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Talkininkai pradėjo visuotiną užpuolimą. Baisus mūšiai Karpatuose ir Francuzijoj.
Rusai suskaldė austrų armiją Karpatuose į tris dalis; austrams gelbėt pats kaizeris pribuvo į Karpatus. Francuzijoj taipgi 
prasidėjo baisi skerdynė. Santalkininkai ant syk pradėjo mušti vokiečius visuose frontuose. Lietuvoj eina atskiri mūšiai, 

nes paleisti keliai pasidarė nepraeinami. Prie Marijampolės vokiečiai paėmė 1,350 rusų. Karėj žuvo jau 5,950,000 žmonių.

Iš kares lauko.
SANTAILKININKAI 
PRADĖJO VISUOTI

NĄ UŽPULDINĖ
JIMĄ.

Skaitytojai jau žino, kad 
Karpatų kalnuose, kurie 
perkerta kelią iš Galicijos i 
Vengriją, senai jau siaučia 
musys. Rusai nori pereiti 
Karpatus ir Įsiveržti Veng- 
rijon. Austrija pašaukė vi
sus vyrus, kurie tik gali 
ginklą vartoti, ir deda vi
sas pastangas, kad nepralei- 
dus rusų per Karpatus. Pa
kol Przemyslio tvirtovė bu
vo nepuolus, austrai tikėjo
si, kad jeigu jiems pasiseks 
Sumušti rusus Karpatuose, 
tai jie galės ateiti da ir ap
gultai tvirtovei Į pagalbą. 
Bet kada tvirtovė puolė, a- 
pie 200,000 rusų su kanuolė- 
mis buvo nusiųsta nuo Prze
myslio i Karpatus.

Gavę tokią didelę paramą 
rusai Karpatuose tuojaus 
pradėjo energiškiaU veikti 
ir nesulaikomai eina pir
myn.

Kartu su rusų ofensive 
Karpatuose, francuzai pra
dėjo pereitoj sąvaitėj už
puolimą ant vokiečių tarpe 
Meuse ir Moselle upių Fran
cuzijoj.

Londono ”Times” kariš
kas korespondentas sako, 
kad santalkininkai dabar ■ 
pradėjo veikti abejuose 
frontuose pagal bendrą pla
ną. Šitas abelnas užpuoli
mas ant austrų ir vokiečių 
visuose frontuose buvo se
nai jau sutartas, tik buvo 
laukiama patogaus laiko. 
Dabar šita valanda atėjo ir 
abelnas užpuolimas prasidė
jo. Mat praktika parodė, 
kad kitaip vokiečius sunku 
sumušti. Pas juos susineši- 
mo keliai ir budai tokie ge
ri, kad su žaibo greitumu 
jie gali siuntinėt savo spė-. 
kas iš vienos vietos Į kitą. 
Jei pavojus jiems pasirodo 
Rusijoj, jie parsitraukė ke
lis korpusus iš Rusijos ir at- 
ir sumuša rusus. Kada pas
kui juos pradeda spausti 
francuzai, jie nusiunčia ke
lis korpusus iš Rusios ir at
muša francuzus. Santalki
ninkai tatai pamatė ir grie
bėsi kitokios taktikos. Sa
koma, kad nuo dabar karė 
turės jau pakrypti vienon ar 
kiton pusėn ir dabartinė są- 
talkininkų ofensivė (užpuo
lamasis veikimas) turės iš
rišti klausimą, kas turi lai
mėti. Taigi dabar reikia 
laukti didelių mūšių.

IšSPROGDINO VOKIE
ČIŲ POZICIJAS.

Ban-de-Saut apielinkėj, 
Francuzijoj, francuzai pa
sikasė po vokiečių poziciją 
ir išmetė ją dinamitu j pa
danges.

PAĖMĖ 7,570 RUSŲ NE
LAISVĖN.

Iš Vienos pranešama šito
kia žinia: ”Mušiai Karpa
tų kalnuose eina vis aštryn. 
Į rytus nuo Liaborčo klonies 
austrai su vokiečiais paėmė 
vakar stiprias rusų pozici-

I

Į jas augštumose, paimdami 
: kartu ir 5,040 belaisvių. Ki- 
'tose vietose mus kariumenė 
atmušė keliatą smarkių ru
sų užpuolimų su dideliais 
priešui nuostoliais ir paė- 

■mė da 2,530 rusų nelais- 
| vėn.
i ”Nedėlioj rusai bandė per- 
| sikelti ant kairiojo Dniestro 
i kranto, bet pasekmės buvo 
; tokios, kad du batalionai ru- 
(sų pėstininkų buvo visiškai 
išmušti.”

Photos by Amer.can Press Association.
Viršutinė paveikslėlio dalis parodo regyklą, kuri atsimuša 
apkasu periskope, per kurį apačioje žiuri francuzų oficieris.
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DIDELIS GROBIS 
PRZEMYSLYJE.

Rusai paėmė 125,000 austrų 
ir 2,400 kanuolių.

Apie tai, kad rusai paėmė 
Przemyslį ir kad Przemys- 
lis buvo didžiausia ir stip
riausia austrų tvirtovė Ga
licijoj, buvo jau savo laiku 
rašyta. Bet dabar atėjo 
smulkesnių žinių. Pasirodo, 
kad rusams teko labai daug 
grobio. Žinių agentūra 
”United Press,” pasiremda
ma oficijaliais Petrogrado 
raportais, praneša, kad 
Przemyslio tvirtovėj, kada 
rusai ją apsupo, buvo 170,- 
000 Austrijos kareivių. Lai
ke apgulimo austrai nuola
tos darydavo iš tvirtovės už
puolimus ant rusų. Per tuos 
užpuolimus apie 40,000 aus
trų buvo užmušta ir daug 
paimta nelaisvėn. Dabar-gi 
su tvirtove pasidavė apie 
120,000 austrų.

Beto, rusams teko dar 
2,400 kanuolių, kurių 600 
yra naujausio ir geriausio 
tipo. Austrai buvo paskel
bę, kad prieš pasiduosiant 
rusams buvo sunaikinta 
tvirtovėj visa amunicija ir 
susprogdinti fortai, bet 
rusų valdžia sako, kad visi 
vidujiniai fortai buvo atra- gai ir siaučia pūgos. Ne
sti tvarkoje ir ' 
daug amunicijos.

Oficijalis 
pranešimas skamba taip:

”Sulyg skaitlinių, kurias 
suteikė buvęs Przemyslio ko
mendantas gen. fon Kuzma- 
nek, pasidavusių mums be
laisvių skaitlius buvo 9 ge
nerolai, 83 generalio štabo 
nariai, 2,500 oficierių ir val
dininkų ir 117,000 kareivių.

“Generolas Kuzmanek su
tiko su musij reikalavimu ir

Į AUSTRŲ ARMIJA SU
SKALDYTA.

Austrų armija Karpatuo- 
; se po 80 dienų mūšio likos 
! jau suskaldyta. Rusai, ga- 
■ vę nuo Przemyslio daugiau 
' spėkų, prasimušė per aust
rų centrą ir sulaužė kairia- 

'jį jų sparną. Sulaužytos 
Į austrų armijos dalis likos 
' atkirstos nuo centro ir atsi
dūrė labai kebliam padėji- 

;me. Rusai užėmė jau be
veik visą Karpatų kalnų re
težį ir daugelyje vietų jau 

: leidžiasi žemyn ant Vengri
jos lygumos. Svarbiausi ge
ležinkeliai jau rusų rankose.

Dabar didžiausia kova 
verda Užoko prokalnyje, 
kurį drūčiai laiko austrai su 
vokiečiais. Bet rusai sako, 
kad priešas turės iš čia pa
sitraukti, kaip tik rusų ar
mija toliau ant Vengrijos 
lygumos užeis.

Balandžio 9 apie Užoką 
rusai po aštraus mūšio pa
ėmė kelias augštumas, 22 
austrų oficierių, 1,000 karei
vių ir 4 kulkasvaidžius. Ki
toj vietoj rusai paėmė čielą 
austrų batalijoną ir 23 ofi-

į

I

Paėmimas Przemyslio 
tvirtovės yra didžiausis ši
toj karėj teutonams smūgis, 

(o rusams — laimėjimas. Ši- 
!ta tvirtovė karės žvilgsniu 
turi neapkainuojamą vertę. 
Net vokiečių spauda tatai 
pripažįsta. Ji stovi tokioj 

! pozicijoj, kad paimti ją labai 
sunku ir tik badas ją galėjo 
peralėti. Puolus šitai tvirto
vėj pasiliuosavo didelė rusų 
armija ir baisi galybė ka
nuolių, kurias galima pa- 

i naudot kitoj vietoj. Be to, 
Przemyslio puolimas atida
rė rusams kelią į Sileziją, 
kurion iš čia labai lengva į- 
siveržti.

I 
Į 
į

MUSYS APIE KALVARI- 
j JĄ, MARIAMPOLĘ IR 

LIUDVINAVĄ. '
Iš Petrogrado atėjo trum

pa žinia, kad Mariampalės, 
Kalvarijs ir Liudvinavo a- 
pielinkėse, i vakarus nuo 
Nemuno, eina atskiri mūšiai 
su vokiečiais.

Šitose apielinkėse mušasicierius? 
jau trečią sąvaitę.į

i

i

VOKIETIJA TURI JAU 
800.000 BELAISVIŲ.

Berlynas praneša, kad iki 
1 balandžio vokiečiai turi 
jau paėmę 812,808 karės be
laisvių, tame skaičiuje 10,- 
175 oficierių ir 802,633 ka
reivių. Sulyg šalių tie be
laisviai dalinami taip:

Rusų.................. 509,350
Francuzų .......... 242,364
Belgu .................. 40,267
Anglų .................. 20,427
Taigi daugiausia nelais

vėn paimta caro 
daugiau kaip pusė milijono.

ITALAI NORI KARIAUTI.
Italijos politiškos parti

jos, kaip antai demokratai, 
radikalai, reformatai, naci- 
jonalistai ir sakoma kad net 
ir socijalistai būtinai reika
lauja, kad valdžia kuogrei- 
čiausia pradėtų karę. Tuo 
tikslu minėtos partijos nu
tarė šaukti pereitą nedėldie- 
nį visoj Italijoj susirinki
mus ir varyti agitaciją už 
karę. Policija tuos mitin
gus uždraudė, bet žmonės to 
nepaisydami vistiek rinkosi 
ir kalbėtojai aiškino, kad 
jeigu Italijos valdžia atsisa
kys dabar prisidėti prie san- 
talkininkų, tai Italijos žmo
nės turi sukilti ir šitokią 
valdžią prašalinti. Policija 
pradėjo susirinkimus vai- 
kyt. Keliose vietose priėjo 
prie susirėmimų, 
žmonių suimta.

Iš to matyt, kad Italijos 
valdžia nemano kariauti, 
nežiūrint nuolatinių paska
lų, kad ji jau pasirengus 
žengti.

I 8 MĖNESIUS ŽUVO 
‘ 5,950,000 ŽMONIŲ.
Kaip telegramos sako, Ita

lijos socijalistų organo 
"Avanti" kariškas eksper
tas surinko žinias, kad į 8 
mėnesius dabartinėj Euro
pos karėj žuvo 5,950,000 
žmonių ir 88,400,000,000 (8 
milijardai ir 400 milijonų 
dol.) pinigų.

Toliaus savo straipsnyje 
tas ekspertas sako, kad pa
sekmės šitų skerdynių bus 

Į tokios, jog visos kariaujan- 
kareivių, j čios šalis lygiai nusiterios, 

bet nė viena nepergalės. Jis 
apskaito, kad dar 10 mėne
sių karės išsems visas žmo-: • • i — ■ — !

I 
i

nių rezervas ir karė turės 
pasibaigti. Mažiausia iš vi
sų nukentėsianti Rusija, nes 
ji daugiausia turi žmonių.

i

PRIE MARIAMPOLĖS 
PAĖMĖ 1,350 RUSŲ.

Oficijalis pranešimas iš 
Berlyno 12 balandžio sako: 
”Musų žygis iš Mariampo- 
lės į rytus buvo gana pasek
mingas. Mes paėmėm ne
laisvėn 9 rusų oficierius iri 
1,350 kareivių su keturiais 
kulkasvaidžiais.”

BERLYNAS NEPRISIPA
ŽĮSTA PRIE NUOS

TOLIŲ.
Berlynas prisipažįsta, kad 

belgai išvijo vokiečius iš 
Drei Grachteno kaimo, bet 
neprisipažįsta, kad kitur vo
kiečiai buvo sumušti. Su
lyg Berlyno žinių, visi fran- 
cuzų užpuolimai Francuzi
joj atmušti ir francuzų nuo
stoliai esą labai sunkus.

DIDELI SNIEGAI VOGĖ- 
ZUOSE.

Vogėzų kalnuose, Alzaci- 
joj, dabar puola dideli snie-

Daug

VĖL BOMBARDAVO 
DARDANELIUS. i

Pereitoj sąvaitėj sątalki- i 
ninku laivynas vėl bombar
davo Dardanelių fortus, i

BAISI SKERDYNĖ
FRANCUZIJOJ.

Francuzijoj, tarpe Meuse 
ir Moselle upių, kur francu
zai pradėjo užpuolimą, da
bar siaučia baisi skerdynė. 
Francuzai sako, kad jie čia 
vokiečius nuveikė ir atėmė

, iš jų stipriausias pozicijas, 
bet vokiečiai nenori prisipa
žinti. Berlyno pranešimas 
11 balandžio sako: "Pran
cūzų nuostoliai tarpe Meuse 
ir Boselle upių buvo baisus, 
bet kolkas jie da nesuvesti. 
Tarp Seluose ir La Martvil-

juose buvo : žiūrint vienok tokio biau- 
jraus oro, mūšiai eina savo 

rusų valdžios keliu. Iš Bazelio (Šveicari
joj) pranešama, kad 1 ba
landžio pro Leopoldshoehe 
(netoli Bazelio) praėjo 200 
vagonų su sužeistais vokie
čiais iš Alzacijos.

i

~- ------—-c ----------- . i čup ociuvst ir i»xai tvn-
Bombardavimas prasidėjo je miškų mūsiškiai suskaitė 
nedėldieno rytą, 4 balan-ypo užmuštų francuzų, o 

ties Regnieville nedidele] pasjdavė be jokiu išlygų.’ 
\nptm atrado in lavonu dan- . . . v , - . .vl..e

džio, ir traukėsi iki seredos 
vakaro. Ketverge (8 balan
džio) vėl buvo tyku.

FRANCUZIJOJ KRŪ
VOS VOKIEČIŲ LA

VONŲ.
Pasekmės pradėtos fran- 

cuzų ofensivės jau pasirodo. 
! Pereitoj sąvaitėj francuzai į 
Ii “ ‘ ....................................1

ILIETUVOJ KELIAI DA
BAR NEPRAEINAMI.
Iš Berlyno pranešama,j Les Eparges, kuri valdo vi- 

kad armijos veikimas Lietu-!są Woevre lygumą. Vokie- 
voj ir Lenkijoj dabar labai • čiai paskui 15 kartų grįžo tą 
apsunkintas, o vietomis ir poziciją atsiimti, bet visus 
stačiai negalimas, nes neti- ■ 15 kartų buvo atmušti. Kai- 
ke Rusijos keliai pavasariui i po pasekmė , tų nenusiseku- 

, Vie- siu bandymų, dabar tenai 
guli didžiausios krūvos vo-

vietoj atrado jų lavonų dau
giau kaip 500. Mes paė-

BELGAI APGALĖJO 
VOKIEČIUS.

Iš Paryžiaus pranešama r
”Į pietus nuo Drei Grach- 

teno kaimo būrys vokiečių 
persikėlė su trimi kulkasvai- 
džiais ant kairiojo Izero 
kranto. Ant rytojaus vo- 

i kiečius užpuolė belgai ir iš
mušė juos iš pizicijos.”

Musų kareiviai, kurie įnėjo 
tvirtovėm tuojaus užėmė 

;, ir prasidėjo 
! surašąs paimtų belaisvių, 
kanuolių, amunicijos ir ki
tų karės medegų.”

Iš Lvovo pranešama, kad: 
per paskutinę sąvaitę prieš '

11 franeuzų oficierių, įort,:fikac'ijas> j
xil4 Lro Y*oitrni tt* / tai I L’Gavoi- _ 7804 kareivių ir 7 kulkasvai-Į 
džius.” Tuo tarpu francu
zai praneša, kad vokiečiai 
darė pašėlusias atakas, no
rėdami atsiimti savo pozi
cijas, bet visos jų atakos bu-

“Kataliko” skaitytojas 
išdinamitavo kleboniją, 

šitam "Keleivio” numery
je telpa iš Kingstono, Pa., 
korespondencija apie tai, 

į kaip buvo išdinamituota 
kun. Kudirkos klebonija.

Spausdinant šitą numerį 
gavom telgramą, kad polici
ja suėmė Mikolą Petrikonį, 
kuris tuojaus ir prisipažino 
ta darbą atlikęs.

Užklaustas policijos, ar ne
skaitė socijalistiškų laikraš
čių, Petrikonis atsakė: ”Aš 
skaičiau tik Chicagos ’Kata- 
liką.’ Apie socijalistus nie
ko nežinau.”

Jis prisipažino rašęs ir 
grasinančius laiškus kun. 

■ Kudirkai.
Sekančiam ”Kel.” nume

ryje bus apie tai plačiai pa
rašyta.

i pasiduosiant tvirtovei žmo- 
, T7 i • nes tenai jau nebeturėjo kostohais vokiečiams Vokie-;vaI^ti irJtodė] kada 

cių lav onai guli didžiausio-. jve^g j Przemyslį savo krau- 
mis krūvomis. jtuves su maistu, išalkę

Is tų pranešimų. galima žmOnės pasitiko juos su di- 
numanyt, kad. nė viena pu- džiausiu džiaugsmu, 
sė neturi žymios persvaros,, L pranešimas pridu- 
bet skerdynes eina baisios. I - - - - - -

paėmė svarbią poziciją ties vo atmuštos su baisiais nuo-į

atėjus visiškai ištyžo. Vie
tomis dabar negalima nė 
pravažiuoti; kanuolių nė iš kiečių lavonų, 
vietos negalima pajudint. ’ —

”LIURBIŠKAS IR KVAI
LAS MELAS.”SERBIJOJ SIAUČIA TIFO

EPIDEMIJA. Rusai buvo anądien pa-į
Padėjimas Serbijoj eina J skelbę, kad vokiečių oficie-, 

vis aršyn. Tyfo epidemija, rių akyvaizdoj buvo nukali- į 
šluoja šalį, kaip šluota. An- kintas vienas rusų oficie-: 
glija, Amerika ir kitos ša-; rius. Berlynas dabar sako: • 
lįs siunčia Serbijon savo da- ”T m«n
ktarus, bet ir daktarai mir
šta. Per paskutiniu du mė
nesiu kovoje su ta baisia li
ga žuvo 107 daktarai.

I šitokį rusų pranešimą 
reikia žiūrėti kaipo į liurbiš- 
ką ir kvailą melą.”

Mandagiai vokiečiai kal
ba apie rusus.

ria, kad puolusioj tvirtovėj 
atrasta 15,000 žmonių ser
gančių tvfu ir cholera.

Reuterio žinių agentūros 
korespondentas praneša iš 
Kijevo, kad tenai atvažiavo 
4.000 austrų belaisvių, dau
giausia iš Przemvslio tvir
tovės, ir tie žmonės papasa
kojo. kad Przemyslio tvir
tovėj buvo baisus padėjimas 
laike jos apgulimo. Dauge
lis kareivių eidami atakan 

„,____ o____ „___ _____ jau krito, o kiti buvo
rūgsta. Kareiviai nuo tų i taip nusilpnėję, kad ne
durnų apsvaigsta ir krinta.1 begalėjo išeiti iš apkasų.

RUSAI VARTOJA NUO
DINGAS BOMBAS.

Vokiečiai praneša, kad 
rusai pradėjo vartoti nuo
dingas bombas. Į šiaurva
karius nuo Lomžos rusai 
svaidė tas bombas į vokie
čių pozicijas su pagalba tam 
tikrų mašinų bomboms svai
dyt. Tos bombos nesprogs
ta, bet ilgai dega ir baisiai 
rūgsta. F



nes buvo pasklydęs gandas, da prisaikintujų suolui inst-lte prikaišioti socijalistams Į /tafirtinc

kad Liet. Mokslo Dr-ja au- rukcijas. giltiniečius, tai turėtume ži- IvUrv&pUllUvllvlJUo

Balandžio 12 teisėjas An- veikėjo, Juozo Gabrio-Par-į
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Gilius,

pir-

UŽ-

Š.

i

juos

iŠ
visi

tuvos Šelpimo Fondas kon 
troliuojama!

Vt.
ap

kaitės. o 26 teismas pasmer
kė.

Štai tos nepaprastos by-

116 DEMOKRATŲ EINA 
KALĖJIMAN Už VAGYS

TES IR SUKTYBES 
RINKIMUOSE.

suorga
nizavo jūsiškis žmogus ir 
dagi taip jūsų augštinamo

kaip rei- 
laiko ir 
nebus be
Dalykas

Sos-

rinkimais 
„sumušti” 
tikslu jie

Polemika ir kritika.

Nepaprasta byla.

kų išdalinimu neužsiima. Ši-, Balandžio 6 prisaikintujų noti, kad „Giltinę”

cijalistų, taip ir tautininkų tus esant kaltais, 
laikraščiai. Bet dabar d-ras £ _ ____
Basanavičius pranešė, kad derson paskyrė tiems suk- 
L. M. D-ja aukų išdalinime ” 
patarpininkauti neatsisako, 
todėl ant jos rankų ir bus 
pinigai siunčiami. Jeigu 
yra kur „anarchija,” tai ji 
turi būt „Vienybės Lietuv
ninkų” redakcijos galvoje, 
bet ne aukų siuntime.

TAUTININKAI SIUNČIA 
AUKAS KLERIKALAMS.

„Tėvynė” praneša, kad —
”Iš L. G. ir A. F. pirmininko _ . -

D-ro J. Šliupo girdėjome, kad fon- kimų balSUS II UZI ase JUOb 
das siunčia Lietuvon 6.000 rublių. 
Dr. J. Basanavičiaus vardu. Tie 
pinigai turės būti padalinti 1 
šitų draugijų: Draugijai nukentė
jusiems dėl karės šelpti, Lietuvių 
Globai broliams belaisviams iš Prū
sų Lietuvos šelpti ir Maitinimo bei ir UŽ SOCljalistUS nebalsa- 
Gydvmo Draugijai. Visoms ski- ’ v0 ’ ”Ka-kaS„ SU „DraUgll” 
narna po 2,000 rublių.” . j tuome't padarė iŠ to tokį 1Š-
„Naujienos” tai patėmi- vedimą, kad socijalistai tuo-

saviškiems. Tuomet da ir 
musų klerikalų organai,

• "Ka-kas” ir „Draugas,” 
džiaugėsi, kad Terre Haute 
mieste žmonės „susiprato” lis, kurio literatiškas slapy-

POPIEŽIUS NEŽINO, 
KAD YRA LIETU

VA.
Klerikalų organe, "Drau

ge,” randame Įdomų strai
psni. Tūlas K. Vt., matyt 
kunigas, pasako tai. ko dau
gelis lietuvių gal visai neži
nojo. Kuomet tamsus mu
sų katalikai tiki, kad „šven
tas tėvas” yra lietuvys, ir 

.kad vien tik lietuvys gali 
būt tikras katalikas, p. K. 
Vt. jiems pasako, kad "šven
tas tėvas” netik ne lietuvys,' 
bet jis dagi nežino, kad Lie-' 
tuva yra ant svieto. Iš to 
jau išeina, kad tas "šventas” 
vyra nekaip pažįsta geogra
fiją.

Bet nemanvkit, kad

L. š. FONDO AUKOS JAU 
GAUTOS LIETUVOJ.

Šiomis dienomis atėjo iš|
Lietuvos žinia, kad 1,100 
rublių, kuriuos Lietuvos Šel
pimo Fondas nesenai iš A- 
merikos pasiuntė, jau pri
imti ir atiduoti badaujan
tiems žmonėms.

Praneša apie tai Lietuvos 
Šelpimo Fondo komitetui 
d-ras Basanavičius. Paduo
dant čia jo laišką žodis žo- 
din:

"Pasiųstuosius iš Lietuvos šel
pimo Fondo M. Draugijos Komite
to nario A. Bulotos vardu 1100 ru
blių M. Draugijoje gauta. Tarda- > 
mas už pasitikėjimą Draugija Fon
do valdybai Draugijos Komiteto I 
vardu širdingą ačių. išreiškiu jojo ____ ________  ___ ____
norą ir tolimesniu laiku ^nin- ” e”'taip prastai apie
kauti aukų išdalinime tarp nuken-
tėjusi, lietuti, Atsiustoji nk.1 šventąjį sostą kalbama, 
tapo paskirta "Lietuvių Globai 
šelpti musų broliams lietuviams 
belaisviams iš Prūsų Lietuvos." ku
rie yra pro Vilnių gabenami Rusi
jos gilumon.

”Su tikra pagarba
”Dr. Basanavičius.

