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Rusai baigia eiti per Karpatus ir py laši Vengrijon. Austrija negali atlaikyti rusų spaudimo, tai kaizeris nusiuntė jai pagelbon 
daug kareivių iš Lenkijos ir Lietuvos. Pasinaudodami iš tos progos rusai užpuolė vokiečius po Varšava ir Suvalkijoj. Nuo 21 

sausio iki S balandžio rusai paėmė Karpatuose 260,000 austrų nelaisvėn. Dardaneliuose talkininkams nesiseka.

Iš kares lauko.
DIDELIS MUŠYS APIE 

KALVARIJĄ IR 
SIMNĄ.

Kiek galima numanyti iš 
oficijalio rusų pranešimo, 
tai Kalvarijos apskrityje pe
reitoj sąvaitėj buvo smar
kus mūšiai. Tasai praneši
mas sako: Vokiečiai išėjo 
iš Kalvarijos ant Kazlavų 
Rudos ir Lazdijų. Jų spė
kos susidėjo iš 31-mos divi
zijos, trijų pulkų atsargos ir 
didelio būrio raitelių. Jiems 
buvo įsakyta pasiekti La
zdijus nežiūrint jokių 
stolių ir atkirsti tenai

Rusų generalis štabas 
mat sužinojo, kad vokiečių 
spėkos čia žymiai sumažin
tos. Keliolika pulkų andai 

■buvo paimta iš čia ir nusių
sta prie Mozurijos ežerų. 
Išvarius iš Mozurijos ežerų 
apygardos rusus, vokiečių 

; pulkai prie Varsa vos nebe- 
’sugrįžo; juos nusiųsta au
strams į pagalbą Karpatuo
se. Taigi pasinaudodami iš 
tos progos, rusai dabar už
puolė vokiečius po Varšava 
ir deda visas savo jėgas, kad 
juos iš Lenkijos išvarius 

: laukan.

I

i
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KARĖS NUOSTOLIAI 
MARIJAMPOLĖS AP

SKRITYJE.
Sulyg A. Žmuidzinavi- 

noma, buvo rusų ir vokiečių čiaus surinktų žinių, Suval- 
mušiai. Dabar jų vietose kų gubernijoj daugiausia 
Nemuno pakrantėm trau- nuo karės nukentejo Ma- 
kiasi kapai apie 6 varstus ii- rijampolės apskritys. Vie- 
gumo.

Kareivių kapai 
Lietuvoj.

Ties Seredžium, kaip ži-

BULGARAI UŽPUOLĖ 
SERBUS IR ĮSIVERŽĖ 

GRAIKIJON.
Būrys ginkluotų bulgarų 

perėjo Serbijos sieną ir už
puolė Strumicos miestelį. 
Užpuolikai sumušė Serbijos 
pasienio sargybą ir paėmė 
dvi armotas. Tik pribuvus 
daugiau kariumenės užpuo
likus pasisekė išvaryt ir už
griebtas armotas atimt. Ši
toj kovoj 60 serbų buvo už
mušta ir 50 sužeista.

Išvaryti iš Serbijos bulga
rai įsiveržė Graikijon. Ma
noma, kad tas gali sukelti 
Balkanuose audrą.
Į 10 DIENŲ PAĖMĖ 22,699 

AUSTRUS.
Kokia dabar eina Karpa

tuose kova, tai galima jau 
numanyti iš to, kad į 10 die
nų, nuo 20 iki 30 kovo, rusai 
tenai paėmė 380 austrų ofi
cierių ir 22,319 kareivių, už
griebė 14 armotų ir 76 kul- 
kasvaidžius.

Tuose pat Karpatuose per 
kovo mėnesį austrai paėmė 
nelaisvėn 39,942 rusų.

DARDANELIUS NUTAR
TA PALIKTI.

Berlyne gauta iš Atėnų 5 
balandžio žinia, kad Darda
neliuose turkai nuskandino 
dar vieną Anglijos šarvuotį, 
”Lordą Nelsoną.”

Aky vaizdo je šitokių nuo
stolių, anglų ir francuzų ad
mirolai nutarė paliauti Dar
danelius bombardavę.

IŠVIJO AUSTRUS Iš 
RUSIJOS.

Pusiau-oficijalis praneši
mas sako, kad austrų armi
ja, kuri įsiveržė anądien iš 
Bukovinos Besarabijos gu- 
bernijon, likos apsupta ru
sų iš trijų pusių ir skaudžiai 
sumušta pasitraukė atgal.
SUMUŠĖ RUSUS TIES 

LAUKSARGE.
Berlynas praneša šitokią 

žinią: ”Rusų gaujos, kurios 
buvo iš Tauragės įsiveržu-

RUSAI PASITRAUKĖ 
NUO BOSFORO.

Pereitam „Keleivio” nu
meryje rašėm, kad rusų lai
vynas pradėjo bombarduot 
Bosforą, kuris veda iš Juo
dos juros prie Konstantino
polio. Dabar iš Petrgrado ir 
Konstantinopolio praneša
ma, kad rusų laivynas nuo 
Bosforo jau pasitraukė. 
Turbut pamatė, kad persun
kus darbas. Oficijalis tur
kų pranešimas sako, kad 
pasitraukę nuo Bosforo ru
sų laivai apšaudė Turkijos 
pajūrio miestus Zungalask, 
Eregli ir Kozlu, apie 150 

• mylių į rytus nuo Bosforo. 
Turkai sako, kad rusai ga
dina tik paraką: jų laivai iš
leido apie 2,000 šovinių, o 
niekur nepataikė..

Petrogrado žinios kitaip 
kalba. Oficijalis rusų pra
nešimas sako, kad minėti 
turkų miestai likos visiškai 
sunaikinti. Beto, Eregli uo
ste rusų laivynas paskandi
nęs 11 turkų prekinių lai
vų. Bombardavime dalyva
vo 5 šarvuočiai.

Sako, caras nori 
taikytis.

Washingtonas sakosi iš 
ištikimų šaltinių sužinojęs, 
kad pagarsėjęs Rusijos dip
lomatas grovas Vitte, kuris 
šiomis dienomis mirė, prieš 
pat savo mirtį buvo nuva
žiavęs Berlynan ir caro 
vardu kalbėjosi su kaizeriu 
apie susitaikymą.

Kokias išlygas caras siū
lė, tikrai nežinia. Sakoma, 
kad kebliausis klausimas bu
vęs sulyg Lenkijos. Kaize
rio kariumenė turi užėmus 
jau didesnę Lenkijos dalį ir 
kaizeris pasakęs, kad kas 
vokiečių užkariauta, tai jau 
turi būt Vokietijos. Caro 
atstovas ant to nesutiko. 
Tuomet kaizeris pasakęs: 
”Jeigu taip, tai tegul Lenki
ja būna neprigulminga.** 
Vitte ir tam buvęs priešin
gas. Jis pasakęs, kad Rusi
jos caras jokiu budu nesu
tiks paleisti iš savo rankų 
bent vieną žingsnį žemės (o 
musų yčininkai dar tikisi 
gausią Lietuvai autonomi
ją! Red.). Bet kada kai
zeris pasakęs, jog niekados 
nesutiks taikyties tokiomis 
išlygomis, kad Lenkija pasi
liktų Rusijai, tuomet Vitte 
išreiškęs nuomonę, kad to
kiam atsitikime Rusija tu
rėtų gauti sau atlyginimą 
Turkijoj. Kada šitokia ži
nia pasiekė Londoną, sir EčL 
ward Grey tuojaus nusiun
tęs laivyną Dardaneliams 
bombarduot ir pasakęs par- 
liamente, kad Anglija ati
duos Konstantinopolį Rusi
jai, kad tik patraukus savo. 
pusėn Rusijos simpatijai

nam tik Pakuonio valsčiuje 
' nuostolių suskaityta už 191,- 
000 rublių. Šitam valsčiuje 
daugiausia nukentėjo: Keb- 

„ .. , . .. liškiai, Dvylikiai, Pakuonis,
Dalis turkų armijos nuo Bačkininkaio ir patamulsio 

pat kares pradžios jnejo :j.rQrfl<s
Persijon, kad iš tenai leng-- . . .. . _. , . .
viau butų įsiveržti Rusijon, . ^^enų apielmkeje, taipgi 
taip kaip per Belgiją vokje-i^ariJa^P°!?s . ,aPs.k J > 
čiai užpuolė Francuziją. Bet ^kentejo šie kaimai: Bac- 
rusai nelaukė, pakol turkai kimnkai, Pakumpiąs, Ske - 
įsiverš Rusijon. Caro ka- sabahs, Dumiskiai, Pocm- 
reiviai pasitiko juos Persi- .na1’ Aa 'ia1’ *r*
joj ir tenai buvo jau kelij^iskmi Uta, Alksniakiemis,

J__ 1 Pakiauhskis. Čiudiškiai. Va-

PERSIJOJ ŽUVO 12,000 
TURKŲ.

apskrityje,
i

nuo-r 
___ „ _____________ ru-l 
sams kelią. Vokiečiai dejoj Vokiečiai netik išvijo ru- 
dideles pastangas, kad iš-j sus iš Prūsų, kur šie buvo 
pildžius šitą užmanymą. Jie šiomis dienomis ties Tau- 
užėjo Dusijos ežero ledu, rage įsiveržę, bet perė- 
noredami apsupti dešinįjį jo rusų sieną Kauno gu- 
rusų sparną, kuris veikė, į bernijoj ir užėmė Tau- 

”” ragės miestelį. Rusų nuo
stoliai čia buvo gana sun

ikus. Apie užėmimą Taura
gės vokiečių karės vyriau
sybė išleido šitokį praneši
mą: ”Musų milicija pasižy
mėjo labai šauniai. Ji netik 
išvijo rusų gaujas iš Prūsų, 
bet perėjo rusų sieną, ūžė 
mė Tauragės miestelį ir pa
ėmė 1,000 rusų nelaisvėn, 

j ”Po Krasnopoliu rusai tu- rinų Belgijos pakraštyje 26 
įrėjo labai didelių nuostolių, kovo buvo labai pasekmin- 
i Apie 2,000 jų buvo užmušta, ga. Hobokeno uoste likos 
Musų grobis iki vakar die- sugriauta laivų dirbtuvė, du 
nai (30, kovo) buvo jau 3,000 submarinai visiškai sunai- 
belaisvių, viena armota, ,7 kinti, o trečias sugadintas;

-------2_ 7" veži-j be to, dirbtuvėj 40 vokiečių•     x x i x • .

TAURAGĖ VOKIEČIŲ 
RANKOSE.

I mūšiai. Pereitoj sąvaitėj 
Persijoj buvo smarkus mu
šys rusų su turkais ties At- 
kuturu. Iš Tavrizo prane
šama, kad rusai šitam mušy- 

: je turkus supliekė. Turkai 
; neteko 12,000 kareivių ir 
i daug kanuolių.

* ~-----  ’ ~ •
šiaurę nuo Lazdijų. Eida
mi Dusijos ežero ledu jie 
bandė išmušti mus iš pozici
jų tarpe to ežero ir Simno. 
Ties Semeniškių ir Meteli- 
čių sodžiais vokiečiai prasi
mušė per užpakalines rusų 
eiles, bet rusai padarė kon
trataką, apsupo tuos vokie
čius ir visiškai juos išmušė.

„Vislos paupiu vokiečiai 
pasidarė labai ekonomiški ir 
mažai tešaudo. Matyt, jų 
spėkos žymiai sumenkėjo.

”Prie Osoveco vokiečių 
apgulos batarėjos veik vi
sai paliovė šaudžiusios. _____________
Tarp Skrawa ir Orzyc upių, kulkosvaidžiai’ ir keli __ ,____,_______J „ _____,
Lenkijoj, eina smarkus mu- mai amunicijos. Tai vis nuo-. buvo užmušta, o 62 sužeista.

x .

ORLAIVIAI PRIDARĖ 
DAUG NUOSTOLIŲ.
Francuzų valdžia gavo 

žinių, kad anglų orlaivių 
ataka ant vokiečių subma-

' Pakiauliškis, Čiudiškiai, Va- 
lengiškiai, Strielčiai, Maciū
nai, Giniunai ir Važatkie- 
mis. Pačiuose Prienuose 
nuostolių padaryta už 20 
tūkstančių rub., ypač daug 
paimta pašaro, bulvių, dar
žovių ir Lt. Kai-kuriems 
ūkininkams teko žiemken
čiai atsėti du kartu, nes pir
moji sėja buvo išmindžiota.

Reikia pastebėti, kad šitie 
nuostoliai buvo padaryti 
pirmu kartu vokiečiams 
Lietuvon įsiveržus. Dabar 
tose apielinkėse vėl eina 
smarkus mūšiai, todėl nuos
tolių bus da daugiau.

šiai. Karštam mūšyje ties stoliai to paties rusų būrio, 
Vacho sodžiumi mes paė- kuris buvo įsiveržęs į Pru- 
mėm 9 vokiečių kulkasvai- sus ties Taurage.”
džius.”

DIDELIS MUŠYS TARP 
SUVALKŲ IR KALVA

RIJOS.
Iš Petrogrado telegrafuo

jama, kad pereitoj pėtnyčioj 
Nemuno paupiu, Lietuvoj, 
prasidėjo abelnas mušys, ir 
tas mušys virsta geron pu
sėn rusams. Smarkiausia 
kova verda tarp Suvalkų ir 
Kalvarijos, kur susirėmė ca
ro kazokai su kaizerio ulo
nais. Skerdynė esanti to
kia baisi, koios Lietuvos že
melė dar nebuvo mačius.

TAURAGĖS MIESTELIS 
SUNAIKINTAS.

Berlyno ”Lokal Anzei-

RUSIJA TURI 714,278 
BELAISVIŲ.

Oficijaliai raportai paro
do, kad iki 3 vasario rusai 
turėjo paėmę nelaisvėn vo
kiečių 1,476 oficierių ir 173,-X^V liv x\.x X i XX X I V/j

ger’o” korespondentas pra- 924 kareivių, o austrų 3,621 
neša iš Tilžės, kad laike peš- oficierių ir 410,257 kareivių, 
kutinių mūšių Tauragės 
miestelis ir daug apielinkės 
kaimų likos labai apgriauta, 
o kaikurie ir visai sunaikin
ta. Naktimis visoj apielin
kėj nušvinta gaisrai.

arba 589.278 belaisvių išvi
so (neskaitant turkų). Pri
dėjus prie to da 125,000 au
strų paimtų Przemyslio 
tvirtovėj, gausim išviso 
714,278 teutonų belaisvių 
Rusijoj.

PAĖMĖ NELAISVĖN 
55,800 RUSŲ.

Vokiečių karės vyriausy
bė praneša, kad per kovo 
mėnesį vokiečiai paėmė ne
laisvėn 55,800 rusų, užgrie
bė 9 kanuoles ir 61 kulka- 
svaidžių.

SLAPTIEJI BRAVARAI 
RUSIJOJ.

Valdžia panaikino degti-

RUSAI PRADĖJO UŽ
PUOLIMĄ PO VAR- 

ŠAVA.
Rusai, patyrę, kad į vaka

rus nuo Varsa vos vokiečių 
eilės susilpnėjo, pradėjo už
puolimą visu frontu, kuris 
traukiasi nuo Vislos lig O- nę, tai žmonės patįs pradėjo 
poczno per 75 varstus.

Pirmutinis infanterijos 
užpuolimas pradėta anksti 
30 kovo rytą. Nauji rusų 
batalijonai staiga metėsi 
ant vokiečių apkasų ir pra
sidėjo baisi kova. Balan
džio 1 Varšavoj gauta jau 
žinių, kad keliose vietose ru
sai paėmė viršų.

VOKIEČIAI RENGIA DI
DELĮ ORO LAIVYNĄ.
United Press’o korespon

dentas praneša iš Berlyno, 
kad Vokietija greičiau da
ro orlaivius, negu Anglija 
laivus. Kas diena dabar 
virš Berlyno manevruoja di
delis oro laivynas, kuris, 
kaip spėjama, greitu laiku 
užpulsiąs Angliją.

AUSTRAI IŠPIOVĖ RU
SUI LIEŽUVĮ.

Rusų generalis štabas pa
skelbė ve kokią žinią apie 
austrų žiaurumą:

”Zaloszitrowo apielinkėj 
subatos naktį austrai pašė
lusiai bombardavo iš sun
kių kanuolių musų fortifi
kacijas ir jų ugnis išmušė 
beveik visus musų kareivius. 
Tuomet užpuolė austrų pė
stininkai ir užėmė musų po
zicijas, bet pribuvo rusų 
kompanija ir austrus vėl 
išvijo. Apkasuose mūsiš
kiai rado vieną savo draugų, 
vardu Makuksa, kurį aust
rai buvo suėmę ir baisiai 
kankino. Makuksa valdė te
lefoną ir austrai reikalavo, 
kad jis duotų jiems infor
macijas. Kada Makuksa at
sisakė, jie išpiovė jam liežu
vį. Rusų vadas prisiegė už 
tai Makuksai šv. Jurgio kry
žių ir pranešė apie tai ca-• M rui.

KARŠTAS MUŠYSPO 
MARIJAMPOLE.

Iš Berlyno pranešama, 
kad po Marijampole rusai 
narsiai atakavo vokiečius, 
bet buvo atmušti su dide
liais nuostoliais. Visur ki
tur Lietuvoje pastaromis 
dienomis buvę ramu.

VĖL BOMBARDAVO 
LIEPOJŲ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad 28 kovo, anksti nedėl- 
dienio rytą, vokiečių laivy
nas vėl bombardavo Liepo- 
jų. Miestan buvę paleista 
apie 200 šovinių. Rusijos 
valdžia sako, kad tas bom
bardavimas nepadarė mies
tui jokių nuostolių, bet ko
respondentai praneša, kad 
Liepojuje 3 žmonės buvo už
mušti, 7 sužeisti, bombos su
griovė ir uždegė 15 namų. 
Beto, lėkdami per miestą 
laivyno šoviniai nukapojo sios į Prusus, norėdamos a-

i

labai daug telefono ir tele
grafo vielų ir sugadino sto
vinti uoste garlaivį ”Balti- 
ka.”

Spėjama, jog tai buvo vo
kiečių kerštas už išplėšimą 
Klaipėdos.

piplėšti Tilžę, taip pat kaip 
Klaipėdą, buvo sulaikytos 
ties Lauksarge. Jų nuos
toliai čionai buvo labai dide
li.”

ją varyt. Vienas rusų laik
raštis paduoda, kiek Rusijo
je privisę jau slaptųjų gėri
mo ”bravorų:” 1) 1800 j'ų 
varo degtinę iš javų, kurią 
vadina ”kumute,” 2) 170 
”bravarų” daro spiritą iš 
rugių ir 3) 30 pervaro deg
tinę iš politūros, likero ir ki
tų skystimų.

RUSAI PAĖMĖ KARPA
TUOSE 260,000 AUS

TRŲ.
”The Daily Mail” kores

pondentas praneša iš Petro
grado, kad nuo 21 sausio, 
kaip prasidėjo Karpatuose 
mūšiai, iki 5 balandžio rusai 
paėmė tenai nelaisvėn 260,- 
000 austrų.

i

PAĖMĖ 9 AUSTRŲ GE
NEROLUS.

Rusai paskelbė jau ir pa
vardes paimtų Przemyslvje 
austrų generolų. Jų yra 9: 
1 komendantas gen. fon 
Kuzmanek, 2 feldmaršalas 
Arpad Tamasi, feldmaršalai 
lieutenantai, 3 Kari Veicen- 
dorf ir 4 Wilhelm Noki, ma- 
jor generolai: 5 Alfred Ve- 
ber, 6 Rudolf Zeide, 7 Artur 
Kaltneker, 8 George Kom- 
ma ir 9 Fridrick Kleib®j

. VIENĄ DIENĄ KRITO 
18,000 AUSTRŲ.

Šveicarijos laikraščiai ga
vo žinią, kad 28 kovo Liu- 
tos klonije, Berego provinci
joj (Vengrijoj) mūšyje su 
rusais krito 18,000 austrų.

Į SĄVAITĘ PASKANDI
NO 6 LAIVUS.

Per paskutinę kovo sąvai- 
tę vokiečių submarinai pa
skandino 6 anglų laivus su 
prekėmis. Iš viso gi per tą 
sąvaitę atėjo ir išėjo iš An
glijos uostų 1559 laivai.

i

NUŠOVĖ ŽEMĖN DU 
ORLAIVIU.

Belgijoj francuzai nušovė 
žemėn vokiečių orlaivį neto
li Diksmudo. Kitą vokiečių 
orlaivį nušovė žemėn Fran- 
cuzijoj francuzų lakūnas 
Navarre.

PAKORĖ KATALIKŲ 
KUNIGĄ.

Amsterdaman( Olandijoj) 
atėjo iš Beiruto (Turkijoj) 
žinia, kad tenai likos nuteis
tas pakorimui katalikų ku
nigas Juozas Elaitis (Yusef 
Elhait). Jį nuteisė už šni
pinėjimą.

MAITINIMAŠ 
JOS PER PAčTĄ _N®r- 

SISEKA.
Negalėdamas kitaip par

duoti Vokietijai valgomųjų 
daiktų, Amerikos maisto 
trustas pradėjo siųsti tenai 
maistą per pačtą (parcel 
post). Bet vistiek nesiseka. 
Pereitoj sąvaitėj francuzų 
skraiduoliai suėmė kelis pa- 
čtos laivus, parsivedė juos 
namo, iškrėtė ir konfiskavo 
daugiau kaip 2,500 maisto 
siuntinių, kurie buvo adre
suoti Vokietijon.

GEGUŽINIS NUMERIS.
šįmet gegužinis „Kelei

vio” numeris išeis dvigubai 
padidintas. Jame tilps daug 
įdomių raštų, gražių pavei
kslų ir eilių.

Kas norės paimti to nu
merio pardavimui, teiksis 
prisiųsti užsakymą ne vė
liau, kaip 24 balandžio.

Imantiems ant pardavimo 
skaitysim po 3c. Parsiduos 
po 5c. Pinigus geriausia 
siųsti su užsakymais, tai ant 
syk bus užbaigtas reikalas.

”Kel.” Administracija.
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remdamas Povilaikos ir ki
tų saliunininkų pliauški
mais, kad čia gali būt soci
jalistų darbas, parašė, buk 
tarp Brooklyno (Waterbu- 
rio priemiestis) lietuvių yra 
susekta visas anarchistų li
zdas ir buk tenai buvęs su
planuotos kun. Žebrio už
mušimas. Kaip matot, an
glų laikraščių pranešimais 
nevisuomet galima remties. 
Ypač negalima jiems tikėti, 
kada jie rašo apie anarchis
tus ar socijalistus (vienų 
nuo kitų jie paprastai neat- 
skyria), nes visuomet pri
pasakoja nebūtų dalykų ir 
kartais didžiausių nesąmo
nių.

Toliau "Ka-kas,” matyt, 
degdamas iš gėdos, kad be 
jokio pamato apšmeižė soci
jalistus. primesdamas jiems, 
kaip vėliau matysime, savo 
partijos žmogų, mėgina da 
neva teisinties, bet da labiau 
susipainioja ir parodo save 
tikro šmeižiko rolėje. Jis 
sako:

"Jei B. Montvidas yra žinomo 
moksleivio Antonovo brolis, tai ko
dėl ir Bernardas negalėtų Antono
vu vadinties? Juk mes B. Montvi
do nepavadinome ten kokiu Spiri- 
donovu. ar Osipovu, bet tuo vardu, 
kokį turi jo brolis.”

Tikrai špitolninko logika! 
"Ka-kas" juk gerai žino, 
kad "Antonovas,” tai yra 
studento Antano Montvido 
lieratiškas slapyvardis. Va
dinas. sulyg "Ka-ko" logi
kos turėtų būti taip: jeigu 
literatas ar publicistas pa
sirenka slapyvardį ir
jį naudoti laikraščiuose, kai
po pavardę, tai visi jo bro
liai ir seseris taip-pat jau

B. MONTVIDAS YRA KA
TALIKAS.

"Ka-kas" neturi prirodymų.
Kada policija sugavo Wil- 

mingtone, Dėl., sušaudžiusį 
tris policistus Krakų-Kiau- 
lėną su Bernardu Montvidu 
ir jie pasirodė įtariamais 
kun. Žebrio nužudyme, mu
sų klerikališkai-tautiška 
spauda tuojaus pakėlė riks
mą. kad tą darbą atlikę sc- 
cijalistai. "Katalikas.” 
"Draugas” ir kiti laikraš
čiai, juodosios idėjos reiškė
jai. be jokių prirodymų su
šuko, kad B. Montvidas esąs 
socijalistų ir net socijalistų 
laikraščių bendradarbiu, 
kad tik labiau apšmeižus so
cijalistus. "Keleivis" pa
reikalavo prirodymų iš "Ka
taliko.” kad nurodytų, kur 
ir kada B. Montvidas yra 
prigulėjęs prie socijalistų ir 
kada jis socijalistų laikraš
čiams sądarbininkavo. Pa
sirodė. kad "Ka-kas” neturi 
nė vieno fakto, vienok tęsia 
savo melagingas paskalas ir 
toliau. Ant "Keleivio" rei
kalavimo prirodymų tasai 
neturįs gėdos nė etikos la
pas štai kokiais naiviškais 
žodžiais atsako:

'Keleivis' reikalauja prirody- 
kad B. Montvidas yra buvęs 
distų laikraščių bendradarbiu, 

tatai reikalauja prirodymo, 
era jau atlikusi pati policija, 

kuri pas B. Montvidą tarp kitko 
atradusi socialistinės literatūros ir 
rankraščių, kurie juk butų buvę 
r pasiųsti ne Į kokius kitus laikra
ščius, bet tik Į socialistų."

Mes taipgi galime paša- turėtų vadinties tuo pačiu 
ns« R Vnnttrirlo slapyvardžiu. Pavyzdžiui. 

