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Vokiečiai iš Lietuvos jau išvaryti. Przemyslo tvirtove rusams pasidavė.
Vokiečiai nuvaryti nuo Nemuno 20 mylių; Rusai Įsiveržė jau 12 mylių į Prusus, paėmė Klaipėdą ir traukia ant Tilžės. 

Przemyslio tvitovė po 7 menesių apgulimo pasidavė rusams, 9 generolai, apie 300 oficierių ir SO tūkstančių kareivių paimta 
nelaisvėn. Dardaneliuose žuvo 3 laivai. Vokietijos parlamente triukšmas socijalistai užtaria Lietuvą ir Lenkiją.

Iš kares lauko • | austrai metė ginklus.
--------  ! Rusai paėmė nelaisvėn 

RUSAI VĖL ĮSIVERŽĖ Į visą garizoną: 9 generolus, 
PRUSUS. ^00 oficierių ir 50,000 ka-

i reivių.
j Dabar rusams liko atvi
ras kelias į Krakovą, o iš 
tenai į Sileziją, kuri yra va
dinama "vartais į Beryną.”

šyt į laikraščius straipsnius 
ir viešose susirinkimuose ; 
kalbėt, nes jis labai kriti
kuoja valdžią ir agituoja 
prieš karę.

Pereitoj sąvaitėj rusai vėl 
įsiveržė į Prusus ir vėl grą- 
sina Karaliaučiui. Viena jų 
armija perėjo rubežių prie 
pat Baltijos juros ir užėmė 
Prūsų miestą Klaipėdą, ku
rį vokiečiai vadina Memeliu.

Kita rusų armija įsiveržė 
kaizerio žemėn ties Taura
ge, kur vokiečiai smarkiai 
priešinosi ir buvo karštas 
mūšy s. Tečiau rusai vokie
čius čionai sumušė ir dabar 
traukia jau ant Tilžės, ku
rią jie buvo jau du kart už
ėmę.

Telegramos sako, 
šiaurinė Lenkija tokiu bu- 
du likos vėl nuo 1 
apvalyta. "Šiaurine Lenki
ja” telegramose paprastai 
vadinama Suvalkų guberni- bet Klaipėda rusų rankase. 
ją, taigi tas reikštų, kad iš Vėliausios žinios sako, kad 
Lietuvos vokiečiai jau išva- rusai nori da paimti ir tą 
ryti. Nemuno paupiu pe- vokiečių kariumenę, kuri 

iš Klaipėdos.

i

VOKIEČIAI NUVARYTI 
NUO NEMUNO 20 

MYLIŲ.
Iš Petrogrado 22 kovo 

oficijaliai pranešama, kad 
į dvi dieni rusai nugrūdo 
vokiečius nuo Nemuno 20 
mylių atgal į Prusus. Visu 
pločiu nuo Suvalkų iki Gar
dino Lietuva jau paliuosuo-

kad ta nuo ^puolikų.
i ----------------

i

vokiečių RUSAI PAĖMĖ KLAIPĖ
DĄ.

Kaip vokiečiai nesakytų,

reitoj sąvaitėj buvo smar- pasitraukė
kųs mūšiai ir rusai, matyt, Keli rusų pulkai jau skubi- 
vokiečius iš Lietuvos išstu-—* ----------------------- -  *
mė.
ję ir į Prusus įsiveržti. Vie
noj telegramoj aiškiai pasa
kyt, kad vokiečiai išvaryti 
jau ir iš Pilviškių, kur jie 
buvo geriausia įsitaisę ir iš
stovėjo su viršum mėnesį 
laiko.

Įsiveržę į Prusus rusai 
randasi tik 70 varstų nuo 
Karaliaučiaus tvirtovės.

naši tiems vokiečiams už a- 
Kitaip jie nebūtų gale- kių ir gali būt, kad juos su

gaus.

Triukšmas Vokietijos 
Parlamente.

Socijalistai atstovai užtaria 
Lietuvą ir Lenkiją.

Londonan telegrafuoja
ma, kad 20 kovo vokiečių 
parliamente buvo didelis 
triukšmas. Socijalistai pra
dėjo aštriai kritikuoti savo 
valdžią, kuri stengiasi pa
vergti silpnesnes tautas, 
kaip antai Belgiją, Alzaci- 

; jos francuzus ir t. t. 
Tautininkai šoko valdžią 

; ginti ir pasidarė liarmas. 
:Kada pirmininkas triukšmą 
i sustabdė, socijalistas Lede- 
bour tęsė savo kalbą toliaus: 
"Aš pripažįstu, kad musų 
armija ir jos vadovai šau
niai kovoja už Vokietiją, bet 
politikos dalykuose musų 
militarė valdžia elgiasi neti
kusiai. Aš baisiai pasipikti
nau. kada pamačiau musų 
kariumenės vyriausybės 
pranešimą, jog už kiekvieną 
rusų sudegintą kaimą Prū
suose, vokiečiai sudegins 3 

į kaimus Rusijoj. Juk tai ne 
Rusijos valdžiai bus skriau-

t

Iš

RUSAI TRAUKIA JAU 
ANT TILŽĖS.

Įsiveržusi į Prusus ties
Taurage rusų armija dabar da, bet Lietuvos ir Lenkijos 
žengia link Tilžės. Rusai kaimiečiams. O kuomi tie 
čia tikisi vienu šuviu nušau- žmonės mums prasikalto?”

jti du zuikiu: ir Tilžę paimti, ; ”Tai biaurus barbariz- 
’ir atkirsti kelią buvusiam‘mas!” sušuko d-ras Lieb-• — 1 • • 1 • ' O 1 ■ 1*1Klaipėdos garizonui, 
bėga iš tenai Tilžės link.IŠVARĖ VOKIEČIUS 

PILVIŠKIŲ.
Iš Petrogrado praneša

ma, kad po kelių dienų mū
šio prie Nemuno vokiečiai 
buvo apgalėti ir nuvaryti 
atgal link Prūsų rubežiaus. 
Rusai išvarė priešą ir iš Pil
viškių. Skaitytojai turbut 
atsimena, kad Pilviškius vo
kiečių kavalerija užėmė a- 
pie 10 vasario ir išardė tenai 
geležinkelio tiltą, atkirsda
ma tokiu budu rusams kelią r______ ,
nuo Mozurijos ežerų. Tą sudegintą kaimą ar dvarą 
pačią naktį vokiečiai tuomet į Prūsuose, vokiečių kariu- 
paėmė prie Pilviškių 10,000 j menė sudegins 3 kaimus ar 
bėgančių rusų ir 70 vežamų 
jų virtuvių. Nuo to laiko 
ikišiolei Pilviškiai (Suvalkų 
gub.) buvo vis vokiečių ran
kose.

PRZEMYSLIO TVIRTO
VĖ PASIDAVĖ.

Drūčiausia austrų tvirto
vė Galicijoj jau puolė. Po 7 
mėnesių apgulimo, 22 kovo 
ji rusams pasidavė. Prieš 
pasidu ošiant austrai bandė 
da paskutinį syki prasilauž
ti per rusų eiles, bet nepa
vyko ; po dviejų dienų smar
kaus mūšio jie buvo atmuš
ti su baisiais nuostoliais. 
Matydami, kad prasimušti 
jau nėra vilties, o laikytis 
toliau negalima, nes pasi-

gyvuliai atimti, javai atimti, 
rugiai likos neįsėti ir pava
sariui atėjus nebus kuo lau
kų išdirbti. Negalės žmo
nės įsėt ir vasarojaus. Prie 
to da vasarai atėjus ir o- 
rams atšilus galima tikėtis 
baisių ligų. Taigi didžiau- . 
sis vargas prasidės ateinan
čiais metais. Todėl aišku, 
kad šiomis aukomis, kiek iki 
šiol sudėjo amerikiečiai, da 
labai mažai bus galima su
šelpti. Aukų reikės da daug 
daugiau.

CARAS ŠAUKIA Iš AME
RIKOS SAVO AT

SARGINIUS.
Generalis Rusijos konsu- 

lis Bogojavlenskis paskelbė 
užpereitoj sąvaitėj, kad visi 
Rusijos atsarginiai (rezer
vistai), kurie gyvena Wa- 
shingtono, Oregono, Idaho, 
Wvomingo, Montanos vals
tijose ir Alaskoje, turi grįž- ’ 
ti atgal Rusijon ir stoti ka- 
riumenėn. Sakoma, kad to
se valstijose gyvena 25,000 
Rusijos atsarginių. Jie tu
ri atsišaukti iki 30 balan
džio, vėliau busią baudžia
mi. Atsišaukti reikią į 
Seattle, Wash., kur gyvena 
minėtasai rusų konsulis. Iš 
Seattle atsarginiai bus siun
čiami į Vladivostoką, o iš 
tenai Sibiro geležinkeliu į 
Rusiją.

Kvaili butų žmonės, jeigu 
jie važiuotų. Prievarta Ru
sijos valdžia paimti iš Ame
rikos nieko negali ir jokios 
bausmės čia nereikia bijotis.

KARĖ TIK DABAR 
PRASIDEDA.

Anglija sako, kad tikroji 
karė tik dabar prasideda. 
Skaitytojai atsimena, kad ir 
pereitą rudenį Anglija tą 
patį sakė: tikroji karė pra
sidės tik pavasaryje. Angli
ja tuomet sakėsi pastaty- 
sianti iki gegužės mėnesiui 
2 milijonu kareivių armiją. 
Ir kaip žinios skelbia, mili
joną kareivių Francuzijon 
Anglija jau pasiuntė ir tuo
jaus siųs kitą milijoną. Kas 
savaitė dabar iš Anglijos 
siunčiama Francuzijon vis 
po 100,000 kareivių.

Pereitoj sąvaitėj rašėm, 
kad anglai smarkiai sumušė 
vokiečius šiaurinėj Francu- 
zijoj, ties Nueve Chapelle, 
kur krito 
Dabar gi pranešama, kad 1 • - »-» ■— - suskaičius 
ir sužeistus, kuriuos vokie
čiai paliko ant karės lauko, 
jų nuostoliai pasirodė daug 
didesni. Užmuštų ir sužei
stų vokiečių priskaityta 
17,000.

Dabar vėl ateina žinių, 
kad anglų armija sumušė 
vokiečius ties St. Eloi ir pa
ėmė tą miestą.

Neužilgo prasidėsiąs a- 
belnas užpuolimas ant vo- 

"Tėvy- kiečių, kuris turėsiąs galop 
redaktoriaus p. Rač- nuspręsti, kas turi laimėti 

kausko adresu atėjo iš Lie- šitą karę, 
tuvos francuzų kalba teleg
rama, kad lietuvių globos 
draugija, kuri šelpia pate-: 
1 ' ’ ’ ’ > vien
taučius iš Mažosios Lietu
vos, reikalauja pinigų. Sa
ko, siųskit pinigus kaip ga
lima daugiau, nes žmonės 
kenčia badą.

i Po telegrama pasirašo: 
Bortkevičienė, Jonas Vilei-

1 šis ir Landsbergienė.

10,000 vokiečių.

I

1,500 ŽYDŲ ŠEIMYNŲ 
Prieš AUSTRŲ KA

NUOLES.
Austrų valdžia praneša, 

kad rusai surinko Lenkijoj 
1 1,500 benamių žydų šeimy

nų ir norėjo tą nelaimingą 
’ minią išsiųsti prieš fortifi- 

kuotas austrų eiles. Prane- 
• Šimas sako:

"Ties Nadvorna, Galicijoj, 
prieš fortifikuotas musų po- 

; zicijas atėjo su baltu vėliu- 
ku rusų oficierius ir prane
šė šitokį dalyką: ’Sulyg ru- 

įsų armijos vado įsakymo, 
■rytoj išryto pro jūsų eiles 
bus siunčiama apie 1,500 žy
dų šeimynų, kurios šiandien 
yra susirinkusios apie Na- 
mioną ir Tysniečanus. Ka
dangi žydai labai bijosi, kad 
jus į juos nešaudytumėt, tai 
aš noriu nuo jūsų užtikrini
mo, kad jus juos praleisite.’

"Šitokiu negirdėto gyvu
liškumo budu rusai matyt 
norėjo stumdami pirma sa
vęs nelaimingus žydus pri
siartinti prie austrų pozici
jų. Tą jų begėdišką planą 
austrų vyriausybė tuojaus 
suprato ir rusų oficieriui 
buvo atsakyta, kad per aus
trų eiles niekas negali pra
eiti. Jei rusai stumia pirm 
savęs žydus, kaipo priedan- 

I gą, austrai į juos šaudys.”
Šitą rusų planą Austrijos 

valdžia vadina "didžiausiu 
barbarizmu.” Bet kažin, ar 
šita pasaka nebus tik austrų 
valdžios išmislyta.

Photos by American Presą Aasociation.

Viršutinė paveikslėlio dalis parodo turkų fortą 
Dardaneliuose. Įsitėmykit tenai didžiulę armotą, žmonės 
šalia jos išrodo taipkaip skruzdėlės. Šitokios armotos 
Dardanelių pakraščiais. Jos yra nulietos Vokietijoj. 
Apačioje parodytas francuzų šarvuotis “Bouvet,” kuris 
pereitą ketvergą žuvo Dardaneliuose nuo turkų minos 

su 600 šimtais kareivių.

visus užmuštus

kuris. knechtas, kitas socijalistų 
‘ atstovas.

Tautininkai vėl pakėlė ri
ksmą: ”Tai įžeidimas musų 
valdžios!” "Mes negalim lei
sti čionai atakuoti savo ša- 

Kilo 
_____________ ______ nuo 
šios karės pradžios da nebu
vo.______

Kiti socijalistai atakavo 
valdžią už aštrią cenzūrą. 
Drg. Scheidemann pasakė: 
"Vokiečių liaudis yra pasie
kusi jau tokio amžiaus, kad 
cenzūra jai nereikalinga. 
Ji gali ir privalo žinoti visą 
teisybę apie karę.”

RUSAI IšPUSTIJO PRŪ
SŲ LIETUVĄ.

Vokietijos valdžia paskel-|!ies vvriausvbe” ir t.t
■ . j • T v IT*bė, kad sulyg oficijaliai su-:to£s triukšmas, kokio

1

I

rintų žinių, rusai sunaikino 
Prūsų Lietuvoj 80,000 trio- 
bų ir išsivarė tūkstančius 
gyventojų Rusijon. Iš 100 
tūkstančių arklių Prūsų 
Lietuvoje beliko tiktai 6,000.

Toliaus vokiečių valdžia 
paskelbė, kad už kiekvieną

dvarus Lietuvoj ir Lenki
joj.

VOKIETIJOS SOCIJALIS- 
TAI PRIEŠ KARĘ.

Po triukšmingos Vokieti
jos parliamente sesijos, kur 
buvo svarstoma nauja pas
kola karės reikalams, 2 so- 
cijalistai, Liebknecht ir 
Kuehle, balsavo, kad pinigų 
karės reikalams neduot, o 
30 socijalistų prieš pat bal
savimą išėjo iš posėdžio.

LIEBKNECHTUI UŽ
DRAUSTA RAŠYT 

IR KALBĖT.
Londone gauta žinia, kad 

vokiečių valdžia uždraudė 
socijalistui Liebknechtui ra-

TURKAS SUSIPYKO SU 
VOKIEČIU.

Londono ”Daily Mail” ga
vo iš Odesos žinią, kad Tur
kijos karės ministeris Enver 
Bei labai susipyko su vokie
čių generolu Sanders, kuris 
yra vyriausiu turkų kariu- 
menės vadovu. Toj žinioj 
pasakyta, kad Enver Bei lie
pęs vokiečių generolą areš
tuoti. Generolas Goltz, tai
pgi vokietys, stengiasi inci
dentą užglostyt.

VOKITIJA TURI 810,000 
BELAISVIŲ.

Berlynas oficijaliai pra
neša, kad Vokietijoj dabar 
yra 810,000 karės belaisvių, galės kilti maištai.

PILVIŠKIAI, MARIJAM
POLĖ, ŠAKIAI ir AUGUS

TAVAS VOKIEČIŲ 
RANKOSE.

Kas dabar Lietuvoj vieš
patauja, stačiai negalima 
suprasti. Kuomet Petro
gradas giriasi, kad vokie
čiai iš Lietuvos išvaryti ir 
rusai vėl jau įsiveržė i Pru- _ _ _ _
sus, Berlynas praneša, kad kusius nelaisvėn savo 
visi rusų užpuolimai buvo 
atmušti ir priduria, kad Pil
viškiai. Marijampolė, Ša
kiai, Augustavas ir Krasno- 
polis tebėra vokiečių ran
kose.

Vėliausios telegramos iš, 
Berlyno sako, kad rusai jau 
ir iš Klaipėdos išvaryti, ku
rią jie buvo kelias dienas at
gal paėmę.

ČEKAI ATSISAKO EIT 
KARĖN.

Ženevoj, Šveicarijoj, gau
ta žinia, kad 40 čekų parlia- 
mento atstovų buvo pašauk
ti su kitais atsarginiais sto
ti karėn, bet visi jie atsisa
kė klausyti, aiškindami, kad 
jų veikims parliamente yra; 
svarbesnis, negu karė. Žmo-| 
nės juos remia. Jei valdžia 
bandys paimti juos varu,

i

i

Lietuva jau šaukiasi 
aukų.

Šiomis dienomis 
nės”

LIETUVOS ŠELPIMO 
FONDAS SURINKO 

JAU $6,270.01.
Lietuvos šelpimo Fondo 

iždininkas p. K. Šidlauskas 
praneša, kad iki 22 d. kovo 
pas jį įplaukė jau $6,270.01.

Graži tai suma, bet visgi 
ji da labai menka, sulygi
nus su reikalinga Lietuvos 
žmonėms pagalba. Dabar 
jau tūkstančiai Lietuvos

VOKIEČIAI DVASIOJ 
DA NENUPUOLŲ.

Oficijalis Anglijos karės 
apžvalgininkas rašo iš karės 

Jauko, kad neteisybė, buk 
vokiečių kariumenė visiškai 
nupuolusi dvasioje. Vokie
čiai da stipriai laiko savo 
pozicijas Belgijoj ir Francu. 
zijoj ir narsiai kovoja Ru
sijoj. Iki šiol jiems visur da 
sekėsi, kodėl tad jie turėtų 
būti nupuolę dvasioje? Tik 
didelis smūgis užduotas jų 
armijai galėtų nupuldyt jų 
dvasią, o tam reikia daug 
kareivių ir kanuolių.
49,000 TURKŲ BELAIS

VIŲ.
Petrograde paskelbtas 

oficijalės valdžios praneši
mas, kad nuo to laiko, kaip 
Turkija pradėjo karę, iki

Į žmonių neturi ko valgyt, 13 vasario per Piatigorską 
bet didžiausis vargas da pervežta Rusijos gilumon
priešakyje. Žmonių triobos 
sugriautos arba sudegintos,

49,000 paimtų nelaisvėn tur
kų.

ZEPPELINAS UŽMUŠĖ 
7 ŽMONES.

Pačiam vidurnaktyje 19 
kovo į francuzų miestą Ca- 
lais atskrido vokiečių zeppe- 
linas ir pradėjo mėtyt bom
bas, taikydamas jas į gele
žinkelio stotį. Bet stotis li
kos nepalytėta, tik užmušta 

•7 žmonės.
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Balamutas.
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sako
"Ka-

Skaitytojų pastabos.

Tik klausy- 
špitolninkas

Peržvalga.

suo- 
vado- 
važi- 

au-

neveikimo, 
šiur

PANAMOS PARODA.

• •jei 
val-

amžiaus mokslo stebuklų su
tverta mašina, gali išlieti 
500 kibirų vandens.

tai ži- 
sądarbi- 

laikraščiams,

užsimanytų tų 
bedievį ar socija- 
ir primušti, kaip 
yra atsitikę?”

Įstabu, kad "T.,’
įieško

tik per savo susipratimų, per mo
kslų.”
Apie juodašimčių bandy

mą sumaišyt socijalistų var-

DVASIŠKIJA TURI EIT 
SU VALDŽIA.

Ka-kas” savo apžvalgo
se rašo:

"'Svarbus apsireškimas. nes Ita
lijos visa dvasiškija su popiežium 
priešakyj angštai esanti surišta su 
valdžia. Tomis dienomis iš Vati
kano pranešta, kad popiežius išlei
do raštą į visus Italijos kunigus, 
kuriems įsakęs palaikyti valdžios 
pusę, jei ten prasidėtų mobilizaci
ja ir kariniai judėjimai. Kunigai 
turinti eiti ranka rankon su val
džia. Nes jai kunigai butų prie
šingi valdžiai, tai butų labai nepa- 
triotinis darbas.”

O matysit, tas pats "Ka- 
kas” apsisukęs jums pasa
kos, kad katalikų dvasiškija 
yra priešinga karėms ir 
žmonių skerdimui.

Klausykite visi kunigai ir 
'katalikai, kaip jūsų bažny
čios galva, popiežius Bene- 
{diktas XV. yra "neklaidin
gas.” Jis vieną dieną para-

V

IRGI FILOZOFAS.
Ar girdėjote tokią nau

jieną: Chicagos "Ka-kas" 
ėmėsi filozofuoti, kas nu- 
puldo dorą!

Mat, "Tėvynė,” kalbėda
ma apie "lietuviškus juod- 
rankius,” tarp kitko pasa
kė :

"Imkime musų bažnyčias. Dau
gelyje jų sakyklos paverčiama į 
vietas agitacijai prieš pažangesnią
ją sriovę, prieš jos laikraščius. 
Tos srioves žmonės piešiama juo
džiausiomis spalvomis. Klausyto
juose sukeliama pasibjaurėjimas 
tais žmonėmis ir neapykanta jų. 
Ar-gi daug reikia, kad koks tam- 
sunėlis-fanatikas 
neapkenčiamą jo 
listą sumušti ar 
tai ne vienur jau

"Ka-kui" tas nepatiko ir 
jisai ėmėsi aiškint taip, kaip 

•'jis supranta, kodėl tūli žmo
nės lieka užpuolikais ir net 
žmogžudžiais, 
kitės, kaip tas 
rezonuoja:

"Nėra perdaug 
doros be Dievo mokintoja, 
lietuvių nupuolimo priežaščių baž
nyčiose. Bet kad taip nėra, tai 
parodo ir pačios ’T.’ suklupimas. 
Nupeikusi bažnyčias, tuoj užsime
na apie piktadarybę New Britaine. 
Ar tos bjauriausios žmogžudystės 
papildytojai yra bažnyčios auklėti
niai ? Ne. Tai kodėl nenukreipti 
atakų prieš tuos, kurie tame kalti? 
Juk piktadarybės papildytojai yra 
doros be Dievo pasekėjai ir moky
tojai tos ideos. Kam tad stebėtis 
ir peikti tai, kad iš sakyklų ir lai
kraščiuose agituojama prieš tokius 
mokytojus.”

Toliaus jis pripažįsta, kad 
iš sakyklų kartais pasiberia 
netikusių žodžių, bet — 

"...svarbiausia, tai reikėtų liau-1 
tis pirmeiviauti, dorą be Dievo pla- j 
tinti, plėšti iš žmonių tikybą.” 

Vadinas, juodrankius ir 
žmogžudžius gimdo pirmei
viai ir bedieviai. Tikintis ir 
dievobaimingas žmogus į 
žmogžudystės nepapildys. ■ 
Taip išeina sulyg "Ka-ko”' 
nuomonės, tik jis nemoka to 
aiškiai pasakyti.

Argumentuoti su tokiu 
"Ka-ku” butų perdaug že
mas darbas, bet kadangi 
tarp lietuvių yra da taip 
tamsių žmonelių, kurie net 
ir tokiam "Ka-kui" gali pa
tikėti, tai noroms-nenoroms 
reikia nurodyt, kaip šitie 
jo pliauškimai prieštarauja 
teisybei.

Kunigas Damazas Maco- 
chas buvo vienas iš dievo
baimingiausių "tėvelių” ste
buklingam čenstakavos vie- 
nuolvne, o tečiaus išluoo •z 7 xl

"stebuklingai” panelei šven
čiausiai deimantines akis, 
nuplėšė visą auksą, žemčiū
gus ir viską pardavė žy
dams, o vietoj tų brangeny
bių "stebuklingąjį" paveiks
lą papuošė stikliniais ir ble- 
kiniais blizgučiais. Negana 
to, tas dievobaimingas kuni
gas perskėlė kirviu savo 
broliui galvą, išspavėdojo jį 
ir paskui pabaigė smaugti. 
Potam pasiėmė nužudytojo 
brolio žmoną Eleną ir gyve
no su ja kaip tikras vyras, 
būdamas tuo pačiu laiku 
katalikų kunigu ir mokin
damas žmones "doros su 
Dievu.”

Hans Schmidt buvo taip- 
pat dievobaimingas katali
kų kunigas, o vienok su- 
piaustė merginą ir paskan
dino ją upėj.

Panašių atsitikimų galė
tume čia prirašyti kažin 
kiek, bet užtenka jau ir tų 
kelių pavyzdžių, kad paro
džius, kaip "Ka-ko” pliauš
kimai prieštarauja teisybei. 
Jis tvirtina, kad doros pakė
limui reikia daugiau tikėti į 
Dievą, o tuo tarpu pasiro
do, kad patįs tikėjimo mo
kytojai atlieka nedoriausius 
darbus.

Tiesa, kunigai visaip iš to 
sukasi. Vieni jų sako, kad 
tokie Macochai ir šmidtai, 
tai buvę "paklydę” kunigai, 
jie buvo išsižadėję Dievo. 
Bet tai netiesa.

Macochas buvo tikrai * die
vobaimingas kunigas ir ka
lėjime karštai meldėsi. Mel
dėsi ir kun. šmidtas. Kiti 
vėl sako: "Jei iš 12 Kristaus 
apaštalų atsirado vienas ju- 
došius, tai ar galima stebė
tis, kad iš tūkstančių kuni
gų atsiranda vienas Maco
chas bei šmidtas?" Bet ne
teisybė. kad tarp kunigų bu
vo tik vienas Macochas bei 
šmidtas. Kaip "Crintes of 
Preachers" parodo, nuo 1876 
iki 1883 metų vien tik Su
vienytose Valstijose buvo 
teisiama 2053 kunigai.

šitie faktai sutrupina vi
sus "Ka-ko” argumentus.

KLERIKALAI CARO 
BIčIUOLIAI.