"L. M. Draugijos pirmininkas."

.Taigi Lietuvos šelpimo 
Fondo pasiųsti pinigai kle
rikalams nepateko, kaip tai 
atsitiko su tautininkų pa
siųstais pinigais. Mat Lie
tuvos Šelpimo Fondas žino
jo, kaip pinigus siųsti.

Beto, d-ro Basanavičiaus 
laiškas išblaško pasklydusi 
tarp amerikiečių paskalą, 
buk Lietuvių Mokslo Drau
gija atsisako tarpininkauti 
aukų išdalinime. Pasirodo, 
kad ji netik neatsisako, bet 
ji išreiškia net ir norą tar
pininkauti. Tą aiškiai pa
sako jos pirmininko laiškas: 
„išreiškiu jojo (Lietuvių 
Mokslo D-jos komiteto) no
rą ir tolymesniu laiku tarpi
ninkauti aukų išdalinime 
tarpe nukentėjusių lietu
vių.”

Taigi naujų kelių aukoms 
siųsti jieškoti visai nereikia. 
Pasirodo, kad tas kelias, ku
ri pasirinko visuotinas A- j 
merikos lietuvių suvažiavi
mas New Yorke yra geriau- 
sis ir ištikimiausis. Bepar- 
tyris Lietuvos šelpimo Fon
das drąsiai gali siųsti pini-; 
gus tuo keliu ir toliau.

Dabar musų pareiga tik 
rinkti daugiau aukų. Drau-į 
gijos ir kuopos, kurios iki 
šiolei laikė pas save surink
tas aukas, tegul tuojaus jas 
siunčia į Lietuvos šelpimo 
Fondą.

Šitas fondas yra Įsteigtas! 
ne kokios nors partijos, bet 
visuomenės atstovų. Todėl! 
visuomenė privalo i šitą fon. 
dą pinigus siųsti. Jos pa
reiga yra parodyt, kad šito
kiam svarbiam momente, 
kuomet ugnis ir kardas nai
kina musų tėvų šalį, ji ne
pripažįsta jokių partijų nė 
partijinių fondų.

Lietuvos Šelpimo Fondas 
turi surinkti daugiau aukų, 
negu visi kiti fondai paimti 
krūvoj, nes jis yra visuome
nės Įsteigtas ir visuomenės 
kontroliuojamas, o visi kiti 
yra siaurų partijelių fondai.

Lietuvos Šelpimo Fondo 
iždininku yra plačiai žino
mas p. K. Šidlauskas, beša
liškas ir teisingas žmogus. 
Jis turi didelę aptieką po 
No. 226 Broadvvay, So. Bos
tone, ir prie to da turi užsi- 
statęs $10,000.00 kaucijos. 
Siunčiant aukas reikia rašy
ti jo vardu visus čekius ir 
money ordelius. Galima ra- i 
švt ir „Lithuanian NationaI 
Relief Fund,”’ bet tai per
daug ilgas vardas. Visvie- 
na kokiu vardu čekis ar mo-l 
ney ordelis nebūtų išrašy
tas, jį reikia siųsti finansų i 
raštininkui, šitokiu antra-' 
šu: T. Dundulis, P. O. Box! 
511, Westville, III. Finansų 
raštininkas Įtraukęs jūsų 
sumą Į Savo knygas, nusiųs 
tą čekį ar money ordelį iž
dininkui K. Šidlauskui.

Matot, kaip puikiai Lie- veidmainių?

Ne. šitie dalykai išėjo aik
štėn išnetyČių. Mat. „šven
tas tėvas” nesenai parašė 
Gniezno ir Poznaniaus ar- 
civyskupui laišką, kame iš
reiškia lenkams didelę už
uojautą. Kada tas laiškas 

! likos paskelbtas lenkų kleri- 
įkalų spaudoj, lietuviai ka
talikai pradėjo pavydėti, 

i kodėl jiems, lietuviams, po- 
jpiežius tokios užuojautos 
į neišreiškia; juk lietuvių 
.kraštas dabar taip-pat te-i 
jojamas. Lietuvos žmonės; 
kenčia nemažiau už lenkus, 
ir lietuviai neblogesni už
lenkus katalikai — kodėl a- 
pie lietuvius popiežius 
miršo?

Taigi minėtas p. K. 
aiškina, kodėl popiežius 
ba. teisingiau sakant, Vati
kanas. kuri jisai vadina 
"apaštališku” ir net "šven
tu sostu.” kalbėdamas apie 
lenkus neužsimena apie lie
tuvius. Jis rašo:

"Apaštališkojo Sosto tikslas 
yra. kaip tai visiems žinoma, gany
ti visų-visas Kristaus avis. Jo 
veikimą ribos apima visą pasaulį. 
Iš to išeina, kad Ap. Sostas tai 
virštautė Įstaiga. Turėdamas sa
vo užduotimi vien tik žmonijos iš
ganymą. į jos tautiškus dalykus,, 
kaip tokius, jis visai nesikiša. Iš 
to atžvilgio jis vien tik skaitosi 
su faktais; pats jis tautiško jaus-; 
mo nežadina, bet esančiosias tau-, 
tas jis tinkamai gerbia ir prie kiek-! 
vienos tautos ypatybių savo veiki- ‘ 
me jis rūpinasi prisitaikinti.

"Be abejo Apaštališkasis Sostas 
tos pačios taktikos laikosi ir iš 
atžvilgio Į lietuvius, — Lai bus ir 
taip, man atsakoma. Bet kaip iš
aiškinti, kad Šventasis Sostas val
diškuose savo raštuose niekur ne
kalba apie lietuvius, kaipo atskirą 
tautą?... Visam dalykui 
kiant išdėti daug reikėtų 
darbo. O tuo tarpu gal 
naudos šis paaiškinimas, 
yra visiems žinomas, kad šv. 
tas veikia remdamos žiniomis, ko
kias iš kur gauna. Tarp tų žinių 
yra tokių, kurios paeina nuo mu
sų, bet daugiausiai, tai niekam ne 
naujiena, jų paeina nuo lenkų arba 
nuo per lenkiškus akinius j Lietu
vą žiūrinčių." 

Vadinas, apie Lietuvą po- 
; piežius neturi žinių. Jis už
laiko tenai čielą armiją ku
nigų, jis skyria jiems vys
kupus, jis ima tūkstančius 
pelno iš Lietuvos bažnyčių, 
jis vra vvriausis tu bažnv- 
čių galva, bet jis nežino, kad 
yra ant svieto Lietuva. Jis 
mano, kad Lietuva, tai Len
kija. Ir jis yra „neklaidin
gas” žmogus.

Kaip jums šitokia kome
dija patinka?

Bet tai da ne viskas. To- 
į liaus iš p. K. Vt. straipsnio 
pasirodo, kad netik popie
žius nežino tautu istoriios' 
ir nepažįsta geografijos, i 
bet nežino to ir kiti katalikų 
vadovai. Lietuvos vyskupai 
visuomet vadinasi Lenkijos 
vyskupais. Jis net pats ste
bisi:

"kodėl prigimtieji Apaštališkojo 
Sosto organai t y. vyskupą^ nie
kuomet nėra skelbęsi kaipo Lie
tuvos vyskupai.”

Tuo tarpu gi klerikalų 
spauda nuolatos tvirtina, 
kad niekas taip Lietuvos 
reikalais nesirūpina, kaip 
katalikų bažnyčia. Ar rei- Niekur ji to neras

APSIRGO ANARCHIJOS
• LIGA.

„Vienybė Lietuvninkų” iš, - _ . . ...
didelio savo „rimtumo” ap-,^1 klausimą svarstė taip so- suolas pripažino demokra- 
serga vis kokia nors liga. 
Pora metų atgal ji buvo ap- 
sirgus šnipų manija. Jos 
akyse šnipai tuomet taip ir 
mirgėdavo. Ji matydavo jų 
pilna visose organizacijose. 
Ji rašydavo ilgus Įžanginius 
straipsnius apie rusų val- 

I džios "Divide et impera” po
litiką. net nurodydavo kiek 
tų šnipų Rusijos valdžia 
tarp Amerikos lietuvių už
laiko. koks didelis pavojus 
nuo jų gresia musų tautai 
ir kaip reikia nuo jų saugo
tis. Bet kaip Balučio „ati
dengimas didelio šnipo” ne
laimingai sprogo. „Vienybei 
Lietuvninkų” šnipų manija 
perėjo. Dabar ji pradeda 
sirgti anarchijos liga. Kaip 
pirma šnipai, taip dabar jai 
pradeda vaidintis anarchis
tai. Ji atrado „anarchiją” 
jau net aukų rinkime. Ke
turioliktam jos numeryje jusios sako: 
randam sieksninį straipsnį 
ant pirmutinio puslapio, už
vardintą: "Delei kilančios 

1 anarchijos aukų siuntime.” 
Ir kaip šnipus, taip ir šitą 
„anarchiją ji vis socijalistų 
tarpe atranda. Priskaičius 
socijalistams visokių „revo- 
liucijėlių.” kurias jie kėlė 
tai prieš Yčą. tai prieš kun. 
Olšauską. "Vienybė Lietuv-: 
ninku” sako:

"Prisiminti vėl reikia, kaip so
cialistai nutarė aukas dėl nukentė
jusiu žmonių siųsti per Lietuvių ■ 
Mokslo Draugiją ir kaip vėl leng- ' 
vai sulaužė šitą nutarimą." 

Matot, ką socijalistai pa
darė ! Išgirdo, kad Lietuvių 
Mokslo Draugija nesikiša 
i šelpimo darbą, ir tuojaus 
pradėjo jieškoti kitokių ke
lių aukoms siųsti. Ar tai 
ne baisus žmonės? Juk jie 
galėtų siųsti pinigus tai 
draugijai vistiek. nors ji ir 
nepriimtų jų. Dabar jie 
laužo suvažiavimo nutari
mą. Anarchistai!

Ištikrujų gi prieš visuoti
ną lietuvių suvažiavimą nie- ; 
kas tiek daug neprasižengė, ; 
kiek pati „Vienybė Lietuv- : 
ninku.” Jos štabas rišu pir- ’ 
miausia pakėlė suvažiavime . ,. . . - .
triukšmą; paskui „Vienybė 
Lietuvninkų" visą laiką 
šmeižė visuotinojo suvažia
vimo Įsteigtąjį Lietuvos Šel- -
pimi Fondą. Ir ji dabar ne- ■ chronologija:

i
I
I
i

čiams bausmę.
Juos teisė Suvienytų Val

stijų teismas. Tarp pas
merktųjų yra 28 augšti val- 

majo- 
virši- 

inspekto-

dininkai: 2 teisėjai, 
ras, šerifai, policijos 
ninkai, rinkimų 
riai ir t.t.

Pereitų metų 
tie vagis susitarė 
socijalistus. Tuo 
suvogė visus 3 lapkričio rin-

"Vadinasi. tautininkų fondas 
siunčia 2.000 rublių ir klerikale! 
'Draugijai nukentėjusiems dėl ka
rės šelpti,’ nežiūrint to, kad 
tos "Draugijos’ tapo išmesti
pirmeiviški žmonės. Geras tai siur
prizas tiems amerikiečiams 
meiviams, kurie dėjo aukas į 'Gel
bėjimo’ fondų ”

Turbut čia nereikia jau 
nė kartoti, kad šitoj kleri
kalų draugijoj šeimininkau
ja „batiuška” Alšauskas, 
gospodin Yčas ir kiti ”ka- 
zioni” žmonės. Iš gaunamų 
aukų jie imasi sau po 10 ru
blių i dieną už „darbą.”

jaus išnyks, nes visur vir
šų imą demokratai, kurių 
tarpe yra daugiausia katali
kų.

Bet atsirado žmonių, ku
rie apie šitas demokratų šu
nybes tuojaus po rinkimų 
pranešė Suvienytų Valstijų 
komisijonieriui Charles W. 
Moores, Indianapolyje. Pa
siremiant tuo pranešimu, p. 
Moores tuojaus liepė areš
tuoti 18 demokratų. Juos 
suėmė apie Thanksgiving 
Day. Papuolė i tinklą šitie 
grafteriai tuojaus prisipaži
no prie vagysčių ir išdavė 
majorą Roberts’ą kaipo va
dovą tose vagystėse.

Kalėdų naktį federalė val
džia užleido savo tinklą i de
mokratų korupcijos liūną ir 
išvilko da stambesnių žuvų. 
Kažkurie tų vagių užsistatė 

I kauciją ir buvo paleisti, bet 
majoras Roberts, visuomet 
noris pasirodyt kas-tai-aš, 
atsisakė duot kauciją ir bu
vo nugabentas su kitais In-

. šaičio, „vyčių” organizato
riaus brolis, Pranas Paršai- 

. tis-Gilius-Siulelis. Apie tai 
galite rasti platesnes žinias 
pagarsėjusio Jono Liu- 
džiaus bylų rekorduose, at
spausdintuose, rodos, 1909 
m. „Vilenskom Pravitelst- 
vennom Viestnikie.”

Vienok, kada J. Gabrys 
važinėjo tverdamas ”vyčių 
kuopas ir rinkdamas savo 
biurui pinigus, socijalistai 
buvo ant tiek mandagus, 
jog neprikaišiojo katali
kams nė tautininkams, kad 
tai renka pinigus garsaus 
giltiniečio Pr. Paršaičio bro- 

vardis buvo Siūlelis, o kaipo 
giltiniečių vado 
kaip kad šiandien daro tau
tininkai ir katalikai socija- 

• listų apmelavimui.
Jie norėjo Įtraukti Į tą 

purviną Krakaus-Kiaulėno 
procedūrą žinomą publicis
tą. studentąAntonovą, kuris 

' sądarbininkavo ir tiems pa
tiems tautininkams ( perei
tam rudenyj „Lietuvoje” ir 
„Ateityje”) ir šaukė ant jo, 
kad tai jau baisus žmogus, 
nes turi broli, „Kataliko” 
agentą. B. Montvidą. kuris 
Įtrauktas Krakaus-Kiaulė
no bylon. O kada tokis Ga
brys važinėjo po Ameriką 
mulkindamas darbininkus, 
tai tautininkai nešaukė, kad 
jis yra baisus žmogus ir 
kad jo brolis būdamas „gil- 
tiniečiu” yra sušaudęs, gal 
būt. daugiau žmonių, negu 
Krakus-Kiaulėnas.

Graži tautininkų etika, 
ar ne? P. šetekšnis.i

Visi jie suko ir vogė balsus, 
kad sumušus socijalistus.
Šiomis dienomis Indija- ------

napolyje pasibaigė triukš- dianapoho kalėjimam 
minga byla, kur buvo tei
siama 126 politiškųjų vagių 
ir sukčių iš Terre Haute — 
visi demokratai. 89 tų va-

Bylai prasidėjus tie vagis 
išdavė viens kitą. Pavyz
džiui, demokratas Forbeck 
pasakė, kad sukti balsus 
jam liepė policijos viršinin
kas Holler. Gi policijos vir
šininkas pasakė, kad tokias 
vagystes daryti jo prašė 
majoras Roberts. Galų-ga- 

Lapkričio 18 suimta i8 išsiaiškino, kad visi jie va- 
sukčių, kurie išdavė kitus. «s.lr .sukc,a’- .Vls’e,Ps de- 

Gruodžio 23 grand jure Uratams, kūne dalyvavo 
išleido 126 apkaltinimus. ' ls,tose ?agyst,?st ™į‘r 

Gruodžio 25. Kalėdų nak- ra3J.0ras Ro^e5s aute?ke 
ti, dar 4o vagių areštuota.

Gruodžo 26 suimta 51 su
kčių, tame skaičiuje ir Terre 

kįla nauja anarchija, kad jokiam HaUte miesto majoras Donn 
Lietuvoje komitetui (nors ten bent J^ojjgrtS

Nuo 1 iki 15 vasario su-
Trumpu laiku musų kai-, imta 20 mažesnių vagilių.

tiek per- j Sausio 12 buvo suimta jau

sigėdi sakyti, kad socijalis
tai laužo to suvažiavimo nu
tarimus. Tegul tik ji near
do bendro darbo. Už soci- 

įjalistus jai atsakyt nerei
kės.

Toliaus ji sako:
"Pagaliaus dabar vėl pas

keturi yra) nebeužsitikėti, bet agi- . 
tuoja aukas siųsti per ’žinomas 
ypatas.’ 
rieji broliai pergyveno 
versmių, kaip rudens neramus oras. 214 demokratu ir 81

; pažino pne kaltes patįs.
• Nuo 15 sausio iki 1 kovo 
da 7 prisipažino prie vagys-

- čių, kas išviso sudarė 88 pri- 
■ sipažinusius.

i Kovo_8 prasidėjo didžioji 
,bvla.

geras vietas. Tokiu tai bu
du visi miesto valdininkai 
susidėjo iš purriniausių po
litikierių ir vagių.

Tai taip buvo "sumušti” 
socijalistai.

Bet neilgai demokratai 
~ _ ' savo „pergale” džiaugėsi,
prisi- Teisybė paėmė viršų ir pik

tadariai eina kalėjiman.

ROCFORD, ILL.
Nenorėjo bučiuot „socija- 

listo” kojų.
Kovo 28 d. kunigas per 

savo karštą pamokslą pasa
kė, kad Jėzus Kristus buvo 
socijalistas. JĮ nukryžavo- 
ję ne žydai, bet tie patįs 
žmonės, jo mokiniai, ku
riuos jis mokino. (Netiesa. 
Kristų nukankino žydų dva- 
siškija. Red.).

Didžiojoj pėtnyčioj baž
nyčia kone pilna prisirinko 
bobelių. Kunigas, kaip pa
prastai, atlikinėdamas prieš 
velykines apeigas, paguldė 
Kristaus muką viduryje ba
žnyčios. Pirmiausia ”mu- 
ką„ pabučiavo patsai kuni
gas ir jo šeši tarnukai. Pa
skui atsisėdęs užtraukė 
„Kryžiau Kristuso garbin
gas.” Gi, žiuri, kad niekas 
nepuola bučiuoti kryžių, 
kaip kad pirmiau puldavo. 
Kunigas sušuko balsu: „Ei
kit bučiuot!” Bobelės pasi
žiurėjo viena i kitą ir vėl 
sėdi ramiai. Antrą syk jau 
garsiau sušuko, bet jau 
maldaujančiai: „Prašau jū
sų visų, eikit bučiuoti kry
žių!” Keliatas bobelių ne- 
noroms prišliaužė prie „mu- 
kos,” kitos gi nė iš vietos ne
pasijudino.

Pasirodo, moterėlių turė
ta pereitos nedėlios kunigo 
pamokslas omenyj, kad Kri
stus buvęs socijalistų. Na 
ir kurgi jos tau socijalisto 
kojas bučiuos. Jos socija- 
listu laikraščius ir knvgas 
nutvėrę degina, i butą soci
jalistų neįsileidžia gyventi, 
o čia joms liepia socijalisto 
kojas bučiuoti!

Labai gerai, kad musų 
moterėlės ima tėmyti ir pra
deda atsiminti ką kunigėlis 
vakar pasakė. Gloksnienė.

PHILADELPHIA, PA. 
Esperantistų vakaras.

Philadelphijos Esperantis
tų Draugija—„Philadelphia 
Esperanto Society,” suren
gė kovo 26 d. muzikališkai- 
literatišką vakarą, Vindsor 
viešbutvj.

Vakaras pasisekė. Žmonių 
prisirinko gana apsčiai; 
programas buvo Įvairus, 
turtingas ir pasekmingai 
atliktas. Vakarą vedė p. J. 
Kuowlan. Programoje da
lyvavo gan žymus asmenis, 
kaip, pavyzdin, dr. A. Jonės, 
prof. Hetzel ir kiti.

Publika buvo — mišinys 
Įvairių tautų, suvienytų 
prakilnia tarptautinės kal
bos — Esperanto — idėja. 
Čia matėsi amerikonų, ai
rių, vokiečių, lenkų, francu- 
zų. lietuvių ir t.t.

Užbaigiant vakarą visi

"Šitas mainikavimas nuomonių 
yra ypatinga musų socialistų ap- 
raiška. Prisižiūrėjus į jų darbus 
ir raštus tenai nieko daugiau ir > 
nematysi, kaip begalinius svyravi
mus, karščiavimus, nerviškus šū
ksnius, koliojimus kitų žmonių, žo- ■ 
džiu sakant — kėlimą audros van- ,, —
dens stikle. Ant galo šitame stik- ■ . Penkiolika dienų lSe-
le nieko daugiau ir nesiranda, kaip jo Vien ValdŽlOS prirody- 
tik nuosėdos drumzlių, kurios pas- mamS skaitvt.
kui ir vaiso anarchijos mikrobus.” KOVO 23 uždaryti kalėjl- 
Nuomonių socijalistai ne- man šerifas D. Shea, miesto

maino, „Vienybė Lietuvnin- teisėjas T. Smith ir tūlas
kų” čionai visiškai suklupo. Alexander Aczel—Steele, — ~— —- -------------------- 7
Šitas komplimentas geriau- taipgi miesto valdininkas, prašneko apie... socijalistus.
šia tinka pačiai „Vienybei Laike bylos jie norėjo pa- hn_
Lietuvninkų.” Ji buvo tikrai pirkti liudininkus.

i „katalikiszka gazieta,” pas- Kovo 24 majoras Roberts ™~
■ kui virto laisvamanių orga- taipgi Įmestas kalėjiman už Kiaulėnas „Lietuvoje po Gi
nu. potam buvo pakrypus bandymą papirkti liudinin- liaus vardu veikė^ L.S.D.P.

■ socijalistų pusėn, dabar vėl kus. 
socijalistus šmeižia. Ir ji F 
dabar nerausta kalbėdama man 
apie numonių mainymą!

Kaslink aukų siuntimo, laike bylos.
■ tai „Vienybei Lietuvninkų” j f 
norisi tik Lietuvos Šelpimo savo prirodymus.

Kiaulenas surištas su 
tautininkais.

I

Kovo 24 majoras Roberts

Brooklyno tautininkų or
gano kromelis da vienu plet
kininku pasididino. „Vėžio” 
spitunų valytojas, J. žeman- 
taitis, kuris Montelloj gyve
no su Krakum-Kiaulėnu,

Bet nors ir pletkininku bū
damas nepataikė apšmeižti 
socijalistus. Jisai sako, kad

ir vėliaus giltiniečių glito-
Kovo 27 uždarytas kalė- se.” Iš kur tą, p. spitunų 

demokratas William valytojau, žinote, bene sykiu 
Davėm už kreivą prisiegą su Kiaulėnu darbavotės?

. i Po Giliaus vardu giltinie-
Kovo 27 valdžia pabaigė čių eilėse veikė ne Kiaulė- 

____ ________________ r___-------------------____ Inas, bet ambasadoriaus Ga- 
Fondą neteisingai apkalbę-; Kovo 31 kaltinamųjų ad- brio brolis, Pranas Paršai- 
ti. Tegul ji parodo kur nors vokatai pabaigė savo priro- tis (Siūlelis), kuris buvo ir 

------- „Giltinės” pirmininku. Tas 
„Lietuvos Ži-

Lietuvos Šelpimo Komiteto dymus.
Balandžio 1 prasidėjo ar- buvo rašyta 

reikia siųsti per ypatas. gumentacija. jniose,’ rodos, 1911 m., kada
Balandžio 5 argumentaci- Pr. Parkaitis nusižudė. Tai- 

“ * ‘ gi jeigu jus katalikai ir tau-

'toki nutarimą, kad aukasJ — *

CHICAGO, ILL 
Atsakymas Meištų Tamo- 

šėliui.
West Pullmano LSS. 335 

kp. Meištų Tamošėlio lupo
mis nusiskundžia ant dvie
jų Chicagos chorų, buk at
važiavę choristai visą minė
tos kuopos pelną išsivežė Į 
Chicagą ir buk kuopa turė
jusi apmokėti choristams 
dvigubas lėšas. O jau cho
rų vedėjai, tai jau kad ėmė, 
tai su abiems rankoms.

Tas atsitiko 7 d. vasario
m.
Atsakau, kaip kuopai, I 

taip ir Meištų Tamošeliui: 
jeigu Tamstos neuždirbot, 
tai ne chorų čia kaltė, o jus 
pačių, nes, gal būt, nemokė- 
jot dirbti. O kad T-tos 
skundžiatės ant chorų ir jų ___ ___ _
vadovų, tad norint teisybę sykiu pianui pritariant at
mylite, bet toli su ja apsi- giedojo himną „La Espero” 
lenkiat. (Viltis). Šis himnas yra

Lėšas dėlei „Rūtos” cho- abelnas himnas visų espe
ro panešėte labai sunkias — rantistų be skirtumo. Su- 
net $2.00! kuriuos, vėliau, lyg prof. dr. Millero patari- 
po baliui gavau „money or- mo, vienbalsiai priimta, kad 
deriu.” „Rūtos” choristai Draugijos sekretorius pa- 
nuvažiavom 25 ypatos; aš rašytų apie įvykusi vakarą į 
daugiau už gatvekarius iš- esperantistų oficiali organą 
mokėjau, negu $2.00. |”Ameriko Esperantisto.” 

