 
imt ir išmušt visus socijalis- 
tus. Syki jau užsikabinau 
kardą ir buvau beeinąs tų 
nedaverkų ganabvt, ale ga- 
spadinė sulaikė. Sako, po- 
tamsiai da katalikui galvą 
nukirsi.

— Keistas iš tavęs žmo
gus, tėve. Anarchistai pa
dėjo bombą, o tu nori soci- 
jalistams apskelbti karę. 
Kuomi gi čia socijalistai kal
ti?

[ pranešti, kad prie to da aš 
dabar ir detektivų pastojau.

— Prastas iš tavęs detek
tivas, tėve, jei tu nežinai da 
skirtumo tarp anarchistų ir 

' socijalistų. Nueitum tu pas 
socijalistus bombų jieškot, 
jie tave išjuoktų. Pagalinus 
tu bombos da ir nepažintum. 
Praneštum policijai, kad su
radai bombų krautuvę, 
pasirodytų arbūzai.

— Šarap!
— Detektivui reikia turėt 

gerą uoslę, tėve. Reikia gu
drumo, drąsos ir daug kan
trybės. Tu gi pasigertum ir 
išpasakotum visiems, kad 
tu esi detektivas.

— Maike, aš turiu skubin- 
ties ant treino ir neturiu 
daugiau laiko su tavim kal
bėt- Aš važiuoju dabar Į 
Najorką, pažiūrėti, kaip tie 
anarchistai išrodo, ką buvo 
areštuoti bažnyčioj su bom
bomis. Tu pamatysi vai
ke, kaip aš sugausiu da a- 
narchistų organizaciją. Vi- 

Į sai tautai bus garbė. Na, tai 
ir gud bai, Maike.

Socijalizmas ir
Krikščionybė

o
I

» zmo- 
žodį. Kas slepia teisybę, tas gaus. Jis yra linksmas, ma- 
vagia ir žmonijos turtus, j1 , J*“*‘

Mokslo šakų yra daug, į- •• - . .
bet drūčiausia iš jų — tai 
gamtos šaka. Mokslas turi 

j savo argumentus, faktus, 
motivus, darodymus, patyri
mus. išbandymus, todėl jis 
negali būti svajone, melu bei 
pasaka. Mokslo šviesa ir jo 
teisingas žinojimas visuo
met yra naudingas kaip 
tam, kas jį pirmas surado, ■ 
taip ir tiems, kurie paskui 
juo naudosis. Nei vienas 
žmogus dar nesigailėjo susi- 

. I pažinęs su grvna moksloKokia nauda atneša • šviesa ir niekuomet mokslo
• žmo-

bet visuo
met didžiausią naudą ir da 
ne vieną išgelbėjo iš gyveni
mo nelaimių.

Mokslas išpalengvo plėto
jasi. Jis buvo griaunamas 
ir persekiojamas įvairiau- [ 
siais budais iš kunigijos pu
sės, vienok prasimušęs pro 
visas tvirtoves tamsybių, ne- [ 
tik atsirado ant viršaus sa
vo priešų, bet aukštai pasi-[ 
kėlė ir apšvietė savo spin- 

Kas buvo 
neži-

i pažinimas neatnešė 
gui priežasties, L_t

i vyrų. Nors feminizmo šali
ninkams tai netikėtina, bet 
niekas neužtikrins, kad 
taip negali atsitikt. O ypač 

, senos moteris butų negeisti
na pajiega karėj, todėl čia 
yra keblumas. Abelnai jau
nesnio amžiaus vyrai karėj 
gali geriausiai atremt už-

negu ! į ją sugrusti milijonus jos

i Mums dažnai yra sakoma, 
kad socijalizmas reiškia be
dievybę. Tas netiesa.

i Priešingai, pasaulyje šian
dien nėra kito tokio judėji
mo, kuris taip sutiktų su 
Kristaus mokslu, kaip soci
jalizmas.

Leiskime šitam klausime 
kai-kuriems kalbėt autori
tetams — autoritetams, ku
rie šitam klausime visai be
šališki ir pilnai atsakomi.

Encyclopedia Britanica, 
sako: "Krikščionybės mok-L_  ___  ________
slas ir mokslas socijalizmo lija jų silpnas protas, 
yra panašus vienas kitam.”

Wisconsino ’
versiteto profesorius

_ VVVk,, vvl JVJn.xv, chard T. Elv savo \_ 
budu negali socijalistų ap- "Socialism and Sočiai 
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— O koks čia skirtumas, 
vaike. Juk jus visi prie vie
nos sosaidės prigulit ir visi 
iš vieno darot bombas-

— Labai klysti, seni. Soci- 
jalistai nuo anarchistų sto
ri taip toli, kaip dangus nuo 
žemės. Ir socijalistai bom
bų visai nepripažįsta .

— Tai tu, vaike, sakai, 
kad jus čia nekalti?

— Ne, tėve, tu čia jokiu

"Vargiai gali bešalis-

lizmo galybė yra kur-kas di- i 
desnė.negu buvo pirmutinės 

• krikščionybės, apie kurią 
rašo naujas Įstatymas-”

Walter Rauschenbusch, 
bažnytinės istorijos profe
sorius iš Rochesterio teolo
giškos seminarijos, sako: 

[ "Socializmas yra teisingiau-

nenorinčių žmonių. Kaip 
kalbėjau, karės klausimas 
turi eit per referendumą. 
Čia turime suprast, kad 
nuolatinės kariumenės ne
turi būt, nes kareiviais bus 
patįs balsuotojai. Viskas 
tas skamba gražiai ir teisin
gai, tik ar nematote kliūčių 
iš praktiškosios pusės? Jei
gu kariaut pasirįžusios ša- 
lįs neapskelbs musų šalies 
neutrališka arba panorės 
sulaužyt neutralitetą ir už
puls mus tada, kada da re
ferendumas nebus pradėtas, 
ar jos nenueitų pertoli ir ne
įsigalėtų perdaug, kol mes 
spėsime nubalsuot, ar prie
šintis, ar ne ir kol musų mi
licija pribus į vietas ir atsi
gabens amuniciją? Čia ir
gi yra klausimas, kuris ne
turi išslyst iš atidos.

Šitą vieną-kitą klausimą 
statau ne todėl, kad bučiau 
karės, nuolatinio militariz- 
mo ir kelių ypatų iniciativos 
šalininku, bet kad paduot 
juos svarstyt daugiau laiko 
turintiems sociologams ir 
skaitytojų protavimui. So- 
cijalistai neturi vien tik ant 
idėjos remtis, o būti ir prak
tiškais gaspadoriais, kada 
jiems šąli prisieitų valdyt. 
Matyt dalykus negerais yra 
daug lengviau, negu patai
syt juos, todėl mes iškalno 
turime nurodyt, ką darytu
me tokiame ar kitokiame at
sitikime. Karių klausimas 
yra svarbus, kol neišnyksta 
kapitalizmas visoj pasaulėj. 
Musų užduotis yra jį nai
kint ir turėt gatavą atsaky
mą, ką mes darytume, jei 
kas mus užkliūtų. Mes tu
rime dabar tuoj aiškiai pa
sakyt, ką Amerikos valdžia 
turi daryt, jei butų kokis 
pasikėsinimas ant šios ša
lies. Prieš musų šalies pa
sikėsinimą užpult bile ką 
mes aiškiai pasakome, kad 
esame priešingi ir jokis re
ferendumas, jokis didžiu
mos ar mažumos pasikėsini
mas tai užmanyti turi būt 
galutinai nušluotas.

A. Baisus.

lonus, mandagus žodžiose ir 
apsiėjimuose bei darbuose;

' \ žiaurumo,
nes jis, būdamas apsišvietęs, 
gėdyjasi savo sąžinės, jis 
teisingas ir gailingas savo j puolimus, todėl visokio am- 
artimam. Jis kiekvieną da- žiaus žmonės siųst į karės 
lyką savo protu ištvria, j'am I lauką butų neparanku. Ma- 
visos tiesos, visi apsireiški- [ žu senieji matytų reikalą 
mai gamtos bei paslaptis ge- j kariaut su kokia užpuolan- 
rai žinomi, todėl jis niekuo- čia juos šalim ir todėl bal- 
met nenusimena, nedreba suotu už karę, bet patįs bu- 
prieš pasirodančius stebuk-; tų tik kanuoline mėsa prie- 

.•Jį1}ie.kas negali priver-• gui. Kada prieiname prie 
ij.?, . įmonių amžiaus, vėl keblu-

> | mą turime. Gi neleisti 
!! balsuot senų žmonių ir mo
terų karės klausime ir jei 
jaunųjų didžiuma nubalsuo- 

. tų turėt karę — vėl butų ne
teisingai, nes karės lėšas ir 
jos žvėriškumus ir jiems 
prisieitų pakelt, o balso apie 
jos užvedimą ar išvengimą 
jiems neduota.

Skaitytojas sau
"Kam mums svarstyt tokius 
klausimus, jei mes karės vi
sai nenorime?”

Nenorėte mes daug ko ne
norime, bet ant greitųjų iš
vengt ne viską galime. Be- 
abejonės, ateis laikai, kada 
mus bepročiais vadins nau
jos gentkartės už karių ve
dimą ir kitką. Jei mes ga
lėtume vienu laiku ir visose 
šalyse prašalint kapitaliz
mą. karių neliktų. Bet iš 
praktikos mes žinome, kad 
sunku yra didžiumai žmo
nių duot aiškų supratimą 
apie savo reikalus i trumpą 
laiką. Mes negalime išduot 
paliudijimo, kokiuose me
tuose ta ar kita šalis bus ga
na apsišrietus, kada ten 
įvyks socijalistiška tvarka. 
Reikia tikėtis, kad ne visur 
įvyks vienu laiku- Juk ir 
dabar mes turime Amerikoj 
republiką, kurios ant Rusi
jos monarchijos nemainytu
me. Anglijos gyventojai 
nemainytų savo šalies libe
ralizmo ant Vokietijos mili- 
tarizmo. Francuzijos gy- . 
ventojai nenorėtų Austrijos 
jungo. Ne visose šalyse eko
nomija ir politika žengia J 
tokiu pat greitumu. Mes, 
Amerikos gyventojai, neno
rėtume, kad Rusija arba Ja
ponija užimtų šią šalį kadir 
dabartiniam laike. Jei bu
tų pasikėsinimas, mes jaus
tume reikalą savo šalį ginti. 
O kad kapitalistiškos ir mo- 
narchistiškos šalis nejieško- 
tų sau rinkų naujose vieto
se, apie tai nereikia svars
tyt. Joms reikalingos nau
jos teritorijos savo gyvento
jų apgyvendinimui ir iš jų 
pelno traukimui, reikalingi 
šaltiniai žalios medegos 
gaut, padaryt dirvą savo ta- 
vorų iškišimui. Tie ir dau
gelis kitų tikslų verčia jas 
užlaikyt didelę kariumenę 
ir tykot, kur tik užgriebus 
naujas vietas. Ir, sakau, jei 
ant šios šalies užpultų Rusi
ja ar Japonija, kurių pries
pauda mums yra žinoma, 
mes galime karės kuolą- j 
blausiai neapkęsti, vienok 
turėtume su jom imties, jei 
norėsime jas išvyt. Musų 
ramybė, geri norai, turėji
mas visuomeniškos išdirby- 
stės ir t. t. neapsaugos pil
nai nuo karės, jei kitur bus 
monarchijos ir kapitalistiš
kos šalįs. Mes galėsime ti
kėtis, kad katra nors jų pa- 
sikesįs mus paimti po savo 
"globa.” Taigi mes negali
me tikrint, kad karės mums 
niekad neprisieitų vest. Tie
sa, tai butų apsigynimo ka
rė, bet jos baisumas gali bū
ti didelis. Kas tada eitų 
muštis? Čia ir yra klausi
mas, kuris laikinai turėtų 
būt išrištas teisingai.

Visi mąstantieji atranda, ’ 
kad yra didelė neteisybė, jei i ’ 
gale apskelbti karę yra pa- (pats detektivas šitą 
vesta keliem žmonėm. A- kalbį” sugalvojo, 
merikos kongresas ir prezi-' prikalbinęs juos ir tą bom- « . f it • 1 • i IV ve _ ___ e •____

lūs. < _
, sti tikėti į nebūtus daiktus 
ir juos garbinti, ypač į tuos, 
kurie neša didžiausią blėdę 
žmonijai. Vienu žodžiu sa
kant. susipratęs, apsišvietęs, 

[mokintas žmogus atskyria 
teisybę nuo melo, gerą nuo 
blogo, šviesą nuo tamsybės, 

: gyvenimą nuo mirties ir aiš- 
. kiai permato visą pasaulį su 
jos grožybėmis, linksmybė
mis ir gerybėmis, nes jam 
viską apšvietė mokslo švie- 

, sa.
R. Baltrūnas.

mano:

duliais pasaulį, 
paskendęs tamsoje ir 
nioj, tas šiandien yra aišku 
ir suprantama. Jis atiden
gė mums ištisą eilę gamtos 
tiesų ir paslapčių.

Kas gali suskaityti tas do
vanas, kurias atnešė žmoni- 
jai mokslas? Kas išmokė 
rašto, teisybės, amatų ir 
žinojimo? Kas išnaikino iš 
Z111V111JVO Z-1CIU11UO VVIUtO j

ir gyvuliškus instinktus? • 
Kas pagerino ir palengvino 
išdirbystę: drabužių, val
gių. rakandų? Kas išrado 

j žmogaus darbo palengvini
mui mašinas, ’
mams telefoną, 

! Kas surado elektrą ir pakin
kė ją į mašinas bei apšvietė 
naktis? Kas suvaldė per
kūną ?

Vis tai mokslas, kurio vai- 
i siais ir patįs kunigai naudo
jasi, bet mokslo platintojus 

: keikia, persekioja, pragaru 
grasina, o patį mokslą laiko 
už bedievišką.

Ir taip mes matome, jogei 
• mokslas yra ręikalingas dai
ktas kiekvienam žmogui jo, 

[gyvenime. Jis reikalingas,[ 
reikalingas taip, kaip oras 
kvėpavimui, kaip maistas, 
gėrimas palaikymui gyvy
bės. Mokslas duoda aklam [ 
akis, kurčiam ausis, neby-i 
liui liežuvį, nesusipratusiam; 
protą; vienu žodžiu sakant,i 
mokslas duoda žmogui tūk
stantį sykių daugiaus mede
gos, spėkos ir šviesos, negu 
jų gali įgyti gabiausis be-' 
mokslis.

Pažvelgkime tik į tamsuo- [ 
lį žmogų, kaip jis išrodo. 
Jis visuomet paskendęs 

į prietaruose, nemandagume, 
žiaurume, girtybėje, bur- 

! tuose, kaziravime, piktžo
džiavime ir t. t. Jis bijo 
mokslo, bijo apšvietos, bijo 
paimti į rankas pirmeivišką 
laikraštį bei mokslišką kny- 

[gą, idant nepraregėtų jo a- 
, kis ir neišvystų teisybės, 
kuri pas jį užkimšta prieta
rais. Jis mato savo akimis 
tik paprastus daigtus, bet 
jų ypatybių nežino; jis tiki 
į melus, bet nėkuomet ne
persitikrina savo protu, jo 
akis aptemdytos, ausįs už
kimštos melais, protas už-

Kib jis muite?
Ukininkąi, o ypač darbi

ninkai, karės nenori. Nėra 
reikalo aiškint apie jos bai
sumą, blėdingumą ir nerei
kalingumą. nes visi žino. 
Jeigu turtų išdirbimas ir 
padalinimas priklausytų vi
suomenei, o ne kapitalis
tams, tuomet karių nebūtų 
ir niekas apie jas nesvajotų, 

žmonijos žiaurius papročius [ Bet kada kapitalistams rei
kalingos lieka naujos terito
rijos, naujos privilegijos ki- 

I tose šalyse, nauji savo šalies 
[ rubežių apsaugojimai nuo 
: svetimų ta vorų į vežimo, tuo
met ir karės surengiamos. 
Tik keli žmonės jas suren
gia ir įstumia į skerdynes 
milijonus žmonių, kurie ka
rės nenori. Kol bus kapita
lizmas, tie keli galingi žmo
nės rasis ir jie galės surengt 
kares. Jų interesai to rei
kalauja. Manoma, kad yra 
kelias net prie kapitalizmo 
išvengt bereikalingas kares, 
jei atimt gale nuo tų kelių 
žmonių jas apskelbt, o pa
verst tą galę publikos refe
rendumui. Jei didžiuma bal
suos už karę, tuomet ji 
įvyks, jei mažuma, tuomet 
ji bus atmesta. Balsavimas 
turėsiąs būt viešas, kad ga- 

i Įima butų žinot, kas balsavo 
už karę. Balsuotojai už ją 

•turėtų stot į eiles ir dalv- 
[ vaut joje. Patįs turčiai, 
manoma, nebalsuotų už ją, 
žinotų, kad ir jie turės iš
pildyt savo reikalavimą sto
jimu į karės lauką. Mat, 

i dabar turčių laikraščiai
■ daug kalba apie rengimąsi į 
karę, kapitalistai jos nebijo 
ir gatavi ją surengt. Kitaip 
jie kalbėtų, jei žinotų, kad 
karėj jie patįs turės daly- 
vaut.