Katalikas” turi įvedęs 
skyrių "Kur butų geriau?” 
Jo skaitytojai ir bendradar
biai tenai aiškina, kur butų 
Lietuvai geriau, po kultū
ringąją Vokietija, ar juoda
šimtiškąja Rusija. Ir visi 
jie veik vienu balsu šaukia, 
kad po Rusija geriau. Tenai 
esą daugiau... "laisvės.” 

Tai. kiek tie žmoneliai nu
simano apie laisvę. Jie ne
žino. kad Rusijoj darbinin
kai negali nė susirinkimų 
laikyti, nė savo laikraščių 
leisti. Darbininkų unijos 
skaitosi nelegališkomis or
ganizacijomis ir jų viršinin
kai bile kada gali būt areš
tuoti.

Bet klerikalams Rusijoj 
geriau ir gana.

— ' ' - -

JUODAŠIMČIAI PRADE
DA RĖKTI.

Kun. Žebrio ir jo gaspadi- 
nės užmušimas davė juoda- 
šimčiams progos pakelti 
prieš socijalistus riksmą.

Waterburio anglų laikra
ščiuose kone kasdiena rašo
ma apie šitą žmogžudystę 
ir ris šiokiu ar tokiu budu 
maišoma socijalistų vardas. 
Manoma, kad tai daro tūlas 
Vaterburio berankis saliu- 
ninkas. Nors angliškai jis 
rašyt nemoka, bet galėda
mas šiaip taip netašytą sa
vo liežuvį versti, pripasako
ja anglų reporteriams apie 
socijalistus nebūtų dalykų 
ir tie paskui savo geltonla- 
piuose pritepa įvairiausių 
pasakų. Kaip toli tos pasa
kos savo kvailumu nuėjo, 
tai galima suprasti jau iš to, 
kad vienam ”Waterbury 
Republican’o” numeryje pa
sakyta, jog "Bostono socija
listas gali būt tos 
kalbininkų bandos 
vu.” jog "socijalistas 
nėjosi su žmogžudžiais 
tomobiliuje” ir t. t.

O paklausykit, ką 
Chicagos špitolninkas 
kas:”

"Bernardas Montvidas — 
nomas Antonovas, kuris 
ninkavęs socialistų 
Tai buvo aklas socialistas ir sočia- j 
listų laikraščių platintojas.”

Reikia tik laukti, kada tie 
varnai pasakys, kad kunigai 
Macochas, šmidtas, Siamas 

Į ir šimtai kitų taipgi ”sąn-i 
i darbininkąvo socijalistų lai
kraščiams ir buvo akli soci
jalistai.”

Bet argi Bernardas Mon- 
|tvidas ne socijalistas?

Visai ne. -Jis, kaip gyvas, 
inrie socijalistų nėra prigu- 
; Įėjęs ir apie socijalizmą tiek 
; tesupranta, kiek ”Ka-ko” 
[ atsiprašant, redaktoriai.

Tuo tarpu gerai yra žino- 
Ima, kad B. Montvidas eida- 
{vo išpažintin, vaikščiodavo 
i bažnyčion, klausydavo pa
mokslų ir gavėnioj nevalgy- 
davo mėsos.

Taigi katalikiškas "Ka- 
kas" meluoja, sakydamas, 
kad Bernardas Montvidas 
"buvo aklas socijalistas.” 
Jis buvo tikras katalikas.

”Ka-kas” taip pat meluo
ja. sakydamas, kad B. Mon- 
tridas, tai žinomas Antono
vas, "kuris sandarbininka- 
vęs socijalistų laikraš- 

Kunigas čiams.” "Ka-kas” pats ge

rai žino, kad tai yra biau- 
riausis melas, bet jis sako! 
tai tyčia, kad žmonės many
tų. jog socijalistų laikraščių 
sandarbininkas užmušė kun. 
Žebrį. Čia jau netik melas, 
bet ir kriminališkas šmeiži
mas žmogaus. Tas Antono
vas, kuris sandarbininkavo 
socijalistų laikraščiams, da
bar gyvena Chicagoj ir mo
kinasi daktarystės. Už ši
tokį šmeižimą jis galėtų pa
tupdyti "Ka-ko” redaktorė- 
lius tinkamon vieton. Bet 
tai jo dalykas, ne musų. Mes 
čia norim pasakyt, kad Ber
nardas Montvidas, kuris 
dabar yra Wilmingtone a- 
reštuotas už sėbravimą su 
Kraku-Kiaulėnu, sušau- 
džiusiu 4 policijantus, yra 
visai kitas žmogus ir socija
listų laikraščiams kaip gy
vas nėra sandarbininkavęs 
ir kažin, ar į bent kokį laik
raštį nors žodį jis buvo ka
da parašęs. O jei "Ka-kas” 
žino, kad Bernardas Mont
vidas kokiam nors laikraš
čiui sandarbininkavo, tai 
tegul jis pasako to laikraš
čio vardą, tegul nurodo, ka
da jis tenai rašė ir ką jis 
yra parašęs.

Jeigu "Ka-kas" tatai pa
darys. jeigu jis prirodys, 
kad Bernardas Montvidas 
prigulėjo kada nors prie so
cijalistų. jeigu jis prirodys, 
kad B. Montvidas yra san
darbininkavęs socijalistų 
laikraščiams, well, tuomet 
mes pasakysim: "Ka-kas” 
pasakė teisybę: Bernardas 
Montvidas yra socijalistas.

Bet pakol "Ka-kas” to ne
padarys. patol mes sakysim: 
"Ka-kas" meluoja!

Tą patį mes pasakysime 
"Draugui,” "Lietuvai” ir 
kitiems šmeižikams, kurie 
nori savo žmogų socijalis- 
tams primesti.

dą su kun. Žebrio užmuši
mu, VVaterburio socijalistai 
rašo:

"Kaip nesvarstytume, betgi nė
ra jokio pamato lietuvius socialis
tus Įtarti, buk jie prisidėjo prie nu
žudymo kunigo Žebrio ir Gilmanai- 
tės. Panašių nuožiūrų tyčia pa
gimdė socialistų priešai, kad pa
žeminus socialistų vardų tarpe vi
suomenės. O didžiausį įtarimo 
skandalų pakėlė socialistų priešai 
ir patįs laikraščių reporteriai. Pa
našus skandalai gali sukelti tam- 
sunijų prieš socialistus net iki 
skerdynių.”

Ištikrujų, tai šitas prasi
manymas ant socijalistų 
daugiau niekas ir nėra, kaip 
tik begėdiška juodašimčių 
provokacija.

Kaip Rusijos juodašim
čiai. norėdami surengti žy
dų skerdynę. paplauna krik
ščionių vaiką ir pradeda 
šaukti, kad vaiką nužudė 
žydai dėl macų, taip lietu
viškieji juodašimčiai dabar 
nori paleisti paskalą, kad 
socijalistai užmušė kun. Že- i 
bri. Tai provokacija.

I

dar didesnės skerdynės. 
Kaip ne Dievas sukėlė karę, 
taip jis jos negali nė sustab-

gabenta. Tam tikri žmo- 
nės-žinovai — aiškina rody
dami tas stebuklingas vie
tas, inkvizicijos įrankius, 
kurie yra parvežti iš Ispani
jos St. Petro Katedros. Y- 
ra daugybė ir Meksikos 
klioštorių; juose parodoma 
kokią kunigai su vienuolė
mis (miniškomis) paleistu- 
vybę tuose klioštoriuose va
ro. Žinovai aiškina jų var
dus ir pavardes. Šiandien 
meksikiečiai revoliucijonie- 
riai daugybę vienuolių su jų 
vienuolynais (klioštoriais) 
jau išardė. Vienuoliai ir 
vienuolės, kuriems "užkure 
pirtį" atbėgo į Suv. Valsti
jas. Labai daug jų yra ir 

.uvvMuny viuiuaia. i San Diego mieste; keliatas
Tarp kitko, Parodos ple- jų jau tapo laisvamaniais ir 

ciuje įtaisyta karšyklų (mai-i aiškina žmonėms visas klio- 
nų) paroda, kur parodoma, Į štorių slaptybes (Argi ne 
kaip žmonės išima visokį į dėl "biznio" jie krikščiony- 
metalą ir auksą, kiek laiko bę skelbė! Kada jau prisie
tas užima ir kiek pinigų lė- į jo riestai ir tikėjimo biznis 
šuoja toji žalia medega ir iš- nusmuko, tad tie Kristaus 
dirbta. mokslo "skelbėjai" jau tam-

Yra žemėje įtaisytas "Ce- pa laisvamaniais!!! Red.). 
cilijos Ugniakalnis” (Vul- Vienas žmogus užklausė 
kanas). Jį nukopijavo nu- vieną tų zokoninkų, už ką, 
važiavęs prof. W. Q. Mar-{sako, jus meksikiečiai žudo, 
shall ir čionai įtaisė tą kopi- Father Fornio? "Per ne- 

Ugniakalnis dega elek- apsižiurėjimą pačių minyš- 
taip-pat kų" — atsakė. Dalykas ta- 

į;me: valstija pastatė didelį, 
naturalis: naują vienuolėms-seserims 

{namą, o iš senojo nedavė 
nieko išnešt, išskiriant ra
kandus. Kaip tik tuo laiku 
gen. Vilią apgulė su savo 
kariumene miestą ir ėmė ri- 

įsur krėsti jieškodamas val- 
j džios ginklų ir kareivių. 
Jie pirmiausia įsiveržė se- 
najan vienuolynan ir ėmė 
viską versti ant kiemo. Be- 
versdami rado negiliai ir 
šviežiai užkastą kūdikį se- 
sers-vienuolės. Tuojaus ė- 
mėsi kasti pašaliais ir rū
siuose ir surado užkastų 30 

| vaikų da nesupuvusių ir 
■daugybę kaulų. Nuo tos 
dienos kareiviai ėmė šluoti 
visus zokoninkus ir zokonin- 
kes ir ardyti jų klioštorius.

Šitą paroda, padalinus 
publiką proporcijonaliai, 
nuo sausio 1 iki kovo 10 d. 
kas dien aplankė po 3,000 
publikos; žinoma, vieną die
ną daugiau kitą mažiau, 
taip sako Parodos preziden
tas G. A. Davison.

Įžangos imama 50c. nuo 
ypatos. Paroda atdara nuo 
7 ryto iki 12 vai. nakties.

Pribuvęs į čia pirmiausia 
jieškojau Parodoje lietuvių 
skyriaus. Nuėjęs pas di
rektorių užklausiau, kurio
je vietoje randasi lietuvių 
įstaiga, tas išžiūrėjo visas 
knygas ir lietuvių nesurado 
nė vardo. O man labai no
rėjosi tautiškas vyžas pama
tyti. Čia, žinoma, kaltas už 
tai musų ambasadorius, p. 
Gabrys, kad nepasirūpino 
painformuoti apie lietuvių 
tautą, o juk ponui ambasa
doriui nereikę butų pirkt nė 
gelžkelio bilieto. Galėjo at- 
barškyt su kun. Gustaičiu į 
San Diego ir pakelti tautos 
vardą ant šito augšto kalno 
"The Official Panama Cali
fornia Exposition in San 
Diego,” nuo kurio matyt vi
sas San Diego miestas, Pa- 
cifiko juros ir apylinkės sa
los ir kalnai.

Šią Parodą yra verta kiek
vienam darbininkui pama
tyt, kaip mokslas ir darbi
ninko jiega pakėlė pasaulyj 
kultūrą, dailę ir išdirbystę.

San Diego miestas stovi 
prie Meksikos rubežiaus, 
ant Pacifiko jūrių kranto, 
125 mylios nuo Los Angeles 
ir 500 mylių nuo San Fran- 
cisco. Gyventojų jame yra 
apie 100,000. Tai gana dai
lus ir švariai užlaikomas 
miestas. Į jį suplaukia lai
vai iš viso pasaulio ir sueina 
visų Amerikos kompanijų 
geležinkeliai. Svečius, ku
rie atvažiuoja iš kitų miestų, 
pasitinka vietinių viešbučių 
automobiliai ir suteikia 
žmonėms visus patarimus, 
apie butą, maistą ir 11.

F. Gražys.

50 vagų, ant syk ir drapo- 
kas su akėčiomis ir net sė
jimo mašina užpakalyje į- 
taisyta, viskas varoma ga- 
zelino ir elektros pajiega. 

!Ją operuoja tik 5 žmonės; 
jie su ta ja mašina" užaria, 
užakėja ir apsėja 100 akrų 
žemės per dieną, čia gali
ma pamatyt ir šimtai kito
kių mašinų, kurios paskubi
na darbą padaryt ir palen
gvina darbininkams. Gana 
indomi mašina ir laukams 
laistyti. Su pagalba tos ma
šinos du žmonės gali per 1 
valandą aplaistyt 5 akrus

(Nuo musų korespondento).
Visasvietinė Panamos 

Paroda San Diego, Cal. 
(World Panama California 
Exposition) jau atidaryta. 
Ją atidarė Suvienytų Vals
tijų prezidentas W. Wilso- 
nas sausio 1 d. š. m. su elek- ] žemės; per 1 minutę, toji XX 
tros pagalba. Prezidentas, i 
sėdėdamas savo rūmuose 
Washingtone, paspaudė ele-! 
ktros knypkutę ir San Die
go, Cal., kuris yra net 3,000 
mylių atstumo nuo Washin- 
gtono, atidarė 3 didelius var- j 
tus ir užžibino iškarto 500 
milijonų (? Red.) lempų.

Prie parodos vartų laukė 
apie 80 tūkstančių žmonių, < 
kol 'šalies galva atidarys: 
jiems su pagalba elektros < 
duris. Kada užsidegė visi 
žiburiai ir milžiniški vartai 
atsidarė, užgriežė iškilmin
gai muzika; švilpimas ir 
džiaugsmingos ovacijos pu
blikos pasipylė griausmin
gai. Visi dėkavojo — ne 
darbininkams, kurie tą vis
ką įtaisė, bet prezidentui 
Wilsonui už patarnavimą. 
Mat, kaipgi — "nuvargo” — 
ponas prezidentas, turėjo 
nakčia atsikelk Naujų Metų 
naktį, ir laikrodžiui išmušus 
12-tą valandą atidaryt šitą 
Parodą, kuri ir bus atdara 
iki kitų Naujų Metų.

Ši Paroda padalinta į dvi; 
dali: pirma — San Diego 
mieste, o antra —San Fran- 
cisco. Priežastis padalini
mo : negalima buvo gautiI 
tiek žemės, kad ją sutalpint ■ 
vienam mieste, nes buvo 
prisidėję dalyvaut visos
Europos valstijos. Atida
rant Panamos perkasą (ka- ■ 
nalą) ir tai jau daug valsti-Į 
ų buvo pasirengę ir pinigų 
paskyrė. Sulyg amerikonų 
šrokavimo Parodą turėję 

atlankyti 9 milijonai ypatų, 
tad jiems pastogės nė namų 
vienam mieste neužtektų. 
Dabar ant nelaimės, kada 
;au viskas surengta, iškilo 
ta negeistinoji Europos karė 
ir nė viena Europos valstija 
oficialiai Parodoje negali 
dalyvaut.

Ši karė pridarys šių mies
tų gyventojams, biznie
riams, labai didelių nuosto
lių. Rengianties prie Paro
dos San Diego ir San Fran-

J3-
jtra ir gazu kosti 1 
garsiai ir spiauja ugnia 
padanges, kaipir i 
Cecilijos Ugniakalnis.

Parodos piečius išklotas 
puikiausiais akmenimis, ga
le pleciaus įtaisyta pagrin- 
dos (steičius), kuriuose įmū
ryti didžiausi pasaulyje var- ■ 
gonai. Vargonų dūdos turi į 
24 colius storumo. Griežia' 
jais broliai J. D. ir A. B. 
Spreckels. Kada užvargo- 
nuoja, tai girdėt už 12 my
lių.

Pietinėje Parodos dvaro 
arba pleciaus dalyje yra Su
vienytų Valstijų kariume- 
nės lageriai (campes). Sto
vi visas korpusas kareivių, 
kuriuos generolas atsivaręs 
ant dvaro muštruoja. Beto 
iš pajurės atsivaro jūreivių 
ir maršuoja visi po Parodos 
dvarą.

Programas kiekvieną die
ną yra mainomas, jau trįs 
savaitės, kaip Parodą lan
kau, programas spausdina 
kas rytas. (Programą dėlei 
stokos vietos praleidžiame. 
Red.).

Po piečių automobiliais 
nė arkliais nevalia važinėti. 
Yra įtaisytos tam tikros kė
dės (Ėxposition motor 
chair), ant kurių už dolerį 
gali važinėti 3 žmonės išti
są valandą.

Dvaras apsodintas žaliais 
medžiais ir puikiausiomis 
gėlėmis. Čia oras visuomet 
šiltas; žiemos nėra. Vaisių 
medžiai: orančiai, citrinos 
ir k. pasodinti rugpiučio 
10 d., 1912, jau visi apskerę 
vaisiais. Daugybė žolynų, 
puikiausių, maloniausia žy
dinčių gėlių prisodinta ant 
lauko.

Prie visko yra pastatyti 
sargai, kurie aiškina ir rodo 
publikai, kaip ką užlaikyt, 
o ypač antis, vištas ir kito
kius paukščius, kurių tūks
tančiai visokių rūšių yra ir 
gieda visokiais balsais.

žieminėje pleciaus arba 
dvaro dalyje yra apie 100 
įvairių namų, kuriuose gy- 

■ vena indijonai. Ten jų ra
kandai, maistas ir šeimynos. 
Vaikai nuogi bėgioja, nors 
ir tėvai tik lytiškas dalis kū
no teprisidengę, šiaip gi vi
sai nuogi. Oda jų geltona, 
kaip vaškas; plaukai juodi, 
stambus, žibantie. Moteris 
turi labai dideles krūtis. 
Mažus kūdikius nešiojasi 
smuru prisirišę per petį; la
bai smarkiai gali bėgti ir 
greitai pagauna kiškį (zui
kį) paleistą ant dvaro.

Parodoje įtaisyta labai 
daug bažnyčių ir vienolynų, 
daugiausia ispanų. Jų var- • 
dai: "The Cabrillo,” pasta
tytas 1542 m.; 
Franciscan,” 
1602 m. ir t t. 
šventųjų kaulų ir kitokių 
šventų relikvijų iš visur su-

WATERBURIO SOCIJA- 
LISTŲ ATSAKYMAS.

Pradėjus juodašimčiams 
šmeižti per AVaterburio an
glų dienraščius socijalistus, 
buk šie turi kokius tai ry
šius su kun. Žebrio užmuši
mu. AVaterburio lietuvių so
cijalistai paskelbė anglų 
spaudoj šitokį atsakymą:

"Jau kelis sykius Waterburio an
glų laikraščiuose pasirodė nuožiū
ra ant lietuvių socialistu nužudyme 
kun. Žebrio ir jo gaspadinės Gil- 
manaitės.

”Už garbę turim pranešti, kad 
lietuviai socialistai, kaip lygiai 
ir visų kitų tautų socialistai visa
me pasaulyje, absoliutiškai pas
merkia žmogžudystę, visvien, ko
kioje formoje ji įvyktų. Socialis
tai jokios kovos neveda su pavie
niais asmenimis, nežiūrint, koks 
tas asmuo nebūtų: karalius, kapi- 
talistas-milijonierius ar kunigas. 
Kad taip yra, tai parodo tas fak
tas. kad kaip egzistuoja pasaulyje 
socialistų partija, istorija negali 
prirodyt. kad socialistai butų nau
doję žudynių ar kitas brutališku- 
mo priemones dėl platinimo socia
lizmo idėjos-mokslo. Berods, jeigu 
koks piktadaris ir pasivadino save 
socialistu, tečiaus dėl tokio niekšo 
negalima įtarti abelnai visus so
cialistus, kaip negalima įtarti Ry
mo katalikų kunigų už darbus ku
nigo Macocho, Schmidto ir kitų.”

Toliaus nurodoma, kad 
Waterburyje lietuvių soci
jalistų kuopa gyvuoja jau 
daug metų, tečiaus nė vie
nas socijalistas dar nebuvo 
niekuo prasižengęs, nė vie
nas nebuvo da areštuotas. 
Tuo tarpu socijalistų priešų, 
tautininkų ir katalikų per tą | 
laiką šimtai buvo areštuotų i 
ir nubaustų', ką gali paliu
dyt ir policijos rekordai. 
Socijalistai nekelia triukš
mingų vestuvių ir krikšty
nų. negeria bačkučių, kaip 
tai daro katalikai ir tauti
ninkai. bet rengia koncer
tus. teatrus ir prakalbas, 
žodžiu, socijalistai platina 
apšvietą ir kovoja prieš vi
sokį piktą.

"Socialistų partija, kaipo poli
tiškoji darbininkų partija, stengia
si šios šalies valdymo sistemą pa
statyti ant geresnių pamatų. Visų 
pirma ji nori, kad šalies pramonė 
pereitų j šalies nuosavybę. O sa
vo tikslą socialistai atsiekt

Oi tas "Keleivis,” "Kelei
vis,” kokia tai baisi ypata! 
Šaukia ant jo kunigai, šau
kia klerikalai, šaukia ir tau
tininkai iš visų patriotiškų 
plaučių. Kaip jis drįsta taip 
drąsiai rašyti teisybę ir kri
tikuoti kunigus, tautiečius, 
kapitalistus ir net popiežių!

♦ ♦

Tautininkų laikraščiai 
rimtai kalba apie suvieniji
mą Rusijos ir Prūsų Lietu-; 
vos. Jų nuomone, suvieni
jus perplėštą Lietuvą pasi- _ ___
darytų daugiau tautos jiegų;čfsco miestuose "žmonės pa
ir butų galima daugiau nu- statė kelis šimtus tukstan 
veikti.

Na, veikimo 
bet peštynių tai 
daugiau.

* * *

čių viešbučių, krautuvių ir 
namų. San Diego miestas 

butų nupirko 1,400 akrų žemės, 
i žieminėje miesto dalyj. Nu
kasė kalnus, užlygino tarp- 
kalnius ir pastatė 65 milžini
škas trobas, budinkus, ku
riuose ir įtaisyta visos Pa
rodos navatnybės: visoki į- 
rankiai, mašinos naujausių 
išradimų, dailė ir t. t. Aug- 
ščiausis namas ”California” 
turi 200 pėdų augščio. Tam 
tikri žmonės nežinantiems 
aiškina Parodoje išstatytus 
daiktus viršminėtuose na
muose.

Viskas yra rodoma uždy- 
ką. Paaiškinimai daugiau
sia yra duodami raštu su 
krutamujų paveikslų apara
to pagalba.

Yra įtaisyta šimtai ir pn-

Popiežius sako, kad 
kunigai butų priešingi 
džiai, tai butų labai nepat- 
riotinis darbas.” "Neklaidin- 
gasai” Kristaus Įpėdinis nė 
kiek "neapsiriko.” Juk visi 
patriotai skelbia, kad suren
gti karę ir vardan tėvynės 
žudyti žmones, tai esąs la
bai prakilnus ir patriotiš
kas darbas.

* * ♦

še aplinkraštį liepdamas ku- Y utinių Parodos įstaigų, te- 
nigams nesipriešinti valdžiai bažnyčių etc. Uz jų
' Yvi vk r ic ka. Pamatymą bizmenai ima po 

kitą dieną paskiria 1 „
ii i i r\« VirsminAtiiASA I

”Serra the 
pastatytas

Daugybė

ir padėti rengties prie 
rėš, J ‘ _
jums pamaldas, kad Dievas 
sustabdytų karę, kunigų ir 
kapitalistų surengtą!!!

* ♦ ♦

Viršminėtuose viešuose 
namuose kompanijos ir pa
vienės ypatos turi išstatę sa
vo išdirbysčių produktus, 
kurių dėl stokos laiko nega
lima aprašyt, nė apsakyt, 
kiek ten įvairybių ir kultū
ros stebuklų randasi. Iš į- 
vairių mašinų paminėtina 
žemdirbystės įrankiai; ypač 
indomios ir labai užintere- 
suojančios žemės arimo ma- 

aria

Kovo 21 d. visiems Ameri
kos katalikams popiežius už. 
sakė suklaupus bažnyčiose 
melsties, kad Dievas sustab
dytų karę. Kovo 7 d. Euro
pos katalikai jau meldėsi 
Dievui, kad karė sustotų, 
bet tą dieną kaip tik buvo šinos. Viena mašina
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SHENANDOAH, PA. 
žodelis visuomenei ir drau

gijoms dėlei Lietuvos 
šelpimo.

Kaip jau visiems yra ži-

HORESPC;

MELROSE PARK, ILL.
"škaradnas” klerikalų 

"ponaitis.”
Žodis "klerikalas” pas’ 

žmones pradeda būti su
prantamas, kaipo atsilikėlio noma, tarp kariaujančių 
nuo progreso ir saldliežuy tvirtų ir galingų viešpatys- 
vingo kunigų pataikūno, ku-' čių randasi ir musų prigim- 
ris tankiausia visus gešef-:ta tėvynė, kaip grūdas tar
tus su kunigais veda dėl sa-' pe akmeninių girnų trina- 
vo medegiškų išrokavimų ir, Į mas iš visų pusių. Musų tė- 
neretai dagi patsai būdamas vynės kūną plėšo, drasko 
absoliutišku bedieviu, prisi- žiaurus siaubūnas — karė, 
meta esąs kataliku. Ir iš- O likusieji musų broliai vie- 
tikrujų, tie musų klerikalai ton gražių dainelių — ver
tai tikri nedakepėliai ir rei- į kia ir dejuoja netekę maisto 
kia pasakyt labai nerangus 4r namelių. Jie verkiančiu 
~----- r>— -•-------------- _- baisu šaukiasi pas mus ,ame

rikiečius, pagalbos! Nuo 
Nemuno ir Šešupės krantų 
skrenda musų širdis perve
riantis gandas. Nelaimin
gas likimas musų brolių su
judino visus Amerikos lietu
vius... Kone kiekvienam 
mieste susitvėrė iš draugijų 
vietiniai komitetai, kad pa
rinkus aukų Liet, šelpimo 
Fondan. Shenandoah’ryj ir
gi susitvėrė vietinis aukų 
rinkimo komitetas iš dvvli-

žmonės. Pas juos nėra nė 
gero laikraščio, nė padorios 
draugijos, nė gero, valyvo 
kalbėtojo; tie žmonės, tai 
tikri Romos vergai, dvasios 
ubagai, pilnoje to žodžio 
prasmėje.

Štai vasario 28 d. ilgai

CHICAGO, ILL.
"Vyčiai,” Kemėšis ir ”šakė.”