įdomu, kokias T-tos tas Njekurie čionykščiai lietu- 
dvigubas lėšas choristams viai ir lenkai esperantistai 
išmokėjot? Kada kur ir į"3110 suorganizuoti savys- 
kaip tas galėjo atsitikti?tav?. esperantistų kuopelę, 
Ne choristai, ne mes, chorų 
vedėjai, nieko nė vienas a- 
pie tai nežinom. Nekaltai 
niekinti ir su pašaipa „mil
žinais” išvadinti, tai visgi 
reikėtų gėdą turėti!

„Rūtos” choro vedėjas,
J. M. Lankelis.

atskirą nuo bendros espe- 
rantistų grupės.

Miriamido.

1 • Buvo 1 
kia da didesnių melagių ir ! tik laikraščių diskusuoja-ja pasibaigė.

** ma, kur reikės siųsti aukas, Balandžio 5 teismas duo- tiškieji vėžiai, taip mėgsta- nai.

Draugai, t‘k susiprati
mo reikia, šiandien visokius 
darbus mašinos gali nuveikt 
šimteriopai. Tvirti esate ir 
drąsiai stokite į kovą su iš
naudotojais. Tik per pro
tingą kovoj reikalavimą ap
turėsite laimingą rojaus gy
venimą sau ir savo šeimy-

MAHANOY CITY, PA.
L.Š.F. Vietinis Komite

tas balandžio 5 d. surengė 
prakalbas. Kalbėjo L. 
Pruseika iš Brooklyno. Pu
blikai kalba labai patiko.

Lietuvos sušelpimui su
rinkta per prakalbas $11.- 
45 aukų. Aukas priėmė L. 
S. F. Komiteto narys V. Že
maitis. žemčiūgas.

Rumord, Me. — Darbai 
šiuo laiku čia suvisai susi
mažino. Nevažiuokit į čia 
darbo jieškoti, nes negausi
te. Kunigo švogeris.

*
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KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL.

Chorai. Chorvedžiai. Vargo, 
nininkai ir kunigų cen

zūra.
Skaitytojai atleis, jei 

pirm prieisiant prie temos, 
tarsiu keliatą asmeniškų žo
džių.

Jau jaučiuosi, kad butų 
laikas pasilsėti ir atsisvei
kint su jaunystės dienomis, 
nes turiu 46 metus amžiaus 
ir nusimanau, kad jau ne
tinku prie jaunosios gent- 
kartės. Bet, o nelaimė! 
Vietoj pasilsėti, jaunimas 
vis daugiau pradeda ne
duoti ramybės.

Šiais laikais visur įvairios 
lietuvių dainininkų kuope
lės tveriasi, Chicagoj ir jos 
apylinkėj, o vadovai lietu
vių, turbut, išmirė. Chica
goj ir apylinkėj jų nėra, iš- 
skyriant drg. J. Katilių ir 
mane. J. Katilius veda net 
4 chorelius, 3 Chicagoje, 
ketvirtą Kensingtone. Aš 
gi kitus tokius 3 chorelius 
veik priverstas esu vado
vauti: 2 choru vedu Chica
goj ir 1 Waukegane. Į Wau- 
keganą iš Chicagos 37 my
lios nuvažiuoti, vienok va
žiuoju kas nedėlią, matyda
mas jaunimą trokštanti dai
nų bei dailės, kaip žolynus 
rasos. Kada į ten nuva
žiuoju, jaučiuosi ir linksmi
nuosi su Waukegano jauni
mu, tartum 19 metų vaiki
nas bučiau. Taip jie ten 
maloniai gyvuoja ir žai
džia. Daug, daug yra skir
tumo tarp Chicagos ir Wau- 
kegano jaunimo. Norėtųsi, 
rodos, ant visados pasilikti 
tarp waukeganiečių, jei ap
linkybės pavelytų.

Chicagos apylinkėse, kaip 
jau minėjau, vis daugiau ir 
daugiau organizuojasi jau
nimas į dainininkų kuope
les, tuo tarpu chorvedžių 
stinga — rodos lyg jų nė ne
būtų.

Čia pasakysiu kas tame 
ir kaltas ir kas chorvedžių 
nedaleidžia būti minėtų cho
relių vadovais.
Chicagoj yra net septynios 

lietuvių bažnyčios arba pa
rapijos. Mažiausia tiek yra 
ir vargonininkų. Kiekvie
nas jų maloniai mokintų to
kius lietuvių chorus, nes jie 
ir yra tos profesijos žmo
nės. Bet jeigu jie neužsii
ma visuomenės darbu — jie 
tame nėra kalti. Jų darbo 
sąlygos nepavelija jiems tą 
atlikti, nes būdami po Ro
mos agentų cenzūra, jie ne
tektų kąsnio duonos. Var
gonininkas, būdamas kuni
go tarnu, gali daryti tik tą, 
kas jam nėra kunigo cenzū
ros uždrausta.

Vargonininkai turi taip
gi savo bažnytinius chorus. 
Bet jiems uždrausta laisvės 
žodis ir laisvos dainos mo
kint dainuoti. Jiems visiš
kai darbininkų vardą daino
je užginta minėti. Romos 
cenzorių štai kokios vargo
nininkams dainos leidžia
ma dainuoti: "Garnys,” ’Lo- 
ja šunis ant kiemo,” "Šar-! 
kytė,” "Strazdelis,” "Plau- 
kė žąselė” ir tam panašios.: 
Bet, apsaugok Viešpatie, iš
girstų kunigas bažnytinį 
chorą dainuojant "Sveiki 
broliai dainininkai,” "Siau
būnams nedirbkim dykai,” 
"Prie ginklo ei Tėvynės sū
nus,” tad choro vedėjui, var- ‘ 
gonininkui, reikėtų jau atsi
sveikinti su savo profesija; 
ant visados. Tokis vargo
nininkas jau savo gyveni
me vargonininko vietos ne
gautų. Per tai toki profe
sionalai ir tuno, kaip išmirę. 
Mus lietuvių jaunimas ne
norėdamas gi vien tik "gar
nius” ir "šunis” dainuoti, 
sumanė tverti įvairias kuo
peles ir dainuoti laisvas, 
darbininkų dvasią kelian
čią daineles, neatsižvelgda
mi ar jiems mokytojų pri
trukus, ar ne.

jei

Už tai lai būna garbė vi
siems tiems chorams, kurie 
sumynė į purvus Romos a- 
gentų cenzūrą ir jų "gar
nius” su "šarkytėmis.”. Lai 
skamba laisvos dainos, stip
rinančios darbo žmonių dva
sią! J. M. Lankelis.

CHICAGO, ILL. 
Velykų vakaras.

Meldažio svetainėje, 
lykose, Laisvos Jaunuome
nės Muz. Dram. Draugija 
buvo surengusi vakarą. 
Scenoje statė dviveiksmį 
farsą "Eksproprijatorius.” 

pavyko gana

Ve-

I Kovo 21 d. LSS. 114 kp. tu- kos Lietuvių Fondas galės! 
rėjo prakalbas, kalbėjo drg. geriau sušelpt lietuvius nuo 
J. Mickevičius, 28 kovo bu-' karės nukentėjusius, 
vo antros prakalbos. L. S. i Pirma tema buvo ne dis- 
ir D. Draugija pakvietė kai-(kusuota, nes pasirodė, kad 
bėti drg. St. Michelsoną., pats įnešėjas šios temos ne- 

' Kalbėtojas uždavė 
\ smarkiai kunigams.
draugijos prisirašė keliatas iššaukė, 
narių. ♦ ♦ ♦

: pono naudai, yra prasižen
gimu prieš doros principus 
ir prigaudinėjimu publikos, 

i traukiant iš jos pinigus.
Tie politikieriai turėjo už

mokėti žmonėms už atėjimą 
jų prašymų išklausyti, bet 
ne juos išnaudoti privatiš- 
kiems tikslams. Plakatuose 
buvo pasakyta, kad kalbėto
jai išaiškins delko dabar yra 
bedarbė ir kokios naujos tie
sos įvyko šioj valstijoj. A- 
pie bedarbę principališkas 
"kalbėtojas,” p. Gilis, va 
kaip pasakė: "Bedarbės yra 
užtai, kad musų nepriete
liai republikonai A. P. A. ir, 
dar bedieviai, laiko pinigus; 
pas save ir neduoda jums; 
darbo, ir už tai Europoj ki- i 
lo karė, bet tegul Dievas! 
tiktai mums duoda sulaukti 
geresnių ’čėsų,’ o tik taip 
mes sulauksime geresnių 
’čėsų,’ jeigu kitą terminą 
vėl išrinksime demokratus įi 
"ofisus.” Publika pradėjo 
prunkšti. Jis vėl tęsia :i^ai 
"Nesijuokite, bet mes turi-! JU- 
me vienytis su katalikais, į Jeigu ir parsisiųsdina ke- 
gerbkime airišius, ką jie Į liatą ekzempliorių "Drau- 
mums daug gero padarė už- go,” tai ir tą neperskaitę 
imdami vietas dideliuose o- suvolioja. Nors tokis laik- 
fisuose, ba mes esame per raštis yra priešingas darbi- 
maži, per slobni ir neišmin-' ninku reikalams ir temdi- 
tingi. Jeigu mes norime bu-”-----
ti gerais "sitizenais,” tai tu- 

: rime grajit politiks, taip 
kaip, imkime, mečias, arba 
zapalkas arba švebelius." 
Pripasakojo da ir daugiau 
nesąmonių, bet vietos stoka 
viską surašyti.

Matote, kaip musų demo
kratiškas politikierius išri
šo bedarbės klausimą! Ko
kios naujos tiesos įvyko šioj 
valstijoj, visai nė neužsimi
nė.

Trečias kalbėtojas, p. Ja
nis, norėjo pagirti pirmuti
nį "kalbėtoją” už chrabras- 
tį, kaip suriko, tai iš tos bai
mės štai ką pasakė: "Ar 
nebūtų mums baisi sloga, 
jeigu mes įdėtume Gilį už 
"kontes” kasierių su nukir
sta galva.” Čia publika pra
dėjo labai juoktis ir p. Janis 
neužbaigęs savo kalbos pa
bėgo nuo pagrindų, taip ir 
liko nežinia, ką jis norėjo 
pasakyti apie "nukirstą gal
vą.”

Nuo tokių prakalbų ir 
kalbėtojų apsaugok Viešpa
tie nors kitų miestų publiką. 
Pittstoniečiai klausytojai ir 
gi turėtų protestuoti.

Pastebėtina, kad į pra
kalbas atsilankė visa pa
žangioji visuomenė (apie; 
100 žmonių), kuri pasipikti
no iš besąmoningų politikie
rių koliojimų. Kad taip kal
bėtų vaikai, nebūtų įstabu, 
bet advokatams ir politikie
riams reikėtų turėti gėda 
prieš susipratusius žmones.

Kunigo giminė.

SAN DIEGO, CAL. 
Dar apie Panamos Parodą.

Kovo 29 d. Parodon atva
žiavo iš Washingtono Suv. 
Valstijų vice-prezidentas T. 
Marshall su savo moteria. 
Jį 10 vai. ryto, Santo Fe. sto- 
tyj, pasitiko didelė paroda. 
Stotin atvažiavo jisai spe
cialiu traukiniu iš 4 baltai 
nudažytų vagonų. Čia jo 
jau laukė papuoštas auto
mobilius. Insodinus jį auto- 
mobiliun prasidėjo paroda. 
Pirma jojo raita policija ir 
pulkai kavalerijos; griežė 
raitorijos benas; maršavo 
pulkai jūreivių ir pėstinin
kų. Visa paroda numarša- 
vo į didijį Parodos piečių.

Pirmą 
vice-pres. 
prakalbą. Labiausia 
Demokratų Partiją ir prezi
dentą Wilsoną, o kitas vi
sas partijas išniekino. Sa
ko: "Šiandien visas pasaulis 
yra jau pasirengęs į karę ir 
jau beveik vienas trečdalis 
mušasi, kariauja, o mudu su

MANCHESTER, N. H. 
Kaip bėda, taip bėda!

Mažai pamatysi laikraš- 
j čiuose žinių iš šio miesto lie- 
I tuvių gyvenimo, o nemažai 
I įdomių ir keistų apsireiški
mų tarpe vietinių lietuvių 
yra.

Užtenka jiems sužinot, 
kad kuris skaito pirmeiviš
ką laikraštį, ar knygą, kad 
paskaitytų tave blogu žmo
gum. Jeigu paima knygą 
į rankas musų lietuvis, tai 
visų pirma žiuri keno spau
dos ir nors naudingiausi 
knyga butų, jei tik pirmei
vių spaustuvės spausdinta, 
sako, kad "ne to driuko.”

Todėl iš tokių žmonių, su
prantama, nėra ko norėti, 
kad jie ką nors suprastų iš 
mokslo srities. Juos ge
riausia užganėdina kazira- 
vimas, bilijardu daužymas 
ir statinė alučio. Kas jiems 
tos knygos ar laikraščiai, 
J i "nuobodus darbas" dėl

’ irirkonico cine fzii—z—,

gana žino ko klausia. Antra te- 
Prie m a labai karštas diskusijas 

Du gabesni ir iš
kalbesni vyrai paėmė prie
šingą pusę, t. y. darbininkai 

Musų kunigas matydamas- neprivalo remt kooperacijų, 
kad progresyviškieji žmo-,bet privatiškus biznierius 
nės pasekmingai darbuoja- Jiems laikantis, karštesni 
si, o ir kunigų trustą atva- kooperacijos rėmėjai pra- 
žiavę kalbėtojai gerokai pa- • dėjo pykt, kad "du socijalis- 
bombarduoja, kovo 28 d. vi-: tai" priešingi kooperaci- 
są pamokslą pašventė pra-Įjoms. Man atrodo, kad nė- 
keikimui socijalistų veiki-1 ra už ką pykt, nes kad butų 
mo. Daugiausia keikė J. niekas nepaėmęs priešingos 
Mickevičiaus prakalbą. Mat; pusės, tai ir diskusijų nebu- 
M—čius savo kalboje paša-!tų buvę toje temoje. 0 be 
kė: "Mes žinome iš kunigų J “ >
mokinimo ir iš šventraščio, 
kad Dievas dar žmogui ne
gimus jau paskyrė jam rie
tą ir talentą. Taigi ar mes 
melsimės, ar ne, ar mes dau-!siu: pakolei tie draugai, (K. 
žysime kaktomis grindis, ar, Preitys ir S. Zaleskas) bus

> visokius i kooperacijų priešai, tai
■"si”j™?Pkar,.?re,ičia“p,ri\dėriv“Satbuli, vaikščiot Ženklina, k h. juos sutaikinti

nėra is ko džiaugtis ^prašome Dievą, kad sus-
1PC1U • tabdytų karę. Artinasi 

rinkimai, todėl jus broliai ir 
i seseris, neužmirškite mus." 

Jis turi gerą iškalbą, tik

I
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Vaidinimas 
puikiai.

Geriausia 
kio rolėje, 
čius. Gyvai ir 
sulošė Juozienės rolę L. Za- 
lunskaitė. Juozienės sūnūs 
— P. Kukutis, taipgi gerai 
lošė, nes gerai įsivaizdinu
siam į veikimą atrodė, kad 
nieko nė neišmainė (ką tas 
reiškia "neišmainė”? Red.). 
Žydo rolę išpildė gabus lo
šėjas, K. širvinskas. Tur
čiaus rolę gerai atliko F. 
Motuzą, tik truputį stokavo 
energijos ir, išdalies, nemo
kėjo bijot. T. Bagdoniutė 
taipgi neblogai savo rolę at
liko. žodžiu — visi sulošė 
neblogiausia.
Pora žodžių ir kas link pub
likos.

Nejaugi žmogus sėdėda
mas negalėtų pabūt rim-j 
tai nors vieną valandėlę? 
Bet, kas tau, randasi nepa- 
kentuolių, kurie neramiu 
užsilaikymu užkenkia ra
miai sėdintiems žmonėms.

Dar venas svarbus daly
kas. Kuomet artistams lo
šiant meiliškas roles prisiei
na myluoties ir kartais buč
kį viens kitam suteikti, kas 
scenoje ne naujiena ir neiš- 
vengtina yra, tai ir čia pu
blikoje atsiranda neišmanė
lių: ima švilpti, trypia ir 
pasirodo save didžiausiais 
tamsunais, žmonėmis be jo
kio išauklėjimo.

Po vaidinimo dainavo L. 
M. D. "Aido," J. L. Dram. 
Kliubo ir Laisvos Jaunuo
menės chorai.

Publikos buvo gana daug 
ir risi liko užganėdinti.

Apuokas.

ATHOL, MASS. 
Smuklės bus panaikintos.

Prakalbos—kunigams 
smūgis. "Vyčiai” ar 

vėžiai?
Visur žmonės juda, vei

kia, taip ir mes atholiečiai 
neatsiliekam; dirbame visi 
visur kiek galime. Lietuvių

lošė Kazabuc-
Ed. Zdramari- 

energingai to jie yra tvirtais koopera
cijos šalininkais. Katali
kams atžagareiviams labai 
patiko tu dviejų draugu 
priešingumas, bet aš saky-

valandą popietų
Marshall sakė 

gyrė I

I

i 4 _
ne, ar skaitysime 1 
raštus, ar laikraščius — 
viena Dievas savo žodžių 
nemainys. Jis yra ne pie
muo ir mes vis tiek savo pa
skirtąją vietą gausime. Tai
gi, jeigu jums rupi brolio, 
ar sesers, dūšia, ar kito ke
no, tai jus užpirkdami mi
šias šventas reikalaukite 
nuo kunigo kvitos-paliudiji- 
mo, ar tikrai ta dūšia eis į 
dangaus karalystę. Bet jei
gu kunigas tokios kvitos ne
išduos, žinokite, kad jis yra 
prastas ir nešvarus biznie
rius.”

Tą drg. M
tūlas agentėlis perdavė tuo
jaus musų kunigui ir čia 

| kunigužiui pasirodė, kad 
visoms jo avelėms gali nuo 

i tokios prakalbos akis atsi- 
I daryti, taigi jis ir ėmė jas 
išnaujo fanatizmu svaigin
ti. Ir pas mus, kaip ir ki
tur, renka kunigas su para- 
pijonais parašus ir gaudo 
žmones po karčiamas, kad 
pasirašytų "Keleivio” ir 
"Šakės” sustabdymui. Sem
kit, semkit vyručiai vandenį 
sietu — pasemsite!♦ ♦ *

Kovo 14 d. ”Vėžių” 10 kp. 
turėjo prakalbas. Kalbėjo 
"vyčių" ministras p. Norkū
nas (nesumaišykit "vėžių” 
su "vyčiais;” pas mus nėra 
vyčių, tik "vėžiai.” rrL*—’ 
žiai vasario 13 d. 
komediją ”.

čiaus kalbą

Tie vė- 
vaidino 

Aukso Dievai
čiai” ir plakatuose garsino- 
si "vėžių 10 kuopa”). Aiš
kindamas apie vyčius p. N. 
prisiminė, kad lenkai turį 
draugiją paukščio vardu — 
"Sakalų” draugiją. Mes,

Apšvietos Ratelis, prieš bal- i sako, taipgi buvome manę 
savimo dieną, vasario 28,; duoti vyčiams paukščio var- 
surengė diskusijas tam tyčia; dą. o ir geriau tiktų, 
pritaikintoj temoj "Ar rei- i pia a?.P- ,~n3 Pare_ 
kalingi svaiginanti gėri- ! ^1U- J yciams _ patogiau- 
mai?" Už gėrimus stovėjo]?1? vardas butų juodvarnių, 
p. J.~K. Vasiliauskas, prieš jei£P vadinties paukščio 
gėrimus J. Kavlaičius. Lie- vardu, o jeigu reptilijų, tad 
tuviai pasirodė mylį rudutp genausis 
alutį. Dauguma balsų pri
pažinta alus naudingu, nors 
nė vienas faktas nebuvo pa
statyta prirodąs svaiginan
čių gėrimų naudą, o prieš 
— šimtai.

Kovo 1 d. buvo balsavi
mas už panaikinimą smuk
lių ; 46 balsais smuklininkai 
pralaimėjo ir nuo gegužės 
1 d. Atholis neteks tų nuo
dijančių urvų. Girtuokliai 
tuomi labai susirūpinę.

Kovo 7 d. buvo antros dis
kusijos, kurias taipgi su
rengė Apšvietos Ratelis. Di- 
skusuota šioki tema: "Ar 
amatai paliuosuos žmoniją 
iš vargo, ar socijalizmas?” 
Už amatus stovėjo J. K. Va
siliauskas, prieš — M. J.

| Vaitiekus iš Gardner, Mass., 
j tečiau socijalistų oponentas 
pralaimėjo. Priežastis to— 
nepažinimas > socijalizmo 
principų, bijojo net dagi žo
džio "socijalizmas" paminė
ti. Patartina pirmiau apsi- 
pažinti su socijalizmo prin
cipais, o tada tik stoti dis- 
kusijosna.

; vardas "vėžiai,” 
nes mūsiškiai "vyčiai" "vė
žiais" jau pradeda patįs va- 
dinties.

Marys vaikinas.

i WEST LYNN, MASS.
Kovo 28, LSS. 61 kuopa 

buvo parengus prakalbas. 
VI Mass. rajono sekretorius 
buvo pranešęs, kad surengt 
prakalbas. Kalbėtojus jis 
apsiėmė parūpinti. Prakal
bos buvo surengtos ir sve
tainė pasamdyta, vienok 
kalbėtojas jokis neatsilan
kė. Matyti tame kaltė drau
go Akelaičio (VI Mass. Ra
jono organizatoriaus). Pa
tartina kitą kartą panašiai 
nesuvedžiot kuopos. (Kal
bėtojų visur didelė stoka. 
Labai gali būt, kad negavo. 
Red.).

Nesulaukus kalbėtojų pa
skirtame laike, prisirinkus 
daugeliui publikos užvesta 
diskusijos. Buvo paduota 
trįs temos: Kodėl socijalis
tai šaudo žmonės; Ar dar
bininkai privalo remt Koo
peracijas, ir Kuris Ameri-

MONTELLO, MASS.
Katalikiški pletkininkai
Vietos katalikų lyderiai į labai tankiai šaukia Dievą į 

tiek melagingai pradėjo pagalbą.
tauzyti, kad sunku butų su- Paroda kas sykis yra vis 

i rasti tokią ir davatką-plet-gerinama; programas kas 
| kininkę. Jau kelinta sąvaitė dien ris puikesnis surengia- 
; šaukia, buk kokis ten "J. mas. Parodos Komitetas 
i Kliubas” patraukęs į teis- pradėjo kviesti socijalistus 
imą "Kel.,” Bagočius esąs kalbėtojus, nes jau kunigų 
į areštuotas ir t.t. 0 jie nie- pasakos nusibodo žmonėms 
ko apie tai ir nežino! ir niekas jų nebesiklauso.

Su kokiais tikslais tos me-.Kada socijalistai kalba, tad 
lagystės skleidžiamos gali- tūkstančiai žmonių susiren- 
ma suprasti. Dėlto, kad ka Parodos dvaran. Soci- 
"Keleivis" ir Bagočius pa- jalistai visuomet užganėdi- 
sako teisybę, kaip kunigai 
mulkina ir išnaudoja nesu
sipratusius darbininkus.

: Kurie "Kel.” skaito ir B. 
prakalbų klauso, tie prade
da pažinti kas tai per pau
kščiai tie kunigai. Tas ku
nigų patronams labai ne
tinka ir kiek įmanydami 
stengiasi tamsius vargšus i 
patraukti prie savęs, šmeiž
dami pirmeiviškus laikraš-1 
čius ir ypatas!

Retkarčiais tas jiems ir 
pavyksta. Štai metai tam 
atgal, neva "laisvamanis" j 
(tik laikraščių neskaitė) V., 
ėmė šliubą civilišką, dabar 
išgirdęs viršminėtus pliauš
kimus. persigando, ir nubė- 
go bažnyčion antrą šliubą! 
priimti, užsimokėdamas 25 
dolerius.

Čionai turim pažymėti:' 
Ne tas laisvatnanis, kuris 
atiduoda kunigams savo 
protą ir 825 prideda priedo,! 
bet tas — iš kurio už jokius 
pinigus nenupirksi proto. 
Yra ir tokių, kurie nežino 
kas jie patįs esą, lyg smilga mą gauną _ , 
—- į kur vėjas pučia — į ten žmonės daugiausia atkelia- 
ir linksta. Bėda su betiks-j vę iš Rytynių Valstijų pasi- 
liais! gydyti, sustiprinti savo sil-

Musų "vyčių vaiskas" ko- pną sveikatą, nes oras čia 
vojo su socijalistais ir be- yra labai sveikas; žiemos 
dievais, . bet ant kiekvieno niekad nebūna, 
atako sunkius smūgius ap- 
laikvdavo; dėlei nepasiseki
mų liovėsi. Turbut, pabū
go bedievių, kad šie neatim- Į 
tų Dievo.

Velykų naktį apie 12 "vy-

I
I

i

na darbininkų klesą, Paro
doje gi daugiausia darbinin
kų yra. Beto Parodos ko
misija nupigino įžangą iki 
25 c.