Iki šios vietos klausimas 
nekeblus ir gerai išrišamas, 
bet toliau reikia da daugiau 
jį patobulinti, nes prasideda 
įvairios smulkmenos, kurios 
labai daug gali reikšt.

Šiuo laiku Amerikos Soci
jalistų Partijos skyriai bal
suoja už panašią rezoliuci
ją link karių ir tarp kitko 
ten pasakyta, kad karės

■ klausime turi balsuot vyrai 
i ir moters. Tiesa, mes da
■ neturime referendumo ir
■ apie jo smulkmenas, rodos, 
[neišpultų kalbėt, vienok ge- 
[ riau klausimus išgvildent 
j iškalno, negu kada jie mus 
užklumpa. Mes iškalno tu
rime žinot, ko reikalauja
me, reiškia, turime žinot ir 
kokio referendumo reika
laut. Jei moterįs turės tie
są balsuot už karę arba 
prieš ją, jos turės dalyvaut 
joje, jei didžiuma nubalsuo
tų kariaut. Nes gali pasi- 
taikyt, kad už karę tūluose

o susinesi- 
telegrafą?

I

Anarchistų suokalbis
New Yorke

Serali kipkvipnas. Pas mus, 
rodos, jau nestokuoja gerų 

j pirmeiviškų laikraščių ir 
[šiaip įvairių naudingų kny- 
[ gų, iš kurių galima apsišvie- 
• sti, tik reikia norėti. Tuo 
tarpu musų žmonės mėgsta slėgtas prietarais ir toks 
geriau skaityti kokias nors žmogus neša sunkiausi jun- 

j pasakas apie užburtas ka- gą per visą savo gyvenimą 
ralaites, kurios nieko gero iki grabui. Jį baugina ma- 

: neatneša, tik proto tamsu- žiausis apsireiškimas ant 
žemės bei ant dangaus; jis 
dreba, verkia, meldžiasi ir 
mano, kad vis tai dievo bei 
velnio rūstybė bei bausmė; 
jis neperkalbamas žodžiais, 
todėl visuomet kerštingas ir 
neretai pavartoja brutališ- 
ką spėką ten, kur negali sa
vo nežinvstės žodžiais atsi-

mą ir prietarus palaiko. 
Priedermė yra kiekvieno 
žmogaus šviesti savo protą 
ir kiek galima šviesti protą 
savo draugų bei draugių, 
nes tik apšvieta gali atnešti 
laimę žmonijai. Tūkstančiai 
pas mus yra kunigų, kurie 
galėtų žmones pamokinti,

Kapitalistų spauda kalba
• apie "baisų” anarchistų
• suokalbi išdinamituoti baž

nyčias ir išžudyti milijonie
rius. Mat koks ten bepro
tis 2 kov’o padėjo šv. Patri
ko bažnyčioj Nevv Yorke 
bulvės didumo bombą. 
Bomba nesprogo. Policija 
ir kapitalistų spauda tuo
jaus sutvėrė baisią teoriją. 
Jie jau sužinojo, kad anar
chistai norėjo su bombos 
pagalba atidaryti arkivys
kupų Corrigano ir Hughes 
grabus, kurie esą po bažny
čios grindimis, o paskui su
terorizuoti visą Nevv Yorko 
miestą, išgriauti bažnyčias, 
nužudyt Rockefellerį, Car- 
negie, Vanderbiltą ir kitus 
milijonierius. Okada mies-

jtas bus taip suterorizuotas, 
tuomet užpulti ant bankų ir 
išplėšti pinigus.

Šitokiai kvailai pasakai, 
rodos, ir protingesni vaikai 
negali įtikėt, o tečiaus kapi
talistų spauda nori ją įkal
bėti ir suaugusiems savo 
skaitytojams.

Tūlas Frank Abarno, ku
ris tą "bombą” padėjo, tuo
jau ten pat buvo detektivų 
areštuotas. Paskui namie 
buvo areštuotas da 18 metų 
vaikėzas, vardu Ch. Carbo- 
ne, kuris tą "bombą” sutai
sęs. Su jais likos suimtas 
ir vienas detektivas, tūlas 
Polignani. Dabar jisai 
nrieš "anarchistus” liudija 
ir pasakoja apie baisų jų 
"suokalbį." Bet suimti 
"anarchistai” sako, kad tas 

j ”suo- 
jis pats

garbės. Bet aš galiu tau pie krikščionių draugijinį bet ant nelaimės jie kovoja laikyti. Tą teisingai liūdi- atsitikimuose balsuos kur dentas gali apskelbt karę ir bą bažnyčion nunešti ir
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pats sykiu nuėjo, bet tuo 
tarpu buvo pranešęs ir po
licijai, kad juos areštuotų.

Polignaniui už tokį ”did-

są, rodos tenai jau pabaiga 
svieto atėjo.

Ir kas tas skerdynes pa
naikins, gal jus manote ku- 

vyrišką” darbą "pakelta Jau kapitalistai, carai ir
alga ant $1,000 metams. Tai karaliai? Ne! . Tą niekas 
kokiais purvinais keliais nepanaikins, kaip tik susi
daroma biznis. PratS Patis darbininkai. O

susipratimas galima atsiek
ti, tik stojant į socijalistų 
partiją. Kada darbo žmo
nės susivienys ant viso že
mės kamuolio, nuo saulėte
kio iki nusileidimui, nuo 
kalnų iki ežerų; pajudins 
visą žemę ir suriks minia 
vienu balsu: Lai prasmenga 
netikusi kapitalizmo, despo
tizmo ir krikščionybės tiro
nija, lai gyvuoja socijaliz
mas, už kurį kovojame eida-

Krikščioniška
Civilizacija.

Devyniolika šimtų ir ke
turiolika metų praėjo, kaip 
gimė skelbėjas "vienybės, 
lygybės ir broliškos meilės.” 
Per tuos du tūkstančiu me
tų Jo žodžiai buvo skelbia
mi Vainn auų avvvjomc aua-mi kaipo dieviški. rer m- raudona socijaldemo- 
tuos metus vardan Kristaus R £ vėH , 
krikscionjs ispiove nulijo- So^jalizmo laikuosc g. 
nūs nekaltų žmonių. Per nvks Jžmoni skerdvnės! 
du tukstanciu metų vardan T"ai ; darbin?nke jeigį n0_ 
'meiles aplaistė krauju ir:ri \’ad but panaikintos 
ašaromis Europos ir Azijos žmogžudystės s£k į ^ya.
žemes. Vardan ”artimo 
meilės” praliejo jūres krau
jo ir ašarų!

Šventi tėvai laike vergi
joj šimtus tūkstančių vergų, 
kad jie nudirbtų žemes ir 
atiduotų pelną Dievo bei 
Kristaus įpėdiniams- Vis 
tai buvo daroma ”Dievo 
garbei,” arba pasakyt ”pen-; 
ktas neužmušk, 
artimą, kaipo patsai save.”

listų eiles.
T. J. Kučinskas.

Visokios Žinios.
WESTFIELD, MASS. 
Ištautėjęs jaunimas.

Apšvietos draugija turėjo 
Užgavėnių vakarėlį, kur pri- 

arnmą, Kaipo paisai save. sjrjnię0 skaitlingas jaunimo I 
Mokino žmones, kad ka- būrys. Pažymėtina, kuo-l 

raliai yra nuo Dievo duoti,'met kitų lietuviškųjų kolio-| 
o kunigai Kristaus įpėdi- nijų jaunimas eina prie su- 

tn,. .--.„z. įpratimo, mūsiškių tarpe
to nematyti. Pramogose 
jaunimas lietuviškai nekal
ba. Kiti nemokėdami lie
žuvio apversti, o marma
liuoja angliškai. 0 jau čia 
gimusios merginos, tos ne- 

jtik nemyli lietuvių kalbos ir 
lietuvius pašiepia, bet ir bi- 
čiuliuojasi vien tik su airi- 

į šiukais bei ”yankiais,” gro- 
mulodamos ”gumą.” Visas 

‘ jų apsiėjimas labai nedailus, 
žiūrint iš šalies, tik piktina 
žmones. Dzūkelis.

i

mylėk

niai. Per šimtus metų, žmo
nės su sulenktomis nugaro
mis dirbo ir atidavė ponams 
savo darbo vaisius. O ponai 
ir kunigai mainė žmones 
ant šunų! Toki tai užmo
kestį gavo darbo žmogus. 
Jeigu darbininkas pasiprie
šino valdžiai buvo apšauk
tas "maištininku” ir ant ga
lo pakartas su kunigo pa- 
gelba. Jeigu darbininkas 
pasipriešino kunigijai, jam 
buvo laužomi kaulai ir de
ginamas ant laužo. Tokios 
tai mylistos buvo nuo Die
vo.

Štai išaušo dvidešimtas 
šimtmetis, o žmonija gyve
na didžiausiame barbariz
me. Per tuos du tūkstan
čiu metų, kunigija spiaudė 
ant Kristaus veido, per tuos 
metus krikščioniškos val
džios mokino žmones, kaip 
galėtų geriaus užmušti žmo
gų, t y. savo tėvą, motiną, 
brolius ir seseris. Per tuos 
metus kardas ir kryžius su
sijungę žudė nekaltus žmo
nes.

Pažvelgkime ant Europos 
kontinento, tenai liejasi 
kraujas darbo žmonių. O 
kunigija, kuri remia despo
tizmą ir kapitalizmą, su 
”abrozais” ir kryžiais ran
kose laimina kareivius, kad 
Dievas padėtų daugiau už
mušti darbo žmonių. Ku
nigai — patriotai, liepė eiti 
kariauti už tautos garbę, 
vienok jie neina ant karės 
pasiėmę kardus ir šautuvus 
apgint savo tautą. Kunigai 
pasilieka namie, kad dau
giau padėtų valdžiai surink
ti "ukvatninkų.” Kunigai 
išgiria karės laukus, nuro
dydami buk kareiviai atli
ko "naudingą” darbą 
rams ir kapitalistams. Lai 
tie Kristaus pasekėjai nuei
na ant karės lauko ir pama
to tūkstančius lavonų gu
linčių suplėšytų Į šmotus, 
kur kraujas upeliais teka, 
žmonės vaitoja be kojų ir 
rankų-.. Šauksmas ir dan
tų griežimas, sužeistieji 
šaukia pagelbos, vieni šau
kia, kad pribaigtų, kiti pra
šo vandens lašo, kad atgai
vinus savo širdį...

Ir tas dedasi dvidešimta
me šimtmetyj. Tai 
čionvbės mokslas! 
gus į Europos šalį, 
tenai civilizacijos 
Miestai išgriauti, ūkės išde
gintos, pusės Europos žmo
nių triūsas tapo sunaikin
tas. Durnai pragariškų ka- 
nuolių aptemdo saulės švie-

ca-

krikš- 
Pažvel- 

rodos, 
nėra.

EKSPLIOZIJA KASYK
LOJE.

Gentry, W. Va.— 2 kovo, 
8 valandą iš ryto čia ištiko 
angliakasykloj didelė eks- 
pliozija ir žemė užbėrė 126 
darbininkų.

Paj ieškojimai

* AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

WORCESTER, MASS.
L.Š.F. Worcesterio Skyriaus Ko

mitetas turi surinkęs Lietuvos Šelpi
mo Fondan aukų išviso $471.50.

Vasario 14 d. koncertas davė 
$516.06 įplaukų; atmetus $90.45 iš
laidų nuo koncerto liko $425.61 gry
no pelno. Kitokiais budais uždirbta 
$45.89.

Iš tos sumos nutarta pasiųsti cen- 
traliam L.Š.F. kasieriui, K. Šidlaus-1 
kui, $400.00. Pas vietinį kasierių P. 
A. Jasinską pasiliks $71.50.

Išviso Worcesterio L.Š.F. skyriaus 
komitetas jau surinko aukų $571.50. 
(100.00 buvo pakvituotas "Keleivio” 
No. 3).

Gerbiamoji visuomenė teiksis at
leisti Worcesterio L.Š.F. komitetui ir 
aukų rinkėjams, kurių vardai ne
skambės pakvitavime, nes per neat
sargumą, vienas rinkikų, pametė var
dų surašą.

Aukautojų vardai:
K. Bušas, A. Degutis, M. Kinderis, 

E. G. Klimas, J. Liutkevičius, J. Pe- 
tasius, S. Klintas, J. Simniškis, P. 
Genskus, F. Krikštolaitis, V. Stri
maitis, J. Kairaitis, J. Pranaitis, J. 
Basauskas, B. Olsinskiutė, O. Bakus- 
kiutė,A.Vaiteliutė, D.Vaitelis, K. Vai- 
telienė, J. S. Montvilas, E. Poškeviče, 
P. Traikis, St. V. Bakanauskas, J. 
Budris, J. Pupis, S. Vikainis, P. Ze- 
kunas, A. Gasparavičius, F. Matuza, 
........................ ' ~ ’ J.

M. 
J.

I

i

Pajieškau seserų: Onos, Juzės ir
Adolpinos Jokubauskaičių. Ona yra į svarbus reikalas, 
ištekėjusi už Remeikio. Visos trįs 
ilgą laiką gyveno Bostone. Paeina 
iš Kauno gub, Raseinių pav, Kalti
nėnų par. Pagriebiu kaimo. Meldžiu 
atsiliepti laišku:

F. Bush,
Roleyh Cont, BOX 24, Riley. W. Va.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
Akulevičiaus ir pusseserės Akulevi- 
čiutės; paeina iš Tulminų sodž., — 
švitinio par., Šiaulių pav., Kauno 
bernijos. Malonėkit atsišaukti,

Kazimieras Baranauskas

Elzbieta Aleksiunienė.
P. O. BOX 83, Blaine, W.

Pa- 
KU- 
yra

Va.

Pajieškau dėdės Kazimiero Maka- 
Trakų pav, 

Ma-

Pajieškau pusbrolio Zenono Savic
ko ir Prano Meltenio; abudu K------
gub, Telšių pav, Ilakių par. Savic
kis Kervių sodžiaus, Meltenis Vižun- 
tų sodž. Atsišaukite, yra svarbus 
reikalas.

Juozas Savickas,
North Station, BOX 14,

Providence, R. I.

Kauno

Pajieškau sesers Onos Gailiuniučios 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Pašviti
nio parap., Gedminų kaimo. Meldžiu 
atsišaukti, svarbus reikalas.

Julius Gailiunas,
106 Wall st., Torrington, Conn.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Kazlau
sko; Suvalkų gub., Seinų pav., Prie- 
lanciškių kaimo. Tūrių svarbų reika
lą; meldžiu atsišaukti.

A. Černiauskas,
280 Williams st, Detroit. Mich.

Pajieškau dėdės,Stanislovo Daugė
los, Suvalkų gub, Garlevos parap; 
jis yra vedęs Katrę Smailiukę. Ir 
draugės Elenos Virbickiutė, pirmiau 
gyveno Stanford, Conn. Ir Brolio 
Antano Ragicko, pirmiaus gyveno 
Paterson, N. J. Turiu svarbų reika
lą. Meldžiu atsišaukti, arba žinan
čių pranešti, už ką busiu dėkingas.

Antanas Paltanaviče,
BOX 95, Vendel, Pa.

vecko; Vilniaus gub, 
Butrimonių vai, Mažiunų sodž. 
lonėkite atsišaukti.

J. Makaveckas,
15 School st, Thompsonville, Conn.

Pajieškau savo brolio Pelikso La- 
pienio; Kauno gub., Panevėžio pav., 
Vabalninku parap., Meilūnų kaimo. 
Pirmiau gyveno Athol, Mass. Taipgi 
ir dėdės Urbono, Svilių kaimo. Jie 
patįs ar kas iš draugų meldžiu pra
nešti, už ką busiu dėkinga.