Musų kunigėliai veda at
kakliausią kovą prieš soci
jalistus, vienok nabagai nė 
to nepamato, kad jie be so
cijalistų, patįs būdami atsi- miegoję musų klerikalai su- 
likę nuo progreso, negalėtų manė ir jie parengti prakal- 

' nė vėžio šuoliu atbuli parėp
lioti.

Štai musų Chicagos "vy
čių" galva, kun. F. Kemėšis, 
kuris tik suorganizavo "lie
tuvišką vaiską," kad kovoti 
su socijalistais ir laisvama
niais, ima veikimo 
nuo... socijalistų.

Kovo 11 d. Apveizdos Die
vo parapijos "vyčiai" turėjo 
susirinkimą, kuriame kun. 
Kemėšis padavė sumanymą, 
kad būtinai reikią pradėti 
rengti diskusijas, tokias, 
kaip kad socijalistai rengia. 
Sumanymas tuojaus čia pat 
įkūnyta ir musų "vyčiai”; . _ _ v .
pradeda diskusijas. Ir kain giukas ėmė šmeižti socija- 
manote, apie ką jie disku- lįstų laikraščius, pirmiausia 
savo, manysite apie bažny-: Keleivi,” "Šakę ’ ir Lais- 

■- ’’ ° T‘ ’ --- vę." Girdi, jeigu jus skai- 
: tysit tokius laikraščius, tai i 
ius nieko neapsišviesit, nes 
"Keleivis" talpina apgarsi
nimus labai prastus. Aš, 
esą, vieną kartą paimu "Ke
leivi," žiuriu, vaikinas pa- 
jieško apsivedimui merginos 
ant pusės metų, toliau, gir
di, pradės jieškoti ir ant vie
nos dienos. (Kažin ar tas 
žmogelis nevertėtų nuga
benti pas gydytoją, ar jis 
tik pilno proto? Red.).

Aš manau, kad tasai "po-

bas, na ir kad parengė, tai
Į parengė.

Kalbėjo Pr. Gudas ir Chi
cagos "vyčių” [ 
(generolo "cino” da neužsi
tarnavęs) Julius Kaupas. 
Pr. Gudas aiškino nuotikiusj 

pavyzdį iš Lietuvos istorijos, o apie į 
ką kalbėjo Julius Kaupas/ 
tai manau vargiai ir jis pats’ 
žino.

Paduosiu čia jo veik visą: 
kalbą. "Jeigu ne krikščio-j 
nybė — sakė tasai klerika- 
lėlis,— tai mes visi butume 
tamsus, jeigu neskaitytume 
katalikiškų laikraščių.” Čia 
tasai mažo supratimo žmo-

vyčių

Po vadovyste P. K. Bub
nio buvo sudainuota dvi dai- 
neli: "Taip miela man yr’ 
tėvynė” ir ”Sudiev Lietuva.” 
Dainavo p-lė 0. Kunciutė ir 
M. Kudiniutė ir vyrai: K. 
Busilas ir P. Simonaitis. 
Čia reikia pastebėti, kad Į 
gavėnios laiką publika jau 
neatkreipia domos ir kvar
tetu buvo neapsakomai visi 
užganėdinti.

Shenadorio Šelp. Komite
to pirm. J. Vilkelis.

blikos buvo labai daug, kad 
net Į svetainę negalėjo su-* 
tilpti, ir visi mandagiai už
silaikė ir ramiai klausėsi.

Lietuvos Sūnūs.

rie dalyvavo lošime, jiem* 
kelias kaštavo po 60 c. ir 
kiek dar triūso rengdamiesi 
prie vaidinimo padėjo, o 
kuomet išgirdo, kad LSS. 
235 kp. neturi pelno, visą sa
vo darbą ir išlaidas paau
kavo geisdami, kad nors 
keli centai liktų prie šir
dies jaunutės kuopos.

Vadinas vieni paaukavo 
savo triūsą ir lėšas, o kiti, 

• a _ ____ • — 2. *
važiavę visą pelną išsivežė 
už patarnavimą!

Meištų Tamošėlis.

SOUTH CHICAGO, ILL.
Kas daryt, kad veikimas 

sustojo?
Šis miestelis stovi pietinė

je Chicagos dalyje, 6 mylios 
atstui nuo didėsės Chicagos, 
teisingiau sakant, tai Chica
gos priemiestis.

Tarpe kitų Įvairių tautų 
jame randasi nemažas . ir 
lietuvių būrys, netik prastų

COAL DALE, PA.
Tamsi lietuvių kolonija.
Musų apylinkėj randasi 

apie 200 lietuvių šeimynų, 
bet dar nesigirdėjo, kad kas 
butų paaukavęs Lietuvos 
šelpimui nors vieną skatiką. 
Pagaliaus niekas aukų rin
kimu nė nesirūpina, jei at
sirastų veikėjų gal ir vietos 
lietuviai pradėtų aukauti.

Tiesa, vietos lietuvių pa
dėjimas nėra taip lengvas, 
kaip tūliems išrodo. Perei
tais metais pasistatė bažny
čią, tad prisieina nemažai 
aukauti kunigo ir jo šeimy
nos užlaikymui, o beto juk 
reikia dar palaikyti ir smu
klės, negi gali leisti, kad 
jos bankrutytų.

Kunigas nuolat rengia fė- 
jrus, tai kitokias pramogas, 
į žinoma, bažnyčios ir savo 
Ikišeniaus naudai. Vieną ne- 
Į dėldienĮ pasibaigus fėrams 
pasakė, kad likę bažnyčiai 

' $575.00 pelno. Kad taip 
[tiek pinigų butų Lietuvai 
j paaukauta! Juk tai bent kė
dės šeimynas alkanas butų 
galima buvę sušelpti.

Darbai čai eina silpnai, 
• bet žmonės mažai to atboja. 
Kaipo geri krikščionis, baž
nyčios pašalėje gyvendami 
siurbia aluti ir kaziruoja 
per naktis.

Žmonės dejuoja, kad sun
kus laikai, karė, bedarbė 
slegia darbininkus ir turčiai 

į išnaudoja vargdienius. Bet 
Įkas gi tokių tamsuolių neiš
naudos, jei bent vėpla tiktai, 
jeigu jie patįs savimi nesi
rūpina ir duoda save skriau
sti. Pov. Rasinskas.

darbininkų, bet ir biznierių. Chicagos centro milžinai, at-
Veikimas čia visai apmirė. 

Taip išrodo, kad čia nė vie
no lietuvio nėra. Korespon
dencijų laikraščiuose jau 
daugiau metų iš čia nesima
to. Aplinkui didesni ar ma
žesni miesteliai, kaipo šakos 
didėsės Chicagos, veikia vi-

KEWANEE, ILL. 
Katalikai trukdė Lietuvos 

Šelpimo darbą.
L. S. S. 204 kuopa mėnesi

niame susirinkime, laikyta
me 28 d. vasario, tarp kitko 
svarstė apie nelaimingą 
šiandienini Lietuvos padėji
mą ir apie jos gelbėjimo 
fondą, kurį Įkūrė visuotinas 
Seimas, New Yorke.

Vienbalsiai nutarta parin
kti aukų minėtan fondan 
tarpe vietinių anglų — biz
nierių, nes musų lietuviai 
mažai atjaučia apverktiną 
padėjimą tėvynės.

Rūpesčiu draugo St. La- 
kicko tapo gautas iš miesto 
valdžios leidimas rinkti au
kas tarpe minėtų biznierių. 
Tokiu budu draugai St. La
kickas ir M. Punis su pasiš
ventimu vaikščiojo po visas 
pramonės Įstaigas prašyda
mi aukų L. š. Fondui. Surin
kta $27.00, kurie tapo pa
siųsta per kuopos iždininką 
— L. Š. F. finansų sekreto
riui.

Rodos tokiam darbui, kie
kvienas geros širdies ir svei
ko proto žmogus turėtų 
pritarti ir padėti. Bet atsi
randa piktos valios žmonių, 
asmenyse musų brolių lie- 
tuvių-katalikų. kurie gar
bina Dievą ir Jėzų Kristų ir 
išpažįsta jo mokslą, kame 
pasakyta yra: "alkaną pa
penėk, trokštantį pagirdyk, 
nuogą aprengk,” ir "nekal
bėk neteisiai prieš artimą 
savo.”

Musų broliai katalikai, 
kaip tik tuos prisakymus ir 
mindo po kojom. Štai da
bar, kada draugai rinko au
kas dėl badu mirštančių 
žmonių, krikščionįs-katali- 
kai visais balsais ėmė šauk
ti, kad socijalistai ubagau
ja pinigų dėl savęs, visaip 
trukdė aukų rinkimą, ir pa
galiaus bėgo skųsti- policijai, 
kad sulaikytų aukų rinkimą. 
Nors tas jų piktas pasielgi
mas ir nieko negelbėjo, vie
nok jie pasirodė kuomi jie 
yra. kad neturi žmoniškos' 
sąžinės. Draugą St. Lakic-Į 
ką visaip apšmeižė: mat ji-Į 

• sai susirgo ir kelias dienas 
; neatsilankė i dirbtuvę, tai ti
krieji katalikai, kad paleido

1 • v • 1 • x
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Pyjk^nka.8 j j.QS cjraUgijų.
Kolektoriai pradėjo 

; darbą...
Meldžiame gerbiamos 

jsuomenės, neatsisakyt 
įaukavimo pagal išgalę, mu- 
| sų pasiųstiems kolekto 
riams, kurie turės paliudvji- 

. mus nuo centralio ir vietinio 
; L. Šelp. komitetų.

Labai butų geistina, kad 
Shenandoah’rio progresy- 
viškesnės merginos prisidė
tų prie to labdaringo darbo, 
t. y. prigelbėtų kolektoriams 
rinkti aukas. Praktika pa
rodė, kad merginos bei mo
teris daugiau gali surinkt 
aukų, negu vyrai.

Iki šiol aukų yra jau su
rinkta apie $70.00, bet sulyg 
skaičiaus Shenandoah’rio 
lietuvių, tai labai da mažai. 
Todėl vietinis šelpimo komi
tetas meldžia visas draugi
jas (kurių yra apie 28), kad 
aukautų iš savo iždų, po 

Į kiek galėdamos, nelaimin
giems savo broliams. Be to, 
meldžiame visų draugijų 
prisiųsti delegatus, kad pa
tįs prižiūrėtų, kaip bus kon
troliuojamos ir siunčiamos 
aukos nelaimingiems musų 

skutys mojo su ranka ro- rįaus nenuklausė, ką tasai 'broliams. Delegatus pil
dydamas į mane, kad tiktai, guflioriavo būdamas už sce-si^skit antron visų draugijų 

........ u„. „„ „,i.„ ,.nos Mat ka]bėjo nusisuk?s!konferenciįon,Jmnjvyfa^
nuo publikos į kitą pusę ir 

ištiesų suflio- 
Sakę j rjaus klausosi. Kam jums, 

Į girdi, skaityti socijalistų lai-

čią, ar tikybą? Jie diskusa- 
vo apie "Šakę.”

Nutarus rengti diskusijas 
kun. Kemėšis pasisakė tu
rįs gerą diskusijoms temą 
ir pradėjo šitokią pasaką:

Kiek laiko atgal aš barz
dą skutau namie, nusibodus 
pradėjau eiti pas barzda
skutį, tas man kaštavo 4 
sykius į sąvaitę po 15c. Bet 
vieną dieną, kada aš sėdėjau 
barzdaskučio kėdėj, įėjo pro 
duris koks tai žmogus ir pa-. As manau, xad tasai ' no- 
klausė barzdaskučio ar ne- naitis” sakydamas "prakal
toms jisai Šakės. Barzda- sapnavo, ar gal suflio-

tas tylėtų, bet tas vis reika
lavo tos "Šakės.” < ' _
barzdaskutys prižadėjo nuo įšrodėf kad 
vaiko nupirkti jam ” -
kada eisiąs pro šalį.

Užbaigus skusti kunigas kraščius, kad jus. turite sa-Į 
užklausęs, kaip jis galįs pir- vo "Draugą.” Visaip išnie- Į 
kti tam žmogui tokį purvi- kinęs socijalistų laikraščius.
ną laikraštį, bet gavęs atsa- kunigiškai prisakė žmonėms 
kymą, kad žmonės reikalau- neskaityti ir neimti ne į 
ja, tai esąs priverstas tą da- rankas "Keleivio, 
ryti. Čia Kemėšis paklausė
"vyčių," ką, girdi, turime klerikalai turi.
veikti su tokiais biznieriais, savo prakalbose liepia skai- 
kurie skaito "Šakę." Vie- tyti visus laikraščius, o jei-j 
nas iš "vyčių” prirodinėjo. g}J ragina skaityt socijalis- 
kad visi biznieriai skaitą tiškus, tai niekad neudžrau- 
"Šakę" ir tokiu budu "vy 
čiams” reikėtų eiti prie sve- kraščių.
timtaučių I
Kunigas buvo tam priešin
gas. Vienas "vytis” ėmė ai
škinti, kad barzdaskutys, 
kuris gyvenąs priešais kle
boniją, neskaitąs "Šakės," 
bet kitas atsistojęs tvirtina,;

i ir neimti nė į 
Keleivio.

Čia ir pasirodo kiek etikos 
Socijalistai

džia skaityt klerikalinių lai- 
> Tą gali darvti, tik
barzdaskučiu, kunigų čebatlaižiai Kaupai. 
j i Po prakalbų publika už

davė klausimų, bet "ponai
tis" nabėgo nuo pagrindų 
nė vieno klausimo neatsa
kęs.

Didžiuma publikos^ buvo 
kad tasai barzdaskutys Ke- katalikai, tad katalikiškai ir 
mešiui nepatiksiąs, nes plau- užsilaikė: trypė su. kojomis, 
kus nekerpąs, bei-rauti rau- rėkė, klykė, it laukiniai pa- 
nąs.

Po tų visų vaikiškų kal
bų nutarta, kad kitą sąvaitę 
busią diskusijos temoje "ar 
reikalingi galiūnai.”

Kunigija sykis nuo sykio 
tvirtina, kad tik jų veikimas, 
esąs naudingas. Jeigu tas

puasai.
Laisvas Vaikas

UTICA, N. Y.
Kunigas su oarapijonais 

girtam baliuje.
Parapijonai vasario 18cshs nauain•jeicni tas j _ i

tiesą, tai kam imti pavyzdį surengė vakarą. .Vaidino, 
nuo socijalistų, juk iki šiol KOrn,?d!3. i-Z\naS4. -V’ i?-za'l 
vien tik socijalistai diskusi- ?as\ Į/akarą atsilankė ir 
jas terengė? įkuniguzis, matyt, pridaboti/

__ , . . . i kad aveles neišeitų iš doros
Kad kunigai su savo avė- kelio ir nepasigertų. Bet be- 

lėmis puse amžiaus atsilikę raliuodamas avis, mačiau, 
nuo mokslo ir progreso, tai kad jr pats "piemuo” taip
parodo ir šis lietuviško vais- nusišnapsavo, jog šlitiniavo riu širdinSa 
ko susirinkimas. Jie tun Su geraisiais katalikais pa- aukautojams.
pasimokinti nuo socijalistųJ sįeniais it šv. Jobas. 

A. Booben.

jau

vi-
nuo

d. kovo, 1:30 vai. po pietų, 
1 svetainėj A. Matliaucko, 
kampas Coal ir West sts.

Kaip teko girdėti iš paties 
kunigo lupų ir kitų, tai ku
nigas boikotuoja vietinį šel
pimo komitetą ir nori suar
dyti tarpe musų brolišką 
vienybę, o sutvert antrą ko
mitetą, koks jam patiktų... 
Šis komitetas per pirmą 
konferenciją pripažino Vi
suotino Liet, bepartijinio 
Seimo, Brooklvn. N. Y. šiuos 
nutarimus: "Bendras Liet. 

.Šelpimo Fondas šelps vien 
Įtik nukentėjusius nuo karės, 
‘savo brolius,” tai jau ir ne-! 
begerai.

Kaip visi kunigai, taip ir 
musų vietinis kunigas to
kiam Fondui priešingas. 
Mat. kaip jie (kunigai) nori, 
iš tų aukų ne bus skiriama 
klioštoriams ir užlaikymui 
minvškų, o tik alkaniems ir 
nukentėjusiems lietuviams.

Aš abejoju, ar Shenan- 
dorio lietuviai duos savo 
kruvinai uždirbtus centus į 
kunigų rankas, kad jie vė- 

| liau paskirtų tas aukas da- 
! vaikinėms mokykloms, stei- 
Igtų Lietuvoj klioštorius ir 
iužlaikvtu ten minvškas. 
j ■ ‘---------- -

Vietinis Liet. Šelp. komi
tetas 21 d. vasario buvo su
rengęs prakalbas. Publikos 
atsilankė apie 1,200. Kalbė
jo St. Gegužis iš Mahanov 
City, Pa. Aukų sušelpimui 
nukentėjusiems nuo karės 
surinkta $32.59. Vardu nu- 
kentėjiusių musų brolių, ta- 

xr_A_- a-u yjgjgjng

Taipgi ačiū 
p. St. Gegužiui už pasakytą

i

i
l

Parapijonas. gerą prakalbą.

EXETER BOROUGH, PA. 
Kovo 7 d. buvo prakalbos, 

vi- M. Griškonio svetainėje, su 
šokiais budais, tik southchi- tikslu sutveri S.L.A. kuopą, 
cagiečiai laukia, kad Dievas Susirinkimą atidarė P. 

paaiškindamaskumpĮ iš dangaus išmestų. Šlekaitis,
Dar 1911 m. gyvavo ir L. prakalbų tikslą ir pakvietė 

S.S. kuopa, bet dabar ir a- kalbėt p. V. Kamaraucką, 
pie tą nieko negirdėti ir nė- SLA. VII apskričio orgam-
ra net žinios ar yra koki pa- 
šalpinė draugija.

Stebėtina.
Aplinkui yra Įvairių mie

stelių, kuriuose veikiama 
visuomenės dirvoje, o šitas

zatorių. Šis norėjo išaiškint 
plačiai minėtos organizaci
jos tikslą, bet tas nusisekė 
tik iš dalies, nepaaiškino pu
blikai dagi nė koki yra sky
riai prie SLA. ir prie kurių 

darbininkams butų

savo liežuvius, kaip vyžas, 
buk St. Lakickas. sukolekta- 
vęs pinigus — išbėgo.

Bet ką, gerbiamieji, pasa
kysite. kada aukos pasiųstos 
kur reikalinga?

Lietuvos Sūnūs.

miestelis tarpe veikiančių' mums . . . -
apleistas, tartum negeras patogiausia prigulėti. Ant 
draugas. Nejaugi nesiran- galo kviete publiką paduot 
da apylinkėse arba ir toje vardus, bet neatsirado nei 
pačioje Chicagoje draugųI vieno, ir kuopa likosi nesu- 
susižinančių su vietiniais Į tverta, 
veikėjais, kurie paragintų 
šios kolionijos lietuvius prie 
veikimo. Aš neraginu vien 
socijalistų kuopą atgaivinti, 
bet lai plačiau gyvuoja ir pa
prastos draugijos, bile tik 
amžinu miegu nemiegoti. 
Žinoma, butų labai puikus 
dalykas, kad ir LSS kuopą 
atgaivinus, kuri daugiausia 
galėtų pasidarbuoti sureng
dama prakalbas, vakarus ir 
kitokias pramogas.

Kaip visur, taip ir čia be
darbė užviešpatavo. Pilnos 
agentų stotis prisigrūdę 
darbininkų įvairių tautų, 
laukia kuomet išbadėjusiai, 
sušalusiai miniai pasiseks 
gauti kokį darbelį gyvybės 
palaikymui.

Kodėl tokį vargą kenčia 
bedarbiai? Juk žemė užau
gina ganėtinai vaisių vi
siems!

Kodėl?
Beabejonės, kad tie varg

šai nežino. Čia yra gera 
proga jiems išaiškinti tą 
klausimą, visose lietuvių 
kolionijose dabartinės sui
rutės metu yra svarbu išaiš
kinti žmonėms, kodėl žemė 
nutvino krauju ir ašaromis 
darbo žmonių. Kiekvienas 
interesuojasi gero kalbėtojo 
kalba. Bet kur gauti gerus 
kalbėtojus? Chicago lietu
vių centras, bet ką joj gera 
rasi? Žymesni kalbėtojai 
yra bent keturi ant kurių vi
skas ir suversta. Kartais į 
apylinkę reikia geresnio kal
bėtojo, negali gauti! Išan- 
ksto kokiu mėnesiu ar dau
giau užprašai, tai gauni.

Žodelis ir apie nekurius 
Chicagos lietuvių chorus 
(nepaminėsiu kurie).

Drg. T. J. Kučinskas daug 
spėkų turėjo padėti, kol sut
vėrė mažam West Pullman 
miestelyje LSS. 235 kuopą. 
Susitvėrė ir viskas. Bet jei 
be susitvėrimo nieko dau
giau neveiks, tuojaus bus 
grabas. Reikia veikėjų — 
nėra! Susitvėrusios kuopos 
neingudę nariai ėmė galvoti, 
kaip čia pradėjus veikimą, i 
Pirmiausia užklausė LSS. 
201 kp. iš E. Chicago, Ind., 
kuri gal sutiks sulošti dvi 
veiksmę komediją "Bomba”. 
Gavo atsaką, jog su mielu 
noru patarnaus silpnai kuo
pelei ir vasario 7 d. buvo su
rengta vakaras. Į vakarą 
sumanyta pakviesti pora 
Chicagos chorų.

Vakaras buvo gana pui
kus, bet iš priežasties 
darbės kuopa nieko nepelnė. 
Pasidarė lėšų, o čia chorai 
pareikalavo apmokėti ne
tik choristams dvigubas lė
šas, bet ir chorų vadovai at
siėmė užmokestį. Tuo tar
pu E. Chicagos draugai, kū

I

!

CLIFFSIDĖ, N. J.
Šiame mieste lietuviai ne

senai pradėj'o apsigyventi, 
bet jų skaitlius žymiai didi
nasi, tad ir viešame veikime 
pradeda jau atsižymėti, 
kaip ve: rengdami prakal
bas, rinkdami nukentėjusiai 
nuo karės Lietuvai aukas ir 
t. t. Tą viską veikia SLA. 
70 kp. Yra čia dar ir kita, 
šv. Franciškaus draugija, 
bet šioji niekuom prie vei
kimo neprisideda, jei ne
skaitysime to, kad kartais 
užperka mišias už valdybą 
ir pašaukia kas met dūšių 
ganytoją iš Jersey City, ga
vėnios laike, kuris paliuo- 
suoja juos nuo tų biaurių 
nuodėmių, kurias jie papil
do laike susirinkimų.

Šįmet taipgi buvo parsi- 
kvietę avelės savo kirpiką, 
kuriam pasisekė apkirpti 
apie 200 avinų. Kirpikas 
taip įsidrąsino, kad norėda
mas pasipelnyti ėmė reika
lauti už kiekvieno avino ap
kirpimą, kuris nėra šv. 
Franciškaus draugijos na- 

Įriu, brangiau. Bet nabagui 
nekaip tepasisekė. Kaip tik 
ėmė reikalauti už išpažintį j 
brangiau, tad nėkurie visai 
atsisakė mokėti ir liko ne
kirptais. Čia jau ir aišku, 
kad tam dūšių ganytojui la
biau rupi doleris, negu ka
talikiškų avinų dūšios. Rei
kėtų šio miestelio lietuviams 
labiau rašyties prie laisvų 
draugijų ir skaityt laisvus

Po jo kalbai buvo kolekta 
padengimui lėšų, aukų su
rinkta $1.16. Antras kalbė
jo K. Karsokas, plačiai aiš
kino apie SLA. ir koks yra 
skirtumas tarpe SLA. ir 

įSLRKA.; po tam kalbėjo a- 
■ pie karę ir kas kares gimdo. 
Prakalbos, matyt, nevisiems 
patiko, nes buvo girdėti iš 

1 publikos atsiliepimai, bet 
pirmininkui apstabdžius vis
kas užsibaigė ramiai.

Ar šiaip, ar taip sakant, 
kalbėtojai labai nesilaikė te
mos: pradeda vieną dalyką, 
bėga prie kito ir abudu lie
ka neužbaigti. Pirmininkas 
paaiškino publikai, kad kitą 
sykį užsikviesim geresnius 
kalbėtojus, reiškia, šitie bu
vo prasti. Kaži—Kas.

I

MAHANOY CITY, PA.
Lietuviai čia dailiai gyve

na, tad ir LSS. 46 kp. turi 
pasisekimą. Ji rengia vai
dinimus, šeimyniškus vaka
rėlius ir t. t. Visa nepalai
ma tame, kad darbų mažai 
yra kitokių, kaip anglių ka
syklose, o ir kasyklos bedir
ba po 2—3 dienas sąvaitėj.

S. —kas.

RACINE, WIS.
"Keleivio” No. 10 kores- 

ipondencijoje iš Racine, Wis. 
įsiskverbė klaida. Tenais 
pasakyta, kad raštininku į 

Į L. Š. F. Komitetą išrinktas 
j J. Minett. Turėjo būti: Tur- 
itų raštininku J. Minett, o 
• protokolų raštininku Stepo
nas Narkis.

1
Tas pats.

KEVVANEE, ILL.
13 kovo š. m. LSS. 204 kp. 

parengė referatą. Prele
gente buvo draugė M. Dun
dulienė iš Westville, III. Pa
skaitoje daugiausia gvilden
ta moterų klausimas. Pre
legentė puikiai nurodė- rei
kalingumą moterims pilieti
škų tiesų, pasmerkė šiandie
ninės dvasiškijos blogus 
darbus, kuri savo klaidingą laikraščius, 
mokslą skelbia minioms, buk I T1., iki šiol vietiniai lietuviaimoterims nereikalinga pi- , b • ? • teidomauia dar-
lietiškų lygių su vyrais tie- SikraščTu skaitv-
sų; taipgi nurodė, kad dva- • . H jaikrascių^ sKait>

.. V. .V. ’ . per tai čionai viešpataujasiskya yra didžiausia para- įidžiausis girtuokliavimas, 
ma šio netikusio „• gnuvan- muštynSs vaidai, 
cio kapitalistiško suredvmo.
Skaitė dviejuose atvejuose. Į Nesenai bačkutę begerda- 
Tarpuose buvo deklamacijų mi susirovė du tamsunėliu 
ir monologų. Labai puikiai kataliku. Pribuvo tvarkda- 

Į padeklamavo 5 metų mer- rYs ir atsidūrę belangėj tu- 
gaitė, M. Kuršauskiutė. rė.i<> užsimokėti vienas $20, 
Garbė jos tėvams, kurie sa-i kitais F.5- Baisu i_r. pamisly- 

' vo vaikus iš mažumės lavi- ti, tokioje bedarbėje taip iš- 
; na prie apšvietos ir neklaidi- dykauti 
‘ na jų visokiais burtais. Pu-

be.