Parodon žmonių vis dau
giau ir daugiau privažiuo
ja iš Rytynių Valstijų. Tie 
žmonės lengva pažint: jie 

! apsirengę žieminėmis dra
panomis ir veidai jų išbalę, 

| kaip sniegas; vietiniai gi gy
ventojai dėvi vasarinius rū
bus ir žėdno jų raudonas 
arba rudas veidas, apdegęs 
saule.

Nuo pradžios kovo mėne
sio prasidėjo dideli karščiai, 
kartais dieną siekia iki 100 
laipsnių.

Darbininkui pribuvusiam 
iš kitur apsigyvent čia nega- 

| Įima j nėra jokių išdirbys- 
ičių, išskiriant žuvininkystę. 
Daugiausia čia apsigyveną 

!seni žmonės, turtuoliai, ku
rie turi iš ko gyvent; užsi
dirbt nėra kur. Dauguma 
darbininkų dirba prie na

mų, restoranų, bet atlygini- 
menką. Tokie

i

na žmogaus sąmonę, tik vis 
jau geriau prie tokio laik
raščio laiką praleisti, negu 
smuklėje save svaiginti.

Mūsiškiai tautiečiai grįž
ta prie savo protėvių papro
čių. Jau pasirodė jų darbo 
vaisiai. 1911 m. surinko vi
sas knygas, kokių kas tik 
turėjo, išskyrus maldakny
ges ir sukrovė spinton po 
cenzūra. Tai busiąs "kny
gynas.” Dabar jau ketvirti 
metai, o knygos neišduoda
mos skaityti. Sako, pirma 
reikia aptaisyti, uždėti vir
šus, o paskui skaityti. Ir 
kada jie tuos viršus aptai
sys? Gal nė šv. Jackus ne
žino. O gal tautiečiai bijosi 
knygų, kaip apuokai švie
sos, kad nesirūpina ir nie
kam neduoda skaityti.

Parapijonams, tiems ap- 
švieta taipgi nerupi. Jie rū
pinasi "išganymu dūšios." 
Jie parsikvietė iš Nashua, 
N. H. kun. L. T. (nes čia lie
tuvių bažnyčios nėra), kuris 
28 kovo iš "griešnų” katali
kų darė dvasišką biznį. Ne
norėdamas daug laiko su
gaišinti per vieną valandą 
apkirpo būrį "avių” suside
dantį iš 300.

Dauguma "avelių" nesi
jautė gerai. Kunigas tą ma
tydamas pasakė graudingą 
pamokslą, pasiskolinęs nuo 
kun. Bimbos temą.

Sako: "Nenusiminkit,
mieli parapijonai, kad man 
duosit po dolerinę ir nebijo
kit, kad kas juoksis iš jūsų. 
Nes ir Ponas Jėzus už tylė
jimą prieš Erodą buvo pas
tatytas už beprotį ir nenusi
gando. Ir męs jo tarnai ne- 
nusigąskim, 
džiaugtis.” 
socijalistus, 
nams labai 
parapijinai 
lerinių. kas labai patiko ku
nigui.

Tečiau parapijonai visgi, 
sulyginus, liko nusiminę. 
Pernai, kada dauguma jų 
kunigui tedavė po "kvode- 
rį," tai kunigas nors "grino- 
riais" išvadino, o šiemet ko
ne visi davė po dolerį, o ku
nigas — nė dėkui, nė iš- 
graužk!

Kaip bėda, taip bėda!
Kazys.

KINGSTON, PA. 
Pasikėsinimas ant kunigo.

gyvasties.
Kingstono parapijos kle

bonas, kun. J. Kudirka, ga
vęs 3 kovo grąsinantį laiš
ką, kad padėtų 81,000.00, 
bet nepadėjęs. Vėliau ga
vęs da 6 laiškus, kuriame 
esą pasakyta, kad jei nepa
dės 81,000.00, tai ant 10 vai. 
vakare, Velykų subatoj bus 
išneštas į padanges su visa 
bažnyčia, bet to neatsitiko.

Tik štai 5 balandžio, kada 
kunigas sėdėjo savo rašti
nėje, sprogo gabalas dina! 
mito ant priešakinių gonkų, 
9:30 vai. vakare. Klebonijos 
visi langai išbirėjo; sugadin
ta gonkai ir kraštai sienos, 
bet gi nė kunigui, nė jo gas- 
padinei tas nieko neužken
kė.

Po sprogimo prisirinko 
daugybė žmonių, bet pikta
dario niekas nesusekė. Lai
škai visi esą rašyti iš aplin
kinių miestelių.

Kalbama, kad ir lenkų 
kunigas gavęs laiškus. Kun. 
Kudirkai rašyta laiškai lie-lMoreikienė. Publika buvo 
tuviškai ir vieno raštinin-] lošimu patenkinta.

nimo budo, vieno arba' kito ko. Šunskų Juozas. K. K.

F. Gražys.

PITTSTON, PA. 
Demokratų klapčiukai ap

vylė publiką.
Kovo 28 d. Pittstono Lie

čiu kareivių” saugojo taip tuvių Piliečių kliubas suren- 
atsargiai savo Dievą: vieni gė prakalbas; jeigu tai bu- 
eidavo pasistiprinti, kiti tų galima praklbomis pava- 
stojo į "fruntą” ir taip čielą dinti. Kalbėjo, arba geriau 
bačkutę išmaukė besistip- sakant, prašė, kad už juos 
rindami. Jeigu ten bedie
vis butų pasirodęs tuojau 
būt "karė” iškilus.* * *

24 kovo lietuvių choro bu
vo koncertas su įvairiais 
pamarginimais. J. Balio- 
nis ir S. Turskis, choro mo
kytojas, trumpai kalbėjo, o 
choras gražiai sudainavo; 
buvo ir deklamacijų; viskas 
pavyko gerai. Patartina 
chorui lavintis pirmeiviškų 
dainų; tūli nenori mo
kintis "Marsalietę," gėda 
butų, jei choras nemokėtų 
pirmeiviškų dainų.

Bažnyčios lankytojas.

”votuoti,” net keturi "kal- 
bėtojai:” Jonas Gilis, tūlas 
Kubilius, Janis ir advoka
tas J. Lopeta. Kad jie čia 
prašė už demokratus ir pa
tįs už save balsuoti, tai nie
ko įstabaus, bet kad jie ap

igavo publiką rinkdami de
šimtukus prie durų, žadėda
mi rimtas prakalbas pasa
kyti, o paskui jas pavertė į 
"political rally,” už tai jau 
negalima jiems dovanoti. 
Prie progos patėmytina ir 
tam ”sitizenų” kliubui (jie 
taip save vadina), kad, pa
naudojimas apšvietos platl-

ale turim 
Toliau keikė 

kas parapijo- 
patiko. Už tai 
nesigailėjo do-

WESTVILLE, ILL.
LSS. 26 kp. vaidino pen- 

kiaveiksmę dramą "Marija 
Magdalietė.” Sulošta ge
rai, ypač pasižymėjo drg. V. 
Gediminskas, Aulo Flavi
jaus rolėje; F. Jošenis, Jo- 
tamo rolėje; J. Uždavėnis, 
Kaipo rolėje ir T. Dundulis, 
Judo rolėje. Iš moterų pui
kiai sulošė Rechos rolę — M.



Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

tarpe žmonių, taip ir bičių 
tarpe daug piktadarysčių 
padaro svaiginamieji gėri
mai. Duokit darbininkėms 
bitėms medaus maišyto su 
konjaku — ir jų tarpe tuo- 
jaus prasidės betvarkė. Pa
sigėrusios bitės tuojaus vir
sta plėšikėmis ir pradeda 
užpuldinėti ant savo kaimy-■ 
nu.

Yra net išsigimusi tokia ' 
bičių rūšis, kuri gvvena vien 
tik iš svetimo triūso. Tokios 
bitės nieko daugiau nevei- j 
kia, tik užpuldinėja, žudo ir 

' plėšia.
Kaip matot, kriminalistų I 

yra visur Zoologas.

Priešistoriški ginklai ir karė.
jimais, o jis gi kaip buvo 
skurdžium, taip ir yra.

Patarimai ir žadėjimai, o 
ypač kunigų politikierių ib 
kapitalistų, yra kupini vi- 
liugvstės, apgavystės ir iš
naudojimo. Kaipo tokių 
darbininkai žmonės turėtų 
nei artyn neprisileisti. Dar
bininkų luomą turėtų savo 
priešams pasakyti: jus sa
vo patarimais ir žadėjimais 
suvadžiojote ir apvylėte 
mus ne kartą; daugiau mes 
negalime jūsų žadamų „ge
ru laiku” sulaukti; ir mes 
ilgiaus nelauksime, — šian
dien darykite taip, kaip sa
kote: šiandien duokite tai, 
ką žadate 1

Bet ant žodžiu paremtais 
reikalavimais, darbininkų 
klesa nelaimės. Tatai rei
kia. kad darbininkų klesa 
naudotųsi galingiausiu savo 
reikalų apgynimui ginklu; o 
tas ginklas yra — socijaliz- 
mas. Margeris.

mo. Kitaip — jokiu budu.” 
Tokį, arba panašų, gausite 
jus nuo kunigo atsaką.

Ne kitaip užgiedos advo
katas ir daktaras. Pastarie
ji taip-pat pareikalaus pil
no užmokesčio už savo triū
są. 0 jeigu išdrįs bent kas 
šiems ponams patarimus 
duoti ir už jų triūsą tik kelis 
centus numesti, o kitą dalį 
atmokėti žadėjimu dangaus 
karalystės ar kokiu kitokiu 
ten „mokesčiu,” tai tokiam 
„mužikui” jie greitai duris 
parodys. Nesą jie žino, kad 
patarimais ir žadėjimas ne
galime gyventi: Patarimais 
ir žadėjimais neužsimokam 

i nei nuomos, nei už mėsą, 
nei už švarką, nei už čeverv- 
kus.

i Argi kitaip gali pasakyti 
kapitalistas? Didelis abejo- 

i jimas. Daleiskime, jeigu 
i tūlas kapitalistas laiko savo 
i dirbtuvėj 1000 darbininkų, 
i Tada tegul jie visi duoda 
jam patarimus: kad jis ma
žesnius lobius sau krautų, 
o didesnes algas savo darbi
ninkams mokėtų; kad jis už 
tai apturės didžiausias myli, 
stas nuo Dievo ir tt. ir tt. 
Jis ne tik pasijuoks iš savo 
darbininkų, bet gal juos ir 

be* iš darbo pavarys; kamgi jie 
drįsta jam patarimus duoti 
ir žadėti tai, ko patįs netu
ri.

Hm... tai ir nesurandame 
žmonių, kurie pvena pata- či? pramanyti kad nurami

nus savo žmones ir pakėlus 
puolantį jų ūpą. Pavyz
džiui, oficijalis Vienos pra
nešimas 3 balandžio sako, 
kad austrai truputį pasi
traukė į geresnes pozicijas; 
ištikrujų gi austrai tuomet 
buvo nugrūsti 25 varstus vi
su frontu tarp Meza Liabar- 
čo ir Užok tarpkalnio.

Toliaus Petrogradas nu-

Priešistoriška epocha yra emose pamini, kad labiau- 
padalinta į dvi gadyni, bū
tent : akmens gadynę ir me
talų gadynę. Pirmąją ga
dynę istorikai vadina nuož- 

. mybės (savagerv) periodu 
bei laikotarpiu, gi antrąją 
— barbarizmo su šiek-tiek 
bebrėkštančia civilizacija.

Pirmutinis žmogaus gin
klas, turbut, buvo medžio 
šaka. Drūta, didelė lazda 
tvirtose tuolaikinio žmo
gaus rankose buvo labai 
naudingu ginklu prieš žvė
ris. Priešistoriškas žmo
gus. turėdamas tokį įranki, 
jautėsi galįs lengviau kovo
ti už būvį. Ir beabejo, jis 

. galėjo daug pasekmingiau 

. su žvėrimis kariauti; nuo jų 

. apsiginti, arba juos užmu
šinėti ir turėti sau maisto ir 
dar šiltus kailinius.

» i

Kaulai, matoma, ir tada
. pagelbėjo kariauti už būvi.:

Kaulas, kaipo kietas daik
tas, ištiesų galėjo būti pa
rankus tuolaikiniui žmogui. 
O kokiam priešistoriškui 
Samsonui ytin daug pagel
bėjo.

Nemažą naudą žadėjo ir 
I akmuo. Ir priešistoriškas 
žmogus, kada bent apyčiu- 
piai permatė akmens verte, 

jo jis tuomet akmens skeveld
rą pririšęs prie lazdos, ar 
išmušęs skylę ir užmovęs 
ant lazdos, turėjo aštrų ir 

j skaudų ginklą. Su šitokiu 
ginklu padarytas kam-nors 
smūgis, beabejo. turėjo būti 

•pavojingas. Žinoma, buvo 
geriau užpuolikui, o blogiau 
užpultam  jam.

Tūlos šitokių akmeninių 
ginklų liekanos galima ma

styti muzėjuose. Jos išveizi; 
dabai stambios: nenudailin
tos. neapdirbtos. Už tad 
galima drąsiai sakyti, kad 

Jšitoki rupus akmeniniai į- 
! rankiai. buvo vartojami : 
daug tūkstančių metų at- 
gal. Kad neatsitolinus nuo ' 

; teisybės, geriaus skaitliuoti ; 
; ne dešimtimis, bet šimtais 
tūkstančių metų. Nes tik-j 
tai už šimtų tūkstančių me- 

i tų musų protėviai galėjo pa- — 
Isikakinti panašiais ginklais.

Bet laikui slenkant, žmo
gus išmoko sumaniau akme
ninius ginklus pasidaryti. 
Pirmiausiai įgavo nuovoką 
apie švelnesnį apdailinimą 
jų, o vėliaus — apie panau
dojimą prie daugelio įvairių 
darbų. Juk ir šiandien su
randamos Lietuvoj, taip va- 

: dinamos „perkūno kulkos,” 
lyra ne kas daugiau, kaip 
tik priešistoriško žmogaus 

į triūso vaisius. Tečiaus ne 
tik tokias kulkas priešisto
riškas žmogus galėjo nudai- 

\ linti; jis pasidarydavo iš 
akmens ir kirvį, peilį, ir ki
tokius įrankius. Pas egyp- 
tėnus ir meksikiečius ytin 
toki peiliai buvo plačiai var- ’ 
tojami ir jie turėjo net tam 
tikrą religijinę svarbą.

Taip vadinama gadynė 
metalų turėjo susidurti su 
žmonija ne taip jau toli nuo 

j musų laikų, kaip gadynė ak
mens. Varis, kurį , rodos, 
egyptėnai pirmiausiai išra
do, buvo pirmutinis metalas. 
Bet, kad varis yra minkštas 
metalas, tai beabejo negalė
jo atsakyti tuolaikiniams 
žmogaus reikalams. Tad 
tapo išrasta žalvaris, kuris 
yra daug kietesnis, už varį 
ir, žinomas daiktas, paran
kesnis, ypač aštriems, ašme
niniams ginklams, kaip tai 
kirviui, peiliui ir kitokiems 
įrankiams pagaminti.

Pagaliaus žmonės sugebo 
ir geležį padaryti. Matoma, 
kad geležis tuolaikiniui žmo
gui buvo labai naudinga, 
kad ji buvo laikoma didele 
brangenybe. Egyptėnai va
dino geležį „dangaus meta
lu.” Gi graikų poetas Ho
meras (gyvenęs apie 900

cl.

šiai atsižymėjusiems atle
tams būdavo duodama, kai
po viršiausis prizas, gele
žies šmotelis.

Tai ve iš ko ir kokius gin
klus senovės žmonės dirbo 
ir vartojo. Tikslas jų, daug 
nespeliojant, galėjo būti vie
nintelis: kovoti su žvėrimis. 
Galėjo būti toki ginklai pa
vartoti ir prieš žmones, bet 
tai visgi retenybė, Čia ga
lima atvirą žodį tarti, kad 
pas tuos priešistoriškus 
žmones, sulyginamai su šių 
dienų žmonėmis,civilizacijos 
buvo tik kibirkštėlė. Vienok 
ta mažutė civilizacija pasi
rodo daug sveikesnė už mu

kų dienų didžiulę civilizaci
ją. Nesą žmonės, užkopę 
i ant mažulio civilizacijos lai
ptelio, pasidirbo sau šiokius- ■ 
tokius ginklus kovoti su 
žvėrimis; kovoti už duonos 
kąsnį. Bet šių dienų žmo
nės, užkopę ant didžiausio, 
kaip jie mėgsta sakyti, civi
lizacijos laipto, panaudoja 

. tą civilizaciją, mokslo išra
dimus ir pasidirba ginklus 

• ne su žvėrimis kovoti, L _.. 
su savo bendra-draugiais 
žmonėmis. Jie nekovoja,! 
kad suteikus duonos kąsnį 1' 
vargšams, bet — kad apsta-' 
čius aukso dievaičiais kara
lius ir kapitalistus, o vargšų 
minias palikus visai be pas
togės, be drabužių ir duonos 
kąsnio?

Kam tada musų laikų ci
vilizacija yra tikus? Ar ji 
nėra liguista? Ar ji nėra 
pavojinga liaudžiai? Taip: 
ji serga, ji neša pavojų liau-! 
džiai! Ją reikia gydyti. Jai 
reikia vaistų. Ir ačiū Die-i 
vui, mes, darbo žmonės, tuos 
vaistus jau turime. Tie pui-' 
kųs vaistai visur yra mums 
siūlomi. Kad tik mes supra-i 
stūmė jų vertę ir imtume, 
juos, ir gydytume šių dienų 
pavojingai sergančią civili
zaciją.

Pagalios, kas tie vaistai? 
Socijalizmo mokslas.

Margeris. Į

(Laiškas IX).
Vakaruose bepaliovos du

deno ir dudeno, tai patran
kos dūsavo. Tarpais nus
tos. aptils, tai ir vėl sugaus, 
rodos sudejuos, suvaitos... 
Ana ten už giružės, gal 7 
viorstus nuo manęs kulka- 
svaidžiai dirbo, šautuvai
sprakšėjo. Visą nykumas 
apėmė. Stoviu Mažosios
Lietuvos Š... miestelio griu
vėsiuose ir dairaus. Kas iš 
lietuvių emigrantų nežino 
to švaraus, erdvaus mieste
lio š... Kas negerėjos jo ty
lioms gatvėms, ne aukštu- 
čiais muro namais. Kas ne
sigėrėjo jo gėlėmis ir 
dailiomis apylinkėmis iš vie
nos pusės Šešupe apsiausta, 
o iš kitos vingiuota Širvinta. 
O nūdien, tik griuvėsiai te
likę. Riogso dar vėjo ne- 
parblokšti kaminai ir stovi 
mekeno nejudinama bažny
čia. Stovi ir rodos liūdi... 
Tik Šešupės. Širvintos van
dens tyliai, tyliai po senovei

v

dens rodos užsirūstino, pa
juodo veidas. Ir neretkar- 
čiais ant savo krantų išme
ta negyvėlį žmogų, rodos 
įnirtę, kad jos išdrįso jų ra
mumą sudrumsti ir nebeno
ri savo šaltoj krūtinėj jam 
vietos užleisti, "lai varnos 
lesa, bet aš jam vietos ne
duosiu.”

Po didelių čia buvusių 
mušiu. Širvintos vandens 
paraudo, susigėdo, gėdijosi 
už žmogų, už jo darbus.

Miestelis tuščias, nei vie
no žmogaus. Tik šunelis 

j slankioja vienas, vienui-vie- 
nas ir cypia. Jieško savo 
gyventojo. Bėga vieta iš 
vietos, uosto nuodėgulius ir 
skaudžiai kaukia, jo balsas 
stačiai širdin smenga. Pa
dangėmis skraido juodi var
nai ir žiauriai, žiauriai 
kranksi. Būriais leidžias 
žemėn, jieškinėja kritusių 
arklių ir... ir žmonių kūnų... 
O ten 'vis gaudžia ir gau
džia patrankos vis aiškiau 
ir aiškiau šautuvų balsai 

i girdėti. Štai jau ir sužeis
tuosius veža, šiurpu į juos 

į žiūrėti. Kraujais nudažyti 
šineliai, neretai veidai ap- 

[ vynioti, vien tik akis kaktoj 
(Spinksi. Baugu į jas žiūrė
ti. Mirties šmėklą jose ma- 

, lču 1 O ten jau ir belaisvių 
būrelį varo, nusiminę, neži- 

! no kas juos laukia. Ten ke- 
liatas raitų joja. Arkliai 

i šlubi, kruvini. Raiteliai ir- 
fgi ar rankas nuleidę svy
ruoja, ar kojos kadaruoja, 

i Visi skubina ligoninėn. Ei- 
jnu artyn prie kelialių ei- 
i nančių šlubų kareivių. Klau- 
sinėiu, kame dalvkas, kas 
ką apgali.

— Vokietį vėjam tolyn, 
įsako vienas.

— Iš pozicijų išmušėm, 
taria kitas.

— Ech, kas ten daros, 
akymirksnis šimtą žmonių 
kloja. Viskas susimaišė, ne
beatskirsi priešo nuo savo, 
kalbėjo trečias, ach, tur
būt, neištversiu, ligoninės: 
nepasieksiu, pečius, kojas... j 
Ach, Dieve. Leisk lengvai! 
numirti!... nekankyk, tyliai 
pratarė jis.

n. 23. 1915.

Iš kares lauko

įdžia žiuri į Lietuvos au
tonomiją. Ji nenori. kad 
žmonės apie ją ir svajotų.

— Na. gerai Maike. jei tu 
toks kitras. tai pasakyk tu 
man. kaip tu mislini. kur bu
tų geriau Lietuvai: ar pasi
likti po ruskiu. ar patekti po 
preso valdžia ?

— Alano nuomone, po Vo
kietija butų daug geriau.

— Jes, vaike, ir aš su tuo 
iTpfc. PaS P1'US- Šnap-nuplaukia, bet ir ju van

— tik jau nemanyk, tėve, 
kad dėl šnapso pigumo tenai 
geriau. Vokietijoj kultūra 
stovi augščiau, žmonės ap- 
šviestesni. daugiau laisvės, 
geriau gyventi.

— Vaike, ant šito punkto 
aš su tavim jau nesutinku, 

i Kur laisvės daugiau, tenai 
daugiau ir bedievių. Rusi- 

! joj iš tos pusės jau daug ge
riau. Tenai šliuptarnių vei- 

i slė ir prigyl negali. Kaip 
i tik koks anarchistas prade- 
’ da žmones buntavot, žiūrėk.

— Sustok, vaike, 
landėlės. pašnekėsim apie 
vainą.

— Sakyk: apie karę.
— Vaike, aš senoviškas t 

žmogus ir savo tautiškos 
kalbos ant jūsų išmislytos 
nemainysiu.

— Tėve, tai neišmislytas, 
bet grynas lietuvių žodis.

— Na jau tu, vaike, man 
nesakyk. Aš jau baigiu 
amžių gyvent, o negirdėjau, 
kad vainą kas vadintų kare. 
Tas tik dabar atsirado. 
Kaip pažiūri į gazietas, tai 
visokios „karės,” „listokra- 
tijos,” „cibulizacijos” taip 
ir mirga. Net skaityt baisu, 
kad liežuvis nenulūžtų. O 
vis tai pirmeivių išradimas. 
Bažnyčion neina, tai per mi
šias daro mitingus ir tei
singą žmonių kalbą gadina. 
Bet aš, vaike, tokių pirmei
viškų išradimų nepripažįs-’ 
tu ir vainos nevadinsiu ka
re. Tas žodis visai netikęs, j 
Jis daugiau panašus i karve, -- -----z-------- ,
o ne į vainą. Na, bet tiek. žandarai ji jau ir veža kur 
to, vaike. Geriau pasakyk 
tu man, kaip tu mislini, kat
ras katrą nuvajavos: ar rus- 
kis džermaną, ar džermanas 
ruski

— Greičiausia nė vienas monopoliai panaikinti, 
nebus sumuštas, nė kitas.; ^aiJau rei^ia 
Visi jie bekariaudami taip 
■pavargs, tiek pairs, kad už
baigs nė vienas nieko nelai
mėjęs.

-— Bet Lietuva, vaike, vis- 
tiek gaus savo karalių.

— Apie Lietuvos karalių 
geriau nesapnuok, tėve. Ge
rai butų, kad ji gautų nors 
šiokį-tokį palengvinimą bū
dama po Rusijos ar Vokieti
jos valdžia, bet vargiai ir tą 
gaus.

— Maike, palengvinimas 
tai šiur bus, ba aš vienoj ga_ 
zietoj skaičiau, kad Yčas 
padavė glavnokomandujuš- 
čiam sustatytą prašeniją, 
kad visi lietuviai eina už ca
rą ir už tai lietuviai nori sau 
tautiškos anatomijos, ar i 
kaip ją ten vadina...

— Turbut autonomijos?
— Gali būt, vaike.
— Nieko, tėve, iš to nei 

šeis. Ta Yčo „prošenija; 
kaip tu ją vadini, senai jau 
nuėjo rusų valdininkų gur
bam Tavo Yčas ir atsaky
mo negavo.

— Kodėl?
— O kągi aš galiu žinot? 