"Ka-ko” redaktoriaus tikra 
pavardė yra Tumasonis. bet 
jis, kažin kodėl, vartoja sla
pyvardį Brandukas. Dabai 
daleiskime, kad vienas jo

ima

yti. kad pas B. Montvidą 
policija rado pluoštą katali
kiškų rankraščių, kurie bu
vo skyriam! "Ka-kui.’’ Bet 
ar tai bus prirodvmas? 
"Ka-ko" pasakymas, kad 
pas Montvidą policija rado broliu pavogė Lietuvoj ant 

• — — --------- • •• daleiski-
su- 

šunka. kad tą arklį pavogė 
.Ką tokiam at

sitikime pasakytų "Ka-ko.’’ 
atsiprašant. redaktorius? 
Bet jis taip daro. Policija 
areštavo B. Montvidą. o 
"Ka-kas” šaukia, kad tai ne 
B. Montvidas, bet Antono
vas. kuris sandarbininkavo 
socijalistų laikraščiams. Jis 
daro tai su tuo tikslu, kad 

kad apjuodinus socijalistų lai- 
sky- kraščius. Jis rokuoja: 

laikraš- pasakysiu ir žmonės

K .

socijalistų laikraščiams pa- jomarko arklį, ir 
rašytų rankraščių, yra iš me. kad visi laikraščiai 
piršto išlaužtas begėdis- šu--k„. '..„2 
kiaušis melas. Gal būt pas Brandukas. 
B. M—dą ir buvo atrastas 
koks nors socijalistų šmei
žimui parašytas popierga
lis, kuris butų, veikiausia, 
pasiųstas pačiam "Ka-kui." 
Bet kol to rankraščio turi
nio nėra niekas matęs, kol 
tasai rankraštis nebuvo nie
kur apskelbtas, mes niekad 
stačiai nepasakysime. I 
tasai rankraštis buvo sky- kraščius. Jis rokuoja: ot, 
riamas katalikų laikraš- pasakysiu ir žmonės tikės, 
čiams, kaip kad tą daro kad socijalistai smaugia ku- 
"Ka-kas" ir "Vien. Lietuv- nigus. 
ninku."

Beto, "Ka-kas" nenurodo, 
kokiam anglų laikraštyje jis 
matė, kad B. Montvido vali
zoj atrasta daug socijalisti
škos literatūros. Mes turim 
visus tuos anglų laikraščius 
iš tVilmingtono. Waterbury, 
New Britain'o, kur buvo a- 
pie tų dviejų vyrų suėmimą 
rašyta, bet nė vienas tų lai
kraščių apie socijalistų lite
ratūrą neužsimena. Taigi ar 
nebus tik šita žinia paties 
"Ka-ko” prasimanyta? Bet 
jeigu ir butų kur anglų lai
kraštyje tas pasakyta, tai 
to da negalima skaityti fak
tu. Mes gerai žinom, kad 
anglų laikraščiai labai mėg
sta sensacijas fabrikuoti ir 
tankiai prirašo nebučiausių 
dalykų. Pavyzdžiui. New 
Yorko detektivai, neturėda
mi ką veikti, prikalbino po
rą vaiku, kad nuneštų baž
nyčion "bombą." o paskui 
tuos vaikus suėmė. Iš to 
menko atsitikimo anglų 
spauda padarė toki baisų 
"anarchistų suokalbi." kad_________ 7 ___
jeigu iis butų anarchistams mums straipsnį 
pasisekęs, tai butų apvers
tas augštyn kojomis
New Yorkas. butų išskersti žaščių nebuvo atspausdin- 
visi milijonieriai, bankai tas. Rašytojas apibriežęs 
butų išplėšti, vvskupų gra- kokias negeistinas pasek- 
bai atidaryti (kažin ką su mes atneša visuomenei kal
tais anarchistai butų da- bėtojai, kurie vien šmeiži- 
rę?) ir tt ir tt. Kalbant mais ir keiksmais bando 
gi apie kun. Žebrio ir jo ga- skelbti liaudžiai savo idėjas, 
spadinės užmušimą. ”Wa- prieina prie atsibuvusių 
terbury Republican,” pasi- tuomet Detroite, šv. Juoza-

Kas kun. Žebri nužudė, 
policija da nesusekė. B. 
Montvidas yra tik Įtaria
mas, bet ar jis su ta trage
dija turėjo ką nors bendro, 
tas da neprirodyta, todėl 
šitame klausime mes nega
lim nieko pasakyti nė prieš, 
nė už ji.

Bet jeigu jau kalbėti apie 
Bernardo Montvido pažiū
ras. tai jis — ne socijalistų 
žmogus. Pora savaičių at
gal šitose skiltįse buvo jau 
nurodyta, kad jis buvo ti
kintis žmogus ir didelis so
cijalistų priešas; dabar gi 
pasirodo, kad B. Montvidas 
buvo dar "Ka-ko” agentu, 
jo platintoju, pardavinėjo 
maldaknyges ir draugavo 
net su klierikais; jis buvo 
tikintis ir mylintis Dievą 
katalikas (žiur. šiame nu
meryje M. J. Masio straips
ni).

Štai dar žiupsnys apie B. 
Montvidą faktu. Pereitu 4. V *•
metų liepos 29 d. musų ben
dradarbis Pranas Vyturėlis 
iš Detroito, Mich., prisiuntė 

i užvardytą 
"Prakalbos ir Kalbėtojai.” 

visas kuris iki šiol dėlei tūlų prie-
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KELEIVIS

po draugijos prakalbų, apie 
kurias štai kaip sako: 

et inci A c
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'Nepraleistinai verčia dar pri
minti ir prilyginti prie pastarųjų ir 
Detroito šv. Juozapo draugjjos pa
kviestus kalbėtojus, klieriką Praną 
Rūsį ir Bernardą Montvidą, kuris 
čia slapstėsi po VI. Moler’o sla
pyvardžiu.

.“Pirmasai (klierikas) išėjęs ant 
pagrindų atliko du darbu: prakal
bą ir mimikos lavinimą; pritrukus 
kalbai žodžių, tą vietą dapildė kei
ksmais ir rankų mostagavimais.

"Antras kalbėtojas, B. Montvi
das, paleido darban vien plaučius 
ir gerklę. Šaukė visokias prama
nytas ant progresyvių žmonių ne
sąmones, it tas sukliuręs arpas, 
nebeskiriar.tis grudų nuo pelų. 
Ant galo sušuko visa gerkle: ’Jųs, 
socijalistai, gyvuliai, valkatos, pa
leistuviai! Jus griaunate šventą 
tikėjimą ir išlupat žmogui katali
kiškus jausmus ir suminat į purvą! 
Žiūrėkite, 
prie tų 
kitę tik 
vą!”
Kad

nė vienas nesirašykite 
bedievių socijalistų, mylė- 
savo tautą, tėvynę ir Die-

tai niekai ir negalėdamas 
susitaikyt nuomonėmis iš
eidavo kitur gyvent.

Jis atlankydavo katalikų 
vestuves ir krikštynas ir sa
kydavo. kad aš kvailas' už 
nesusidėjimą su kunigais ir 
katalikais, nes jų daug ir aš 
galėčiau gaut nuo jų para
mą. Ypač pastaraisiais me
tais buvo visai supykęs ant 
bedievių ir socijalistų ir vie
tomis jau sakė prakalbas 
prieš juos. Man buvo sar
mata ir skaudu, kad mano 
giminė ardo tą, ką aš tveriu, 
bet negalėjau gelbėt. Mano 
brolis Jonas, kuris kelinti 
metai kaip dirba New Bed- 
forde čeverykų išdirbystėj, 
nesykį rašė, kad Bernardas 
daro mums sarmatą savo 
katalikiškom prakalbom. 
Bet iš žmogaus persitikrini
mų neišplėši. Taigi jeigu 
klerikalai kaltina jį, jie kal
tina savo žmogų. Aš iš ži
nomų man faktų apie jį ir 
jo būdą tikiu, kad jis yra 
nekaltas ir tik aplinkybių 
auka. Tikiu, jog liks pa- 
liuosuotas, jei tardymas bus 
teisingas ir atidus, bet soci
jalistai neturi neikiek nusi
mint, kada klerikalai panau
doja šį atsitikimą jų užpul
dinėjimui, nes Bernardas — 
ne socijalistas.

Ašgi ypatiškai esu per
daug gerai žinomas dauge
liui pirmeivių ir jie žino vi
sas mano klaidas, ydas ir 
gabumus. Aš esu perdaug 
kantrus ir neatsakinėju ant 
laikraščiuose paskleistų pa
skalų, todėl tūlos ypatos ma
no, jog aš nedrįstu pasitei- 
sint. Iš tos priežasties man 
neretai prikaišiojamas Svir
skis su jo pasielgimais, nors 
jis pats prie jų per "Kovą” 
prisipažino ir svarbiuosius 
atliko, kada gyveno Mass.

"Naujienos” stato klausi
mą : kaip reikia žiūrėti ame
rikiečiams pirmeiviams į tas 
draugijas? Ir atsako:

"Mums rodosi, kad amerikiečiai 
gali joms visoms pritarti. Jos 
simpatiškos yra mums jau tuo, 
kad jų nepanaudos savo partyvi- 
nėms machinacijoms Lietuvos kle
rikalai. Jos rūpinasi šelpimu žmo
nių, kuriems pagelba yra ištiesų 
reikalinga, neatsižvelgdamos į tai, 
ar tie žmonės klauso kunigų prisa
kymų ar ne.”
Bet visos šitos draugijos 

šelpia tik tūlų kategorijų 
žmones. Iš jų darbų matyt, 
kad Lietuvos darbininkais 
nė viena jų nesirūpina. 
Ir "Naujienos” neabejoja, 
kad —

"Lietuvos darbininkai kenčia 
baisiai — aršiaus gra! už visas ki
tas klesas: bet ar rūpinasi kas jais 
ir kaip jais rūpinasi, mes nieko ne
girdime. Tuo tarpu Amerikos lie
tuviams aukautojams išgirsti apie 
tai butų daug indomiau, negu apie 
ką kitą.”
Pakol pilnų žinių nėra, 

"Naujienos” pataria ameri
kiečių pirmeivių fondams el- 
gties atsargiai, kad nepada
ryt klaidų. Jeigu siųsti pi
nigus, tai siųsti iš tų trijų 
paskutinei — "Draugijai 
Gydymo ir Maitinimo Pa
galbai Teikti," sako "Nau
jienos,” nes ji, kaip rodos, 
rūpinasi rišu Lietuvos gy
ventojų šelpimu.

Taip, amerikiečiai turi būt 
atsargus ir su aukų siunti
mu nesiskubint. Tiesa, pa
šalpa Lietuvoj labai reika
linga. Bet vėliau ji bus da 
reikalingesnė. Didžiausis 
skurdas Lietuvoj prasidės 
tik karei pasibaigus. Tuo
met musų menkos aukos bus 
reikalingesnės, negu dabar, 
ir tuomet nesunku bus suži
noti, kaip jas geriau nusių
sti. Dabar tik rinkime 
kas.

i
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Bernardas Montvi

das buvo katalikas ir didelis 
socijalistų priešas, tai paliu
dija ir jo brolis. Antanas 
Montvidas — Antonovas — 
kurio straipsnis telpa šitam 
"Keleivio” numeryje.

Ar ir dabar da "Ka-kas” 
su "Draugu” sakys, kad B. 
Montvidas ne jų 
žmogus?

dvasios

"MACO-

šaukia,

DAR DAUGIAU 
CHŲ.”

Kuomet kunigai 
kad bedievybė gimdo žmo
gžudžius ir kitokius nedorė
lius. tuo tarpu jų pačių tar
pe "Macochai” dygsta kaip 
grybai. Nespėjo pasibaigti 
Čenstakavos klioštoriaus 
tragedija, kaip suskambėjo 
žinia apie "tėvą" Richesoną, 
Baskui išeina ant arenos 
Šmitas. Mullenas ir kiti. Da
bar vėl "Dilgėlės” praneša, 
kad —

"Floridoj, mieste Miami liko su
areštuotas kunigas W. A. Tucker 
už vartojimą pačtos piktadariš
kiems tikslams. Mat jis siuntinėjo 
pas panelę Dalaney laiškus, kur 
buvo rašoma apie dalykus, Įstaty
mais uždraustus. JĮ teismas iki 
bylai paleido už 2.000 dolerių kau
cijos. Ant rytojaus, 17 d. kovo, 
jis nušovė tą merginą ir paskui 
pats nusižudė. Jis buvo klebonu 
šventos Agnieškos bažnyčios." 
"Naujienos” tuotarpu pra

neša, kad Alliance. Ohio, už 
jaunos merginos mirti poli
cija areštavo kun. P. A. 
George.

Dabar "Draugas" su "Ra
ku” turėtų pasiteiriauti. ar 
daug pas tuos 'tėvelius” bu
vo "socijalistiškos literatū
ros.”

au-

KARĘ SURENGĖ 
DIEVAS.

Ar žinot, kas surengė da
bartine karę? — Dievas.

Ar žinot, kodėl? — Todėl, 
kad žmonės perdaug jau iš
tvirko ir kunigų nebenori 
klausyt.

Taip aiškina Lietuvos ku
nigų leidžiamam laikraštyje 
"Aušroje” kun. D. Gailiušas. 
Tik klausykit, ką jis sako:

"Nemažai rasdavosi sodžiuose ir 
atšalusių prie tikėjimo. Ypač buvo 
tarp tų, kurie sugrįždavo iš mies
tų arba Amerikos. Jie tai savo 
bedievybe užkrėsdavo ir musų so
diečius. Ir musų sodžiuose jau 
kaikurie nebenorėdavo eiti bažny
čion, nei išpažinties atlikti. Ir 
kuomet iškalbingiausias pamoks
las neįstengdavo jų atversti, tai 
karas, mirties baimė sugraudino 
jų užkietėjusias širdis — visus pa
traukė prie išpažinties.’'
Matot, kiek drąsus Lietu

voje kunigai! Jie net šito-

I

KAIP EINA ŠELPIMO 
DARBAS LIETUVOJ. 
"Naujienos” cituoja iš 

Lietuvos Žinių," kaip da
bar eina Lietuvoj šelpimo 
darbas. Pasirodo,, kad te- kvailysčių nesigėdi pri-
nai Xra Jau bępt tris pirmei- ra§vį- žmonėms savo laikra- 
viskos draugijos nukenteju- 
siems nuo karės šelpti. Štai 
jos:

”'Žiburėlis' tai senai gyvuojan
ti Lietuvoje pirmeiviška bepartyvė butų bausme žmonėms ne UŽ 
organizacija, kurios tikslas šelpti K—« ”
moksleivius. Jis šiuo karės laiku 
atsidūrė gana sunkiame padėjime, 
nes dėl karės nukentėjo šiuo ar 
kitu budu ir daugybė mokslus ei
nančios jaunuomenės. 'žiburėlio’ 
valdyba, kaip praneša 'Lietuvos 
Žinios,’ išsirūpino iš D. K. Tatja
nos komiteto 3,000 rub. ir da rūpi
nasi daugiau, bet pinigų toli-gražu 
neužtenka. Tos organizacijos ad
resas: P-ia A. Bulat, B. Pogulian- 
ka. 11 a, Vilnius.

"Prūsų lietuvių globiamoji drau
gija teikia pašalpą specialiai lie
tuviams, kuriuos Rusijos valdžia 
gabena iš Prūsų, o taip-pat lietu
viams liuteriams iš Suvalkų ir 
Kauno gubernijų, kuriuos valdžia 
irgi bugdo į Rusijos gilumą (už 
jų liuterišką tikėjimą?). Draugi
jos adresas yra toks: P-ia Felicija 
Bortkevičienė, Semionovskaja, 10, 
Vilnius; arba — P-ia Viktorija 
Liandsberg, Zariečnaja, 16, Vil
nius.

"Draugija gydymo ir maitinimo 
pagalbai teikti veikia keturiose 
Lietuvos gubernijose: 
Kauno, Vilniaus ir Gardino. Joje 
dalyvauja įvairių tautų žmonės, 
tarp jų ir lietuviai. Ji steigia mai
tinimo punktus, vaikų prieglaudas 
ir gydymo pagelbos vietas. Dau
giausia ji stengiasi išplėsti savo 
veikimą Suvalkijoje, kuri nukentė
jo nuo karės labiau už kitas Lie
tuvos dalis, šios Draugijos adre
sas: P-as A. Bulat, B. Pogulianka 
11a, Vilnius.”

ščiuose !
Jeigu jau šita karė butų 

nuo Dievo, tai ji veikiausia

f

šelpti

Suvalkų.

VFfi tUraoidac paduoti jam (Montvidui) 
yla DCrllarUaS jisai nuvažiavęs j Chica

Montvidas
>, o 

Chicagą ■ 
perduosiąs "Ka-ko" ir į 
"Draugo" redakcijoms. Pa-; 
baigoje prakalbos B.Montvi-' 
das pasakė: "Niekas nesira
šykite prie tų bedievių soci
jalistų, mylėkite tik savo 
tautą, tėvynę ir Dievą.” 

Tuos jo žodžius gali pa
liudyti šimtai žmonių buvu
sių tose prakalbose.

Ką dabar pasakysite "Ka-! 
talike,” "Drauge" ir visi jus 
tautiškai-katalikiški socija
listų šmeižikai? Juk iš šių 
faktų aiškiausia-matosi, kad 
B. Montvidas buvo tautie- 
tis-katalikas ir katalikiškų 
laikraščių platintojas, o gal 
ir jų bendradarbis.

Tad kodėlgi dabar "Kata
likas" nebenori prisipažinti, 
kad tuoju įtariamu chuliga
no Krakaus sėbru yra j‘o 
("Kataliko") agentas ir 
platintojas. Jeigu jau pir- 
miaus buvo geras, tad lai bū
na ir dabar geras.

Bet, kaip matyt, tai tam 
bankierių organui niekas 
daugiau nerupi, kaip tik 
klaidinti, tamsinti žmones, 
juodinti socijalistų vardą ir 
ardyti lietuvių tarpe vieny
bę. ,__________

Tai kokia juodašimčių- 
klerikalų politika!

M. J. Masys.

Nežinia kuomi pasiremda
mi musų klerikalai bando 
apjuodinti socijalistus, buk 
socijalistai kalti kun. Žebrio 
ir jo gaspadinės nužudime 
ir buk įtariamasai žmogžu
dystės papildime, chuligano 
Krakaus sėbras, B. Montvi
das, esąs socijalistų.

Chicagos gatvinis lapas, 
"Katalikas," stačiai savo 
NNo. 62 ir 63 sako, kad B. 
Montvidas buvęs "aklas so- 
socijalistas” ir nori į tai įti- 
krinti savo skaitytojus.

Ne kaip kitaip, tasai juo
dašimtiškas lapas, turbut, 
nori sukelti visuomenėje 
prieš socijalistus neapykan
tą, o savo partiją, katali
kus, apvalyti nuo panašių 
žmonių. "Katalikas” norė
tų parodyti, buk visi aklai 
tikintieji, bažnyčios paverg
ti žmonės taip geri, taip nie
kuo nekalti, kaip avinėliai.

Bet veltui jis tą daro, jam 
tas negalės pasisekti, nes y- 
ra visuomenėje teisingų 
žmonių, kurie parodys kuo
mi yra katalikai ir kuomi 
buvo patsai Bernardas Mon- 
tridas.

"Keleivis” atsakydamas 
ant biaurių,.begėdiškų "Ka
taliko ir Co. užmetimų soci
jalistams, sutrupino visus to 
špitolninko "faktus,” bet aš 
dar nuo savęs norėčiau ši
tą ”Ka-kui” paaiškinti ir 
pasakyti, kad tasai juoda
šimtiškas lapas didelei klys
ta. sakydamas, buk Ber.‘ramus katalikiškus ir tulus 
Montvidas buvęs socijalistų. tautiškus laikraščius, pradė- 

ką tas lapas sako, štai 
žodžiai:

t

I

Pikto noro ir nesąžiningi 
žmonės, leidžianti taip vadi-

I

atšalimą prie bažnyčios, 
bet už perdaug didelį prie 

I tos bažnyčios prisirišimą. 
Kitaip, kamgi butų tos baž
nyčios griaunamos? Juk 
kur vokiečiai perėjo, nė vie
nos nepaliko sveikos. Net 
ir stebuklingoji katalikų 
Čenstakava su "panele šven
čiausia” pateko vokiečiams. 
Aišku, kad pats Dievas baž
nyčias naikina.

Žinoma, taip nėra. Bet 
i taip išeina, jeigu tikėti, kad 
šitą karę surengė Dievas. 
Matot, kaip "gudrus” tie mu
sų neženoti "tėvai."

Pirmiausiai paklausykite, j0 mano vardą painiot Ber- 
J 1 1 j0 nardo Montvido ir Kiaulėno

įtarime, nors visi jie gerai
"Apie Kraką mums nete- žino, kad aš lankau Loyolos ’____ ,____ ___ ____

ko girdėti ir nežinome,_kas Universiteto medicinos sky- valstijoj, o aš Pittsburge. 
Man ypatiškai niekas negali 
užmetinėti ir darodyt jokių 
kriminališkūmų, per 8 me
tus savo gyvenimo Ameri
koj nesu buvęs už nieką are
štuotas, nė apkaltintas. Žo
džiu, jokių rekordų apie ma
ne nėra. Aš žinau, kad dau
gelis darbininkų agitatorių 
turėjo pamatyt kalėjimą, 
žmogus šioj sistemoj gali 
greitai likti areštuotas už 
menkniekius arba ir nekal
tai, todėl niekas negali di
džiuotis, jog nebuvo niekad 

i areštuotas, bet man su ta 
nelaime neprisiėjo susidurt. 
Jeigu socijalistai ir duodavo 
man pipirų kaip kada, tai už 
prenumeratos greitą nepri- 
siuntimą, tai už knygų grei- 

■ tą neatsiteisimą, tai už ki- 
i tus panašius dalykus, bet 
anksčiau ar vėliau aš risa- 

į dos atsiteisdavau. Pernai 
socijalistai mane apskelbė 
susikompramitavusiu kal
bėtoju vien dėl to, kad už 
du skaitytoju prenumeratą 
"Laisvei” susivėlinau pasių- 

!sti.
i •

Iš to bent matote, ar soci
jalistai auklėja nedorą. Jie 
daugelį savo narių anais 
metais suspendavo vien tik 
už nupirkimą šėro pas Jocio 

! kompaniją, kuri socijalis- 
1 tams neišrodė teisinga. Ka
da aš pats vadinaus pseudo
nimu ir nedaviau savo tėvi
škės vietos, jie ilgai abejojo- 
apie mane ir svarstė komite- 

______ ____ ‘ _ > kar
ino pareiga. Net ir katali-Jais negero žmogaus. Kas

I; jis per paukštis.
į nardas Montvidas, tai žino- sikišu
mas Antonovas, kuris są- ___ , —o______
darbininkavęs socijalistų žino, kad savu laiku aš bu- 

i laikraščiams, tai buvo ak-vau tūlų pirmeiviškų laikra- 
las socijalistų laikraščių ščių redaktorium ir sandar- 
platintojas.” Na ir kurgi bininku, kad aš veikiau so- 
prirodymai, krikščioniška- cijalistiškoj agitacijoj, to- 
sai "Katalike?” Jei esi ka- dėl jiems svarbu kaip nors 

įmaišyti nors mano vardą į 
Kiaulėho — Bernardo Mon
tvido aprašymą.

Pirmų-pirmiausiai turiu 
pasakyt, kad yra da didelis 
klausimas, ar Bernardas 
Montvidas liks apkaltintas. 
Aš jo neteisinu ir nesiundau 
ant jo, bet kiek matyt iš pra- 

: nešimų, didžiuma yra mela
gingi. Daleiskime. jis kalti- į - - ----

Bet Ber- rių ir ilgas laikas, kaip ne- 
JMČu į svarbesni lietuvių 
judėjimą. Mat, atgaleiviai

i

"Katalike?” 
talikas. tai kaip gali taip 
begėdiškai veidmainiauti?

Aš-gi pasakysiu, kad B. 
Montvidas, netik nebuvo so- 
cijalistas, o buvo aklas ka- 
talikas, socijalistų priešas 
ir šmeižikas, ir dagi katali
kiškų laikraščių platintojas. 
O kad tas teisybė, tai nieks 
negali užginčyti. Štai fak
tai: 1914 m. liepos mėnesyje

I

tas pats Bernardas Montvi- namas sykiu su Kiaulenu už 
das (jis tada vadinosi save tūlo Šidlausko apiplėšimą:

Ar žinot kad —
Telefono operatorės Egip

te turi mokėt anglų, francu- 
zų, italų, graikų ir arabų 
kalbas.

Septinioliktam šimtme
tyje Anglijoj buvo apmokes- 
čioti nevedę vyrai.

Kanadoj yra geri visi An
glijos pinigai.

Rusijos caro pati yra tik
ra vokietė.

I -Maleru) buvo atsibaladojęs Bridgevvaterij. 
į Detroitą. Jį šv. Juozapo 
dr-ja užkvietė sakyti pra- 

j kalbas ir jis tada kalbėjo su 
[kokiu tai klieriku Rusiu.
Pirmasai kalbėjo klierikas, 
taipgi iš kur tai atsibalado- 
jęs. Berods, sykiu su B. 
Montvidu iš kur tai atvažia
vo (Jeigu B. Montvidas ne
būtų kataliku, tai su klieri
kais nebūtų važinėjęs ir 
draugavęs. Red.)

Apie jo "spyčių” čia ne
minėsiu, kuris tik socijalis
tus šmeižė. Bet jau antra
sis kalbėtojau, B.Montridas, 
tai kad drožė, tai drožė pa
mokslą socijalistams; tai 
buvo netik šmeižimas, bet 
biauriausis plūdimas ir iš- 
keikimas socijalistų. Jisai 
keikė ir šmeižė visus socija
listus, socijalistų laikraščius 
ir visus jų raštus. Daugiau
sia šmeižė "Keleivį,” "Lais
vę,” o ypatingai "Kovą.”

Jisai šaukė, kad socijalis
tai nieko nežiną ir neskaitą, 
kaip tik savo ”Kovutę” ir 
pasakė, kad "Kovoj” dau
giau nieko ir nėra, kaip 
tik raidės.

Vėliaus pasisakė, kad esąs 
”Kataliko” agentu, dabar 
važiuojąs su ”reikalais” 
Chicagon. Kvietė ir agitavo 
visus užsirašyti "Kataliką” 
ir kitus katalikiškus-atžaga- 
reiviškus laikraščius. Adtre-

Mass., 17 
Bernardasgruodžio, nors 

Montvidas tame laike buvo 
Tauntone ir dirbo barzdas- 
kutykloj. Policijai yra pri
duoti faktai apie jį, kurie ga
li atrasti jį visai bereikalin
gai suimtu dėl susidėjimo su 
jam nežinomu žmogum, ku- 

!ris pasirodė esąs blogas. 
Taigi kun. Žebrio užmuši
mas ir daugelis kitų dalykų 
yra da slaptybė.