Petrusė Lapienytė-Strolienė, 
BOX 109, Westfield. Mass.

Pajieškau savo draugų ir pažįsta
mų; visi Kauno gub.,. ir Kauno pav.: 
Vladislovas Pikelis, Krakių parap., 
Žambiškių viensėdžio; Boleslovas Ma- 
rozas ir Kazimieras Jomantas, Be
tygalos parapijos, Tilindžiu kaimo, 
atsišaukite patįs ar kas kitas malo
nus bus pranešti, busiu už tai dėkin
gas, labai svarbų turiu reikalą.

J. A. Dambrauskas,
125 E. Main st., Springfield, O.

Pajieškau Brolio Petro Gokitskio; 
apie 9 metai gyveno Škotijoj; 6 metai 
kaip vedęs, dabar nė jokios žinios ne
gauname. Turime svarbų reikalą, 
malonėkite greitai atsišaukti, Taipgi 
meldžiu tų ”Kel.” skaitytojų, kurie 
jį pažįsta, parodyti jam šį pajieško- 
jimą.

St. Lakitskis,
503 E. 8th st., Kewanee, III.

ATIDARĖ RUBSIUVIŲ 
DIRBTUVE
So. Bostone.

Ant kampo Fifth ir C st, po No. 14.
Siuvame visokius naujausios ma

dos drabužius, vyriškus ir moteriš
kus. Priimame užsakymus siutų, 
overkotų ir K. Taisome ir prosijame 
senus. Darbas atliekamas dailiai, 
sąžiningai ir už visiems prieinamą I 
prekę. Užkviečiame gerbiamus vien- j 
genčius ateiti ir persitikrinti. (11) |

Ar tavo britva atšipus?
IŠTEPUS DIRŽĄ 

KEENKUT RAZOR SHARPENING 
PUSTU.

Išpustis aršiausią britvą ir užtai
sys gerus ašmenis. Kadangi britva 
peša skaudžiai skuta, ne kankinkis ir 
nepykdink save, tik pasistorok 
”Keenkut” Razor Sharpening Pusto. 
Sykį patepus "KEENKUT” ant dir
žo, užteks ilgam laikui. Prekė 25c. 
baksas. Prisiųsk suvyniojęs į laišką 
ir adresuok: (14)

.J. F. BERGEN. MFG.
83 Perry Avė. Box 12, Maspeth, 

Long Island, N. Y. 
Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis 
uždarbis — visi vyrai perka.

Vice-Prezidentas 2) S. Mankus,
Cor. 12th and Vine sts., Phila, Pa.

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

! Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackas,
183 Roebling St, Brooklyn, N.Y. 

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

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičių*. 
1815 E. Moyamensing avė, Phila, Pa. 

Iždininkas K. Šidlauskas,
226 W. Broadway, S. Boston, Mua. 

Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Markat 

St, Brighton, Mass.; J. Gegužis 28 

Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gar- 

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

ney Orderiais, reikia išrašyti vardų 
Lithuanian National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardų 

kasieriaus per Finansų Raštininką, 
T. M. Dundulį, P. 0. Box 511, W*rt- 

ville, III, kuris po kaucija $1,000.

i
i

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, 

Dės Moines, . Iowa.
Valdyba:

Pirmininkas — A. Gailius,
1013 S. E. Allen st. Dės Moines, Ia. 

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

Sekretorius — C. Shilling,
1016 S.E. Allen st. Dės Moines, Ia. 

Iždo globėjai — J. čiapas,
123 E. D. M. st. Dės Moines, lova. 

P. Ašmonas,
217 E. 6th st, Dės Moines, lova.

BRIGHTON, MASS. 
Chorai susivienijo.

Pas mus nors nedidelia
me miestelyje buvo susitvė
rę du dainininkų choru. Pa
sirodė, kad kaip vieno, taip 
ir kito choro gyvavimas la
bai sunkus, kadangi mažam 
būreliui dainininkų reikia 
panešti didelius iškaščius.

Vasario 21 d. abiejų cho- 
•ų dainininkai, ”Birutės” ir 
"Vienybės Kanklių" susi
vienijo į vieną chorą ir pa
rvadino "Birutės Kanklių" 
choru (So. Bostone yra "Bi
rutės Kanklių” choras. Rd.) 
Choro vedėju didžiuma bal
sų nubalsuota palikti drg. 
Simonavičius. kuris gabiai 
veda "Laisvės" chorą.

Čia turiu pastebėti, kad 
tai labai malonus apsireiš
kimas, kad visokių pažiūrų 
jaunimas pradeda veikti 
krūvoj. Daina pralinksmi
na žmogų ir tada, kada jo 
širdis paskęsta ašarose. 
"Bir. Kank.” choras nieko 
bendro neturės su politiško
mis partijomis. Svarbiau
sia choro užduotimi bus kel
ti lietuvių dailė. Todėl jau
nimas sukruskite ir spieski- 
tės visi prie choro. Lai gy
vuoja musų dainininkai!

Brightono Vincas.

M. Arakavičius, J. Brazauskas, 
Degutis, A. Vools, S. Sapalius, 
Klavišą, P. Mikiauskas, Supėnas, 
Skeračiutė, P. Pauliukonis, K. Vait
kus, V. Bukaveckas, V. Kupstas, M. 
Kizis, L. Paulauskas, Bertaška, P. 
Jasialiukienė, A. Valatka, visi po 50c.

J. Beliauskas, J. Sasarevičiutė, J. 
Davidonis. A. Žaliauskas, K. Purvin- 
skas, St. Petravičus, A. Pupiutė, A. 
Lileikiutė,. J- Rauliušaitis, Mackaitis, 
P. Liutkevičienė, J. Burokas, K. Ko- 
sulis, Petrov, J. Gilius, M. Siuškus, 
J. J. Silram, V. Pauliukonis, F. Gu
davičius, Kupstas, M. Kučinskiutė,
D. Stankus, M. Paulauskiutė, C. Va- 
škeleviče, C. Visockas, K. Stankus,
E. Stankienė, G. Čirvinskas, E. Že
maitis, P. Plokštis, V. Sutkus, P. 
Lozaraitis. P. Piluckis, M. Pajaujis,

i J. Alita, F. Bagočius, P. Baeeviče, J. 
j Mitchell, J. Mickeviče, J. Budrius, P. 
: Rurkauskas, P. Jankauskas, A. Ku- 
i chinskas, J. Dudukas, Friend, V. Li- 
I leikis, J. Kaminskas, A. Bludoriutė, 
; D. Petrąviče, M. Utvorčiutė, A. Kar- 
! sokas, A. Batuza, J. Slora, S. Dirve- 
I lis, J. K. Truopis, A. Skeraičiutė, K. 
i Civinskas, J. Pėža, N. Kudarauskas, 
. A. Maizius, L. Jablonskis, P. Kuras, 
J. Povilaitis, S. Paulauskas. J. Cher- 
nius, M. Jeblonskiutė, D. Vaitelis, vi
si po $1.00.

Mayor Wright $2.00. C. Jurevičius 
$2.00. Per susirinkimą S.L.A. 57 
kuopos, vasario 7, aukų surinkta 
$1.95. Per prakalbas parengtas Lie
tuvos Sūnų Draugystės sausio 31, 
aukų surinkta $3.50.

Smulkesnes aukas, kaip 50c. pra
leidžiame, kad neužimti laikraštyje 
perdaug vietos.

Komitetas tikisi iki užstosiant va
saros karščiams surinkti dar apie 
$500.00. Ir turi viltį, jog Worceste- 
rio visuomenė bus taip pat duosni 
ir užjaučianti savo kenčiantiems Lie
tuvoje 
šiol.

broliams, kaip kad buvo iki

Sekretorius, N. J. Meškus.

SCRANTON, PA.
Lietuvių Ukėsų Kliubas, vasario 7 

d. surengė prakalbas, kuriose drg. L. 
Pruseika plačiai kalbėjo apie nute- 
riotos tironų kanuolėmis ir kulipko- 
mis Lietuvos vargus ir kaip ji rei
kalinga šelpti. Publikos buvo 
4-5 šimtus. Lietuvos Šelpimo 
dan suaukauta išviso $23.59. 
mus kalbėtojo kelionės lėšas ir pra
kalbų rengimo išlaidas, liko L. Š. F. 
$14.04 gryno pelno.

V. Sartanavičius.
Pinigai perduoti K. Šidlauskui.

”Kel.” Adminins.

apie 
Fon- 
Atė-

Pajieškau draugo Antano Gusto; 
Kauno gub., Raseinių pav.. Jurbarko 
miestelio. Pirmiau gyveno Brookly- 

Atsišaukite adresu:
John Pazereckis,

W. 18 str.. Chicago, III.

ne.

732

Stanku- 
pavieto, 
kaimo.

Pajieškau draugo, Jurgio 
no; Suvalkų gub., Senapilės 
Mikališkio gmino, Kuišių 
Meldžiu atsišaukti.

E. J. Gustaičiutė,
756 Bank st., VVaterburv, Conn.

Pajieškau Jono Lesaucko; paeina 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Lygumų 
parap.. Joniškaičių kaimo. Girdėjau, 
kad karei prasidėjus išvažiavo į A- 
meriką, bet iki šiol nieko apie jį ne
žinom, nes ir iš Lietuvos gavau laiš
ką klausiant apie jį. Jei esate gy
vas, atsiliepkit. (13)

J. Matijošiutė,
26 Tolles st., Nashua, N. H.

FARMA SU INVENTARIJA
Lietuvių apgyventoj vietoj, 80 ak

rų, gera žvyruota juodžemė; 20 akrų 
ariamos; upelis su žuvimi bėga per 
farmą; namas 5 ruimų ir gera darži
nė ir kiti budinkai 1 ir pusė mylios 
nuo katalikų bažnyčios, pusė mylios 
nuo mokyklos, 4 mylios į mietelį; pi
giai $2,000.00. Rašykit: (12)

R. TRUCKS
K. B. Vasiliauskas.

Pajieškau pusbrolių Frano ir Jo
no Bajorų; paeina iš Vilniaus gub, 
Trakų pav. Mediniškių kaimo. Pir- 

: miaus gyveno Brooklyne. Meldžiu 
atsišaukti.

Anelė Bajoriutė,
2052 Lakeside avė, Cleveland, O.

Aš, Jonas Mickeviče, paeinu iš Lin- 
kavos miestelio, Kauno gub, Panevė
žio pavieto; pajieškau Klemenso Ve- 
likio, Jurgio Jasiuno, Antano Micke- 

i vičiaus, Stanislovo Mikalaucko ir 
| Juozapo Kalvaičio ir visų giminių ir 
pažįstamų draugu; meldžiu atsišauk- 

1 ti šitokių adresu: (11)
Jonas Mickeviče,

: 2349 So. Oakley avė. Chicago, D1

Pajieškau pusbrolio Vinco Lauri
naičio; Kauno gub, Panevėžio pav, 
Smilgių par, Balnoravos kaimo. La
bai svarbus reikalas. Malonėkite at
sišaukti. ,

Adomas Laurinaitis.
14 Sheldon st, Hartford, Conn.

Pajieškau pusbrolių Povilauskų iš 
Devvndonių kaimo. Pociūnėlių par. 
Taippat Motviliškio, Sužų kaimo, 
Krakių par. ir kitų pažįstamų. No
rėčiau susirašyti.

Zig. Berieta,
4740 Cambridge st, Frankford, 

Philadelphia, Pa.

Pajieškau dėdės Jurgio Butkaus; 
Kauno gub, Raseinių pav, Užven
čio par. bet daugiausia gyveno Kra
žių ir Varguvos apylinkėse. Apie 8 
m. šioj šalyj. Visad gyveno Chica- 
goj. Noriu jam pranešti žinią iš 
Lietuvos, kas link jo šeimynos. Mo
teris mirė, palikdama 5 vaikučius, ku 
rie paliko išblaškyti po svetmas ran
kas. Jų visų apverktinas padėjimas. 
Tai gi. dėdė, atsišaukė, jei dar turi 
širdį, o aš apie jus šeimyną pranešiu 
plačiau. Kas jį žinotumėt meldžiu 
pranešti:

S. Anciutė,
17 Elizabeth avė., Newark, N. J.

Pajieškau pusbrolio ir draugų. Jo
no Kazakausko ir Antano Juškos; 
abudu kauniečiai, Raseinų pav., Kra
žių par., Kazakauskas Obelinos kai
mo, Juška Skorkiški); kaimo. Pus
brolis K. Razminas Kelmės vai., La- 
šinskių kaimo. Lietuvoje turėjo tė- 

5 m. atgal mirė ir turėjo

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 18 iki 35 m. 
aš esu 27 m. Geistina, kad turėtų pi
nigų nemažiau $2,000.00 ir mylėtų 
gyventi ant farmų. Platesnių žinių 
reikalaukit per laišką prisiųsdamos 
savo paveikslėlį. (11)

Alex. Alexevich,
P. O. BOŲ 322, North Easton, Mass.

PARSIDUODA FARMOS .
Lietuviškoj kolionijoj tarpe gražių 

ir sveikų vandenų ir žuvingų ežerų, 
kur daugelis lietuvių pelnijasi; nerei
kalauja, prašyti, kad bosas duotų 
darbą, bet jaučiasi pats ant savęs bo
su. Žemė gera ir derlinga, oras toks 
pat kaip musų Lietuvoj. Žemė yra 
lengva įgytie ir galima gauti ne
brangiai ir visokiomis išlygomis: nuo 
12 iki 70 dolerių akras. (10)

Frank Bakunas, •
Mason Co., Millerton, Mich.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, IIL

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. 18th st, Chicago, DL 

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, DL 

Iždininkas — L. Kasper,
3131 So. Wentworth avė. Chicago. 

Organo užžiur. — A. Selemonavič, 
1915 Canalport avė. Chicago, DL 

Susirinkimai būna kiekvieno mėn^ 
šio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po 
pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, 190® 
So. Union avė, Chicago, III.

Pajieškau pažįstamo Petro 
cinkevičiaus. kuris prasišalino 
vasario. Paeina iš Kauno gub. 
piškio parapijos, Miliun sodž., 
jį žinot, malonėkit pranešti.

Jonas Baltrėnas, 
2228 Tustin st. Pittsburgh,

Mar.
6 d. 
Ku
kas

Pa.

Pajiešk au dėdės Antano Vaicie- 
kausko; Rudupių kaimo, Varnių vals., 
Šiaulių pav., Kauno gub. Pirmiau 
gyveno Philadelphia, Pa. Turiu 
svarbų reikalą. Malonėkit atsišaukti 

Pranas Venckus,
P. O. BOX 334, East Millinocket, Me.

P. O. BOX 322, North Easton, Mass, 
Pajieškau pusbrolių Juozo Bart

kaus ir Julijono Gudaičio. Kaimelių 
kaimo, Raseinių pav., Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti.

Frank Marinas 
Coal Centre, Pa.

Pajieškau pusbrolio M. Raugelio ir 
draugo Augusto Mužikevičiaus; Ta- 
ručonių sodž, Merkynės par, Trakų 
pav, Vilniaus gub. Taipgi pajieškau 
Veronikos Koraciejutės, girdėjau at
važiavusi Amerikon. Turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu jų visų atsišaukti: 

A. Raugelis,
P. O. BOX 138, Dorrisville, III.

Jieškau darbo duonos kepykloje, 
Esu antrarankis kepėjas, gerai susi
pažinęs su kepimo darbu; gerai moku 
dirbti ant benčio ir visokią duoną, 
keikus ir pajus. Kam reikalingas to- 
kis kepėjas, atsišaukite adresu:

J. A. Jakaitis, (13)
1120 Jackson st., Easton, Pa.

FARMOS! FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

vių farmas. Jau veik visiems lietu
viams yra žinoma, kad Nason pavie
te, Fountain, Mich, yra geriausi 
kviečiams, dobilams ir bulvėms žemė: 
molis ir juodžemis. Fountain žemė 
viršija visas kitas žemes, kokios tik 
randasi lietuvių apygardoj. Aš turiu 
apėmęs išpardavimui 93 dirbamas ir 
išdirbtas farmas su troboms, dideliais 
sodnais. Y’ra 17,000 akrų nedirbamos 
žemės nuo $8.00 iki $20.00 už akrą. 
Fountain yra didžiausis centralinis 
lietuvių miestas. Jame randasi 18 
krautuvių, banka, 2 mokyklos, 3 ja
vų sądeliai. Visokį javai yra perka
mi; išdirbystės produktų ir materi- 
jalo. atvažiuokit pažiūrėti, o aš su 
automobiliu pavažinėsiu aprodyda
mas daug patogių farmų iš kurių ga
lėsit pasirinkt sau patinkamą vietelę. 
Perkant žemę už gelžkelio tikietą su
grąžinama. Žemlapiai (mapos) ir 
žemių aprašymai dykai. Rašyk tuo
jaus. (20-5)

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
Chicago, III.

