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Talkininkai pradėjo mušt vokiečius Francuzijoj; Rusai sumušė austrus Bukovinoj.
Francuzai su anglais vėl pradėjo abelną užpuolimą ant vokiečių šiaurinėj Francuzijoj. Anglai prasimušė per vokiečių eiles ir 
paėmė 2 myli apkasų. Bukovinoj rusai sumušė austrų armiją, paėmė Černovicą ir 20 tūkstančių belaisvių. Galicijoj vokiečiai 
su austrais pasiekė jau Przemyslio tvirtovę ir dabar tenai eina mušis. Lietuvoj rusai sutraukė milijoną naujų kareivių ir pra
deda varyti vokiečius laukan. Dar daneliuose verda narsi kova; turkai paskandino dar vieną anglų šarvuotį su 500 kareivių.

Vokietija ir Amerika. Vokiečiai plėšia Lietuvą
Paskandinus vokiečiams 

anglų kompanijos laivą 
„Lusitania,” su kuriuo žu
vo daugiau kaip 100 ameri
kiečių, Vokietijos valdžia

Lietuvos laikraščiai ra
šo:

Šiomis dienomis atvyku
sieji suvalkiečiai pasakoja, 
kad Mariampolės apielinkė 

labai nukentėjusi, 
su

Konstantinopolio miestas, prie kurio dabar sąjungininkai laužiasi per Dardanelius.

prisiuntė Washingtonan te- dabar 
legrama, kurioj labai apgai- Nei palygint negalima 
lestauja, kad turėjo žūti tiek pirmuoju vokiečių užpuoli- 
daug Amerikos piliečių, ir įmu. kuomet nukentėjo tik 
pasižada, kad vokiečių sub-, arčiau kelių gyvenantieji ir 
marinai neutralių laivų'musių sūkuryje atsiduriu- 
daugiau neskandins, o jeigu; šieji.. Šį kartą vokiečiai vi- 
kartais per klaidą paskan-! sa ką systematingai grobė, 
dintų, tai Vokietija pasiža-• Išgabeno visus javais, gyvu- 
da atlvginti už nuostolius be liūs, pašarą. Nebeliko kas 
jokiu teismų. valgyti. Kai-kur vokiečiai

Pereitą ketvergą Suvie- pasižymėjo blogu savo elgi- 
nvtos Valstijos nusiuntė ™US1.: pavyzdžiui, nebegalį 
Vokietijai ilgą notą, kur į™ 
švelniai, bet tvirtai reika- ” 
laujama, kad Vokietija tuo-. .
jaus paliautų karę savo sub- ne^ imdavo žmones mušti, 
marinais prieš prekinius bei nekartą ir arklius susaudy- 
pasažierinius laivus. Ir pri-: ^avo. . .
žadėjimo čia neužtenka, bet Išgabendami visa, kas vai- 
Vokietija turi duot užtikti- lr Ma™a, vokiečiai ir
nimą. kad ji liausis karia-.t™bųjięp®įiįo. «-------

j’imaTuž nuostolius atlygin- i *4 anksčiau buvo sudeginta rado labai daug naujokų,
. • .."t --1 •_ ug apie 200 ūkininkų. Sndp_:lrnn’owe rAilrAfn koriu,
pražudytasT<rvvastis* niekuo Kinta tyčia kaimai Mokolai, ’ menėn tik ateinančiais 1916 neužnuodija
atlvginti negalima. Orinai ir daug kitų. į metais. Visi šitie jaunikai- j priešingi H

A™riL-n« loikročrioi --------- !čiai mobilizuoti ant vietos,imams, vieno ...Amerikos taiki ančiai da-^ VOKIEČIAI IMA LIETU-' Lietuvoje ir vos 3 sąvaites kmę, kad tūlam laikui žmo- 
VOS KUNIGUS IR ; pamokinus pastatyti mūšio gų visiškai suparaližuoja.

S .
F

I . Nebeliko kas 
valgyti. Kai-kur vokiečiai

Milijonas naują kareiviu 
Lietuvoje.

MUŠYS PADANGĖSE.
Iš Londono praneša, kad 

17 gegužės vokiečių zeppeli
nas atskrido ties Ramsgate 
miestu ir metė tenai 40 bom
bų, sužeisdamas 3 žmones. 
Zeppeliną nuvijo anglų or
laiviai. Grįžtant jam namo 
ir pasiekus jau Belgijos pa
kraštį, nuo Dunkirko paki
lo 8 anglų hydroplanai ir 
pradėjo jį šaudyt. Viena 
anglų mašina iškilo 200pėdų 
virš zepelino ir metė jin 4 
bombas. Iš vokiečių baliu- 
no iššovė didelis stulpas du
rnų. Zepelinas tuomet pa
kilo vienu galu augštyn ir 
stačias šovė į viršų. Jis iš
kilo 11,000 pėdų augštyn ir 
smarkiai pradėjo šaudyt į 
anglų orlaivius, bet nė vie
nam nukliudė.

Lietuvoj rusai sutraukė 
prieš . vokiečius 1,000,000 
naujų kareivių, kurie iki šiol 
da nebuvo mūšio lauke. 
Kaip rodos, šita nauja armi
ja bus suorganizuota ant 
greitųjų iš vietinių jaunų 
žmonių ir mažai mokinta 
kariško meno. Su šita ar
mija rusai dabar nori išva
ryti vokiečius iš Lietuvos. 
Užpuolimas jau prasidėjo 
visu frontu. Taigi dabar 
Lietuvoje turi būt baisus 
kraujo praliejimas.nyčia ir visai sudegė. Beto 

dar labai nukentėjo ir pat
sai miestelis—beveik visas 
sunaikintas.

jos depo. Šimtas ir penkios- 
dešimtis vagonų su benzo- 
lium buvo sunaikinta ug
nies, kuri siautė 14 valan
dų. Per visą naktį nuolatos 
girdėjosi sprogimai. Buvo 
užmušta 24 karėiviai.