Man Bernardo Montvido 
gaila kaipo giminės, nes tu
riu jautrius jausmus, —nes 
jis išrodo man patekusiu ne
kaltai. Aš pasiunčiau poli
cijai daugelį dalykų apie jį, 
man žinomų. Aš darysiu ir.-r----—- ---------------

■ toliau tai, nes tai žmogišku- ’ tuose, kad nepriėmus 
i mo pareiga. ™ ‘ .
i kai, kurie tiki į savo prisa- ■ 1 socijalistus temija, tas 
kymą: "kalinį išpirk,” turė-Į8a^ atsimint, kad tai kuo- 
tų rūpintis, kad jis neliktų P°s> tai Sąjungos ~ centras 
nekaltai nubaustas, tuo la- " 
biau, kad Bernardas Mont
vidas buvo jų draugas. Jis 
niekad nepriklausė j socija
listų kuopas, buvo priešin- 

(gas laisvamanybei, drauga
vo su katalikais ir niekad

tuoj teisia negerai pasielgu
si narį ir neretai išmeta ji, 
nors, teisybė, socijalistų 
partija nėra tikėjimiška bei 

i morališka sekta ir turėtų 
i tiesą priimti Į savo tarpą vi- 

.............. šokius elementus, kurie tik 
nesutikdavo nuomonėse su supranta jų idėją. Bet ne- 
manim. Kelis sykius jis žiūrint to, pas socijalistus y- 
stengėsi apsigyvent pas ra drūtas doros prisilaiky- 
mane ir aš nieko neturėda- mas-
vau prieš jo skirtingas nuo- Socijalistai ir abelnai pir- 
mones, bet kaip kada užves- meiviai gali būt ramus dėl 
davau kalbą apie socijaliz- kun. Žebrio bylos. Anksčiau 
mą arba prieš tikėjimą. Jis ar vėliau išsiaiškins ir aš IŠ

Socijalistai ir abelnai pir-

reiVl&AUS litini nuiv- nif aiua pjiva iinvjuiię.

sus ir pinigus sakėsi galima pykdavo ir sakydavo, jog (Tąsa ant 7-to pusi.).

i
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monologų, deklamacijų ir 
spyčių, kurie traukėsi iki 
vėlybam laikui. Bet ant ga
lo visgi įvyko ir šokiai, nes 
buvo daug norinčių šokt.

LAWRENCE, MASS. 
Tautiečiai galutinai tampa 

juodašimčiais. Ruošiasi 
kovon su pirmeivių 

spauda.

mingumą. Skaitė studen
tas J. Broniušas. Paskaita 
buvo turtingai ir rūpestin
gai surengta.

_____ Į Prie paskaitos buvo de- 
Musų tautiečiai subruzdo JTirmyn’^cho-

ir ėmė ūžti, kaip pavasaryj

' WĖST FRANKFORD, ILL. kią lioteriją „cockas" parda- 
Baisi kova slaptoje smuklė- ir tas joms jau veiki-
je. 4 lietuviai sušaudyti ir mjįJ*: aP?vieta- 
keletas mirtinai sužeistų, i Patarčiau toms moterims 

. .. . ’ j pirmiau sėdint namie ant

SHEBOYGAN, WIS.

Pabėgo kunigas su gaspa- 
dine.

Musų kunigas surinko pa-

ras dainavo dainas. Aukų Sok&au™mX' skaitant *s«:uaX“£:±£la??la™*>> ° “e, su,t.?k!a singiau - buvo suskaitęsgimdo lietuvių tarpe alko-' apsišviesti, 
fui eiirtVii onFol 1 _ y • j mbitės avilyje. A. Ramanaus- J-Š.F. surinkta $a.98. Va- .apsvietą rodyties kitaip savo aveles, kurios jam da-

ko krautuvėn kas dien susi- k?ras Pllnal. ' .......
K >>v,f|(,ra fe JjTht ’ renka keletas užsidegusių nių buvo apie 2o0.
• - - V j • • >. ■' tautišku fanatizmu karšta-! P, Glaveckas.vo nei vieno lyderio ir kaip . ““r, ,mraat td ,*r aiValhi- lr kaS tlk krautUVen ________~~~ _____

karas pilnai pavyko; žmo-

girdėt tai ir kitus atkalbi
nėjo, kad neitų gavėnioje 
socijalistų vakaran, vienok 

į publikos buvo nemažai ir 
kuopai liks pelno.

Reikia pastebėti, kad mu
sų "laisvesnieji,” kurie save 
taip vadina, ir bažnyčion re
tai vaikšto, Verbų nedėlioj, 
žino, kad bažnyčioj parduo-

ateina, tuoj tie beišminčiai 
vyrai ima pasakoti: žiūrė-' 

? kitę, ką socijalistai daro,1 
juk Krakus ir Montvydas 

į esą, tikri socijalistai! Už-

LENVISTON, ME. 
Margumynai.

Nors Maine valstija sau- ; .
sa vienok "Izodo vandenė-ida sieną’ tai nueję PaslPirk°; sa \ienoK izopo y^uene-(.r į
lio visur pilna, netik dau
gybėse saliunų, bet ir gyve
namose stubose. Daugelis 
musų tautiečių areštuojami, 
pasimoka bausmes po $110 
ir daugiau ir da po 30 ar 60 
dienų gauna belangėj pasė
dėt, vienok nesiliauja tą biz
nį varę. Suareštuota B. i 
Leono moteris su mažais 
vaikais, vyro iki šiol nesu- 
gauna, pabėgo į kitą miestą.
Tai buvo socijalistų keiku 
nas ir atkaklus atžagarei 
ris.

; ir jie po glėbelį, kaip ten būt 
{nebuvę su jais, tuščia jų, 
kad nors gero šieno ar dobi
lų butų prisipirkę, tai da ris 
geriau, bet dabar — viksvų. 
Oi. jus buriutės, veidmai
ningos ir melagingos, kaip 
jus piemenėliai prastai še
ria!

Scenos mylėtojas.

!

* * ❖

LSS. 105 kp. surengė pra
kalbas. Kalbėjo tris 1 ‘ 
niai socijalistai ir vienas 
„vytis.” . ‘ 
jo kalbėtojus suareštuot, už
tai, kad gavėnios laike ren-

VVILKES-BARRE, PA.
Fanatikai parapijonai su

mušė plakatų dalintoją.
Rengiant kovo 21 d. soci

jalistams prakalbas drg. 
K. Demikis nusinešė pada-

pinti ir ant jaučio odos. i jų galvelės visai apsisuks.
Į Čia papasakosiu apie bai-! * * *
1 šią tragediją, kuri turėjo į Kovo 27 d. LSS. 37 kuopos
i yietQ kovo 14 d. _ pas vietos įvyko šeimyninis vakarėlis. 

................ . Kuris buvo itin svarbus, nes
i susirinkę apie 70 ypatų kurju moterįs Lietuvoje — 
, draugiškume ir pavyzdinga-{yra 183; merginų yra 28; 
line mandagume praleido našlju 5; vaiku priaugančių 
i linksmai laiką ir beto dar ir maž kudikiu 313 Išvi. 
išgirdo dvi svarbi prakalbi, so at ‘
dviejų žymių kalbėtojų. 1 ‘

Išsiskirstė visi 1-mą va
landą kupini džiaugsmo ir 
gerų įspūdžių... Tokie va
karėliai svarbus tuomi, kad 
suartina jaunimą, kuris nuo 

i viens kito pasimoko manda- 
į gurno ir pavyzdingo elgimo
si. J. Misevičius.

lietuvį J K—v’č’ų, kuris 
užlaiko slaptą urvą. Minė
tą dieną susirinko į tą slaptą 
urvą didelis būrys lietuvių 
patuštinti plonakaklių. Nuo

i vėsi kirpt ir pats su gaspa- 
'dine prapuolė.
į Sulyg statistikos, parapi
joje yra 161 lietuvių šeimy
na; nevedusių vyrų ir tų,MANCHESTER, N. H.

LSS. 171 kp. 23 d. kovo š. 
m. atsibuvo prakalbos. Kal- 
bėtojum buvo užkviestas 

1^X drg- J- Mickevičius iš Wor-;n'to iki vakarui tęsėsi gir-!
klausus,.ar prigulėjo kuris J|agg Tema Hnvn tavimo oreiios ir kaziravi-!
is jų pne kokios kuopos — 
to nė vienas ne^o. Jie Europoskarę Ta-gi

-traukose deklamavo P. Vii-j
• čiulis, J. Stakėnas "Lietu

va," P. Grinkevičius "Auš
ta rytas” ir sulošė monologą 
i"Ant bačkos" ir gana pri
juokino publiką.

Tiesa šv. raštas sako, 
"kaip danguj, taip ir ant že
mės." Reikia pasakyti, 
taip ir Manchestervj. Atsi- 
v-irbv IIIUSIV IieįIlS. 1 U (J jausado keliatas_ paiapijonų, . w frankforjje^n ša^ pašelp. draugijų, 
kurie atsižymėjo begėdiškų (.Vincento a Paulio
darbu. Vietoj, atėjus sve
tainėn. užsilaikyti ramiai: 
trypė kojomis už durų, ir 
keturkojų balsu baubė, o 
kiti išgirdę, kad jų sėbrai 
baubia už durų, leidosi ir 
vėl keliatas laukan. Ir susi
tarė parodyt ką jie gali ir 
sykiu atkeršyt socijalis
tams.

Čiela virtinė ropojo kar
čemon išsigerti. Bet ant 
nelaimės sugrįžti pasivėli
no. Žinoma, nėra ko norėt 
iš tokių Romos apaštalų, 
iuos taip kunigai išmokino. 
Ir ko tie parapijonįs nepri
daro! Gėda būt pasauliui 
pranešti. Nekurie sako, kad 

, - - todėl parapijonįs bėgo lau-!
čius ir "filozofas," J. Žukau- kan, kad kalbėtojas pradėjo 
skis. ' aiškinti kunigėlių darbus.

Klausimas dabar, dėlko Atsirado ir e-eru žmonių.

faktų, iš piršto išlauždami. 
Jie tuomi mano pakenkti 
pirmeiviškai laikraštijai.

Negana to, tie žmonės, 
jausdami esą bespėkiai, pri- 

: sikalbino kai kurius katali
kus, kad prisidėtų prie jų su
planuotos naujos kovos 
prieš darbininkų organiza
cijas ir pirmeiviškąją laikra- 

' štiją. Vienas iš tų nusiban- 
krutijusios sąžinės žmonių, 
P. Š., paėmęs kokį tai po
piergalį vaikščioja po stu
bas, krautuves ir renka pi
liečių parašus. Tūli tam- 

■ sesni lietuviai, nesuprasda
mi kame dalykas, pasiraš’- 
nėja. Kaip girdėjau, ant 
to popiergalio esą renkami 

' parašai, kaipo protestas 
prieš socijalistų laikraščius, 

‘ i * "Keleivį," tą

_ cester, Mass. Tema buvo tavimo orgijos ir kaziravi- 
apie pradinę kultūrą, ir apie mas iš pirngų. Viskas peri 

Jie tas r,---------—.- — dien buvo tylu. Bet štai
i prievakaryj pribuvo iš Or-1 
■ rient miestelio, kuris stovi 
4 mylios atstui nuo W. Fran-; 
kfordo, antra girtuoklių 
šaika. Tarpe vietinių ir 
Orrient lietuvių kilo kivir
čai. Vietinis lietuvis, V— 
gis, sugriebęs bonką alaus, 
kirto B. J—ui tiesiai į
galvą ir tuomi padarė pra-1 
džią muštynėms.

• ■ • Į a a * v

lustelį plakatų prie baž-
. , nvčios. Atsistojęs gatvėje,

Antras vytis nore- nuošaliai nuo bažnyčios, labiausia 
ėmė dalinti praeinantiems protesta musų smaladušiai 

gia bedieviškas_ prakalbas. pamatė fanatikai, kad -r KaiaiiKai) siusią v
Bet nabagas nežino anglis- plakatai dalinami tuoi nri-i Kaia i j A V Vai Trai Vit^ no«nra yiaKaiai Galinami, tuoj pri- gtonan, kad įsvarvtų
kai nei mikt, kito nesura- ^ėge atėmė plakatus, įskre- „t ?i?vp” ir „Km do panašaus bepročio, kuris u __ir
padėtų jani nueit į policij’os pjnigus ir ėmė mušti: sužei- lp0Tonan Dasiusti esąs įs- 
nuovadą. Tokiu budu pla- JL ir vipna aki Gaila ingronan pasiųsti esąs js 
nai suiro Anie metai laiko t • .. rinktas (ar dar išrinksią)

mokytis kunigu ir kalbino SS" f“S’ J'
merginas važiuoti į Čensta
kavo klioštorių ir ten pasto
ti minyškomis, kuomet jis 
busiąs kunigu ir jis Į ten pri
busiąs, tuomet, sakė, susiei
sime. * * *

Bates Mills Co. dirbtuvėj 
prie darbo susipešė du lie- 
darbo už Darto “ uža^nti i Tas daroma iš pavydo, “kadaaroo uz pesn nes. uaroaa- V11Tn-OT1 
vis tikrai bepartyviskas.* * *

Per Maine valstijos legis- 
laturą perėjo projektas 54 
reikia1 užtvirtint?' eu^rna '̂ ®iundė tikinčiuosius įmušti da pėtnyčioj ateina’A. Ra- 
reikia užtvirtinti guberna- plakatų da!intojuS; ?Ocijali- manauskui "Keleivis,” tad 

?.• stus. Gėda barbarais būti!, tuoiaus ta pačia diem

Per 1914 m. krikštų buvo 
52; šliubų 21, laidotuvių — 

18 didelės su iškilme ir 3 ma
žos. Velykinių kortelių iš
duota 542.

I Iš šios statistikos matosi, 
kad "dvasiškas piemuo” kir
pdavo išviso 851 avelę. Už 
palaidojimą jis imdavo nuo 

i 20 iki 23 dolerių, kuris uži
ma nedaugiau valandos lai
ko. Gaspadinę laikė vo- 

Tuojaus kalbos, surengtos vietinių kietę, nors pats nuolat savo 
”* “ ‘ \ ’ ’?.*“> t. y. šv. avelėms sakydavo nepamir-

ka puolėsi ant orientiečiu ir Vincento a Paulio ir šv. Jo- šti savo tautos, 
prasidėjo baisi kruvina ko- no. Į Bet štai vieną gražią die-

~ ” ■ ” • į Kalbėjo drg. J. Jukelis iš na pasijunta avelės vienos
Pruseika paliktos. Parapijonai tarp 

iš Brooklyno, veik vienoj te- savęs nuolat kalbėjosi, kad 
! moj apie karę. reikia vokietę iš klebonijos

Aukų prakalbose surink- išvyti, o tegu pasiima tau
ta $21.55; šv. Vincento a tietę. Spėjama, kad kuni- 
Paulo draugija aukavo iš sa- gelis tą kalbą išgirdęs ir iš- 
vo iždo $25.00; ir šv. Jono 
draugija $10.00; viso sykiu

■ui tiesiai į YONKERS, N. Y.
Vasario 21 d. įvyko pra-

žmonėms plakatus. Kaip į

do panašaus bepročio, kuris viską iš kišenių, išmėtė

ir šiaudadušiai (tautiečiai 
ir katalikai) siusią Washin- 

- - - t „Kelei
vi.” ''Laisvę” ir "Kovą” ant 

■ Marso. Protestą Wash- 
ingtonan pasiųsti esąs iš-

va. Pradėjo veikti pagaliai, i 
geležinės štangos, bonkos ir 'Y orko ir L. 
kitoki daiktai ir galop pa
vartota 32 kalibro revolve
riai.

Vietiniai lietuviai apstojo, 
slapto urvo langus ir ėmė 
leisti šuvius į ridų. Keturi’ 
lietuviai krito sužeisti; 2 iš 
jų sužeista į ranką ir J 
(pavardžių i

nešė savo kudašių.
Plikis.I 

koją $56.55; iš tos sumos atitrau-!
I

I 
t 
į

giniui perėjo kulipka per 
bumą, liežuvį ir išmušė dan
tis.

Orient’o lietuviai, maty- 
j darni, kad neatsilaikys prieš 
iw. frankfordiečius, pradėjo 
krikti ir bėgti per langus 

į lauk. Vietiniai leidosi vy
ties. Pasiviję B. Parluką 

;taip baisiai sumušė, kad nė 
i aštunta dalis kūno neliko 
, sveika, gulėjo be žado, kaip ( 
negyvas, pribėgo dar vienas; 

i lietuvis, S. D—vičius, 
tvėrė už plaukų ir norėjo! 

! dantis išmušti su koja, bet 
nelabajam nepasisekė: spy
rė ir pats parkrito purvy- 
nėn, matyt, buvo visai nusi
gėręs.

Iš visų apystovų buvo 
matyt, kad W. Frankfordo 
lietuviai išanksto buvo prisi
rengę prie tų gyvuliškų dar
bų.

Tuojaus duota žinia poli
cijai, kuri ir paskubo pagal
bon su 4 daktarais. Su poli
cija pribuvo didelė minia 
žmonių pažiūrėti tos baisios 
tragedijas, kaip dejuoja ne
laimingieji sužeisti kulipko- 
mis.

A. Dranginis ir dar vienas 
lietuvis, sužeisti pavojingai. 
Daktarai sako, kad vargiai 
jie išgysią.

Kaip baisios alkoholizmo 
pasekmės!

. T. P. Pribuvėlis.

(pavardžių nesužinojau), kus $208 padengimui lėšų, 
kiti gi du, J. Taukelevičius lieka -54.47, kuriuos pra- 
sužeistas i ranka ir A. Dran? kalbų rengėjai paskyrė nu-

- - - - • kentėjusiems nuo karės Lie
tuvoje ir pasiuntė L. Š. Fon
dam

Nors čia lietuvių randasi 
keliatas šimtų, bet prakal-' 

i bosna atsilankė vos apie pu- 
Isė šimto; tas parodo, jog 
{dauguma yonkeriečių lietu-1______ _________ __ 7___ ?
i vių dar miega letargiškame kaibėtojas gerai*’ jiems už- 
{miege; laiks jau pabust ir davė pipirų. O tie karš- 

‘ i sėdėjo 
{kampuose susiglaudę ir... nė 
kušt! Kai taip, tai rėkauja, 

j kai gaidukai, o prieš kalbė- 
, toją, tai bijo ir žandų prada- 
įrvt su savo tautiška filozo- 
fija. Tik vienas stambus 
senbernis, J. P., įskundė kal
bėtoją policijai, kad prieš- 
valdiškai kalbąs. Bet poli- 

, ei ja paklausė socijalistų ir 
tautietis tik gėdą apturėjo.

LAWRENCE, MASS. 
Nedaperėti gaidžiai.

Kovo 21 d. LSS. 64 kp. pa
kvietė kalbėti drg. St. Mi- 
chelsoną iš So. Bostono. Sa
vo kalba drg. M. labai už
ganėdino publiką, buvo de
juojama garsiu delnų ploji
mu. Tiktai musų tautiečiai 
nuliūdę vaikščiojo, nes, mat,

E. ARLINGTON, VT.

jog čia tuo vardu draugijos ’ Gerai kalbėtojas ir sakė, 
visai nėra; o Vincento a kad: „Eikit čia gaidukai ne-

f

i būt. tie smaliniai didvyriai tota^^usVrisuomenS 
užsimiršo, kad čia ne Rusija, t> • ...

i

musų tėvynės sušelpimui

Rinkta L.Š.F. aukų ; : 
rinkta $5.65; atmokėjus už 
salę L.Š.F. lieka $3.65.

Burdingonas.

Paulo draugijos visai nemi
nėjo. Gal dėlto, kad ši drau
gija laisva. F. Navickas.

toriui ir liks įstatymu, 
iki šiol Maine valstijoj dirb
davo 58 valandas sąvaitėj.

♦ * ♦

kautojų. Pagarsinus angli- 
■ škuose laikraščiuose L.Š.F. 
atsišaukimus, kada anglai 

j tuos atsišaukimus išvydo,

I

i

Ragino rašyties prie S. L.— - ”

Antras kalbėtojas taipgi

Žinoma, iš jų tų
smarkavimų ir protestų, iš-
anksto galima pasakyti, jog K gaItruna^tė, kuri Vra p- 
niolzn nnhiia lin xnci arei- _ - Z .... _ P

bet Amerika.- ’ • Prie progos, priminsiu
Tautos Mylėtojas. link svetimtaučių au-

ir; Komitetan įnėjo: 
s uįy- Ksaverija Baltrunaitė,

Ignas Kavaliauskas, Kaz.

nu-

Tai kokių mes dar turime 
barbarų dvidešimtam šimt-{ a ar
metvje. Kas labiausia keis-, tautiškieji smalaviriai, ku- kurie 
ta, kad tais barbarais yra pje vadina save "mokslo vy-

~ katalikai, kurie -- taip nesvariai uzsiput 
! abejonės — eina tankiai iš-. socijalistų spaudos? 
pazintm. ,įaj darbas lvgus nro5

Kristaus meilės išpažinto- raįs” ir „tautos stulpais,” 
jai ~ katalikai, kurie — be taip nešvariai užsipuola ant 

i abejonės — eina tankiai iš-. socijalistų spaudos? Juk 
pažintin. tai darbas lygus provokaci-

i Šitokių darbų vaisiai, ga- jai!
Įima tiesiai į akis pasakyti j'’ Atsakymas labai lengvas, 

rių kunigų, kurie kas nedėl- socijalistų spauda baigia už- 
dienį įkalba tamsiajai mi - viešpatauti visą Lawrencą, 
niai neapkęsti socijalistų. ‘ o tautiškieji "vėžiai” 
Juk nesenai da net "Drau- gulėt „nesmožvti” 

t” tūlas I

dėlko Atsirado ir gerų žmonių, 
ramiai užsilaikė per 

visą eilę prakalbų. Aukų 
surinkta padengimui lėšų 
$2.45. Reikia dar priminti,1 
kad J. M., kaipo tvarkdarys 
(maršalka L. T. R.) užsipy-į 
les degtine akis kabinėjosi 
prie jam nepatinkamų ypa- { 
tų. Bet jis greit numalšin
ta. Kazys.

turi. 
,,___ j „nesmožvti" p. A.

korespondentas Ramanausko spintoje. Ka- - Anglai aukauja Lietuvos 
-x-‘ ’ - - • • ■ - j šelpimui.

. . . „ . ' . tąd T. M. D. 183 kp. rūpesčiu
— Gėda barbarais būti! tuojaus tą pačią dieną ir is- išrinkta Komitetas rinki- 

* * * . i nerka ir kada subatoj atėję mui aukų nuo karės nuken-
Nors drg. K. D. sumušė ir žmonės klausia "Keleivio,” tėjusiems lietuviams, 

plakatus atėmė, bet žmonių gauna atsaką, kad nėra ir. Komitetan inėio:
1 ” tuoj ima i ‘ 

"Vien. Liet?
Mat tų Giedrys ir Juozas Akelaitis.

i Šiems draugams pasidar- 
, ... . neispar- baVus trumpu laiku tapo su-

. davV.s P.nsl£ma juos uždyką rinkta ir pasiųsta kovo 24 d. 
su-. išdalinti. Tad dabar aišku $100.00 L.Š.F. Aukavusių 

dėlko prieš socijalistų spau- vardus nutarta garsinti 
dą skelbiama kryžiaus karė. ; „Tėvvnėje."

Žinoma, iš jų tų visų šiam naudingam darbui 
smarkavimų ir protestų, is- Augiausia pasidarbavo p-lė 

nieko nebus. Jie viri atsi- “usIT au^iri šfoje’šklvjė? 
durs valdininkų gurbe. Tur- pagirtiJnai

Pastaruoju laiku Lewis- ^daui pririrink^
^■0T\0.. audeklinių dirbtuvių Kalbėjo drg. M. Dusevičius ti tautiškąją 
audėjai pradėjo smarkiai ~ Worcester. Mass. apie Eu- arba "Ateitį.” Mž 
2T.^n^Uuxls.- um^-. . ates, ropos kare ir dėlko karės laikraščių prikrauta 
MJIs.dirbtuves audėjai an- j§kjja— aiškino ir bedarbės džiausios krūvos, nei 
glm ir franeuzai veik visi klausimą. idavus prisieina juos ui
cncirųco iccLmic hornviiic * t-. i __ ..F. M .susirašė, išskyrus lietuvius, 
kurių dauguma da neprigu
li. Patartina ir lietuviams 
neatsilikti, nes darbo sanly- 
gos diena iš dienos darosi 
vis sunkesnės.

♦ ♦ ♦

Ant Knox streeto įėjo. į 
madą bombarduoti plyto
mis stubas, nesenai bombar-j 
davo 20 numerį, o dabar 22,: 
tai vis peštynės lietuvių su 
franeuzais, ir tarp savęs. j 

Sigel—Tšudi.;

Kovo 2 , LSS. 105 kp. Te
atrališkas Ratelis statė sce
noj du veikalu. "Milijonai 
Vandenyj,” 3-jų aktų dramą 
B. Vargšo ir „Valsčiaus Su-, 
das" vienaveiksmę komedi-'---- --------------------- r—
ją. Aktoriai visi savo roles, Stampos bus išduodamos 
atliko gerai, bet geriausia (tik draugijoms, draugijos gi dingas darbo iciuuneuia., _
atsižymėjo A. Glodenis Vie-' galės įteikti jas savo įgalio- Rengia prakalbas, paskaitas! .
dro rolėje. D. Janulionis tiems aukų rinkėjams. Už ir vasaros metu jaunimui reikalai kuotankiausia, 
Juozo rolėje, M. Kapickaitė • i -
„Barboros” rolėj ir O. Lie- 
ponvtė, Kuprienės rolėj; tie 
geriausia atliko savo už
duotį. Vakaro programas į 
buvo ilgas, susidedantis iš 
monologų, deklamacijų -ir 
Džian Bambos spyčių.

Po .perstatvmui vakaro'-....... .
vedėjas drg. Pempė užklau-'2131 Forbes st.. Pittsburgh, 
sė publikos, kas norite, kad Pa.