Turbut todėl, kad rusų val
džiai tas klausimas nepatin
ka. Kaip matyt, tai Rusi
joj ir kalbėt apie autonomiją 
uždrausta. Lietuvos laik
raščiai bijosi ir žodį „auto
nomija” parašyt Iš to jau 
nesunku suprasti, kaip rusų

AUSTRAI MELUOJA, 
SAKO RUSIJA.

Petrogradas sako, kad 
Austrija meluoja, kalbėda
ma apie savo pasisekimus 
Karpatuose. Tie austrų lai
mėjimai, kuriuos austrų 
valdžia skelbia savo oficija- 
liuose pranešimuose, esą ty

!

et.

• pipirai auga. Todėl mes, ka-; 
, ■ talikai su tautiečiais, ir sa- 
, kom, kad po ruskiu daug ge- 
; riau. Tik vienas daiktas ne- 

! gerai, kad dabar Rusijoj

" ' 1 pripažinti, 
kad caras padarė kvailystę.

— Tėve, gaila man laiko j 
su tavim gaišint, šiandien 

, tu perdaug kvailai kalbi.į J 
Lik sveikas.

i

Kada vabalai kariauja.
Gal jums rodos, kad tiek 

žmonės veda kares? Oi ne. 
Kriminalistų yra netik tar
pe žmonių, bet tarpe gyvūnų 

i ir net tarpe vabalų. Jus ži-j tai! 
i not gerai, kad yra tranai bi
tės ; yra žvirbliai, kurie už
puola kregždžių lizdus; jus 
taipgi gerai žinot, kokią ko
vą pavasaryje turi garniai, 
špokai ir kiti paukščiai, dėl 
lizdų. 0 kas nežino, kaip 

'mušasi gaidžiai?
Yra bičių, kurios nenorė

damos pačios dirbti, užpuola 
■ dideliais pulkais ant pilnų 

” medaus avilių, išpiauna avi
lio sargus, įsiveržia į vidų, 
išžudo gyventojus, išplėši® 
avilį ir išneša turtus.

Kada kelis kartus joms 
toks darbas pasiseka, noras 
užpuldinėti, žudyti ir plėšti 
palieka taip didelis, kad jos 
pradeda organizuot kompa
nijas ir jų skaitlius kas kar
tas eina vis didyn ir didyn, 
iki galų-gale susitveria čie- 

į los kolionijos tranų. Pagarn 
. sėjęs Italijos profesorius 
‘Lombroso prirodė, kad kaip J. B—dis.

i

rimais ir žadėjimais. Tur
but ne toj vietoj jieškome. 
Turbut tarp kunigu, dakta- 

į rų, advokatų ir kapitalistų 
nesiranda tų žmonių, kurie 
gyventų patarimais ir žadė

jimais. Ne tik „turbut,” 
bet ištikrujų taip yra. Tatai 

! pajieškokime kitur. Ką be
sakyti apie darbininkų kle- 

Isą? Ten ištikrujų randasi ______ ____  ____ _
musų jieskomi žmonės. Dar- rocĮo? kacĮ Karpatų fronte 

ibmmkų luomą ir sutveria tarp Bialogrado ir Užoko, 
tie žmonės, kurie gyvena pa- nuo 20 ko?o iki 3 balandžio 

rusai paėmė nelaisvėn 378 
austrų oficierių, 11 daktarų

. tarimais ir žadėjimas. Ir 
darbininkai žmonės, kaip________

I tik nuo lopšelio iki karstui jr 33455 kareiviu, beto da 
i ryžosi gyventi ir pragyven- užgriebė 17 armotų ir 100 
ti patarimais ir žadėjimais, kulkasvaidžiu. 
Tėmykite, kaip viskas išsi
aiškina.

Vos tik spėja darbininko 
šeimynoj atsirasti kūdikis, 
kaip tuoj jis tampa nutaraš- 
kintas pas kunigą — tą pa- euzų ir anglų laivynas Dar- 
tarimų ir žadėjimų maišą, danelių nebombardavo. Vo- 
Šitas patarėjas ir žadėtojas kiečiai sako, kad tokia ilga 
dar nieko nežinančiam ku- pertrauka buvo iš priežas- 

tįeg Odelių nuostolių, kokius 
laivynas nukentėjo 18 kovo. 
Stipriausi laivai, kurie ėjo 
pirma, buvo nuskandinti, o 

i kiti taip apdaužyti, kad 
daug reikės laiko, pakol 
juos pataisys. Tuo tarpu 

Kada vaikas pa-, žinios viena paskui kitos 
vas. DPK vipni tie žmonės vrn au^s‘ nueina fabrikan dir- liudija, kad nežiūrint bai- 
■ Labai aiškiai ‘ supranta-b‘į tad kapitalisto bernai saus bombardarimo, turkų 
mas dalykėlis, kad, daleiski- glbe ap!i’lla J! Rimais, fortai Dardanehų siauru
me sau,'kunigas negyvena Zada J.aIP ~ J“® tolyn tuo moj pasiliko sveiki, 28 ko- 
patarimais ir : 
ne. Kunigui, kad ir visi jo 
parapijonįs patartų nekrau
ti turtus, bet, ot, tik taip sau 
gražiai pragyventi ir vis-

! kas; vienok jis tų patarimų 
nepriims. Sakykime, lai vi
si parapijonįs žada ir labai 
drūčiai žada savo klebonui 

i linksmybių pilną dangaus 
karalystę, žinoma už tai, 
kad jis pigiaus pasitarnaus 
jiems; vienok klebonas iš to
kių žadėjimų tik nusišyp
sos. O gal net ir supyks. Ne
abejotina. „Juk man nerei
kia patarimų ir žadėjimų; 
duokite man pinigų ”— jis 
sušuks. „Juk aš gyvenu ne 
danguj, bet ant žemės. Aš 
esmi žmogus, ne dvasia. Man 
maistas, drabužis, pastogė, 
— žodžiu tariant viskas, kas 
reikalinga pragyvenimui, 
turi būt nežadama, bet tie
siog duodama. Nes kada 
mano gaspadinė nueina 
krautuvėn, nors ir žadėtų, 
kraufuvninkui, vienok jis ; 
be pinigų neduos jai nei mė
sos, nei duonos, nei sviesto. 
Jis duos tik tuomet, T 
gaus pinigus, arba mano as-

ėjimais.
įdikiui pažada dangaus ka- 
! ralvstę. Gi kūdikio motinai 
j ir tėvui duoda patarimus: 
i kaip vaiką reikia dievobai
mingai išauginti; visiems, 
ypač kunigams ir kapitalis- 11 • 1 1 • •

Stebėtina, kad musų lai-i 
kuose randasi gyvūnai, ku-! 
rie gyvena patarimais ir ža-1 
dėjimais. Ir jie, yra nepap- ■ 
rasti gyvūnai. 0 kaipgi ’ į 

į jie yra priskaitomi prie d-k- naktiniu nadarvti ir 
vilizuotų gyvūnų, taip vadi-j 7^ r* Pf -- -U Pa.arjtl ir 
namu žmonių. Pažiūrėkime, • • 11 • • , 2 . .7. nll

DARDA NELIUOSE TAL
KININKAMS NESI

SEKA.
Nuo 18 iki 28 kovo fran-

yurteiirnjiic: O ! geresnį darba duoti, juo to- vo laivynas vėl pradėjo bom_ 
- - - - : - ’ ti, etc. Tasai, žinoma nuo barduoti Dardanelių pakra-

j mažens kunigo ir savo tė- ščius, bet ugnis buvo reta, 
ivų taio išauklėtas pasikaki-; Matyt, kad laivynui netaip 
j na pažadėjimais. Jis nepai- sekasi, kaip iš pradžių buvo 
so, kad šiandien jo uždarbis ‘
mažas, kad šiandien jis ne- 

I turi už ką priderančiai pa
valgyti ir apsitaisyti. Jis 
nusiramina, kad „toliau bus 
geriau.’’ Ir kenčia jis ir 
laukia. Bet kada bus ge
riau — nežino! 0 tuo pa
čiu laiku jo darbdavis ne
laukia nieko: jis šiandien iš 
to skurdžiaus vaikino ima 
tiek, kiek tik imasi.

Bet dar toliau. Kada tas patartų joms taikytis. Da- 
vaikinas tampa balsuotoju, i bargi pats popiežiaus orga- 
tad visi politikieriai, kaip nas „Osservatore Romano „ 
iš kokio gausybės rago, pila kaip telegramos praneša, ši- 
ant jo patarimus ir žadėji- (tą paskalą užginčija. Aust- 
mus. Vienas pataria bal- s rija popiežiaus _tarpininkys- 
suot už republikoną, kitas tės visai neprašė._________
už demokratą, trečias už --------
progresistą ir t.t. Tų parti
jų kandidatai vėl kad jau viešai, 
žada, tai žada visko. Na, ir ’ 
tas skurdžius, daug nemąs- 
tęs, daug negalvojęs, balsuo
ja už tuos, kurie daug žada.

I

skelbiama. Dardaneliai tur
būt neveltui pripažinta ne
prieinama vieta.

i

I AUSTRIJA POPIEŽIAUS 
TARPININKYSTĖS 

NEPRAŠĖ.
Klerikalai buvo paleidę 

paskalą, buk Austrija pra- 
, siusi popiežiaus, kad tas pa
naudotų savo „įtekmę” ant 
kariaujančių valstybių ir

Žmogus, kurs meldžiasi 
", o savo artimus 

skriaudžia slaptai, tokiam 
vieta tinka tik pragare.

Ar galima norėt, kad ka
reiviai kovotų priešais tre
stus, žinant gerai, kad ka
reivius tiktai trestai ir pa

metu prieš Kristų) savo po- muo bus vertas pasitikėji- tarimais, žadėjimai — žade- laiko.

!

kada Bet po tūlam laikui pataria, 
10 as- kad patarimai pasiliko pa- J



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.

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

”Kel." Administracija.

AMERIKOS.
Lietuvos Šelpimo Fondas Surinko jau $7,532.31.
Lietuvos Šelpimo Fondo 

iždininkas p. K. Šidlauskas 
praneša, kad iki 12 balan
džio į L.Š.F. įplaukė jau 
S7,532,31 aukų.

GASPADINĖ SUAREŠTA
VO KUNIGĄ.

Iš Newburgh, N. Y., 
mums prisiųsta iš anglų 
dienraščio ”Newburgh Dai- 
ly News" iškarpa, kur ap
rašoma šitoks atsitikimas:

Liaura Shrope, 18 metų 
mergina, išėmė warrantą ir 
suareštavo kunigą W. G. 
Jonės.

Liaura Shrope buvo pas 
tą "tėvelį” už gaspadinę. Ji 
pradėjo gaspadinauti pas ji 
pereitą spalių mėnesi ir iki 
šiol kunigas jau "sugrieši- 
jo.” Dabar ji sugrįžo na
mo, pasakė savo tėvui kas 
atsitiko, du daktarai davė 
•jai paliudymą, išėmė war- 
rantą ir kunigas Jonės li
kos areštuotas.

"Draugas” su "Ka-ku” 
turėtų pasiteirauti, ar daug 
pas tą "tėveli” buvo "socija- 
listiškos literatūros."

PRASIDĖJO 134 ANGLIA
KASIŲ BYLA.

Balandžio 12 d. W. Virgi
nijoj prasidėjo didelė byla, 
kurioje kaltinama 134 ang
liakasių. Kapitalistai ker
šija jiems už streiką. Dau
geliui jų gresia ilgas kalėji
mas ir net mirtis. Kapitali
stų laikraščiai nieko apie tai 
nerašo.

BAGOČIAUS PRAKAL
BOS Vil tam RAJONE.
F. .J. Bagočius kalbės ba

landžio —
18 d. Pittstone. Pa., kny

gyno svetainėj, 59 No. Main 
st., po pietų.

18 d. Scrantone. Pa.. Au
ditorium svetainėj (Provi- 
dence), vakare.

19 d. Wilkes-Barre, Pa., 
F. Kavaliausko svetainėje, 
52 Bank-Stanton st., vakare.

20 d. Plymouth, Pa., J. 
Mocevičiaus svetainėj, 136 
E. Main st., vakare.

21 d. Binghamton, N. Y., 
Slavokų salėj, Starr st.

LSS. VII rajono raštinin
kas, K. Arminas.

CHICAGOS L. VIEšASAI 
KNYGYNAS.

Rengia nedėlioję, balan
džio 18 d., Stanford Park 
svetainėje, 14 pi., tarpe U- 
nion ir Jefferson gatvių 
svarbias prakalbas. Sulyg 
komitetų nurodymo, kalbė
sią P. Grigaitis, "Naujienų" 
redaktorius, ir p.Chmieliau- 
skas, "Letuvos" pagelbinis 
redaktorius. Žinomas dai
nininkas Pr. Jakutis dai
nuos solo. Pagirtinas Kny
gyno atstovų veiklumas. 
Geistina, kad prakalbosna 
susirinktų kuodaugiausia 
publikos. A. Booben.

DĖL KORTŲ UŽMUŠĖ
2 VYRU.

Lawrence, Mass.— Perei
tos pėtnyčios naktį kortom 
belosiant čia likos nušauti 
du italai, M. Boreli ir V. 
Pittochelli. Šovikas pabėgo.

MAJORAS ROBERTS GA
VO 6 METUS KALĖJIMO.

Indianapolis, Ind.— Ba
landžio 12 d. teisėjas Ander- 
son paskelbė nuteistiems de
mokratams bausmę. Terre 
Haute miesto majoras Ro- 
berts gavo 6 metus kalėjimo 

i ir užsimokėti $2,000 pini
gais. (žiūrėk ant 2-ro pus
lapio straipsnį "Įdomi Bv- 

jla.") _______

( KRUVINAS STREIKAS 
NEVVARKE.

Newark, N. J.— čia strei
kuoja kailių dažymo fabri- 
kos darbininkai. Pereitą 
nedėldienį tarp streikuojan
čių ir streiklaužių iškilo bai
si muštynė. Du streikieriai 
likos nušauti ir sužeisti du 
skebai ir vienas pašalinis 
žmogus. >

ATRADO "ANARCHIS
TUS" KALTAIS.

Abarno ir Carbone, kurie 
buvo padėję andai New 
Yorko bažnyčioj bombą, pe
reitą panedėlį likos pripa
žinti kaltais. Tuo tarpu de- 
tektivas, kuris tą bombą pa
darė ir prikalbino tuos vai
dus nunešti ją bažnyčion, 
į kad paskui butų galima su- 
įimti juos kaipo "anarchis- 
!tus,” gavo algos pakėlimą.

Iš kapitalistų teismų ir 
! negalima nieko geresnio ti-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
CALIFORNIJOJ.

Balandžo 7 d. Californi- 
į joj apie Golden Gate buvo 
■jaučiamas gana stiprus že- 
įmės drebėjimas. Nelaimių 
i nebuvo.
| SIUNČIA 150 ORLAIVIŲ 

RUSIJAI.
Tacoma, Wash.— Balan

džio 8 atėjo čionai 15 vago
nų su orlaiviais rusų armi
jai. Iš rišo atvežta 150 orlai
vių. Tuos orlaivius sudėta 
ant japonų garlaivio ”Aku- 
šira Maru" ir išsiųsta i Vla
divostoką. Orlaiviai pada
ryti Amerikoj ir kainuoja 
po $4,000 kiekvienas.

“SUMUŠĖ JUODĄ 
šAMPlJONĄ.

Iki šiol didžiausiu pasau
lio šampijonu-kumštininku 
skaitėsi amerikietis juodvei- 
dis Johr.son. Anais metais 
iis sumušė amerikiečių balt- 
veidį Jeffry. Rodos, ant to 
visko tik nusispiaut, tečiaus 
amerikiečiai paskui vaikš- 
Xi'ojo kaip žemes pardavę. 
Valdžia pradėjo visokiais 
budais po tam Johnsoną 
nersekiot ir pagaliaus no- 
vėio pasodint ji kalėjiman. 
•Johnsonas pabėgo užsienin. 
Iki šiol jis "faitavosi” Fran- 
cuzijoj, Australijoj ir ki
tur. Jo niekas negalėjo su
mušti. Nesenai jis atvažia
vo Meksikon. Amerikiečiai 
nutarė kaip nors "atsigrieb
ti.” Jie surado koki tai 
Willardą. Tai yra milžinas, 
kuris visa galva už Johnso
ną augštesnis ir turi dusyk 
ilgesnes rankas. Jie ilgą 
laiką tą savo žmogų lavino, 
padėjo tam tikslui apie $20,- 
000 ir, galų gale, užpereitą 
panedėlį surengė Havanos 
mieste, ant Kubos, "faitą.” 
Tikėtai buvo parduodami po 
$25.00. Žioplių prisirinko a- 
pie 15,000. Ir prasidėjo 
"faitas.” Abudu šampijo- 
nai išėjo nuogi ant pritaisy
tų pagrindų, su minkštomis 
pirštinėmis ant rankų ir 
pradėjo muštis. Juodveidis 
visą laiką daužė Willardą, 
kaip kokį gyvulį. Kraujas 
pradėjo bėgti Willardui iš 
gerklės ir iš ausies. Bet juo
dveidis jau nebejaunas ir 
greičiau pavargo. 26-tu su
sirėmimu Williard parmušė 
Johnsoną į kertę ir tuo- 
jaus paskelbta, kad juodvei
dis "sumuštas."

Amerikiečiai, kaip maži 
vaikai, dabar šokinėja iš 
džiaugsmo.

DOVANOJO DARBININ- I 
KAMS FABRIKĄ.

Pereitoj sąvaitėj anglų 
dienraščiai paskelbė, kad, 
Henry S. Dennison "dova
nojo” savo darbininkams 
$6,500,000 vertės fabriką 
Framingham’e, Mass. Dar
bininkų toj fabrikoj dirbo 
2,400. Visas fabrikos tur
tas pavedamas darbinin- 
kams, kuris duos kiekvie
nam darbininkui $1,200 pel
no kas metai. Tečiaus kol- 

i kas fabrikos valdyme darbi
ninkai balso neturės.

i Dennisonas, sakoma, pa
staruoju laiku skaitęs daug 
socijalistišku raštų.

—
VOKIEČIŲ SKRAIDUO
LIS PAIMTAS NELAI

SVĖN.
Vokiečių skraiduolis 

"Prinz Eitel Friedrich,” ku
ris kelios sąvaitės atgal įbė- 
go į Amerikos uostą New- 
port News, Va., likos sulai
dytas čia kaipo belaisvis. Jį 
I nuginkluos ir pastatys Nor- 
' folko uoste, kur stovi kariš
kas Amerikos laivynas.

DIDELIS ELEKTRAKA- 
RIŲ STREIKAS.

Pereitoj sąvaitėj New 
Yorko valstijoj likos pas- 

: kelbtas elektrakarių strei
kas dėl to, kad kompanijos 
atsisakė pripažinti uniją. 

(Streikas apima visą vakari
enę ir vidurinę New Yorko 
i valstijos dalį. Daugelyje 
(miestų sustojo visi karai. 
Kitur streikuojančių darbi
ninkų vietas užima streik
laužiai, kuriems padeda po
licija.

DIDELIS DARBININKU 
LAIMĖJIMAS.

Detroit, Mich.— šio mies
to valdyba, darbininkų uni
jų spaudžiama, nustatė pra- 

1 stiems darbininkams algos 
minimumą, o išlavintiems 

I— maksimumą.

MICHIGAN VALSTIJA 
"DŽIŪSTA."

Detroit, Mich.— šešioli- 
i koje Michigan valstijos pa- 
I vietų buvo balsuojama pe- 
reitoj sąvaitėj saliunų klau- 

i simas. "Sausieji" laimėjo 
|14 pavietų, o "šlapieji" tik 2._______
19 MIESTŲ ILLINOJUJE 

UŽDARYS SALIUNUS.
Chicago, III.— Pereitos 

■ sąvaitės balsavimas uždarė 
illlinojaus valstijoj 19 mies- 
: tų ir miestelių saliunus. Da
bar Illinojuje bus 55 pavie
tai "sausi,” o 47 "šlapi."
SUDEGĖ BROCKTONO 

TEATRAS.
Brockton, Mass.— Perei

toj sąvaitėj čia sudegė Em- 
pire Teatras ant Main ir 
School gatvių. Teatras buvo 
medinis ir nuostolių nebus 

, daugiau, kaip $10,000.

Į ŠUO APRIEJO 12 ŽMO- 
MŲ.

Worccster, Mass.— Pe
reitą nedėldienį pasiutęs 
šuo čionai apriejo 12 žmo
nių. Policistas O’Brien šu
nį nušovė.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.
PAAIŠKINIMAS MONTELIE- 

ČIAMS.
Drg. Vladas Dubendris buvo atvy

kęs j ”Kel.” Redakciją ir prašė pa
stebėti, kad jis iš Montellos L.Š.F. 
fin. sekr, T. Dunduliui, pasiuntęs iš
viso $239.00, "Keleivyje” jį tuo tar
pu iki šiol tebuvo pagarsinta tik 
$90.00. Mes užklausėme L.Š.F. ižd, 
K. Šidlausko, kaip tai galėjo atsitik
ti, kad nevisa pinigų suma tapo pa
garsinta. Paaiškėjo, kad svetimtau
čių aukautojų vardus p. K. Šidlaus
kas, pagal tvarkimosi būdą, pa
siuntė atgal T. L. Dunduliui, vietoj 
priduoti mums, kad pagarsinus, bet 
pinigus visus $239.00 p. K. Šidlaus
kas yra priėmęs.

BUENOS AIRES, ARG.

Gerbiamoji Redakcija:—
Prisiunčia lakštą No. 2 dėl paskel

bimo "Keleivio” skiltyse aukavusių 
sąrašą Fondan gelbėjimui lietuvių 
nuo karės nukentėjusių, nuo "Diego” 
Draugijos.

Aukavo šios ypatos:
Kazimiera Šimkevičiutė 10 pesų.

K F ! T » V » •

Juozapas Padžiunas, Marijona Pavi- 
lionaitė, Ona Ningandaitė po 5 pesus. 
Juozapas Žvirblis 3 pesus; Juozapas 
Gudonis, Petras Miškinis, Juozapas 
Aukselis po 2 pesus.

A. Juščius, Kazys Grišonas, Povilas 
Varnas, Jonas Malinauskas, JurgisVi- 
kšnaitis, Viktoras Martinaitis, Jonas 
šeškis, Petras Griškevičius, Stanislo
vas Šimaitis, Ignacas Tabutis — po 
1 pesą; Kazys Rikleviče, Vincas Cvi- 
klis po 0.50. Viso labo 45 pesai.

Sekr. A. J uščius.
Malonėkit nurodyti, kur tos su

rinktos aukos yra perduodamos ir 
kaip jos bus sunaudotos. Negana 
yra aukas surinkti, reikia, kad visuo
menė galėtų žinoti per keno rankas 
tos aukos bus nukentėjusioms nuo 
karės pasiųstos. Kitaip daugiau 
mes negarsinsime. Red.

YONKERS, N. Y.
Sušelpmui nukentėjusiems nuo ka

rės lietuviams aukavo: B. Kvaracėjns 
$i.25c. — Po $1.00 aukavo sekan
čios ypatos: P. Rakauskiutė, E. Ma- 
tejunienė, O. Navikienė, V. Jodeikiu- 
tė, E. Butautienė, V. Kveselaitis, B. 
Kačkus, A. Kazokas, P. Švilpa, V. 
Čepulis, F Navikas. Po 50c. ir ma
žiau — T. Vaitkeliuniutė, J. Rimke
vičius S.Motejunas, O. Kaupelienė, J. 
Karlonas, J Alikonis, J Vosylius, V. 
Vaitkus, O. Vosylienė 35c., Po 25c.: 
S. Vaitkunskienė, O. Kvederiutė, V. 
Petrikoniutė, P. Petrikoniutė, A. Ma
tulevičiūtė, O. Pokalskiutė, S. Bala- 
žentis, M. Ūkelis, A. Petrikonis, A. 
Vilkonis, P. Zajankauskas A. Balkis, 
R. K, A. Švilpa, J. Petkunas, S. 
Loppato, I. Loppato, B. Žukauskas, 
A. Adžgauskas. Sykiu $21.35. Smul
kių aukų 20c. Viso......................$21.55.

LŠF ižd., K. Šidlauskas praneša, 
kad nuo Yonkers, N. Y. lietuvių išvi
so yra priėmęs $54.47 aukų. Red.

CHELSEA, MASS.
Draugystė Lietuvos Sūnų ir Dukte

rų į L.Š.F. paskyrė $5.00 ir nuo pa
rengto baliaus liko pelno $10.00.

Po stubas sukolektuota $17.50.
Aukautojų vardai:
P. Krinčekienė. A. Skurvilietė, J. 

Kučinskas, K. Pivoriūnas ir J. Dra- 
suskis — po $1.00.

N. Blaževičius, B. Lukošienė, A. 
Ramar.auskiutė. J. Gailius, M. Klo
nius, D. Musteikis, M. Musteikienė, 
N. Paiulioniutė, F. Lukoševičia, J. 
Nergelis, J. Paigauskas, A. Gatau- 
tas, J. Walonis, A. Pivoriūnas, A. 
Bačiulis, K. Vilkas, P. Burokas, S. 
V. Pučėta — po 50c.