Darbininkas.

Kas mums rašcma.
Mest Pullman, III.— Ka

da čia susitvėrė LSS. 235 
kp., tad katalikiškasai gai- 

i valas labai išsigando, kad 
Į visi mus katalikai "atskalu- 
Inais” neišeitų. Jie prisiun
tė visai socijalistų kuopos 

Į valdybai knygutes "Tiesos 
žodis socijalistams.” Naba
gai, jie mano, kad pliauška
lais atbaidys žmones nuo 

Į progreso!
Socijalistas.

Cloųuet, Minn.— šis mie
stelis apgyventas francu- 
zais; randasi keliatas ir lie
tuviškų šeimynų, bet tikras 
lietuvių skaitlius sunku yra 
paduoti; daug lietuvių pri- 
šlieję prie lenkų — sulenkė
ję. Lenini nors patįs yra 
tamsus, lUt lietuvius sugeba 
išnaudti ir dagi daz. ic1' mū
siškius apjuokia. \

Senas aniuoias.
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— Alou, Maike, kaip svei- griebiau, kaip jis stūmė, aš
kas! ................ “

— Aš, tėve, sveikas ir dru- mis — ir guliu klane. Taigi 
tas, bet pasakyk, kas tau matai, vaike, kad čia ne nuo 
yra, kad taip susirietęs, jog girtumo, ale taip jau nuo 
nosis pradeda jau žemę šie- Dievo duota. Tu. vaike, tur- 
kti? Rodos, kad ir šlubuo- būt girdėjai, kad tokia pat 
ji truputi. Ar nebuvai tik nelaimė buvo atsitikus ir 
vėl "vyčių” krikštynose.

— Ką tu nori tuomi pasa
kyti, vaike?

— Aš noriu pasakyt, ar 
nebuvai tik girtas, kad išro- 
dai taip nusibaigęs.

— Maike, tu taip nekal
bėk. Tu žinai, kad per tėvo 
kapucino atlaidus aš prisie
kiau negerti, paskui da pri
sirašiau prie blaivininkų su- 
saidės ir nuo to laiko da ne
buvau girtas.

— O ką tu čia ant kaklo 
pasikabinęs nešioji, tėve, a?

TT _ j • 1 • 1 i

nuo gumbo. Nemislyk, vai-! kodėl

tik kabarkšt augštyn kojo-

y

Džekis Londonas.

lodomi ištrauka.
”Free Press,” bet jis netei-i gali būt karalium, nes soči- tūrių astuonios ir t.t. Bet 

_ \ j . kūnas susideda iš įvairių 
reikalauja, kad patįs audinių (taukų, muskulų, 

odos, plaukų, kepenų ir 1.1.) 
Vieno audinio celės visai ne
paneša i kito; kiekvieno au- 

yra tinkamiau
siai pritaikytos atlikt joms 

;skiriamą užduotį. Apart 
to, kad musų kūnas yra 
padalytas į audinius paran
kesniam darbo atlikimui, da 

Į jis dalijasi ir i organus (ko
jas. rankas, smegenis, pilvą, 
pūslę ir t. t.), i organus jau 

i Įeina keli audiniai, tik kuris 
nors jų užima žymiausią 
vietą. Kiekvienas organas 

i mažiau ar daugiau priklau- 
• so nuo visų kitų, tūli orga
nai (širdis, plaučiai, smege
nis ir k.) yra tiek svarbus, 
kad jų blogas veikimas kan
kina visą kūną, jų netekimas 
arba nusilpnėjimas dėl ko
kių nors priežasčių, išsigi
mimas veda prie mirties vi
są kūną. Iš organų suside
da visas musų kūnas arba 
sistema, kuri kontroliuoja 
organus jų darbe. Viskas 
tas išsivysto iš vienos celės 
i kelis mėnesius. Ar nebūtų 

'; žingeidu skaitvlojui žinot, 
kaip eina tas vystymosi pro
cesas, kad iš vienos celės 
pasidaro tokia sudėtina ma
šinerija, kokios jokis inži- 

’ nierius niekad neišgalvotų? 
Mokslas, vadinamas embri- 
jologija, turi reikalą su šiuo 
dalyku. Jis seka žmogaus 
pradžią nuo pat vienos ce- 

. lės iki pat likimo žmogumi. 
Dabartinė embriologija kon
centruojasi apie žmogų, nes 
mums žmonėms ji žingeidi 
ir naudinga, tečiaus daug 
bandymų yra daroma ir 
ant kitų gyvūnų. Turiu 
pestebėt, embrijono (vai
siaus) vystymąsi pas ki
tus gyvūnus yra labai gimi
ningas žmogaus embrijonui. 
Žmogus pereina laipsnius, 
kurie liudija, kad jis yra bu
vęs žemesnis sutvėrimas. 
Embrijonas atkartoja ma
žiau ar daugiau aiškioj for
moj visus tuos laipsnius, ko
kiu tik žmogus yra buvęs 
nuo savo atsiradimo. Yra 
laipsnis, primenantis sulai
žius, kitas- žuvis, trečias re- 
ptilius ir tt. Reikia patėmyt, 
kad tie laipsniai neapima vi
so kūno tuo pačiu laiku: ka
da, daleiskime, viršutinė da
lis jau paneša Į reptilių, že
mutinė gali da būti panaši Į 
žuvį ar ką kitą. Bet ne tik 
žemutinė ir viršutinė dalis 
gali skirtis, o ir jose atskirai 
gali būti margumynai, te
čiaus kaip ten nebūtų, o da
lis (kadir ne vienu laiku) 
pereina tuos laipsnius.

Plačiau apie embrijologi- 
ją čia nekalbėsiu, nes vistiek 
viskam neužtektų laikraštyj 
vietos. Ji yra nepaprastai 
žingeidi ir vertėtų su ja 
nors paviršutiniai apsipa- 
žint kiekvienam. Gaila, kad 
lietuvių kalboj neturime pa
našios knygos. Anglų kal
boj ir daugelyj kitų galima 
gaut net Įvairių autorių ra
šytas.

Kiekvienas žmogus turėtų 
žinot savo istoriją, prade
dant nuo i ‘

jalistai karalių nepripažįsta.
Jie i 
žmonės valdytų šalį.

— Nouse, Maike, taip ne- 
gerai. Jau jeigu atgausim 
savo Lietuvą, tai turi būt ir Uini° celeb 
lietuviškas ciesorius, tai 
bent Lietuvos vardą pakels. 
Ir aš, vaike, norėčiau, kad 
Lietuvos ciesorium butų 
koks kunigas arba vysku
pas. Tuomet ir šventas tė
vas musų šalį pabagaslovitų. 
Kaip tu, vaike, mislini?

— Tėve, jeigu paliuosuota 
Lietuva turėtų patekti ku
nigų valdžiai, tai tūkstantis 
kartų geriau tegul ji būna 
po Rusijos arba Vokietijos, 
valdžia.

— Ar tu pasiutai. Maike?
— Aš tau užtikrinu, tėve, 

kad paėmus kunigams val
džią i savo rankas, Lietuvoj 
butų tokia priespauda, kad 
tenai niekas negalėtų gy
vent. Kunigai jau dabar 
tenai neduoda žmonėms iš
rišimo. kas skaito "Lietu
vos Ūkininką" arba "L. Ži
nias.” O jeigu jie paimtų i 
savo rankas valdžią, jie to
kius laikraščius tuojaus už
darytų. Lietuvoj negalė
tum ištarti laisvesnio žo
džio. Kas neitų Į bažnyčią 
ir nemokėtų kunigams duo
klės. o jeigu dar kas paban
dytų juos kritikuoti, t-s iš 
kalėjimo niekad ncišsirų.

— Maike, aš einu pas za
kristijoną pasiklausti, 
ištikro taip butų.

bet dėl jus bus naujiena su _
žinot, kad jį elektrikinėn kė- singai esąs išverstas, tai ne- 
dėn pasodino pirmasai iš 
Vandervaterių, kuris vadi
nosi Vandžiu. Aš žinau tai 
todėl, kad aš skaičiau apie 
tą knygose. Knygose, bro
liai mano, yra daug indomių 
dalykų.

I Ir paskui to, kaip Ralfas 
Jakobus žuvo nuo išdaviko 
Billiaus Vandžiaus rankos, 

1 Billius Vandžius pradėjo 
imainyt savo vardą. Jį pra
minė "Gudrum Vandžiu," ir 
jo vardas skambėjo visur. 
Jis daėjo iki augščiausio lai
psnio šnipinėjimo darbe ir 
ėjo kas metai turtingyn, bet 
ponų klesa vis dar neatida
rė jam savo durų. Vyrai 
buvo pasiryžę įsileist ji sa
vo ponijos tarpan, bet mote
ris atkakliai tam priešinosi. 
Gudrus Vandžius buvo po
nams aukso žmogumi. Jis 
pats buvo vergu, ir žinojo 
vergus kaip penkis savo pir
štus Apgaut ji nieku budu 
nebuvo galima. Tuose lai
kuose vergai buvo smarkes-: 
ni už šiandieninius, ir jie 
neperstojo kovoję už laisvę.

ar

EMBRIOLOGIJA.
, džermanų kaizeriui. Ir jam 
da didesnė, ba jis ant karės 

i lauko išsimaudė grabėj iki 
kaklo. Bet kaip kaizeris 
garbės dėl to nenustojo, taip 
ir aš, vaike, nenustosiu. Vy
čiai da daugiau dabar mane 
garbins.

— Gerai, tėve, moki save 
išteisint. Bet pasakyk, ko- 

greit 
gene

rolu nebuvai, daug geriau 
išrodei.

- . - —Maike, tu stataisi dide-
— _ & ue’ liekarstvos, ]eį mokytu vyru, o nežinai, 

opyictn Ar tu 
ke, kad aš girtuokliauju.' Maike, nežinai, kodėl kaizts 

, ris dabar taip paseno ? Pusė 
įmetu atgal jis buvo da jau
nas vyras, o dabar visiškai 
pražilo. Vaina tai padarė, 
vaike, daug trobelių.

— Teisybė, tėve, kaizeris 
turi daug rūpesčių, bet tu 
juk ne kaizeris. Ir kokie gi 0 remįasį ant faktų ir 
tavo rūpesčiai . Pas _ tave jabai neremia panašiu teori- 

kurias irgi tokiu ar ki- 
budu gaiima darodyt 

esant teisingomis. Pirmo
sios gyvybės atsiradimas to. 
dėl paliekamas iki šiol filo- 
zofijai. Moksliškai mes ne
randame jokios gyvybės, 
kuri nebūtų paėjus iš celės, 
toji pirmoji celė paėjo iš da 
pirmesnės ir t. t. Nesvarbu, 
ar organizmas susideda iš 
vienos ar iš milijonų celių, 
jis yra paėjęs iš celės.

Išeinant iš šios teorijos, 
reikia matyt, kad žmogus 
susideda iš celių, kurios pa
ėjo iš pirmesnių celių, tos 
da iš pirmesnių ir t. t. To
kiu budu sekant celes, iš kur 
jos paėjo, prieisime prie 
vienos celės, kuri buvo kū
no pradžia — tai fertilizuo- 
tas ovum arba kiaušinėlis.

Ovum ir spermas susijun
gia ir padaro vieną celę. 
Nereikia manyt, kad pilnas 
ovum ir spermas susijungia. 
Jiedu turi pereit žinomas 
skilimo fazas, apie kurias 
čia nekalbėsiu, kad prisi- 

, kuriame 
gali Įvykt susijungimas. Ir 
iš tos vienos fertilizuotos 

(Celės turi išsivystyt ne tik 
milijonai celių, bet speciali
zuotų celių, tinkančių tvert 
žinomas kūno dalis ir atlie
kančių paskirtas joms už-

dėl tu pradėjai taip 
senti? Kol "vyčių"

suside- 
ir išro- 
tečiaus 
indivi-

Nors musų kūnas 
da iš milijonų celių 
do vienu daiktu, 
kiekviena celė veda 
duali gyvenimą, veikdama
savo naudai ir patarnauda
ma visam organizmui. Mu
sų kūnas yra labai panašus 
i didelę draugiją, kurioj 
kiekvienas narys gyvena 
sau. bet jis atlieka darbą, 
naudingą ir reikalingą vi- 

įsiems kitiems.
Seniau mokslo žmonės ti

kėjo, jog gyvybė gali atsi
rasti spotentiškai, t. y. pati 
per save tinkamose aplinky
bėse ir tinkamom medegom 
esant. Tokiai nuomonei li
ko padarytas galas, kada ai
škiai darodyta, jog tik iš ce
lės gali užgimti kita celė. 
Mokslas neina už nedarodo- 
mų ir nesuprantamų rūbe-

Klausykite, broliai mano! 
Aš jums papasakosiu atsiti
kimą apie ranką. Tai buvo 
ranka Tarno Diksono, o Ta
nias Diksonas buvo pačiu 
geriausiu audėju Rodžero 
Vandervatero audinyčioje. 
Darbininkai vadino ją "Pra
garo duobe" ir radosi ji Kin- 
gsburyj, netoli nuo Vander- 
vaterų rūmų. Jus nežinote 
kas tai yra Kingsburis? Yra 
daug daiktų, broliai mano, 
kurių jus nežinote, ir tas 
graudu. Ir priežastis tam 
visam yra ta, kad jus ne
nusimanote, kad jus vergai. 
Aš papasakosiu jums tą at
sitikimą su vilčia, kad nors 
nekurie iš jūsų imsities mo
kintis rašto. Musų ponai 
moka skaityt ir rašyt, jiems 
atviros visos knygos, dėl to 
tai jie ir ponai, ir gyvena 
rūmuose be darbo ir rūpes
čių. Kada darbininkai visi 
iki vienam išsimokins skai
tyt ir rašvt, jie pasidarvs 
oralino-aic’ir tais šavn hpo-jj I1CPC1 AUVUJ5 uz-gaiingais, ir taja sa\o jiega j Gudrus Vandžius mokėjo 
jie sudaužys savo retežius, -- ----- J
ir nebus daugiau nė ponų, 
nė vergų.

Kingsburis, broliai mano, 
guli Alabamos valstijoj. 
Tris amžius iš eilės Vander- 
vateriai valdė visą Kingsbu- 
ri, jo fabrikus ir darbinin
kų gyvenimus, lygiai kaip ir 
fabrikus ir darbininkų gy
venimus ir daugely kitų vie
tų ir valstijų. Jus girdėjote 
ką nors apie Vandervaterius 
— kas gi apie juos negirdė
jo? — bet aš papasakosiu 
apie juos ką tokio, ko jus 
dar negirdėjot. Pirmasai 
iš Vandervaterių namų bu
vo vergas, tokis pat vergas, ■ 
kaip tu ir aš.— girdite, bro-1 
liai mano? Jis buvo vergu, 
ir tas dėjosi tris šimtai me
tų tam atgal. Tėvas jo tar-

įsigilint Į visus jų kilčiausius 
užmanymus, ir visus jų už
manymus paversdavo į nie
kus, o jų vadus sodino elek- 

. trikinėn kėdėn. 2255 m. jis 
vėl gavo naują vardą. Kaip 
tik tais metais išsiplėtė di
delis maištas. Tirštai apgv- 
ventoj dirbtuvių apygardoj, 
Į vakarus nuo Uoluotų 

I kalnų, septyniolika milijonų 
j vergų didvyriškai sukilo 
. prieš savo ponus.

Toliaus bus).

galima iš jo visko ir supras
ti. Prie to anglų dienraštis 
nė ištisą vertimą patalpino, 
svarbesni argumentai pra
leisti, paminėjo tik kaiku- 
riuos atskirus sakinius, kaip 
antai: "gyvenimas jau nusi
bodo," "nėra dėlko ant šios 
žemės gyventi" ir t. t.

Beto savo laiške A. Anc
kaitis paliko Įsakymą, kad 
iš jo turto butų duota $340 
jo seserei Megei, kuri gyve
na apie kietas anglis ir buvo 
ant jo laidotuvių, o vertime 
pasakyta, kad šita jo sesuo 
gyvena "in old country." 
Beto da jis liepė atiduoti $72 
savo draugui, bet šito pavar
dės negalima išskaityti.
"BOMBCŽFbŪVO SMĖ

LIU UŽTAISYTOS.
"Keleivis" jau rašė, kad 

tas baisus New Yorko "a- 
narchistų suokalbis" ir ta 
"bomba" padėta katalikų ba
žnyčioj buvo niekas dau
giau. kaip tik kapitalistiškų 
laikraščių išpušta pūslė. Ir 
šita pūslė dabar sprogo. 
Kaip teisme pasirodė, tai 
baisus "anarchistai," kurie 
už tą "bombą" buvo areštuo
ti, nežino da skirtumo tarp 
potašiaus chlorato ir kar
čios druskos, kuri vartojama 
vidurių praliuosavimui. Ad
vokatas pasakė, kad jų 
"bomba" buvo užtaisyta 
smėliu.

I

I

Dresdeną” nuskandino 
neutrališkam uoste.
Pereitam "Keleivio" nu

meryje buvo plačiai rašyta,

SUDEGĖ ODŲ FABRIKĄ.
Salėm, Mass. Pereitoj su- 

batoj po pietų čia sudegė 
Acme Leather Co. odų fab
riką. Nuostolių ugnis pada
rė apie $40,000. Gaisras gi
mė iš ekspliozijos, kuri išti
ko chemiškam dirbtuvės 
skyriuje. Daug darbininkų 
neteko darbo.

Tu niekad nematei manęs 
girto ant saidvoko gulint.

— Tiesa, ant šaligatvio aš 
tavęs gulint nemačiau, bet 
grįždamas aną vakarą iš 
mokyklos mačiau, kaip tu 
gulėjai klane šalia šaligat
vio.

— Jes, vaike, tas teisybė 
ir aš nuo to neginu, ba tai 
buvo ne nuo girtumo.

— Jeigu ne nuo girtumo, 
tai kaipgi tau pasitaikė, tė
ve, Į tą klaną atsigulti? Juk 
dabar žiema, maudytis da 
per šalta.

— O gi taip Dievas davė,; 
vaike. Mat, lietuviško vais- į 
ko buvo maniebrai, tai po: 
muštro buvau labai suvar-| 
gęs ir pradėjo gumbas urg
zti. Išgėriau puspanti rai- į 
viskės. Tai geriausia mano 
liekarstva nuo gumbo. Ale 
veit, Maike, aš tau pasaky
siu, kaip buvo toliau. Parei
nant namo kažin kokia kva- 
raba pradėjo džiovint man 
liežuvį. Sakau, reikia suvil- 
gvt, ba gali da nulūžti. Ūžė- — Aš, vaike, rūpinuos a-i 
jau saliunan ir ištraukiau1 pie seną savo kontrą. Žinai, 
3 didelius stiklus alaus, o du vaina pasibaigs, tai ruskis 
stiklu užfundijo saliuninin- ciesorius atiduos mums pa
kas, duok Dieve jam sveika- tiems Lietuvą valdyt, ba i

-„r muSų Gabrys parašė jam 
prancūziškai ilgą prašeniję. 
Taigi man. vaike, rupi, kaip 
reikės lietuviškas vaiskas 
aprėdyti, kur armotas gau
ti, ba tuojaus reikės vainą 
su paliokais pradėti. Man rengt prie stovio, 
taipgi rupi, ir kokį karalių 
išrinksim Lietuvai valdyt, 

. ba jeigu kokį lepšį pasodin- 
sim, tai Lietuva ir vėl pra
žus.

— O ką tu norėtum turė
ti Lietuvos karaliumi, tėve? ___

— Jau ką. ką, bet soči ja- duotis*. 'Celės dalijasi — iš 
i listo nenorėčiau. fertilizuoto ovum darosi dvi,

— Socijalistas, tėve, ir ne- iš tų dviejų keturios, iš ke-

kė su praskilusiu šonu, ir vis 
ta pati raudona nosis.

— Vaike, tu per daug žiu
ri i mano nosį. Tu nežinai, 

ikiek aš turiu galvoj klapa- 
tų

I

I

j
!

— Gal nori naują parapiją 
tvert ?

— Tegul šventas Jurgis 
mane nuo to apsaugoja. | 
Tai butų didžiausis prasi
žengimas prieš Dievą. Juk 
tu, Maike ,žinai, kad musų 
klebonas nepavelija antrą 
parapiją tverti, ba tuomet 
jam butų mažiau biznio.

— Tai apie ką gi tu rupi-1 
niesi, tėve?

— Aš, vaike, rūpinuos a-!

I

i j 
tikrą teisybę, ir kiekvienas, 
mano žodis atspausdintas 
juodu ant balto poniškuose 
metraščiuose, kurie dėl jus 
— knyga už septynių ant
spaudų, todėl, kad jūsų po
nai draudžia jums mokinties 
skaityt. Ir kaipgi! Juk to
se knygose jus galite sužinot 
visai nemalonius jiems da
lykus. Jie gudrus. Prade- 
tumėt jus skaityti knygas, 
jus imtumėte reikšti mažes
nę pagarbą savo ponams, 
tas butų baugu... jūsų po
nams. Bet aš gi moku skai
tyt, ir aš papasakosiu jums, 
broliai mano, apie tai, ką j 
aš skaičiau savo nuosavio-j 
mis akimis metraščiuose: 
musų ponų.

Pirmąjį Vandervaterą ne
vadindavo Vandervaterių; 
jo vardas buvo Billius Van
džius, jis buvo sunumi Jur-[ 
igio Vandžiaus, darbininko,: 
ir Lauros Kaml’vtės, skal-: 
bejos. Billius Vandžius buvo 
tvirtas; jis galėjo pasilikti 
eilėse vergu ir vesti juos 

pirmosios celės. Pne Iais«stlr la,n;es; bet J1-S| 
Tuomet jis daug-daug apie nusprendė tarnaut ponų rei- 
praeiti ir save dasižinotu. ^alams'.lr Jį.uz tai S%al. aP- i 

dovanojo. Dar jaunikaičiu, 
Medicinos studentas, jis buvo žvalgu savo gimti
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navo prastu darbininku pas j kaip pietų Amerikos pakra- 
Aleksandrą Borelį, o motina ščiuose anglų laivynas už- 
jo buvo ten pat skalbėja. į klupo ir nuskandino vokie- 

Broliai mano, aš pasakoju i čių skraiduoli "Dresdeną." 
v- Išgelbėti "Dresdeno" lai

vininkai dabar sako, kad 
anglai jų laivą paskandino 
prie Juan Fernandez salos, 

i neutrališkam uoste, kur jie 
j neturėjo tiesos šaudyt.

Vokiečiai protestavę prieš 
anglų laivyną, bet tas atsa- 

i kęs, kad jam esą įsakyta pa- 
' skandinti "Dresdeną" vis- 
viena kur jį nerastų ir laivy
nas turįs tą įsakymą pildyt. 
O ar tas bus tiesotai, ar ne, 
tai laivyno vadovams negal- 
voj, tegul sau apie tai kalba 
diplomatai. Ir vokiečių lai
vas likos sunaikintas. Vo
kiečiai sako, kad jie patįs jį 
susprogdino, išlipę ant salos, 
prie kurios jų laivas stovėjo. 
Vokiečių įguloj 3 buvo už
mušti ir 15 sužeista. Anglų 
laivynui bešaudant uoste 
likos sugadinti da keli kiti 
laivai ir užmušta moteris su 
vaiku.

Iš "Dresdeno” išlipo ant 
salos 330 sveikų vokiečių ju
rininkų.

I

IS AMERIKOS.

CALIFORNIJOJ ATSIVĖ
RĖ VULKANAS.

Anksti 20 kovo iš ryto Ca- 
lifornijoj vėl atsivėrė ant 
Lassen kalno vulkanas. Ug- 
nakalnis pradėjo garsiai ko
sėt ir spiaudyt stulpais du
rnų ir pelenų. Išmesti padan- 
gesna pelenai su akmenais 
paskui krito 15 mylių ap
linkui

IMS JURININKŲ PIRŠTŲ 
ANTSPAUDAS.

Dabar Amerikoj įnėjo gy- 
veniman tokis Įstatymas,kad 
pirklybos laivų jurininkai 
turės ant savo kortų netik 
savo ranka pasirašyti, bet ir 
pirštų antspaudą prispausti. 
Iki šiol daug žmonių apsiim
davo ant laivų, sakydami, 
kad jie seni jurininkai, o 
išvažiavus ant jūrių pasiro
dydavo, kad jie nežino savo 
darbo. Pasekmės būdavo 
tokios, kad ant jūrių tan
kiai atsitikdavo nelaimės. 
Dabar gi atėjęs jurininkas 
jieškot darbo turės parodyt 
savo kortą-paliudijimą, kad 
tokia korta nebūtų kartais 
pavogta ar nupirkta, ant 
jos turės būti tikro jos sa
vininko prispaustas pirštas.

Iki 1 liepos turės pereiti 
toki bandymą apie 30,000 
Amerikos jurininkų.

tos. Tai viskas, ką aš išgė
riau, tą vakarą. O toks gė
rimas, Maike. tai negirtuo- 
klystė. Pusė paintės viskės 
tai tik liekarstvos. o penki 
stiklai alaus, tai tik dulkes 
iš burnos išplaut. Ir kad tu 
žinotum, Maike, aš išėjau iš 
saliuno visai trezvas. Eida
mas strytu pradėjau mislyt 
apie vainą ir kažin kaip pa
sirodė man turkas. Rodos, 
stovi biaurybė ir rodo man 
liežuvį. Tai tu taip, sakau? 
Rodys? vyčių generolui pa
goniška liežuvį? Aš tau 
parod;_ 1 kaip aš jį

Kas turi pelną iš išdirby- 
sčių. o pats niekad nieko ge
ra ir naudingo nedirba; kas 
tveria Įstatus, o pats juos

KODĖL ANCKAITIS SU
ŠAUDĖ SAVO PAČIĄ . 
IR BURDINGIERIŲ?