PITTSBURGHO DRAU
GIJOMS.

Lietuvos šelpimo Fondo 
1 Vietinio Skyriaus Komite- 
Įtas jau gavo iš centralio 
Lietuvos šelpimo Fondo ko- 

:miteto štampas, kurios bus 
* pardavinėjamos Lietuvos 
šelpimo naudai.

Vietinės draugijos, kurios 
norėsite patarnauti Lietu
vos sušelpimui, paskirkite 
iš savo narių tarpo aukų 
rinkikus, kurie galės parda-, 
rinėti minėtas štampas.

BALTIMORE, MD.
Pavyzdinga draugija.

Darbininkų Susivienijimo tuoj tūla Redakcija prisiun-: 
Pašelpinė draugija nors dar tė $2.00, metodistų kunigas!
2— j___ūš*.. 1 __ x <pi r nn ~„i.: iir jauna, bet savo darbštų- prisiuntė ant $15.00 čekį, 

{mu pralenkia visas kitas.>Arlingtono Anglų Kliubas 
Ji remia kiekvieną progre-! paaukavo $5.00 ir kožnas 
šyvį judėjimą, kuris tik nau- bei vienas atkreipė domą į 

i darbo žmonėms.; Lietuvos skurstančią liaudį.
' Pasirodo, reikiama L.Š.F. 

---------- — J---------- i--------------------- —„, su-
; ekskursijas. Pastaruoju gi maniai garsinti anglų spau-| 
i laiku rūpinasi sušelpimu! doje. Juk belgų sušelpimui j 
{Lietuvos ir renka L.Š.F. au- amerikonai yra jau sudėję 
■ kas, tuom tarpu kitos vietos milijonus, tik turėtume iš- 
draugijos netik kad L.Š.F. rasti budus kaip prieiti prie 

i neparėmė nė vienu centu, anglų-amerikiečių visuome- 
bet dar kenkė kiek tik ga^ nės, o nėra abejonės, kad ir 
Įėjo. Imusų tėvynės sušelpimui

Darbininkų S. P. draugi- gailestingi anglai aukų ne
jos rūpesčiu surengta pas-1 pasigailėtų.

J. K. Mažiukna. kaita apie alkoholio kenks-

aukų rinkikus atsako drau- 
’gija. kuri juos išrinko.

Štampų reikalaudami 
kreipkities pas J. K. Mažiu- 
kną, 1111 Market st., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

Pinigus siųsdami išpirki- 
te money orderį, ar čekį, iž
dininko vardu. M. Urlakis,

ižingsniuot pirmyn — prie (tuoliai—patriotai 
apšvietos — socijalizmo!

I Beje, yonkeriečiai tariasi 
jneskaityt Brooklyno močiu- 
I tės ("Vien. Lietuvninkų"), 
nes ten telpa vien nesąmo
nės, kurių vieną ir čia pa
duodame. "Vien. Liet." No. 
9 tilpo iš Yonkers žinutė, 
kur sakoma, jog "šv. Petro 
ir Povilo draugija* aukavo 
$25.00;" o mes užtikriname,

CHICAGO, ILL.
"švietėjos"...

Kovo 28 d. A. Olišausko 
svetainėje Moterų Apšvie
tos draugijos buvo rengiami 
fėrai, kuriuose, sulyg pro- 
gramo, garsinta ir šokiai, 
bet jų nebuvo. Kodėl, tai 
sunku pasakyt.

Jau kelintą sykį rengia 
pačioj svetainėj M. A. D. 
pramogas, o niekad da pro
gramas neatlikta, kaip' tu
rėtų būti. Apsigarsina ren- 
gią prakalbas su geromis 
kalbėtojomis, o kada reikia 
kalbėti — kalbėtojoms "pil
vus skauda"... nė viena nė 
nesirodo. O tu žmogus lauk 
atsisėdęs... Kartais užkai- 
šioja kalbėtojų vietas mer
ginomis, kurios nė dekla- 
muot nemoka.

Paklaustume, dėlko jos 
taip daro? Gi, matai, p-ni 
Olišauskienė rengimo komi
teto narė, ir, žinoma, biznie-

S. Pašulnietis. rė biznį myli. Sumanė ko- rinkta $8.00.

daperėti, ant šitų pagrindų, 
ir pasakykit, kodėl jus taip 
bijotės socijalizmo?” Bet 
kaip tik ir pasirodė, kad 
musų tautiečiai da tebėra 
nedaperėti.

Mažoji Varguolė.

BRIDGEPORT, CONN.
Prakalbos ir "avelės su

šienu."
LSS. 41 kp. surengė pra

kalbas ir pakvietė kalbėti 
F. J. Bagočių. Buvo tai 
Verbų diena; kunigas drau
dė tikintiesiems eiti į pra
kalbas, bet tikinčios avelės 
piemens neklausė. Mat su 
avimis yra taip: nuo kur jas 
daugiau gini, į ten jos dau
giau bėga. „Piemuo" tą 
dieną savo avis šėrė šienu— 
ilgom nendrėm, taigi neku- sinešdami f 
rios bėgdamos su tuo šienu S. L. A. žengia* vis pirmyn, 
ir į prakalbas pakliuvo. j

Po prakalbų pora drąses- A. ir nupeikė "Šakę.

KENOSHA, WIS.
Kovo 21 d. S. L. A. rūpes

čiu tapo surengta prakalbos 
ir paskaita apie S. L. Ameri
koje. Kalbėjo d-ras K. 
Draugelis iš Chicagos ir p. 
A. Strikulis. Pirmasai kal
bėtojas aiškino ką Susivie
nijimas gera nuveikė ir kaip 
nuo jo kunigai atsiskyrė iš- 

1 ir pinigus, bet

nių katalikų mėgino Bago-
čių kritikuoti. Jiems buvo išgyrė Sus-mą, "užvažiavo” 
negerai, kad Bagočius ne- į kunigams, kad šie kišasi ne 
nupeikė velionį kun. žebrį,I i savo reikalus ir liepė savo 

kalbą mylėti. Aukų surink
ta $2.91, kurias pasiųs L. Š. 
Fondui.

Paskaitą apie S. L. A.
! skaitė Kaz. Braževičius. 
Žmonių atsilankė 100 su vir

šum.

bet pasakė teisybę, kad vė-» 
lionis buvo neblogiausis ku
nigas.

Tūlas ka-kas atsistojęs ir 
sako: „Dabar giri kun. Že
bri, o keli metai atgal „Ke
leivis” kun. Žebrį nupiešė, 
kaipo jaučią.” Bet čia mu
sų ka-kas pats save sukriti
kavo. Jam prirodyta, kad 
Žebrį jaučiu piešė ne "Ke
leivis,” bet "Saulė.” Mėgin
ta ir daugiau užmetimų kal
bėtojui daryti, bet kaipo 
"avelės,’ tai musų katalikai 
pasirodė, kad ir protą avinų 
teturi.

Rinkta L.Š.F. aukų; su- 
Vosilka.

GARDNER, MASS.
Kovo 27 d. lietuviai ir fi

nai socijalistai turėjo bend
rą vakarą. Lietuviai sulošė 
dviveiksmę kom. "Ameri
kietiškos vestuvės” ir finai 
juokingą kom. „Sapnas.” 
Nežiūrint gavėnios laiko 
žmonės vakarą atlankė skai
tlingai. J. A. P.
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Gamtoje yra rubežiai.
Žmogaus kūnas turi nuo

latos paskirtą šilumą; kaip 
tik ji puola kiek žemiau ar- 
ba kįla augščiau, yra ženk
las, jog kunui gresia kokis 
nors pavojus: ar ligų bakte
rijos užpuolė, ar nuodų liko 
priimta, ar kokis svarbus 
organas susižeidė arba liko

Ar ilgai dar žmonės 
giedos “šventas 

Dieve?”
Visi krikščionįs-katalikai 

žino tą giesmę. Ją gieda vi
sose katalikų bažnyčiose lai
ke mišių. Kunigai žmonėms 
prisako, kad visi giedotų, 

sustabdytas jo paprastas Įkas tik randasi bažnyčioje, 
veikimas. Laikais kūno ši
luma gali biskį mainytis, 
bet visada ji grįžta prie 
paskirto laipsnio. Taip pat 
yra su maistu: gali žmogus 
tai prasčiau, tai geriau mai
tintis ir gyvent, bet kaip 
tik jis maitinasi arba per- 
gerai arba perprastai per 
ilgą laiką, jo sveikata puo
la. Kūno tendencija visuo
met yra būti vidutiniškai 
maitinamu. Jis yra subu- 
davotas ir tam, kad atlikt fi
ziškus ir protiškus darbus. 
Nervų sistema yra koman-

Jie prisako žmonėms mels- 
Ities, kad Dievas prašalintų 
ligas, badą, kares, netikėtą 
mirti, kad duotų žemei vai
sių ir atitolintų žemės dre
bėjimą. Ir žmonės parpuo
lę ant kelių šaukia su vargo
nų pritarimu, atkartodami 
kiekvieną žodi po du sykiu. 
Ir skrenda Viešpačiui mal
dos i dausas iš milijonų nu
kankintų vergų krūtinių, 
susiliedamos Į vieną dideli 
himną-vaitojimą.

Jau kiek amžių praslinko, 
.v. - ------ - kaip tos maldos kartojamos

diena iš dienos, šventadienis 
Kaip tik ££ šventadienio. Bet ar iš

klausė tas Dievas mielašir- 
dingiausis žmonių maldas?

Štai užėjusi karės audra, 
kurią, pasak kunigų, patsai 
Dievas žmonijai prisiuntęs, 
išnaikino visą žmonių triū
są, sudegino namus, išpusti- 
jo mantą, nudažė nelaimin
gų jaunikaičių krauju sie- 
rają žemę ir Įgramzdino į 
bado nasrus šimtus tūkstan
čių Europos šeimynų. Atė
jo pavasaris, laikas sėjos, ką 
tie nelaimingi žmonės da- 

irys? Nėra darbininkų, nė
ra arklių, neturi su kuom 
žemelę išarti, neturi nė sė
klų Įsėti laukams. O suvar
ginti tikintieji žmoneliai vis 

j dar nepaliauja šaukties prie

nių gilių ir kitko. 1 
ji permenkai vartojama, i 
tuoj apsireiškia nemorališ
kumai kūne. Jie net mato
mai apsireiškia, jei mes nu
stojame dirbt fizišką darbą. 
Yra musų kūne tam tikros 
plėvės ir ligomentai, kurie 
laiko svarbius organus jų 
vietose. Fiziškas darbas 
juos išvysto drutesniais ir 
jų veikmė lieka Įsitikėtina. 
Fiziško darbo nedirbimas 
neišvysto juose reikalingo 
stiprumo, todėl žmogui gre
sia daug pavojų. Vienas iš 
labiausia tankių atsitikimų 
pas fiziškai nedirbančius 
vyrus yra kyla. Pas mote
ris ji rečiau atsiranda, vie
nok randasi žinomos plėvės. 
Pas dirbančius žmones jos Diev0/kad j s atitoiintuPtas 
įsmvvcrA ir h Aks nmr/Yrms 1 . , , , . .s visas baisenybes. Runos jau 

i Įvyko.
Nuo netikėtos mirties

■ žmonės taip-pat prašė mie- 
laširdingajį Dievą juos ap
saugoti. Bet ar Dievas iš
klausė?

Ar tikėjosi mirti tie mili
jonai jaunikaičių pačiame 
jaunystės žydėjime, būdami 
sveiki ir tvirti, jie krinta 

l nuo kanuolių kulipkų kaip 
, lapai nuo medžių rudens 
laike, o jų gimtinės pastogės 
su visa manta —žūsta ka
riškų liepsnų sūkuryje.

Nesustabdė Dievas nė že
mės drebėjimo. Per pasku
tinį žemės drebėjimą sausio 
13 d. vienoj tik Italijoj žuvo 
29, 978 žmonės. Tai kurgi to
ji Dievo mielaširdystė?!

Jus kunigai, pralotai, vys-
■ kupai ir visi tie, kurie skel- 
jbiaties esą nuskriaustosios
■ liaudės vadovais Į dangaus 
karalystę, ar ilgai dar jus 
klaidinsite žmones ir versi
te juos prie maldų, kurių 
niekas neišklauso? Ar ilgai 
dar surengdami patįs kruvi
nas kares, skelbsite buk jas 
Dievas nusidėjusiai žmoni
jai siunčia už griekus?...

Sunku protaujančiam 
'žmogui Įsivaizdint, kad cen
tre šitų baisiausių atsitiki- 
mų galėtų rasties žmonės, 
kurie su šaltu krauju svars
tytų apie naudą šitokio vi
suotino žmogžudiškumo 
pūtimo durnų žmonėms Į

O vienok tokie žmonės

išsivysto ir lieka drūtomis. 
Jos sulaiko žarnas nuo išė
jimo iš savo vietos. Pas ne
dirbančius jos eina vis silp
nyn ir galų gale tiek susil
pnėja. kad išeina žarnos iš 
savo vietos i skrotum arba 
kulšį pas vyrą, Į labium ar
ba kulšį pas moterį. Kylos 
pas senus, bet nedirbančius 
žmones labai tankus atsiti
kimas.

Muskulų menkėjimą ir 
žmogaus ėjimą silpnyn kiek
vienas pastebi. Pagal ne
užginčijamą evoliucijonistų 
teoriją išeina, kad nevarto
jami sąnariai ir audiniai ny
ksta. Kiekvienas intiligen- 
tiškas žmogus tai žino ir 
kiekvienas daro kokią nors 
gimnastiką, kad palaikyti 
darbo eąuilibriumą arba 
lygsvarą, kūno reikalauja
mą. Net nedaug inteligen
tiški žmonės tai jau žino. 
Kapitalistai ir protiškojo 
darbo darbininkai daro žai
dimus, gimnastikas, kur 
galėtų fiziškai išsidirbt. 
Tingėjimo tendencijos nėra 
pas normališkus žmones. 
Šiandien daugelis baidosi 
darbo, nes jis pereina galė
jimo ir kūno reikalavimo ru- 
bežius. Jis yra tikru kanki
nimu, todėl daugelis nenori 
būt kankinamais ir vengia 
darbo. Skelbiama, jog yra 
tinginių, jog prie socijaliz
mo negalės priverst tūlų 
žmonių dirbt, jei prievarta 

jog išnvksnebus vartojama 
fiziškų darbų 
visiems bus d 
ir t.t Is 
matyt, k< 
ni žmonė- 
ško dari 
palaikiu; 
Jie daba 
lieja nėr 
tik

ir 
a-

kapitalistų klesa ypatiškai 
savo naudai. Ir tada tik pa
sirodys prispaustųjų miniai 
viso pasaulio faktas teisy
bės: kad bažnyčia buvo ir 
yra tarnaitė godaus kapita
lo. Ir vietoje maldų ir ašarų, 
užviešpataus ant žemės ne
permaldaujamas aiškus ir 
rustus proletarų protas, ku
ris nušluos nuo žemės veido 
kraugeringus draugijos pa
razitus visų spalvų ir tik ta
da išaus rvtas ramvbės, mei- 
lės ir santaikos.

Pov .Pempė.

Tai kas-gi jie yra?

Džekis Londonas.! padėta triūsas ir kraujas neilgai; neilgai, broliai ma-
■ i • • x. - dešimties tūkstančių vergų, no; nes Rodžeriui Vander- 6inoomi IStmilKH. — vergų, kurie patįs pralei- vateriui mirus valdymą pa- Draugai mylimieji, 

sdavo savo naktis skurdžią-: ėmė jo sūnūs Albertas, žmo- Meldžiu "paklausyti:
j se lindynėse, panašiai lauki- gus nuožmus ir pusprotis.

Rodžeris P*am.s žvėrims. Vergas, m°- ( Broliai! Žmogus, atnešęs 
jkantis rašyt, atnese zemvuo- nutrauktą ranką miega- 
ges ant sidabrinės tacos,nes, mamjan kambarin šeiminin- 
draugai mano, Rodžeris jJUV0 man ^vu jr pa_ 
A andervaterius asmeniškai našiai, kaip jį motina slap- 
norėjo pamatyt daržininką taj išmokino skaityt, taip ir 
ir pakalbėti su juo. j-įs išmokino mane. Mano

Tasai vergas atvilko savo tėvui greit pasimirus iš su- 
mirštantį kūną išpuoštan mušimo priežasties, Rodže- 
miegamajan, laikydamas ris Vandervaterius pasiėmė 
rankose tacą su uogomis, mane iš kazarmės vergų ir 
Platus žali lapai dengė tacą, norėjo palengvint mano bu- 

, _____ ir liokajus praskėtė juos, vį. Aš galėjau tapti užvei-
išlėpin- kad Vandervaterius galėtų zda „pragaro duobėje,” bet 
"o už- Pamatyti uogas. Ir Rodže- aš pamėgau pašaukimą pa

ris Vandervaterius, pasirė- sakoriaus, keliaujančio po 
męs alkūne, Įbedė akis ta- žmones ir arti susiduriančio 
con. Jis pamatė stebėtinas §u savo broliais, vergais. Ir 
raudonas, prisirpusias uo- aš apsakinėju jums atsitiki- 
gas, žėrinčias tarsi brang- mus kaipir šiandieninius, 
akmenįs, viduryje gi, tarp slaptai, nes žinau, kad jus 
jų, Tarno Diksono ranką, neišduosite manęs. Jeigu 
nutrauktą mašina. Ši negy- jys mane išduotumėte, jus 
va ranka, broliai mano, šva- žinote taippat gerai, kaip ir 
riai nuplauta, išveizėjo pa- aš, kad mano liežuvis butų 

ištrauktas iš mano gerklės, 
ir aš daugiau negalėčiau 
jums beapsakinėti apsaki- 
mėlius. Ir tikiu aš, broliai, 
ateis laikas, kada visiems 
bus gera gyventi pasaulyj,

Štai aš padainuosiu
Vieną jums dainelę 

Ir joj kuoaiškiausia
Stengsiuos apsakyti,

Kaip graudžiai dejuoja
Lietuvos žmoneliai.

Ten už juriu toli,
Mėnuo jau kelintas, 

Kaip prašvaistėm dangus
Nuo gaisru apimtas.

Raudonuoja dirvos
Krauju sudregintos;

Žmonių kraujas liejas
Ir teka upeliais;

Namuos verk’ močiutės
Dejuoja tėveliai.

Cit! neverk močiute,
Nedejuok tėveli, 

Ne jus vienu žuvo
Karėje sūnelis.

Po visą Lietuvą
Teka broliu kraujas,

Ju kūnais maitinas
Paukščiu, žvėrių gaujos. 

Srovena banguoja
Tyliai Nemunėlis,

Nuo kraujo raudonas
Jame vandenėlis;

Pakrantėj kareivis
Sužeistas vaitoja, 

Siusdams dangui skundą
Šiuos žodžius kartoja:

Ašaroms ir krauju
Paskutinį kartą

Leidžiu savo balsą
Per skausmą ištartą: 

Prakeiksmas lai krinta
Ant jusu valdonai

Ką surengėt baisią
Šią karę tironai! 

Gyvenimas mano
Š iuomi pasibaigia, 

Sziuos žodžius man tariant
Kulipka mane smeigia. 

Nevaikščiosiu daugiau
Tėvynės šalelėj, 

Atminčiai palieka
Liūdnoji dainelė.

Sunku man dūsuoti
Gęst’ mano žvaigždelė, 

Manęs nesulauksit
Iš svečiu šalelės.

Gyvenkit vienybėj.
Karės darbas baisus,

Lai j karę neina
Nė viens žmogus teisus. 

Ne dėl musu naudos,
Ne dėl žmogaus labo 

Surengė valdonai
Šią karę nelabą.

Sudiev draugai, broliai,
Šitai aš jau mirštu, 

Šią kruviną žemę
Amžinai užmirštu.

Ant. Stakauskas.

(Pabaiga).
Atsitiko, kad

Vandervaterius gulėjo sir- 
gdamas savo rūmuose kito
je pusėje Kingsburio. Tai 
Į buvo, žinoma, ne tokia li
ga, kuri galėtų prikaustyt 
prie lovos mane arba jus, 
broliai mano; ne, tai buvo 
tiesiog blogas ūpas arba, 

'gal būt, galvos sopė iš prie
žasties padauginimo išsigert 
vyno pietų laike, ot kas lai
kė lovoje Rodžerą Vander- 
vaterių. Bet jam, i 
tam ir ištvirkintam, to 
teko. Tie žmonės išaugę 
laisvėje ir pertekliuje ne 
perneša skausmų. Tikėkite, 
broliai, Rodžeris Vanderva
terius jautė arba, stačiau 
sakant, jam rodėsi, kad jis 
jaučia toki pat skausmą sa- 

,vo liguistoj galvoj, kaip Ta- 
jmas Diksonas nutrauktoje 
rankoje.

Reikia jums žinoti, kad 
Rodžeris Vandervateris 
jautė palinkimą prie sodi
ninkystės. Ir atsitiko taip, 
kad tuo laiku jis kaip tik 
labai indomavo oranžerijo
mis už trijų mylių nuo King
sburio ir Įvaisytomis ten 
naujos rųšies žemvuogėmis. 
Jis labai didžiavosi atsiek
tomis pasekmėmis ir rengė
si asmeniškai vykti i dar
žus, kad pačiam nuskint pir
mąją uogą. Bet jis sirgo ir 
todėl Įsakė, kad daržininkas 
atneštų jam Į pilį pirmąsias 

I surinktas uogas. Tas vis
kas buvo žinoma iš priete- 
liaus žodžių, virtuvės ber
naičio, nakvojančio vergų 
kazarmėse. Uogas turėjo 
pristatyt vyriausis darbinin

kas. Bet pastarasis, prajo- 
dinėdamas jauną žirgą, nu-

■ puolė ir sulaužė sau koją, 
i Virtuvės berniūkštis prane
šė tą žinią vėlą naktį. Tar
pe to, buvo žinoma, kad uo
gos turėjo būt pristatytos 

[sekančią dieną. Ir vergai 
I „pragaro duobės,” būdami 
tikraisiais žmonėmis, o ne 

j apgailėtinais bailiais, tuo
jaus susirinko sueigon.

Vergas, mokantis rašyt,
■ liguistas, mirštąs nuo gau
tų žaizdų, apskelbė, kad jis 

I nuneš Tarno Diksono ran-
■ ką. „Draugai mano,” tarė 
: jis, „man vis viena atliko gy- 
vent taip trumpai, kad ne
apsimoka gailėties to, kad aš 
numirsiu keliomis dienomis 
ankščiau. Ir penki žmonės

; vergai, tamsią naktį, po pa- 
‘ skutiniam sargybos apžiurę. 
; jimui, slapta apleido savo 

j _i buvo 
j vergas, mokantis rašyt. Jie 
i pasislėpė prie vieškelio krū
mokšniuose ir gulėjo ten < 
iki pat ryto, kol ant kelio 
nepasirodė senyvas darži- 

ininkas, besiskubinantis pi- 
lin. Daržininkas buvo se
nas, bejiegis ir luošas; ver
gas, mokantis rašyt, buvo 

'sumuštas ir sužeistas, ir 
susilenkusi, šmėšėluojanti 

: pastarojo figūra mažai kuo
mi skyrėsi nuo išvaizdos 
šlubuojančio senio daržinin
ko. Vergas, mokantis ra
šyt, apsivilko daržininko 
rūbais, užsimovė sau ant a- 
kių jo kepurę, užsilipo ant 
vežimuko ir pasileido pilin. 
Keturi likusie vergai išlai
kė senį daržininką krūmuo
se visą dieną ir tik prieva- 
karyj jį paleido; patįs gi 
grižo kazarmėn, kad pri
imt bausmę už išėjimą be 

, pavelijimo.
Tuo pačiu laiku Rodžeris 

erva

• Nuolat tenka pastebėti, 
.taip pasivadinusiuos tautiš
kuos laikraščiuos ir šiaip iš 
tam tikros srovės žmonių 
lupų, šauksmą: „mes tau
tiečiai! mes tautiečiai!” Bet 
kas yra tie tautiečiai, aš ir 
iki šiam laikui negaliu išriš- 
tie?

Mano nuomone, tautiečiu 
turėtų skaitytis kiekvienas 
lietuvis; bet sulyg nekuriu 
laikraščių ir jų redaktorių 
šauksmo, atrodo visai ki
taip: sulyg tų žmonių logi
kos, socijalistai — ne tau
tiečiai ; klerikalai-katalikai 
— ne tautiečiai ir t.t. Tad 
kįla klausimas, kas gi tai do 
per vieni tie žmonės, kurie 
taip balsiai tituluojasi tau
tiečiais?

Gal spėtume, kad tai L.S. 
A. nariai yra tautiečiais ir 
ta organizacija tautiška 
partija, bet ne, tas irgi ne
gali būti, nes prie L.S.A. pri
klauso, kaip socijalistai, 

, taip ir klerikalai, o visgi jie 
ne tautiečiai. Tad, kurie-gi 
tie tautiečiai?

Ištautėjusiu lietuviu mes 
skaitome tą, kuris užmiršta 

! savo prigimtą tėvynę ir t. t.! 
Bet pažvelgus Į tą, pasiro
do, kad socijalistai darbuo
jasi labui savo tėvynės Lie
tuvos viršydami kitus; kle
rikalai-katalikai irgi tam ne 
priešingi, o visgi jie ne tau- 

!tiečiai!
Tą viską tėmijant, kitaip 

žmogus negali suprasti tau
tiečių, kaip: kad — tautie
čiai yra, tai tie žmonės, ku
rie trokšta sugriaut tą vie- 
nintėlę darbininkų organi
zaciją — Lietuvių Socijalis
tų Sąjungą Amerikoje. Kaip 
nejieškotume, kur nesižval- 

įgytume, o kitokios rųšies 
į tautiečių mes nesurasime.

Prie to skyriaus žmonių 
I reikia priskaityti Šliupą, 
Sirvydą, Balutį, Branduką, 
keliatą kunigėlių ir dar kai- 
kurios jų pasekėjus j'uos.^-^“--j 
tai ir galima pavadinti tau-’ - r --
tiečiais.