J. Kazukonis. M. Kazukonis, M. 
Satauskienė A. Mickevičienė, A Kla- 
minienė, M. Višniauskas, P. Grigas, 
R. Musteikis, J. Leikus. M. Paliulio- 
nis, A. L. Gotautas, J. Alušis, P 
P Mažeika, D. Mikišis po 25 c.

Viso................. $32.50
Pinigus priėmiau Balan džio 10-to, 

1915 m. K. Šidlauskas, Ižd. LŠF.

MEST LYNN, MASS.
L. Š. F. prakalbų aukos. Surinkta 

$9.85. Aukavo: J Rutkauskas $1.00; 
S. Zaleskas 50c., A Noreikis 50 c, 
E. Stalionis 50 c. M. Balukonis 50c., 
P Pranaitis 50 c.. V Ramonas 50c., 
ir G. Bizelevičiutė 50c. J. Nevedoms- 
kas, J. Bukevičius, P. Kaupelis, J. Pi- 
gaga, M. Petkevičius, J. Beraišis, L. 
Barisas, S Aleksa, A. Virbiskas J 
Kasparavičius, V. Stadelninkas. A. 
Sekevičius, P. Lesburtas po 25 c. 
Smulkių $2.10. Viso 9.85. Kalbėtojui 
už kelionę $1.00 Lieka $8.85.

Sekretorius V. Vasiliauskas.
Pinigus priėmiau K. Šidlauskas.

CAMBRIDGE, MASS .
Priėmiau į L.Š.F. aukų nuo Lietu

vos Dukterų ir Sūnų Draugystės iš 
Cambridge, Mass., $50.00 per B. A. 
Simanavičių.
.Varde L.Š.F. Komiteto tariu auka
vusiems širdingą ačiū.

K. Šidlauskas, Ižd. L.Š.F.

Paj ieškojimai
Pajieškau draugo, Jono Raminai- 

čio ir Zuzanos Raminaičiutės; Kauno 
gub., Girkalnio par. Meldžiu atsi
šaukti.

Jurgis Budreckis,
734 Bromvick avė., Elizabeth, N. J.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 17 iki 21 metų amžiaus; aš esu 
21 m. Nereikalaju turtingos, tik kad 
butų gerai apsišvietus ir žinotų, 
kaip poroj gyvenimą vesti.

Kreipkitės šiuo adresu: 
M. Labooks,

Co. "M.” 1-st Inf. Schofield Bks.,
H. Territory

Pajieškau savo žmonos Elžbietos 
Reklienės ir 3-jų vaikų: Anelijos, Mei- 
mės ir Petronės; 2 metai kaip atsi
vežiau iš Pittsburgh, Pa. į New Yor- 
ką. Jos sužeista tiesioji ranka. Pabė
go su Įnamiu Prusu iš Kauno gub., 
Ji paeina iš Marijampolės. Jei kas 
tokią porą pamatytų, malonėkit pra
nešt mano antrašu:

Antanas Reklis,
498 Washington str. New York, N. Y.

Pajieškau brolio Kazimiero Kali
nausko; Suvalkų gub., Kudrėnų pav., 
Šiaulėnų kaimo. Apie 16 metų kaip 
gyvena Amerikoj. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkit pranešti: (17

Jurgis Kalinauskas.
215 C str, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio dukters, Amilijos 
Sabaičios; Kauno gub., Panevėžio pa- 
viet. Linkavos para., Gaižiūnų sodž. 
Meldžiu atsiliepti.

C. Sabas,
221 B street, N. Branch, Minn.

Pajieškau brolio Prano Budriko; 
Kauno gub., Raseinų pav. Vadzgi- 
gio par., ,meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu:

Mr. Antanas Budris,
26 Water str., Wakefield, Mass.

Pajieškau švogerio Kazimiero 
Krizio; Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Viekšnių vai., iš Laižuvos miestelio. 
Turiu svarbų reikalą. (17)

Frank Balčiūnas,
159 Hancock str., Bangor, Me.

Paješkau draugo, Antano Šipulskio; 
7 metai atgal gyveno DeKalb, III., 
vėliaus girdėjau, kad gyvena Shenan- 
doah, Pa. meldžiu atsišaukti.

Frančiškas Sematas,

1002 Statė str., De Kalb, UI.

—
Pajieškau dėdės Mykolo Zulums- 

kio; Panevėžo miesto, Kauno gub. 
! 8 metai kaip Amerikoj. Pirmiaus gy- 
: veno Wandergrift, Pa. Turiu svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti, arba 
kas jį žino pranešti.

i Petras Zulumskis,
! 32 Glenwood avė., Binghamton, 

N. Y..

Pajieškau dėdės, Juozo Buroko; 
Vilniaus gub., Trakų pav., Jėzno vai., 
Alšininkų sodž. Turiu svarbų reika
lą. Jau kelintą syk jieškau per laik
raščius. Jei kas žinotumėte jį, bukit 
geručiai pranešti.

Simanas Valatka, 
2750 Grav’s Ferry avė., Philadelphia, 
, ‘ Pa.

Pajieškau Elzbietos Mikštos, kuri 
pirmiau gyveno Bostone ir pusbrolių, 
Jono ir Igno Greiviškių. Visi Kauno 
gub., Pandėlio par., Elzbieta Mirokei- 
nių sodžiaus, pusbroliai Novikų sodž. 
Malonėkit atsišaukti.

St. Zarumba,
278 9th str., Troy, N. Y.

Pajieškau dviejų dėdžių: Juozo ir 
Kazio Endriuškevičių, Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Bartininkų kaimo 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

J. Staneika, (15)
423 Elizabeth st, Tamaųua, 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 
I m. ir išvažiavo į Cleveland, Ohio, kur 
1 ir dabar gyvena. Jis yra tikras ma
no vyras, šliubą ėmėme Anglijoj. 
Mane paliko dideliam varge. Jis yra 
vidutinio ūgio, storos kalbos, turi vie
na dantį auksinį priešakyje; paeina 

i iš Kazliškių, Marijampolės pav. (15) 
O. Arminienė,

1546 Deive str. Grand Rapids, Mich.

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 pusseserės, Onos Brikai
tės—Molienės ir Opos Bublaitės; abi 
Kauno gub., Šiaulių pav., Triškių 
miestelio. Meldžiu atsišaukti. (16) 

, Marė Katadžinskiutė,
. Norwoorwell,

, , Iowa.

Pas padorius lietuvius 
norėčiau gauti kambarį apsigyveni
mui. Esu nesenai atkeliavęs šin mie
stan. Geistina rytinėj miesto dalij.

Tuom pačiu žygiu pajieškau Vi
limo Račkausko, kuris pirmiaus gy
veno Detroit, Mich. Meldžiu kreip
ties šiuo adresu:

J. U.
346 Ferry avė.. E. Detroit, Mich.

EASTON. PA.
Prakalbos. ,

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 
"Laisvė” rengia čionai prakalbas 18 
balandžio. Kalbės drg, J. Neviackas 
iš Brooklyno. Laisvės draugija nu
taręs nupiginti per tas prakalbas įs
tojimą, kad lengviau butų žmonėms 
prisirašyti. Įstojimas bus toks:

Nuo 18 metų iki 25 m. 50c.
Nuo 25 metų iki 30 m. $1.00.
Nuo 30 metų iki 35 m. $1.50
Nuo 35 metų iki 40 m. $2.00.
Nuo 40 metų iki 45 m. $2.50.
Prakalbos bus ant 9-tos ir Wash- 

ington gatvių. Komitetas.

LAWRENCE_ MASS.
S L A 41 kp. rengia trečią metinį 

balių Subatoj, 17 d. balandžio, 1915 
m., Hibernial svetainėje, kampas Oak 
ir White gatv. Pradžia 6:30 vai. vak.

Susivienijimo kuopos baliai ir va
karai visada būna kuogražiausi, to
dėl ir dabar Baliaus Komitetas pasi
rūpins irant šis balius nusisektų kuo- 
puikiausia .todėl atsilankykite visi, 
nes kurie nepribus tai tikrai gailėsis. 
Įžanga 25 centai. Nuoširdžiai kviečia 

KOMITETAS.

teatras:
Rengia LSS. 6-tos kp. teatrininkai. 

Atsibus subatoj, 24 balandžio, (Ap- 
ril) 1915 m. German Odd Fellovvs 
Hali svetainėje, kampas 18tos ir Sa- 
rah str., South Side, Pittsburgh, Pa.

Bus sulošta du veikalai: "Nesiprie
šink” ir ”Musų Gerasis.” Tarpais 
bus puikus pamarginimai, — diologai, 
monologai ir deklemacijos. Pradžia 8 
vai. vakare. Kviečia visus atsilankyt.

KOMITETAS.
PARSIDUODA FORNIČIAI.

Geri fomičiai dėl keturių kambarių 
ir virtuvės parsiduoda pigiai. Malo
nėkit ateiti kas norėsit, greičiau, nes 
greitu laiku norima parduoti dėl prie
žasties išvažiavimo. Galima matyti 
10 vai. ryte ir vakare iki 9.

3rd floor
203 Third str., So. Boston, Mass.

REIKALINGI AGENTAI.
Kiekvienas vyras gali uždirbti nuo 

$12.00 iki 20.00 į dieną ir daugiaus 
parduodamas ”The Vapor Gas Bur- 
ners,” nes yra naujausio mechaniško 
išradimo. Dėl platesnių žinių kreip
kitės arba atsilankykite iš Wisconsi- 
no valstijos pas Statė Agentą: 18)
THE KEROSENE SPECIALTY Co. 

612—16 street. Racine, Wisconsin.

Reikalaujam Agentų
Turime išdirbę daugybę visokių 

lengvai išparduodamų su geru uždar
biu, užpatentuotų, naujausių išradi
mų. Atsišaukit pas: (19)

INTERNATIONAL NOVELTY Co. 

A. 268 Lincoln avė,

Jurgis Szirvaitis
40 metų amžiaus, mirė 1 balandžio, 

13 metų gyvenęs Kankakee, III. Pa
ėjo iš Baptų vals., Kauno gub. Jo 
pažįstamų daugybė randasi apie Chi- 
cagą. Norintieji apie jo mirtį žinių 
kreipkitės pas

U. Vasaitį,
5813 Culloden str., So. Vancouver,

B. C., Canada.

REIKALINGA MERGINA ANT 
TARNYSTĖS•

Darbas lengvas. Su motore apsi
valyti kambarius ir padėti dirbti 
krautuvėj prie šaltų gėrimų ir šal
tos košės (aiskrimo). Mokestis nuo 
$12.00 iki $16.00. Darbas ant visa
dos. Norinti vaikščiot Subatoj ir 
Nedėlioj —neprivalo atsišaukti, taip
gi ir suvis jauna. Platesnių žinių 
kreipkitės šiuo adresu: (17)

K Lideka.
306 Hamilton avė., Duąuesne, Pa.

FARMOS! FARMOS! FARMOS! j
Patariu visiems tautiečiams norin- i 

tiems pirkti ūkę, atvažiuot pas mus,: 
nes tuom sučėdysit pinigus ir nu- ■ 
pirksit gerą ūkę. Musų yra didelė I 
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 tankus lietai lyja pa
vasaryje Kas svarbiausia, pirkdamas 
ūkę iš pirmų rankų taigi tiesiog nuo 
kompanijos, nereikalauji apmokėt jo, 
kiems perkupčiams-agentams. Aš 
tarnauju toj kompanijoj ir su musų 
automobilium apvežiosiu po visą Mi
chigano valstiją ir tamsta pirksi sau 
ūkę ten kur patiks, nes turime iš ko 
išsirinkt. Mes parduodam ukes ant 
lengvų išmokėjimų. Atsišaukite pas

BEN DIOKAS, (15) j
Lake Co.. Irons, Mich.

Vaidyla” vra

Darbininkai, Skaitykit 
"VAIDYLĄ!"

”Vaidylos” leidėjas 
matydamas darbi- j 
ninkus mažai dir- i 
bant, sumažino sa- i 
vo laikraščio ”Vai- ! 
dvlos” kainą. Kas 
prisius 25 c. gaus 
laikraštį ”Vaidylą” 
per visus metus, 
didelio formato, su

puikiais paveikslais; tikras darbinin- 
j kų laikraštis. Eina jau antri metai;

nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa
gerinimo darbininkų būrio. Kurie ir 
mažai dirbate galite užsimokėti to
kią mažą prenumeratą. Siųsdami pi
nigus adresuokit taip: (16)

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

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

NUO 25 IKI 50 DOLERIŲ PER 
SĄVAITĘ

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

I. K. MATCHULIS,
P. O. Bos 189, Racine, Vis.

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 nedirbamo- 
žemės nuo $8.09 iki $20.00 uz akrą 
Fountain yra didžiausis ccntralinis 
lietuvių miestas. Jame randasi I 
krautuvių, barka 2 mokyklos. 3 ja 
vų sądeliai. Visoki javai yra perka 
mi; išdirbystės produktų ir materi 
ialo. atvažiuokit pažiūrėti, o aš sv 
automobiliu pavažinėsiu aprodyda 
nas daug patogių farmu iš kurių ga
lėsit pasirinkt sau patinkama vietele 
Perkant žemę už gelžkelio tikietą su
grąžinama. Žemlapiai (mapos) ir 
žemių aprašymai dykai. Rašyk tuo- 
jaus. (20-5)

J. A. ŽEMAITIS.
Fountain. Mich.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 
LAISVE, EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą p<t 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va- I 
kare, Anglų Socijalistų ruime, 48* 

Northampton str.

VALDYBA 
Prezidentas — O. Velioniutė,

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

34 So. Locust str., Easton, Pa 

Prot raštininkas ir organo užžiurė
tojas — J. Ratinis, 1113 Ferry st, 

Fin. raštininkas — J. Viturys
139 S. Bank st, Easton, Pa.

Uties, N. T. Išderins — J. M. Jankauskas,

s
LIETUVIŲ DRAUGUOS

KURIOS TURI 
"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

L1ETUVVOS ŠELPIMO FONDO 

KOMITETAS.
Prezidentas K. Gugis,

1840 S. Halsted st., Chicago, DL 
Vice-Prezidentas 2) S. Mankus,

Cor. 12th and Vine sts., Phila^Pa. 
Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-Herman, 

140 E. 19th str., New York, N.Y. 

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

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
P. O. Box 511, Westvilla, I1L 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
1815 E. Moyamer.sing avė., Phila, Pa. 

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

Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Markei 

St, Brighton, Mass.; J. Gegužis 28 

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

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

ney Orderiais, reikia išrašyti vardu 

Lithuanian National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardą 

kasieriaus per Finansų Raštininką, 
T. M. Dunduli, P. O. Box 511, Wert- 

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

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. Alarket 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, Iowa. 

” — P. Ašmantą,
217 E. 6th st. Dės Moines, lova.

Susirinkimai būna 1:30 po pietį], 
Columbia salėje, 409% E. Locust st, 
kiekvieną antrą nedėldienį mėnesio.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, III.

V aldyba: 
Prezidentas — K. Meškauskas,

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

906 W. 20th PI. Chicago, DL 

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 mėne
sio antrą nedeldienį, 1-mą vai. po 

pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, 1906 

So. Union avė, Chicago, III.
LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS

Chicago, III.
Prezidentas — Sal. Vasaitis,

712 K. 17th place, Chicago, DL 
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskas,

923 W. 33rd pi, Chicago. HL 

Prot Rašt. 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, 7:1* 

valandą vakare, "Aušros” svetainė

je, po No. 3149 S. Halsted st Mati
nis susirinkimas pripuola sausio mė
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa

lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 1

Town of Lake, Chicago, I1L

Valdyba:
Pirm. — B. Mozeika,

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

2459 W. 46th pi, Chicago, HL 

Org. Užžiur, Prot rašt K. A. Čiapas, 

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

4637 S. Wood st, Chicago, HL 

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

Susirinkimai būna kas trečią no- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 

dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 

neprigulmingos parapijos, 4538 46 

So. Marshfield avė, Chicago, III.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1

Town of Lake, Chicago, I1L
Tėvynės Mylėtojų Draugystės NoJ 

ant Town of Lake, Chicago, EL __ su

sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmą 

nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 

J. Bieržynskio salėje, kampas 46 kr 

Paulina sts.
Valdyba:

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

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

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

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

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

Užžiurėtojas org. K. K. Strzyneeki,
4612 So. Ashland avė, Chicago* IB.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

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

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

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

Indiana Harbor, Ind. 
Kasierius — Antanas Mikalocz, 

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

2207 137th st, Ind. Harbor, Ind. 
Maršalka — Motiejus Drungilas,

3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ind. 
Susirinkimai atsibuna nedėliomia 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą 
landą po pietų, Antano Mikolaes 

tainėj, 2112 137th str, Indiana Han-
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Vokiečio ausis
”apieros.”

Dalykas dedasi Lenkijoj. 
Miestelis sudegintas, žmo
nės išbėgioję, tik viena kuni
go gaspadinė palikus. Atei
na kaimietis su apraišiota 
galva:

— Gal panaitė ką 
čytum ?...

— O kas tau? 
skauda ?

— Ale kurgi!....
Kaimietis nusiima 

tą.
— Ojei!... Tau ausis nu

kirsta. Palauk, čia yra kle
bono tokios mosties... Vaje 
gi kaip sužeista... Ale kas 
čia taip pas tave dvokia?... 
Fui!

— Tai kibą ausis kišeniu- 
je pasmirdo — atsako muži
kas.

— Kokios ausis?
— Vokiečių, žinoma ko

kios. Kur tik randu užmuš
tą vokieti, ten nulupu ausi. 
Už savo vieną ausi turiu 
jau apie pusę tuzino.

— Tai kam tu jas renki?
Ant a-

Kaip išvys prusą iš 
‘jas 
pa-

— Kaip tai kam? 
pieros.
Čenstakavos, nunešiu 
paaukauti stebuklingai 
nelei švenčiausiai.

dešimta
vo-

Karės lauke.
Kareivis atbėgęs nuo ka

rės fronto praneša genero
lui šitokią žinią.

— Jūsų didybė,
armija žada pasiduoti 
Riečiams prieš vakarą!

Generolas:— Žada pasi
duot vokiečiams?!... Ar pa
rako pritruko ir neturit 
kuomi šaudyt?

Kareivis:— Parako yra 
užtektinai, ir galim šaudyt, 
bet mes tikrai sužinojom, 
kad vokiečiai ant vakarie
nės turi žirninės košės su la- 

P.

matas kaip "Laisvosios Min
ties.” Kaina metams $3.00.

Mirties Bausmė, eilėmis 
parašė Ks. Nukentėjęs. Bo
ston, Mass. Spauda ir tur
tu A. Žvingilo

M. Gaili van Co

Keliaujantis Kriaučius
Siuvant visokiusMOTEKIŠKUSir VYRIŠKUS: P||hi|e 

Taipgi pa-duodant tavorus vardais kitiems HUMUd 

kostumieriškieuis kriaušiams arba šiaip ypatoms, kurie 
pareikalauja. Visokį tavorą perkant pas mane galit 
.aut pigiau Ašvažinėju po Mass. ir Conn valstiją ir 
aut pareikalavimo pribun, visur.

P. ŠIMKONIS
115 Maple Street, Holyoke, Mass

J. MATH US 
Geriausia* Lietuvū 

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

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston, Mass

Dr. B. 6. WERNICK
UKTUVUKAS D-BAB

Gydo visokias vyrų, motery ir 

vaiky ligas; net ir chroniška* liga*

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare . (18) 

Telefonas

259 Hannovsr st , Boston, Mass

smiais.

Gali prilipt.
Laisvas Jonas:

Onut! duok nors 
pabučiuot.

Onutė: (nusiminus). —
Ak! labai bijau, kad cicili- 
kiškos bakterijos nepriliptų.

L. Jonas
su pirštinaitėmis.

Onutė:— Tas niekis — ba 
aš parėjus namo bučiuosiu 
pirštinaitę. V. G.

tai,- Na.
i rankutę

Juk jus esate

įjos atsakymai» •

Viską girdėjusiam ir išty
rusiam (Pittsburghe, Pa.). 
— -Jus Įtariate A. P. L. A. 
4 kp. tulus valdybos narius 
girtuoklybės platinime, kė
lime liarmo ir muštynių, bet 
bijote pasirašyti savo pavar
dės ir nė veno fakto nepri- 
vedate. Ar galėtumėte tą 
prirodyti teisme?

B. Bimba. Pilypas iš Ka
napių. J. Vyras, Perkūnų 
Mylėtojas.— Vis tai mažmo
žiai: laikraščiui tas nesvar
bu.

Kaziukui. — Nors ir vis
kas teisybė ką apie to "tė
velio” besąžiniškumą para
šėte. vienok dėlei kai kurių 
priežaščių talpinti Į laikraš
ti negalime.

O—dui
mokslas” — netilps. Musų 
skaitytojai ir beto žino, kad 
’vyčiai” ne mokslą, bet tam
sybę ir prietarus platina. 
Sakote, "'reikėtų jaunimui 
bepartyviškas Kuopas tver
ti.” Mes netikime i jokias 
”bepartyves kuopas;” Ame
rikos darbininkai, visų tau
tų, turi bendrą savo parti
ją — Socijalistų Partija; 
kurie žmonės nori žmoni
jai gero, turi šią darbininkų 
klesos reikalus ginančią 
partiją ir palaikyti. Kitos 
visos partijos yra kapitalis
tų suorganizuotos, prieš jas 
mes turime kovoti: jokių

"Koks 'vyčių" 
netilps.Kapitalistu šunybės.

Kad kapitalistai darbinin
kus išnaudoja, tą visi žino 
oet kad kapitalistų šunybės 
butų daėję iki tokio baisaus 
laipsnio, tai da niekas nebu
vo girdėjęs.

Vienas žymus publicistas 
paskelbė šitokį atsitikimą:

Tūla kapitalistų kompani
ja nusamdė žmogų akme
nims skaldyti. Užtaisius ak
meni paraku sprogo šūvis 
ir darbininką sykiu su ak
meniu užnešė i padanges. 
Nežiūrint, kad darbininkas i 
ore užtruko vos tik pusę va
landos ir nukritęs laimin
gai vėl ėmėsi darbo, kapita- i "bepartyviškų” partijų bu- 
listų kompanija jam numu
šė už tą laiką mokesti, 
kaitydama $1.00. Ką 
apie tai manote?

Melagių dėdė.

ats-
jųs

Rusiškai geriausia.
Susitikęs gatve einanti 

pažįstamą francuzas svei
kina:

— Bon jour, mou cher 
monsieur!

Vokietes sveikina:
— Guten Tag, mein lieber 

Herr!
Anglas sveikina:
— How do you do, 

dear sir!
Italijonas sveikina.
— Bon giorno. signore!
Gi rusas sveikina:
— Ach ty sukin syn, pa- 

šol von! R. O. Kas.

Įti negali, tai tik musų tau
tininkai taip įsivaizdina.

J. H. Alikonis. — Patal- 
pinsim sekančian numerin.

Ilgavyžiui.— Atleiskite, ši 
syk negalime sunaudoti.

Matni Raštai
Komunistų manifestas, 

parašė K. Marksas su F. En
gelsu. sulietuvino J. B. S. 
Lietuvių Socijalistų Sąjun
gos leidinys. Spauda "Ko- 

Pa. Kai-

UEaikv geriausį
Eliy, Vyną, Likierius ii 
kitokius gardžius gorimu* 
o taipgi ir geriausio taha 

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.
i

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.

Reikalaujam 
gerą uždarbį.

MISS
1S00 S. Peoria

160 pusi., vertės 30c. 
agento ir duodame 

Adresuckit: (17)
W. SORKIS.
St. Chieago, III.

25.000 Ka*«®su
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu uori mano kata
logo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę štam
pą. o apturėsi didelį ir puikų katalo
gą. kur.ame rasi v šokių : :“
Armonikų, Skripkų. Trubų 
be kitck ų 
Istori-kų ir maldų knygų, ko-ių 
randasi lietuviškoj kalboj. R.

i kitę visokio tavoro pas tikrą 
! o gausite teisingus tavorus. 
kitę tokį adresą.

Gražių popierų gromatoms —.... 
su puikiausiais apskaitymais ir dai- 

: norais, su drukuotais aplink konver
tais, tuzinas 25c., penki tuzinai ui 

' l dolerį-

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

geriausių
Skripkų, Tr:ubų ir daugy- 

MuziKališkų Instrumentų 
tik 

Reikalau- 
lieTuvį 

Rašv

rašvti

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
nuslinko, tai 
čiausiai pas 
man žinomų 
slinkimą ir 
j labai trumpą 
taipgi išgydau. 
atsakymo, reikia prisiųst

FARMOS, Geriausios FARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farntas su

BU DIN KAIS, SODNAIS IR UŽSĖTAIS JAVAIS.
Farmų turiu visokio didumo. Žemė molis su juodžemiu ir molis 

smėlžemiu maišyta.
DERLINGIAUSIA ŽEMĖ — PIRMO ŠOKTO, 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 LIETUVIŲ KOLONIJOS CENTRAS IR RANDASI 
ARTI PRIE MICHIGAN EŽERO PORTAVO MIESTO LUDINGTON.