_________________________ "Keleivije" buvo jau pla- 
akymis ponų metraščiuose, čiai rašyta apie tai, kaip Ea_ 
Jis buvo perdaug geru ver- stone, Pa., 26 vasario, An
gų, kad galima jį butų bu- tanas Anckaitis sušaudė sa-

L“ i 

nėję kazermėje. Jis aps
kundė savo tikrą tėvą. Tai 
faktas: aš skaičiau tą savo;

laužo: kas kitam lieyia tikė- Vę palikti darbinnkų kazar- vo pačią ir burdingierių Po- 
ti i tą, ko pats nežino; kas mėje. Aleksandras Borelis cių, o paskui pats atsigėrė 
stabdo mokslą žmogiškos pasiėmė Įi pas save ir išmo-' nuodų ir paleido sau gazą.

DARO MEDALIUS PANA
MOS PARODAI.

Washingtone, pinigų dirb
tuvėj pradėta daryt jau me
dalius. kuriuos šios šalies 
valdžia dalys už išstatytus 
Panamos parodoje daiktus. 
Platesnis tos parodos apra
šymas telpa ant 2-ro pusla- 

f pio. šitam "Kel." numeryje.;dorybės; kas padalina žmo- kino jį skaityt ir rašyt. Iš- "Keleivije” buvo pasakyta, 
nes i grupas, tikėjimus, tau- mokino ji daugybę dalykų,j kad tos kruvinos 
tas, iškasa grabę, pastato ir jis pastojo valdiškon tar- ■ priežastimi buvo 
stulpą ir pavadina rubežium nvštėn — šnipu. Numetė r—Z 
viešpatystės, — tas yra kai-i j*____
tas už šios karės skerdynes. įr apsivilkdavo jais tik ta- į ma, kad tai ne tiesa. Anta-

# , /da, kai reikėdavo suuostyt.nas Anckaitis, kuris neužil-
vergų užmanymus. Tai jis go paskui ligonbutyje mirė, 

Ūkininkas vra labai gu- privedė prie pasmerkimo paliktam savo laiške aiškiai 
drus: jis užaugina visą mai-.mirtin garsų didvyrį ir sakąs, kad prie tos tragedi-į joro ir kitų 

ims ir pats draugą Ralfą Jakobą. Ži-Į jos jį privedė grynai šeimy-jkų "juokai, 
nieste. noma, visi jus, boliai manoj niški dalykai. Jo laiškas'jo "laisnį."
K Paznokas. girdėjot jo šventą vardą; tilpo Eastono dienraštyje Ir gėdos majoras neturi.

kad tos kruvinos tragedijos
• < •••• pinigai, 

nes taip rašė anglų laikraš- 
jis nuo savęs vergo rubus į čiai; bet dabar mums rašo

ma. kai reikėdavo suuostyt'nas Anckaitis, kuris neužil- 
vergų užmanymus. Tai jis į go paskui ligonbutyje mirė.

MAJORAS PYKSTA UŽ 
JUOKUS.

Medford. Mass.— Vietos 
majoras Haines pranešė ju- 
domujų paveikslų savinin
kui, kad jeigu da nors sykį 
jo teatre bus daroma iš ma
joro ir kitų miesto valdinin- 

: ” jis atimsiąs
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KELEIVIS 6
VOKIEČIŲ LAIVAI NORI 

IŠTRUKTI.
Pereitoj sąvaitėj paskly

do žinia, kad visi vokiečių 
ir austrų laivai, kurie nuo 
karės pradžios stovi Bosto
no ir New Yorko uostuose, 
rengiasi visi ant syk ištruk
ti su anglimis ir amunicija. 
Amerikos laivyno sekreto
rius Daniel tuojaus įsakė 
sustot kariškiems laivams 
ant sargybos. Ir taip da
bar Bostono uoste vokiečių 
laivus saugoja S. V. skrai
duolis ”Brooklyn,” kuris 
pasiėmė savo kanuolėms
2.600 patronų po 5 colius ir
1.600 patronų po 8 colius. 
New Yorko uoste vokiečių 
laivus saugoja bent trįs ka
riški laivai.

sudegė 
netoli 
Far-

SUDEGĖ FARMA.
Šiomis dienomis 

jMount Tom farma, 
Northampton, Mass. 
ma prigulėjo R. F. Under-
vvoodui, pas kuri dirbo daug 
lietuvių. Supleškėjo beveik 
visos triobos ir 25 gyvuliai. 
Išgelbėta tik 5 arkliai ir au
tomobilius. Ugnis kilo iš 
banės (daržinės). Nuosto
lių esą apie §12,000.

SUĖMĖ JUODĄ ”RAGA- 
NĄ.”

Gaysboro, N. S.— Šiomis 
dienomis čia buvo suimta ir 
atiduota teisman sena juo- 
dveidė moteris, kuri nuduo
davo, buk ji yra "ragana” 
ir darydavo visokius "bur
tus.” Liudininkai parodė, 
kad ji buvo pašaukta pas 
tūlą ligonį, kurio daktarai 
jau nebegalėjo išgydyt, ir 
sakėsi galinti išgydyt jį 
"burtais.” Ji šnibždėjo, rū
kė, degino kokius tai plau
kus, šaukė "velnius,” pas
kui davė ligoniui gerti ko
kių tai vaistų. Ligonis mi
rė.
tus” išanalizavo ir pasirodė, 
kad ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
su
tuojaus suėmė ir jai gręsia 
kalėjimas.

Daktarai tuos ”vais-

tai inbėras suvirintas 
muštarda. „Raganą”

I Chicagos rubsiuvius.

je kviečia rubsiuvius Chica
gos, kad jie prisidėtų prie 
jų pasikėlime.

Chicago yra didžiausias 
rūbų centras šiaurinėje A- 
merikoje, ir yra tiktai vie
natinis miestas, kuriame 
rubsiuviai nėra organizuoti; 
tai yra tiktai vienatinis 
miestas, kuriame rubsiuviai 
be jokios malonės turi klau
syti savo darbdavių padik- 
tavimus. Chicagos rubsiu
viai jau gana ilgai nuolan
kiai klausė paliepimų savo 
diktatorių-darbdavių, ir lai
kas jau atėjo, kad jie taip
jau ištikimi klausytų dabar 
patarimų savo pačių bend
rų, ir kad jie pagelbėtų pa- 
darvti vietinias RUBSIU
VIŲ UNIJAS tokiomis-jau 
tvirtomis ir pasekmingomis, ’ 
kaip SUVIENYTOS UNI
JOS Nevv Yorko, Philade> 
phijos, Rochester, Boston, 
Baltimore ir kitų Amerikos 
ir Kanados rūbų išdirbimo 
centrų.

Bus šaukiami Mass-Mitin- 
gai po globa A. C. W. of A. 
Principai ir tikslas organi
zacijos bus pilnai išaiškintas 
atsakančių ir gerų kalbėtojų 
ir Chicagos rubsiuviai turės 
progą susiorganizuoti į to
kią Uniją, kuri bus pager
biama darbininkų ir viso 
darbininkiško judėjimo.

P. S. District Council No. 
6 A. C. W. of A. nori šiuomi 
pranešti rubsiuviams, kad 
visi tie, kurie yra užsimokė
ję įstojimo mokestį į Uniją 
už 1913 metus, bus priimti į 

j Uniją be jokios kitos įstoji- 
I mo mokesties.Į.

Tėmyk i pranešimus 
; MASS-MITINGŲ. Tėmyk į 
VIETĄ, LAIKĄ ir KALBĖ
TOJŲ surašą, kurie kalbės 
tuose susirinkimuose.

Dėl platesnių žinių kreip- 
Įkitės į šias vietas:

Skyrius 39-tas, 
818 West Harrison street.

Skyrius 61-mas, 
363 Milvvaukee avenue.

Lietuvių skyrius 269-tas, 
1223 Milvvaukee avenue.

A. C. W. of A. District Co
uncil No. 6.

I

ATJKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

Pajieškau Juozo Stadalninkučio, 
, Kirmėlynės kaimo, Manampolės pav., 
' 5 metai kaip iš Lietuvos, gyveno New 
1 Yorke. Taipgi Onos Tauskiutės, kai- 
; mo Kvisupių, Marijampolės pav, gy- 
I veno New Yorke. Ir Vinco Jurkšo, 
apie 20 m. kaip iš Lietuvos. Malo- 

j nėkit atsišaukti:
K. Yurkša, (13)

97 St. James Rd., \Vest Croydon,
England.

lėnas, M. Kvedaras, M. Jonys, A. Sau
ka, J. Jablonckis, A. Vitkauskis, K. 
Butkus, J. Bautušas. J. Dudonis, P.

| Kaselis, F. Saulis, K. Laimas, A. Ska- 
i bučkis, J. Sakalauckienė, K. Bedvaitė, 

>. Rendzevičienė, G. Galvanauckas, 
V. Žmuiginaviče, P. Tamuleviče, J. 
Paplauckienė. A. Ekinaitė, T. Dervi
nis, B. Paražinckienė, S. Daržkis, F. 
Surovičia, K. Urbanaviče, A. Vait
kus, S. Perevičia, J. Pilipauckas. G. 
Sarkunas. D. Stotkus (Stoughton, 
Mass.), D. Adomaitienė, F. Jorčus, 
G. B. Gaubės, J. K. Vasiliauckas, J. 
V. Vaitekūnas, K. Pranckunas, J. Ma- 
sišauskis, A. Klimienė, K. Stogis, M. 
Karpavičia, P. Sinkevičienė. J. Gai
galas, P. Ekinaitė, U. Mickevičiūtė, 
A. Strazdas, B. Razaniunienė, R. Au- 
kštikalnienė. V. Pekarckis, G. Stoč- 
kus, A. Skirmontas, Z. Aleksiutė, A.

! Geltauskas, A. Butvinčkas, P. Petru- 
| lis, K. Peslis, Z. Buividas. V. Jakuba- 
, vičius, A. Jalinskas, J. Baužis, 
! Inčiunas, J. Turan, A. Budinckas, 
| Butkus, F. Tarolamis, M. Grušas, 
I Baronas K. Maižis, M. Kudienė, 
I šalaviejus, Ames Jevvelry Co., 
■ Mazgialis, M. Lileikaitė, J. Gimavi- 
| eis, K. Prais. F. Maziliauckas, L. 
Stankus, B. Stankienė, J. Beržinis,

1 P. Slapkauckienė, P. Klimas,, Z. Bu- 
ūieckis, F. Rudaitis, J. Veber, A.

' Šimkus, J. Stasiokaitis, U. Armolovic, 
' P. Kundrotovie, K. Bacienė, J. Ker-1 nuo mus prasišalino.
šis, A. Šepata, L. Šimeta. M. Tarnu-! nio ūgio, juodburvis, 
levičienė, H. Lapinskas, K. Beniolis,; žiuri iš paniūrų, žemyn. 
t ____ • t \ i___ o , t 1

Pajieškau Jono Steponavičiaus, a- 
pie 19 metų Amerikoj. Kauno gub., 
Šiaulių pav., Raudėnų parap., Girkau- 
tų sodos. Jis pats ar kas jį žino, ma
lonėki: pranešt šiuo adresu: 

Kazimieras Trušas,
380 4th str., So. Boston, Mass.

K. 
J. 
A. 
A.
P.

Pajieškau Aurelijos Jocevičaitės; 
Kauno gub., Raseinių pav., ir par., 

I Robliškio kaimo; pirmiaus gyveno 
Elizabeth’e, vėliaus Chicagoje. Pas
kutinį laišką gavau 3 m. atgal. Mel
džiu kas ją žino pranešti, už ką bus 
širdingai ačiū, o jei tebėra gyva mel- 

(džiu ją pačią atsišaukti: (13)
Rozalija Breitoraitė-Jakienė,

• 17 Franklin avė., Harrison, N. J.

MAKĖ ŠIMKUNIENĖ.
i mano žmona apleido mane sausio 15 
d, 1915, pabėgdama su tulu vyru, 
Jonu Vasiliausku.

A. f A. Mikas Maželis 25 metų am
žiaus (vadinosi Mike Mashal) dirb
damas giriose nesenai tapo užmuš
tas savo boso geležine lazda. Jis 
paėjo iš Vilniaus gub., nuo Žaslių. 
Pirmiau gyveno Paųuonock, Conn. 
Du metai, kaip gyveno Maine valsti
joj ir dirbo giriose. Jo užrašų kny
gutėje rasta adresas: Martynas Eg- 
Ieviėius, Paųuonock, Conn. Platesnių 
žinių dėlei kreipkitės šiuo adresu:

F. Davis,
Lake View, Me.BOK 6,

Pajieškau sesers Domicėlės Ne- 
nortavičiutės, Vilniaus gub., Trakų 
pav., Jėzno parapijos, Sobuvos kai
mo, pereitą rudenį išvažiavo nuo ma
nęs iš Montello, Mass. ir nežinia kur 
ji randasi. Kas pirmas apie ją pra
neš, gaus $5.00 dovanų. (14)

Martinas Nenart,
144 Ames st., Montello, Mass.

Pajieškau draugo, Petro Marcinke
vičiaus; Miliūnų sodžiaus, Kupiškii 
par, Kauno gub. Du mėnesiu, kaip 

Jis yra viduti- 
plataus veido, 

i įeviciene, Ji. Lapinskas, rv. Deruviis, j žiuri is paruurų, xeuiyu. Kas tokį
T. Vasaris, J. Alasevič, S. Eibutis, J.' patėmysite meldžiu pranešti: 

: Balionis, J. Vereika, A. Skarinka, J. I a. Vanags,
Slavickis, J. Ediejus, A. Kazlauskis, i 2126 \Vatson str, Pittsburgh, Pa. 
J. Laužikas, M. M. Jankauskis, J. Sa- > __ —

j mson, T. Razgis, A. Trainavič, R. Pajieškau tikro brolio, Juozapo' 
• Matovišiutė, M. Miškinis, A. Balkienė,1 Šimkaus ir pusbrolio F. Rakutinsko; i 
J. Kakliutė, __M. Bižokaitė^ A^ Ku-. i Kauno gub, Raseinių pav. Gaurės, 

par. Meldžiu atsišaukti.
Juozas Šimkus,

608 Exchange avė, E. St. Louis, III.

J. Kakliutė, M. Bižokaitė. A.
kauckas, J. Kraunieliutė, T. Rimke
vičius, J. Germanavičius, J. Sinkevi- 

>če, J. Kašėta, O. Juozapavičienė, A. 
' Cvirka, V. Kališ, V. Grigas, J. Kuo
dis, A. Šimkus, V. Jokubavičia, A. 

i Laučka, A. Bruška, M. Lizikevičienė,
Z. Motelienė, J. Vetrelis, J. Taučius, 
B. Taučius, F. Milčius, B. Danaitis, 

: F. Saulėnas, V. Pigaga, T. Ragauc- 
| kas, Z. Ykasalas, A. Kilauskis — visi 
! po 25 centus.

Išviso $90.00.
Aukas priėmiau. T. L. Dundulis,

AUKOS J. BEŠIRDŽIUI.
Malonėkite perduoti J. Beširdžiui 

aukas sudėtas LSS. 133 kp. narių, 
Norvvood, Mass., sausio 24 d. ,

Su pagarba Jonas Weter
Aukų $1.65 gavome. ”Kel.”

SCRANTON, PA.

Pajieškau Filimonos Armalaitės; 
Kauno jrub., Telšių pav., Viešvėnų., i 
par, Plepų sodžiaus; girdėjau gyve- į 
na Kensingtone, Chicago, III. Mel- i 
džiu atsiliepti.

Adomas Šaltmeris,
215 Franklin st, Rumford, Me.

Pajieškau draugo Petro Varpučian- i 
sko ir Antano Jankausko; paeina iš i 
Šiaulių miesto, Kauno gub. Petras j 
Varpučianskis pirmiau gyveno Laco- į 

t nia, N. H. Girdėj’au atvažiavo į Le- | 
L* j vviston, Me. Meldžiu atsišaukti.

Vladislovas Tarvainis,
: P. O. BOK 122, Island Falls, Me.

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
1815 E. Moyamensing avė., Phila, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Man. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Marka* 
St., Brighton, Mass.; J. Gegužiu 2* 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gar- 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 
ney Orderiais, reikia išrašyti vardą 
Lithuanian National Kelief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardą 
kasieriaus per Finansų Raštiniu 
T. M. Dunduli, P. O. Box 511, Waat> 
ville, Iii., kuris po kaucija $1,000.

ba-

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ,

Dės Moines, Iowa.
Valdyba:

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

Pirm, pagelb. — P. Mileris,
— Moines, Ia.

Adm.

B ALIUS! BALIUS!
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystės,
Dės Moines, Iowa.

Parengė Balių ant 10 dienos
landžio. tai yra subatos vakare prieš 
atvelykį,' kuris prasidės 7 vai. vaka
re ir trauksis iki vėlybai nakčiai. 
Balius rengiamas po No. 409 Vs Ęast 
Locust str., Columbia salėje, otikiar ____ ..
vyrams 50c., moterims ir niertek lčšuoja karės”, 
dykai. Muzikantai bus iš L 
griežš gražiausius šokius pas;i eilės IT paveikslai

Kviečiame vietinius ir ap e . T
lietuvius atsilankyti baliun, ’4 reikšmė -— Nauji Metai (eiles) —Jean 
draugija visus maloniai pri«ncuzų socijalistų vado paveikslas su trum* 
užganėdins. honeilės) — Pavasario vakarėlis (eilės) —

— Pasakyk! (eilės) — Tarpe džiaugsmo— 
.ja (katalikų dvasiški jos teismas, įsteigtas 

4 vai < ub'g kurio vienuoliai ir kunigai žvėriškai 
t AsiKA-MiAitUA nį jaužų eretikus ir net mokslininkus) — 

2 gyvenimai po 4 kambariusikvizitoriai kankina ant šventoriaus žmo
nas ant antrų lubų ir vienas a o pripažint popiežiaus neklaidingumo) — 
čių, su toiletais ir kitais įtaisnigai degina Paryžiuje taip vadinamus 
Randa $2.00 sąvaitėj. slas (popiežiaus kareiviai kana protesto-

JUOZAS MAURUČA1TIS? PoP^žių) — IV paveikslas (inkvizicijos 
„ . . „ „ , paveikslas (Meksikos kunigai pasmerkia

71 Baxter str., So. Boston, grasteg’iutę) — Varpininko daina (eilės)
- Ilsėkitės, kanklės! (eilės) — Pavasario 

PARSIDUODA aveikslas, kaip apsvaiginti tautine ir re- 
Grosernė ir valgomų daiktų Didžiosios Lietuvos lietuviai __ žudo 

tuvė. Geras kampas. Lenkų,fs) — Mikromegasas (Filosofiškoji pasa- įr^etuvių apgyventoj vietoj. = D^kaS" (^Ūėf)“^

t *lės) — Atminčiai 22 sausio, 1905 m.
A str"_________»o- Boston, ąspadinėms kaip gaminti valgius — Jvai-

Juokai (su karikatūromis).
FARMA SU INVENTARL_ _ _______

Lietuvių apgyventoj vietoj, AINA 25 c. 
rų, gera žvyruota juodžemė; 2t . • • x:i - m
ariamos; upelis su žuvimi Rytojams nusiųsim tik uz c. 
STi“ kalendorių įgyti, teiksis tuoj
::: sb4ZSX gali nelikti. Suvyniokit
giai $2,000,00. Rašykit: jerą, įdėkit į laišką (registruot

R’ TRffin, MiPa) ir užadresuokit:
europos karė BroBdisj, So. Boston, Mass.

50 atviručių, paveikslai su pxx*iioic«X)icwic<oiao^^ 
nimais, reproduktuotas nuo tik_ 
tografijų, kurios yra nutraukti 
karės lauko Lietuvoje ir Lenkij 
kitur. Atvirutės vertos $2.00. 
siųskite du sidabriniu dešimtu' 
už 11 centų štampų arba "mot" 
derį” už 31c., o mes prisiusi) ZT 
nėtas atvirutes. Jeigu nepąjf 
sugrąžinsiu atgal pinigus. ,
gi agentai.

JOHN MARCHAL,
P. O. Bos 74, <

US)

Šie paveikslai parodo abu pabėgė
liu. šimkunienė yra didelio ūgio, 
geltonplaukė, kalba vien tik lietuviš
kai; išsivežė su savim 2 metų dukte- 
rę. J. Vasiliauskas yra 5 pėdų su 
viršum ūgio, retais dantimi, didelėm 
paklypusiom kojom, amato — barz
daskutys. Meldžiame tėmyti šiuos 
pabėgėlius, kurie mane labai nus
kriaudė. Kas pirmutinis praneš kur 
ši porutė randasi, gaus $10.00 dova
nų. Adresuokite: (13)

■ Jurgis Šimkūnas,
418 So. Main st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau savo vyro Juozapo Avi
žonio, bet jis savo pavardę permala 
nęs, dabar vadinasi Juozapas Al ton; 
Kauno gub., Panevėžio pav., Linko- 

" > sodižaus;Aukos Lietuvos šelpimo Fondan yjętįg Arimonio e o v*i 11 d 1 Q1 r» i i  j? .1 •surinktos vasario 11 d.. 1915, drg. 
Jurgio Jurgilos su p-le Elzbieta Mar- 
čiuliute vestuvėse.

Aukavo šios ypatos:
Jonas Marčiulaitis $1.00; Antanas 

Čelkis. Jurgis Girgilas, Pavilas Spū
dis, Jieva Spudienė, M. Spūdis, Juo
zas Žemaitis, Juozas Oreškas — po 
50 centų.

Jurgis Juosnukis, J. Zidorius, Vi- 
soskis. Jonas Pačėsa. Magdė Pačėsie- 
nė, Marijona čelkiutė ir Barbora 
Čelkienė — po 25c.

Viso labo $6.06.
Marijona čelkiutė.

tamsių 
plaukų, dideli ir geltoni ūsai, viduti
nio ūgio, apie 43 m. amžiaus. Pir
miau gyveno Brooklyne, dabar ran
dasi Philadelphijoj, tiktai nežinau 
adreso. Jau 9 metai Amerikoj; jisai 
manę paliko Lietuvoj su duktere ir 
nustojo susirašinėti, ir girdėjau, buk 
apsivedęs su kita. Kas žinote kur 
toksai vyras randas, malonėsit pra
nešti. už ką bus atlyginta. (13) 

Vincenta Urbiutė-Avižonienė,
668 Northampton st., Easton, Pa.

Pajieškau draugų: Vincento Ju- 
ciaus, Juozapo Griciaus ir Frano Juo
džio; Kauno gub., Šiaulių pav., Pro- 
cunų sodžiaus. Malonėkit atsiliepti.

Tadeušas Gervickas, (12) 
306 Fowler avė., Sioux City, Iowa

Graži Dovana
DĖL LABO VISUOMENES
Knyga sveikatos bei . naujausio 
mokslo išradimai ir ką. reikia daryti ap- 

_______ , ~ sirgua, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
Oregon___________lygiai knygoj “Daktaras” parodo,
-------------- kaip nuo visokių nelaimių bei ligų apsi-

Pajieškau pusbrolio Jono Guduko, 
paeina iš Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Šilgalių gmino, Sintautų parap., 
Demšių kaimo. Jis pats ar kas kitas 
jį žinote, meldžiu pranešti. (13)

Antanas Barzdaitis,
Bellevue, Altą, Canada.

s*’

Kazimieras Baranai
ATIDARĖ RUBSIUVI 

DIRBTUVĘ
So. Bostone.

Ant kampo Fith ir C sts, pc
Siuvame visokius naujausĘ= 

dos drabužius, vyriškus ir 
kus. Priimame užsakymu 
overkotų ir K. Taisome ir p 
senus. Darbas atliekamas 
sąžiningai ir už visiems pi 
prekę. Užkviečiame gerbiami 
genčius ateiti ir persitikrinti.

Pajieškau draugo Felikso Raš- 
čiaus; Kauno gub., Ukmergės pav., 
Debeikių miestelio. Girdėjau gyveno 
apie Chicago, III. Jis pats, ar kas jį 
žino, malonės atsišaukti.

J. Jankauskas,
510 Manning st., Philadelphia, Pa.

saugoti.

Pajieškau savo pažįstamų, Alpon- 
so Pociaus ir Grikevičiaus; abu 
niečiai, Zarasų pavieto, Dusetų 
Papušninko viensėdžio; Noriu 
žinoti, meldžiu tuoj atsišaukti.

Ciprijonas Maželis
65 Hudson avė.,

kau- 
par., 
susi-

CAMBRIDGE, MASS.
LSS. 71 kp. turėjo prakalbas 15 

kovo. Per prakalbas buvo renkamos 
aukos Liet, šelpimui, nukentėjusiems 
nuo karės, Aukavo sekančios ypatos: 
J. Bertulis, John Turauskas. K. Va- 
lackas. M. Visockiutė — po 50c.

K. Jassas, A. Josafaras, J. Matulis,
R. Grigaliūnas, B. Matus, P. Griga
liūnas, K. Vaišvila, J. Vitkauskas, J. 
Beleckas, J. Kiškis, K. Trainaviče, S.
S. Sasnauskas, F. švelnis, A. Pilipai- 
tis, J. Juzėnas, Jurgis Kiškis, V. Sta- 
šis. A. Valeika. O. Gerulskienė, J. 
Šidlauskas, J. Valeika, M. S. Anes- 
čiutė — po 25c. Viso $7.50.

Smulkiom aukom surinkta $1.16. 
Išviso suaukauta $8.66.
LSS. 71 kp. org. B. A. Simonavi- 

čius. ižd. L. Baronas.
Pinigus priėmiau kovo 20, 1915.

K. Šidlauskas, Ižd. L.Š.F.

Skriaudos neorganizuotų 
darbininkų Chicagos rub
siuvių pramonijoje negali
mos išskaitliuoti šitokiame 
mažame raštelyje; užimtų 
tomus knygų, kad išskait
liuoti ir išdėstyti sunkeny
bes, skriaudas ir vargus ne
laimingų rubsiuvių darbi
ninkų, užtai mes nei nema
nome šitame raštelyje apra- 
švti esančius blogumūs.

Šitame laike, kada vietinė 
Rubsiuvių Išdirbėjų Bendri
ja, vydamosi visagalintį 
Doleri, visokiais budais iš
naudoja kiekvieną rubsiuvi, 
tai nėra reikalo rubsiuviams 
priminti apie reikalingumą 
sutvėrimo unijos, dėl pačių 
apsisaugojimo. Nepakelia
mos išlygos — numušimas 
algų ir pailginimas darbo 
valandų — turėtų sutverti 
vienybę.