Tie žmonės net sau tinka
mo vardo iki šiol negalėjo 
sau prisirinkti. Jie vadino 
save tautiečiais, bet tas 
jiems atsibodo. Ėmė va- 
dinties tautininkais, bet kai
po užsivarinėtojai ir kerš- 
telninkai, jie ir tą antrą sa
vo vardą suteršė ir turbut 
Jau norėtų trečiu vardu sa- 
į ve apkrikštyti. Gerai jiems 
vienas puolicistas pastebėjo: 

Į „Tautiečiai, tautininkai, 
tautinikai, taučiai, šau- 
čiai. Tai kaipgi galų-gale 

■jie vadinas?” — klausia ji
sai. Ir ištikrujų sunku su- 

■ prasti kas tai do per žmo
nės ir koks jų tikrasai var
das yra.

Ar turi tautiečiai kokią 
savo nartiia — aš nežinau;

t

I

kaktinai visgi balta tarp 
skaidriai-rausvų uogų. Gi 
sustingę pirštai virpančiai 
spaudė skundą, išdėstant} 
„pragaro duobės” vergu 
nuoskaudas. _ .vilti

„Imk ir skaityk !” tarė kada nebus daugiau nė po- 
vergas, mokantis rašyt. Ir nų, nė vergų. Bet prieš tą 
tame momente, kada ponas gerąjį laiką jus turite susi- 
paėmė rankosna skundą, tarti/broliai, jus turite iš

mokti skaityt. Nes neapga
limas žodis slepiasi spaus
dintam žodyje. Ir ot, aš pa^ 
sirengęs mokint jus skaity
mo, o kai aš nueisiu savo ke- 

ne- liu, atsiras kiti žmonės, ku- 
rie duos jums pasiskaity-

liokajus, atsipeikėjęs nuo 
nustebimo, šėrė atsiklaupu
siam vergui veidan. Vergas 
ir beto buvo mirtinai silp
nas. Apsipylęs krauju jis 
nuvirto į šalį ir gulėjo r 
pasijudindamas, be žado. ___  ___ r______ v
Gydytojas pašauktas lioka- mui knygų,— istoriškų kny- 
jaus, Įėjo_ kambarin, vergą gy, įg kurių jus sužinosite 
gi pastatė ant kojų ir ištem- visa apie jūsų ponus ir iš- 
pė lauk. " ’ ’ y ‘‘
suspėjo ji išvilkt, jis nutvė
rė Tarno Diksono ranką ir 
stipriai prispaudė ją prie 
savo krutinės.

— Meskite jį šunims mais
tui! — rūsčiai šaukė lioka
jus. ______________________ w _

Bet Rodžeris Vandervate- nūnai, praslinkus 200 metų, 
rius, užsimiršęs savo galvos perspausdintų tautinės is- 
skausmą, pasirėmė alkūne toriškos draugijos, dėlei jų 
ir, paliepęs liokajui nutilt, ■ brangenybės ir tikrumo.

Susekta, kad viršminėtas

Bet pirm negu jie moksite tapti tokiais pat 
.^11,4- stipraus, kaip ir jie.

Vertė Vardunas.

Paaiškinimas. Ši ištrau
ka paimta iš „istoriškų 
bruožų” paskelbtų 1427 m. 
penkiose dešimtyse tomų, ir

ėmė skaityti skundą. Ir kol ■ Susekta, kad viršminėtas 
■ jis skaitė visi stovėjo sulai- ' pasakojimas buvo užrašv- 
kydami kvapą,— nerimau- ’ “*
jantis liokajus, daktaras, ______ ________________
pilies sargyba ir tarpe jų ktai skaitėsi peržengimu įs- 
apkruvintas vergas, spau- tatų rašyt ir spausdint pa- 
džiantis prie krutinės Tarno našius dalykus, dar, beto. 
Diksono ranką. F ’ 
Rodžeris ” _______ r_
užbaigė, jis atsisuko Į vergą įįį“ retuose 
ir tarė: _ "-2.2____
.— Verge, jeigu šitoje po- simokint rašto. T„2 '__

pieroje parašyta nors vienas gadynėje migloto viešpata- 
1 žodis melo, tu pasigailėsi to, ? * ~ ~
kad tu užgimei!

Vergas atsakė:
— Aš ir be to visą savo terizavo, kaipo ”burį avių,

gyvenimą gailiuosi, kad aš Kiekvienas užsiėmimas lite- 
gimiau. . . iratura buvo Įtarimu. Sulyg

Rodžeris JVandervaterius anų laikų Įstatų, mokint ką 
atidžiai pažiurėjo Į kalban- nors darbininkų skaitymo 
tĮ, tasai tęsė: _ . ar rašymo, skaitėsi prasi-

— Pati blogiausią jus jau žengimu prieš valstybę, 
padarėte su manimi. As. Rodžere VanderrateriuSj

! minimas šioje apysakoje, 
skaitosi penktu nariu Van- 
dervaterių eilėse, kaipo vie
nas pietų išdirbystės kara
lių. 

I

tas neanksčiau 29-to meta- 
šimčio. Iki tam laikui neti-

Ir kadadarbininkų klesa, buvo ant
F andervaterius tiek neapšviesta, kad tik la- 

i— - ~ *2 __ ! atsitikimuose
Į darbininkas turėjo progą iš- 

. Tai buvo

vimo Rodžerų Vandervate- 
rių giminės valdono, kuris 
savo kalboje liaudį charak-

Tautos Taryba.

\

Lietuvių „Tautos Taryba” 
Amerikoje! Well, tas gerai 
skamba. Taip ir atrodo, j'og 
musų tėvynė Lietuva jau 
bus neprigulminga arba 
nors autonomiška šalis (su
prantama, taip tik atrodo 
neprotaujantiems žmo
nėms). Bet gi visuomenei 
gerai yra žinoma, kad da
bartinė tautos taryba ne vi
suomenės yra išrinkta, bet 
ją sauvališkai pasiskyrė ir 
įsteigė kunigai su klerika
liniais pataikūnais.

Na, duokim sau, jeigu bu
tų ir visuomenės Įsteigta ir 
butų Įėję visų srovių atsto
vai i ta Tautos Tarvba, tad 
ką gi panaši musų Tautos 
Taryba veiktų? Ar carui 
ir kaizeriui, pagaliaus gal ir 
prezidentui Wilsonui, dekla
racijas rašytų (kurios, žino
ma, užimtų gurbe pirmą vie
tą)? O daugiau ką gi toki 
T. Taryba galėtų daryti? 
Juk reikia mums žinoti tą, 
kad šiandien pati Lietuva 
randasi po baisaus tirono 
jungu, rankose žiauriausių 

valdys budelių, tad aišku, kad jo- 
įkiais rašinėjimais, jokiomis 

Adomas Norbutas. deklaracijomis, jokiais mal-

padarėte su manimi, 
mirštu. Už sąvaitės vis vie
na aš jau busiu negyvas. 
Tai primuškite gi mane 
greičiau!

— Kam tu laikai tą ran
ką?— paklausė Vanderva
terius.

Ir vergas atsakė:
— Aš nusinešiu ją su . sa

vim, kad perduot žemei. Ta
rnas Diksonas buvo mano 
draugu. Mes dirbome gre
ta viens kito.

Mano pasakojimas artina
si prie užbaigos, broliai. 
Vergas su ranka buvo nu
siųstas vežime atgal Į ka- 
zarmą. Niekas iš vergų ne
buvo nubaustas už Įvyku
sius nuotikius. Atbulai, Ro
džeris Vandervatorius pa
skyrė ištyrimą ir nubaudė 
du užveizdu, Juozą Klansą 
ir Adolfą Murstorą. Jie nu
stojo savo valdomos žemės. 
Ant jų kaktų 
žymes, abiem 
nes rankas ir 
gą pasaulį elge 
das buvo pavestas

Vardynas.

Raudonos Kibirkštis.

T

Visi tie žmonės, kariaują 
prieš socijalizmo uždavi
nius, yra apsiausti tamsy
bės ir nesusipratimo.

V-

■tojin r
ir

celbė.jai krikščioniš- 
tai pamoksli- 

ieliausio Kris- 
elbia

kares
bet viešpataujanti

ne Dievas

geradėjai
ais i 
liti 

mžių

tiki 
jais 
am-

J. V. Vytautas.

;erius gulėjo savo 
įjam laukdamas 
austas tokiu puo- 
grožybėmis, kurie 
kint jūsų ir mano 
d nemačiusias nie- 
us. Vergas, mo- 

<aityt, tarė vėliau, 
jam pasirodę, buk jis 

jkęs rojuri. Ir kodėl gi 
Išpuoši-

uždėjo gėdos 
nukirto deši- 
paleido Į mar- 

auti. Fon^ 
eitų ypa

tų globai, veikiančių sulyg

antis skaityt,
kad jam pasir

, patekęs rojuri. 
I ten nebūt rojuj ?
mui to miegamojo kambario Įstatų. Bet tas viskas tęsėsi

Ne tas yra mokytas, kurs 
per metų eiles Klesas lankęs 
ir tik retkarčiais žmones pa
mokina, bet tas, kurs moky
klų nematęs tankiai geras 

>das žmonėms suteikia.
Kapitalistas gina darbi- 
nkus taip lygiai, kaip ke- 

pla. Kada jis juos išnaudo
ja, žudo ir kankina, tai jie 
ji už tai gerbia ir guodoja.

Koliai kitas valdys tavo 
darbą, toliai tave 
pragaro baimė.
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davimais Lietuvos nepaliuo- KAIP POLICIJA DARO 
suosime iš tų budelių rankų. "ANARCHISTUS.”suosime iš tų budelių rankų. 
Tad kam mums toji taryba?

Na, sakysime, Tautos Ta
ryba turės atstovauti lietu
vių tautą ir dalyvauti taikos 
konferencijoj visų kariau
jančių šalių, kuri turės įvyk
ti karei pasibaigus.

Bet pasirodo, kad ir tuo
met Tautos Taryba nereika
linga. Juk tuomet lengvai 
galima butų lietuviams išsi
rinkti po vieną arba ir po 
kelis atstovus iš kiekvienos 
srovės ir pasiųst juos ten, 
kur bus reikalas, o tie atsto
vai tiek pat, rasi dar ir ge
riau galėtų savo užduotis 
atlikt, negu panaši Tautos 
Taryba.

(Taikos konferencijoj ga
lės dalyvauti tiktai valsty
bių įgalioti atstovai, ir tai 

. da nevisų valstybių, bet vien 
tik tų, kurios bus ton konfe- 
rencijon pakviestos. Lietu
vių gi tenai niekas nekvies' 
ir jie jokiu budu negalės to-į 
kioj konferencijoj dalyvau
ti. Jeigu ”tautos taryba” ir, 
nusiųstų tenai kokį Gabrį, 
tai jo niekas tenai neįleis. 
Red.)

Mano nuomonė tokia, jog 
šiandien lietuviams visai 
Tautos Taryba nereikalin
ga, o ypač tokia, kokia da
bar kuniginių yra sutverta. 
Šitoji klerikalinė T. Taryba, 
tai niekas daugiau, kaip tik 
vaikų išpustas muilo burbu
las. M. A. Liberis.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

1$ AMERIKOS.
SUVIENYTOS VALSTI

JOS TURI 100,000,059 
GYVENTOJŲ.

Washington.— Balandžio 
2 d., 4 vai. po pietų Suvieny
tose Valstijose buvo 100,- 
000,059 gyventojų. Taip ap- 
skaitliavo cenzo biuro geog
rafas C. D. Sloane. Šitas 
skaitlines jisai išvedė iš gy-i . • a • __ Iventojų skaičiaus augimo 
1900 iki 1910 metų. Jis iš- 
skaitliavo, po kiek žmonių 
per tą tarplaikį priaugdavo 
į valandą, suskaitė kiek pra
ėjo valandų nuo paskutinio 
cenzo iki 2 balandžio, 4 vai. 
po pietų šių metų, ir tokiu 
budu gavo aukščiau minėtą 
skaitlinę.

Šitokiu budu skaitliuo- 
jant, 1 liepos šįmet Suvieny
tose Valstijose turėtų būt 
100,399,318 gyventojų, o 
1920 metuose 1 liepos — 
108,000,000.

Bet ar visuomet žmonių 
skaičius auga su vienodu 
greitumu, tai p. Sloane ne
pagalvojo.

BAISI EKSPLIOZIJA 
DIRBTUVĖJ.

Svracuse, N. Y.— Semet- 
Solvay kompanijos dirbtu
vėj 1 balandžio ekspliodavo 
karbolinėj rugštije gazai. 
Ekspliozija buvo tokia 
smarki, kad išbirę jo apie 100 
langų ir žemė sudrebėjo. 
Sužeista 18 žmonių ir pada
ryta už $15,000 blėdies.

Pereitoj sąvaitėj New 
Yorke buvo nagrinėjimas 
"anarchistų,” kurie buvo an
dai areštuoti už padėjimą 
katalikų bažnyčioj "bom
bos.” Kapitalistų laikrašti
ja tuomet buvo pakėlusi bai- 

: sų riksmą apie baisų "anar
chistų suokalbį.” Net rim
toji "Vienybė Lietuvninkų” 
pašventė visą pirmutinį sa
vo puslapį to "suokalbio" ap
kalbėjimui. Ji nurodė, kad 
tai negera literatūra kalta, 
kad tokie "baisus suokal
biai” rengiami, nes suimti 

l kaltininkai patįs prisipaži
nę skaitę anarchistiškus ra
štus.

Bet laike nagrinėjimo su
imtas "anarchistas” Carbo- 
ne dabar štai ką pasakė: 
Bombą padarė pats detekti- 
vas Polignani, kuris paskui 
juos apskundė policijai. Tas 
pats detektivas įkalbėjo 
"anarchistui” Carbone, kad 
jis nusipirktų anarchistų 
literatūros. Carbone pa
klausė ir nusipirko, bet skai
tyt jos niekad neskaitė. Da- 
bargi policija šitą literatūrą 
Carbone namuose atrado ir 
štai jau yra prirodymas, 
kad jis "anarchistas."
Detektivas Polignani senai 

jau kurstęs juos (Carbone 
ir Abarno) bombas daryt, 
bet jie neturėjo prie to jo
kio noro ir nesutikdavo. 
Taigi ant galo jis pats pa
darė ir prikalbino vieną jų 
nunešti bažnyčion. Carbo
ne aiškiai ir šaltai teisme iš
pasakojo, kaip detektivas tą 
bombą padarė.

Bet to dar negana. Poli
cijos šunybės eina dar to
liau. Teisme Carbone pa
sakė, kad policijos nuovadoj 
jį mušė ir visaip baugino, 
kad tik jis pasakytų, jog 
prie bombų darymo prigu
lėjo Tresca, žinomas I.W.W. 
agitatorius ir smarkus vei
kėjas. Policijos kapitonas 
Tunney jį bauginęs, kad jis 
(Corbone) gaus nuo 40 iki 
50 metų kalėjimo, jeigu ne
sakys, kad Tresca prigulėjo. 
Kada nežiūrint tų baugini
mų Carbone nesutiko me
luot, tai vienas policmanas 
kirto jam į žandą.

Matot, kaip yra daromi 
"anarchistai.”

SUDEGĖ KATALIKŲ BA
ŽNYČIA.

Centrai Falls, R. I.— Ve
lykų naktį sudegė čia šv. 
ruczo Romos katalikų ba- 
rnyčia. Supleškėjo Kris- 
aus grabas ir viskas. Apie 

bažnyčią stovi daug namų, 
todėl žmonės labai buvo per
sigandę, kada liepsnos pra
dėjo laižyt langus. Bet žmo
nių namelių ugnis nepalie
tė ; ji nušlavė tik bažnyčią, 
kur kunigas tikėjosi daug 
pinigų ta dieną iš žmonelių 

I surinkti.
I 
Į

W1LKES-BARRE, PA.
Aukos Lietuvos Šelpimo Fondan 

surinktos Wilkes-Barrio komiteto na
rio, Antano Kalinausko. ,

W a narni e, Pa., miestelyj:
Aukavo šios ypatos:
Ant. Frank ir K. Klimas po $1.00; 

V. Piliačiauskas, Joe Miller, K. Kud- 
linskas, A. Miliauskas, D. Damušis 
po 50c.; J. Ruigis, J. Savisoski, Fr. 
Bijūnas, J. Žebrauskas, J. Burinskas, 
K. Dečkauskas, K. Korlionis, J. Pe
trauskas, J. Bosas, A. Dečkauskas, D. 
Počkaitis, Ch. Morgan — po 25c.

Smulkių aukų 30c. Viso kartu nuo 
Wanamie’s gyventojų $7.80.

Komiteto sekr. J. Kasparavičius. 
Priėmiau, T. L. Dundulis.

Aukos L.Š.F. surinktos per Wilkes- 
Barre komiteto narį A. Kalinauską.

Oid Forge, Pa, miestelyje.
Aukavo šios ypatos: V. Trakimas 

50c.; Mrs. H. Moikosky, Miss N. No
ra, J. Šidlauskas, A. Kalinauskas — 
po 25c. Smulkių aukų surinkta 75c.

Išviso $2.25. Iš Wanamies $7.80, 
abelna suma $10.05.

Išėmus 5c. persiuntimą, lieka $10. 
J. V. Kasparavičius.

T. L. Dundulis.

A. Jačkus, J. Tarskis, M. Jenuševi- 
čius, J. Kundrošiunas, O. Baltauckiu- 
tė, O. Jankauskienė, G. Kulbiačkas, 
A. Adomaitis, D. Bernotavičius, L. 
Šilkinis — po $1.00.

J. Kondrešiunas, A. Kiškiunas, O. 
Veiverienė, V. Lupšis, P. Motiejūnas, 
U. Klišis, A. Ramuška, J. Kundrotas, 
K. Meliauckienė, K. Levakas, J. Ba- 
kevičius, J. Venckus, D. Marilonis, 
K. Balnis — po 50c.; A. Lutauskie- 
nė 35c.

M. Biržinskas, J. Pičilingis, M. 
Ramanauskas, S. Kvarakiejus, S. Ką
rą tie jus, J. Gutauckas, P. Mikalaus
kas, O. Veiverienė, D. Gailiunas, M. 
Juknevičiūtė, M. Ščerbinskiutė, A. 
Beržinskas, A. Stamford, M. Rudzi- 
ka, A. Mišelis, J. Kolesinskis, J. Rud- 
minas — po 25c.; M. Noumovič 15c.; 
E. Jelenevskienė, J. Vistarta po 10c.

Kliubo susirinkime surinkta $4.25. 
LSS. 49 kp. susirinkime surinkta 
$2.17.

Išviso pinigų sukolektuota $46.67.
Nuo pašalinių žmonių surinkta 

$25.00 Iš viso centraliam L.Š.F. ka- 
sieriui pasiųsta $71.67.

Pinigus priėmiau, T.L.

Pajieškau kaimynų ir pažįstamų. 
Norėčiau susirašyti. Aš paeinu iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., šaduvos 
paiapijos, Prastavionių kaimo. Kurie 
norite su manim susirašyti, atsišaukit 
šiuo adresu:

Dominick Pilipauskas, 
608 Taylor st., Lynchburg, Va.

Priėmiau,

Aukos L.Š.F. surinktos Wilkes-Ba- 
rre komiteto nario, J. V. Kasparavi
čiaus. Aukavo šios ypatos:

K. Sinkevičia 50c., J. Bokula, Kl. 
Vaičiulis, A. Račkauskas — po 25c. 
Smulkių aukų $1.16; kartu nuo Wil- 
kes-Barre lietuvių $2.41. Iš augščiau 
minėtų miestukų $10.05. Kartu $12.46 
Išėmus persiuntimo lėšas 10c., lieka 
viso $12.36.

Priėmiau, T. L. Dundulis.

BRIGHTON, MASS.
Aukautojų surašąs, kuris nutartas 

pagarsinti So. Bostono laikraščiuose. 
Aukavo L.Š.F. šios ypatos:

J. Tamošiūnas, J. Lazdauskas, J. 
i Šidlauskas, A. Pocius — po $2.00; 
' A. Lukavičiutė, F. Bušmonas, J. Gau- 
I rilaviče, J. Metskonas, A. Jodviršis, 
j V. A. Visminas, J. Rumšas, J. Motu- 
| zas, J. Karalius, A. Rutkauskas, M. 
i Česna, V. Ginėtaitė, V. K. Rimkus — 
į po $1.00.

J. Bušmienė, T. Palekna, R. Čiu- 
; berkis, S. Garelis, D. Petrauskiutė, J. 
Orlauskas, J. Inčiurpas, J.švelnis, A. 
Kučka, D. Alseika, J. Kvartunas, J. 

I Valontinas — po 50c. J. Vinčiunas, 
J. Gabalis, K. Vaškys, A. Lakačaus- 
kas, P. Zaplackas, V. Rikus — po 25c. 
Smulkių aukų surinkta $2.50.

Išviso $31.00.
Pinigus priėmiau kovo 28, 1915.

K. Šidlauskas, Ižd. L.Š.F.

EASTHAMPTON, MASS.
Aukos Liet. Šelp. Fondui. 
Aukautojų vardai.
D. Lekavičiukė, J. Supranavičius, 

J. Žilionienė, A. Juršiutė, po $1.00.
J. Navickas, S. Millerius, J. Le- 

i kauckas, A. Sodaitis, C. Jankevičius, 
I M. Mikaila, M. Židoniutė, K. Stonis, 
i J. Jurša, C. Mickus, J. Mickus, A. 
| Taukočius, A. Stonis, J. Ražanauc- 
kas, P. Vizgerda, po 50c.

M. Sartanavičius, S. Jandzius, V. 
Šaulinckas, A. šaulinckas, J. Seikia- 
vičius, K. Dambrauckiutė, O. Radavi- 
čiutė, V. Tumas, B. Židonis, P. Val- 
ckiutė, A. Pavilaičiutė, A. Venckiutė, 
Jonė Jaruševičienė, P. Jankauckiutė, 
B. Žilinckas, J. Supranavičius, A. Za- 
karauckas, B. Jankevičius, K. Duka- 
vičius, J. Jarušavičius, M. Venckas, 
J. Valiūnas, I. Barysas, V. Dalikas, 
B. Jarušavičius — po 25c.

B. Smalkiavičius, D. Zakarauckiu- 
tė, — po 20c. K. Tumienė 15c.; A. 
Seikevičiutė, V. Balčiūnas, B. Supra- 
navičienė, A. Supranavičius — po 10c.

Sykiu $19.20.
Vietinis N. P. Kliubas, vardu D. 

L. K. Vytauto, paskyrė iš savo Iždo 
$15.00 Viso $34.20. Atėmus siun
timo lėšas 17c., pasiuntėm L.Š.F. iž

dininkui K. Šidlauskui $34.03.
Simanas Jurša. 

Priėmiau, T. L. Dundulis.

Dundulis.

HERRIN, ILL.
Aukos surinktos skaitant 

dulienei referatą, 21 ko5ro, 
jusiems nuo karės lietuviams.

Aukautojų vardai:
S. Simonaitis $1.00; A. Višniaus- 

kas, M. Palevičius, J. Totoraitis po 
50 centų; A. Kurtinaitis 30c.

P. Dereskevič, A. Pernerauckis, J. 
Kasperckas, A. Ripinckas, B. Tolei- 
kienė, K. Kuncas, S. Šleder, Vm. Len
kutis, Butkevičienė, Zose Maizerienė, 
J. Gružinckas, J. Bendorius, Vm. Bin- 
keviče, visi po 25c.

Smulkių aukų surinkta $1.05. Viso 
labo $7.10; atėmus persiuntimo lė
šas, lieka $7.00.

Aukas priėmiau, T.L. Dundulis.

M. Dun- 
nukentė-

Paj ieškojimai
Pajieškau brolio F. Dongreckio ir 

J Klevo. Norėčiau susižinoti, mel
džiu atsišaukti laišku.

Jonas Dongreckis,
BOX 184, Allasburgh, Pa.

Pajieškau draugo, Kazio Petrilos; 
Kauno gub, Šiaulių pav., Gruzdžių 
par, Meldžiu atsišaukti arba atva
žiuoti šiuo adresu:

Antanas Krasauskas
2224 Tustin str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau pusbrolio, Karolio Be
rankio; Kauno gub., Datnavos par, 
pirmiau gyveno Chicagoje. Atva
žiavau į Chicagą ir negaliu surasti. 
Meldžiu atsišaukti. Turiu svarbių ir 
skubų reikalų.

Alfonsas Berankis,
4306 S. Wood str., Chicago, III.

Pajieškau Jono Krikščiūno, Kauno 
gub., Panevėžio pavieto, Raguvos vai., 
apie 9 metai Amerikoj. Gyveno Pitts- 
burge, Pa. Meldž:iu atsišaukti arba 
kas kitas žinotumėt teiksitės pranešti 
šiuom adresu:

Martynas Plieštis, 
2157 Brick avė., Scranton, Pa.

Pajieškau savo švogerio Vinco Ly- 
žo, iš Vilniaus gub., Trakų pavieto, 
Jėzno vai., kaimo Nečiunų, apie 8 
metai kaip Amerikoj. Turiu jam pra
nešti svarbių reikalų Prašau atsi
šaukti šiuom adresu:

Ona Minkauskienė,
14 Electric str., Scranton, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
18 iki 20 m. amžiaus. Aš esu 22 m. 
amžiaus. Kreipkitės prisiųsdamos 
savo paveikslą, kiekviena gausite at
saką.

Pajieškau draugo Konstanto Demi- 
ko ir Elenos Juodišiukės; abu Suval
kų gub., Naumiesčio pav, Juodišiukė 
Bardos kaimo, Griškabūdžio par. De- 
mikis Višakio-Rudos par., Meldžiu at
sišaukti.

Ant. Rudzevičius,
154 Hawthorn, Torrington, Conn

EKSPLIOZIJA ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

Greenville,
Creek Coal Co. kasykloj 5 
balandžio ištiko ekspliozija. 
Septynis užmuštus darbi
ninkus jau išėmė, o 10 da 
trūksta.

III.— Shoal

PER VELYKAS ŽUVO 
APIE 100 ŽMONIŲ.

Atlantiko pajūriu per Ve
lykas perėjo didelė audra su 
sniegu. Ant jūrių paskendo 
keliatas laivų. Ateinančios 
žinios rodo, kad žuvusių 
Žmonių skaitlius pasieks 
čielo šimto.

PER VELYKAS SULAU
ŽĖ NOSĮ.