„Balandžio 28, bombar
duojant Friedrichshafenę 
stotį, buvo suardyta pati 
stotis ir sunaikintas vienas 
zeppelinas. Tą pačią dieną 
francuzų lakūnai metė ke- 
lioliką bombų į Leopoldsho- 
he, Lorracką ir ant Haltin- 
geno stoties. Paskutinėj 
vietoj likos sugadinti 2 gar
vežiai, 2 greitieji traukiniai 
ir pertraukta tarp Haltin- 
geno ir Leopodshohe susine- 
šimas.”

FRANCUZAI IŠRADO 
VOKIEČIAMS ATSA

KYMĄ.
Kelios dienos tam atgal 

j vokiečiams pasisekė su pa
galba nuodingų gazų apga
lėti vienoj vietoj franeuzus. 
Šitai nežmoniškai priemo
nei francuzai tuojaus išra
do atsakymą. Tai yra ran
kinės bombos, užtaisytos to- 

_ Įkiais chemikalais, kurie
apie 200 ūkininku. Sude- j kuriems reikėtų stoti kariu- bombai sprogus žmogaus - - - - Iir todėl nėra

Visi šitie jaunikai-; priešingi Haagos nutari- 
' čiai mobilizuoti ant vietos, į mams, vienok turi tokią vei-

I žmonių arklių, verte pačius 
' savininkus juos vesti arba

CARAS IMA JAU 1916 
METŲ NAUJOKUS.

Šiaulių mūšyje, kuris tę
sėsi kelias dienas, vokiečiai 

nimą? kad Ji "liausis“karii-. trį°bų nepaliko. Mariam- paėmė nelaisvėn daug rusų, 
vus submarinais. Pasižadė- PoIės apielinkeje jau trupu- Tarp tų belaisvių vokiečiai

pasažierinius laivus. Ir pri-: davo.

ti nieko nereiškia, nes už

bar šūkauja iš džiaugsmo J 
kad Wilsonas paėmė kaizerį < 
„labai trumpai.” GRIAUJA BAŽ

NYČIAS.
i laukan.
!______

CARO PRANEŠIMAS 
IŠEIVIAMS.

Caro valdžia praneša ši
tokią žinią: Visi Rusijos, 
taipgi ir Lietuvos išeiviai, 
kurie priguli prie kariume- 
nės, bet negali dabar Rusi
jon sugrįžt, gali įstot anglų, 
francuzų, serbų arba juod- 
kalniečių armijosna, kurios 
taip pat kovoja prieš Aust
riją ir Vokietiją, šitokiems 
išeiviams bus dovanota bau
smė, jeigu jie paskui sugrįžš 
Rusijon ir parodys paliudy
mą, kad jie tarnavo bent 
vienoj augščiau paminėtų 
armijų, tik savo keliu pas
kui jiems reikės atitarnau
ti da rusų kariumenėj.

Bet nereikia bijoties tos 
bausmės. Ir nė vienon ka- 
riumenėn nestojus caras 
nieko nepadarys tiems, ku
rie gyvena Amerikoj.

KRITO JAU 4,792 KANA
DIEČIAI.

Kanados valdžia gavo ži
nią, kad mūšiuose su vokie
čiais krito jau 4,792 kana
diečių. Kanada yra davus 
Anglijai 30,000 kareivių.

AUSTRAI JAU NETOLI 
NUO LVOVO.

Pereitoj sąvaitėj austrai 
eidami Dniestro paupiu au- 
gštvn atėjo vidurinėn Gali
cijon, užėmė Drohobyczą, 
paėmė 500 rusų ir 8 kulka- 
svaidžius. Dabar austrų 
spėkos randasi tik apie 60 
varstų nuo Lvovo.

ANGLAI PRASIMUŠĖ 
PER VOKIEČIŲ .. 

EILES.
Praėjusį panedėlį ang

lams pasisekė prasilaužti 
vienoj vietoj per vokiečių 
eiles, išmušti juos iš stiprių 
pozicijų ir paimti 2 myli ap
kasų. Tas atsitiko šiauri
nėj Francuzijoj, Neuve 
Chapelle apskrityje, kur vo
kiečiai jau pavasario pra-» 
džioje sykį buvo skaudžiai 
anglų sumušti.

Anglai dabar paėmė tiek 
pat apkasų, kiele ir anuo 
syk ties Neuve Chapelle, kur 
po trijų dienų mūšio krito 
17,000 vokiečių ir apie tiek 
pat anglų. Dabar apie 1,000 
vokiečių pasidavė anglai^ 
nelaisvėn. Anglai sako, kft 
vienas vokiečių būrys dab® 
buvo išmuštas pačių voldM 
čių artilerijos, kada jis|i 
iškėlė baltą vėliavą, kai 
pasidavimo ženklą.

k 
i

VOKIEČIŲ UŽPUOLIKAI 
PRIDARĖ ANGLIJOS 

P1RKLYBAI $33,500,000 
NUOSTOLIŲ.

Prasidėjus karei, didysis 
Vokietijos laivynas likos už
kimštas savo uostuose ir iki 

j šiol nedrįsta iš tenai išlįsti, 
. nes anglai jo laukia dieną ir 
■naktį. Bet keliatas vokie- 
! čių skraiduolių pasiliko ant 
'atvirų jūrių ir šitie per ke
lis mėnesius užpuldinėjo ir 
skandino Anglijos prekinius 
laivus. Pakol Anglijos lai
vynas apvalė jūres nuo tų 
užpuolikų, iki 13 balandžio, 
1915 metų, jie paskandino 
67 prekinius anglų laivus, 
kas padaro $33,540,000 nuo
stolių.

Štai kiek kuris vokiečių 
skraiduolis paskandino pre
kinių laivų ir kiek tie laivai 
buvo verti:

„Emden” paskandino 17 
laivų, $11,055,000 vertės.