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

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

Prot Rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

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

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

3342 So. Halsted str, Chicago.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 

valandą vakare, "Aušros” svetainė 
je, po No. 3149 S. Halsted st Meti

nis susirinkimas pripuola sausio 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spa

lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

J. A. ŽEMAITIS, 
Fountain, Mich.

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 sąvaitėj. Toliau gy
venantieji kreipkitės laišku, o mes 
prisiųsim savo agentą ir nurodymus. 
Artymesnieji kreipkitės ypatiškai. 10

TRAVELERS RAIN COAT CO.
3 Harrison avė, & Comer Essez str, 

BOSTON, MASS.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 1
Town of Lake, Chicago, I1L

Valdyba:
Pirm. — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė., Chicago, DL 

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

Org. Užžiur, Prot. rašt. K. A, Čiapaa,

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

4637 S. Wood st, Chicago, DL 

Kasierius — K. K. Stryneckis,
4612 S. Ashland avė., Chicago.

Susirinkimai būna kas trečią na- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 

dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 

neprigulmingos parapijos, 4538 48 

So. Marshfield avė., Chicago, IIL

LAWRENCE, MASS.
Vasario 21, LSS 64 kp. 

vaidino "Žingsnis prie švie
sos." Vakaras buvo paįvai
rintas įvairiais pavykusiais 
monologais. Publikos atsi
lankė vidutiniškai, nežiūrint 
kadir gavėnia. Publikai la
bai patiko Olgos Počiuniu- 
tės, 4 metų mergaitės.

Mažoji varguolė

DETROITE UŽDARYTA 
SKERDYKLA.

Detroito gyvulių skerdy-

BUENOS AIRES.
Gerbiamoji Redakcija:—

Po globa musų draugijos tapo įs
teigtas fondas gelbėjimui nukentėju
sių lietuvių dėlei < . ’
kuris ir priima aukas tam 
skiriamas.

Kadangi mes eonai neturime 
organo ir gerai žinodami, kad 
augštai gerbtinas laikraštis — 
blausiai prasiplatinęs tarpe čionykš
čių letuvių, tai ir drįstame maldauti 
kad patalpintumėte malonaus mums 
”Kel.” skiltyse aukavusių sąrašą, 
aukščiaus minėtam tikslui. Kartu 
siunčiame aukavusių lakštą ir iš 
aukšto tariame ačių už paskelbimą jo.

Aukavo: Ignacas Padvalskis 20 pe
sų, Leose Tutilaitė 10 p., Antanas Tu 
tilas lo p., Uršulė Petkevčiaitė 5 p. 
Konstancija Rimkaučiutė 5 p. Emi
lija Kaktaitė 5 p. Jurgis Sabalis 5 p. 
Jonas Jokūbaitis 5 p. Kazys Undrai- 
tis 5 p. Antanas Olekna 5 p. A. K. 
Kazakeviče 4 p. Stanislovas Šimkus 
3 p. Kazys Kavaliauskas 3 p. Jonas 
Taraška 2 p. Teofilis Stančiukas 2p. 
Jurgis Tumėnas 2 p. Franciškus Loš
tis 2p. Kazys Gogelis 2 p. Antanas 
Gogelis 2 p. Franciškus Kindalo 1 
p. Jonas Kindalo 1 p. Ignacas Zadvi- 
das 1 p. Antanas Girdžiunas 1 p. Jo
nas Jucius 1 p. Bernardo Griškeviče • 
1 p. Viso labo 103 pesus (Pesas j v 
apie 42c. Suvienytų Valst. pinigais), i BOX 44,

Su pagarba "Diego” vardu sekr. | .. _ .
A Juschus Pajieškau Prano Bukauskio, Kauno 

vardu, garsiname. „M- CrtaiSTSiži£7’ ™S*’pa?S: 
gai gi mums Buenos Aires Fondas sarKaimo sodžiaus. įaipgi pajies 
neprisiuntė ”Kel.” Adm. kau pažįstamų is Viduklės apylinkes.

europinės karės, kuris
reikalui 3 dėdes, Petrą, Antaną ir Igną. Pet-

savo 
jūsų 

la-

ras buvo vargonininku, aš gi esu Pet
ro sūnūs. Meldžiu atsišaukti.

Adolpas Razminas,
20 Arthur str., Brockton, Mass.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 18 iki 28 m. amžiaus, kuri mylė
tų apsivesti ir nebūtų priešinga mo
kslui. Geistina, kad atsilieptų iš liu
teroniško tikėjimo arba šiaip pro
taujančios merginos, meldžiu atsiliep
ti sekančiu antrašu ir kiekvienai su
teiksiu sąžiniškų atsakymą. (10) 

A. S. Sutkaitis,
P. O. BOX 17, Luzeme, Pa,

Pajieškau darbininko valgykloj, 
kuris galėtų pats valgius virti ir kep
ti visus reikalingus daiktus.

JULIUS KEVA, (10)
30 Short str, Lawrence, Mass.

Pajieškau pusbrolio, Juozo Butkaus 
ir Julijono Gudaičio; abudu paeina iš 
Kaimelių kaimo, Raseinių par. ir pa- 

j vieto. Meldžiu atsišaukti. (11)
Frank Moran,

Loal Lenter, Pa.

Bostono rubsiuvių streikieriams.
D. L. K. Vytauto iš So. Boston, 

Mass. $25.00.
Lietuvos Sūnų Draugystė, Camb-klose (stok-jarduose) pasi- Mat. $M’ '

rodė gerklės ir kojų liga. . Varde visų 149 skyriaus rubsiuvių w w • • * - - * *   . ® lifartn i
Valdžia skerdyklas uždarė. ištariu širdingai ačiū.

Kaz. B. Vasi< Uiauskaa.

Meldžiu rašyti.
Izidorius Šimkus,

BOX 2, Roby, Ind.

(11)

Pajieškau švogerio. Konstanto Ti- 
tiškio; Kauno gub, Šiaulių pav, Ra- 
dvyliškių miesto. Svarbus reikalas. 
Atsišaukite tuojaus. (11)

Mikas Planutis
Harrisburg, III.P. O. BOX 317,

JIEŠKAU DARBO
Esu su šeimyna, norėčiau gauti 

prie ūkės, arba ūkę parandavoti. Ge
rai suprantu ukininkystės amatą, nes 
turiu ilgų metų praktiką ūkininkavi
me ir vėla norėčiau gauti darbo pas 
ūkininką dėl savęs ir dėl savo mote
ries. Vaikų neturime. Ūkininkus ir 
žinančius panašų darbą, meldžiu ra
šyti: (12)

T. M. Hocolth,
P. O. BOX 373, Two Rivers, Wis.

PARSIDUODA 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

2 vežimai ir arklys, viskas geri, 
znis išdirbtas gerai, parsiduoda 
giai. Priežastis pardavimo: savinin
kas serga jau trečias mėnuo ir nėra 
vilties pagyt. Norėčiau, kad nusi
pirktų lietuvis, nes apielinkė apgy
venta lietuviais ir tik vienas lietuvio

Parduot turiu greit, 
(11)

Bi- 
Pi-

štoras yra. 
todėl atsišaukit greitai.

D. STRAUS,
70 John st., Hartford, Conn.

JIEŠKAU DARBO
Bile kokio kad tik galima butų pa

daryti vidutinis pragyvenimas: bučer- 
nėje, krautuvėje arba prie kitokių 
darbų. Esu 25 m. amžiaus; moku 4 
kalbas: angliškai, vokiškai, lietuviš
kai, luksemburk (? Adm.). Visomis 
keturiomis kalbomis pilnai galiu su
sišnekėti, turiu ir paliudym.us

A. Jarkmonas,
318 Franklin str, Port Washington, 

Wis.

(H)

A. A.
Vasario 13 d, išsirgusi 11 mėne

sių džiova, mirė Uršė Bandsevičiutė- 
Naruševičienė. 26 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Pajeciškių sodžiaus, Žaslių par, 
Trakų pav, Vilniaus gub.

STANISLOVAS BENEWICH 
mirė 15-tą deną vasario, 1915, Cle. 
Elum, Wash. šiuomi pranešu vi
siems velionio giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kad jis prigulėjo 
prie amerikoniškos draugijos K. of 
P, kuri jį gražiai palaidojo. Jis tūlą 

Gyvas 
Raseinių

laiką gyveno Westville, III. 
būdamas sakęsi paeina iš 
miesto. Dėlei Platesnių žinių apie jo 
palaikus meldžiu rašyti šiuo adresu:

Mr. John Kirkut,
or Geo. Wilson, P. O. BOX 48, 

Franklin King Co, Wash.

IŠSIRANDAVOJA KAMBARYS
Apšildomas ir su visais patogumais, 

taipgi su valgiu ir be valgio. Maudy
nė, šiltas ir šaltas vanduo. Pamatyt 
.. ” — T-l— . (11)galima kožnu laiku.

M. SUDYMT,
122 F st, So. Boston, Mass.

SUSIRINKIMAI. 
Chicago, III.

Palaimintos Lietuvos Draugystės 
susirinkimas bus nedėlioj, 14 kovo, 
1 vai. po pietų, Chemaucko salėj, 
1900 So. Union avė. Visi nariai ma
lonėkit pribut, nes yra daug svarbių 
reikalų, todėl kiekvieno nario šventa 
pareiga būt šiame susirinkime. Tai-p- 
gi bus priimami nauji nariai ant len
gvų išlygų, todėl gera proga prisira
šyti. Kiekvienas narys malonėkit 
pasirūpint prirašyt naują narį.

Su pagarba, Valdyba.

Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Apšvietos Draugijos 

slinkimas bus 21 d. kovo, 1915, Tau
tiško namo svetainėje ant 3-čių lu
bų, 101 Grand str, Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Malonėkite 
surinkti visi nariai ir norintie pri- 
gulet prie šios draugijos.

Sekr. A. Petraška.

su-

LIETUVIŲ DRAUGUOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” Už ORGANU

LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 

Pitsburgh, Pa.

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 

KOMITETAS.

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

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystės Nol 
ant Town of Lake, Chicago, HL su

sirinkimai atsibuna kiekvieną pirm# 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 

J. Bieržynskio salėje, kampas 46 ir 

Paulina sts.
Valdyba:

Prezidentas — A. J. Bieržynskis 
4600 S. Paulina st., Chicago, DL 

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

Prot. rašt. — K. A. čiapas,
2446 W. 46th place. Chicago, DL 

Turtų rašt. — A. J. Kareiva,
1805 W. 46th st., Chicago, DL 

Kasierius — K. K. Strzyneckis,
4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 

Užžiurėtojas org. K. K. Strzynecki, 
4612 So. Ashland avė., Chicago, DL

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
V aldyba: j

Prezidentas — Pranas Hendersonaa, 
2112 137th st, Ind. Harbor, Ind. 

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

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

Indiana Harbor, Ind. 

Kasierius — Antanas Mikalocz, 
2112 137th st, Ind. Harbor, Ind. 

Finansų rašt. — St Simonas, 
2207 137th st, Ind. Harbor, Ind. 

Maršalka — Motiejus Drungilas, 
3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ind.

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va

landą po pietų, Antano Mikolacz sve

tainėj, 2112 137th str, Indiana Har

bor, Ind.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 
LAISVĖ. EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą pit- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va

kare, Anglų Socijalistų ruime, 439 

Northampton str.
VALDYBA.

Prezidentas — O. Velioniutė,
1120 Packson sti, Easton J*a. 

Vice-Prez. — A. Meškauskas,
34 So. Locust str, Eašton, Pa. 

Prot raštininkas ir organo užžiur#- 
tojas — J. Ratinis, 1113 Ferry si, 

Fin. raštininkas — J. Pocius, 
1218 Chidsey st, Easton, Pa. 

Kasierius — J. M. Jankauskas.
320 So. llth str, Easton, P*.



6 KELEIVIS

Sienkievičius apie kares baisenybes.
f Hlf ATH 0f|*TV A I šiandien randasi daugy- 
i v nUKio i imi v* 'į“ki.,i tik?nm« ir. reii«>- » v • « v * **** * jų, bet vienatine tikejmo re-

DAKTARAS F. MATULAITIS
Studijuoja New Yorko Klinikose. 

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

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

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

L. J. PAULAUSKAS
(barzdaskutys)

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

3 Akušerka IIligija yra geriausia ta, kuri 
tarpe žmonių keroja platin
dama teisybę.

i

Pagarsėjęs lenkų rašyto
jas H. Sienkievičius rašo a- 
pie karės baisybes ir jos pa
sekmes. Jis sako: "Tik pa- 
mastvkit ką tai reiškia, ka
da ateina įsakymas eit už
puolimam Hordos kareivių 
metasi vieni ant kitų ir sker- 
džiasi. Tankiai brolis savo 
broliui varo durtuvą krūti
nėn. Lenkija yra 
i tris dalis: viena 
Vokietija, kita po Rusija, 
trečia po Austrija, 
bar tos Lenkijos vaikai turi 
kariauti vieni prieš kitus. 
Tankiai pasitaiko, kad ant 
mūšio lauko sanitarai pake
lia iš krūvos sužeistųjų vie
ną kareivį rusų uniformoj, 
kitą austrų, trečią vokiečių 
— ir visi tris lenkai.

„Skurdas neišpasakytas. 
Vienoj tik Lenkijoj 15.000 
kaimų sunaikinta ir 1.500 
bažnyčių sugriauta.

”Iš 10 Lenkijos gubernijų 
devynes užima vokiečiai. 
Kurie atėmė žmonėms viską, 
net vištų pas kaimiečius ne
paliko. Netekę namų kai
miečiai išėjo Į girias, kur 
moteris ir vaikai nuo bado 
ir šalčio kas dien dabar mir
šta tūkstančiais. 60.000 ke
turkampių mylių plote, kurį 
užima austro-vokiečiai. gy
ventojams nepalikta nė grū
do javų, nė trupučio mėsos, 
nė lašo pieno.

„Medžiagiški nuostoliai 
apskaitomi į $500.000.000. 
Žemdirbystė sugriauta, in
dustrija sunaikinta ir 400.- 
000 darbininkų, netekę dar
bo. nebeturi iš ko gyventi.

„Galicijoj dalykų stovis 
taip-pat baisus. Rusai išsi
varė 900.000 arklių ir 2.000.- 
000 raguočių, prie to paėmė 
visą pašarą ir grudus. Tur
tinga šalis virto tyrais. Su- 
viršum milijonas gyventojų 
bėgdami nuo rasų išsinešė i 
kitas Austrijos dalis.”

Toliaus Sienkievičius pa
sakoja, kaip jis turėjo bėgti 
iš savo namų, kurie randasi 
Kielcų gubernijoj, Lenkijoj, 
kurią tuojaus potam užėmė 
vokiečiai. Jis pabėgo Vie
non. Tuomet buvo paskly- amžiais neišsemiama, 
dęs paskalas, kad Austrijos 
valdžia jį suėmė, kaipo ka
rės belaisvį. Tas neteisybė. 
Tiesa. Sienkievičius sakosi 
turėjęs Vienoje nesmagu
mų, nes bėgdamas negalė
jęs pasiimti nė pasporto. 
Tečiaus prirodžius. kad jis 
nėra joks šnipas, jam duota 
pasportas ir jis nuvyko Švei
carijon. kur ir dabar gyve
na.

padalyta
dalis po

Ir da-

Kas mums rašoma.
VasarioGardner. Mass.

6 d. girtų katalikų būrys no
rėjo gatvėje susipiaustvt 
tarp savęs peiliais, bet atsi
peikėję sugrįžo atgal saliu- 
nan (kur ir ant kokios gat
vės? Red.) ir dar gerokai 
išsigėrę išdaužė saliuno lan
gus, sulaužė laiptus 
mušė saliuno bosą.
atrodė kaip vokiečių su ru
sais- Vis darbas tamsunų. 
kurie neskaito jokių laikra
ščių. Velnio Motina.

ir su- 
Kova

Žmonijos priešai.
Žmonija turi du priešu: 

kunigą, kuris plėšia žmones 
ir kareivį, kuris užmušinė
ja žmones...