Lynn, Mass.— Vietos len- 
jkai čionai apvaikščiojo Kri
staus prisikėlimą. Besilink
smindami ir giedodami "ale
liuja" ėmė ir susipešė. Vie
nam svečiui iš Bostono dro
žė bonka pieno ir sutriuški
no nosį. Paskui pradėjo la
kstyk kumpiai, alinės bon- 
kos ir stiklai. Pribuvo poli- 

: cija ir padarė Hagos konfe
renciją. Keli lenkai likos 
nugabenti į Dievo klėtį. Sve
čiui gi sulopyta nosis ir pa
leistas namo. Paskui atėjo 
didžiausis būrys lenkų poli
cijos nuovadon prašyt, kad 
paleistų suimtuosius, nes 
"jie nėra jokie socijalistai ir

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvos Šunų, Simano Daukanto 

Draugijos ir LSS. 51 kp. surengė 
kovo 1—2 d. prakalbas. Kalbėjo per 
abi dieni L.Š.F. fin. sekretorius, Ta
das Dundulis. Kalbėtojui paraginus 
L.Š.F. suaukauta $29.80.

Aukavo:
Ig. Malulailis ir P. Varnas po $1.50. 

A. Karvelis, P. Skrebis, D. F. Anta
naitis, V. Karvelis, M. Sabaitis, J. Ke
verza, F. Petronis, J. Bizauckas, V. 
Juškaitis, P. Jakimaviče po $1.00.

M. Rupšys, J. Dementis, J. Žilinc- 
kas, J. Guobis, Ig. Balis, J. Selaševi- 
če. J. Arminas, J. Besasparis, J. Ze- 
gunas. S. Ralkeviče. G. Luokus, M. 
Žiuris, J. Stankus, B. Valaičiutė, M. 
Rasinkienė, D. Juškaitienė — po 50c.

I. Bublis, J. Arminas, K. Kazlauc- 
kas, K. Saplis, J. Šulą, J. Gutauskas, 
J. Antanaitis, Just. Antanaitis, A. 
Montrimas. P. Leveskis, K. Vienožins
kis, K. Gillis, J. Malinauskas. F. Skri- 
pka, M. Daukša, A. Gillis, S. Kava
liauskas, P. Juškaitis — po 25c.

Viso ...........................
Smulkių aukų ____
Surinkta aukų viso
Už išpirkimą money orderio 
L.Š.Fondan pasiųsta $29.68.
Aukų 
Jonas 

kailis.

Pajieškau draugų: Stan. Aleknos, 
jis yra kriaučius, gyveno Chicagoje; 
F. Aleknos, A.Keršulio, abu buvo Lie- 
pojuje, ir Teresės Pranaičiutės; pir
miau gyveno Portwashingtone. Kas 
juos žinote, malonėkite pranešti, ar 
patįs atsišaukite, turiu labai svarbų 
reikalą.

Franas Aksinas,
525 Gregory str, Bridgeport, Conn.

Pajieškau dviejų dėdžių. Aleksand
ro Krušo ir Petro Krušo; Kauno gub., 
Raseinų pav.. šilelių par.. Žąsinų 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Al. Kvederis,
229 W. Madison str., Springfield, 

III.

Pajieškau Jurgio Balčiūno ir Jie- 
vos Kareskevičiutės-Simonavičienės; 
Abudu Suvalkų gub., turiu svarbų rei
kalą, meldžiu atsišaukti.

V.čekauskas,
P O BOX Adamson, Okla

LSS. 
bas 26

v
r

$27.00.
$2.80. 

$29.80.
12c.

rinkimo Vietinis Komitetas: 
Besasparis, Al. Gilis, V. Juš-

RHONE, PA.
Rajonas turėjo prakai- 

Kovo: per prakalbas buvo 
>s aukos Liet. Šelpimui nu
lems nuo karės. Aukavo se-

VII

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri mylėt gyventi ant farmos. Aš 
esu 27 metų. Paeinu iš Suvalkų gub., 
Merginos rašydamos laiškus malonė
kit prisiųsti savo paveikslą.

John Lapinskas,
Care of John H Shults,

, Hobart, Ind.

Pajieškau pusbrolio Juozo Rove- 
ko: Kauno gub., Akmenės miestelio. 
Teiksis atsiliepti: ,

Marijona Lipskaitė.
BOK 146, Great Neck, Station,

N. Y.

Į

Pajieškau švogerio Kazimiero Ri- 
ičausko, peniau gyveno Chicagoj. 

ikti.
AVilliam Runaviče, , 

Beloit, Wis.
SUGAUKITE VAGĮ.

Pajieškau Juozapo ir Paulinos Mi 
kelionukų ir Jono Navicko; Veisėjų 
par, Smarliunų kaimo, Suvalkų gub. 
Girdėjau gyvena Du-Bois, Pa. Mel
džiu atsiliepti.

Boliesius šerkšnas,
BOX 183, Dorrisville, III.

Pajieškau pusbrolio Damininko Je- 
zevičiaus, Paketurių kaimo ir draugų: 
Kazimiero ir Jono Saurickų, Svedienų 
sodžiaus, Kauno gub. Teiksis atsi
šaukti:

N. Balčiūnas,
P. O. BOK 62, Lewiston, Me.

Pajieškau apsivedimui merginos— 
lietuvės, tarp 18 ir 26 m. amžiaus. 
Aš esu 25 m. Mergina gali būt be 
skirtumo pažiūrų. Kreipkitės pri
siųsdamos paveikslėlį.

Frank Keavaza, 
1620 Girard st, Chicago, III.

Pajieškau dėdės Antano Prejaus; 
Kauno gub, Raseinų pavieto, Eržvil
ko vai. Baužaičių sodžiaus. Jis pats 
ar kas jį žino, malonėsit pranešti.

Petronėlė Prejikė,
233 Cherry Alley, Homestead, Pa.

Pajieškau pusbrolio, Jono Danie
liaus; Kauno gub, Raseinų pav, Erž
vilko par. (kaimo vardo nepamenu; 
netoli Varlaukio). Turiu labai svar
bų reikalą, meldžiu atsišaukti kuo
greičiausia. (15)

James J. Daniels,
918 W. 33 rd str, Chicago, III.

Pajieškau sesers Domicėlės Ne
norta vičiutės, 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 dviejų dėdžių: Juozo ir 
Kazio Endriuškevičių, Suvalkų gub, 
Marijampolės pav, Bartininkų kaimo 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

J. Staneika, (15)
423 Elizabeth st, Tamaąua, Pa.

Pajieškau brolio Frano Truškaus- 
ko; Kauno gub, Raseinių pav. ir 
parapijos, Kulkių kaimo. Jau apie 
12 metų gyvena Chicagoje; girdėjau 
dvieji metai atgal išvažiavęs į Ncw 
Yorką. Žinantieji jį, ar jis pats ma
lonėkit atsišaukti. (15)

Anthony Truškowsky,
City Hotel, Vancouver, B. C. Canada

Pajieškau pusbrolio Viktoro Mi- 
chuno; Kauno gub, Raseinių pav, 
Pašaltonių sodžiaus. Malonėkite at
sišaukti. (15)

Kazimieras Michunas, 
Park Place, Pa.

Aš, Ona Arminienė, pranešu vi
soms lietuvaitėms, kad apsisaugotų 
nuo tokio "jaunikio,” kaip Juozas Ar
minas. Girdėjau rengiasi vesti. Ji
sai mane apleido 19 d. gegužės, 1914 
m. ir išvažiavo į Cleveland, Ohio, kur 
ir dabar gyvena. Jis yra tikras ma
no vyras, šliubą ėmėme Anglijoj. 
Mane paliko dideliam varge. Jis yra 
vidutinio ūgio, storos kalbos, turi vie
ną dantį auksinį priešakyje; paeina 
iš Kazliškių, Marijampolės pav. (15) 

0. Arminienė,
1546 Deive str. Grand Rapids, Mich.

BRIDGEPORT, CONN.
Vasario 11 dieną, 1915 m. mirė Ona 

ŽukauskienS-Gelbogytė. Paliko vy
rą su maža dukrele dideliam nuliū
dime. Velionė paėjo iš Kauno gub, 
Jurbarko vai, Skirsnemunės kaimo. 
Lai būna jai šios šalies lengva žeme
lė.

J. G. Žukauskas,
26 Johnson str, Bridgeport, Conn.

HAVERHILL, MASS.
Didžiausią iškilmę rengia Liet U- 

kėsų Gedemino Kliubas, rengia iš- 
kilmyngą atidarymą pašventimą
naujos salės, 19 balandžio, 1915 m. 
Bus šokiai ir kitoki žaislai, bus už
kandžių ir visokių gėrimų. Prasidės 
nuo 1-mos ir trauksis iki 12 valandai 
nakties. Užprašome lietuvius iš apy- 
linkinių miestelių atsilankyti Įžanga 
vyrui 1 doleris, moterims ir mergi
noms 25 c. Salė randasi tarp River 
ir Morgan gatvių.

Nuoširdžiai užprašo
KOMITETAS.

CAMBRIDGEPORT, MASS.
DIDELIS BALIUS

Rengia Šv. Jono Krikšt. Draugija, 
19 Balandžio (April), 1915, svetai
nėje Saint George’s Hali, 2 Centrai 
Sųuare. Prasidės 1-mą vai po pietų.

Geriausi proga lietuviams atsilan
kyti į šitą iškilmingą balių ir pra
leisti laiką linksmai. Mes pasitikim 
užganėdinti visus, nes turėsime gė
rimų ir valgių.

NUO 25 IKI 50 DOLERIU PER 
SĄVAITĘ

su musu patarimu, kiekvienas leng
vai gali užsipelnyti, sunaudodamas 
atliekamą laiką nuo darbo, arba va
karais. Kataliogą informacijų ir 
:nstrukcijų prisiunčiu po aplaikymui 
5 ;>o vieną centą štampų. Su viso
kiais reikalais kreipkitės: (16)

I. K. MATCHULIS,
I’. O. Bcx 189, Racine, Vis.

12 POPIERŲ DYKAI
Popieros laiškams rašyti su viso

kiais gražiais paveikslais ir su tam 
pritinkančiomis dainelėmis, su šilki
nėm kvietkelėm ir su visokiais pa
veikslėliais, paauksuotais kraštais 
parsiduoda labai pigiai: kas prisius 
30c. pačtos markėmis, aplaikys 12 po- 
pierų su konvertais ir dar pridėsiu 
dovanų knygą—Pradinis Mokslas an
gliškos kalbos, 160 pusi., vertės 30c.

Reikalaujam agento ir duodame 
gerą uždarbį. Adresuokit: (17)

MISS W. SORK1S,
1800 S. Peoria St. Chicago, III.

Finansų Sekr. 2) J. StasiulevičiiM, 
1815 E. Moyamensing ava, Phila, 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Misa 
Kasos Globėjai: M. Česna, 56 Marini 
St., Brighton, Mass.; J. Gegužis SB 

Broadway, So. Boston, Mass.; J. Ga> 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba 

ney Orderiais, reikia išrašyti vardB 
Lithuanian National Relief Faad.

Visus pinigus reikia siųsti varta 
kasieriaus per Fūiansų Raštininką* 
T. M. Dunduli, P. O. Box 511, Wa«k> 
ville, III., kuris po kaucija $1,000.

CHICAGOJ STREIKAS.
Apie 15 balandžio Chica- 

goj ketina išeiti streikan 
16.000 dailydžių, kurie dirba 
prie ramu statymo. Praė
jusi panedėlj 3.000 darbinin
kų jau sustreikavo. Reika
laujama daugiau algos.

visi gražiai užsilaikė.” Bet 
policija jų nepaleido.

o;

Ą

PASKANDINO TURKI T
AMUNICIJĄ.

Dunojaus upėj serbai pa
skandino Ar 
amunicija. 
Turkijon.

.istrijos laivą su 
Laivas plaukė

IIARTFORD, CONN.
Aukos Liet. šoln. Fondan. 
Tirva $3.00; A. Krasnickas $2.00 

$1.50.
donienė. A. Keleinienė, 
tienė, J. Nikzentaitis, . 
J. Giraitis. J. Gcštautas 

Dameckas, V. Kriaučiūnas. N. Kun
drotas, R. Kaprzinskas, F. Mockus,

■va
V. Ba 

Nikzenta

pusseseres. Onos Brikai- 
šs ir Onos Bublaitčs; abi 

Šiaulių pav.. Triškių 
sldžiu atsišaukti. (16) 
arė Katadzrnskiutė, 

>rwell,
, Iowa.

18 d. kovo pabėgo Jonas Gavėnas, 
. nešdamas 

j bo $858.'
i vo iš ba

.1,U1
Pamituvio 
lade' 

leidžiu

♦ 
phijoj. 

atsi-

Lietuvių Kliuamceno j
j n uos ap:
jtrau kdair i, _

5 T ~ j..

išvai—
lab

ia) ir
ir nors į
pasisiėpė

10501 Edbrook avė., Roseland,
, C'

B. F. GOODRICH COMPANY MAI
NO DARBO METODAS.

Darbininkai gali daugiau pelnyti.
B. F. Goodrich Co. dirbtuvėj, Ak- 

ron, Ohio, įvesta naujos metodos prie 
darymo guminių čeverykų ir mote- 
rįs darbininkės dabar gali uždirbti 
nuo 25 iki 35 procentų daugiau, ir 
lengviau prie to dirbdamos. Tai da 
pirmą sykį moterįs daro guminius 
čeverykus, vyrai juos tik pabaigia. 
Vyrai atlieka tik sunkiausi darbą, 
{vesdama čeverykų daryme tokią 
permainą, kompanija nenumušė vie
nok mokesties, kokia buvo mokama 
nuo štukių pirma, ir todėl moterįs ga
li neblogai uždirbti. Išsilavinusios 
moterįs darbininkės gali padaryti 
virš $2.25 į dieną. B. F. Goodrich 
Co. dabar yra viena iš didžiausių gu
minio avalo firmų Suvienytose Vals
tijose ir joje dirba nemaža lietuvių 
moterų. (?)

B. F. GOODRICH CO.

AKRON, OHIO.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ,

Dės Moines, Iowa.
Valdyba:

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

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

Turtų Raštininkas — J. Bindokas,
218 E. 5th st. Dės Moines, Iowa. 

Iždo Globėjai — J. Čiapas,
123 E. D st, Dės Moines, lova. 
” ” — P. Ašmantą,

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

Columbia salėje, 409% E. Locust st* 

kiekvieną antrą nedėldienį mėnesio.

Tėraykit! Bet šio mėnesio susirin
kimas bus 28 kovo, 9 vai. ryte. Bi
tinai visi atsilankykit

J. Bindokas.

Darbininkai, Skaitykit 
” VAII) YLĄ!”

"Vaidylos” leidėjas 
matydamas darbi
ninkus mažai dir
bant, sumažino sa
vo laikraščio "Vai
dylos” kainą. Kas 
prisius 25 c. gaus 
laikraštį "Vaidylą” 
per visus metus.

"Vaidyla” yra 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: (14)

”VAIDYLA,”
1334 S. 48th avė., Cicero, I1L

Nesiųskit markėmis, bet įdėkite 
25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs
kite. ši kaina ilgai nebus, skubinkite.

PALAIMINTOS LIETUVOS 

DRAUGYSTĖ,

Chicago, I1L

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

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

906 W. 20th PI. Chicago, HL 
Nutarimų Rast — Ant Tamkevičia* 

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

5507 W. 25th PI. Cicero, HL 
Iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth avė. Chicago, 
Organo užžiur. — A. Selemonavič,

1956 Canalport avė., Chicago, HL 
Susirinkimai būna kiekvieno mėn^ 

šio antrą nedėldienį, 1-mą vaL po 
pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, 1MB 
So. Union avė, Chicago, I1L

Ar tavo britva atšipus?
IŠTEPUS DIRŽĄ 

KEENKUT RAZOR SHARPENING 
PUSTU.

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

J. F. BERGEN, MFG.
83 Perry Ava Boa 12, Maspeth, 

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

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
Chicago, I1L

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

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinslraa 
923 W. 33rd pi, Chicago. ifi. 

Prot Rast ir organo užžiurėtojas —■ 
Petras Keniutis,

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

3327 Auburn avė, Chicago, HL 
Kasierius — Kaz. Šilas,

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

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:8® 
valandą vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st Mati
nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spn- 
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

FARMOS! FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

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

J. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mich.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No* 1

Town of Lake, Chicago, HL

Valdyba:
Pirm. — B. Mozeika, 

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

2459 W. 46th pi, Chicago, HL 
Org. Užžiur, Prot rast K. A. čiapaat

2446 W. 46th pL, Chicago, HL 
Finansų Rašt. — J. Laucevičia,

4637 S. Wood st, Chicago, DL 
Kasierius — K. K. Stryneckis,

4612 S. Ashland ava, Chicago, 
Susirinkimai būna kas trečią no- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 taL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538 4B 
So. Marshfield avė, Chicago, HL

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, daug upių ir eže-' 
rų. per tai ir tani us lietai lyja pu- 
vasaryj. Kas svarbiausia, pirkdai-'n; 
ūkę iš pirmų ran ų taigi tiesi'1" ntu 
’:ompani:os, nerei! alauji apmokėt jo 
’-iems perkupėiams-agentamAš | 
!arnauju toj kompanijoj ir su mjsi i 
automobi’i'im a:>vcž5osiu po vis: Ali , 
chigano valstiją ir tamsta pirksi sau 
ūkę ten kur patiks, nes turime iš ko 
išsirinkt. ?4es parduodam ukes ant ; 
lengvų išmokėjimu. Atsišaukite pas 

BEN DIOKAS, (i5)
Lake Co.. Irons. .Mich.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Na 1

Town of Lake, Chicago, HL

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No*l 
ant Town of Lake, Chicago, DL ■■- 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pina* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio salėje, kampas 46 te 
Paulina sts.

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržynskis 

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

4547 So. Marshfield avė, Chicago* 
Prot rašt — K. A. Čiapas,

2446 W. 46th place. Chicago, DL 
-Turtų rašt — A. J. Kareiva,

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

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

4612 So. Ashland avė, Chicago* DL

LIETUVIŲ DRAUGUOS 
KURIOS TURI

LIETUVIU PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

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

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

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

Indiana Harbor, Ind. 

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

Fina <■; rašt. — St. Simonas,
220? 137th st, Ind. Harbor, Indi 

Maršalka — .Motiejus Drungilas,
■’604 Deodar st, Ind. Harbor, Ind. 

S'jsirinkimai atsibuna nedėliotai* 
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą vn- 

ią no pietų, Antano Mikolacz sve
tainėj, 2112 137th str, Indiana Har
bor, Ind.

Lietuvių Pašelpinė DraugystėK-T f?T5’r’ i--*
LAISVĖ, EASTON, PA.

Susirinkimai bona kas pirmą pdt- 
nyčią kiekvieno mėnesio r.uo 7:30 va
kare. Anglų Socijalistų ruime, 48t

‘ VALDYBA.
' Prezidentas — O. Velioniute,

1120 Packson st, Easton .Pa. 
i Vice-Prez. — A. Meškauskas, 
j 34 So. Locust str, Easton, Pa.
. Prot. raštininkas ir organo užžiurė

tojas —• J. Ratinis, 1113 Ferry at, 
i Fin. raštininkas — J. Pocius,

1218 Chidsey st, Easton, Pa.
‘ Kasierius — J. M. Jankauskas,

320 So. llth str, Easton, Pa.

apic
tankiai vai- 

Manoma, 
anadą; bet 
kur norsA- 

Jeigu kas apie jį kur nors 
malonėkite kuogreičiausia 

iiau pažymėtu nuskriaus-

menkoje 
sužinotą, 
pranešti žei 
tų adresu: (14)

Camdeno Liet. Kliubo Komit,
Chicago, III. 883 Ferry Avc, Camden, N. J.

i

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas X. Gujfis,
1840 S. Halsted st, Chicago, III. 

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

Susinę?. Sekr. 1) M. M. Rice-Hcrmsi' 
140 E. 19th str, New York, N.Y 

ų Sekr. 2) J. Neviackas.
183 Roebling St, Broųklyn, N.Y 

Finansų Sekr. I) T. L. Dundulis,
P. O. Box 511, Westville, EI.

$



e K (I W I V l

Į ”Drauge,” susimilkite 
manęs griešninko ir 
(Pakilęs eina).

Kunigas. Galvijas! 
nežinai, kad reikia dvasiš
kai asabai ranką pabučiuo
ti? Margeris.

ant 
t. t.

Ar

OAKURAS F. MATULAITISpavardę KAS NORITE TURĖTI 
BRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
nuslinko, tai 
ėiausiai pas 
man žinomų 
slinkimų ir 
į labai trumpų laikų, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst 

centu.

L. J. PAULAUSKAS
(barzdaskutys)

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

L’r. 8. J. WERNICK
METI VIAKAS D-RAS

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

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

Telefonas

259 Hannovsr st, Boston, Mass

reikia pilną savo 
pasirašyti.

S. P. šonui.— Juk nevel
tui tasai laikraštis lietuvių 
pramintas ”Vien. Liežuv- 
ninkų;” jame vien liežuvin
gi pletkai ir rašomi. Atsa
kymas tiems užsipuldinėto- 
jams musų 
mažai butų 
per tai nededame.

Veselninkui, Kunigo bro
liui. Laikraščių agentui. Do
bilui. Jono vaikui, Pov. Za- 
inkui, V. Gelgotai.— Dėlei 
stokos vietos žinios susivėli
no, dabar jau pasenę daly

, kai, tai nebesunaudosime.

atsišaukite 
mane, o aš 
gyduolių 
nuplikusius

Studijuoja New lįerko F iinikose 
Už kiek laiko grįžš į Bostcją. Va 
karais tarp 7 ir 9 vai. priima ligvuius 
- numeriu «

BROOKLYN, N. Y.
229 Bedford Avė.

Užl&ik, genautų

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimų.

362 2nd s!., Se. Bcstcn,

pokuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampų už 

(16)2

bet nieko

i

I

ių t k 
kalau- 
lietuvį
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■» PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso
kias ligas gydo.
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Tautininko

Tautininkas.
prie langelio).
vo, tėvo, sunaus. ir dvasios 
šventos. Amen. Tegul bus 
pagarbintas Jėzus Kristus...

Kunigas. Ant amžių am
žinųjų. Amen.

Tautininkas. Tėveli dva
siškas, jau keturi mėnesiai, 
kaip nebuvau išpažinties. 
Pakurą išpildžiau. šven
čiausi priėmiau.

Kunigas. Tai nuo tada. , 
kaip įvyko musų visuotinas 
seimas Chicagoje, tu dar ne
buvai spavednės? ,

Taut. Tėveli dvasiškas. ; 
nebuvau.

Kunigas. A-a-a tu gyvu-*, 
ly. tu. Spavednės nėjai, o 
tik rašiai (peržvalgose) 
prieš musų seimą, "Draugą” 
ir kunigus!

Taut. Tėveli dvasiškas, 
tai ne mano kaičia, bet Šliu
po. Jis atsiuntė į musų 
Brooklyn’ą šėtoną, kuris 
mane apsėdo ir iš tikrojo 
kelio išvedė.

Kunigas. 0 kodėl neatė
jai pas mane? Bučiau pa
šventinęs visą Grand strytą 
ir šėtonas butų nei artyn 
nepriėjęs prie redakcijos.

Taut. Tėveli dvasiškas, 
neturėjau laiko. Buvau la
bai įpykęs ant socialistų ir 
rašiau apie juos kelių sieks
nių įžanginį straipsnį.

kunigas. Meluoji! Jeigu 
butum rašęs straipsnį prieš 
socijalistus, tai pikta dvasia 
butų neturėjus macies nei 
artyn prie tavęs prieiti.

Taut. Tėveli dvasiškas, 
kaip mane gyvą matai, ra
šiau. Bet tam pačiam strai- 
psnij uždrožiau ir kuni
gams. kam jie. klausykis, at
simetė nuo tautininkų ir 
sušaukė chicaginį seimą.

Kunigas. Mulki! Jeigu 
nenustosi rašęs prieš kuni
gus, tai ne vienas, bet devy- 
niosdešimtys velnių tave ap
sės.

Taut. Tėveli dvasiškas, 
nustosiu, nustosiu, tik iš
krapštyk iš manęs tą velnią, 
kurį Šliupas į mane įkišo.

Kunigas. Žioply! Aš ne
galiu to velnio iš tavęs iš- 
krapštvt, bet aš duosiu tau 
komuniją, kurią suvalgysi 
ir kuri išgins iš tavęs velnią, 
kur pipirai auga.

Taut. Labai žemai dė- 
kavoju, dvasiškas tėveli.

Kunigas. Aš nenoriu že
mų ir augštų padėkų, bet no
riu, kad išpildytum pakutą, 
kurią čia tau užduosiu.

Taut. Tėveli dvasiškas, 
išpildysiu iš visos dūšios, iš 
visų mislių ir iš visų šylu.

Kunigas. Gerai vaikeli. 
Parašyk tuziną straipsnių 
už kunigus, ”Draugą” ir 
chicaginį seimą. Parašyk 
penkis tūkstančius šmeiži
mų prieš socijalistus ir su- 
mislyk kokią gerą prieš so
cijalistus provokaciją, kuri 
atneštų bažnyčiai naudą. 
Ateik rytoj į pobažnytinę 
svetainę bei mano skiepą ir 
pasakyk karštą prakalbą 
prieš socialistus ir bedievius 
tautininkus; išgirk kunigus 
ir chicaginį seimą. Dabar 
klaupkis, muškis į krutinę 
ir gailėkis už griekus, ypač 
už rašymą prieškuniginių 
straipsnių.

Tautininkas. (Atsiklau
pęs ir mušdamasis krūti
nėn). Viešpatie, kunigai ir

išpažintis.
(Stodamas 

Vardan Die_

O. Vireliunas.— Jūsų pa
aiškinimo ir dagi tokioje ne
rimtoje formoje parašyto, 
netalpinsime. "Keleivio” 
pastabų rašytojas, Balamu- 
tas. jokių blogų norų, 
kurstyti,— kaip jus 
te,— tarpe 'Viesulo’ 
neužsitikėjimą.' 
netik nė vieno ” 
rių nepažįsta, bet nėra 
girdėjęs apie "Viesulo” 
kimą.
bai jisai ėmė iš "Kovos” Xo. 
13 p. Gludi-Liudi korespon
dencijos. kur pasakyta, kad 
"Viesulo” aktorės streikavo 
ir nėjo lošti Senmergės ro
lę. Taigi jei yra kas netei
singo p. Gludi-Liudi kores
pondencijoj, tai atitaisykite 
tą korespondenciją tame pa
čiame laikrašty," 
tilpo. Mums 
paaiškinime Jų: 
džiuojatės, 
aiškinate.