„Karlsruhe” paskandino
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Londono „Moroing Post' 
; korspondentas rašo, kad

• daromas i' 
francuzų armijoj, ties Cha- 
lons. Dvi tokių bombų įme- 

' sta į siaurą grovį, kuris per
statė paprastą karės lauko 
apkasą. Kada išėjo gazai, 
prie to griovio įsakyta eiti 
pėstininkų kompanijai. Pa
siekę gazų srytį, kareiviai 
staiga sustojo ir ašaromis 
apjakinti pradėjo atbuli 
trauktis atgal, kaip kad 

Įjuos muštų kokia tai nema
toma spėka. Tie gazai taip 
graužia akis ir nosį, kad a- 
pie vartojimą tuomet ginklo 
negali būt nė kalbos.

Šitų bombų francuzai da 
nevartojo prieš vokiečius ir 
nevartos jų tolei, pakol vo
kiečiai vėl nepanaudos savo

Atėję dabar iš Lietuvos1 OKIEČIAI ŽUDO SUŽEI- bandymas buvo •/.r.. » 0TTT0 DTTC’TTC! t* ••laikraščiai praneša daug’ STUS RUSUS, 
naujienų. Į Kunigaikštis Kurokinas,

Užėmę Seinus, vokiečiai kuris yra specijalis Raudo- 
tuojaus uždėjo ant to mies- ■ nojo kryžiaus pasiuntinys 
telio 18,000 rublių karės mo- ‘ karės lauke, telegrafuoja, 
kesčių ir apstatė sargyba; kad vokiečių artilerija bom- 
Seinų vyskupą, kaipo užsta-j bardavo stotį, kur gulėjoj

Į

tą. Vyskupas iš baimės ap-; sužeisti rusai.. Atpiškėjus 
sirgo. Nesudėjus miestui paskui vokiečių kavalerija 
18,000 rublių, vokiečiai vie
ton apsirgusio vyskupo iš
varė į Prusus jo sekretorių 
kun. J. Grajauską.

Vokiečiai buvo ir Lipskan 
(Suvalkų gub.) įsiveržę. Čia 
buvo toks atsitikimas. Vo
kiečių aficieriai kvietė kle
boną kun. Kotlevskį ateiti 
pas save. Kunigas atsakė

pribaigė sužeistus rusus 
šautuvų kulbėmis. Paga
liaus vokiečiai apliejo stotį 
kerosinu ir uždegė ją su vi
sais žmonėmis.
KARĖ ANGLIJAI LĖšUO- 

JA §10,500,000 KAS
DIENA.

Anglijos valstybės sekre-
jiems, kad dar eisiąs atlai- torius Lloyd-George pasakė

i RUSAI PASKANDINO 26 
TURKŲ LAIVUS.

Rusų admiralicija prane
ša, kad 15 gegužės Juodos 
juros rusų laivynas vėl bom. 
bardavo Bosforo fortus ir 
daug pridarė jiems blėdies. 
Prie tų fortų buvo daug 
pirklybos laivų ir 26 jų ru
sai paskandino. Laike to 
bombardavimo rusų laivy
nui priešinosi buvęs vokie
čių skraiduolis „Goeben.”,n

I "Kronprinz TOhelm” p
200 šovinių, bet nė vieno 
nepataikęs, tuo tarpu pats 
nukentėjęs labai sunkiai. 
Rusų kanuolės nuplėšė nuo 
jo beveik visą viršų ir pra
mušė didelę skylę vienamkvti mišių ir paskiau atvvk- 4 gegužės parliamente, kad i nuodingų gazų. 1 oms bom-

siąs pas juos. Tuo metu ru- dabar kare Angjjjai Iėšuoja šone. Daug jo kareivių (vi-
sų granata pataikė tan na- 
man, kur buvo vokiečių ofi- 
cieriai susirinkę, ir daugu
mą jų užmušė. Kiti aficie
riai įtarė kleboną, kad jis 
rusams nurodęs tą namą. 
Kunigą suėmė ir surištom 
rankom užpakalin nuvarė 
valsčiaus kalėjiman, iš ten 
gi po trijų dienų nuvežė 
Prusuosna.

Per paskutinio laiko mū
šius sugriauta labai graži, 
nauja, tik prieš du metu pa
statyta štabino bažnyčia 
Seinų vyskupijoj. Taįp-pat 
sunaikinta per muštas ir 
Goniondzo bažnyčia Vil
niaus vyskupijoj.

Kovo 3 d. vokiečiams be- 
šaudant, užsidegė Nauja-

kasdiena 2,100,000 svarų ar
ba $10,500,000. Jeigu karė 
trauksis metus, ji lėšuos An
glijai 1,000,000,000 svarų 
arba 5,000,000,000 dolerių. 
Anglijos skola pakilo jau 
dvigubai nuo karės pra
džios; dabar ji perviršijo 
jau $25,000,000,000.

ORLAIVIS BOMBARDA- 
VO CALAIS’Ą.

Pereitoj nedėlioj vokiečių 
orlaivis perskrido viršum 
francuzų miesto Calais ir 
metė kelioliką bombų. Du 
vaikai likos užmušti ir vie
na sena moteris sužeista. 
Materialės blėdies užpuoli
kas nedaug padarė. Paskui • •   T • 1 • • • o

i bombasvaidžius.
I

si jie vokiečiai) buvo užmu
šta ir sužeista.

į

ORLAIVIAI DARO DAUG 
BLĖDIES.

Šiomis dienomis Paryžius 
paskelbė keliatą smulkmenų 
apie orlaivių veikimą, iš ko 
matyt, kad visgi orlaiviai 
daro daug blėdies karės lai
ku. Šitas pranešimas sako: 

„Kovo 22 d. musų lakūnai 
bombardavo geležinkelio 
stotį ties Briey. Beto daug 
blėdies padaryta Confians 
ir Metzo miestams, kur bu- 

i vo sunaikinta maisto sande- 
! liai ir išardyta geležinkelio ■ 
■ linija.

„Balandžio 15 buvo bom- 
, • jis nuskrido per jūres link. barduojama St. Quentino 

miesčio (Kauno gub.) baž-Anglijos. stotis ir centralis amunici-

UŽMUŠTAS VOKIEČIŲ 
GENEROLAS.