Victor Hugo.

Kupiškėno nelaimė.
Klausyk, brol. važiavau 

turgun... Ale, žiur, kas bus 
kai pasakysiu ? Įsidėjau 
puspūrį rugių, vištų, počių 
ir kiaušinių- Tik invažiavau 
miestan, toj apipuolo žydai. 
Toj vienas paklausė, ar turi 
rugių?...

— Turiu...
— Kiek nori?
— Dešim auksinų.
Žydas pasiūla pusantro 

rublio. Nu, tai ošei sakau, 
duok pusuntro rublio be 
čverties ir jimk.

Žydas užmokėjo...
Paskiau, sakau, pavažiuo

siu labjau ant rinkos. Tik
tai kažinko bėriokas dai
ros? Tiktai ošei arkliui 
šmaukšt!

— Arklys šiušt!
— Pati krupt!
— Višta strekt!
— Ratas plekš!
— Pati užpakalin!
— Kiaušiniai tin-di-lin!
Ot. bra. ir yra du rubliai 

iškodos Kaštonas.

Meiliai sugyvena.
— Mano pati tokia gera— 

gyrėsi Povilas Rokui.— kad 
vargiai ant svieto kitą to
kią besurastum. Gražumu 
viršija giedriausi pavasario 
rytą, o meilė jos prie manęs 

Jei
gu. kada pasitaiko pasigert 
kadir kaip šiaučiui, tai ti
kėsite, kai pareinu vėlai na
mo. jinai man gyvas žydin
čias gėles po kojomis svaido.

— Labai malonu girdėti 
— atsako Rokas, — bet kas 
tau taip baisiai tą aki išmu- 
se?

— Cit! matai, kaip jinai 
metė gėlėmis, tai užmiršo 
jas išimti iš puodo ir... ku- 
riuorni iš netyčių man pa
taikė. J. Fisenka.

kas

blo-

Amsterdam. N. Y. — Be
darbė žmones kamuoja ir 
spaudžia iš visų pusių. Žmo
nės savo skurdą skandina 
alkoholiuje. Čia yra 10 vie- į 
nų tik lietuvių smuklių ir vi
sos jos stipriai užsilaiko.

Ant. Juškevičius-
Los Angeles, Cal.— 31 d. 

sausio miške, prie upės tapo 
atrastas negyvas Petras 
Kriaučiūnas, kuris buvo iš
ėjęs grybauti. Jo kūnas vi
są savaitę išgulėjo pas gra- 
borių ir policija iki šiol ne
gali susekti kas jį nužudė. 
Velionis labai mėgo alkoho-, 
lį. Prigulėjo prie „L. L. 
kliubo,” kuris jį ir palaido- — Et jau! 
jo. F. G. mėsa.

Gerai ir blogai.
— Sveikas gyvas, o 

pas jums girdėc?
— Gerai ir blogai.
— Kaip tai, gerai ir

gai? Jagu gerai, tai negali 
buc blogai, o jagu blogai, 
tai negal buc gerai.

— Pirkia sudzegė.
—Tai blogai.

— Bet paėmiau strakuv- 
ką ir pabūdavo jau nauju da 
geresni namu.

— Tai gerai.
— Pac-i pasimirė.
— Tai blogai.
— Bet dabar apsiženijau 

su jaunesne ir dar gražesne 
mergaice.

— Tai gerai.
— Bet ji mylisi su 

Susiedu Petru.
— Tai blogai.
— Bet aš einu pas 

pačiu ir taipgi turiu 
čėsus.

— Tai gerai ir blogai.
R. O. Kas.

mano

Petro 
geras

Prigimtas Jurgis.
— Jau tik tu, Jurgi, bi

jok nors Pono Dievo švento. 
Nors gavėnioj liaukis su 

L.' merginoms giamonėties.
Argi mergos 

J. Fisenka.

Redakcijos atsakymai.
Jonas Venckus.— Nieko 

svarbaus nepasakote, kad j 
galima butų laikraštin dėti. 
Prakalbas, susitarę keliese, 
galite bile kada surengti.

J. R. Pušinis. — Po žinu- 
pasirašėte: "Prakalbų

rengėjas." mes taip 
talpinome, dabargi 
kad tai klaida, nes 
bas rengusi kuopa, 
klaidos nematome ir netai
sysime.

Juozas B...šis. Sakalo vai
kas. Kaz. Bizūnas. Viską ži
nąs. Mainerys. J. Kuklis, 
Jurbarko Jonas.— Negali
me suvartoti. Atleiskite.

Cukerninkas. — Meldžia
me rašyti ant vienos lakšto 

ir gerų žinių 
surašytų ne

galime sunaudoti.
ž. V.— Mes visai mažai 

atkreipiame atidą į kokių 
ten Schmidtų tauškalus ir 
jo pliauškalams negalime 
kelių špaltų vietos pašvęsti.

Jonas Daraška.— Tokių 
žinių. įtariančių žmogų kri- 
minališkai. talpinti negali
ma.

J. Gyvūnėlis. K. Braževi- 
čius. Karabelninkas.— At
leiskite. dėlei stokos vietos 
negalime sutalpinti.

ir pa
sakote 
prakal- 
Jokios

Nauji Raštai
Klausi- 

Metu. 
išleido 

lėšomis. 
Kaina 35c-

kuonograi- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas

(10)

I

I

IPasekmingai atlieka savo darbą ,: 
-įa BiijĮoąns Į2fdivj ‘oiu.<puii3 »udį; 
sokias rodąs ir pagelbą įvairiose U

Pabaigiau kursą Womans Medicai 
Coliege, Baltimore, Md.

numenu
BROOKLYN, N. Y 

229 Bedford Avė.

'•KELEIVIS”
Parankiausias darbininkų 

laikraštis. Kaina Amerikoj 
metams tik.................. $1.50.

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

■ ypatingai gežkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tikras laikas žinoti. Gvarantuotas 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dvkai su kiekvienu laikrodėliu.

(13) 
ENCELSIOR WATCH CO.

■ 906 \thenaeutn Blz.. CHICAGO. ILL. I

Sveikata Brangiausi Žmogaus Turtas.
Jau nuoke.. .įkvs nietų Bn* > . l»- Ne* ' lenatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEK A Provizoriaus VINCO J. DAINOROS, kur » yraapsaugit: ęiėrtsuč.-B
Luovi^k.ų apg-v.ku :r gydyt; ;i.kra. ger-: s r pa>**kmiegomis gyduc.ėmiiS tuo 

visokiu ir kūno ;» nybių.
LZETVVISKA APTIEKA Z4 mv-j pritym. . daugybę si*cija.i>kų gyduolių

.<•/r Z’Tiaus.ų :ų :r a &> palekiumgai gjdae<Čių igsa
Turit* r. • _ , . • • ' i ■y.e įto* .r g»aE.tcD<*s gyduotės.

Kraujo V...j t.-,:;. ........
Gyvasties Baisamas ... 
X -- j >■ ; :• • s ... 
Vaisias nuo vidur 2__
N uo kosti, o
Xno trer-i.-s s.auu .n.
- . - . s
P.^uikos d-.-i kepenų 
Nuo u.i' .’cs saauti- -.m?
Nuo kojų juost auc .
Nuo d.imo ’... 
Naoj ra: so .............
Piaukų stiprintoja* ...
L n -litus ar a Exp-< 
Anatharynas plovimui 
Nuo’-irm-.in................

> 1>v! Is-. 'švaytno soluerio...........<3 (<• |
. U 75cl l?*:

50c ir*’ 0«!! •'* Reumatizmo ... 50<_
-, ... Nuo kojų prakaitavimo . .

•> 5c ’ r .jOc i ‘ * si o* i * s .. .......
2--.C 'ir 5ocl AniisepiKkas muilas ... 

S: An' mestis .....
I Nuo du»uho........................

25^. j Brikos Jei dantų .............
i<>c r 25c' d«*i vaikių . . .

H,_., K ,stor- a de! vaikų 
N >o viduriavimo .

25c"r 50ci Kraujo Snprintojas 
»ris ->5> Gumuo Lakai..........

.j- ’ Nuo plaukų žiltmo.
......... ' ‘ ’ o’T, I B-,ų Naiki mojas

I Karpų Naikintojas.

!
 moterų ligose.

P CfvAMABA 6 Loring str,
I. □Irupiciie arti E ir 7 st.

H 80. BOSTON, MASS
jtciaoioioiotc^

H;■i
D-RAS ST. ANORZEJEWSKi

Vienatinis lenkiškas

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

238 Harrison avė. Boston.

Dr. B. G. WERHICK
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
I

M. Gaili van Co
Kiekvienas išmoks angliškai kalbžti. skaityti ir 

rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinėskliasoa. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Vaisi. ir 
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinią 
rašykite pas:

WAITCHES BROS. 
1741 Mest 47th Street Chicago, III.

Užlaiko geriauaį

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

ko Cigarus.
; Meldžiame užeiti, o visados rasi 
I gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.I Z L

Lietuviu Tautos 
mas Europos Karės 
Parašė A. Rimka. 
-Tėvynė,” S.L.A. 
New Yorke.
Butų gana ir 2-5 centų, nes 
knygelė turi vos tik 100 pus- 

' lapių skaitymo. Knygelė 
ėjo per "Tėvynę,” todėl jos 
turinys daugeliui gali būt 
jau žinomas, o brangoka jos 
kaina da labiau apsunkins 
išsiplatinimą. Beto ir ant- 
galvis nelabai vykęs, nes 
jis verčia žmogų manyti, 
kad ji reikalinga tik karės 
metu. L’ž pusės metų karė 
gali pasibaigti ir "Lietuvių 
tautos klausimas Europos 
karės metu" bus jau atgy
ventas klausimas. Kalbant 
apie knygelės tendenciją — 
ji vienpusiška. Į dalykus 
autorius žiuri siauro tauti
ninko akimis.

žmogaus Pareigos. Giu 
seppe Mazzini, pagal E ve 
ryman’s Library leidinį ver 
tė V. K. R., išleido „Ateitis; 
So. Bostone. Kaina $1.00 
pusi. 244. Technikos žvilgs 
niu knygai nieko negalima 
užmesti, bet kaina per bran
gi- Užtektų 50c.

$
j-
-k
I
4-1

J ANDRIUŠIS
Gerta utis- 
tvvys

Fctrgrsfistcs 1
Traukiu pa

veikslus gra
žiai ir pitria: 
nežiūrint skir
tumo ore. Ar,t 
kiekvieno tu 
žire paveikslų 

pridedate DOVANŲ viena didelį. 
Esant reikalui einam fotografuoti į 4 
namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
J453 Broadtvay. So. Bo*len. Mass 

i i ą s ■ į. , t

■

Teisingiausia ir Geriausia

A P T I E X A
Sutaisom Receptus su di- 11 

džiausią atyda, nežiūrint ar iš II 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. || 
Gyduolių galite gauti, kokias tik <i 
pa.saulije vartoja, taipgi visados ||, 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, sambai 'j 

? S Bosfra, r i
Galite reikalaut ir per laiškus, 

o mes per ekspresą gyduoles at- i 
siųsim. _ |į 1

. 50c .r ii 00 j 
ir $1 u<':
.. 25c < 
.. 50c Į 
.. 25c> 
...25c;
.. 50c i 
.. 25c i 
. 25c • 
ir 25c į

............  50c i 
50c ir $1 (O;
............ 50c j
....... 10c ? 

........... 10c ‘
: č.-ki. • : lietuviška Trejanka aroa Trejos Devynenos 25c

Ta. p p»T .š Lauros j»urgxben:os. visokios Lietuviškos gvdrDČios žolės, šakius ir z. t., itogica 
tik yra žinomos iržu*vu;ų varivjaiuvs

Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais
K>-.puti;•.iriDs.vms per .uAki > arba asmeniškai duodame tikraj s^žmiJkJS .r teisingu* 

patarimus kiekvienoje ligoje.
Jeigu b-argi y-a iy? cvę*Vata. tai tvo>?.us reikalauk?*® gyduolę, rašyaam;

atjunkydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

INCAS J DAUNOR

10c

4 persikėliai?

NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai mi

tinės, gal jau kur nors į kitą mies-

0 ne, da 
vis tia pat 
gyvenu, bet 
senia* tam 
krašte lan
daus ir ne- 
andu JONO 
4ULBOKO.

O, brolau, 
iau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-moe ir 
Wythe ava 

?abar jis ten įtaisė visokius paran- 
umus ir gražius kambarius nakvy- 

įoms. Vasarą ka~ibariai vėsus, o 
iemą šilti. Todėl visiems gali pa- 
art atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE 
•91 VVythe «ve_ Brooklyn, N. Y.

(21-5)

APTIEK ORILS
220 Bedford Avė. Brooklvn. N. Y lovoms DRUmiAMA MASZINUKE

LABAI GRAŽIAI DRUKUOJA. Ji 
turi 30 raktų su visais ženkleliais ir 
numeriais, taipgi labai puikaus me
džio bakselis. JOS KAINA $10.00.

Tokios pat mašinėlės puikesnio iš
darbio NUO $15.00 iki $25.00.

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

I

rį, o gausi vie
lų Amerikoj iš-

Ar Nori

MISŲ NUOSTUOL1S, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NERE 
vALAUJAMl. .MOKAMA DAIKTUS ATSIEMUS, JEIGU JIE PATIK‘ 
’erdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų dovanoms sup» 
indimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duos 
ne šita dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką. « 
rerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi priet* 
us iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė H» 
ar.os cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNA 

G VA RANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALI* 
PASIULIJI.MAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinima ir sav 
.dresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir _ išbandymų 
;eigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk 
lien, o sutaupysi pinigų. (13)

EXCELSIOR WATCH CO.
DEPT. 990, CHICAGO, IL1

gauti DYKAI dvi geras štukas 
ir Didelį Katalicgą visokiu ma
giškų štukų ir kitokiu visokiu 
dalykų, kurių tu labai nori. 6 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už
6centas stempų dėl uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tnojaus 
tą Kataliogą ir štukas tau nusių- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZL1KAS, 

(MAGIKAS)

CREST KENDŽIŲ
“ o ji niekad nepamirš jus, nes u 
|| kendžių gardumas priverčia ją [j] 
’fl jus mylėt. Reikalaukit visur ir j 
5 visada Lowneys Crest Kendžių. U 
Į Jeigu negali gaut kitur, tai pri-| 

c’ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš-Į 
iirbtų kendžių.

226 Broadway, 
a So. Boston, Mass.

K. ŠIDLAUSKAS
|Į Generaiiškas agentas Bostonui i

Lfetuviszkas D-ras M. Zissiman
7 Pannenter St
Boston, Mass 

Visokias ligas «y 
<iau paseknungia- 
usiai. Ateikit ne
stok pas mane 1 
trapais į viršų tik 
įeikit į aptieką. 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš arėsiu 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
S vakare Telepbone 1967—3 Richmorc

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

3261 S. Kateteri St. Chicago, III.
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KELEIVIS 7

Tragedija lietuviškam „hotelyj”
i da tik ji atsirasdavo prie ba-1 
į ro, kriaučiuką visuomet 
i pradėdavo kankint trošku- 
' lys. Ir sakoma, kad jis gau
davo geriausių daiktų, ru- 

: kydavo puikiausius cigarus 
j hotelvje ir už nieką jam ne- 
1 reikdavę mokėt nė cento. 
Jurgis nieko blogo apie 

i kriaučių nemanė, nes šis bu- 
Įvo neglušas ir darydavo 
i taip, kad Jurgis nieko neži
notų. šitas kriaučiukas yra 
neaugšto ūgio vyrukas, bet 
skruostus turi taip raudo
nus, kaip vyšnias. Jurgis 
Vilkas taipgi neprastai išro
do, bet ant jo nėra nė unci
jos riebumo.

Kriaučiukas su Vilkiene 
tamsiam saliune-

Kada tik kriaučiukas su 
adata nedirbdavo, jis laiky
davo savo rankose ponios 
Vilkienės rankelę, bet jis 
darydavo tai tik tuomet, 
kaip teismo bokšte laikro
dis išmušdavo jau 12 valan
dą ir kaip saliune užgesdavo 
visi žiburiai.