Pastabų 
pastaboms 
laikraščių 
pastebėti ' 
ir jas kelti i aikštę, 
turėtumėte žinoti, kad 
pastaba buvo satyros 
moję, o prieš juokus prote 
tuoti ir išvadinti rašytoju 
"proto elgetomis" ir "vyčių 
generolais” — yra daugiau 
negu juokinga.

J. Andrulioniui.— Klau
siat. ar geriau butų sustab
džius žmonių dauginimąsi, 
ar pinigus panaikinus. Xė 
vieną, nė kitą padarius ne
būtų 
parodo, kad kur tik 
čiau apgyventa, tenai 
miau stovi kultūra ir 
kiau žmonėms gyventi, 
gi sustabdžius žmonių dau
ginimąsi vargiai galėtume 
pataisyti gyvenimą. Panai
kinus gi pinigus butų labai 
sunku žmonėms mainyties 
savo produktais. Kad gy
venti darbininkams sunku, 
tai ne pinigai čia kalti, bet 
draugijos surėdymas, kuris 
leidžia keliems žmonėms lai
kyti savo rankose visus 
gamtos turtų šaltinius ir 
darbo Įrankius, kaipo savo 
savastį. Todėl socijalistai 
ir reikalauja geresnės tvar
kos, tokios tvarkos, kad nie-; 
kas negalėtų žmogaus iš-i 
naudoti savo ypatiškai nau
dai. Tuomet galės būt ir 
pinigai, ir nebus alkanų 
žmonių, nes tokie rokfele- 
riai negalės susidėti iš sve
timo prakaito milijonų.

Lankos Dobilėliui.— Jūsų 
korespondencija sukeltų 

I tarp ”Diego” narių daug 
triukšmo. Po tokiomis ko
respondencijomis visuomet

”su- 
sako- 
narių 

neturi. Jis
Viesulo” na- 

nė 
vei- 

Medegą savo pasta-

, kuriame ji 
prisiųstame 
tik pravar- 

nepa-

rašytojai 
; medegą 
žinių 
visuomenės

savo 
ima iš 

jų pareiga 
ydas 
Bėro

geriau. Gyvenimas: 
šalis rė

žė-i 
sun- 
Tai-

skaitytojams
suprantamas,

25,000 Ka^!i«su
Užlaikau gramafonus su lietuvis 

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš 
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata 
togo, tai prisiųsk u- Sc. partinę stsm 
pa. o apturėsi didelį ir puikų katalo
gą. kur atne ras: v šokių geriausių 
Armonikų, Skripkų, Tr:ubų ir daugy
bė kitok-ų Muzisališkų Instrumentų 
Istoriškų ir maldų knygų, ko 
randasi lietuviškoj kalboj. Re 
kitę visokio tavoro pas tikrą 
o gausite teisingus tavorus. 
kitę toki adresą.

Gražių popierų gromatnms 

no mis, su drukuotais aplink 
tais, tuzinas 25c., penki 
1 doleri.

W. S. WaideHs
112 GRAND ST.. BROOKLYN. N. f

rašyti 
puikiausiais apskaitymais ir cai 

:k konver 
tuzinai

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

KĘST KENDŽIŲ
■> ji niekad nepamirš jus, nes E 
kendžių gardumas priverčia 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir į 
risada Lowneys Crest Kendžių.t! 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
■■ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
renerališkas agentas Bostonui

226 Broadway.

r Nori
gauti DYKA I d vi geras štuka* 
ir Didelį KataUogą visokių ma
giška štukų ir kitokia visokių 
dalykų, kurių ta labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už
6 centas stempų dėl uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štukas tau nosių* 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGINAS)
3261 S. HalstedSt. Chicago, III.

Q Dovanai męs duodam su kiekvienu Laikrodžiu 
ir automatišką 7 šūviais revolverį.

UNION

n'ARRANTED

TtffET

Vien tik nuo mus galit pirkt geriausius 14 k. paauksuotus laikrodėlius, 
Gvarantuotus ar.t 20 metų. Ant pareikalavimo mes galime pasiųst kiek
vienam dailų Laikrodėlį, su trims antvožėliais, vidutinio didumo, vyriškų 
ar moterišką, su gražiais geležinkelio styliaus pamarginimais, už ku
riuos kitos firmos reikalautų mažiausiai $30.00, musų nužeminta kaina 
už tokį laikrodėli tik $6.50. ir sale to Jus gausit tas 25 vartotinas dova
nas visaiDYKAI. jeigu prisiųsit savo užsakymų tuojaus. Dovanos šios: 
gražus lenciūgėlis, kabukas. žiedas, branzletas, sagutė, puodukas, knyp- 
kiai. kalnierių knypkiai. zerkoias, šukos, fontaninė plunksna, peilis, švil
pukas, ventrilieponas, britva, pustas, budė, puodukas, šepetukas, laikro
džiui dėžutė ir Gvarantuotas Automatiškas 7 šūvių Revolveris, atidaro
mas, padarytas iš geriausio plieno.

Iškirpk šita kuponą ir prisiųsk kartu su savo teisingu adresu ir 25c. 
deposito ir nurodyk kokį nori, vyriškų ar moterišką laikrodėlį ir mi
nėtą laikrodėlį mes Jums prisiųsim kartu su 25 dovanoms Dykai. Aptu
rėję ir apžiūrėję, kad tas Laikrodis tiek vertas, o dovanos taipgi tokios 
kaip mes garsinant ir geros rųšies, tada Jus damokėsit likusius $6.25 už 
gražų Laikrodėlį ir persiuntimą. Kitaip Jums nereikia mokėt nė cento 
ir mes grąžinsime Jums depozitą. Atminkit! Visados geriau mokėt 
keliatų centų brangiau ir turėt gerų Laikrodį ir dovanas. (Iš Kanados 
pinigai turi būt prisiųsti su užsakymu). Adresas: (14)
UNION SUPPLY CO., (Dep. A520). ST. LOUIS. MO.

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS: P|{hiio
Taipgi parduodam tavorus vardais kitiems nllUUd 
koslumieriškietns kriaučiams arba ši iip ypatoms, kurie 

mane galit 
valstiją ir

pareikalauja. Visokį tavera perkant pas 
aut pigiau A'važinėju po Mass. ir Coan 

ant pareikalavimo pribun . visur.

P. ŠIMKONIS, 
115 Maple Street, Holyoke,

Graži Dovana
DĖL LABO VISUOMENES 

nauja 
daryti ap- 
išsigydyti. 
’ parodo, 

:aip n>io visokiiį nelaimiu bei Ilgu apsi-

O

LŽj OOCTOP
5oc Yog

fooc ,-os- 
■i PecTOf?

KNYGOJE “DAKTARAS
vyrus, taip ir moteris, kas būtinai 

reika ! ^ga ž neti. vitiems. kaip jauniems, taip ir 
seniems. *enot • ms ir nežeuo*-ems.

KIEK'VjENAS S K YRI t S šitos knygos yra la- 
žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai 

n-u imga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir • --n* i“ g:-, i gyventi.

ŠITA KNYGA “DAKTARA S“ aprašo visokiu 
Lgų vardus. kaiojcs prasideda, kaip apsireiškial 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 

sigydytL
TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyru pa- 
aptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa 
aug.
ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS** dikčiai aprašo, 
.dergiant daug paslapčių apie geriausius sma

gumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip ...........

KN YGA “DAKTARAS” yra paveikslais ilius- 
trauota. parodo ir giliausias kūno dalis, išaiški
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems.

taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą kny£* 
patirsi, ko čia negalima parašyti.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijam* 
skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romatizmc- 
odos, vidurių, nusilpnėjimo, brochitis irlimpan 
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus L 
kitas visokias l'gas, sėklos nubegimo ir t. t. f

JEI SERGI, tai pirmiau re kaip manai v artėt 
kokias ners iiekarstas ar kreitis prie gydytoje 
reikia būtinai perskaityti knygą “DAKTARAS' 
Daug žmonių išgijo nuo rodos^’DAKTA RO’’.

YPATINGA I serganti, nusilpėję, sukliurę, p* 
sigadinę per jaunystės klaidas ir varginami visc 
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užsenė 
jusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą re

—TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuomenės 
duota, tai kiekvienas apturės ją DOVANAI, kr 
ris tik atsių 10 c. stampomis prisiuntimuL

REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant i 
tą apgarsinimą ir adresuok teip:

Sveikata Brangiausi Žmogaus Turtas.

The Philadelphia Medical Ciinic
1117 Vv’alnut St. Philadelphia, Pa.

FARMOS, Geriausios FARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su 

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

smėlžemiu 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 geriausių transportacijų vandeniu laivais ir geležinkeliais; 
turime turgus javu, 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, 
Mich., aš turiu geriausių žemių su moliu, juodžemiu ir maišytų žemių 
geriausio gatunko, kokių gali rasti Amerikoj apgyventame gražiausiame 
krašte. Nusipirkęs nuo manęs farmų pats ir tavo šeimyna džiaugsitės 
ir tapsi tuoj turtingu farmerių. Norintieji pirkti gerų farmų. rašykite, 
tuoj gausite žemlapį (mapą) Lietuvių Kolonijos ir Farmų Katalagų.

Adresas: (26)

ANTON KIEDIS,
Peoples Statė Bank BIdg., Scottville, Michigan.

Karė - kainos sumuštos - Karė” Viskas už $5.95

MUSŲ NUOSTUOLIS, TAI MŪSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NERS* 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMĘS, JEIGU JIE PATIK4- 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų dovanoms sup* 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laikų mes duos- 
me šitų dailiai išrašytų auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, in 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi priets. 
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė H* 
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotų revolverį — DYKAI. PILNA 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALU 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitų apgarsinimų ir sav. 
adresų, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymu 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk 
dien, o sutaupysi pinigu. (17)

EXCELSIOR WATCH CO.
DEPT. <»0. CHICAGO, ILL

Jau nuo keliolikos metu Brc-okJyne-Nev York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO j. DAUNOROS, kurios t.k&iu yraapsaugoti savo vientaučius 
nuo visokiu apgaviku ir gydyti juos tik rai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokią ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijaašku gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir laba; pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas ................
Gyvasties Balsamas............
Nervtį Stiprintojas............ 50
Vaisias nuo viduriu _____ 50<
Nuo kosulio......................... 2.
Nuo gerklės skaudėjimo 2 
Skilvi nės proškos..................
Pisrulkos dėl kepenų..........
Nuo galvos skaudėjimo ... 
N uo kojų nuospaudą ____1<
Nuo dan’iį šėlimo................
Nuo peršalimo ....................
Plaukų stiprintojas...........2i
Linimentas arba Espelleris 
Anatharynas plovimui........
Nuo kirmėlių..........................

j Dei išvarymo soliterio.......... $3.00
į I>“1 ly’iškiį ligų.........50c. ir Žl.OC
j Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
I Nuo kojų prakaitavimo
Gydanti mostis.............
Antisepti: kas muilas .
Antiseptiška mostis ..
Nuo dusulio.................
Proškos dėl dantų ...
Nuo kosulio dei vaikų
Kasteri ja dėl vaikų ... ,10c. ir 25c
Nuo viduriavimo.........................25c
Kraujo Stiprintojas..................... 50c
Gumbo Lašai...............50c ir $1.00
Nuo plaukų žilinto.
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devvnerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydručios žoles, šakaįs ir 1.1., kokios 

tik yra žinomos ir žinouią vartojamos.
Reikalaukite prisiantinio Katalogo su anūju gyduolių aprašymais.

Kreipiaatiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžinišku* ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į LIETUViŠKA APTIEKA

VINCAS J. DAUNORA
APT1EKORIVS

229 Bedford Avė. Brooklyn. N. Y.



Baisi
Dardaneiiuose.

Laikraščiuose buvo jau 
rašyta, kad 18 kovo suvie
nytas francuzų ir anglų lai
vynas norėjo urmu prasi
laužti per Dardanelių siau
rumą. Bet smulkmenų to 
baisaus žygio iki šiol da ne
buvo. Dabar Associated 
Press’o korespondentas, ku
ris laike to mūšio buvo tur
kų pusėj, paduoda ir smulk
menas.

Francuzų šarvuotis „Bou- 
vet” paskandintas; anglų 
vienas šarvuotis paskandin
tas, kitas užvarytas ant 
kranto ir sudaužytas į šipu
lius; kiti trįs sąjungininkų 
laivai taip sugadinti, kad 
turėjo pasitraukti iš mūšio 
— tai pavyzdis, su kokiu at
kaklumu sąjungininkų lai
vynas bandė 18 kovo prasi
laužti per Dardanelių siau
rumą, sako Associated Pres
s’o korespondentas. Iš ki
tos gi pusės turkų fortai ne
daug tenukentėjo ir jų ga- 
rizonų nuostoliai buvo visai 
nežymus.

Mušys tvėrė beveik 7 va
landas ir visą tą laiką buvo 
baisi kanonada. Laivynas 
šaudė su neišpasakytu nar
sumu.

Turkai laikėsi savo pozi
cijose stebėtinai; laivyno šo
kiniai sprogdami aplinkui 
įkartais visiškai . užpildavo 
h'uos žemėmis ir laužu.

Visų pirmiausia pasirodė 
į4 francuzų ir 5 anglų šar
vuočiai, ir apie pusę po 11 
vai. ryto pradėjo šaudyt Į 
Šanek Kalėsi miestą. Tru
puti vėliau atplaukė da 5 
anglų šarvuočiai; bombar
davimas pasidarė stebėti
nai vaizdingas ir neišpasa
kytai baisus. Koresponden
tas buvo pasislėpęs Šimenli- 
ko forte, bet sprogstančios 
granatos tuojaus jį iš tenai 
išbaidė ir jis išsinešė už 
sto ant augšto kalno; 
laivyno granatos krito 
ir ant to kalno.

Iš pradžios laivyno 
nuolės šaudė labai tikslin
gai. Korespondentas savo 
akimis matęs, kaip šovinys 
pataikė Į Kale Sultanie for
to bokštą ir suardė 
Šanak Kalėsi mieste 
no šoviniai sudaužė 
ką namų Į skivvtus.

Laivai šaudė taip tankiai, 
kaip tik galima spėti ka
nuoles užtaisyt. Kartais 
toji kanonada susilieda
vo į vieną ištisą baubimą. 
Tokiuose atsitikimuose pa
sidarydavo toks baisus uži
mąs. kad rodėsi, iog visa3 
dangus griūva žemyn ir 
žmogus lieka taip sutriuš
kintas, taip sudrebintas, 
kad kartais paliauja veikę 
jausmai.

Pabėgę iš fortų korės- „Suffren” ir „Gaulois,” 
pondentai apie pusę po 12 
vai. pasiekė minėtąjį kalną 
už miesto. Nuo čia aiškiai 
galima buvo matyt, kaip an
glų laivai sukoncentravo sa
vo ugnį ant fortų. Kartais 
durnai buvo taip tiršti, kad 
žemė po jais visiškai išny
ko iš akių, o bombarduoja
mas fortas rodėsi užlietas 
ugnimi. Bet kada durnai 
išsisklaidė, turkų fortas sto
vėjo čielas.

Turkai šaudė labai tan
kiai ir taip tikslingai, kad 
laivyno ugnis galų-gale pra
dėjo silpnėti. Mieste Šanak 
Kalėsi, kuris stovi už Hami- 
die ir Šimenliko fortų, lai
vyno ugnis išskina plačiau
sias gatves. Laivų kanuoles 
turi tokią baisią pajiegą, 
kad jų bombos skina na
mus kaip žolę. Didžiausį 
įtempimą mušys pasiekė a- 
pie 3.15 vai. po pietų. Tuo
met staiga patėmyta, kad 
francuzų šarvuotis „Bou- 
vet” plaukioja pasinėręs 
pirmagaliu giliai į vande
nį. Paskui jis pradėjo 
plaukti prie kranto, bet

mie- 
bet 
net

ka

mūrą, 
laivy- 

kelioli-

Ijo viršus tuojaus pasinė
rė po vandeniu ir veik tik 
bokštai tebuvo matyt. Pas
kui ir jo bokštai pradėjo 
leistis žemyn ir tuojaus iš
nyko. Ant kranto galima 
buvo suprasti, kad jis patai
kė ant minos. Kiti laivai 
puolėsi gelbėt jo žtnones, bet 
vos tik kelis spėjo išgelbėt.

Kelioms minutoms pras
linkus turkų šūvis kirto an
glų laivą, kurio vardą nega
lima buvo įžiūrėti. Kada 
durnai po ekspliozijos išsi
sklaidė, galima buvo matyt, 

j kad priešakinis laivo stie
bas nukirstas ir kabo palin
kęs. Tas pats šovinys ma
tomai sugadino ir laivo ma
šineriją, nes laivas su dide
liu vargu traukėsi atviron 
jūron. Vos tik tas praėjo, 
kaip sunkus smūgis patiko 
kitą laivą. Šovinys kirto 
stačiai Į laivo viršų. Šitas 
taipgi turėjo pasitraukti 
karštai turkų bombarduoja
mas.

Bet didžiausia tragedija 
prasidėjo 4:30 vai. po pietų, 
kada vienas anglų šarvuo
tis likos taip sugadintas, 
jog turėjo skubinties prie 
arčiausio kranto, kur iš 
Dardano fortų jį lengvai 
galėjo pasiekti turkų ka
nuoles. Sąjungininkų lai
vai gynė pažeistąjį savo 
draugą-laivą ištisą valandą, 
bet pradėjus temti jie buvo 
priversti pasitraukti, palik
dami sužeistą laivą vieną. 
Tuomet turkai atkreipė į jį 
visas savo kanuoles, bet kuo
met šita žinia buvo rašoma, 
anglų laivas vis dar laikėsi. 
Korespondentas matė, kaip 
į 10 minutų laiko ant to lai
vo krito 8 turkų bombos. 
Tečiaus laivas šaudė vis at
gal.

Sąjungininkų laivynas pa
liovė šaudęs saulei nusilei
dus. Į turkų pozicijas jis 
oaleido apie 2,000 šovinių. 
ŠĮ syki laivynas buvo taip 
prisiartinęs, kad turkų for
tų kanuoles galėjo siekti lai- j 
vus. Pirma jis bombarduo
davo fortus vis iš tokio at- ■ 
stumo, kad turkų kanuoles: 
negalėjo jį pasiekti.

Kuomet šita žinia rašoma 
(18 kovo), turkų tvirtovė 
Kilid Bar dega dviejose vie
tose, sako korespondentas. ■ 
Kitoj Dardanelių pusėj de
ga Šanak Kalėsi.

Ant rytojaus, 19 kovo, pa- 
! sirodė, jog sąjungininkų 
•mostoliai daug didesni, ne-1 
tu ta pačią diena buvo ma- ...... — — -r----------v—------

Be francuzu šarvuo- tik tiek, kad teismas elgtųsi 
čio „Bouvet,” apie kurio žu-teisingai. Jeigu bile žmo- 
vima buvo jau minėta augs- gus yra neteisingai teisia- 

' I mas. mes visada esame prie
šingi. Kito jokio sanrvšio 
su tuo visu atsitikimu soci- 
jalistai nebe®

Lai socijalistų priešai ko
voja prieš jų idėją, bet lai 
nevartoja Įmonių, kokių 
griebiasi tik Rusijos juoda
šimčiai. Lai jie nekiša į šią 
visą procedūrą Antonovo, 
kuris yra dirbęs netik pir-

Lietuviai ar airiai.? Skaitytojų pastabos, EĮ*®
So. Bostone yra susitve

ręs jaunų lietuvių kliubas, 
kuris angliškai vadinasi Li- 
ithuanian Young Men’s 
Club. Šiomis dienomis bu
vo šito kliubo valdybos rin
kimai ir nauja valdyba pa
skelbta dienraštyje ”Globe.„ 

' Štai kokių tenai randam 
vardų ir pavardžių:

Joseph Duserick, pirm., 
John Culpin, vice-pirm. 
John F. Pass, fin. sekr. 
Stepen Nevick, ižd. 
John J. Hayes, marš. 
Stephen Shea, direk.
Frank A. Revnolds, direk. 
Tautininkai dažnai užme-

; tinėja, socijalistams, kad 
•tie maino savo pavardes ir 
išsižada lietuviškumo. Jei
gu socijalistai taip ir dary
tų, tai negalima butų stebė
tis, nes jie pripažįsta darvi
nizmą — taikymąsi prie ap
linkybių. Antras dalykas— 

' socijalistai kosmopolitizmo 
; šalininkai. Bet būdami ir 
, kosmopolitais, ir darviniz- 
mo šalininkais, vis dėlto so- 

,cijalistai netiek savo pavar- 
; džių iškraipo, kiek musų 
tautininkai ir kiti, kurie mė
gsta daryti socijalistams to
kius priekaištus. Tik pa
žiūrėkime ant savo „tautiš
kų” saliunų iškabų. Tuo- 

; jaus pamatysim, kad musų 
j tautininkas slepia savo lie- 
Įtuviškumą. Jo pavardė vi
suomet iškraipyta; jeigu ne- 

' visiškai permainyta, tai 
nors lietuviška galiūnė nu
kirpta, o prikergta svetim- 
, tautiška. Daroma taip, kad 
! išrodytų „amerikoniškai.”

Tą parodo ir augščiau pa- 
; duotos pavardės. Skaitai 
žmogus anglų laikraštyje ir 

i negali suprasti, kaip čia yra. 
i Pasakyta, kad kliubas lie- 
i tuvių, o kliubo valdyboje ne- 
imaty’t ne vienos lietuviškos 
.pavardės — beveik visi ai- 
: riai.

Kaip pasiklosi, taip ir išsi- 
miegosi. Bet kada keturi 
burdingieriai miega ant 
vienos lovos, du dieną ir du 
naktį — tai kada gi, po 
šimts pypkių, pakloti lovą?

Kas baisiausia: armija 
nuo kojų iki galvos apsigin
klavusi, ar beginklė bedar

bių armija?
—

Protesetoniška Amerika 
kas sykis vis tampa katali- 
kiškesnė. Jau keli mėne
siai, kaip tęsiasi darbininkų 
tarpe pasninkas.

Kada gi tas socijalizmas 
ateis.... Visai ne ateis, o 
mes turime prie jo prieiti. 
Judinkitės gi galų-gale iš 

i vietos.

Kodėl taip mažai duonos 
>pas darbininką ant stalo? 
į Nes stuboje per daug šven- 
įtujų gyvena ant sienos, ku
rie juk taipgi turi maitin- 
ties.

Balamutas

In “Keleivio” 
Skaitytojus.

{

Kalakutas.

ANTONOVO-MONTVIDO 
ŽODIS.

(Pabaiga nuo 2-ro pusi.), 
kiu, kad kaltininkais pasiro
dys tikinti žmonės arba •z o
gerai organizuota (gal ir 
nelietuviška) juodrankių 
draugija. Tokie dalykai ne
toli visada išeina Į aikštę. 
Bernardo Montvido ir Kiau- 
lėno apkaltinimas ar išteisi
nimas turi apeit socijalistus

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

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

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

Su pagarab,
”Kel.„ Admin.

; < >4
<‘.V :

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

važiuojantiems 
visuomet 

Gvarantuotas

i

O RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 Harrison avė. Boston.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Ka—do»

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobuli n šiaušia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža ®t- 
lygrinimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeitfu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
▲merlcan School of Laainates

čiau‘ paskendo da anglų! mastines visada esame prie- 
šarvuotis ’Trresistible.” 
Laivas, kuris išvakaro pri- 
nlaukė prie kranto, ligi ry
to buvo turkų jau sudaužy
tas ir taipgi nuskendęs. Ša
lia to. kaip dabar paaiškėjo, 
du francuzų šarvuočiai,

bu-

!
j

vo labai sugadinti.
Vėliaus išsiaiškino, kad ____ ..

sudaužytas iš Dardano for- • meiviams, bet kuri prisima- 
tu anglų šarvuotis buvo sinti tykojo ir atgaleiviai. 
’’Ocean.” f * 
laivai, tų tarpe drednautas 
”Queen Elizabeth” ir skrai
duolis ”Inflexible,” buvo la
bai sugadinti.

Taigi šitas bandymas pra
silaužti urmu per Dardane
lius pasibaigė didžiausiu ne- 

i pasisekimu sąjungininkams, 
o didžiausia pergale tur
kams. Tris didžiausius prie- 

! šo laivus turkai paskandino, 
o tris tokius pat ir kelis ma- 

I žesnius sugadino. Nebūtų 
tai dideli nuostoliai, jeigu 
sąjungininkai butų per Dar- 

. danelius prasilaužę; bet ka- 
■ da tuo žygiu nieko neatsiek- 
ta, tai tie nuostoliai yra la
bai sunkus.

OdlVU.UllO UUVU ollili UjIYVJv 11 dv^CllVl V 1<11j 

Beto tris anglų; tik negalėjo, ir už tai dabar 
’ ’ 1 ■ ’ socijalistams daro priekaiš

tus. Nesigiriant turiu pa- 
1 sakyti, kad mano straipsniai 
buvo pageidaujami bile lai
krašti j. Neatmetė nevieno- 
nė „Lietuva,” nė ”Vienybė 
Lietuvninkų,” nė kiti net 
tuose laikuose, kada ant ma
nęs buvo daromi tokie ar ki
tokie užsipuldinėjimai. An
tonovas visada tik tiems bu
vo negeras, kur jis nerašė. 
Jis butų buvęs skaitomas 
aniolu tų laikraščių, kurie 
jam stengiasi kenkti, jei jis 
butų dirbęs pas juos.

Mano gyvenimo istorija 
nepadarys juodos dėmės ant 
socijalistų, nors ir visas 
smulkmenas išdėstyt. Aš 
žinau veikėjų kitose srovėse, 
kuriais nemainyčiau praei
ties. Ypač juodi tie, ką da
bar kaltina pirmeivius atsi
tikime su kun. Žebriu.