Iš Berlyno pranešama, 
kad karės lauke likos užmu
štas vokiečių generolas Hu- 
go von Seidelitz. Kurioj 
vietoj ir kokiam mūšyje jis 
krito, nesakoma.

!
AUSTRAI GALI ATSIIMT 

PRZEMYSLĮ.
Austrai su vokiečiais Ga

licijoj varo rusus vi* tolyn 
į rytus ir artinas jau prie 
Przemyslio tvirtovės, kurią 
rusai nesenai paėmė po 7 
mėnesių apgulimo.

Kronprinz Wilhelm” pa
skandino 13 laivų, $5,825,000 
vertės.

„Prinz Eitel Friedrich” 
paskandino 11 laivų, $4,425,- 
000 vertės.

„Koenigsberg” paskandi
no 1 laivą, $1,375,000 vertės.

„Dresden” paskandino 
laivus, $1,375,000 vertės.

„Leipzig” paskandino 
laivus, $1,175,000 vertės.

Iš viso šitie 7 skraiduoliai 
per 8 mėnesius paskandino 
67 prekinius laivus, $33,540,- 
000 vertės.

Beto, daug anglų pirkly- 
bos laivų paskandino vokie
čių submarinai, paskelbus 
Vokietijai Anglijos pakraš
čių blokadą. Kaip Anglijos 
laivyno žinybos sekretorius 
Thomas J. McNamara 11 
gegužės atstovų butui pra
nešė, tai nuo karės pradžios 
iki tai dienai Anglija nete
kusi jau 201 pirklybos laivo. 
Su šitais laivais žuvo išviso 

1,556 žmonės.

p* o
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TURKAI PASKANDINO 
ANGLŲ ŠARVUOTĮ.

Anglų submarinas paskan
dino 3 turkų laivus.

Pereitoj svaitėj Anglijos 
laivynui Dardaneliuose vėl 
užduota skaudus smūgis — 
turkai paskandino šarvuotį 
„Goliath,” kuris gynė fran
cuzų kariumenę ant sausže- 
mio. Jį paskandino nardo
mas turkų laivas. Ant ”Go- 
Iiatho” buvo apie 700 karei
vių: išgelbėta tik 20 oficie- 
rių ir 160 kareivių, todėl a- 
pie 500 kareivių žuvo.

Bet anglai tuojaus tur
kams atsilygino. Tą pačią 
dieną anglų submarinas „E 
—14„ prasmuko per Darda
nelius į Marmoros jurą, ne
toli Konstantinopolio, ir pa
skandino tenai 3 turkų lai
vus: du minininku ir vieną 
transportą su kareiviais.

Tai bus jau 4 sąjunginin
kų šarvuočiai žuvę Darda
neliuose. Trįs jų (du anglų 
ir vienas francuzų) žuvo 
bandant urmu prasilaužti 
per Dardanelių siaurumą 18 
kovo. į



pas 
žmo- 
pra-

ir blogybių 
pažvalga yra 
o antroji —

”Ka-kas" 
visuo-

yra tie žmonės, ku- 
kunigija vadovautų 
tiktai tikėjimo daly- 
politikoje ir kituose 

Parapija-gi yra 
įrankis,

Peržvalga.
APIE LIETUVIŲ PARA

PIJAS IR PARAPIJO-
NUS.

"Naujienos" gana teisin
gai apibudina lietuvių para
pijas. Jos rašo:

"Lietuvių gyvenime parapijos 
da lošia įžymią rolę. Joms pri
klauso daug žmonių ir jos daro di
delę intekmę į tų žmonių protavi
mą ir elgimąsi. Bet musų spauda 
iki šiol mažai teatkreipdavo į tai 
savo domą.

"I parapijas ir parapijoms 
mus žiūrima dvejopai: vieni 
nės mato parapijose visokio
kilnumo ir doros šaltinius, o kiti— 
visa, kas su parapija surišta, skai
to nedoros, tamsumo 
priežastim. Pirmoji 
klerikalų pažvalga, 
laisvamanių."

"Draugas” ir
nuo klerikalų vardo 
met purtosi. Jie sako, kad 
klerikalų pas lietuvius visai 
nėra. "Naujienos” gi trum
pai ir aiškiai pasako, kas 
yra klerikalai:

"Klerikalai 
rie nori, kad 
žmonėmis ne 
kuose, bet ir
svieto reikaluose, 
tam tikslui geras įrankis, todėl 
taip augštai ir kelia parapijas.

"Parapija yra tokia organizacija, 
su kurios pagelba kunigas lengvai 
valdo šimtus ir tūkstančius žmo
nių. Jisai juos tenai mokina, sa
votiškai auklėja; jisai aprūpina jų 
reikalus ir už tai priverčia juos 
elgties taip, kaip jam patinka, ir 
visų-pirma — už 'dvasiškus pa
tarnavimus’ gausiai jam atsilygin
ti. Parapija yra kunigų gerovės ir 
intekmės pamatas.”

Toks dalykų stovis laisva
maniams nepatinka. Jie ne
apkenčia kunigo, kam jis 
taip begėdiškai išnaudoja 
tamsius žmones, ir neapken
čia parapijonų, kam jie duo
dasi taip išnaudoti. Laisva
maniai mano, kad iš kunigų 
ir religijos pareina visos šio 
pasaulio nelaimės.

"Naujienos” nurodo, kad 
taip klerikalų, taip laisva
manių supratimas apie pa
rapijas yra neteisingas. 
Klerikalai klysta manyda
mi, kad parapijos yra doros 
ir prakilnumo pavyzdžiu. 
Jos tokios nėra ir negali būt, 
nes nė parapijonai, nė kuni
gai, kurie tas parapijas su
daro, nėra tokie jau dori ir 
prakilnus žmonės:

"Kunigai jau senai užmiršo tuos 
prisakymus, kuriuos skelbė Kris
tus. Jie ne išsižadėjimo ir biednu- 
mo pavyzdžius rodo pasauliui, bet 
kraujasi turtus ir gyvena 
matnume; daugelis jų ne tik 
dykę, bet ir stačiai pasileidę...