Kelios naktis tam atgal p. 
Vilkas buvo labai nuvargęs. 
Jis atsigulė 10 vai. ir miego
jo iki 12-tai. Pabudęs jis 
pažiurėjo į laikrodį, pamatė 
kiek laiko ir pradėjo klau
syt, kada jo pati uždarys sa
liuną apačioje. Bet jis neiš
girdo nė balso. Jis laukė ne- 
kurį laiką, manydamas, kad 
saliunas jau uždarytas ir jo 
pati tuojaus ateis. Bet jos 
vis nebuvo. Jurgis apsiver
tė ant kito šono ir vėl užmi
go. Kada jis pabudo antru 
kartu, buvo jau po pirmai. 
Jis pradėjo klausu, bet nie
ko nesigirdėjo. Tuomet jis 
nutarė nulipti žemyn ir pa
žiūrėt. kur jo pati yra. Iš 
virtuvės į saliuną veda kori
dorius. Pasiekęs šitą kori
dorių Vilkas pamatė, kad 
žiburiai saliune užgesyti. 
Bet jis išgirdo lig ką tai kal
bant pašnabždom- Jis sus
tojo, kad grindis po kojomis 
nesugirgždėtų, ir pradėjo 
gerai tėmyt. Nuo lempos 
ant gatvės į saliuną puolė 
per langą silpna šviesa. Ir 
prieš tą šviesą Jurgis pama

stė, kad prieš pečių sėdi jo 
pati su kriaučiuku. ”Aha!” 

!jis tuomet sušuko.
Dabar leiskime apie tai 

įkalbėti jam pačiam. Jis sa
ike: ”Aš žiuriu prie pečiaus 
i r matau savo pačią ir kriau 
Hų. Aš pratriniau savo a- 
:ds ir. bai gali, mislinu sau, 
au čia kas nors negerai. 
r^unutį paėjau ir sustojau, 

i <iurau, mano pati apsikabi- 
!nus kriaučių šitaip (parodo 
kaip), o jo ranka apkabinta 
apie ją šitaip (parodo kaip). 
Ji glosto jo veidą šitaip (pa
rodo kaip) ir sako: ’Ma- 
no saldžiausis Vinceli! Ma- 

i no saldžiausis Vinceli!’ o 
paskui bučiuoja, ir tas pra
keiktas monkė ją taipgi bu- 

■ čiuoja. Bai gali, aš nežinau 
ką daryti. Man norisi tą 
prakeiktą monkę užmušti, 
bet aš susilaikau, atsiklau- 

' piu ant kelių ir noriu priš- 
! liaužti arčiau, ba aš žinau, 
ka saldžiausis Vincelis kai- c 
ba mano pačiai. Jis daro su 
savo ranka ir šiaip ir taip, o 
aš šliaužiu artyn, bet ta pra
keikta padlaga daro vis 

hotelninku,' kryk-kryk ir jie perstojo bu-

VYRAS SUGAVO SAVO 
PAČIĄ SU KRIAUČIU- 

KU TAMSIAM SA
LIUNE.

Kriaučiuką veda į kalėjimą, 
o ji užsidarius kambary, 

je atsuka sau gazę.
Jei tai butų vasaros laiku, 

tai šito straipsnio rašytojas 
butų linkęs manyti, kad tū
li žmonės anądien taip šėlo 
Scrantone nuo didelio karš
čio, bet kadangi tai buvo da
bar, tai tam šelmiui turi būt 
kitokia priežastis. Ir tą 
priežastį mes suradom šiau
rinėj Scrantono miesto da
lyje. Dalykas eina apie lie
tuviško hotelio savininko 
žmoną, kriaučių ir tūlą vy
rą, kuris norėjo užsisakyt 
sau siutą- Šalia to da mes 
turim vieną aldermaną, 
konstebelį, kuris turėjo va- 
rantą kriaučiaus areštavi
mui, paskui deputy šerifą, 
kuris sulošė didvyrio rolę, 
išgelbėdamas iš mirties nas
rų nusiminusią moterį.

Štai čia yra vardai tų, ku
rie šitoj su judinančio j tra
gedijoj lošė svarbesnes ro
les:

1. Vincas Pūkas, nedide
lio ūgio, bet raudonais vei
dais kriaučiukas, kurio dir
btuvė randasi ant West 
Market gatvės.

2. Thomas Mills, konste- 
belis.

3. Jurgis Vilkas, pagarsė
jęs tarp Scrantono lietuvių 
biznieris, kurio hotelis ran
dasi ant Brick avė.

4. Poni Vilkienė, jo žmo
na, augšta ir gerai išsivys
čiusi šviesiaplaukė.

5. Lloyd, šerifas-didvyris. 
Dabar eikime prie dalyko.

Pasirodo, kad tūlas žmogus, 
vardu Petras Pečiuiskis, bu
vo nuėjęs pereitais metais 
pas Vincą Pūką ir susiderė
jo siutą. Pūkas, kaipo 
kriaučius, nuėmė mierą ir 
paėmė ant rankos 85.00. Ar 
kriaučius pažino savo kos- 
tumerį iš viršaus, ar iš vi
daus, šito straipsnio rašyto
jas nežino, gana tik to. kad 
jis to siuto nesiuvo ir kostu- 
meris neatėjo jį atsiimti. 
Vasaros laikas senai jau 
praėjo ir anądien Petras 
Pečiuiskis atėjo pas Pūką 
atsiimti savo penkinę, kurią 
jis buvo palikęs ant rankos- 
Pūkas atsisakė pinigus ati
duoti ir Pečiuiskis išėmė va- 
rantą kriaučiaus areštavi
mui.

Varantas buvo pavestas 
konstebeliui T. Mills. Kon- 
stebelis tuo jaus nuėjo į Pū
ko dirbtuvę, kad jį suėmus, 
bet tenai jo neradęs, pasakė 
tenai esantiems žmonėms, 
kad sugrįžęs jis ateitų į kon- 
stebelio ofisą.

Dabar mes valandėlei šitą 
vietą paliksime, o kreipsi
mės ant Brick avenue, kur 
randasi p. Vilko hotelis, nes 
tenai bus jau kita scenerija 
ir visa svarbiausioji šitos' 
tragedijos dalis.

Sakoma, kad pirma šalia 
to hotelio buvo ir Pūko siu-' 
vimo dirbtuvėlė ir su hote
lio savininku jis labai geraiį 
sugyvendavo. Jis lauždavo 
su hotelninku iš vieno šmo
to duoną ir buvo artimiau
siu jo draugu. Taip drau-j 
gaudamas su 1 
kriaučiukas susidraugavo ir čiuotis ir kalbėt, mano pati 
su jo pačia, kuri yra augšto jam sako ’Tsss.’ Truputį 
ūgio ir puikiai išsivysčiusi patylėjo, o paskui ji vėl glo- 
šviesiaplaukė, gražios išžiu- sto jam veidą ir sako: ’O 
ros ir pilna karščio. Žino- saldžausis mano Vinceli, 
mas dalykas, kad kriaučių- ’ brangiausis mano Vinceli, 
kas, kuomet susieidavo su'kaip aš tave myliu!’ 
ponia Vilkiene, nesėdėdavo! 
visuomet kojas sukeitęs, i 
kaip tai kriaučiaus pripras
ta, ir, kaip dabar Vilkas pa
tyrė, nekalbėjo su ja apie 
bažnyčios dalykus.

Kadangi Jurgis dirbdavo 
hotelvje ilgas valandas, tai 
jį paliuosuoti vakarais atei- ■ 
davo gražioji jo žmona. Ir 
vis taip atsitikdavo, kad ka- pati užlipo trepais ant vir-1 bės gyvenime lošia labai

šaus ir sustingo. Taip, sus
tingo, kaip pokeris (kačer- 
ga). Mislinu sau, reikia pa
šaukti jai kriaučių, o jis vėl 
padarys ją olrait. Ji uždarė 
akis ir atidarė burną. Aš 
mislinau, kad ji jau mirs. 
Ant rytojaus aš daviau jai 

■ peklos ir aš duosiu peklos 
tam kruvinam kriaučiukui. 
Aš norėčiau jį užmušt, bet 
aš jam da pafiksysiu.”

Visa tai atsitiko pirma, 
negu kriaučius buvo areš
tuotas už minėtą penkinę. 
Todėl kada p. Vilkienė iš
girdo, kad jo suėmimui yra 
išduotas varantas, ji susiru- 
pinus pradėjo teirauties, ar 
gali už tai ”saldžiausis Vin
cas” patekti kalėjiman. Ka
da jai paaiškinta, jog gali, ji 
nubalo, kaip lavonas, paskui 
nuėjo savo kambarin ir at
suko gazą, norėdama nusi
žudyti. Tuo tarpu ėjo pro 
šalį šerifas Lloyd, užuodė 
gazą ir užėjęs į Vilko hotelį 
pradėjo jieškoti, iš kur tas 
paeina- Užlipęs ant viršaus 
jis atidarė Vilkienės duris
ir pamatė tenai ant lovos uždarbis —
Vilkienę jau be žado. Jis Dailydės gauna po 2 rub. 
tuojau gazą užsuko ir pa- Atstot nuo darbo negalima, 
šaukė Vilką. Jiedu išnešė pristojęs turi dirbt iki pa- 
moterį ant atviro oro ir ji ’ 
atsigaivino.

Kriaučius apie tai išgir
dęs apsiverkė. Moteris pri
žadėjo pasitaisyti ir vyras 
sutiko priimti ją atgal. Bet 
jis turės ją gerai saugot nuo 
kriaučiaus, nes tas vis dar 
suka apie saliuną. Vilkas 
ketina parduot savo biznį ir 
išvažiuoti kitur. Jis sako 
nutaręs paleisti geriau biz
nį, negu laukti, kol pairs šei. 
myna. Jis darysiąs viską, 
kad palaikius ją ant tiesaus 
kelio. Ji turi gražų namą, 
puikų vyrą ir dailią 4 metų 
dukrelę, bet kriaučius bran
gesnis už viską. Velnias to 
nepadarytų, ką kartais tū
los moteris padaro.

”Scrantonian Sunday.”

svarbią rolę. Didesnė dalis' 
bankų ir apdraudos kompa
nijų direktorių yra vokie

čiai. Fabrikantai daugiau
sia vokiečiai. Direktoriai, 
perdėtiniai, užveizdos, mei
strai ir amatninkai dau- Į 
giausia vis vokiečiai. Uni-: 
versitetų profesoriai, inži
nieriai, daktarai ir advoka
tai daugiausia vis vokiečiai. 
Net valdžios instruktoriai, 
generolai, gubernatoriai ir 
policmeisteriai vokiečiai.' 
Caras net pačios negalėjo 
rasti tarp savo tautiečių 
"tikrųjų rusų," apsivedė su 
vokiete- Ištrėmus dabar vi
sus tuos vokiečius, turėtų 
pairti visa rusų valstybė.

I

Laiškas iš Lietuvos.
Jėznas, Trakų pav.
"Ant Nemuno ties Prie

nais, Ribickiene ir Darsu- 
niškiais statoma skubiai 
nauji tiltai. Dieną ir naktį, 
apsimainydami, dirba šim
tai darbininkų. Mažiausis 

1 rub. dienai.

•

Lietuvos Žinios.
Karės grobis.

I Vilnių atgabenta iš Prū
sų Lietuvos mašinų ir žemės 
ūkio įrankių už 100 tūkstan
čių rublių. Tie įrankiai įvai
riausi, pradedant lokomobi- 
liais ir baigiant plūgais. 
Dauguma jų reikalauja ' pa
taisymo. Laukiama ir dau
giau tų mašinų atvežant.

Visos jos tuo tarpu esą gu
bernijos agronomo globoje. 
Greitu laiku Peterburge bu
siąs tam tikras pasitarimas, 
iš kur gauti piningų joms_. i

pataisyti ir kaip jas paskui 
išskirstyti nuken tėjusiems
nuo kares gyventojams.

ĖJO 80 VARSTŲ 
DEGTINĖS.

Viename Lietuvos laikra
ščių randam iš Daugų, Tra
kų apskr., Vilniaus guber
nijos, šitokią žinią:

Čia kažin kas paleido 
gandą, kad tą ir tą dieną bu
siąs atidarytas monopolis. 
Kaip ištroškę musų žmonės 
degtinės, parodo tai, kad su-' 
sirinko dideliausi būriai. 
Buvo tokių, kurie atėjo net 
už 80 varstų, ir kaip liūdni 
buvo žmonėliai, kuomet rei
kėjo grįžti be nieko.

UŽGINČIJA AUSTRIJOS 
PRANEŠIMĄ.

Austrijos valdžia buvo 
paskelbus, buk pastaromis 
dienomis austrai paėmė 29 
tūkstančius rusų nelaisvėn. 
Rusų generalis štabas šitą 
Austrijos pranešimą dabar 
užginčija.

Kaipo pavyzdį, rusų gene
ralis štabas nurodo į austrų 
pasigyrimą, buk traukian- 
ties rusams iš Bukovinos 
austrai paėmė 12,000 rusų 
nelaisvėn. šita skaitlinė, 
sako rusų štabas, yra daug 
didesnė, negu išviso rusų te
nai buvo, šitam fronte ru
sai neteko tik 7 oficierių ir

1000 kareivių. Bet ir nėra 
austrų nelaisvėn paimtų. 
Prie to 1000 priguli užmuš- 
ti, sužeisti ir prapuolę.____

Į ‘ Keleivio” skaitytojus.
Gerbiamieji:— Kurių pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
krasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa- 
kalbint užsirašyti "Keleivį” 
kaipo tikrai darbininkišką 
laikraštį, kuris prie kiek
vienos progos šventai gina 

i darbininkų reikalus.
Mainydami adresą būti

nai turit priduoti SENĄJĮ 
ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima.

Su pagarba,
”KeL” Administradia.Literatūros žinios.

Išėjo nesenai iš spaudos 
“Teatro” leidinys (No. 10 
—12), kuriame išspauzdinta 
V. Feldmano 4 veiksmų vei
kalas “Gyvenimas,” J. Stra
zdo verstas iš lenkų kalbos.

—Baigiama spauzdinti di
desnis Vaišganto veikalas 
“Aukštaičių Vaizdeliai”

—“Vilniaus Kalendorius” 
išleistas “L. U.” redakcijos, 
jau beveik visas išparduotas.

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi* 
sokios ryšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broad way ir 259 D Streets 
SO- BOSTON, MASS.

baigai. Kas turi šeimynos 
— uždirba šimtus. Nuo 
kiekvieno tilto plento linkui 
išpylė kelius; kas turėjo ar
klius ir vežimus taisydami 
kelius gerai uždirbdavo.

”Vilniaus ir Suvalkų gu
bernijų naujokai bus imami 
sausio 15 d- š. m. Naujokai 
kitų metų, bus imami gegu
žės mėnesyje š. m.

”Amerikos lietuvių auko
mis maitina tik tuos lietu
vius, kurie gyvena Vilniaus 
prieglaudose pabėgę iš ka
rės sunaikintų vietų. Tokių 
žmonių Vilniuje tūkstančiai 
yra.

"Pinigus, kurie siunčia 
iš Amerikos savo giminėms 
—musų žmonės gauna.”

Ištrauka iš laiško rašyto 
A. Bieliauskui Į Cambridge, 

: Mass.

i

iii

KAUNO GUB. Naujokų 
šaukimas. Kauno pav. nau
jokai šaukiami bus sekančio
mis dienomis; Jonavoje—28 
d. sausio (1 šauk, sk.) Kau
no miesto naujokai; Kėdai
niuose—vasario 2 šauk, sk.) 
Kėdainių Surviliškio ir Žei
mių valsčiaus; Vilkijoje—13 
sausio (3 šauk, sk.) Vilkijos, 
Seredžiaus, Veliuonos, Rau
dėnų, Eirogalos ir Betyga
los valsčių; Jonavoje—22 
sausio (4 šauk, sk.) Jonavos, 
Rumšiškių, Krasnoselsko, ir 
Aleksandravo valsčių; Kė
dainiuose—9 vasario (5 šauk, 
sk.) Babtų, Josvainio, ir 
Krakės valsčių. Tomis die
nomis turi stoti visi, kuriems 
prieina kareiviamo eilė ir sa
vanoriai.

u
t

i11915 Metams, jau atspauzdintas
A

i
$6

Telpa daug gražių paveikslų, žingeidžių straips
nių ir eilių.