Turime geriausią transportaciją vandeniu laivais ir geležinkeliais; 
turime turgus javų, melnyčias, bankus, bažnyčias, geriausias mokyklas 
ir visas vigadas. Broli Lietuvi, neklausyk kompanijų ir jų agentų ap
garsinimų. kurie vilioja žmones, kad pirktų jų smėlynus ir pustynes, ant 
tokių žemių yra vargingas gyvenimas. Atvažiuoki pas manė 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 farmą pats ir tavo šeimyna džiaugsitės 
ir tapsi tuoj turtingu farmerių. Norintieji pirkti geru farmų. rašykite, 
tuoj gausite žemlapi (mapą) Lietuvių Kolonijos ir Farmų Katalagą.

Adresas: (26)

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

Sveikata Brangiaasis Žmogaus Turtas

!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Xew York gyvuoja V ienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAINOROS, kurio* tikslu yra apsaugoti savo v.enLaučiui 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai gerom.* ir pasekmingomis gyduolėmis euo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijališkų gyduolių, 

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

[Tratėjo linksmas pavasaris 
' su kvepiančiu oru, kada ir žolynai džiaugiasi, sveikindami malonius sau

lės spindulius. Kiekvienas sveikas žmogus širdingai sveikina pavasari, 
•kaip jaunikaitis savo mylimą merginą—džiaugsmingai. Vienok toks 
"džiaugsmas nevisiems, nes jei esi nesveikas arba jautiesi kokias nors 
silpnybes ligos, tad iki neprašalinsi iš savo kūno sifctemos tą didžiausią 
nelaimę, tai yra ligą, kuri kaip akmuo savo sunkumu slogįs ir silpnybės 
ligos, kaip žiemos įkirus šaltis vis labiau naikins sveikatą, ir todėl malo- 
nūs pavasaris neduos tau jokios linksmybės iki neišvarysi iš savo organizmo ligos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMIS—SILPNYBĖMS, jeigu 
gali būti išgydytas, kaip tūkstančiai kitų, kurie pirmiau kente ligų silp
nybes, o dabar jau džiaugiasi tuomi geriausiu skarbu, tai yra su gera 
sveikata, nes linksmybė, ateitis ir laimė, tik sveikiems žydi.

IŠ TŪKSTANČIŲ SVEIKŲ IR IŠGYDYTŲ ŽMONIŲ siunčia linkė
jimus ir savo paveikslus, kaipo didžiausias padėka vor.es; bet iš daugybės, 
dėlei mažumo vietos, nors keliatą patalpiname.

GARBINGAS DAKTARE:—Apturėtas liekarstas vartojant vis ir 
vis sveikata ėjo geryn ir lengvyn nuo Jūsų tikrų galingų gerų liekarstų, 
kaip sniegas nuo saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai svei
kas, nes krūtinė ir gaiva nustojo skaudėti, taipgi ir kosulys visai išnyko. 
Pirmiau buvau silpnas, sukliuręs-sukumpęs, o per galybę augščiausio 
mokslo ir tikras liekarstas. pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis 
tik Philadelphijos M. KlinikuL Su guodone AI. Sakalauskas,
3231 EmeralJ Avė., Chieago III.atsišaukite 

mane, o aš 
gyduolių 
nuplikusius 

l laiką.
Norint

9

Krs. G. realias 
112S-5th S t., Sacramento. Cal.

D. Eurdzinskas 
Box 729, Perry. N.Y.

kuonogrei- 
su pagalba 

sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampą už 

centu. (16)

L. J. PAULAUSKAS
(barzdaskutys)

152 Millburv Street, Dept. 12, 
M'ORCESTER.

Bos 237. O.ean. N. Y.
Nemažiau yra dėkingas už išgelbėjimą sveikatos r.uo įkirios ligos 

Juozas Galeskis, 22 Austin St., Norvvood, Mass., Mrs. D. Karaseviczienė, 
63 Bank St., New Britain, Conn., Mr. K. Olszewicze, 1444 Ross St., 
Camden, N. J. ir tūkstančiai kitu dėkavoja

PHILADELPHIA M. KLINIKAS KAD APSIIMA. TAI IR IŠGYDO! 
Geresoiij faktu nieks nesali reikalauti, ką užtvirtina dkldes daugybes išgydyto. 

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
todėl greičiau ir geriau už kitus daktarus išgydo, kad čionai kiekvienam 
atsišaukusiam užrašo specijališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų 
medikamentų, ir todėl, kad prie Phila. M. Kliniko yra net keliatas 
Profesijonališkų Daktarų su augščiausiu mokslu.

ĮSITĖMYK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma visada.
JEIGU ESI NESVEIKAS, bet nori pastoti sveiku ir laimingu, ir 

džiaugtis linksmu pavasariu, tad atsilankyk, o jeigu toli gyveni, tad apra
šyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kaiboje, kas kenkia, o tikėk, 
kad apturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiau
giasi ir dėkaveja, nes čionai išgydo ir tuos, kurių kiti negalėjo išgydyti, 
kaip šviežias, taip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, ran
kose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuo
gais nuo blogo ir nečysto kraujo, r.uo saužagystės, sėklos nubėgimo, nu
silpnėjimo. vidurių nedirbimo, greito pailsimo, nerviškumo, silpno ir nu- 
mažejusio kraujo, užkrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inks
tų. silpnų plauė::;. kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo, slogų, 
blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be operacijos, bet su 
llekarstoms. kurios tūkstančius išgydė. Taip-pat moteris nuo skausmingų 
mėnesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių VYRŲ ir 
MOTERŲ. Visada adresuok arba atsilankvk po šiuo adresu:
THE PH'iLADELBiiA MEDICAL Cl ni7 IValnut Street, rhiladdphia. Pa. 
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 3 vai. 
Utaminkais ir Pėtnyčiomis nuo 10 iš ryto iki Sval. vak. Reikalaukit nuo 
Kliniko dovanai ir skaitykit knygą ‘‘DAKTARAS”.____________

PASARGA: kurie daktarai negali išgydyti ligoniu, gali kreiptis 
prie Kliniko, apturės rodą.

Kraujo Valytojas ....................... $1.00
Gyvasties Balsamas .................. 75c
Nervų Stiprintojas.......... 50c ir$1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir$1.00 
Nuo kosulio.... ................... 25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo Sūc. ir 50c 
Skilvinės proškos........................ $1.00
Pigulkos dėl kepenų..........-.... 25c
Nuo galvos skaudėjimo .............. 25c
Nuo kojų nuospaudų .... 10c. ir 25c 
Nuo dantų gėlimo.......................... 10c
Nuo peršalimo ...............................25c
Plaukų stiprintojas.......... 25c. ir 50c
Linimentas arba Expelleris .... 25c 
Anatharvnas plovimui.................25c
Nuo kirmėlių................................. 25c

Dei išvarymo soliterio..........$3.00
I)el lytiškų ligų........ 50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis..............
Antiseptiškas muilas .. 
Antiseptiška mostis .... 
Nuo dusulio................. .
Proškos dėl dantų ..... 
Nuo kosulio dei vaikų .
Kastorija dėl vaikų .... 10c. ir 25c
Nuo viduriavimo.......... . ...........25c
Kraujo Stiprintojas....................50c
Gumbo Lašai............. 50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo.
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

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

tik yra žinomos ir žmoni ii vartojamos.
Reikalaukite prisiuntžmo Katalogo su musę gyduolių aprašymais.

Kreijuantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingu! 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J. DAUNORA ■

K NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

CREST KENDŽIŲ
;Į o ji niekad nepamirš jus, neslll 
4 kendžių gardumas priverčia ją^j 
| jus mylėt. Reikalaukit visur irjij 

! Jeigu negali gaut kitur, tai pri-*!
c’ųsk mums dolerį, o gausi vie- Į! 
ną svarą geriausių Amerikoj iš-11 
Urbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS

„Karė - kainos sumuštos — Karš” Viskas už $5.95

Ar Nori

DEPT. 990.

gauti DYKAI dvi geras štukat 
ir Didelį KataUcgą visokių ma
gišku štukų ir kitokių visokių 
dalykų , kūnų to laba] nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

tavo pilną ir aišku adresą ir už
6centas stempų dėl uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štukas tau Dusių* 
aim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. 8ZLIKAS, 

(MAGIKAS) 
32113. Maistai «. Chic$p, IIL

APTIEKORILS
229 Bedford Avė. Brooklyn. N. Y

Siutus ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMSi vos,” Philadelphia, 

. na 15 c.
Vincas Kudirka, 

I nimas, darbai ir 
nes pažiūros. Parašė, dau- 

igiausia pagal paties Kudir
kos raštų. A. Rimka. Apie 
Kudirką kaipo apie muziką 
parašė M. Petrauskas. ’ Jau- 
nosios Lietuvos” leidinys, 
Chicagoj, III. Kaina 20 c.

i A. Strazdo (Strazdelio) 
Raštai. Su autoriaus biog
rafija ir paveikslu, surinko 
ir spaudai prirengė J. Gab
rys. Spauda Lietuva Publi- 
shing Co., Chieago, III. Iš
leista Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos.

Pažanga, klerikalų "Lite
ratūros, Mokslo, Politikos ir 
Visuomenės” mėnesinis lai
kraštis. Leidžia "Draugo 
kompanija, Chicagoj, III 

O, nagi, tai mano žmo- Į redaktorium yra kun. J
— -u.' ilfclO Kemėšis. "Pažangos” for-

my jo gyve-
visuome- z v v. t aaia v ii

Įill visada Lovneys Crest Kendžių.

Užtikrina m. kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. 
Mes imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal žmo
gų. todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.

Kas sykis aršiau.
— Pasakyk man, tamsta, 

kas tai per vpata, toji bu- 
kanosė, susitraukėlė?

— Nugi mano motina...
— Ale ne, tamsta, toji kur 

šalia jos sėdi, toji žvairaa- 
kė, išsišiepėlė?

— Tai mano sesuo...
— Ak, koks tamsta, aš ne 

apie ją klausiu, aš kalbu a- 
pie tą, kuri sėdi ve šitam 
šone, susilenkusi, apsileidu
si plaukais, toji kur sudžiu- 
vusi, it giltinė?

Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway.
So. Boston, Mass.

GERUS VYRAMS SIU 
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

na.

MUSU NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI N ERE t 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIeMUS, JEIGU JIE PATIKS 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolery dovanoms supa 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi 
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, m 

gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai 
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė H* 
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALI? 

PASIULUIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savi 

adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymo! 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šia* 

dien, e sutaupysi pinigų. (17)
EXCELSIOR WATCH CO.

CHICAGO, ILL

Musų firma randasi ir Californijoj, 
todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Budreckis
ir 20 AMES ST, 
MONTELLO, MASS.

222 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21018.
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Lietuvos Žinios.
LAIŠKAI Iš KARĖS.

Traukinys iš Lentvaravo 
šliaužia į Varšavą—šliaužia 
pamažu, kur nors viduryj 
lauko apsistoja ir stovi pus
valandį, daugiau, reikia 
praleisti priešais ateinantį 
traukinį, praleido, paėjo ir 
vėl stapt—laukas arba sto
tis. Ir taip lig pat Varša- 
vos.

Į Varšavą pasivėlina mu
sų traukinys ant 13 valan
dų. Priešais be perstojaus 
dumia ir dumia traukiniai. 
Ant platformų prikrauta 
mašinų, ūkio padargų — 
turbut iš užgrobtos Vokie
tijos gabena; veža kanuoles, 
ginklus — keno jie — mūsiš
kių ar priešo 
Įsistebėti, traukinys šmirk- 
telėja ir nulekia toliau. Vie
nas paskui kito seka sanita- 
riai traukiniai — ir vis ne 
po kelis vagonus, bet ilgiau
sia vagonų eilė — prekių va
gonuose lengviau sužeisti, 
pasažieriniuose — sunkiau. 
Vagonai pilni sužeistųjų — 
apguldvti visi suolai, prikiš
ti prekiniai vagonai. Tarp 
lengvai sužeistų — daugu
mui subintuotos ir pakabin
tos ant kaklo rankos; veidai 
išblyškę, sulisę, pajuodavę, 
nei vienos linksmos šypsos, 
sunkios, liudnios mintis sle
gia visus.

Stotyse pilna kareivių — 
traukia traukiniu i vieną pu
sę,— kiti — Į kitą; apgulti 
visi suolai, apgulta žemė, o 
kas neberado vietos kur iš
sitiesti — atsišliejo prie sie
nos ir snaudžia; salėse, ant 
peronų ir būriai kareivių; 
liuosų žmonių labai mažai 
tematyti. Kalbų kitokių ne
girdėti — tik karė. Dalyva
vusieji mūšiuose pasakoja 
Įvairius epizodus, važiuo
jantieji Į pozicijas teirauja
si kaip, kas.

Traukiniai prigrūsti ka
reivių, liuosi tesimaišo retai. 
Ir čia tos pačios kalbos — 
karė ir karė.

Per vagoną praėjo sava
noris — jau kareiviškame 
mundieryje, be ūsų dar, jau
nutis, bet pasipūtęs. Karei
viai sarkastiškai ėmė šai
pytis :

— Pienburnis!
— Ir lenda!
— Tokiems kariautojams 

tik gerai Įkirsti, nekiš nosies 
kur nereikia, painiojas, kaip 
penktas tekinis, viena tik 
blėdis iš jų, daugiau nieko!

Varšavoj visos gatvės už
plūdę transportų vežimais, 
laksto Į visas puses automo
biliai — oficierių, transpor
tų ir sanitarų, motorciklie- 
tės, kur nekur gatvėje, pa
virtus karvė ir prie jos ka
reivis, būriais Į visas puses 
eina lengvai sužeisti karei
viai — Varšavoj jau atsi
duoda krauju, jauti čia-pat 
po šonu karę—tą baisiausią 
tragediją, už kurią neapsa
komomis kančiomis ir aša
romis moka visai nekalti 
žmonės.

Varsa va nusiminus!

negalima

už mažų kainą, nes dėl paša
ro brangumo negali jų pra
maitinti.

Kaikurie turtingesniųjų 
ūkininkų turi kiek maisto, 
bet irgĮ neilgam. Apie bė
dinuosius nėra ko ir kalbėti. 
Pavyzdžiui, Kruonyje teko 
matyti, kaip vienas žmogelis 
pardavė savo viršutinį švar
ką, nors jam jis buvo ir la
bai reikalingas.

Daugybė panašių atsitiki
mų teko girdėti nuo mieste
lėnų. Parduoda viską, kad 
tik gavus keliatą kapeikų 
pragyvenimui. Yra ir to
kių, kurie stačiai eina per 
sodžius ir prašo valgyti. 
Daugelis buvo bevažiuoją 
atgal, bet negalėjo perva
žiuoti per Nemuną ir pri
versti buvo grįžti. Kiti da 
buvo Vilniun nuvykę prie
glaudos jieškoti, bet nieko 
nesuradę, taipgi grįžo atgal.

Vilniaus gydymo ir mai
tinimo pagalbai teikti drau
gija ketina šiomis dienomis 
atidaryti savo punktą žiž- 
mariuose. Butų gerai, kad 
pabėgėliai kiek galėdami 
apsigyventų miesteliuose 
arba nors netoli jų, kad pas
kui nereikėtų toli vaikščioti 
pašalpos pasiimti.

V. Navickas.

Musų kariauninkai.
Buvusis 3-sios Durnos 

stovas Požėla ir Konst. 
siukaitis (žinomas musų ra
štijoje), kiek mes girdėjo
me, pašaukti karėn ir ran
dasi dabar karės lauke.

(L. ž.)

Vokiečiai Lietuvoje.

at- 
Ja-

Rusų dienraštyje "Russ- 
koje Slovo” aprašoma apie 
vokiečių Įsiveržimus Kauno 
ir Suvalkų gubernijosna. 
Antru žygiu vokiečiai įsi
veržę Lietuvon elgėsi su gy
ventojais daug žiauriau, ne
gu pirmu žygiu, kada vo
kiečiai užėmė Suvalkiją rug
sėjo mėnesyje pereitų metų. 
Paduodame čia tos žinios iš
trauką :

"Vokiečiai aiškiausia ker
šija gyventojams už džiau
gsmą, kurį jie (Lietuvos 
žmonės) parodė, kuomet 
prisiartino rusų kariumenė, 
išvijusi rugsėjo mėnesyje 
vokiečius. Rekvizicijas da
bar vokiečiai atlieka visur 
ir jokių kvitų gyventojams, 
kaip kad pirmiau, nebeiš- 
duoda. Kaip tik pasirodė 
•irmieji vokiečių žvalgų 
'Ūkai gyventojai bėgo kur 
‘iktai kas galėjo. Su tais, 
Vurie nateko Į rankas žval
gų. netikėtai atjojančių į 
Tauragę, Pilviškius ir Sen
ius, vokiečiai elgėsi baisiai 
nekulturiškai.

"Vienas nukentėjusių, 
skulptorius P. Rimša, pasa
koja šitokį nuotikį. P. Rim
šos brolis, gyvenąs Pilviš
kiuose, pristatinėjo rusų 
kariumenei maistą. Pasku
tinį sykį dailininkas.su bro
liu drauge važiavo Į prieša
kines pozicijas. Grįždami 
atgal, jie pasitiko vokiečių 
žvalgus. Apžiūrėjęs doku
mentus, žvalgų viršininkas 
pradėjo klausinėti P. Rim
šą. Dailininkas, nemokėda
mas vokiškai, tylėjo. Oficie- 
rius smogė jam keletą kar
tų bizunu veidan. Paliepęs 
iškratyti dailininką ir jo 
brolį, oficierius, radęs pas 
jį kelias vokiečių markes pa
siėmė jas sau ir suimtuosius 
paleido, bjauriausia keikda
mas.

"Daugumą vyrų, ne karei
vių, vokiečiai išsivarė iš 
Lietuvos ir laiko juos savo 
kariaunos užpakalyje.

"Sulyg gautų žinių, tuos 
belaisvius maitina taip, kad 
tik jie nemirtų badu; jiems 
duoda vos po 5 svarus duo
nos sąvaiteje; liepia kasti 
griovius; varo prie įvairių 
darbų; laiko šėtrose po sar
gyba, kaip kokius prasikal-

be šviesos.
"Daugiausia turi kentėti 

paimtieji nelaisvėn naujokai 
ir silpnesniųjų komandų ka
zokai. Nuo jų nuplėšia pa- 
gonus, kokardas, žymes, ati
ma pinigus, laikrodžius, žie
dus. Kazokus atskyrę pla
ka bizūnais, kitiems jų 
draugams matant, sakyda
mi, kad už kiekvieną užmuš
tą vokietį jie užmuš vieną 
nelaisvėn paimtą rusą."

Vadinas, vokiečiai keršija 
rusams. Bet klausimas ar 
vokiečiai atskiria rusus nuo 
lietuvių, lenkų ir kitų Rusi
jos ne rusų? Ar ne kankina 
tik vokiečiai be skirtumo ir 
musų brolius nelaisvėn pa
imtus Nereikia nė abejoti.

Rusai išsivarė apie 80 tū
kstančių Prūsijos lietuvių 
ir nugabenę į Simbirsko ar 
Tobolską, šalčiu ir badu ma
rina, o vokiečiai iš kitų vie
tų — Didžiosios Lietuvos — 
musų brolius kankina ir lai
ko alkamis, užpakalyje sa
vo armijos, duodami maisto 
tik gyvasties palaikymui.

GrobonĮs turčiai surengė 
karę, o nieko nekalti gyven
tojai, kurie visai neprigul- 
mingi prie šios karės — turi 
perkentėti visas jos baiseny
bes!

Kaip jums tautiečiai pa
tinka tokios žinios apie mu
sų išgriautą tėvynę ir kanki
namus lietuvius?

Jus visi esate 
šingi socijalizmui, jus 
laikote kapitalistų 
skelbiate patriotizmo 
dingumą. Bet juk patrioti
zmas, tai kapitalistų Įran
kis, tai išpurenta dirva, ku
rioje dygsta karių audros. 
Jei jus priešingi socijaliz
mui — tarptautiškai broly
bei, kuri turėtų suvienyti 
meilės ryšiu visas pasaulio 
tautas, jus nemylite savo tė
vynės! Skleisdami patriotiz
mą, jus skleidėte neapykan
tą vienos tautos prieš kitą 
ir padėjote kapitalistams 
prirengti dirvą šiai karei.

Dalis pralietų tėvynės a- 
šarų ir kraujo šiandien 
krinta ant jūsų, tautiškieji 
patriotai! Gėda jums ir 
panieka prieš savo tėvynę!

prie- 
pa- 

pusę ir 
nau-

I

Skaitytojų pastabos.
Kam reikalingas klerika

lams "Draugas?"
Kad turėtų kuo ant soci

jalistų užpuldinėt.

Pas klerikalus pasirodė 
"Pražanga.” Dabar tik lau
kit, kada jų Kamašai pra
kiurs.

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

"Keleivio” Administracija.

Pamokinimas ir prakal
bos, — tai du skirtingi da
lykai: prakalbą gali sakyt } 
bile dykaduonis, bet suteikt’ 
rimtą pamokinimą jis nega
li.

Tarnas Paine sako: "Tė
vyne man yra tas kraštas, 
kuriame aš galiu gyventi. 
Tautiečiais man gali būt tie, 
su kuriais aš galiu susikal
bėti."

Tikėt pačiam į save, tai 
lygu tikėjimui i socijalizmą.

Jeigu Jėzus Kristus nebu
vo socijalistų, tai Biblija, 
naujasai testamentas ir ai
škinimas visų istorijų, žody
nuose bei enciklopedijose — 
yra viena melagyste.

Koliai žmonija bus pas
kendus religijos prietaruo
se, toliai tikrojo musų tarpe 
susipratimo negalės būti.

Tas kurs pavagia ir bėga 
— būva pagautas ir kalėji- 
man sodinamas, tas, kurs 
vagia ir ant vietos sėdi, — 
perka pigiai, parduoda 
brangiai — yra laisvas ir 
visų gerbiamas.

O RAS ST. *HORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

di- 
iš

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway S Bosten, M?s$.

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

Mokslas gyvenančiam ant UutUViSZkai D-RIS M. ZlSSlmail 
■šios ašarų pakalnės žmogui, 
tai svarbiausis kūno ir dū
šios išganymas.

Negali žmonėse būti lais
vės patol, pakol keletas y- neikit 
patų bus pasisavinę žemę 
su visais jos priaugančiais 
vaisiais.

A. Norbutas.

Chicagiečių atydai

Ant 91 
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 
reikia visuomet 

žinoti. Gvarantuotas 
Ypatingas pasiulyji-

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems 
tikras laikas 
ant 20 metų. .___ _  .____
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) 
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 
ėmės, gal jau kur nors į kitą mies- 
ą porsikėliai?

7 Parmenter St
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik ig

’ Į aptieks: Į' 
____durys 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—2 Richmon* 
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R. 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

Keleivio” Kalendorius

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

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

Wyth® ava.

Cabar jis ten įtaisė visokius paran- 
<cmus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
žiemą šilti. Todėl visiems gali pa

ari atsilankyti į
JONO KULBOKO CAFE 

191 Wythe ave„ Brooklyn, N. Y.

(21-5)

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKOI
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi

sokios rųšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarų.

Pirmiausia ir parankiausia 
vieta lietuviams.

304 Broad way ir 259 0 Struti 
SO- BOSTON, MASS.

(

pagelbą įvairiose

6 Loring str., 

arti E ir 7 st.

Akušerka
Pabaigusi kursą VVomans Medical 

Coliege, Baltimore, Md.

: Pasekmingai atlieka savo darbą

• -ja etjĮtoąns LSdisi ‘ouiApunS aud 
isokias rodąs ir
i moterų ligose.F. Stropiene
: SO. BOSTON, MASS.

nH

J. ANDRIUŠIS
Geriausia lie 
tuvys

Fotografistas
Traukiu pa

veikslus gra
žiai ir pigiai
nežiūrint skir- : 
tumo oro. Ant ; 
kiekvieno tu- ; 
žino paveikslų : 

< Į pridedam DOVANŲ viena didelį.;
9; Esant reikalui einam fotografuoti į • 
U namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
^5453 Broadway, So. Bovton. Mass.į_

PERSERGĖJIMAS FAR
MŲ PIRKĖJAMS.

Gerbiamieji tautiečiai, kurie nori-

l

_____ ___ H_
ne- te pirkti FARMĄ tai pirkit nuo pa-

- I Neklausykit agentų,
j kurie ima didelius nuošimčius nuo 

. Arba praperčių. Aš 
’ s 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. 

Lake Co.

I Nuo tūlo laiko važinėja 
po vakarines valstijas r~ 

i koksai K. Zolis ir užrašinė-:^.sayinin^9- 
ja Keleivy. Tas žmogus pirkėjų farmų.
nuo išleistuvės netur leidi-Į Jietuyių ^centre
mo užrašinėt "Keleivį" ir 
neturi nė "Keleivio" kritų, 

į bet kad lengviau apgaut 
: žmones, pats išsispausdinęs 
kvitas, tik nenurodęs nuo 
kokio laikraščio tos kvitos 
yra, ir renka prenumeratą. 
Jis užrašė V. Kairiui, Chi
eago Heights, III. ir keliems 
Chieago, III. jau 9 sausio, 

;bet iki šiol redakcijai nepri- 
' siuntė prenumeratos ir nie
ko nepranešė apie užrašy
mą.