"Parapijonįs irgi ne angelai, 
paprastai yra mažai apsišvietę, 
~ z>dėl jie gana lengvai

visokioms blogoms
Oaugelis jų mėgsta perdaug gerti, 

tarpe kįla daug vaidų, piktumų, 
J net peštynių — kaip paprastai pas 
d neišlavintus, biednai gyvenančius 

ir sunkaus darbo ir rūpesčių su
vargintus žmones."

Tai taip išrodo parapijos. 
Aišku kiekvienam, kad jos 
todėl negali būt 
vyzdžiu ir todėl 
čia klysta.

Bet klysta ir 
niai, kurie vien tik žmonių 
nelaimę parapijose mato. 
Laisvamanis, kuris žiuri į 
tikintį žmogų su panieka ir 
pasityčiojimu, visai užmirš
ta, kad —

”da gal visai nesenai tokiu-pat 
tikinčiu žmogum buvo jisai pats; 
kad gal tikinčiais žmonėmis yra ir 
jo tėvai, broliai ir kiti jo artimie- 
ji-

"Niekinti žmogų už tikėjimą yra 
neišmintinga, lygiai kaip niekinti 
nž netikėjimą. Nes niekinimas su
kelia tiktai neapykantą, o ne per
tikrina.”

Toliaus:
"Parapijos yra intaisytos tuo 

tikslu, \kad butų aprūpinami tikin
čiųjų žnvmn> reikalai; todėl numo
ti ant jų ranka, kaip ant kokio nie
kam verto daikto nereikia. Bet 

šiandien parapijas kunigai panau

doja ne tiek žmonių reikalams, kiek 

savo pačių naudai. Jiems rupi ne 

tai, kad sustiprinus žmonyse tikė

jimą ir išauklėjus krikščioniškas 

dorybes, bet kad padarius juos pa
klusniais sau ir išlupus iš jų kuo- 

daogiausia pinigo. Juk yra žino

ma, kad labai didelė dalis kunigų

praš- 
iš-

Jie 
ir 

pasiduoda 
intekmėms.

doros pa- 
klerikalai

laisvama-

I

nepu

verta
Kunigui parapija

religijos 
yra

visai į Dievą netiki, ir kad jie, su
sėję su laisvamaniais (žinoma, pa- 
rapijonams nematant), dažnai ge
riau moka pasijuokti iš tikėjimo ir 
savo parapijonų tamsumo, 
aršiausi bedieviai.

”1 šitą dalyką ve tai ir 
atkreipti domą.
yra visai ne tas, kas ji yra papra
stam žmogeliui parapijonui. Pa- 
rapijonui yra tikinčiųjų susivieni
jimas aprūpinimui savo 
reikalų, o kunigui parapija
žmonių išnaudojimo šaltinis.

"Nesakome, kad visi o visi 
nigai taip žiuri į parapijas, 
pas lietuvius tokių kunigų, 
žiuri į jas ne taip, tur-but reikėtų 
gerokai su žiburiu pajieškoti.

"Parapijos, vadinasi, susideda iš 
skriaudžiamųjų žmonių ir iš skriau
dikų.”

Todėl:
"Suprantama, kad musų simpa

tija yra su skriaudžiamaisiais, su 
parapijonimis. Mes, socialistai, 
negalime elgties taip, kaip laisva
maniai ir paniekinti parapijoms 
lygiai, kaip ir jų skriadikus, kuni
gus. Parapijonįs yra didžiumoje 
darbininkai, todėl mes ir linkime 
jiems, kad jie apvaldytų savo po
nus — išnaudotojus ir numestų jų 
jungą nuo savo sprando." 

"Naujienos” kalba teisy
bę. "Keleivis” yra tos pat 
nuomonės, kad į parapijo
mis mes turim žiūrėt kaipo 
į skriaudžiamus darbinin
kus. Niekinti ir tyčiotis iš 
jų nevalia. Jeigu iki šiol 
musų socijalistai taip elgė
si, tai buvo didelė klaida. 
Musų pareiga paduoti I 
skriaudžiamam draugišką 
ranką, užsistoti už jį, pagel-, 
bėt jam atsikratyt nuo: 
skriaudiku, o ne tvčiotis iš 
jo.

ku- 
bet 

kurie '■

i
■

RŪPINAS ŠELPIMU 
LIETUVOS DRAPA

NOM.
Brooklyno Lietuvaičių 

Draugijos 9 gegužės buvo 
antroji konferencija, ku
rios tikslu yra :"šelpti nu
kentėjusius nuo karės Lie
tuvoje drabužiais, mezgi
niais ir avaline.”

Mums prisiųsta tos kon
ferencijos ir protokolas, bet, 
gaila, dėl vietos stokos mes 
negalėjom jį ištisą perspau
sdinu

Konferencijoj dalyvavo 
penkių draugijų atstovai ir

j šiaip keliatas asmenų. Iš 
: protokolo matyt, kad keb- 
i liausis klausimas konferen- 
j ei joj buvo tame, kur įtaisyti 
centrą drapanų priėmimui. 
Daktarienė Šliūpienė pri- 

: siuntė laišką patardama 
įkurti tokį centrą Brookly- 
ne. nes ten butų arčiau lai
vų. Vietai surasti ir kitais 
dalykais rupinties konfe
rencija išrinko veikiamąją 
komisiją, kurion įnėjo: 0. 
Karaliūtė, d-rė A. Jankaus
kienė. P. Jurgeliutė, H. Šliu- 
piutė ir M. Misevičienė.

VOKIEČIUS NUVEIKTI 
NELENGVA.