TTTRTJNTYA:
Statistika:

Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji žemės drebėjimai —Že- 
ir jos gyventojai — Kiek lėšuoja karės.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Krikščionių vardai ir jų reikšmė — Nauji Metai (eilės) — Jean 

Leon Jaures (užmuštojo francuzų socijalistų vado paveikslas su trum
pa biografija) — Sapnas (eilės) — Pavasario vakarėlis (eilės) — 
Kaip įspėti oro permainas — Pasakyk! (eilės) — Tarpe džiaugsmo— 
ašaros (eilės) — Inkvizicija (katalikų dvasiškijos teismas, įsteigtas 
popiežių XIII šimtmetyj, sulyg kurio vienuoliai ir kunigai žvėriškai 
kankindavo ir degindavo ant laužų eretikus ir net mokslininkus) —
I paveikslas (popiežiaus inkvizitoriai kankina ant šventoriaus žmo
nes už tai, kad tie nenorėjo pripažint popiežiaus neklaidingumo) —
II paveikslas (katalikų kunigai degina Paryžiuje taip vadinamus 
”heretikus”) — III paveikslas (popiežiaus kareiviai karia protesto- 
nus, kurie atsisakė garbinti popiežių) — IV paveikslas (inkvizicijos 
kankinimo kambarys) — V paveikslas (Meksikos kunigai pasmerkia 
myriop laisvamanę Marę Verasteg’iutę) — Varpininko daina (eilės) 
Liūdni atminimai (eilės) — Ilsėkitės, kanklės! (eilės) — Pavasario 
pradžia (eilės) — Karė (paveikslas, kaip apsvaiginti tautine ir re
ligiška neapykanta Prūsų ir Didžiosios Lietuvos lietuviai žudo 
viens kitų; po paveikslu eilės) — Mikromegasas (Filosofiškoji pasa
ka garsaus francuzų filozofo Voltaire’io) — Ruduo (eilės) — Caras 
duoda lietuviui autonomiją (paveikslas) — Dar kartą... (eilės) — 
Ei, sugauskite stygos... (eilės) — Atminčiai 22 sausio, 1905 m. 
(eilės) — Pamokinimas gaspadinėms kaip gaminti valgius — Įvai
rus naudingi patarimai — Juokai (su karikatūromis).

==== KAINA 25 c, —
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražų kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką i popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:
Keleivis,” 28 Broadiay, So. Boston, Mass.
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Rusija ir vokiečiai ?!
JIE YRA ŽYMUS VEIKĖ

JAI VISAIS ATŽVIL
GIAIS.

JŲ IŠTRĖMIMAS REIKŠ
TŲ PUOLIMĄ RUSIJOS 

KULTŪROS.
Rusija dabar susidūrė su 

sunkiausiu klausimu. Kilus 
karei pasirodė, kad apsigy
venę Rusijoj vokiečiai, nors 
jie seni jau Rusijos pavaldi
niai, yra labai pavojingas 
rusų valstybei elementas. 
Dabar pasirodė, kad daug 
tokių vokiečių apgyvendino į 
Rusijoj pati Vokietijos val
džia su tuo tikslu, kad leng
viau butų galima tą šalį už
kariauti. Vokietijos val
džia duodavo jiems pinigų 
pirkties Rusijos žemes, 
statyties triobas ir t. t. Ir 
tos ūkės buvo įtaisomos 
daugiausia sulyg Vokietijos 
valdžios militariškų planų,

Raudonos Kibirkštis. SUVALKAI. šelpimas. 
Suvalkų gubernijos šelpimo 
komitetas jau yra -išdalinęs 
nukentėjusiems* nuo karės 
pašalpos 50 tūkstančių rub. 
Dabar jis vėl yra gavęs tam 
tikslui iš Varšavos Centrali- 
nio Visuomenės Komiteto. 
Beto iš miestų sąjungos at
siųsta išdalyti pavargėliams 
64 arkliai ir du vagonu šiltų 
drabužių, taipo jau vienas 
vagonas drabužių iš Sziaulių 
Miesto Komiteto.

Mes žinome ką gero pada
ro kapitalistams keturkojai 
mulai, bet už tai jie yra ge
rai penimi ir girdomi, šiltai: 
tvartuose užlaikomi ir kada 
kuris jų suserga, tai tam 
tikri veterinoriai juos dabo
ja, slaugo ir gydo; taip yra 
užlaikomi mulai. Jie dau-! 
giau nieko nežino ir negali 
žinoti, dėlto, kad jie yra mu
lai. Mes žinome, kad kapi
talistai su darbininkais vi
sai kitaip pasielgia. Žmo
gus norėdamas palaikyt sa-į 
vo gyvybę, turi dirbt ilgas 
valandas prie sunkaus dar-i 
bo, kad apturėtų mainais 
maistą, drabužį ir pastogę; 
žodžiu sakant —pats sau 
turi pasirūpint gyvenimą 
(keturkojai gauna gatavą). 

! taip, kad karės metu jos ga!: Žmogus, kada pridirba per- 
lėtų tarnauti kariškiems ti- ■ daug, netenka darbo, 
kslams. Vienas Suvalkų gu- ’ 
bernijos vokiečio dvaras 
esąs įtaisytas kaip tikra 
tvirtovė: sodas apvestas au- 
gštais pylimais, visos trobos 
ir aplinkiniai medžiai stovi 
taip, kaip reikalauja nau
jausi tvirtovių statymo pla
nai. Pirma niekas neatkrei
pė į tai atidos; rusai pamatė 
tatai tik dabar, kada šitą 
dvarą užėmė vokiečių ka- 
riumenė ir sustatė tenai sa
vo armotas. Vokiečio dva
ras pasirodė esąs puikiai 
įtaisyta tvirtovė.

Valstybės taryboj dabar 
inešta sumanvmas, kad vi- 
sus vokiečius ištremti, ne
žiūrint ar jie Rusijos pilie
čiai, ar ne- Atžagareiviške- 
sni ministeriai karštai šitą 
sumanymą remia, bet pa
žangesni priešingi. Jie nu
rodo, kad vokiečių ištrėmi
mas daugiau Rusijai užken
ktų, negu jų tenai buvimas.

Vokiečiai Rusijos valsty-

)

I

"Aš siekiau įrankį, misly- 
damas sau, aš tau parodysiu 
saldžiausi Vincelį. Tuomet 

i pati mane pamatė ir pašoko. 
Ji pasidarė šalta, kaip šmo
tas ledo. Aš sakau: Aha! 
tai mano pati tokį biznį daro 
su ponu kriaučium. Aš puo
liau prie jo, bet jis iššoko 
per langą ir pabėgo. Mano'

jI

---- O7 --------------------, po
draug ir duonos; galų gale 
esti priverstas mirti iš ba
do. (keturkojai ir bedarbės 
laike maistą gauna dykai).

Kapitalizmą galime prily- 
gint prie kelmo: kapitalo 
sa vinto jas yra atsispyręs 
tiktai už kelmo ir jam ne
lengva atsilaikyti. Todėl nė
ra abejonės, kad darbinin
kai būdami tris kart skait- 
lingesni, paverš visas tiesas 
netik savo, bet ir visos žmo
nijos reikalams.

Kad mes turėtume tiek 
krikščionių šiokiomis dieno
mis, kiek mes jų turime 
šventadieniais, tai urnai pa
justume ant žemės rojų.

”Protaš” — tai teisybės 
tėvas.

I

Žmogus neturintis darbo, 
yra paikesnis už turinti. Al
kanas neklausia, kokio vi
rėjo pagaminta.

Adomas Norbutas.

Jurbarkas, Baseinų pav.
Jurbarkas už 10 varstų nuo 
Prūsų sienos, dėlto jam teko 
daugiau ir karės baisumų. 
Čia buvo net mūšiai; šaudėsi 
netik iš šautuvų, bet ir iš ar- 
motų. Szoviniai lėkė svaru
mo dviejų pūdų, išrausdami 
duobes 16 aršinų aplinkio ir 
2 aršinų gilumo.

Plauki nėjo čia ir vokiečių 
garlaiviai, kurie išeidami, 
pamečiojo minas. Jas kar
tais užeina žūklaudami žve
jai. Taip, Skismemunyje kar- 

i tą vienam žvejui užsikabino 
tinklas. Mato jis, — koks tai 
sunkus apvalas rutulys arši
no storumo. Suprato, kad tai 
bomba. Ėmė ją tinklu trau
kti — nė iš vietos. Tada 
užkabinęs virves ir užkabi- 
ręs arklį, ištraukė ją ant 
ant kranto.

Buvo ir toks atsitikimas. 
Koks tai valstietis, žuvį 
gaudydamas pastebėjo mi
ną. Užsigeidė ją išgriebti. 
Užkinkęs arklį, ėmė trauk
ti. Bet mina, matomai už- 
kliuvus už akmenio sprogo, 
ir valstietis su arkliu par
krito ant žemės, žemė su

drebėjo žmogui gi regėjosi, 
kad jis jau numiręs. Bet už 
valandikės atsipeikėjo jis 
ir jo arklys. Kitą kartą, 

:turbut, jis nebenorės tokios 
i piktos žuvies gaudyti.

"Liet, žinios."

ligų apei-

Įp'~ciffi->OCTOw

Graži Dovana
DĖL LABO VISUOMENĖS 
Kny?a sveikatos !•*! naujausio 
mokslo išradimai ir kj reikia daryti ap
sirgęs. taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktaras” parodo, 
kaip nio visokių nelaimių bei 
saugoti.

iifilhldl/////.

TOJE KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pa- taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą kuygQ 
mokina, k-r p vyrus, taip ir moteris, kas būtinai patirsi, ko čia negalima parašyti, 
reika’inga žmoti, visiems, kaip jauniems, taip ir -- ----------------- —
sea.ems. ženct’ems ir nežinotiems.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra !a- 
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai į.-, 
nau j;r.ga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gyventi.

ŠITA KNYGA* "DAKTARAS” aprašo visokiu , - ------- .------------------ -- --------
l.gu vardus, kain jos prasideda, kaip apsireiškia! kokias nors hekarstas ar kreitis prie gydytojo, 
kai p išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima būtinai perskaityti knygą D AKT AR A S
išs;gydyu. Dacg žmonnj išgijo nuo rodos DAKTARO .

TA KNYGA ’’bai plačiai aprašo apie vyru pa- «. ■ . . .. ..
slaptybes bei i gas ir t..ip pat apie moteris te:pa įgadinę p**r jaunystes klaidas ir varginam i v>so- 
daug.‘ kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip uzscne-

SlOJ KNYGOJ “DAKTARAS” dikčiai aprašo. j»«iomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro- 
atidengiant daug paslapčių apie geriausius sma- ’ 
gurnus ženvbiniO gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip

KNYG A "DA KTARA S” yra paveikslais ilius- 
trauota. parodo ir giliausias kūno dalis, išaiški" 
□ a paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems,

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

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijatn# 
skaityti apie nervu, kraujo, inkstų, romatizmo. 
odos, vidurių, nusilpnėjimo, brochitis ir limpan
čias ligas: ta’p-pat apie moterų nesveikumus tr 
kitas visokias ligas, sėklos nubėgimo ir t. t. f

JEI SERGI, tai pirmiau re kaip manai vartoti

D.ivg žmonių išgijo nuo rodos'^DAKTA RO’’.
YPATINGA I serganti, nttsilpėję. sukliurę. p>-

---------- x---------------- ■* - ’-------------- ’------------- ~.

kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užsen^- l—I;-*--- - ’------*----------». X.
d^rOD£L, kad ta knyga dėl labo v svomenės dū
duota, tai kiekvienas apturės ją DOVANAI, ko
ris tik atsių 10 c. stampomis prisiuntimui.

REIKALAUK DAR ŠIANDIEN. iškerpant tfr 
tą apgarsinimą ir adresuok teip:

> PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso
kias ligas gydo. •
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PONO ROCKEFELLERIO 
GERADĖJYSTĖS.

Laike federalės komisijos 
tyrinėjimų p. Rockefelleris 
persistatė tikru aniuolu. 
Jis stato darbininkams baž
nyčias, užlaiko kunigus ir 
net pats sako pamokslus. 
Jam rupi darbininkų laimė 
netik ant žemės, bet ir... po 
žente- Jis pasakė komisijai, 
kad jis labai myli darbinin
kus ir norėtų jiems atiduoti 
savo turtus, jei tik jie mo
kėtų juos valdyti. Jis vis
ką darąs, kas tiktai padary
ti yra galima, kad pageri
nus darbininkų būvį.

Taip tas dievuotas milijo
nierius kalbėjo tyrinėjimo 
komisijai New Yorke. Bet 
komisija, kuri tyrinėjo Co- 
lorados streiką, nepasiten
kino p. Rockefellerio pasa
komis. Ji kreipėsi ir pas 
darbininkus. Ji nuvažiavo 
ir Coloradon pasiteirauti, 
kur buvo šaudomi pono 
Rockefellerio darbininkai. 
Ir štai viską ištyrus 
šita komisija dabar pra
neša. kad tas dievotas ir 
milijonais apsikrovęs ponas 
— ”... nieko nėra padaręs 
savo angliakasių būvio pa
gerinimui. neteisybė, buk 
jis stengėsi Įvesti kasyklose 
geresnes darbo sąlygas: jis 
nenorėjo net klausyti apie 
streiko priežastį, o vietoj 
to skyrė pinigus ant kulių-- 
kų. ginklų ir detektivų už
laikymo. kad 
streikuojančius 
kus pasiduoti.”

Beto ši komisija praneša, 
kad dalis galvažudžių, kurie 
šaudė streikuojančius Ro
ckefellerio angliakasius, bu
vo partraukta iš XX’. Virgi
nijos, kur jie pildė tokias 
pat pareigas: Coloradon at
gabenta net tie patįs kulka- 
svaidžiai. kuriais šaudvta 
W. V ’irginijos angliakasiai.

Colorados valstijos mili
cija tarnavo kapitalistams. 
Ji yra pridarius tokių ne- 
morališkų darbelių, kurių 
spaudoje negalima net ir 
skelbti. Ji areštuodavo 
streikuojančius darbinin
kus ir priešingai Įstaty - 
mams uždarydavo juos ka
lėjimuose be jokio teismo.

Federalė tyrinėjimo ko
misija sykiu pasmerkė ir 
Colorados valstijos valdžią, 
kad ši leido gabenti ginklus 
ir šaudyti nekaltus žmones. 
Negana to. kasvklu savinin- 
kai kontroliavo net rinki
mus. Į valstijos urėdus jie 
statė savo agentus. Į teisė
jus taipgi savo tarnus 
tydavo.

•

priveltus 
darbiniu-

sta-

Iš MEKSIKOS VEJA 
KUNIGUS.

Dvasiškiems "tėveliams” 
Meksikoj prisiėjo riestai. 

{Visų pirmiausia jiems už
drausta išnaudoti žmones. 
Paskui apmokesčiuota jų 
turtai. Dabar gi visai juos 
varo laukan. Kiti, negalė
dami padaryti jokio biznio, 
susiėmę savo "tulšius” pa
tįs kraustosi laukan. šio
mis dienomis 7 tokių pabė
gėlių atvažiavo New Yor- 
kan. Visi jie buvo apiplyšę. 
Jie sako, kad jie yra iš tos 
22 kunigų grupos. kurią Ka- 
ranca išsiuntė i X’era Cruz 
ir iš tenai liepė apleisti Me
ksiką.

Iš viso jų buvę areštuota 
150 kunigų Meksikos mieste 
ir pareikalauta $500,000 
mokesčių. Atsisakius jiems 
tuos pinigus sudėti, valdžia 
liepė išsikraustyt. Tokiu 
budu esą išvyta iš Meksikos 
jau 186 svetimtaučių kuni
gų. kuomet 300 meksikiečių 
kunigėlių sėdi kalėjime. 
Nauja Meksikos valdžia sa
ko. kad kunigai, tai didžiau
si žmonių tamsintojai ir iš
naudotojai. todėl kuo 
čiau nuo jų apsivalysi, 
sveikiau bus valstybei.

Stebėtina, kodėl jie 
prašo Dievo pagalbos! 
jie visuomet tvirtina, 
reikia tik melstis, 
viską duos.

KAS SĄVAITE SIUNČIA 
ANGLIJAI 3,500,000 

PATRONŲ-
Amerikos ginklų ir šau- 

jamos medegos fabrikantai, 
negalėdami pasidalyti gau
namais iš Europos užsaky
mais, susipyko ir pradėjo 
traukti vienas kitą i teismą. 
Taip New Yorko firma 
Flint & Co. apskundė dvi 
New Haveno firmas. Lai
ke tos bylos išsiaiškino, kad 
Remingtono ir Wincheste- 
rio kompanijos kas savaitė 
išsiunčia Anglijai po 3,500,- 
000 patronų vokiečiams šau
dyt.