A. Montvidas,
Medicinos studentas.

I

Žmogus, kurs dirbdamas 
sunkiai visą dieną negali 
kaip reikiant prasimaitint 
tuo užpelnu, — yra ”ver- 
gas,” nežiūrint kokią jis 
turėtų odos spalvą — juodą, 
baltą, ar raudoną.

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma

tėmės, gal jau kur nors j kitą mies
tą persikėliai?

O ne, da 
vis lia pat 
gyvenu, bet 
senia’ tam 
krašte lan
daus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

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

-abar jis ten įtaisė visokius paran- 
umus ir gražius kambarius nakvy- 
oms. Vasarą kambariai vėsus, o 

.lemą šilti. Todėl visiems gal. pa- 
art atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE 
SI Wythe avė.. Brooklyn, N. Y.

(21-5)

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:

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

Laka Ce.

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

(17) 
EKCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL.

Uetuviszkas D-ras M. Zisebnan
; ; Parmenter St 

Boston, Mass.
Visokias ligas gy 
dau pasek mingia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais į viršiį tik j'^ 
neikit 1 aptieks: 
mano uurye bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
S vakare. Telephone 1967—3 Richmoa 
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R. 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

Ei, Vyrai, Visi Pas

Y UDE IK OI 
užlaiko gerą Restauraciją, vi

sokios rųšies Alaus, Degtinės, 
Vyno ir Cigarų.

Pirmiausia ir parankiausia 
vieta lietuviams.

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

Jis

1741 W. 4Ztk Strett. CMop. m.

AkušerkaI Akušerka I1 į t
ir ; r

’ į Pabaigusi kursą VVomans Medical < Į 
College, Baltimore, Md.

’; Pasekmingai atlieka savo darbą š i 
■ ę -įa BĮJjtaąns tSdiEą ‘otuXpiut3 oud■; 
’ F sokias rodąs ir pagelbą įvairiose Į > 
* moterų ligose. š iI. Stropienė j|

> SO. BOSTON, MASS- į
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1915 Metams, jau atspauzdintas
Telpa daug gražių paveikslų, žingeidžių straips

nių ir eilių.
TI'HINYS:

n

| J. ANDRIUŠIS
Geriausia lie Ž 
tuvys *

Fotografistas i
Traukiu pa- * 

veikslus gra- $ 
i žiai ir pigiai * 

nežiūrint skir- S 
tumo oro. Ant $ 
kiekvieno tu- * 
žino paveikslų *

pr-.dedam I’OVANŲ vieną didelį. T 
Esant reikalui einam fotografuoti į * 
namus Paveikslai artistiški! £

J. ANDRIUŠIS
^453 Broadivay. So. Boston. Mass. J

s

Statistika:
Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji žemės drebėjimai —Že

mė ir jos gyventojai — Kiek lėšuoja karės.

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

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

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

nereikia) ir užadresuokit:
“Keleivis," 28 Broadway, So. Boston, Mass.

T

di- 
iš

T'eisingiausia 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, savininkai 
18 Brcsdway S Boston,

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

t »

» I

I
i

I

Didžiausia Sąkrova 
Rekordų.

Užganėdini mas Gvarantuotas.

DYKAI
Padaryk savo Namus Linksmus 
Prašyk kataliogų dykai šiandien. 

Reikalauk tuojaus

Ar narit turėt Lin <smu na, Juoku Ir Ošiku saro namuose?
SLPREME PBONOGRAFAS 

Yra Ideališkiausia Muzika šventadieniais
Labai gražus išvaizdoje ir kokybėj. Kaina pigi ir galima šaut ant lengvų 

išmokesčių.

so centų SAVAITĖJ!

SUPREME MUSIC CO. 196 East Houston st., (Dept. L3) NEW YORK, N. Y.

NAUDINGOS DOVANOS DUODAS VISAI Ą I
SU KIEKVIENU LAIKRODĖLIU JU I NAl

VVARRANTED
20 

YEARS

Idant pertikrint visus, kad tik nuo mus jus galit nupirkt už žemiausią dirbtuvės prekė ”14 Gold Filled,”
metų gvarantuotą laikrodėlį, ant pareikalavimo mes prisiųsim visiems puikiai papuoštą laikrodėlį, su 

lautų mažiausiai $25.00, bet mus specialė prekė yra $5.25 ir apart to, jei jus pasiųsit savo orderį tuoj, jus 
gausit 20 naudingų dovanų. Štai ką: puikią dėžutę laikrodėliui, gražią deviskėlę su laketuku, vardinį žiedą, 
moterišką branzalietą, moterišką laketuką su špilka, spilkutę, manketams guzikus, 4 kalnieriui guzikus, bar
zdaskučio puoduką, šepetuką, pypkę peilį, ir pištalietą, viską DYKAI.

Jei pasipelnyt iš mus pasiulijlmo, tad iškirpk šį apgarsinimą ir prisiųsk mums su savo adresu ir _ 25c. 
stampoms ant pasiuntimo, kad mes žinotume, kad jus ištikro norit pirkt, o mes pasiųsime jums laikrodėlį su 
tais daiktais, visai DYKAI. Kad gausi ir persitikrinsi, kad viskas taip 
kuogeriausios, tada jus užsimokėsit likusius $5.00 už laikrodėlį ir kelis 
Jei ne, jums nereiks mokėt nė cento ir mes sugrąžinsim rankpinigius.

PASARGA. Mes gaunam skundų, jog kada jie ordeliavo nuo kitų

20____ __ ________,_______ ..___ .. .______  r . ... -. . . - - .- . .
trimis viršeliais puikiai išdabintą, vidutnio dydžio, su pasaulyj geriausiais viduriais, už kurį kita firma reika-

yra, kaip mes sakom, ir dovanos yra 
centus už atvežimą dovanų DYKAL

d_____ ____ ..... . . firmų, jie negaudavo tavoro kaip
kad žadėta, todėl mes pranešam, jog mes nieko neturim su kitomis firmomis, _kurios garsinas laikrašty.
Mus kompanija yra Amerikoniška ir kiekvienam duoda tą, ką žada teisingai. Todėl pirkit laikrodėlį tiesiog 
nuo mus, o mes užtikrinam, kad tokio gero laikrodėlio ir tokių puikių dovanų negausit kitur. (Kanadiečiai 
turi iškalno visus pinigus prisiųst).Viską adresuokit šiaip:

American Jewlery Co. (Dept A 654) Saint LOuls, Mo,
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Iš kares lauko.
KARĖS NUOSTOLIAI 
VILNIAUS GUBER

NIJOJ.
Dailininkas A. Žmuidzi

navičius, aplankęs kaikurias 
Vilniaus gub. vietas, tokias 
suteikė žinias draugijai nu- 
kentėjusiems šelpti apie tų 
vietų karės nuostolius.

Darsūniškio apykaimijoj 
sodžiuose Užgirėlyje, Ošiš- 
kyje, Sekiunų, Kuodiškės, 
Andriunų, Margų, Keršių, 
Atmainos ir pačiam mieste
lyje išnešta kuone visas šie
nas, sukūrenta daug nekul
tų javų ir tvorų, išplėšta bi
čių, iškasta bulvių ir daržo
vių. Žmonės, stigdami pa
šarų, už niekus pardavinė
ja gyvulius ir arklius.

Birštono apygardoj la
biausia nukentėjo Biršto
nas, Klimai. Gojus. Kimbi- 
rauskai, Paprienė, Ivoriškis, 
Škevonys, Laudveniškė ir 
Kernovė: mažiau kiek: 
Naudriunai ir Žemaitkie
mis. Ypač stinga šieno ir 
pavasariui sėklų.

Kaišedario apygardoj nu
kentėjo Godena, Kiemeliai, 
Jotkaimis ir pats miestelis. 
Čia esą daug suvalkiečių pa
bėgėlių.

Nemunaičio apygardoj tu
rėjo daug nuostolių Vėžio
nys, Panemunys, Buda, Ge- 
lažiunai. Bučiunai, Jundeli- 
škis, Šilėnai, Niečiunai, Ne- 
maniunai, Takliukai ir Vai- 
tiškiai.

Jezno miestelyj išgrobta 
vartotojų draugijos sankro
va. Išplėšta nedegamoji ka
sa, bet pinigų neįstengta pa
imti. Miestelis ir apielinkė 
labai nukentėję, ypač Nib- 
riai, Pelekonys, Slabada. 
Buda, Mediniškis ir Verby- 
liškis. Miestelyje paimta 
apie 1000 pūdų šieno.

Aukštadvary j turėjo nuos
tolių miestelis, 
ir Lavariškių 
šiaip nemažai 
Aukštadvario d-ro M. Mon- 
girdo dvare nuostoliai sie
kia 10,000 rub. Tarp kita 
ko sunaikinta upėtakių vai
somieji prūdai, jauno miško 
ir t.t.
Anušiškiuose nukentėjo Bi
čiūnai, Kanavališkė ir kiti.

Dusmenyse patsai mieste
lis, Dusmenėliai, Žilinčiškė.

Butrimonių vai., kuris ap
ima Butrimonių, Punios, Pi_ 
vošiunų ir dalis kitų kaimy
nių parapijų, surašyta vos 
222 protokolų apie žmonių 
sunaikintąjį turtą, nors vi
same valsčiuje nuostolių la
bai daug padaryta. Seniū
nai ir raštininkai nenoro
mis statę nuostolių protoko
lus. Iš rudens čia buvo 
daug pabėgėlių iš Suvalkų 
gubernijos: mat, Vilniaus 
gub. vokiečiai nebuvo kliu- 
dę. Žmonėms trūksta paša
ro.
, Alovėje kareivija stovėju
si 5 savaites. Sušerta šie
nas. Sėklų aloviečiams taip- 
pat nėra, 
čių. / y; 
vidurių šiltinės, 
mynų, kur risi guli, po 5 
žmonės: išrodo nelyginant 
ligoninės. Pagelbos nėra 
jokios, nes niekur arti nėra 
nė gydytojaus, nė feldšerio. 
labiausia nukentėjo Pateko- 
nys (dveji), švobiškė, Sla- 
badėlės (dvi), Miliūnai, Alo
vė, Poceliunai ir kiti. Alek- 
sandravo valšč., prie kurio 
priklauso Ah*taus, Alovės, 
Daugų ir Nemunaičio par.. 
surašyta kol kas apie 1000 
protokolų dėl nuostolių.

Mažiau kiek nukentėjusių 
vietų A. Žmuidzinavičius iš
skaito dar šiose apylinkėse: 
Daugų, Varėnos, Pivašiūnų, 
Stakliškių, Užuguosčio, 
Kruonio ir Žaslių, čia yra 
žygiavusi kariumenė, kuri 
kitose vietose stovėjusi po 
4—5 sąvaites. žmonės pri- 
badę visur pašaro ir papras
tai pavasariui sėklų, taip- 
pat nustoję, tvorų ir t.t.

vietines žiniosV

Rubsiuvių streikas.
Bostono rubsiuvių strei

kas plėtojasi. Kova prasi
deda ne juokais. Klausimas 
eina apie uniją. Kaip ži
nomo, iki šiol tarp Ameri
kos rubsiuvių buvo taip va
dinama "United Gannent 
Workers of America” unija. 
Prie jos prigulėjo ir Bosto
no rubsiuviai. Bet toji uni
ja buvo tik dėl to, kad jos 
viršininkai galėtų imti rie
bias algas. Jos valdyba taip 
įsivyravo, kaip Rusijos ca
ras. Nariai neturėjo jokio 
balso. Jie turėjo mokėti tik 
mėnesines duokles ir kiau
šui valdybos įsakymų. Ir 
išmesti tos valdybos kriau- 
čiai jokiu budu negalėjo, 
nes ji paskirdavo suvažiavi
mus taip toli, kad Iokalai ne
galėdavo nusiųsti delegatų. 
Bet pereitą metą Iokalai su
sitarė sudėt pinigų ir nepai
sant jokių išlaidų delega
tus nusiuntė. Kada delega
tai nuvažiavo, "politikie
riai” neįsileido jų suvažiavi- 
man. Nepriimti lokalų de
legatai susirinko tuomet 
kitoj salėj ir nutarė nuo 
United Garment AVorkers 
atsimesti. Tokiu budu susi
tvėrė nauja rubsiuvių unija, 
vardu Amalgamated Gar
ment Workers. Bet šitos I 
unijos dabar nenori pripa
žinti dirbtuvės. Mat šita 
unija yra jau ne vien tik iš 
vardo, bet ir iš darbo unija. 
Ir dabar eina kova už įgiji
mą naujai unijai "pilietiškų 
teisių.” ,

Tai kiek tie žmonės pažįs
ta savo reikalus. Jie yra tie 
patįs skriaudžiami darbi-: 
ninkai, bet nepažįsta savoj 
švarko ant nugaros.

M. Stalioris.

Liet. Dukterų ir Sūnų Dr- 
ja vėl pakvietė kalbėti St. 
Michelsoną. Prakalbos bus 
Lietuvos Labdarių salėje, \ 

i balandžio 11 d., 7:30 vai. va-, 
kare. Įstojimas draugijon 
ir šiuo sykiu bus palengvin
tas. Po prakalbų "Bijūnė
lio” choras padainuos nau- 

j jų liaudies dainų.
Komitetas.

Cambridge’aus miesto val
dyba jau kelinta diena nebe
gali išsirinkti sau pirminin
ko. Nesusitaiko ir gana.

Šiomis dienomis i Bostoną 
buvo atsilankęs buvęs pre
zidentas Taftas. Kongrega- 

jcijonalistų bažnyčioj ir pra
kalbą pasakė.

Kviečiami susirinkti ne- 
dėlioj. 10 vai. iš ryto visi L. 
S.S. 60 kp. nariai, socijalistų 
salėn. Bus svarstomi nau
jai iškilę svarbus reikalai. 
Kiekvieno nario pribuvimas 
vra būtinas.

Karei viskių 
kaimai ir 
viensėdžių.

. Yra ir badaujan- 
Apykaimijoje siaučia 

Yra šei-
7

MIKO PETRAUSKO
. Naujai parašytas Muzikališkas veikalas. Komiška Operetė

‘‘Consilium Facultatis”
Pirmą kartą bus vaidintas scenoje. Taipgi tam pačia vakare bus atkartotas 

žinomas veikallas, melodrama

“BIRUTE”
Vaidins "Gabijos” artistai ir visas skaitlingas choras, virš šimto 

Grajis Symphony Orchestros .15 muzikantų 
Po vaidinimui bus lietuviški-tautiški šokiai ir žaislai. 
Šis iškilmingas teatras bus pirmą Subatą po Velykų,

10 dieną Balandžio-April, 1915
Pradžia 8-tą valandą vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ,
KAMPAS E ir SILVER GATVIŲ. SOUTH BOSTON, MASS.
Bilietai nuo 25c. ir augštyn. Išanksto galima nusipirkt pas "gabijiečius.”

Visus kviečiame atsilankyti, Draugija "Gabija.’’

ypatų;

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 

saulije įvairius nuotikius, tai pa

skaityk šitų knygutę. Kalba lengvą
' ir labai aiškus išvedimai.

PINIGAI SIUNČIAMI Į LIETUVĄ NUEINA 
r■lliuni SAUGIAI ir GREITAI.

Nekurie agentai nupigino keliais centais kainas, kad tik pasigavus 
žmones. "Keleivio" Agentūra negali nupigint. nes

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

na pinigus atgal.
Musų kainos:

Už 5 rub. $2.80 Už 50 rub. 26.15 Už 100 rub. 52.15 Už 450 rub. 234.00
10 5.40 55 28.75 125 65.15 500 260 00
15 S.00 . 60 31.35 I5<.» 78.15 600 312.00
20 10.60 65 33.95 175 91 20 700 364.00
:'5 13.20 70 36.90 200 104.15 800 416.00
30 15.80 75 39.20 250 130 15 900 468.00
35 18.40 80 41.75 300 156.15 1000 51800
40 21.00 85 44.35 350 182.15 1500 778.00
45 23.00 90 46.95 400 208.00 2000 1038.00

Patikėjo kunigui ir pralošė 
10 dolerių.

Vienam So. Bostono sa- 
liūne buvo anądien daug 
juokų. Tūlas parapijonas 
kirto iš 10 dolerių laižvbų, 
kad "Keleivio” redaktorius 
yra žydas. Pinigai padėta 
už rankų ir jau rengtasi eiti 
dalyką ištirti, kaip pasitai
kė keli vyrai, kurie gerai 
žino "Keleivio” redakto
riaus tėvus Lietuvoj ir pa
liudijo, kad jis yra tikras 
lietuvys ir kad jo brolis da
bar yra Vilniaus vyskupijos 
administratorium.

Parapijonas labai nusimi
nė ,kada jo oponentas pasiė
mė jo dešimtinę. Kada jo 
užklausta, kodėl jis taip žio
plai padarė, jis atsakė:

— Nugi, mat, glušas bu
vau . Kunigas pasakė, o aš, 
kaip durnas, ir pavierijau. 
Dešimtinę įkišau, kaip į s....

V. Turauskas. 
—:-------  I

MONTREALIEČIŲ 
ATIDAI.

Tūlas Kazimieras Zela- 
nak rašo mums iš Montrea- 
lo. Kanados, kad jis siuntė 
S2.00 už "Keleivi,” bet laik
raščio negauna.

Todėl "Keleivio” adminis
tracija meldžia Montrealo 
lietuvių, jei kas toki žmogų 
žino, kad pasakytų jam. kad 
jis prisiųstų "Keleivio” ad
ministracijai savo pilną an
trašą. Jo pinigai yra pri
imti. bet administracija ne
žino kur siųsti laikrašti. Jis 
nepridavė savo adreso nė 
pinigus prisiųsdamas, nė 
dabar, kada klausia, kodėl 

•jam "Keleivio” nesiunčiam.
"Keleivio” Adm.,

28 Broad\vay, 
So. Boston, Mass.

IIi! “KELEIVIO” AGENTŪRĄ
■ 28 Broadway, So. Boston, Mass.

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

Justinas Mickevičius.
Generališkas 

pirklys. 
Parduoda ir 

perka
NAMUS. 

LOTUS ir 
KARMAS

ir duodam - pas 
kolą. Taipgi su
randam darbi
ninkams darbą. 
Su visokiais rei
kalais kreipkitės

ypatiškai, per laiškus arba telefonu:
146 AMES ST., BROCKTON, MASS. 

Teleph. 1562-M. (16)

M. ANDRIUŠIUTĖ

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

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 

rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo

nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa

mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 

kuris daug darbo pašventė tirini^^
i maras lietuvių praeities—
Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži spauda ...........Ils

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

Kaip senovės žmones persistatydavo 

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

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliucijos 

laikų .......................................................................................... 10c

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

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fouta. 

Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tų knygų ................................................... 25c

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 

tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 

turėtų perskaityti šitų knygutę... lOe 

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 

stais. Knygelėj atspauzdmta visas 

tardinėjimas kaip vienos taip ir ki- 

tes pusės, todėl bešališkai paroda 

ant kiek išauklėtas pas mus žiau

rumas. Naudinga perskaityt lygiai 

katalikui kaip ir socijalistui. Su pa

veikslais...............................................25e

Nušuto maža mergaitė.
Notrimų šeimyną, kuri’ 

gyvena po No. 24 Broadvvay, 
patiko skaudi nelaimė. Prieš ■ 
Velykas pėtnyčioj, kaip pa- 

Į prastai pas daugumą lietu- '■ 
vių priimtą/fik prieš didės-' 
nes šventes švariau stubą' 
apvalyti, p-nia Notrimienė, ‘ 
besirengdama plauti grin
dis, pripylė dideli ceberį i 
karšto vandens maišyto su 

1 stipriu sopinu. Tuo tar-j 
i pu keturių ir pusės metų 
! mergaitė atpakalia eidama ’ 
užėjo ant ceberio ir Įkrito į 

ikarštan vandenin. Tuojaus" 
buvo nuvežta ligoninėn, kur 
išgyvenusi 2 dieni su virš 
mirė nuo . žaizdų baisiuose 
sopuliuose.

Per Velykas Bostone pri
snigo labai daug sniego. 
Žmonės manė, kad tai kalė- 

! dos.

Vytauto draugija savo su
sirinkime balandžio 4 d. nu
tarė prisidėti prie apvaikš- 
čiojimo darbininkų šventės 
Pirmos Gegužės. Buvo ir 
priešingų. Tūli tautiški pa
triotai aiškino, kad tai ne
santi darbininkų šventė pir
mą gegužės; darbininkų 
šventė esanti Kolumbo die-

1 noje ir 1.1.

5-tas METINIS BALIUS.
So. Bostono Lietuvių Lab

darystės Dr-ja rengia 19 ba
landžio dideli balių savo na
me, ant kampo E. ir Silver 
gatvių. Balius prasidės 2 

: vai. po pietų ir trauksis iki 
i vėlybai nakčiai.

Lietuviai ir lietuvės šir
dingai yra kviečiami atsi- 

i lankyt, nes tai bus pirmuti
nis balius pertaisytoj svetai- 

■ nė j. Muzika bus pirmos kle. 
' sos. Prie to visko bus gar
džių gėrimų ir užkandžių.

Visus kviečia (15)
L. L. Komitetas.

Ant pardavimo 2 Automo 
biliai labai pigiai.

Studabeker 1913. 5 sėdynėm
durim, 4 cilinderiai, viskas gerai at
rodo ir eina kaip naujas; Kainuoja 
1085 dol., dabar parduodam už 425 
dolerius.

Antras Moon 1912, 5 sėdynėm, 4 
durim, 4 cilinderiai, eina gerai, kai
nuoja naujas 1200 dol, dabar už 275 
dolerius. Pirkėjų išmokinsime važi
nėt ir laisnius išimsime dykai. Kreip
kitės pas

C. URBON ir A. PILVINI,
233 Broadway, arba 130 Bowen st., 

So. Boston, Mass.

MOTERIŠKŲ KUBŲ S1UVUA. 
Siuva Visokius Kubus pagal 
naujausias madas, Smagiai, 

Parankiai ir PigiaL
Dabar persikėliau į naują vietą ii 

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

Ant kampo 4th st.
į - ■------

J. VALEIKA

LIETUVIŠKA MUZIKOS
KONSERVATORIJA

Mokslas Muzikos prasidėjo
26 d. Sausio, 1915.

Bus mokinama: dainavimo, teori
jos muzikos, kompozicijos, piano, 
smuikos, čeilos ir kitų muzikos in
strumentu.

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 po pusę valan
dos. Pinigus reikia įmokėt iškalno 
už dešimts lekcijų.

Adresas:
395 BROADVVAY, SO. BOSTON*. 

Room No. 1.
Direktorius M. Petrauskas.

Ant Pardavimo.
Pajieškau kostumerių barberių ir 

noriu parduoti savo barzdaskutvklų. 
Kas norėtumėte pirkti, tai pasisku
binkite, nes labai gera proga. Biznis 
išdirbtas ir labai geroj vietoj. Pini
gų ant nedėlios padaro po 70 ir 80 do
lerių. Yra 8 skutami krėslai ir vie
nas bolinis stalas. Barberiai gali ge
rai išmokti bolėsna grajiti. Taipgi 
yra maudynė su karštu vandeniu. 
Daug žmonių ateina maudyties. Vien 
tik iš maudynės galima padaryti po 3 
ir 4 dolerius ant dienos.

Jeigu atsirastų geras pusininkas, 
meldžiu tuojaus atsišaukti. ,

Biznis geras ir geroj vietoj, puikiai 
išdirbtas, tik pasiskubinkit nupirkti, 
nes savininkas turi išvažiuoti ant 
vainos už gaspadorių.

GALINIS D. VIDURINIS
Bar beris, (15)

224 Broadway, So. Boston, Mass.

E

i

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

Lengvas būdas išmokt angliškai ši 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su

prantamai. kad kiekvienas gali iš

mokt greitai kalbėt angliškai, ku

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

žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal

bėjimai darbo jieškant, važiuojant 

kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 

daktarą, pas barzdaskutį, pas siu

vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 

gramatika ..................................... 25e

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisytų la

bai suprantamai ir sutrauktų tas, kfc 
reikalauja norint gaut pilietystės 
nopieras ......................................... IR

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa

derinta 6-ta laida juokingų daine

lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 

prietarus .............  10»

Reikalaudami knygų krafpkttla 

šitokiu adresu:
"KELIIVIS”

28 BROADWAY, S. BOSTON, MASS.

LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!

TT I 17 I TJ I T dabar labai madoj, bet Kas iš tŲ 
VAKARAI S,BJX?enainSra

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

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

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

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

1
kosulio,
oriniu triubelią 

užkimimo ir 
pamėginkite Se- 

Balsamą.

į

T. MATYT US
Geriausias įietuvic 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 
ižkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia betuvišks 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston, Mass
I I II ———

I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I
AR NORI TURĖT GERUS 

ČEVERYKUS?
ir vyriškus aprėdalus, kaip tai:

! Skrybėlių. Marškinių, Kalnierių, 
Kaklaraiščių ir t. t.

jeigu taip, tai eik visuomet pas
C. URBONĄ ir A. PILVINI 

Lietuviškon Krautuvėn, 
kur galėsit pasirinkti pagal savo 

norų.
C. Urbon ir A. Pilvinis, 

233 Broadway, So. Boston, Mass. 

prie kampo C st.

Nuo
kokliušio, 
uždegimo, 
smaugulio
veros Plaučių

Kaštuoja 25 ir 50 centų.

Jei turi šaltį,
neužmiršk pamėginti 

Severa s Cold and Grip Ta- 
blets (Severos Plotkeiius 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

MaIfa
l

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

•‘Mano dukterį labai kankino kosulys nuo 
pat pradžios žiemos. Apturėjom** Severos 
Plaučių Balsamą ir pirm suvartojimo dvieju 
bonkučiu. tasai kosulys visiškai išnyko. Pas 
mus namieje visuomet randasi Severos Prepa
ratai, kaip tai: Severos Refculiatorus. Severos 
Gyvasties Baldamas. Severos Nervotonas, 
veros Skilvinis Bitteris. Severos Pi^ulkos 
Kepenų ir Severos Gothardiškas Aliejus, 
šitie visi vaistai labai gerai veika.” 

Josephine Ratajczak,
24 E. S tauto n St., Hudson,

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

Kaštuoja 50 centų.

Se- 
nuo 
nes

p*.

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

F. SEVERĄ CO„ caiį,^“s
E

i

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

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

relg ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:]

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

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

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. z

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

P’ročkos 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. UI

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

rr--

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

i
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