Bostono "Globė" paduo- 
da savo korespondento pa
sikalbėjimą su buvusiu Vo- 

ikietijos kolionijų ministeriu 
| d-ru Dernbergu. Jo nuo- 
\ mone, šita karė tęsis dar ga
na ilgai; sąjungininkai dės 

Į visas savo jėgas, kad vokie- 
ZYXVWUTSRQPONML. čius sumušus, o juos sumuš- 
Ar ištarsit šitą žodį? ti nelengva, ir štai dėl ko-_. 
Pabandykit iš atbulos pu-j 

sės.
Taip Brooklyno "Times 

pamėgdžioja lenkų kalbą. 
Padėjęs šitokį antgalvį, an
glų laikraštis cituoja iš len
kų laikraščio "Narod Pols- ’ 
ki” šitokį: sakinį

"Odnosi zwvcięstwa, w milcze- 
niu przed sobą, zwycięstwa, ktore 
przyszie pokolenia odezują, jako 
straszne klęski.” 
Anglų laikraščiui rodosi, 

kad šitie žodžiai yra neišta
riami — lygus tam antgal- j 
viui. Ištikrujų tai šitoks! 
antgalvis geriausia tiktų! 
anglų kalbai pašiepti. Pas j 
juos ištiesų juokinga kalba, 
nes tankiai ir jie patįs ne-! 
žino, kaip koks žodis taria
si. Štai keli jų žodžiai pa- 
vvzdžiui, kaip jie juos rašo, \

i

jis sako, vėliau atėjo vaka-| 
rų Europon.

D-ras Luschan yra Berly
no universiteto antropologi
jos profesorius ir Anglijos 
Draugijos Mokslo Pakėli
mui garbės narys. Jis sako, 
kad jo draugas, profesorius 
Klaatsch.su jo nuomone vie
nok nesutinka. Klaatsch 
esąs tos nuomonės, 1

Kaip vokiečiai 
neapkenčia anglą.

FRANCUZUS IR BEL
GUS JIE SKAITO 

ŠAUNIAIS KA
REIVIAIS.

Francuzams ir belgams 
kad vokiečiai simpatizuoja ir

juodveidis yra išsivystęs iš: garbia juos, bet angly bai- 
gorilos, Afrikos pigmėjas — sia* neapkenčia. Taip sako 
iš šimpanzės, o kynietis — ;™nas, 
iš orangutano.

v • L

o kaip ištaria: 
rašo: 

Although 
Through 
Knovvledge 
Daughter 
Judge 
Drought 
Draught 
Dravvbridge 
Drednaught 
Eight 
Enough 
Eyesight 
Fight 
Fought 
Gawk 
Gewgaw 
Gnavv 
Gneiss 
Nice 
Houghty

Bet iš kitų jie moka juok
tis.

ištaria: 
oldho 

tru 
naledž | 
doter 

džiodž 
draut 
dreft 

drobridž 
drednot 

eit 
inaf 

aisait

”1. Vokiečiai turi užėmę jau vi
są Belgiją.

”2. Francuzijoj vokiečiai turi už
ėmę apie 5,000 keturkampių mylių.

”3. Vokiečiai turi savo rankose 
visas žemes, kurias jie atėmė są
jungininkams jau keli mėnesiai at
gal, neišskvriant vakarų Lenkijos 
nė Lietuvos.

"Vokiečiai turėjo jau suviršum 
p usę metų laiko prisirengimui prie 
apsigynimo kaip namieje, taip ir 
užkariautose žemėse, kur jau įves
ta vokiečių tvarka ir valdžia.

”5. Tvirtovės tokios kaip Antver- 
pas likos perstatytos ir atnaujin
tos. Sava vokiečių šalis į vakarus 
nuo Reino upės taipgi labai susti
printa.

”6. Užimtoj Francuzijos dalyje 
vokiečiai taip Įsitaisė, kad idant 
iš jų tas žemes atėmus, sąjungi
ninkai turėtų paaukauti baisiai 
daug žmonių.

"7. Norėdami eit pirmyn, sąjun
gininkai nuolatos turi daryt už
puolimus, kuomet vokiečiai turėtų 
tik gintis dirvoj, kuri per kelis mė
nesius yra moksliškai tam tikslui 
prirengta.

"8. Vokietijos militarizmas yra 
geriau organizuotas ir visais at
žvilgiais yra augštesnis už sąjun
gininkų.

”9. Ligšiol vokiečiai į savo šalį 
priešo da neįsileido ir visa karė 
vedama priešų šalįse.

”10. Vokiečiai turi užtektinai 
maisto, ginklų, pinigų ir kareivių 
ir, bent šiais metais, sąjungininkai 
jų nesumuš.”
Dernbergas sako, kad 

šiuomi laiku sąjungininkų

i savo laiške, rašytam jojo 
(draugui Anglijoj. Tas laiš- 
: kas buvo atspausdintas Lon_ 
' dono dienraštyje "Times.” 
i Tarp kitoko jo autorius sa
ko:

i "Aš buvau mūšiuose Al- 
zas-Larene, tseigijoj, ties 

l^Antverpu, Flandrijoj, o da- 
l bar aš esu Francuzijoj. Aš 
galiu pasakyt, kad karė, tai 

j baisybė. Kaimai deginami 
1 miestai griaujami, javai ant 
i lauko dar naikinami.

"Aš tikiuos, kad jus neti
kit tiems negudriems fran- 

I euzų leidžiamiems paska- 
Tams, buk mes, vokiečiai, 
tyčia viską deginam, va- 

• giam, žudom moteris ir vai
kus.

"Duodu žodį, jog aš nieko 
panašaus da nemačiau. Su- 

įprantama, kada į mus kas 
j nors iš civilių žmonių iššo
vė, o tas ypač tankiai pasi
taikydavo karės pradžioje, 
tai bausmė tuomet jau ži
noma. Žmonės buvo šaudo
mi, o kaimai deginami. 
Mums yra brangesnis pras
čiausio musų kareivio krau
jas, negu čielas Belgijos 
kaimas.

"Bet dabar šitokie daly
kai jau nepasitaiko. Dabar 
visur tyku. Belgijos žmo
nės nusiramino ir ramiai 
sau darbuojasi, o Francuzi
jos žmonės mums yra taip 
draugiški, kad aš net ste
biuos. Vien tik su anglais 
dalykai kitaip stori.