Todėl jeigu tokia ypata 
į vėl kur nors pasiūlytų užsi- 
; rašyt "Keleivį," tad netikė- 
j kitę ir nemokėkit pinigų.

"Kel.” Administracija.

9;
M

9
9S

IKada 
"Ka- 
buvo!

1915 Metams, jau atspauzdintas
Telpa daug gražių paveikslų, žingeidžių straips

nių ir eilių.
TURINYS:

MUSŲ PABĖGĖLIAI.
(Vilniaus gub.)

Vasario 9—12 d., Vil
niaus draugijos gydymo ir 
maitinimo pagalbai teikti 
siunčiamas, aplankiau kai- 
kurias Vilniaus gub. vietas, 
kuriose užplūdo iš už Nemu
no pusės pabėgėlių minios. 
Tų pabėgėlių padėjimas, ku
riuos radau Žasliuose, žiž- 
maryje, Kruonyje, Darsuni- 
škiuose ir Košedaruose, yra 
apverktinas. Brangus mie
sto pragyvenimas verčia 
vargšus danginties į so
džius. Miesteliuose, kiek-ga- 
lėjau pastebėti, randasi tik 
turtingesnieji lietuviai ir 
žydeliai. Bėdinesniems ten
ka jieškoties prieglaudos 
sodžiuje.

Kaikurie pebėgėlių ūki- _ _____
ninku pardavinėja arklius tolius, purve, be skalbinių ir

Kurgi čia teisybė? 
B. Montvidas rinko 
kui" skaitytojus, tai 
gerai, o kada dabar B. Mon
tvidas sėdi kalėjime, tai 
"Ka-kas" nė kaucijos už sa
vo agentą nenori užstatyt.

Nėra teisybės ant svieto!
Maištas.

-------- I
Kriminalistus papildžiu- i 

sius žmogžudystę karia ar
ba sodina elektrikinėn kė
dėn, tokie jau įstatymai... ! 
Tad sulyg įstatymų reikėtų! 
pakarti tuos teisėjus nutei- 
susius prasikaltėlį mirtin ir 
budelį, kuris prasikaltėlį nu
žudo, nes teisėjai ir tas bu
delis juk irgi papildo žmog
žudystę.

Kad nuplauti lietuvių ku
nigų griekus, kiek jie jų pa
pildo bekeikdami socijalis- 
tus ir laisvamanius, butų 
permaža vandens ir Michi
gano ežere.

In “Keleivio”
Skaitytojus.

I

Ar katalikas gali būt soci- 
jalistu — visada, jeigu soci- 
jalistas tik panorės tapt ka
taliku.

Trumpa karės istorija: 
karaliai kares surengia, ka* 
reiviai krinta, kunigai juos 
laimina, bankieriai pinigus 
duoda. Balamutas.

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 
jį primokėt adresatui.

Su pagarba,
”Kel.” Administracija.

l

1741 W. 47t» Strwt.

Statistika:
Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji žemės drebėjimai —Že

me 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 gražų kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:
“Keleivis,” 28 Broadvay, So. Boston, Mass.

m <*x)ieEX*»eK***^**x*x)r <xyx*oi0ieioioioicw^

NAUDINGOS DOVANOS DUODAS VISAI TAAZV" Ą I 
SU KIEKVIENU LAIKRODĖLIU U I JV/vi

WRANTE
20 

YEARS

—lii'i Trnm
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, , ra20___, _ _________ ...... .. ..____________ ___  ......___ ______.______...._______
trimis viršeliais puikiai išdabintą, vidutnio dydžio, su pasaulyj geriausiais viduriais, už kurį kita firma reika

lautų mažiausiai $25.00, bet mus specialė prekė yra $5.25 ir apart to, jei jus pasiųsit savo orderį tuoj, jųa 

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 ra 
tais daiktais, visai DYKAI. T* * _ 
kuogerlausios, 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

Jei pasipelnyt iš mus pasiulijlmo, tad iškirpk šį apgarsinimą ir prisiųsk mums su savo
. ___, __ ___ r—'—, o Ries pasiųsime jums

Kad gausi ir persitikrinsi, kad viskas taip yra, kaip mes sakom, ir dovanos yrą 

* ”................................ i centus už atvežimą dovanų DYKAL

_ .... . ___ 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. (Kanadiečiu 
turi iškalno visus pinigus pririųst).Viską adresuokit šiaip:

American Jewlery Co. (Dept A 654) Saint Louls, Mo,

dailininkas.su
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Vietinės Žinios
Rengiama didelė gegužinė 

paroda.
Pirmos gegužės diena — 

viso pasaulio darbininkų 
šventė — jau nebetoli.

Tai šventei pažymėti Bos
tono organizuoti darbinin
kai rengia iškilmingą paro
dą. šitoj tarptautinėj dar
bininkų iškilmėj dalyvaus 
visų tautų darbininkai: an
glai, vokiečiai, finai, italai, 
lenkai, švedai, latviai ir kiti. 
Iš lietuvių nutarė oficijaliai 
dalyvauti L. D. K. Vytauto 
Draugija ir LSS. 60-ta kuo
pa.

Kaip kasmetai, taip ir šį
met, lietuviai išeis su paro
da iš pat So. Bostono, o Bo
stone susivienys su kitų tau
tų darbininkais.

Geistina butų, kad išei
nant iš So. Bostono lietuvių 
paroda butų kuoskaitlin- 
giausia. Jeigu kurios drau
gijos ar kuopos nutartų da 
toj parodoj oficijaliai daly
vauti ir norėtų apie tai dau
giau informacijų, tai tegul 
kreipiasi pas F. N. Rama
nauską. 376 Broadway.

Po parodai lietimai susi
rinks Lorimer svetainėj. Bo
stone. kur kalbės "Laisvės” 
redaktorius drg. L. Prusei- 
ka iš Brooklyno. ir S. Mi- 
chelsonas. vietinis.

Rengėjų komisija.

Juodveidžiai protestuoja, negu pereitą syk. Čia p. Pe- 
Bostone dabar kvovm.* m-i • 

judomais paveikslais veika-; Jį? juo publika ir

i O Keistutis vis-gi 
tiškai” buvo barzdą apsis
kutęs, nors lietuvių kunigai
kščiai iki krikščionybę Įve
dant "nesportavo” ir nesi
skųsdavo. Sulošė gi jis ši 
syki vidutiniškai.

”Consilium Facultatis.” 
Apie pastarojo veikalo su- 
vaidinimą, tai jau visai kita 
šneka. Čia parinkti gabus 
lošėjai, su gražiais balsais 
ir sulošta pilnai vykusiai. 
Gabus komikas yra p. J. 
Kerdiejus, jis Valentuko ro
lėje prijuokino iki ašarų pu
bliką. Murickis ir šuskis 
(S. Vitaitis ir R. Mizara) — 
abu šaunus lošėjai: jie pa
sekmingai išpildė savo roles. 
Dar paminėtinas Gasparas 
Bulbickis (A. Višniauskas). 
Tai jaunas vaikinas, berods 
17 metų, bet turi puikų bal
seli ir sulošė liguisto senio 
rolę suvis neblogai. Onutė 
(O. Vilimiutė) turi labai 
gražų sopraną. Ji bene pir
mą syki scenoje, bet lošė ga
na natūraliai; ypač roman
suoti su p. Murickiu jai se
kėsi. Margarieta (A. Kali- 
nauskiutė) ir -Joana (J. 
Dargiutė), taip-pat 
savo roles atliko.

Reikėtų pasakyti keliatą 
žodžiu ir apie pati veikalą, 
bet tai perdaug vietos užim
tų.

LIETUVIŠKA MUZIKOS
rodoma I tr.ausko žymiai padirbėta. K O N S E R VAT O RIJ A

las ’The Birth of a Nation”i^z^uT?e: 
' (tautos užgimimas), kur la
bai išniekinama juodvei
džiai, todėl prieš tą veikalą 
juodveidžiai pakėlė protes
tą. Jau kelis kartus pas 
majorą Curley ėjo juodvei- 
džių delegacija ir reikalavo, 
kad jis uždraustų tą veikalą 
rodyt, bet majoras atsisako. 
Jis uždraudžia lošti tik to
kius veikalus, kaip "The 
Hypokrytes." The La\v of 
the Nature,” ir "The Dem- 
aged Goods," kurie 
žmones pamokinti.

gali

Pereitoj savaitėj nusižu-- 
dė "Boston Budget" laikra
ščio redaktorius William 
Grant James.

Pereitoj savaitėj mirė bu
vęs Massachusetts valstijos 
gubernatorius Guild.

Rusų valdža užsakė Bos
tone 3.000.000 porų čebatų 
savo armijai.

Dorchesterio policija suė
mė 5 galvažudžius, kurie 
puldinėdavo žmones ir 
plėšdavo krautuves.

"Gabijos” vakaras.
"Gabijos" Draugijos

I

tepasi-

”spor-

UZ 
iš.

serai

Gabijos Draugijos na
riai. balandžio 10 d.. Lietu
vių salėje vaidino Žemkal
nio melodramą "Birutė” ir 
vienaveiksmę operetę "Con- 
silium Facultatis," kuriai 
muziką naujai pritaikė 
komp. M. Petrauskas.

"Birutę" gabijiečiai vai
dino jau antru sykiu ir 
reikia pasakyt — abu sykiu 
nevykusiai. Šį sykį sulošta, 
sulyginamai, geriau, negu 
pereitą sykį, lėčiau da labai 
toli nuo tikrosios scenos dai
lės.

Iš visų "Birutės” vaidin
tojų tik ir galima lošėjais 
pavadinti Senį Vaidylą (J. 
Baniulis) ir Zundšteiną (D. 
Šapalis), kuris nežiūrint Į 
mažą paklaidą įvykusią iš 
suflioriaus priežasties, buvo 
tikrasai karžygis; jį pilnai 
galima priskaityti prie ga
besnių scenos mylėtojų. Be
je, Birutės broliai (V. Jan
kauskas su V. Rimkum) tu
ri vidutinius balsus ir jautė
si liuosai ant scenos. Gali 
būt išskiriamos ir vaidely- 
tės-solistės (A. Nivinskiutė 
su O. Jakimavičiute), ki
tiems gi visiems "Birutės” 
vaidintojams daug tinka
mesnis užsiėmimas butų 

i malkas skaldyti, tik jau jo
kiu budu ne scenoje daly
vauti. Imkime tokius Liz
deikas ir Krives, juk tai tik
ri scenos darkytojai, už ku
rius publika rausti iš gėdos 
turėjo ’

Kada pereitą sykį "Kel.” 
reporteris priminė "Gabi
jai,” kad švepliams ne vieta 
scenoje, tai gabijiečiai įsi
žeidė. Bet aš pasakysiu, p. 
Lizdeikos vietoje būdamas, 
niekad neičiau ant scenos, 
nešvepliuočiau ir nugarą 
publikai atsukęs neloščiau. 
Aš geriau išsimiegočiau per 
tą laiką, bent publikos ner
vai liktų sveiki.

I Birutė... bijau, kad neat
imti energijos jaunai lošė- 

: jai, bet visgi neiškęsiu nepa
kakęs, kad be jausmų akto
rius, tai ris viena, kaip gėlė 
be kvapo; nors ir liuosiausia 
laikytųsi scenoje į jį publi
kai nuobodu žiūrėti,- 

' gas ima.
Apie užsilaikymą liaudies 

Netoli Bostono, apie Sau--scenoje aktoriai neturėjo (
.„ST.”j- supratimo._ Jie nemokėjoj* 

nį rado girioj nuogą žmogų' gyventi, nė-gi žinojo kas a-j 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. PILVINĮ 
Lietuviškon Krautuvėn. 

kur galėsit pasirinkti pagal savo 
norą.

C. Urbon ir A. Pilvinis,
233 Broadway, So. Boston, Mass. 

prie kampo C st.

Vijosi dvi mylias ir pagavo.
Pereitą nedėldienį prie 

Milton skvero Į tabako ir 
magazinų krautuvėlę Įsilau
žė 3 vagiliai ir pradėjo kim
šti sau i kišenius cigarus, 
pypkes ir kitokius daigtus. 
Vagilius betrusiant užėjo 
poliemonas. Vagiliai leido
si bėgti, o policmanas vytis. 
Jis vijosi juos dvi mylias ir 
visus tris sugavo. Vienas 
jų 17 metų amžiaus, o du po 
1-5 metų. Visi airišiukai.

• T

l

Balandžio 21 d., 7 vai. va 
kare. Lietuvių svetainėj, 
kampas E. ir Silver gt. bus 
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
draugijos bertaininis 
rinkimas. Daug yra 
bių reikalų apkalbėti, 
ji nariai, kurie prisirašei 
per prakalbas malonėkit 
pribūti susirinkiman ir pasi
imti konstitucijas.

M.M. Plepis, sekr.

Plėšikas neteko drąsos.
Apie 11 vai. pereito ket

verge vakare. So. Bostone, 
po No. 14 Third st., inėjo i 
gėrimų krautuvę jaunas 
žmogus ir paprašė paintės 
degtinės. Kada klerkas paė
mė nuo lentynos bonką deg
tinės ir atsigrįžę su ja. jo 
”kostumeris” jau laikė atki
šęs revolveri. Tuo tarpu Į 
krautuvę inėjo kitas žmogus 
šio-to nusipirkti. Plėšikas 
persigando ir, nelaukdamas 
nė pinigų, movė laukan.

Prasidėjo gyventojų sura
šąs.

Šią savaitę Bostone ir jo 
priemiesčiuose daroma gy
ventojų surašąs. Miesto val- 

na-

I

dininkai vaikščioja po 
mus ir surašinėja, kiek kur 
yra žmonių. Teko patirti, 
kad vietomis bijosi tokius 
valdininkus Įsileisti Į na
mus: arba užtrenkia duris, 
arba bėga ir slepiasi kur po 
lova. Tas labai negražu. -Jų 
nereikia bijotis. Jie nieko 
blogo nepadarys. Miestas 
nori žinot, kiek Bostone yra 
gyventojų ir tuo tikslu yra 
daromas šitas surašąs.

”,

Bedarbių hoteli išvijo.
Jau buvom rašę, kad be

darbių hotelis, "Hotel de 
Jobles,” Bostono kapitalis
tams labai nepatiko. Mat 
jis "teršia" miestą. Ir jie ji 
su pagalba savo valdžios jau 
išvijo nuo Essex st.

gus, vaikai pereitą nedėldie

ant medžio pasikorusį. Jis 
išrodo anie 50 metų am
žiaus, 5 pėdų ir 5 colių ūgio 
ir sveria 150 svarų.

Laukiant elevated trauki
nio pereitą nedėldenį prie 
Dover gatvės gimė kūdikis. 
Jo motina buvo tūla K. Ma- 
guire iš Charlestowno.

mie-

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Materijalistiškasis istorijos suprati

mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 

saulije įvairius nuotikius, tai per

skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 

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

5-tas METINIS BALIUS.
So. Bostono Lietuvių Lab

darystės Dr-ja rengia 19 ba
landžio didelį balių savo na
me, ant kampo E. ir Silver 
gatvių. Balius prasidės 2 
vai. po pietų ir trauksis iki 
vėlybai nakčiai.

Lietuviai ir lietuvės šir
dingai yra kviečiami atsi-

Mokslas Muzikos prasidėjo

Mokintis gali kiekvienas
Bus mokinama: dainavimo, teori

jos muzikos, kompozicijos, piano, 
smuikos, dėlios ir kitų muzikos in-

. strumentų.
Dainavimo ar kompozicijos lekci

jos, — už dešimt lekcijų — 10 dol. 
Už smuiką, pianą ar kitus instrumen- ,

i tus, uz dešimts lekcijų — 8 dol. Kiek- lankyt, nes tai bus pirmini-

Į
I

PtagŽ.'EK £££• »i?. balius pertaisytoj svetai
už dešimts lekcijų.

Adresas:
BROADWAY. SO. BOSTON.

Kootn No. 1,
Direktorius M. Petrauskas.

395

nėj. Muzika bus pirmos kle. 
sos. Prie to visko bus gar
džiu gėrimų ir užkandžių.

Visus kviečia (15)
L. L. Komitetas.

PINIGU SIUNČIAMI 1 LIETUVĄ NUEINA rimu Al SAUGIAI ir GREITAI.
"KELEIVIO AGENTŪRA" VISAME SAVO ŽMONĖMS PATAR-

< NAUJA TEISINGAI IR PINIGAI SIUNČIAMI PER "KELEIVIO 
AGENTŪRA.” NUEINA GREIČIAU. NEGU PER KITUS 

AGENTUS. NES
1. Pinigų ji pas save nelaiko, bet išsiunčia tris kartus j sąvaitę.

$ 2. Pinigų pristatymą gvarantuoja bėgyje 3-jų sąvaičių. arba grąži-
na pinigus atgal.

Musų kainos:I>1 
£

S| “KELEIVIO” AGENTŪRĄ f
| 26 Brca way, Boston, Mass. j{>

Justinas Mickevičius

Už 5 rub. $2. įsO Už 50 rub. 26.15 U ž 1V0 rub. 52.15 Už 450 rub . 234.00 $
10 5 40 55 28.75 125 65.15 500 260 00
15 8.00 60 31.35 150 78.15 600 312.00 «:
20 10.60 65 33.95 175 91 20 : 700 364.00 S}į
r 5 13.30 70 36.90 200 104.15 S0O 416 .00 j Į
30 15.S0 75 39.20 250 1:?O 15 900 468.00 T
?5 18.40 80 41.75 300 156 15 . 1000 51'00
40 21.00 85 44.35 354 183 '■ 1500 778.00 Į
45 23.«0 ‘.<0 46.95 400 208.00 2<>00 10.-18.00 j

Pinigai Lietuvoj dabar reikalingi. pasiusikit savo giminėms keliat a
rublių, ir siųskit per !

Generališkas 
pirklys. 

Parduoda ir 
perka

NAMUS. 
LOTUS ir

SUSI- 
s va r- 
Nau-

85 kp. Hyde Parke
18 balandžio kon- 
Bus Maikis su Tėvu.

Bamba pasakys 
” bus dainų, dekla- 
ir t.t. Koncertas 

vakare.

LSS. 
rengia 
certą. 
Džian 
•’spyčių, 
macijų 
prasidės 5:30 vai. 
Liberty Hali salėje.

Balandžio 18 d., Socijalis
tų svetainėje, 7:30 vai. va
kare bus diskusijos. Temą 
pasiskirs pati publika.

Balandžio 11 d. per St. 
Michelsono prakalbas prie 
Liet. Dukterų ir Sūnų drau
gijos prisirašė 11 naujų na
rių. Kalbėtojas kalbėjo per 
du atveju. Puikiai nurodė 
kunigijos darbus ir jų pur
viną politiką be jokių užsi
puldinėjimų. . Žmonių pilna 
svetainė ramiai klausėsi.

M. Stalioris.

DIDŽIAUSIAS KONCERTAS IR 
PRAKALBOS.

,Rengia Bostono Lietuvių Ukesų Ge- 
demino Draugystė, Nedėlioj. 18 die
na Balandžio (April). 1915. pradžia 

! 2 vai. po pietų.
i Hali svetainėje. 73 j WashingtoB st^ 
Boston, Mas-. Įžanga dykai.

Grajis D L ”. Vytauto L:3tuviškas 
beras. Laisvės choras, da' .uos dai
nas. K... jja. ir Dek.amatoriai 
kuogeriausi. Kaip matote, bus pui
kiausios prakalbos, kokių Bostone da 
niekad nebuvo. Kaip visi žinot, jog 
D.L.K. Gedemino Draugystė yra vie
na iš geriausių draugysčių Bostone. 
Taigi norinti prigulėti į ją, galėsite 

i prisirašyti per šias prakalbas tik už 
: pusę įstojimo. Užprašom atsilankyti 
; kuoskaitlingiausiai. Komitetas.

pie juos dedasi. Kryžei- j 
viams iškeliaujant, kada tie, 
prigis meno užpulsią Lietu-' 

■ va ir ją nuteriosią, turėjo; 
' kilt tarpe laudies visuotina, 
I baimė, susirūpinimas, tuoj 
tarpu aktoriai nematė nė 
kada kryžeiviai prasišalino.

Vaidelyčių choras buvo 
jau daug harmoningesnis,

KARMAS
ir duodam - pas 
kolą. Taipgi 
randam 
ninkams 
Su visokiais rei
kalais kreipkitės 

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

Teleph. 1562-M. (16)

:U- 
darbi- 
darbą

Ant pardavimo 2 Automo
biliai labai pigiai.

Studabeker 1913. 5 sėdynėm
durim, 4 cilinderiai, viskas gerai 
rodo ir eir.a 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. Pirkėją išmokinsime važi
nėt ir laisnius išimsime dykai. Kreip
kitės pas

C. URBON ir A. PILVINĮ.
233 Broadway. arba 130 Bowen st.. 

So. Boston, Mass.

už 42.

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

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
Sandro II. Tragedija trijose veik- I 
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- 1 
k >. 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

I

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 

rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa

mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 

kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mains lietuvių praeities ............ 25*

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 

Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 

popieros ir graži snauda ..........lbe

narchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, vertė. 

Briedžių Karaliukas ........................ 1*«

Kaip senovės žmones persi statydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
rilozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10c

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 

tragedija, paimta iš revoliucijos 

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

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

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tų knygų ......................... 25e

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtu perskaityti šitą knygutę... 10c 

Byla Detroit’o Katalikų su Socijaii- 
stais. Knygelėj atspauzdįita visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki- 

tcs pusės, todėi bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais....................................................2oe

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKĄ Klišį SIUVĖJA.
Siuva Visokius tiuOue pagal 
naujausias madas, Smagiai,

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naują vietą

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

\nt kamDO 4th st.

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

Kaip tapt: Suvienytų Valstijų pilie- 
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystėe 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystėi 
nopieras ......................................... ....

r^ngvas 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 
daktaro, pas barzdaskutj, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ...........     25e

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
trinta 6-ta laida juokingų daine- 

’’ų, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ............................................ lOe

Reikalaudami knygų kreipkitla 

šitokiu adresu:
”K ELEIVIS”

23 BROAD1VAY. S. BOSTON, MASS

VAKARAI K

Ant Pardavimo.
Pajieškau kostumerių barberių ir 

noriu parduoti savo barzdaskutyklą. 
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. Barbenai gali ge
rai išmokti bolėsna grajiti. Taipgi 
yra maudynė su karštu vandeniu. 

’ Daug žmonių ateina maudvties. Vien 
tik iš maudynės galima padaryti po 3 
ir 4 dolerius ar.t 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 I). VIDURINIS
Barberis, (15)

224 Broadway, So. Boston, Mass.

I

*
*
*

J. VALEIKA

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

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

Knights of Honor ;
730 V.’ashington st.

Nuo niežų, šašų, dedervinių, 
parstupo užsinuodijimo. “sault 
rheum ”, įvairių puškelių ir 
vasarinių išbėrimų

SEVERĄ’S
M-EDICA7ED SKIN SCA?

(Severos Gydantis Odinis
Muilas.)

puikus tat muilas visos 
šeimynos nariui.

Kaštuoja 25 centas.

PARSIDUODA GERI 
FORNIČIAI

iš priežasties persikėlimo 
kitą miestą.
Kreipkitės šiuo adresu:

V. Klemka,
7C Goid st., So. Boston

į i
Prekė pigi. ’

(Severo? Odinė Mostis) yra puikas tepalas. Ji 'p;?. ir pa-
liuosuoja odą nuo bjaurinančių ir skaudančią 1 <1.1..;;. Llašt. 50c.

VANDZT4IUOTAS iZz^RIMAS.
“Malonėkite pagarsinti mano 

laiškelį, kuriame pranešu, kad Se- 
vj»ros Odinė Mostis gydė mano 
skaudamą koją, kuri ilgą laiką 
buvo ištinusi ir apiberta vande- 
r. i uotą i s išbėrimais. Patepu-, ke
letą kartų, koja išgyjo. Per 10 
metų kentėjau ir nei Europos 
daktarai negalėjo pagelbėti. ’’ 

Mathyas Kotas, 
Box 53, Silverhill, Ala.

•v
SEVZRA’S TAS-LAA.

Cukrinis Liuosuotojas.
Malonus ir veiklus 
Vaikams ir Suaugu
siems.

Kaštuoja 10 ir 25c.

T

.Tnsa aptickorius cžlaiko visokius Severos Preparato*. Satinai rei
kalaukite Severos. Neimkite jokių atvaduotoji}. Negalėdami gauti užsisa
kykite tiesiai nuo

labai madoj, bet Kas iš tų 
j. jeigu tenai nėra

Džian Bambos?

LEIDES IR VYRAI-KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuoiaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYRIAI
Daugiau juokp, negu saliune alaus

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

KAINA TIK 25 CENTAI.
P nigus galima prisiųsti per mnnev orderį arba suvyniot kvoterį į popie- : t 

rčię ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:’ 5

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

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
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.

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

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

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

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

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

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jum ekspresu. - 7

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS.