Progresas padarytas dar
bininkų kitose šakose išdir
bių per savo unijas turėtų 
rubsiuvius pertikrinti, u. rasojus, K. ra^ujicne,
galinga Uniia adatOS darbi- 1- Stukas, P; Karpalis, J. Kalėda, M. Brown str.,

• y rp i —i • l Pagosis, J. Šatenas, F. Gerulskis, J.; Zninku yra galima. 1 oael ir Gerulskienė, A. Stankeviče, K. Bin- j Pajieškau savo vyro. Zisrmonto Di- 
llkoSl sutverta SUJUNGTU u. Bemušienė, O. Kriušaite, P. i rOT!ausk°, 42 m. amžiaus, 5 pėdų ir 5
-PTTDCTTTVTTT TTNTT T A b Bižokas, P. Armon. K. Aukštuolis. J. colių augsčio; juodų plaukų. Vilnie- KUdoIUVIL U IMI JA A-; Damošanckas «! Stakanskas K 1 tis. Traku pav.. Žiežmariu miestelio. MERIKOS organizacija & PekarckTs Jokit M. i Balandžio .29, 1914. išvažiavo į . tf- 

sutverta rubsiuvių dėl s^tTT^iuS;
siuvių, kad pagerinus būvį T. česnuleyiče, Y. Salotka— po 50c. 
labai apleistų darbininkų K.^aSSis^A.4^^ _cįs.34o?’; 
rubsiuvių pramonijoje. . F. Baneviče, R. Dravickas. A. Stan-

v» -x* • j _x- 1 kus. J. Jonkus, K. Kundrotovie, A.Praeities ir dabarties pa- i Gedvilas, M. Poškienė. L. Petrošius, 
tvrimai parodė, kad rubsiU' J- Buividovič, F. Balsis, J. Jurkevič,

_ : i____ j,
Į K. Samkonas, A. Linej, V. Aleksa, J. 
Geribas, S. .Tudeika, J. Grigas, J. 
Rendzevič, J. Pečikas, K. Kasparavi
čiūtė, M. Kemzūra, M. Gutauckas, U. 
Šimkevičienė, V. Gecevič, M. Mastei- 
kienė, S. Kleinauckis, A. Rudaitis, J. 
Dundulis, A. Šmatas, P. Aikinaitė, E. 
Marlingienė. J. Jocius, O. Batulevi- 
čiutė, D. Ceplionis, J. Petkunas, M. 
Voveris, J. Silenckas, V. Pekarckis, •'*•■»** '■“•h
J. Tamulevič, P. Linoli. J. Svirckis, 'fas žlnot, praneškit, už ką busiu la- 
T. Sinkevičius, B. Kavolčius, F. Moc-i bai dėkingas.
kapetris, J. Sėlius, F. Vinkeviče, A.1 Vincas Valinckas,
Balčiūnas, M. Mikalauckas, M. Sau- 97 St James Rd. West Croydon, 
lėnas, V. Geceviče, A. Jonitis, F. Sau- Engiand.

MONTELLO, MASS. 
ATSKAITA LIETUVOS ŠELPIMO 

FONDO SKYRIAUS.
Aukautojų vardai:
"Birutės” draugija $15.00.
"Vienybės” draugija $10.00 
"Lietuvių Mokslo Draugija” $5.00. 
?L D. Tuinila $5.00.
J. Mostei’-a $5.00.
L. Bagdonis $5.00.
W. Petur.as paaukavo spaudos dar- 

'a $3.50: K. Navickas, pelną laikraš- 
ių užrašymo $2.50.

F. Kuodis $2.00.
J. Vaičiūnas $2.00. Ames Drug 

Store, W. J. Dubendris, S. Cvirka, A. 
Gureckis, K. Krikščiūnas, M. Kem
zūra, F. Norkus, A. Zlotkus, J. Ge- 
-ulskis, V. Samuolis, F. Norvaišas, T. 
Stankus, J. Ustupas, J. Buividančius, 
H. Stankus, P. Selys, F. Budreckis, 
J. Petrauckis, M. Vainoras, P. Balne- 
ne. S. Viršulskis, S. V. Andrevv,, A. 
žižis, F. Viršilas, A. Atkočaitis, A.

Pajieškau giminių ir pažįstamų: 
sesers Zosės Dvelyčios, Ignaco Ru
činsko, Aleksandro ir Ignaco Kvašių 
iš Gruzdžių miestelio, Petro ir Anta
no Urbonų, Liudviko Katiliaus. Vin- 
io Žąsino, Vinco Zotpalio — visi is 
Maniusių kaimo; Julijono Kristupai- 
čio; Gasparo Gedaminsko iš Piktu- 
zių kaimo ir Bronislavo 
Šiaulių miesto. Meldžiu 

Pranas Tiknius,
691 N. Main st, Montello. Mass.

(13)

Brooklyn, N. Y.

Gendvilo, 
atsišaukti.

Paj ieškojimai
Pajieškau brolio, Justino Antanai

čio; paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
nav., Pumpėnų par.. Smilgelių kaimo. 
5 m. kaip Amerikoj. Du metu atgal 
gyveno Manchester. Svarbus rei
kalas, meldžiu širdingai atsišaukti.

Petras Antanaitis,
1305 36th st, So. Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės nuo 18 iki 29 m. Mergina 
norinti apsivesti, turi mylėt dorą gy
venimą. Aš esu 27 metų amžiaus. 
Norinčios platesnių žinių kreipkitės 
šiuo adresu: (13)

Jos. Paukštys,
670 W. 18th st., Chicago, III.

Pajieškau Antano Keidošiaus; Aiš- 
tiškių kaimo. Gražiškių par., Vilka
viškio pav., Suvalkų, gub., Atsišau
kite šiuo adresu:

Silvestras Vasiliauskas,
820 So. 14th st., Herrin, III.

Pajieškau draugų iš Radeniškių, 
Juozo Tirioškos. jis dirba anglių ka- 
svklose ir Stasio Vaitkaus ir Stasio
Pociaus, girdėjau važiavo į Brockton,M. Dobienė, Y. Maksvytienė, D. Bra- 

I žas. S .V. Andrevrs Y. Lingevičienė, J. 
: Zaleckas, visi po $1.00.

G. Kamandulis, J. Marsinkevič, B. I _______
Marčiulckienė. G-A. Urbonas(Stough-1 Pajieškau Justino Taukevičiaus; 
ton, Mass.), J. K. Žaliukas, M. Lau- ; Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Alvy- 

P; Y?seV P'1^>ar??, kI to gmino iš Kregždžių kaimo. Ma- 
psis, J. Povilonis, O. Stankiene, K. [ įjau jo įaigĮją tilpusi "Laisvėje.” Jis 
L rbonas, J. Macisevski A. Rakutis, gyvena Detroit, Mich. Labai malo- 
S.'.Stirpinjs. A. Kuliesis, P. Kasalevi- : nja; meldžiu atsiliepti laišku.

. j ; vice. P. Tikms, A. Zabeika. K. Za~ \Kad beikienė. D. Pagojus, P. Pagojienė,! ' a s,
— — -- _ _ — T4------ , Wilkes-Barre, Pa.

._. i • -.-i nraziene. r. vasaris, r. Baitru-Viai turi pasitikėti ant SHVO j liūnas. M. Puidokienė. A. Lietokienė, 
pačių pajiegų, o ne ant darb
davių meilių prižadėjimų, 
kad pagerinti savo pačių bū
vį. Užtai Unija yra viena
tinis darbininkų rubsiuvių 
išganymas.

Tūkstančiai rubsiuvių Su
vienytųjų Valstijų ir Kana
dos, kurie jau yra nariais 
Suv. Rubs. Unijos Ameriko-

I Mass. Meldžiu visų atsiliepti.
F. Lipskis,

' 215 Franklin st., Rumford, Me.

i ffį- 
: rias iš Chicagos darbo jieškoti ir iki 
l šiol nežinau. Jei yra gyvas, meldžiu 
, atsišaukti. Kas praneš apie jį, gaus 
I $5.00 dovanų. (13)

Ona Dironauskienė,
643 W. 18th st., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio, Edvardo Slė- 
gaus: Kauno gub.. Krakių miestelio; 
pirmiau gyveno Elizabeth’e. N. J. 
Meldžiu atsišaukti.

Povilas Staškus,
233 Cherry Alley, Homestead, Pa.J 9

Pajieškau Antano Semėno; Suval
kų gub., Seinų pav., Metelių gmino. 
Apie 15 metų kaip iš Lietuvos išva
žiavęs į Ameriką. Gyveno Shenando- 
ah. Pa. Apie 10 metų kaip nesusira
šau. Bukit taip geri atsišaukti, arba

Pajieškau savo apielinkės pažįsta
mų arba draugų, kurie gyvena So. 
Bostone arba apielinkėje. Aš paei
nu iš Mišeikių kaimo. Pašvietinio pa
rap., Panevėžio pav, Kauno guber. 
Aš atvažiavau į Bostoną ir norėčiau 
susitikt

Leonas Klepšis,
U. S. S. Salėm, Boston Navy Yard.

Pajieškau pusbrolio Jono ir Cipro 
Baranauskų ir Jono ir Konstanto 
Stražnickų; Vilniaus gub.. Trakų pa
vieto, Pivošiunų par., Točiunų sodž. 
Meldžiu jų visų atsišaukti, arba 
juos pažįsta pranešti jų adresus. 

Konstantas Paškevičius, 
221 Parket str., Scranton,

kas

Pa.

Pajieškau draugo, Petro černaus- 
ko; paeina iš Kauno gub., Uukmer- 
gčs pav.. Pagirių par., žižimų dvaro; 
malonėkite atsišaukti.

Pranas Raila,
715 N. 13th st., De Kalb, III.

Pajieškau draugo, Jono Šakėno, 7 
metai atgal gyveno Chicagoj; Kau
nietis, Panevėžio pav., Višinskų sodž. 
Turiu svarbų reikalą. Kas jį žinote, 
bukit malonus, praneškite, gausite 
geras dovanas. (13)

Juozas Indreliunas,
5 School str., Portiand, Me

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.

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

J. A. Jakaitis, 

1120 Jackson st,

adresu:
(13) 

Easton, Pa.

Pajieškau apsivedimui 
nuo 18 iki 28 m. 
sveika ir mokėt 
Pajieškau dėl to, 
nėra. Nesibijokit 
teisingas ir moku 
sų vardo neišduosiu _ _
bus laiškas ne dėl juoko rašytas.

F. Miller, (12)
Gen. Delivery, Salt Lake City, 

Utah.

merginos 
Turi būt mokinta, 
angliškai kalbėt, 

kad čia Lietuvių 
atsiliept, aš esu 
gerą amatą. Ju- 

niekam, jeigu

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. BOK 373, Two Rivers, Wis.

Darbininkai, Skaitykit 
VAIDYLĄ!”

"vaidvla

leidėjas 
darbi- 

dir- 
sa- 

"Vai- 
Kas 

gaus 
“ “ 99

Ar tavo britva atšPO/
IŠTEPUS DIRŽĄ 5” gražiai pa- 

KEENKUT RAZOR SHARPF kas būtinai 
PUSTU. ta!pir

Išpustis aršiausią britvą ir myžosyraia- 
sys gerus asmenis. Kadangi tik įori buti 
peša skaudžiai skuta, ne kank 
nepykdink save, tik pį. <
’Keenkut Razor Sharpemn,lau ;r kur galima 
Sykį patepus "KEENKUT” , 
žo užteksilgam laikui. ,Pr£ ^tertHefpa 
baksas. Pnsiųsk suvyniojęs 
ir adresuok: ’ dikčiai aprašo,

geriausius sma-
J. F. BERGEN, MFGaip-pat kaip ir 

83 Perry Avė. Box 12, Ma&reikšiais ilius-Long Islando dalis, išaiški- —.................................................. .
_ .. _ ap sveikiems, tą apgarsinimą ir adresuok teip.Reikalaujame pardavėjų! Atsi -- - -----
uždarbis — visi vyrai perka.

taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą kny^ą 
patirsi, ko čia negalima parašyti.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijam* 
skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romaurmo, 
odos, vidurių, nusilpnėjimo, brochitis įi^im pla
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus tr 
kitas visokias ligas, sėklos nubėgimo ir t. t. «

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manaivartoti 
kokias nors liekarstas ar kreitis prie gvdytoto, 
reikia būtinai perskaityti knygą DAIu 
Daug žmonių išgijo nuo rodos * 'DAKTAKU •

YPATINGAI serganti, nusilpėję. sukliurę, pa
sigadinę per jaunystės klaidas ir varginami ▼isp- 
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip iizseu*- 
jusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro- 

’tODEL, kad ta knyga dėl labo visuomenėsAp
duota, tai kiekvienas apturės ją DOVANAI, Ku
ris tik atsių 10 c. stampomis prisiuntimui.

REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant šfr

- • _

"Vaidylos” 
matydamas 
ninkus mažai 
bant sumažino 
vo laikraščio 
dylos” kainą, 
prisius 25 c. _ 
laikraštį "Vaidylą’ 
per visus metus, 
didelio formato, su 

puikiais paveikslais; tikras darbinin
kų laikraštis. Eina jau antri metai; 
nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa
gerinimo darbininkų būvio. Kurie ir 
mažai dirbate galite užsimokėti to
kią mažą prenumeratą. Siųsdami pi
nigus adresuokit taip: (12)

"VAIDYLA,”
1334 S. 48th avė.. Cicero, III.

Nesiųskit markėmis, bet įdėkite 
25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs
kite. ši kaina tik iki Kovo 27 d.

elphia Mddical Clinic
FARMOS! FAR1M Philadelphia, Pa

Jau yra čia pirkę apie 300 
vių farmas. Jau veik visiems 
viams yra žinoma, kad Nason pav. 
te, Fountain, Mich, yra geriausi 
kviečiams, dobilams ir bulvėms žemė: 
molis ir juodžemis. Fountain žemė 
viršija visas kitas žemes, kokios tik 
randasi lietuvių apygardoj. Aš turiu 
apėmęs išpardavimui 93 dirbamas ir 
išdirbtas farmas su troboms, dideliais 
sodnais. Yra 17,000 akrų nedirbamos 
žemės nuo $8.00 iki $20.00 už akrą. 
Fountain yra didžiausis cen.raiinis 
lietuvių miestas. Jame randasi 18 
krautuvių, banka. 2 mokyklcs, 3 ja 
vų sądeliai. Visoki javai yra perka 
mi; išdirbystės produktų i> materi 
jalo, atvažiuokit pažiūrėti, <> as »• 
automobiliu pavažinėsiu aprudvd- 
irias daug patogiu fartnų iš kurių 
lėsit pasirinkt sau patinkamą vietel* 
Perkant žemę už gelžkelio ti ictą su 
grąžinama. Žemlapiai (mapos) i) 
žemių aprašymai dykai. Rašyk tuo 
jaus. (20-5)

liški Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso-

FARMOS! FARMOS! FARMOS!
Patariu visiems tautiečiams norin

tiems pirkti ūkę, atvažiuot pas mus, 
nes tuom sučėdysit pinigus ir nu- 
pirksit gerą ūkę. Musų yra didelė 
kompanija, mes turime ukes po vi
są Michigano valstiją; su įvairiais 
budinkais ir visai be jų. Ūkės didu
mas pagal pirkėjo norą. Kainos nuo 
$9 iki $25 už akrą, tas priklauso nuo 
to, kokie budinkai ant ūkės yra ir 
sodnai. Čia jau daug lietuvių yra 
apsigyvenusių; čia oras labai svei
kas; žemė derlinga, dąug upių ir eže
rų, per tai ir tankus lietai lyja pa- 
vasaryj. Kas svarbiausia, pirkdamas 
ūkę iš pirmų rankų taigi tiesiog nuo 
kompanijos, nereikalauji apmokėt jo
kiems perkupčiams-agentams. Aš 
tarnauju toj kompanijoj ir su musų 
automobilium apvežiosiu po visą Mi
chigano valstiją ir tamsta pirksi sau 
ūkę ten kur patiks, nes turime iš ko 
išsirinkt. Mes parduodam ukes ant 
lengvų išmokėjimų. Atsišaukite pas I

BEN DIOKAS, (15) Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,

Lake Co., Irons, Mich. T. __L

J. A. ŽEMAITIS.
Fountain, Mich.

LIETUVI V DR A UGIJOfe 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” Už ORGANE

LIETUV. MOKSLO DRAUGYST* 
Pitsburgh, Pa.

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

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

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

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

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

UžžiUT^SS—

-1612S<>-<rąn- 25
LIETUVIŲ PASILINKSrfh.Tl 

DRAUGIŠKAS KLIUBASČ*
Indiana Harbor, Ind.

Valdyba:
Prezidentas — Pranas Heridersonas, 

2112 137th st, Ind. Harbor, IadL 
Vice-Prez. — Pranas Andrijauskis, 

3730 Elm st, Ind. Harbor, Ind. 
Prot. Rast. — Pranas Rudis, 

room 22, Palace Hotel,
Indiana Harbor, Ind. 

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

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

Maršalka — Motiejus Drungilas,
3504 Deodar st, Ind. Harbor, Ind.

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va
landą po pietų, Antano Mikolacz sv*. 
tainėj, 2112 137th str., Indiana Har- 
bor, Ind.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė
LAISVĖ, EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą p*t- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socijalistų ruime, 43* 
Northampton str.

VALDYBA.
Prezidentas — O. Velioniutė,

1120 Packson st., Easton ,Pa. 
Vice-Prez. — A. Meškauskas,

34 So. Locu.t str., Easton, Pa. 
Prot. raštininkas ir organo užžiur*-
Fin. raštininkas — J. 1 

1218 Chidsey st 

_____________ Kaperius — J. M. Jar 

P. O. Bos 511. Westrill«, HL ^20 So. llth st
f



Lašakė.

Turi dantis.

J. ANDRIUŠIS

J. Andriulioniui.— Jūsų

Besiskubinant.
Keleivis skubiai i stoties 

iždininką:
— Susimildami pasisku- 

bykit man tikietą ant grei
tojo už 3 dol.

Ižd.:— Kur gi tamsta va
žiuoji?

Kel.:—Na ir galvelė tavo, 
kad tave šimtas pypkių. Aš 
runiju nuo skolininkų, 
tamsta nori patirti 
važiuoju? Nėra 
broliuk!

O 
kur aš 
durniu.

. \jiuikis (tyliai): Tamsta, 
^našlė, kurią man perši, 

dantų.
’itas:— Ale turi dantis, 
įatyt pamiršo namie.

[klausimas labai trumpai pa-l 
rašytas ir mes jo nesupran-! 

j tame.
špiegui.— Jei komisija 

dalyką tyrinėjo, tai ji turė
tų ir atšaukti. Jūsų atšau
kimas ir dagi be tikros pa
vardės nieko nereiškia.

Vyčių generolui.— Tai, 
kaip parašyta tiktų jei bent 
"Saulei” arba "Pasauliui.”

Jono Vaikui.— Eilių ne
sunaudosime.

K R T. tl Vi o

M. Gallivan Ct
U11 ai U. gariausi

Eliy, Vyną. Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi

| gražų patarnavimą.

362 2nfi s!., Se. Bmiml

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeuru nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių ainių.
▲aterieaa SdMel «f T

DAKT4RAS F. MATULAITIS
Studijuoja New Yorko Klinikose 

Už kiek laiko grįžš j Bostoną. Va
karais taip 7 ir 9 vai. priima ligonius 
P® “

v.

1741 W. 47tk StTHt.

astone ant gatvės, 
anas susitikęs L. čiuin. 
.iti mikčiodamas klau-

3a-pa-sakyk, dėlko ma- 
%nergos ne-ne-my-li?

Jos tavęs nemyli dėl 
priežasčių: 1) perdaug 
i laikai galvą nulenkęs, 
inos mislina, kad mie- 
) pertankiai ”čenčiuo- 
ylimasias: apie trečią 
iežasti pasiklausk savo 
nes — atsakė Čiuingu- 
s ir nuėjo šokdamas 
’ą.” Julė.

— Alou, Maike, kaip svei- griebia ~
kas! " ’--------

— Aš, tėve, sveikas ir dru- mis — 
tas, bet pasakyk, kas tau matai, 
yra, kad taip susirietęs, jog girtum«įauginti 

kti? Rodos, kad ir šlubuo- būt gii rbė ir'joVašt
....... .  ' ’ “--"“-ktorius gavės

. - ... , džernupuškjnilr:
~ tuomi Pasa_ da did* Gerbiamasai! raštus

v vi° '-e* didžiai esame dė- 
Kaklo. Parašvkit kiek jums 
garbes c bus g£na; 200 a;. 400 

i kada jums pinigus
,; ššti. panedėlvj, ar u- garbins.i o r

— Gerinąs ant to atsako: 
. išteisint, noma, kad 400 rub. 
dėl tu prieš 400 rub. už 200 
senti? 1 daugiau; ir panedė- 
rolu nebto, kad panedėlis yra 
išrodei. ko arčiau.

_ jĮap R. O. Kas. 
lei mokv ..VZT , , , . 
kodėl aap,jinej mok-vkloj. 
Maike, r£s mokyklon kunigas 
ris dabafėdamas pasirodyt, 
metų atj’is šĮ-tą supranta, už- 
nas vyr smuklininko sunaus: 
pražilo. įsakyk man, kas yra 
vaike, dusis tinginys šioje 
_ Tetloje?

turi daCas apsidairė ir rody- 
juk ne kani-r^tu i kunigą sako: 
tavo rup(džiausis tinginys tai 
vnc ta na-’usu sesuo-mokvtoia. vib u pa. _ t i " J
k ė su pra nie^o nedirbate, o 
ta pati rf klausinėjate.

Jule-— vai

tik kai Puškino gyvenimo.
kinas, garsus Rusijos 
š. padavė syki savo ra- 

. - . . _ _ vienai re-
nosis pradeda jau žemę šie- Dievo Oų. Puškiną rusai la- 
i_L- i us mėgo,

raštus,ji truputi. Ar nebuvai tik nelaimu 
vėl „vyčių” krikštvnose.

kyti, vaike ?
— Aš noriu pasakyt, ar 

nebuvai tik girtas, kad išro- 
dai taip nusibaigęs.

— Maike, tu taip nekal- 5iai,; 
bėk. Tu žinai, kad per tėvo nrO1’ 1 
kapucino atlaidus aš prisie
kiau negerti, paskui da pri
sirašiau prie blaivininkų su- 
saidės ir nuo to laiko da ne
buvau girtas.

— 0 ką tu čia ant kaklo 
pasikabinęs nešioji, tėve, a?

— Vaike, tai liekarstvos 
nuo gumbo. Nemislyk, vai
ke, kad aš girtuokliauju. 
Tu niekad nematei manęs 
girto ant saidvoko gulint.’

— Tiesa, ant šaligatvio aš 
tavęs gulint nemačiau, bet 
gruzdamas aną vakarą 
mokyklos mačiau, kaip 
gulėjai klane šalia šaligat
vio.

— Jes, vaike, tas teisybė 
ir aš nuo to neginu, ba tai 
buvo ne nuo girtumo.

— Jeigu ne nuo girtumo,
tai kaipgi tau pasitaikė, tė
ve, j tą klaną atsigulti? Juk 
dabar žiema, maudytis da ujeį- 
per šalta. Iį-U subatos vakare

— 0 gi taip Dievas davė,’ r d Pjh'Po: 
vaike. Mat, lietuviško vais-1. . ? Eodėl tu. Pilypai, 
ko buvo maniebrai, tai po'IX ’ temi maudytis? 
muštro buvau labai suvar-! J- Nu gi kur mano

nuoga:

iš 
tu

UK • • ----------------
da i?- Lm^nrmatlyvi žmonės.

me-

butų
ges ir pradėjo gumbas urg-'171 akis: juk gėda. _ _ 
zti. Išgėriau puspanti r**’ Ale pasakyki dėlei ko

— - - - ’ ' j Dievą?
dėl to. kad 
nupasakojo, 

:usėlis, musų 
/o ne lietuvy: 
; žyde
) P" p

viskės. Tai getį^j’ėikų. ban- 
liekarstv?a c jų
VPšt<ebų dėl sumušimo

\aikimo darbininkų organi
zacijų. Mokestis 10 centų ir 
bonka snapso už kiekvieną 
vakarą. Kr kitės: Chi - 
gos Morgan stryto bankie- 
rių organan.

11
ir 1Š-

netiki
- T’o-i

f

VU Ii 
pap 
lis. 
lietuvi’.;
prie žy<

Xo

numenu

BROOKLYN, N. Y 
229 Bedford Avė.

Or. B. S. WEHHIM 
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

259 Nannovu st , Boston, Mass

syki 
buk 
Die- 
bet 

— Joške-
tautiečiui, 

armata melstis

Lekcijas socijalistų šmei
žimo. denuncijacijų ir provo
kacijos pasekmingai išguldi- 
nėja. su. daugmetine prakti
ka, prof. gospodin B. Alutis. 
Adresas: Chikagos Ševskio 
organo redakcija.

i
Greiti išsitarimai.

Ši šikšna-šikšneiė šikšniš- 
kai padirbta.

« ♦ ♦

Pavalkai, pavalkai, paval- 
kapalaikiai.

Pajieškome katalikų ku
nigo. kuris negertų alaus, iš
gyventų nors vienus metus 
santaikoj su parapija ir su
tiktų laikyti nigeri už ga- 
spadinę. Kunigai, kurie su 
šiomis sąlygomis/sutinkate, 
atsišaukite pas/lv. .Jobo pa
rapijas marša/ką, poną Vel- 
nių / ^op^iti', So. Boston, 
^pss.HSS.

* ♦ *

Lipa vapsa i viksva, ir tak A v V 7
viksva vis vizga.

♦ « $

Geri vyrai geroj girioj ge
ra girą geriant giria.* ❖ «

Lėkė vilkas pro pakapę, 
nešė žąsi po pažaščia.

♦ ♦ ♦

Šits inteligentas inteligen- 
tiškesnis už tą inteligentą.

ttlciu, III

i
Sveikata Brangiausia Žmogaus

Lieteviszkas D-ras M. Zisetmar-
7 Parmenter St
Boston, Yasa. 

Visokias ligas iry 
dau paseknungia- 
usiai. Ateikit tie- 
s’ok pas mane 1 
ir e pats į viršų lik 

. aptieka: 
____  aurye bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir ė iki 
8 vakare Telephone 1967—3 Richmoa 

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

t

i persikėliai?