”Aš jums pasakysiu, kaip 
mes jaučiam prieš įvairias 
tautas. Belgijos ir Francu
zijos kareiviams-užuojauta 
ir pagarba. Jie yra šaunus 
kareiviai ir jų belaisvius 
mes vaišiname, kaip savuo
sius. Rusų, serbų, juodkal- 
niečių ir kitų kariautojų už 
civilizaciją aš neapkenčiu. 
Kariaudamas su tokiais 
žmogus jautiesi kaip kad 
kariautum su šlykščiais gy
vuliais. <

"Anglams — panieka ir 
neapykanta. Tokia neapy- i

f armija turi būt geriausiam 
. įistorije. Jeigu iki šiol jie 

k 1 negalėjo pastatyti tiek spė- 
lm lrs>ri nirvoilri-ic vnlrioAivic 

gjugo 
no 

nais 
nais 
hoti

Jeigu iki šiol jie

”Ame- 
iš Vil-
gyvenan-

NUKENTĖJO 50,000 LIE
TUVIŲ.

Lenkų laikraštyje 
ryka-Echo" randam 
niaus šitokią žinią:

"Iš 2,500,000 lietuvių,
čių dviejose Paprūsės gubernijose, 
1,000,000 gyvena vokiečių užimtam 
ruože. Iš to milijono 50,000 lietu

vių labai nukentėjo.

"Komitetai, kurių visokiose Lie
tuvos vietose yra 85, rūpinasi tik 
apie 10,000 žmonių. Kiti rado 
sau prieglaudą pas sodiečius, ne
suardytuose sodžiuose.”
Jeigu žmogaus užlaikymą 

skaityt tik po rublį sąvaitėj, 
tai užlaikymui 10,000 žmo
nių Lietuvos šelpimo komi
tetai kas sąvaitė turi turėt 
po 10,000 rublių.

Ar jie surenka tiek pini
gų?

ku, kad nuveikus vokiečius, 
tai jau ateityje juo labiau 
jie negalės to padaryti. An
glija sakė, kad tikroji karė 
prasidės tik pavasaryje; iki 
1 gegužės ji ketino pastatyt 
2,000,000 armiją. Pirma ge
gužės atėjo ir praėjo, o tos 
armijos nėra.

Rusijos spėkos šiuomi lai
ku taipgi turi būt didžiau
sioj savo galybėj. Didesnės 
armijos Rusja jau nepasta
tys, kokią pastatė iki šiolei, 
bet nežiūrint to visko, vo
kiečių apgalėt ji negali.

PIRMUTINLAI ŽMONĖS 
BUVO JUODI.

D-ras Felix von Luschan, 
kalbėdamas anądien Bosto
no vokiečių draugijos susi
rinkime, pasakė, jog jis, nu
ėjęs žmonijos pėdomis 60 
tūkstančių metų atgal į pa- 
leolitišką gadynę, priėjo prie 
nuomonės, kad pirmutiniai 
žmonės ant žemės buvo juo
di ir kad jie atsirado pietry
čių Azijoj. Šita rasė, kaip

KIAULĖNAS JAU PA
KARTAS.

Petras Kiaulėnas, kuris | _______ _______
Wilmingtone, Dėl., sušaudė zas-Larėne?" Belgijoj' 
andai kelis policmanus, V —
gegužės likos pakartas. Bu
vo spėjama, kad jisai ir kun. 
Žebrį užmušė.

Kuomi buvo Kiaulėnas, 
iki šiol buvo neaišku. Kle
rikalų laikraščiai norėjo 
primesti jį socijalistams, bet 
socijalistai atsakė, kad jis 
prie jų neprigulėjo. Bet 
dabar "Draugas” išspausdi
no Kiaulėno laišką, iš kurio 
pasirodo, kad tas vyrukas 
buvo dievobaimingas žmo
gus. Laiškas buvo rašytas 
broliui, bet kažin kaip jį ga
vo "Draugo" redakcija ir 
paskelbė savo laikraštyje 
(No. 19). Jis skamba taip:

” Mielas Broli:
"Sudiev atleisk man jei buvau 

nusidėjęs, blogi žmonės mane iš
tvirkino dabar aš gailiuos, bet jau 
mano gyvenimas trumpas dovanok 
man už viską, nes ant šios pasau
lės gal jau nesimatysim. Nelink
smas tau šis puikus gegužės mė
nuo. Sudiev jums visiems mano 
giminėms ir visiems_

"Sudiev mano mielieji, dovano
kit man už viską. Gegužio 14 d. 
mane nužudys, mano kūnas bus 
pražuvęs ant amžių, bet siela-du- 

šia gyvens per amžius. 
” Sudiev mielai motinai.
"Nesigraudink labai, atmink ma

ne maldose. Pireš smertį išpažin
tį atliksiu."

"Draugas” su "Kataliku” 
prisispyrę tvirtino, kad \ 
Kiaulėnas socijalistas, kad i 
tokius nedorėlius auklėja j 
socijalistų spauda, ir t.t. 
Dabar gi visus tuos jų tvir- į 
tinimus šitas laiškas sumu
ša į dulkes. Jis parodo, kad ■ 
Kiaulėnas buvo tikintis j 
žmogus, tikėjo į "amžiną ■ 
dusios gyvenimą” ir prieš j 
pat mirtį atliko išpažintį. į 

Negudri "Draugo" redak
cija, talpindama šitą laišką 
visai neapsižiurėjo, kad jis! 
duoda jai skaudų morališką i kanta, kokios aš niekad ne

sitikėjau."
Šita neapykanta tokia pi

kta, kad vokiečių karei
viams kartais draudžiama 
imti anglą nelaisvėn. Jį rei
kia užmušti, kaip gyvulį. 
Laiško autorius pats prisi
pažįsta.

"Būdamas Belgijoj aš pa
sakiau savo kareiviams: 
’už belgą belaisvį gausit 5 
frankus, o už anglą — 5 die
nas kalėjimo.’ Aš da nesu 
davęs jokio kredito ir pats 
jo nuo anglo nepriimčiau.