Vadinas, Amerika neut- 
ralė šalis.

Prakalbos.
Praėjusį nedėldienį buvo 

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
draugijos prakalbos. Žmo
nių prisirinko labai daug. 
Kalbėjo S. Michelsonas ir 
dainavo "Birutės Kanklių” 
choras. Prie draugijos pri
sirašė 46 nauji nariai. Ši 
draugija nesenai susitvėrė, 
o jau turi arti 300 narių.

Už pagarsinimus nei re
dakcija, nei administracija 
neatsako. Skaitytojai patįs 
turite save daboti ir jokiems 
daug žadamiems, už maža 
pinigų, apgarsinimams neti
kėti ir pinigų nesiųsti ne
persitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie 
skelbimai esti tik pigi apga
vystė ir iš negudrių žmonių 
pinigų viliojimas.

"Keleivio" Administracija.

KNYGOS
-KELEIVIO” SPAUDOS

grei-
tuo

ne
Juk 
kad 

o Dievas

LIETUVIAI ATSIŽYMĖ
JO TARPTAUTIŠKAM 

VAKARE.
So. Omaha. Neb.— XX’ash-

ingtono gimimo dienoje 
Y. M. C. A. draugija Įtaisė 
čia tarptautišką vakarą at
eiviams. X’akare dalyvavo 
Įvairios tautos. Kurios tau
tos žmonių prisirinko dau
giau. tiem buvo paskirta do
vana — vėliava. Ir tą dova
ną laimėjo lietuviai, nes pa
sirodė. kad lietuvių prisirin
ko daugiausia. Antrą vie
tą po lietuvių užėmė italai ir 
graikai, o trečią — švedai. 
Kada iššaukta vardas "au
strai.” prie durų kas tai at
siliepė: "Jie visi ant ka
rės." Publika pasileido juo
kais. Ir ištikrujų, svetainėj 
nebuvo nė vieno austro.

Apie tai praneša vietos 
anglų laikraštis, kurio iš
karpą prisiuntė p. J. Baza- 
ras.

BEDARBIS METĖSI 
TRAUKINIU.

XXTakefielde, netoli 
no, ant geležinkelio 
metėsi po trauldniu 
nis žmogus, 
nai žmonės tečiaus suspėjo 
jį sulaikyti. Išgelbėtas nuo 
mirties jis su ašaromis pa-' 
šakojo, kad jis atvažiavo 
čionai iš Haverhillio darbo 
jieškot ir turėjo kišeniųje 
$50. Tai buvo visas jo tur
tas. Bet jieškant darbo jį 
užpuolė plėšikai, iškrėtė ki- 
šenius ir atėmė visus pini
gus. Neturėdamas pinigų 
parvažiuot namo, jis atsisė
do traukinin be tikieto, bet 
konduktorius jį išmetė lau
kan. Iš to nusiminimo jis 
metėsi po gervežio ratais ir 
norėjo, kad jį suvažinėtų. 
Jis vadinasi Louis Dodier, 
53 metų amžiaus, Haverhil- 
lyje turi moterį ir 11 vaikų.

Bosto- 
stoties 
apyse- 

Buvusieji te-

TRAUKIA TEISMAN 21
GELŽKELIO DIREK

TORIŲ-
Federalė valdžia patrau

kė atsakomybėn 21 New 
Haveno ir Hartfordo gele
žinkelio direktorių už per
žengimą prieštrustinio Įs
tatymo.

POLICMONAS NUŠOVĖ 
POLICMONĄ?

Jersey City, N. J.— šio
mis dienomis atrasta prie 
stulpo nušautas poliemonas 
Hill. Į ji buvo suvaryta 5 
kulipkos. Tuoj buvo areš
tuotas poliemonas Cas’n. 
Detektivai sako, jiedu buvo 
susipykę.

RADO PRIGĖRUSI 
ŽMOGŲ

Haverhill. Mass.
toj pėtnyčioj Merrimac upėj 
čia atrasta prigėręs vietos 
biznierius, XV. A. Perrv. Jis 
plaukiojo paviršium, veidu 
žemyn. Spėjama, kad jis 
pats nusiskandino.

Plėšimai.
Užpuolimų ir plėšimų Bo-! 

stone kas diena darosi vis 
daugiau. Pereitoj sąvaitėj 
vagis įsilaužė į McDonaldo 
namus, po No. 35 Preble st., i 
So. 
bu, 
Tą 
st., 
tas 
niekad nemato.

Bostone, ant trečių lu- 
ir išvogė daug daiktų, 
pati vakarą ant Athens 
po No. 225. išlaužta ki- 
namas. Vagių policija

I 
i

J. MATHUS 
Geriausias Lietuvi* 

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

J. MATHUS
342 Broadvay. So. Boston. Mass

LIETUVIŠKA MUZIKOS
KONSERVATORIJA

Perei

Nežinomas žmogus suvaži
nėtas.

Sausio mėnesyje š. m. bu
vo suvažinėtas ant geležin
kelio, netoli So. Bostono, ne
žinomas žmogus. Ligonbu- 
tyje jis buvo užrašytas  ̂var
du John Strancki. 
pavardę gali būt lenkas ar- SrdešTmulekcS^ 
ba lietuvis, 
plika kakta.

Mokslas Muzikos prasidėjo
26 d. Sausio, 1915.

Bus mokinama: dainavimo, teori
jos muzikos, kompozičijos, piano, 
smuikos, čellos ir kitų muzikos in
strumentų.

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

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

Vyras diktas, 
Mirė ligonbu- 

tyj 21 sausio. Žinantieji a- 
pie jį turėtų pasiteiraut.

• 395
Adresas:
BROADYVAY, SO. BOSTON. 

Room No. 1.
Direktorius M. Petrauskas.

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa
saulyje .įvairius nuotikius, tai per
skaityk šitų knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai.............20e

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

nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 

mams lietuvių praeities ...... 25«

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti........................... 75c
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

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

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

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

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

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

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie- 
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la- t 
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko i 
reikalauja norint gaut pilietystės 
nopieras .......................................... 15<

i

I

Amžinos dainos. Yra tai geriausiu 

Jovaro dainų rinkinys. Ant gražio* 

popieros ir graži sDauda.............l*e

Anarchizmas. Pagal Proudono mok

slo parašė d-ras Elzbaeher, Tarti 
Briedžių Ka.-aiiukas .................... l*e

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 

filozofų daleidimai apie musų že

mės išveizdą. Su paveikslais. . . 10c

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 .... lOe

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 

Daugiau juokų negu saliune alaus. 

Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu

sipirk tų knygų ............................ 25e

Alkoholis ir kudikiaL Kas yra arba 

tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 

turėtų perskaityti šitų knygutę.- lOe

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 

stais. Knygelėj atspauzdįita visas 

tardir.ėjimas kaip vienos taip ir ki- 

tes pusės, todėl bešališkai parodo 

ant kiek išauklėtas pas mus žiau

rumas. Naudinga perskaityt lygiai 

katalikui kaip ir socijalistui. Su pa

veikslais.............................................. 25e
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Lengvas būdas išmokt angliškai 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai. kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku

ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 

žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 

daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 

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

M. ANDRIUŠIUTĖ
"Teismas už paršą,” "Vi

duje klebonijos” ir "Kapita
listas ir šmėkla,” šitie visi 
tris iki ašarų juokingi vei
kalai bus lošiami nedėlioj, 
kovo 14 d., socijalistų 
tainėj, 376 Broadway. 
Brightono kuopos 
Dainuos "Birutės 
choras ir kitokių 
bus visa krūva, 
pradžia 7:30 vai.

I 
i

MOTERIS PRALAIMĖJO 
TENASE.

Texas valstijos legislatu- 
roj buvo Įnešta rezoliucija, 
kad prie konstitucijos pri
dėti pataisymą, suteikiantį 
moterims balsavimo teises. 
Rezoliucija likos atmesta 
90 balsais prieš 32.

"KELEIVIO" LEIDĖ- 
JAMS.

Gerbiamieji draugai:—
Pasitaikė būti vasario 20 

d. Brooklyne ir girdėti L. 
Grikšto prakalbas.

Visas vakaras jo buvo pa
švęstas iškeikimui kuobiau- 
riausiais žodžiais (jų aš čia 
neminėsiu) visų socijalistų 
ir jų laikraščiu, o ypatingai 
"Keleirio,” "Laisvės” ir 
"Kovos." taipgi ir jų leidėjų.

Kadangi "Keleivyje” ma
čiau tų prakalbų apgarsini
mą ir girdėjau, kaip L. G. 
už tai "Keleiviui” atsilygi
no. tad būdamas vienos idė
jos draugu, išreiškiu savo 
nuomonę, kad jeigu L. G. 
visur taip Į socijalistus pur
vais drapsto. tad socijalistų 
laikraščiuose neturėtų ras- 
ties vietos tokių prakalbų 
skelbimams.

E. J. Duobėnas.
Rea. prierašas. Mes ir vi

si sociialistai senai žino, kad 
L- Grikšto galvoje nėra sme
genų. o jos tuštumoje gieda 
gaidukai. Protaujanti pu
blika jo pliauškimų apie so
cijalistus nepaiso. Prakal
bas garsinome tik dėlto, kad 
buvo minima, jog tai bus 
darbo žmonių prakalbos, 
kur kalbės Įvairus kalbėto- 

I jai.____________

I

SU REVOLVERIU "NU
SIPIRKO" ČEX ERY. 

KUS.
XVorcester, Mass.— Į Juo

zo Porterio čeverykų krau
tuvę. ant Southbridge gat
vės. inėjo žmogus ir pasi- 
mieravęs naujus čeverykus 
paklausė, ar krautuvininkas

i galės išmainyt penkinę. 
Porteris pažiurėjo Į savo 

1 stalčių ir kada atsigrįžo pa- 
' sakyti, kad gali, pamatė 
prieš save atkištą revolverį. 
"Kostumeris” liepė jam ty
lėti ir taip vis revolveriu į jį 
taikydamas atbulas išėjo iš 
krautuvės su naujais čeve- 
rykais-

CHICAGOS BANKAI 
BANKRUTIJA.

Chicagos "bankierių" or
ganai, kaip va "Lietuva,” 

i "Ka-kas,” šaukia visa gerk- 
i le, kad subankrutijo socija- 
listo Kaičio bankas. "Nau
jienos” gi praneša, kad ta 
pačia diena Chicagoj suban
krutijo da vienas privatinis' 
bankas, kokio tai Abelio, bet ■ 
musų tautininkų laikraščiai 
apie šitą nieko nerašo, nes 

i šitas buvo ne socijalisto, i 
bet tautininko bankas.

BEKERIO REIKALAVI
MAS ATMESTAS.

Kaip buvome jau rašę,, 
buvęs New Yorko policijos j 

ilieutenantas Bekeris reika- 
i lavo, kad jo byla butų per
žiūrėta trečiu kartu. Vy- 
riausis teismas tą reikalavi
mą atmetė. Taigi Bekeriui i 
turbut prisieis atsisėsti ele-i 
ktriškon kėdėn.

sve-
Loš 

nariai. 
Kanklių” 
Įvairybių 
Koncerto 
vakare.

£
Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta C-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ...................................... - 10e
Reikaiaudami knygų kreipkitės 

šitokiu adresu:
”K ELEIVIS”

28 BROADVVAY. S. BOSTON, MASS

V

"Birutės Kanklių” choro 
dainininkai susirinkit kovo 
11, 8 vai. vakare socijalistų 
svetainėn. Svarbių reikalų 
prisirinko apkalbėjimui.

N. Jonuška, pirm.

I

TT I 17 I p I T dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
V A l\ A ii H I vakarų, jeigu tenai nėra i numini Džian Bjįmbos?

Pirma svk So. Bostone, «■
kovo 14 d., socijalistų sve
tainėje. 2 vai. po pietų, sa
kys prakalbą drg. Julius Mi
ckevičius. iš Chicagos.

MOTERIŠKU KLBį sibVĖ-JA.
Siuva Visokius Rubus pagal 
naujausias madas, Smagiai,

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naują vietą ii 

siuvu tik vien moterims rubus, todėl 
visame yra parankiau ir smagiau už
eit. Naujas adresas:
217a D St-, So. Boston. Mass.

Ant kampo 4th st.

| LEIDES IR VYRAI-KYP KVAIT!

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 knvgos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

B

Kivirčai tarpe rubsiuvių.
Tarp lietuvių rubsiuvių 

kilo kivirčai. Tūlas laikas 
atgal darbininkai nesusitai
kė su Talboto firmos kont- 
raktoriais ir prasidėjo strei
kas. Laike to streiko tūli 
susitvėrė korporaciją (ar 
ko-operaciją) ir pradėjo 
dirbti tos pat Talboto fir
mos darbus. Pasilikę ant 
streiko rubsiuviai dabar

• kaltina tą bendrovę strei- 
■ ko laužyme. Pasirodė, 
kad du tos bendrovės 
nariai priguli ir prie L. 
S. S. 60-tos kuopos. Todėl 
pereitą nedėldienį 60-tos 
kuopos susirinkime buvo 
svarstoma, ką su tais na
riais daryt. Nutarta iš
braukti iš kuopos narių j 
skaičiaus.

Lietuviai, saugokitės! Iš 
subatos į nedėldienį plėšikai 
Įsilaužė ant Merrimac gat
vės ginklų krautuvėn ir pa
siėmė visus revolverius. Pa
skui iš tos krautuvės išpjo
vė sieną kiton krautuvėn. iš 
anos trečion ir ketvirtom 
Visos keturios išplėštos. Po-' 
licija tikisi kad dabar bus 
daug užpuolimų, nes plėši-i 
kai gerai apsiginklavo, gin
klų krautuvę išplėšę.

Balandžio 24 d. Camb- 
ridge’iaus "Laisvės” choras 
rengia Cyprus Hali svetai
nėje šokius; draugijų ir 
kuopų melstume tą dieną 
nieko nesurengti.

"Laisvės” choras.

a
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VALEIKAJ

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

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

Žieminis kosulys, 
kuris kartais jokiam gydymui nepa
siduoda. arba jei toksai kosulys pa
eina iš neprisidabojimo — gali būti 
greitai ir pasekmingai palengvinta ir 
netrukus toks ligonis atgaus sveika
tą, jeigu ims vartoti

Severa’s 
Balsam 
for Lungs

(Severos Plaučiu Balsamą). daugely
je atsitikimuose šioji gyduole parodė 
savo raminančią įtekmę, kaip štai 
matome iš sekančio laiško:

“Mano dukterį labai kankino kosulys nuo 
pat pradžios žiemos. Apturėjome Severos 
Plaučių Balsamą ir pirm suvartojimo dviejų 
bor.kučių. tasai kosulys visiškai išnyko. Pas 
mus namieje visuomet randasi Severos Prepa
ratai. kaip tai: Severos Reguliatorus, Severos 
Gyvasties Balsamas, Severos Nervotonas. Se
veros Skilvinis Bitteris. Severos Pigulkos 
Kepenų ir Severos Gothardiškas Aliejus, 
šitie visi vaistai labai gerai veika. ” 

Josephine Ratajczak,
24 E. Stanton St., Hudson,

nuo 
nes

Pa.

W. F. SEVERĄ CO.,

□ 
ffi

kosulio,
orinių triubelių 

užkimimo ir 
pamėginkite Se-

Nuo
kokliužio, 
uždegimo, 
smaugulio
veros Plaučiu Balsamą.

Kaštuoja 25 ir 50 centą.

Jei turi šaltį,
tai neužmiršk pamėginti 
Severa s Cold and GripTa- 
blets (Severos Plotkelius 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

Pavasariniai išbėrimai
arba kitokios niežtančios 
odinės ligos palengvinama 
ir pasekmingai gydoma su 
Severa’s Skin Ointment 
(Severos Odine Mosčią.)

Kaštuoja 50 centų.

Severos preparatai 
parsiduoda kiekvienoje ap- 
tekoje Būtinai reikalau
kite Severos. Jei negalite 
jų gauti, tai rašykite pas

I

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

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

rčlg ir įdėti į gromaia. Adresuokite taip:' <2

“KELEIVIS”
28 Broadvvay, So. Boston, flfiass. j

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.
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