' trepats į
1 neikit I
j mano 4r Nori

R NOK*. KAD

į
• K

i »»»■ j ■ l

MYLĖTŲ
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

gauti DYKAI dvi geras štukaa 
ir Didelę Katalicgą visokių ma
giškų štukų ir kitokių visokių 
dalykų, kūnų tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aišku adresą ir už
6 centus stenipų dėl uždengimo 
phsiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Katal.ogą ir štukas tau nosių- 
Sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. HalstądSt. Chicigo, III.

Geriausia 
t l vys

Fctcgrafistes
Traukiu pa

veikslus gra
žiai ir pigiai 
nežiūrint skir
iamo ore. Ant 
kiekvieno tu 
žino paveiksliį

pridedijL. DOVANU vieną didelį. 
Esant reikalui einam fotografuoti į 
□amus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
^4-555 Rroadway. So. Boston, Mass

T

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, savinifihs 
i 3 8roadway S Bestai,

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

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai m*- 
mes, gal jau kur nors j kitą mies-

0 ne, da 
vis ’ūa 
gyvenu, 
senia' 
krašte 
šaus ir 
andu JONO 
KULBOKO.

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

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

nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
šerną šilti. Todėl visiems gal; pa- 

Iart atsilankyti į
JONO KULBOKO CAFE 

91 VVythe *ve-. Brookiyn. N. Y.
(21-5)

: *3 ' f

II

D-RAS ST. ANDRZEJEWSK!
Vienatinis lenkiškas

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

238 Harrison avė. Boston.

Ei, Vyrai, Visi Pas

Y U D E I K OI 
užlaiko gerą Restauraciją, 

sokios rųšies
Vyno

Pirmiausia 
vieta

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

Jis vi-

Alaus, Degtinės, 
ir Cigarų.
ir parankiausia 

lietuviams.

v

i

I

ji
:|l

ii
..............į

. KĘST KENDŽIŲ
EJ o ji niekad nepamirš jus, nes 
7| kendžių gardumas priverčia ją 

jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lou neys Crest Kendžių. ĮJ 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri-ffl 

ųsk mums dolerį, o gausi vie- Į j 
ną svarą geriausių Amerikoj iš- Į 
žirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadvvay.

J

So. Boston. Mass. _J|
S ■■■■■X,

I

Ant 2 i
Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 

20 metų au- 
su iš- 
dubei- 

viršais. 
:eisingai 

kiriamas

I

į Pabaigusi kursą Womans Medical S 
X Ccllege. Baltimore, Md. i ■1/ , įL
k. Pasekmingai atlieka savo darbą įį. 
-r -ia niMiams tSdrei ‘otuApuitŽ emd '■*

i moterų ligose.

jF. Stropiene Ų' TPMu
J SL\ BOSTON, MASS

Ccllege. Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą J

jį sokias rodąs ir pagelbą įvairiose T
■T__ ____  i:____

I

25.000 Ka^U?«u
Užlaikau gramafonus su lietuvis 

koms dainoms. Kožnas rekordas kas
tuoju tik 75c. Jeigu uori mano kata
logo, tai prisiųsk u~ 3c. pačtinę štam
pą, o apturėsi didelį ir puikų katalo
gą. kuriame rasi visokių geriausių 
Armonikų. Skripkų. Triubų ir daugy
bę kitokių Muzikališkų Instrumentu 
Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrą lietuvį 
<? gausite teisingus tavoruns. Rašy
kite tokį adresa:

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

W. S. Waidel:s
112GRANDST. BROOKLYN. N. V

KAS NORITE TURĖTI 
BRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

ant 
k šuo tas 
rašytais 
tavais 
Labai t 
eina.
važiuojantiems 

reikia visuomet 
žinoti. Gvarantuotas 

Ypatingas pasiulyji-

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems 
tikras laikas 
ant 20 metų. . „ .
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 

1 kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(13) 
ENCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg.. CHICAGO, ILL.j

PARMOS, Geriausios FARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su 

BUDINKAIS, SODNAIS IR UŽSĖTAIS JAVAIS.
_Farmų turiu visokio didumo. Žemė molis su juodžemiu ir molis su 

smelžemiu maišyta.
DERLINGIAUSIA ŽEMĖ — PIRMO SORTO. VISOKIEMS JAVAMS, 

ŠIENAMS IR SODNAMS.
Turiu daugybę farmų ir neišdirbtų. Žemę parduodu labai pigiai— 

ant lengviausių išmokėjimų. Žemė atsakančiai gera. Didžiausia Ame
rikoj Lietuvių farmerių kolonija, kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 
lietuviams apielinkėje miesto Scottville, Mason County, Michigan, kuris 
yra turtingiausias farmerių miestas visame Michigano statė. Viduryj 
derlingiausių ir gražiausių lygių laukų žviriuoti keliai (plentai), upės 
ir ežerai, pilni žuvies.
SCOTTVILLE YRA LIETUVIU KOLONIJOS CENTRAS IR RANDASI 
ARTI PRIE MICHIGAN EŽERO PORTAVO MIESTO LUDINGTON.

Turime geriausią transportaciją vandeniu laivais ir geležinkeliais; 
turime turgus javų, melnyčias. bankus, bažnyčias, geriausias mokyklas 
ir visas vigadas. Broli Lietuvi, neklausyk,kompanijų ir jų agentų ap
garsinimų. kurie vilioja žmones, kad pirktų jų smėlynus ir pustynes, ant 
tokių žemių yra vargingas gyvenimas. Atvažiuoki pas mane į Scottville, 

š turiu geriausių žemių su moliu, juodžemiu ir maišytų žemių 
> gatunko, kokių gali rasti Amerikoj apgyventame gražiausiame 
Nusipirkęs nuo manęs farmą pats ir tavo šeimyna džiaugsitės 
tuoj turtingu farmerių. Norintieji pirkti gerų farmų. rašykite, 

gausite žemlapį (mapą) Lietuvių Kolonijos ir Farmų Katalagą.
Adresas: (26)

Jau nuo keliolikos metu Brooklyne-New York gyvno;a Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geroms ir pust-kniingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių
LIETUVIŠKA APT12KA savo iigų metų prityrimu išmdo daugybę specijallSkų gyduolių, 

sutaisytu iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

I
 Kraujo Valytojas .............
Gyvasties Balsamas........
Nervų Stiprintojas...........
Vaisias nuo vidurių .... . 
Nuo kosulio.....................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvin&s proškos..............
Pisulkos dėl kepenų .... 
Nuo galvos skaudėj: tno . 
Nuo kojų nuospaudą .... 
Nuo aanoj gėlimo.............
Nuo peršalimo .................
Piauk^ stiprintojas..........
Linimentas arba Ezpelle: 
Anatharynas plovimui ... 
Nuo kirmėlių.....................

5

j l->el išvarymo soliterio...........$3.00
L,.l l>l lytiškų litru.........50c. ir $1.00

50c. ir $1.00 
25c 

..........50c 

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

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

..........50c 
50c ir $1.00 
• *....■ oOc 
....... 10c 
............... 10c

......... ei.w
...........15c L - ; - s -

50c ir$1.00| ' Jo Rvuuiatizmo
kų litru

50c ir$l prakaitavimo
. 25c. ir 50c j

25c. i

10c.

25c.ir 
is ....

y Gydanti rnostis 
•į. Antisepti-’.as muilas
¥1 ooi mostis •25c I •' uo “UsU = iO...............

-7-,J Proškos dei dantų ..
L i N ao kosulio dei vaikų 

jqcĮ mastoma gpI vaikiu ... 
.,-„j Nuo viduriavimo.........
7,," Į Kra-iio Stiprintojas... 
^-..jGumbo Lašai...............
o- . į Nuo p'aukų žilinto.... 
.yUjBlaktų Naikintojas...

| Karpį Naikintojas.... ■
2

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės. Šaknis ir 1.1., kokio*. ;..... .. ....... “

i

i

b

t
I

Ksre - kainos sumištos - Kerė" Viskas už S5.S5

tik yra žinomos ir žmonių vartojamus.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su tnūsu gyduciių aprašymais

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingu* 
patarimus kiekvienoje iigvje.

Jeigu jums brang: yra |ru sveikata, tai tuoj® u s reikalaukite gyduolių, rašyaam; it*>< 
d ; lankydami j LIETL‘V!Š; A-APTIEKA

D 0(IT PASiUT MUMS

■£>DEPT. 990,

<
•5

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

229 Bedford Avė. Brooklyn. N. V

JGich., as 
geriausio 
krašte.
ir tapsi 1 
+-T-.CM

ANTON RIEBIS,
Peoples Statė Bank Bldg., Scottville, Michigan. Užtikrinant, kad Jus sugėdysite 

pinigu ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 
Mes imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal žmo
gų. todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir huną tvirtesni.

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

todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

MI SŲ NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMeJIMAS. PINIGAI NEREi 
KALALJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATS1F.MUS. JEIGU JIE PATIK’ 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų dovanoms .«up» 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi 
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, «t 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prieta; 
sus iš 4 dalykų,“o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha 
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNA 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALU* 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir sav> 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymu 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk 
dien, o sutaupysi pinigų. (13)

EXCELSIOR WATCH CO.
CHICAGO, ILL

ar visai jau 
kuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 
kokio nors 
štampą už 

(16)

Jei jūsų plaukai slenka 
' nuslinko, tai atsišaukite 
i čiausiai pas mane, o aš 
■ man žinomų gyduolių 
i slinkimą ir nuplikusius 
. į labai trumpą laika, 
i taipgi išgydau. Norint 
' atsakymo, reikia prisiųst 

centu.

L. J. PAULAUSKAS
(barzdaskutys)

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

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

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS.



Apie Dievą, Velnią, 
Dangų ir Pragarą.

WHY I AM AN AGNOSTIC.
ROBERT G. INGERSOLL.

Vertė Ferdinand de Samogitia.

(Tąsa).
Bet protingi žmonės, kurie nėra nugąs

dinti dvasiomis, kurių protas nėra supara- 
ližuotas baimės, žino, kad ta šventa pasaka 
apie sutvėrimą pasaulio buvo parašyta ne
apšviesto mulkio. Ta pasaka nesutinka su 
žinomais daiktais, ir kiekviena žvaigždė 
dangaus firmamente liudija, kad jos auto
rius buvo nežinių — barbaru.

Galimas daiktas, kad tas nežinomas rašė- 
jas tikėjo pats ką jis rašė, kad jis rašė tą, 
ką jis manė ištikrujų taip esant, ir kad jis 
tą darbą atliko taip gerai, kaip jis tik ga
lėjo. Jis nesakė, kad jis yra Įkvėptas, jis 
nemėgino duot suprast, kad tą istoriją būvu 
jam papasakojęs pats Jehova. Jis tiktai 
papasakojo tą, ką jis žinojo, arba kaip jis 
pats sutvėrimą suprato.

Kaip aš pasimokinau apie žvaigždes, aš 
priėjau prie išvedimo, kad tas autorius, tas 
„Įkvėptas” rašėjas, rašė mvtus ir legen
das, ir kad jis nežinojo nieko daugiau apie 
sutvėrimą pasaulio, kaip kad ir paprastas 
šių dienų kunigas kad žino. Kitaip sakant, 
jis nežinojo nieko.

NeprošalĮ bus čia priminti, kad kunigai, 
kurie mėgina atsakyt mums, atsuka savo 
kanuoles visai Į priešingą pusę. Jie, teolo
gai. turėtų užsipult ant astronomų. Jie tu
rėtų keikt ir niekint Kepleri, Koperniką, 
Newtoną, Heršeli ir Laplasą. Tie vyrai 
buvo tikraisiais ardytojais tos šventos pa
sakos. Kada apsidirbs ponai kunigai su 
jais, tada jie gali užsipult ant žvaigždžių ir 
ant paties Jehovos už tai, kam jis sutvėrė 
prirodymus, kurie užginčija šventraščio 
teisingumą.

Toliau aš pradėjau studijuot geologiją, 
nedaug, tik kad užtektinai turėt paviršuti
ni supratimą ir apsipažint su to mokslo dė
sniais, tyrinėjimais ir išvedimais, prie kurių 
privedė Įvairus išradimai. Aš dasižinojau 
apie veiksmą ugnies, vandens, apie susidū
rimą salų ir sausžemių, apie nuosėdinius ir 
ugninius akmenis, apie anglinius sluogs- 
nius, apie kreidos skardžius, apie koralines 
povandenines uolas, apie pylymus upių, 
Įtekmes ugniakalnių, ledynus ir apie didž- 
jures, ot. užtektinai išmokau nors atsimint 
tą faktą, kad laurentiškos uolos yra mili
jonus melų senesnės už žolę, kuri auga po 
mano kojomis, kad užtektinai suprast, jog 
ši musų žemelė sekė savo nepabaigtiną ke
lionę aplink saulę, sukdamos šviesoj ir še
šėly. per šimtus milijonų metų; užtektinai 
išmokau, kad persitikrinus, jog tas „Įkvė
ptas” rašėjas nežinojo nieko apie mu
sų žemės istoriją, nežinojo nieko apie gam
tos galybę, apie vėją, bangas ir ugnis, apie 
spėkas, kurios ardė ir statė, draskė ir pynė 
per visus tuos nesuskaitomus metus.

Lai bus leidžiama man primint kuni
gams. kad jiems nereikia eikvot laiką atsa
kinėjimui man. Geriau jie padarys, jei jie 
užsipuls ant geologų. Jie turėtų parodyt 
geologams, kad dalykai, kuriuos anie sura
do. nėra tokiais. Jie turėtų pradėt keikti 
netikėles jūres, ir daužyt savo galvas Į be
dieviškas uolas.

- Toliau aš mokinaus biologijos, nedaug, 
bet užtektinai, kad suprast apie Įvairių gy
vūnų kūnų sudėjimą, užtektinai, idant ži
not. jog gyvastis buvo jau tada, kada lau- 
renfTškos uolos formulavosi, užtektinai, 
idant dažinot, jog Įrankiai iš akmens. Įran
kiai padaryti žmogaus rankų buvo atrasti 
susimaišę su kaulais išnykusių gyvų sutvė

rimų, kaulais, kurie buvo suskaldyti tais 
Įrankiais, ir permatyt, jog tie gyvūnai buvo 
jau išnykę šimtus tūkstančių metų prieš 

i sufabrikavimą Adomo ir Jievos.
Tada aš persitikrinau, jog tie "Įkvėpti” 

raštai buvo neteisingi, jog daugelis milijo
nų žmonių buvo suvadžioti, ir jog viskas, ką 
mane pirmiau buvo mokinę apie atsiradi
mą pasaulio ir žmonių — buvo grynas me
las. Aš jaučiaus esąs tikras, kad Senasis 
Testamentas buvo darbu nežinančių žmo
nių, kad tai buvo maišatienė teisybės ir klai
dų, mokslo ir kvailysčių, žiaurumo ir ma
lonės, filozofijos ir absurdų, jog jame buvo 

Į daugelis prakilnių minčių, poezijos, daugv- 
j bė svajonių ir Įvairių niekniekių, visokių 
j isteriškų riksmų, meilių žodžių, nedorų 
maldų daugelio kvailių pranašyščių, tuščių 
kliedėjimų ir nesuprantamų svajonių.

Suprantama, kad kunigija mėgino prie- 
I sinties faktams surastiems geologv, moks- 
linčių, ir stengėsi prirodyt šventraščio tei- 

i singumą. Jie neatskyrė kaulų mastodonų 
.nuo žmonių, ir tokiu budu pradėjo links
mai šaukt, jog „tuose laikuose buvo milži
nai.” Surastas liekanas išnykusių gyvūnų 
uolose ir žemės viduriuose jie aiškino, buk 
Dievas juos sutvėręs tyčia, kad išmėgint 
musų tikėjimą, arba, kad velnias mėginęs 
sekti darbus Sutvertojo.

Geologų atidengimus jie aiškino, buk die
nos, apie kurias yra kalbama pirmoj kny
goj Maižio, buvo ištikrujų ne dienos, bet il
gi laiko perijodai, ir kad veikių-veikiausia 
tvanas galėjo tik vietinius tulus kraštus pa
skandinti. Jie teisinosi, jog žydams beka
riaujant saulė ir mėnulis nebuvo ištikrujų 
sustabdyti, bet, kad tas tik taip rodės, ir 
jog taip išrodė dėlto, kad šviesos spinduliai 
taip atsimušė.

Jie teisina vergystę ir daugpatystę, api
plėšimus ir žmogžudystę, kurie yra palai
komi Senam Testamente, sakydami, jog 
žmonės buvo taip pasileidę, kad pats Jeho- 
va turėjo sutikt su jų kvailumu ir norais.

Kiekvienam atvėjuje kunigija mėgino 
aplenkt faktus, prasišalint nuo tiesos, idant 
tik palaiky! tamsų tikėjimą.

Pirmiausia jie aiškiai užginčijo faktus, 
paskiau stengėsi sumažint jų vertę, toliau 
jie mėgino sutaikyt juos su tikėjimu, o pa- 
galiaus užginčijo, kad jie buvo užginčiję 
juos. Galų gale jie permainė prasmę „Įkvė
ptos” knygos, idant pritaikyt ją prie mokslo 

'surastų faktų.
Pirmų-pirmiausia jie sakė, kad jei tie 

faktai yra teisingi, kaip mokslinčiai tvirti
no, Biblija yra neteisinga, o pati krikščio
nybė — tai rinklius prietarų. Vėliau jie 

i tvirtino, kad tie faktai yra teisingi ir kad 
jie patvirtina, jog Biblija be jokios abejonės 
yra ”Įkvėptas” raštas ir jog jų senoviškas 
tikėjimas paeinąs nuo paties dangaus.

Ko tik jie negalėjo užginčyt, jie nurijo, 
o ko jau nebegalėjo nuryt, jie užginčijo.

Aš apleidau Senąjį Testamentą dėl jo 
klaidingumo, jo kvailysčių, nežinojimo ir 
žiaurumo. Aš atmečiau Naująjį dėlto, kad 
jis pripažįsta senąjį teisingu esant. Aš 
nepriėmiau jo dėl jo užtikrinamų stebu
klų, jo nesąmonių; dėlto, kad Kristus ir jo 
mokiniai tikėjo Į velnius, kalbėjo net ir de
rėjosi su jais, ir vaikė juos iš gyvūnų ir 
žmonių.

To viso jau pakanka. Jei mes žinom nors 
tiek, kad jokių velnių niekur nėra, tad Kri- 

j stus negalėjo jų vaikvt, ir jei jis sakėsi, kad 
i jis galįs velnius prašalint, jis ar tai nieko 
i nežinojo, arba apgaudinėjo savo pasekėjus, 
arba buvo pamišėliu. Tos pasakos apie vel
nius liudyja, jog Naujasis Testamentas yra 
tvariniu nemokytų žmonių. Aš atmečiau 
Naujaji Testamentą, nes jis žada atlygint 
tiems, kurie aklai tiki, o prakeikia drąsius 
ir teisingus žmones, ir dėlto, kad jis moki
na apie begalines kančias amžinos ugnies.

Toliaus bus).

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
Pranešame visiems savo ger

biamiems skaitytojams, kad iki 
karei pasibaigiant jokių užklau
simų į tiesų skyrių nebesiunti- 
nėtumėt, nes atsakymai nebus 
duodami. Dauguma skaitytojų 
tiesų patarimų visai neseka ir 
po kelis sykius klausia tuos pa
čius dalykus, kurie nekartą jau 
buvo aiškinami. Tuo tarpu lai
kraštyj stoka vietos, turime 
svarbesnių raštų, kurie po kelis 
mėnesius laukia kaleinos. Ka
rei pasibaigus tiesų patarimai 
bus vėla aiškinami. Apie tai 
pranešime per laikraštį.

"Keleivio” Redakcija.
.. Socijalistui. Ką aš manau a- 
pie • "Rockefeller Foundation” 
kurią uždėjo Rockefelleris ir 
davė apie $100.000.000.00 mok
slui ir tyrinėjimui, mažai ką 
tereiškia. Tas fondas yra, ir 
bus, nežiūrint kaip aš nemany
čiau. Bet jei tas jums indomu, 
aš pasakysiu: Rockefellerio dir
btuvėse dirba apie 250,000 dar
bininkų. Tuos pinigus jis surin- 

i ko gal per kokia 40 metų. Rei
škia nuo kiekvieno darbininko 
jis "uždirbo” tam fondui apie 
$400.00 arba koiką 10.00 per 
metus nuo kiekvieno. Jo vieno 
rankose sunaudoti geriems rei
kalams: tyrinėjimui ligų ir vai
stų nuo jų paša,pai universite
tų, etc. Jei jis butų pridėjęs 
kiekvienam darbininkui po $10. 
Į metus, jie butų mažai atjautę, 
bet didelis darbas kurį veikia 
"Rockefeller Foundation” nebūt 
pajudintas.

L. Sudentas. Už sužeidimą 
kasyklose turit paduot kompa
niją teisman. Kieg galima gaut 
—niekas negali pasakyt, nė pats 
teisėjas, kol prisaikintieji (ju- 
rv iš 12 vyrų) neišneš savo nuo
sprendžio išklausę visus liudi
ninkus ir aplinkybes.

"Keleivio” Draugas. — Jei 
jums žmogus yra kaltas, ir jus 
turit raščiuką, o tas žmogus tu
ri savo namus ir nenori skolos 
atiduot, tad paduokit dalyką 
vietiniam advokatui, o tas tuoj 
užareštuos namus ir pinigus ati
duos.

Barbora V. Kiekvienam pa
viete miesto (County seat) yra 
Probate Court, t. y. teismas, 
kurio jurisdikcijoj yra visi tes
tamentai, reikalai be apiekunų 
paliktų vaikų ir turtas be tes
tamentų mirusių žmonių. To- 
turit nueit ten, ir išžiurėt re
kordus.

L. X. Civiliškoj provoj ta y- 
pata, kuri reikalauja, kad liudi
ninkai ateit Į teismą, turi ap
mokėt liudininkams. Ta pusė 
kuri išlošia, gali prisirokuot ka
štus sumos, kurią teismas pri
pažįsta.

šauliškis. žmogus, kuris par
puola ant ledo ir susidaužia, tad 
jis gali skųst namų savininką 
už nuostolius, bet pranešimas 
apie atsitikimą turi būt duotas 
savininkui Į dešimtį dienų nuo 
nelaimės.

Rūpestingam N. Kad jus 
pametėt mortgagių ir notą, nie
ko nereiškia, jei morgagius ge

rai užrekorduotas, savo pinigus 
visada galit gaut, kada ateis 
terminas. Mortgagiaus kopiją 
galit gaut "registery of deeds.”

Kataliko Brolis. Jei jus mo
teris ant ”jųs visai neatboja”, 
jai nieko negali padaryt pa tol, 
pakol nenutversi su kitu. Tada 
gali suareštuot ir paduot praši- 
mą dėl persiskyrimo, kurį ii 
gausi. Bet pinigus, kurie yra 
padėti ant jos vienos vardo, ne
gali priverst sugrąžint arba pa- 
sidalyt, jie yra jos.

Taksų Priešas. Visi vyrai tu- 
rintie daugiau, kaip 21 metus, 
nežiūrint ar jie yra piliečiai ar 
ne, turi mokėt ”poll-tax.” Ta
ksai yra nelygus, vienoj valsti
joj yra daugiau, kitoj mažiau. 
Mass. yra $2.00, R. I. $1.00. Bet 
daugiausia yra $2.00.

Namų Bosui.. Randauninkas 
turi apvalyt sniegą ir užmokėt 
už tokius pataisymus, kurie bu
vo reikalingi iš priežasties jo, 
randauninko, neapžiurėjimo ar
ba neatbojimo.

Jonas W. Ypata atleista nuo 
darbo gali reikalaut ant užmo
kesčio tik už laiką, kurį dirbo, 
bet už laiką, kurį praleido lau
kiant pinigų, negali gaut.

R. I. Vengrui. Jūsų valstijoj 
ypata ”užsigyvena” į 10 *metų. 
Jei per dešimtį metų arba dau
giau to žmogaus namas stovėjo 
ant tos žemės, kurią jus dabar 
valdot, jus jo negalit nuo jos 
nuvaryt, nė atlyginimo gaut.

G. H. S-nas. Jei jus varot ver- 
telgvstę kompanijos vardu, jus 
turit išpildyt tam tikrą prane
šimą, nurodant kokios ypatos 
priklauso į tą kompaniją, ir tą 
pranešimą priduot miesto raš
tininkui. Nepadarius to, jus 
galit turėt nesmagumų ir pasi- 
mokėt keletą dolerių baudos. 
Tas įstatymas yra beveik visose 
valstijose.

Sil. Man-skis. Patraukt ką 
nors į bankrotą jus galit tik 
tada, kada nors trys skolininkai 
pasirašo, kurių skola išneša 
mažiausia $500.00. Bet Rothen- 
bergo negalima patraukt nė Į 
paprastą teismą nė į bankrotų 
teismą, nes mirusio žmogaus 
administratorius turi du metu 
laiko sutvarkyt reikalus, per tą 
laiką nereikalauja niekam jokių 
skolų mokėti.

PERSERGĖJIMAS FAR
MŲ PIRKĖJAMS.

Gerbiamieji tautiečiai, kurie nori
te pirkti FARMĄ tai pirkit nuo pa
čių savininkų. Neklausykit agentų, 
kurie ima didelius nuošimčius nuo 
pirkėjų farmų. Arba praperčių. Aš 
gyvendamas lietuvių centre būda
mas farmerių ir štorninku užlai
kau vasarnamius, dėl vakacijų, tai 
daug žmonių pereina ir todėl 
daug persitikrinau kas kokias far- 
mas parduoda arbo išduoda ant ran- 
dos. Aš patarnauju savo tautiečiams 
kuogeriausiai. Parodau daugybę vi
sokių farmų keliuose pavietuose, gy
venamų farmų su triobomis ir so
dais. Žemė gera, prie molio ir juod
žemio ir arti didesnių ir mažų miestų, 
prie geležinkelių ir visokių išdirbys- 
čių; prie upelių, ežerų ir gerų kelių. 
Farmos visokio didumo ir visokio 
brangumo. Galima pasirinkt kokia 
tik patinka ir nusipirkt nuo pačių 
savininkų daug pigiau ir teisingiau 
negu pas agentus. Farmas galima 
pirkt ant lengvų išmokesčių pagal 
sutartį su savininkais. Platesnių ži
nių klauskit laišku:

Raudonos Kibirkštis.
Socijalizmas nesuardys 

šeimynos namų, bet iš da
bartinių namų tiktai smar
vę prašalins.

Žmogėdis gyvena ir mai
tinasi iš savo brolio taukų; 
milijonierius yra jo pusbro
lis, kurs gyvena ir tunka iš 
darbininko triūso vaisių.

Niekados žmonija nepers

tos girtuokliavus ir paleist- 
čius.
tuvavus, koliai mes ją ne- 

j pakelsime ant augštesnio 
laipsnio protavime.
- Laukti nuo šiandieninės 
sistemos tvarkaardžių, kad 
geriaus žmoniją mokintų, 
butų musų klaida.

Jeigu visokios „biznio” į- 
staigos moka mokesčius 
(taksas), tai bažnyčios su 
savo prėkyvėtiemis ir vary
mu senojo biznio, turėtų!

mokėti milžiniškus mokes- 
Darbininkai tamsus sa

ko: ”Mes be kapitalistų ne
galėtume gyvent.” Jeigu tu 
gali gyvent be utėlių, kurios 
tave ėda, tai be kapitalistų 
da geriaus, nes jie tave ne
išnaudotų.

Jeigu žmogus yra pilnai 
sveikas atlikt fizišką darbą, 
dar geriau turėtų būt svei
kas ir žinot, kaip turi bal
suot.

Adomas Norbutas.

„KELEIVIS” yra parankiausias darbininkų laikrai- 
tis. Kaina Amerikoj metams tik $150. Visus draugus 
ir skaitytojus maloniai meldžiame platinti savo pažįsta
mųjų tarpe „Keleivį,” kaipo darbo žmonių laikraštį, 
ginantį darbininkų reikalus!

“Keleivio” Kalendorius
E

Į1915 Metams, jau atspauzdintas
; Telpa daug gražių paveikslų, žingeidžių straips

nių ir eilių.
: TTTRTJNTVS:

į į Statistika:
Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji žemės drebėjimai —Že- 

! i mė ir jos gyventojai — Kiek lėšuoja karės.

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

H Leon Jaures (užmuštojo franeuzų socijalistų vado paveikslas su trum
pį pa biografija) — Sapnas (eilės) — Pavasario vakarėlis (eilės) — 
;• Kaip įspėti oro permainas — Pasakyk! (eilės) — Tarpe džiaugsmo— 
b ašaros (eilės) — Inkvizicija (katalikų dvasiškijos teismas, įsteigtas 
T popiežių XIII šimtmetyj, sulyg kurio vienuoliai ir kunigai žvėriškai 

kankindavo ir degindavo ant laužų eretikus ir net mokslininkus) — II 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- 
? 5 ligiška neapykanta Prūsų ir Didžiosios Lietuvos lietuviai žudo 
į i viens kitą; po paveikslu eilės) — Mikromegasas (Filosofiškoji pasa- 
;; ka garsaus franeuzų filozofo Voltaire’io) — Ruduo (eilės) — Caras 
P duoda lietuviui autonomiją (paveikslas) — Dar kartą... (eilės) — 
■ • Ei, sugauskite stygos... (eilės) — Atminčiai 22 sausio, 1905 m. 
<; (eilės) — Pamokinimas gaspadinėms kaip gaminti valgius — Jvai- 
H rus naudingi patarimai — Juokai (su karikatūromis).

Į ------- 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 į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:
Keleivis,” 28 Broadiay, So. Boston, Mass.H

Graži Dovana
DĖL LABO VISUOMENĖS 
Knyga sveikatos bei naujausio 
mokslo išradimai ir ką reikia daryti ap- 
sirgus, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktaras” parodo, 
kaip nuo visokių nelaimių bei ligų apsi
saugoti .
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TOJE KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pa- taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą knyt* 
mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, kas būtinai patirsi, ko čia negalima parašyti.

y;s?ems-. kaip jauniems, taip ir. APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijame 
KTK'K'v2TF,Na€«r‘«vvnfn<:Oj>n’Sv_ x i skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romatizmo,h , .EKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra la- o<jos. vidurių, nusilpnčjimo.brochitisirlimpen- 

nant ^■JS- Jr kn«a kiekvienam yra labai čias Hgas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir 
Y ” kunS tlk ”On kitas visokiasi ligas, sėklos nudegimo ir t. t. «sveikas ir laiminga, gyventi. ____ . . , . .

ŠITA KNYGA ‘DAKTARAS” aprašo visokiu , JĘI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti 
l*gų vardus. kaip jos prasideda, kaip apsireiškia' kokias nors be Karstas ar Greitis prie gydyto to, 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima re’kia būtinai perskaityti kny^ą pAKTAKAb 
išsigydyti. Daug žmonių išgijo nuo rodos DAKTARO .

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų pa- . YPATINGAI serganti, nusilpėję, sukliūru, 
siaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa sigadine per jaunystes klaidas ir vargiu am i viso- daug. r kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip uzse«>-

ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS” dikčiai aprašo, jusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrų ro- 
atidengiant daug paslapčių apie geriausius sma- 
gurnus ženvbinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia---------'—“
trauota. parodo ir giliausias kūno dalis, išaiški- _______________ _  ______
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, tų apgarsinimą ir adresuok teip:

sigadinę per jaunystės klaidas ir vargin am i viso
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užsen#- 1  .....................v. - «  JA- adi  —— .

VoDEL, kad ta knyga dėl labo visuomenės ii- 
ada geriausia yra apsivesti ir kaip". * duota, tai kiekvienas aptaręs ją DOVANAI. k»
KNYGA - DAKTARAS" yra paveikslais ilius- ris tik atsių 10 c. stampomis pnsiuntimui.

........................" REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant »

The Philadelphia Mddieal Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
s PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso
kias ligas gydo. •

ANTANAS ZABELA,
P. O. BOX 1 PEACOCK, MICH. 

Lake Co.

PAUKSUOTAS LAIKRODĖLIS GVARAN
TUOJ AMAS ANT 20 METI/, TIKTAI

BRANGUS 
PREZENTAI

SPEC1JALIS PASIULIJIMAS.—Kas iškirps šitą apgarsinimą ir prisius jį mums drauge su savo tikru adresu ir 25 centus rankpinigių (stempomis ar kvo- 
terį), tada mes pasiųsime’jam, ar jai, gražų 14 K Gold I'illed laikrodėlį, gvarantuotą ant 20 metų, su trimis antvožais, vidutinio didžio vyrišką ar mažą 
moterišką, su didžiai pagarsėjusiais viduriais. Bet apart laikrodėlio mes duosime šituos 5 prezentas tikrai DOVANAI, kaip tai: dailų lenciug-ėlį su prikabu re
volverį, peiliuką, špilkų tą, mankietam guzikus. kalnieriui guzikus, moterišką jakei špilką, puikią sagą, špilką, prižadėjimo žiedas su meksikonišku brlijan-
tu, 2 šliubiniai žiedai, vyriškas žiedas, vyriška spilkutė su meksikonišku briliantu, kaklaryšiu, kolčikai, moteriški karteliai pauksuoti, prisaga laikrodėlio su 
spilkute dėl moterų.’, mašna, laketas su lenciūgėliu, bransletas, kryželis ir puikus baksukas laikrodėliui. Aplaikę, kada persitikrinsi kad laikroėlis yra tik
rai 14 G->Id Filled, gvarantnojamas ant 20 metu, ir tie 35 prezentai yra iš geriausios medegos. tu užmokėsi likusius į-5 už šitą puikų laikrodėlį ir mažus kaš
tus už persiuntimą šių prezentų, kurios męs duodame DOVANAI. Kitaip tu nereikalauji mokėt nė vieną centą. Iš Kanados visi turi būt prisiųsti iš kalno. Męs 
visada pranešame kad musų kompanija nieko bendro neturi su neteisingoms firmoms, užtad pirk laikrodėlį tiesiog iš mus ir visada gausi teip kaip męs garsi" 
name. Nepamiršk paminėt vyrišką ar moterišką laikrodėlį nori. Adresuok teip:

American Jewelry Company, Dept- 654 St. Louis, Mo.
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i tyčia vokiečių slepiama,LzvmAcn UhL/v i tyčia vokiečių šiepiama, 1S Kares laUKO kad anglų laivynas plaukio-

BAISUS MUSYS DARDA- 
NELUIOSE.

žuvo 4 dideli kariški laivai.
Pereitą ketvergą Darda- 

neliuose buvo baisus musys. 
Suvienytas franeuzų ir an
glų laivynas norėjo urmu 
prasilaužti per Dardanelių 
siaurumą, kurią gina tvir
čiausi turkų fortai. Berly- 

.nas apie šitą muši praneša 
sekančiai: "Skadronas iš
šešių Anglijos ir keturių 
Francuzijos šarvuočių pusė 
po 7 vai. pradėjo šjrit (18 
kovo) bombarduoti Darda
nelių siaurumoj 3 turkų 
tvirtoves. Tuo pačiu laiku 
kitas santalkininkų skadro- 
nas pradėjo veikti prieš 3 
turkų tvirtoves Saros užta- 
koj. Musys ėjo su negirdė
tu atkaklumu iki 2 vai. po 
pietų. Tuomet laivynas pa
sitraukė. bet tūla jo dalis 
šaudė iš tolišaujamų ka-j 
nuolių iki pat vakaro.’’

Turkai narsiai gynėsi ir 
musys buvo toks baisus, ko
kio iki šiol istorija da neži
nojo. Kartais rodėsi, kad 
dangus plyšdamas ir puškė
damas griūva žemyn —• 
toks buvo kanuolių baubi-: 
mas. šitam baisiam mūšy
je žuvo 3 šarvuočiai, anglų 
’Trresistible” ir "Ocean.” o 
franeuzų "Bouvet." Pasta
rasis nuskendo i 3 minutas 
ir su juo žuvo apie 600 
franeuzų. Visi tris laivai j 
žuvo nuo plaukiojančių mi
nų. Tos minos, tai naujas I 
pavojus, kurio prašalinimui 
santalkininkai 
vojo budo, nes 
no. kur gali su 
susidurti.

Dabar turkai 
jie sužinojo, jog 
kęs iš Dardanelių 
ir kitas franeuzų 
kuris laike mūšio 
bai sugadintas, 
vius paėmę kiti laivai. Bet 
šita žinia franeuzų da ne
patvirtinta. Jei tai butų 
teisybė, tai išviso vienos 
dienos mvšyje butų žuvę 4 
4 šarvuoti laivai.

Bet Anglija ir Francuzija'čių.
sako, kad visi šitie visgi ver-| šitas faktas liudija, kad 
ti to aarbo, koki tą dieną teutonų diplomatai, kurie 
jų laivynas Dardaneliuose iki šiol vjs stengėsi sulaikyti 
atliko. Jų orlaiviai paskui Italija nuo karės, dabar jau 
apžiurėjo bombarduotas , 
vietas ir patyrė, jog 3 stip
riausios Dardanelių siauru
moj tvirtovės, Kilid Bar, 
Čanak ir Hamidije, likos su
griautos. Beto da toliau Į 
i šiaurę už Kilid Bar laivy
no ugnies likos sunaikintos 
dvi įkirios turkų batarėjos. 
, -TūojaUš po to mūšio, ant 
franeuzų laivo "Suffren” 

‘ susirinko viso laivyno ad
mirolų ir kapitonų taryba 
ir, pasiremiant orlaivių pra
nešimais, nutarta tuojaus 
atnaujinti ataką ir pabaigt 
daužyti Dardanelių rortus. 
Žuvusių laivų vietą tuojaus 
užėmė kiti laivai to paties 
typo. Dabar laukiama tik 
patogesnio oro, kad atnau
jinus ataką.

Kaizeris labai persigan
dęs, kuomet santalkininkai 
artinasi prie Konstantino
polio. Jis pasakęs turkų 
karės ministeriui: ”Mes ne
galim daleisti,. kad Odesa li
ktų antruoju Hamburgu.” 
Mat paėmus santalkinin- 
kams Konstantinopoli, rusų 
Odesa labai pakiltų pirkly- 
boje.

tų visais pasaulio pakraš
čiais ir jieškotų to, ko jau 
nėra.

DIDELES IMTYNES
Seredoj, 24 Kovo-Narch, 1915

MECHANIC’S BUILDINC 
prie HUNTINGTON AVĖ

Boston, Mass.
PRASIDĖS NUO 8 VAKARE.

Imsis

Ch. Cuttier 
su Lemle

da nesugal- 
laivas neži- 
tokia mina

skelbia, kad 
pasitrau- 
nuskendo 
šarvuotis, 
buvo la- 
•Jo karei-

ORLAIVIAI BOMBAR
DUOJA PARYŽIŲ.

Pereitos subatos-nedėlios 
naktį vokiečių orlaiviai pa- j 
darė ant Paryžiaus užpuoli- j 
mą ir metė apie 50 bombų. I 
Bombos eksplioduodamos į 
uždegė keliatą namų ir su
žeidė 8 žmones.

Orlaiviai buvo patėmyti I p Žilinskas 
pne Compiegne. 60 mylių ,,T. , ..

I nuo Paryžiaus, ir tuojaus i (Michailoff)
: buvo sukelti visi Paryžiaus k su d.ru g Rolleru 
■fortai, o Paryžiaus mieste; • 
ant syk užgeso visi žyburiai.' ir kelios kitos poros. 
Jš fortų ir nuo augštų trio-' 
bų tuojaus pradėta šaudyt iš 
kanuolių. Du zepelinai Ii-i 
kos atmušti, o du nakties'1 
tamsoj prasmuko ir skrai-Į 
dydami virš Paryžiaus ėmė 

i sėti bombas. Bombos eks- 
pliodavo su perkūnišku tren
ksmu ir sukėlė visus gvven- 
tojus. Miesto gatvėmis pra
dėjo lakstyti automobiliai ir 
pusti i tam tikrus ragus, ku-1 
rie reiškia orlaivių užpuoli-j 
mą ir kad žmonėms reikia1 
slėpties i skiepus. Tūkstan
čiai persigandusių gyvento
jų stačiai iš lovų bėgo že
myn. kuomet tūkstančiai 
žingeidžių drąsuolių išsipy
lė ant stogų ir balkonų, no
rėdami pamatyti užpuoli
kus. Bet orlaivių po tam
siai nesimatė. Jų kelią žy
mėjo tik eilė krintančių ir 
eksplioduojančių bombų.

Vėliau vokiečiai paskelbė, 
kad šitas užpuolimas ant 
Paryžiaus tai buvo atsaky- guli prie tų plėšikų 
mu franeuzams už jų toki į 
pat užpuolimą ant vokiečių 
miesto šletstadto, Akacijoj.

Į

I

Tik i et u Kaina:
50c., 75c., $1.00 ir $1 50.

Michailoff — P. Žilinskas.

Važiuojant iš So. Bostono imkit Back Bay, Boylston ka 
rus, kurie priveža iki pat salės.

(K
Suėmė 6 plėšikus.

Pereitoj sąvaitėj So. Bos
tone policija suėmė 4 plėši- 

. kus. Ir tas atsitiko visai ne
tikėtai. Ant gatvės priėjo 
prie policmano jaunas airi- 
šiukas. ir sako, kad plėšikai 
susitarė išplėšti tūlą krautu. 

Įvę. Policmanas viską iš
klausęs paėmė tą airišiuką 

■ už rankos ir klausia: ”Iš kur 
tau tas žinoma?" Airišiukas 
susimaišė. Nuvestas polici
jos nuovadan jisai tuojaus 
prisipažino, kad jis pats pri-

” * ‘ . J-"'’ L
Pasirodė, kad jie buvo su

sidėję keturiese, buvo paė- 
, mę vieną kambarį gyveni
mui ir išvieno grobiu daly- 

| davosi. Bet vienas jų ture- j 
i jo merginą. Jo sėbrai ėmė 
Ją merginą nuo jo ir paver
žė. Perpykęs jisai nutarė 
jiems atkeršyt. Kada jie pa- 

jdarė planą apiplėšti vieną 
krautuvę, jisai ėmė ir pra
nešė apie tai poliejai. Jis 
tikėjosi, kad policija jo kon
kurentus suėmus sukis ka- 

. lėjiman, ir mergina vėl jam 
; paliks.

Bet visų pirmiausia poli
cija areštavo jį patį. Paskui 
nuvykus nurodrton vieton 
suėmė ir jo sėbrus. Pas 
juos rado daug vogtų daik
tų ir ginklų. Jie ir miegoda
mi revolverius laikėsi po pa
galviais.

Policija tuomet pašaukė 
yra tas. kad Italijos karei- kelis apiplėštus žmones ir 
riams išdalytos jau tam tik- tie tuojaus pažino, kad tai 
ros kortos su vardais ir pa- tie patįs plėšikai, kurie juos 
vardėmis, kas daroma tik i apiplėšė, 
laike karės. Tokios kortos* ‘__ ’ ‘
yra duodamos tam, kad ga- * kaip pavardės "liudija? 

i Įima butų sužinot, koks už-1^^. Juos pastate p ' 
įmušto karemo buvo vardas,kaucijos kiekvieną.
i

Duona su gipsu.
Pastaromis dienomis išsi

aiškino, kad Bostone duona 
kepama su gipsu (plaster of 
paris), kad daugiau svertų. 
Gipsas labai kenkia žmo
gaus sveikatai.

Tai. kokių šunybių neda
roma, kad išdirbystė randa
si privatiškų žmonių ranko
se ir vedama dėl pelno.

VOKIEČIAI BĖGA Iš 
ITALIJOS.

Pereitą nedėlaienį Londo
ne gauta žinių, kad Vokieti
jos ir Austrijos ambasado
riai Italijoj paliepė visiems 
vokiečiams ir austrams kuo- 
greičiausia iš Italijos išva
žiuoti. Ir dabar bėga ištenai 

■tūkstančiai austrų ir vokie-

■ galutinai pamatė, kad jų j 
darbas yra veltui ir karė su 
Italija neišvengtina.

Kitas faktas, kuris rodo 
Italijos karėn besirengimą, ‘

Į

įiamc ivaica. iviuvs nvivvai Visi jie jauni Vaikezai ir, 
lyra duodamos tam, kad ga-^aip pavardės liudija, visi 
llima butų sužinot, koks už-iaįriai.juos pastatė po $4,000 

_____ Beto 
Į ant dviejų uždėta da po $1.-

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

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- 
j tų komedija, pajuokenti amerikie-

lengva perstatymui ................. 10c

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

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

Šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 

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

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. 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- j 
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra- ; 
žios popieros, kalba legva, su dau- 
geliu paveikslų .............................35c i
Ta pati apdaryta......................  50c

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan- ‘ 
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo- Į 
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis ■ 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 1 
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais............................ 25c

Už pagarsinimus nei re
dakcija, nei administracija 
neatsako. Skaitytojai patįs 

i 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.

Keleivi.” Administracija. . Juoki"w S.
L MATH US 

Geriausias Lietuvi* 
SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 
užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston, Masa

LIETUVIŠKA MUZIKOS
KONSERVATORIJA

Mokslas Muzikos prasidėjo
26 d. Sausio, 1915.

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

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

i
395

i 
i

I

po pusę valan- 
į mokėt iškalno

Adresas:
BKOAD5VAY,

Room No. 1,
Direktorius M. Petrauskas.

SO. BOSTON.

Materijalistiškasis istorijoa suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 
saulije įvairius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai...........20c

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 .............25e

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

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, vertė
Briedžių Karaliukas .................. 18a

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

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

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

Džian Baubus Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą .......................... 25e

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, Kutinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę.- lOe

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

Vėl imtynės.
šioje seredoje, 24 kovo, 

Mechanic’s Buildinge vėl 
bus imtynės. Žinomas lie
tuvis drutuolis imsis su pa
garsėjusiu Amerikos šampi- 
jonu daktaru Rolleru. Če
kų drutuolis Lemle imsis su 
amerikiečiu drut-uoliu Cut- 
tleriu.

Nedėlioj, kovo 28 d., 11 
vai. prieš piet, socijalistų' 
svetainėje bus LSS. 60 kp. 
svarbus susirinkimas, bus 
apkalbama daug svarbių 
reikalų, kaip antai: "Rau
donoji sąvaitė”, "Kovos" 10 
metų jubiliejaus, gegužinė 
ir t.t. Visi nariai būtinai su
sirinkit.

Tą pačią dieną ir toj pa
čioj svetainėj 7:30 vai. va
kare bus labai dideli deba- 
tai-ginčai. Debatuos socija
listai su tautiečiais ir katali
kais. reiškia vienas prieš du. 
Todėl ateikit visi ir atsives- 

;kit gerus debatorius, 
, sukritikuot socijalistus.

i

i

M. ANDRIUŠIUTĖ

l---------------
I Lengvas būdas išmokt angliškai Si 

knygra sutaisyta taip lengviai ir su- 
j prantamai, kad kiekvienas srali iš- 
I mokt greitai kalbėt angliškai, ku- 
I 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- 

i vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
I gramatika ...................................... 25e

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie- 
. čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
nopieras ......................................... 15*

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

šitokiu adresu:
”KELEIVIS”

28 BROADWAY, S. BOSTON, MASS

TT 117 11) I T dabar labai madoj, bet Kas iš tų y 
V A l\ A h A I vakarų, jeigu tenai nėra* UlAllllLlA Džian Bambog?

LEIDĘS 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
Daugiau juokų, negu saliune alaus

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

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

relg ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:'? <

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

kad

I
T

MOTERIŠKU KUBU SIUVĖJA.
Siuva Visokius Rūbas 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.

J. VALEIKA

Balandžio 4, Velykų 
kare, 7:30 vai. socijalistų 

■ svetainėje rengiama kon
certas. Džian Bamba sakys 
i’spvčių,” kalbės Maikis su 
į "vyčių” generolu, dainuos 
į "Birutės Kanklių” choras 
ir daugybė kitokių Įdomybių 

: yra rengiama. Laukiame 
gerbiamosios publikos skai
tlingo atsilankvmo.

L. S. S. 60 kp.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA
FOTOGRAFISTAS

Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užiikrinam 
kiekvienam kad busi: mus darbu užga
nėdinti.

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

1
ir pavardė. I ant dviejų uždėta da po $1,-

Austrija Italijos pasienije 000 kaucijos už kitus prasi- 
pradėjo jau stiprinti savo žengimus.
fortus ir kitokias gintuves.; Subatos nakti ant Washin-

Kaizeris norėjo, kad Aus- gtono ir Franklino gatvių 
trija atiduotų Italijai Tren-i policija suėmė du vaikezu 
tino provinciją ir tokiu bu- po 17 metų amžiaus, kurie 
du Italija gal butų užganė-, norėję apiplėšti Samueli Co- 
dinta. Bet tuomet Italijos heną. Vienas iš 
neutrališkumas butų nupir-’“-J - 
ktas vienos Austrijos lėšo
mis, o nauda iš to butų di
džiausia Vokietijai, kuri lo
šia šitoj karėj vadovaujan
čią rolę. Todėl Austrija ne
sutiko ant Vokietijos propo
zicijos ir Austrijos karalius 

i pasakęs, kad be kovos jis ne
atiduos nė vieno žingsnio 
"savo žemės.”

Krasą tarp Austrijos ir 
Vokietijos Italija jau pert- 

į raukė. Ant žinių Įvesta 
cenzūra.—

!

suimtųjų 
padavė grynai lietuvišką pa
vardę — Leonardas Marius, 
iš So. Bostono. Pas juodu 
rado ir revolverius.
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PATVIRTINA "KARS- 
LSRUHE” ŽUVIMĄ.

Senai jau ėjo paskalai, 
kad vokiečių skraiduolis 
”Karlsruhe” žuvo, bet tik
rų žinių nebuvo. Dabargi 
Kopenhagene gauta tikra 
žinia, kati to skraiduolio lai
vininkai atvažiavo Vokieti
jon gruodžio mėnesyje ant 
garlaivio ”Rio Negro,’’ kas 
reiškia, "Karlsruhe” 
nebėra, bet šita žinia

ČEKAI REIKALAUJA 
TAIKOS.

Austrijos parliamente če
kai atstovai reikalauja, kad 
Austrija atsisakytų nuo Vo
kietijos ir užbaigtų karę. 
Vokiečiai atstovai tam la-

Parliamento' 
triukšmingi, juos prie bankruto.

jau, bai priešingi, 
buvo posėdžiai labai

Bulvių trustą ima nagan.
Šiomis dienomis likos pa

traukti kriminališkan teis- [ 
man penki ponai, kurie bu- i 

i vo sutverę bulvių trustą su 
! tuo tikslu, kad išvarius iš i 
'biznio kitus tos rųšies biz-į 
l nierius, o paskui pakelti ant ■ 
bulvių kainą ir prisilupti pi- i 
nigų. Kiekvienas jų pasta
tyta po 81.000 kaucijos. Ko
vo 23 prasidėjo byla.

Pasibaigus kriminališkai i 
bylai, prasidės civiliška. Du 
bostono biznieriai skundžia 
tą trustą ant $100,000 už; 
nuostolius, kokių jiems ta
sai trustas buvo jau prida
ręs, norėdamas privarvti 
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Žieminis kosulys,
kuris kartais jokiam gydymui nepa
siduoda. arba jei toksai kosulys pa
eina iš neprisidabojimo — gali būti 
greitai ir pasekminga*: palengvinta ir 
netrukus toks ligonis atgaus sveika
tą, jeigu ims vartoti

Severa’s 
Balsam 
for Lungs

(Severos Plaučių Balsamą). daugely- i 
je atsitikimuose šioji gyduolė parodė i 
savo raminančią įtekmę, kaip štai 
matome iš sekančio laiško:

“Mano dukterį labai kankino kosulys nuo 
pat pradžios žiemos. Apturėjome Severos 
Plaučiu Balsamą ir pirm suvartojimo dvieju 
bonkūčių, 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 Gotbardiškas Aliejus, 
šitie visi vaistai labai gerai veika.” 

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

nuo 
nes
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Nuo kosulio,
kokli ožio, orinių triubelių 
uždegimo, užkimimo ir 
smaugulio pamėginkite Se
veros Plaučių Balsamą.
Kaštuoja 25 ir 50 centų.

Jei turi šaltį,
tai neužmiršk pamėginti 
Severą s Cold and Gri p Ta
blete (Severos Plotkelius 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

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

Kaštuoja 50 centij.

Severos preparatai
parsiduoda kiekvienoje ap
tekome. Būtinai reikalau* 
kitę Severos. Jei negalite 
jų gauti, tai rašykite pas

W. r. SEVERĄ CO„ CCBAį>vT'K
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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 saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.
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226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.
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