"Gal paklausite, kodėl ? 
Leiskite man pasakyti apie 
vieną incidentą, kuris sykį 
atsitiko. Likos užmuštas 
draugas. Aš klausiu, ar 
buvo jis vedęs? Taip, jis 
buvo didelio malūno savi
ninkas ir penkių vaikų tė
vas. Kas jį užmušė? Gy
vulis, vienas iš tų indijonų. 
Žmogus? Ne; žmogaus pa
vidalo, kuris gyvena gyvulio 
gyvenimu, pavojingo gyvu
lio, kuris dabar likos pa
samdytas kariaut už civili
zaciją.

"Jis yra pasamdytas mu
sų žmonėms žudyti. Kiek
vienas iš mus turi užsiėmi
mą namieje — mokytojai, 
universitetų profesoriai, 
turtingi ūkininkai — ir da
bar Anglija siunčia prieš 
mus tokius gyvulius. Ar su
prantate dabar, kodėl mes 
vaišinam tuos sutvėrimus 
kaip laukinius gyvulius? O 
taipgi ir tuos, kurie samdo 
juos už save kovoti?”

antausi.

Lenkų tautiškas aklumas.
Kad ne vien lietuvių tau

tininkai auklėja “bziką” pa
kaušy, parodo ištrauka iš 
laiško lenkų mokslininko 
Lutoslawskio, profesoriaus 
Genevos universiteto, kuris 
tilpo Muncheno žurnale 
“Hochland”. Be kitko štai 
ką jis rėžia: —“Suskaldy
mas Lenkiįos bus panaikin
tas po šiai karei, ir mes at
gausint ne tik visas žemes, 
kurias mes turėjom 1771m., 
bet dar ir Sileziją, Pomme- 
raniją, ir Rytinę Prūsiją. Tą 
sklypą mes teisingai valdy- 
sim, ir su viena gentkarte 
visi suvokietėję lenkai, ku
rie ten gyveno, atbus ir pa
jus savyje tautybės jaus
mą”.

Reiškia, apie 5 milijonai 
vokiečių ir suvokietėjusių 
mozūrų ir lietuvių į 50 metų 
užtrauks: “Bože coš Pols- 
ką!” Ir dar girdyt ką: “tei
singai valdysimi” Nu je, 
nu je, kur tau ne, su pagal
ba jėzuitų, kapucinų, pauli- 
nų, “Jasnogorskų", “Os- 
trobramskų”, Michalkevičių, 
Olšauckų,— panie dobrodzie- 
ju! Jei musų tautininkai ką 
nors po karei tikėtųsi, jie 
tą pat užgiedotų, kad Lietu
vos baltgudžiai į 50 metų 
užtrauks: “Lietuva Tėvynė
musų”.

Fritzas.

i

i

mas, stoka atminties, begė
diškumas ar generališka 
kvailystė” pasiremiant ant 
"bepartyviskų” principų?

♦ ♦ ♦

Newarkiečiai ir elizabet- 
hiečiai lietuviai vis laukia, 
kada kun. Staknys, kuris iš
dūmė pasaulin su davatkų 
suaukautais "pieniondzais,” 
pasišauks pas save buvusias 
gaspadines. Bet ne jie vie
ni telaukia: mes pažįstam 
labai gražią mergaitę, kun 
taipgi laukia... Vienok, jei 
tas "pašaukimas” įvyktų, 
nelabai maloniai žiūrėt į tai 
kitas kunigas iš — "next 
door.”

♦ ♦ ♦
Nekurie konservatyviški 

lietuvių laikraščiai piktina
si, kodėl "Keleivis,” "Lais
vė" ir "Kova” "Kataliką" 
sutrumpinę rašo: "Ka-kas,” 
Ignorantai! Nežino nė to, 
kad lietuvių kalba yra gi- 

virš $27,000. Iš tų skolų yra mininga su senovės graikų 
$8,000 "morgičiai” ant na
mo, o $1,238 ant spaustuvės, 
likusioji skola — tai depozi- 
torių sudėti pinigai. Gi jo 
turtas — namas, ant kurio 
tie $8,000 "morgičių” už
traukti ir maža spaustuvė
lė. Depozitoriai, sulyg ap
skaitymų turto priėmėjo 
Charles Surprise, gaus vos 
25c. už kiekvieną padėtą į 
tą banką dolerį, tad žmonės 
žudo net 75c. iš kiekvieno 
dolerio.

"Daugelis žmonių yra pa
sidėję tan "kišeninin ban- 
kan” po kelis šimtus dolerių 
ir gaus už tai vos po kelis 
dolerius. Sunkiai, kitas per 
visą amžių, dirbo kad užsi
dirbus tuos pinigus, o dabar 
jie visi žuvo. Daugelis ver
kia, kam jie patikėjo priva- 
tiškam bankieriui, bet jau 
po laikui."

Klerikalų ir tautininkų 
spaudai dabar yra didžiau
sia gėda. Socijalistai visad 
tiesiai sakė, kad: privatiniai 
bankai ne dėlto bankrutija, 
kad jie yra įsteigti katalikų, 
tautininkų ar socijalistų, 
bet dėlto, kad jų niekas ne
prižiūri ir nekontroliuoja. 
Musų atžagareiviškoji spau
da subankrutijus Kaičio 
bankui to fakto nenurodė, 
bet šaukė, girdi, socijalisto 
bankas subankrutijo ir nu
nešė žmonių pinigus, ar ma
tot, kokie tie socijalistai ne
dori!

Mes sakėme ir sakysime 
darbininkams: nedėkite į 
privatinius bankus pinigų, 
nes vėliau verksite netekę 
savo viso amžiaus triūso.

Ypač chicagiečiai lietu
viai turėtų saugoties nuo to
kių bankų, nes ten jų ant 
Halsted ir Morgan strytų 
knibždėte knibžda, o didžiu
ma jų netoli bankroto.

Lietuviški bankai 
bankrutija.

Manome, kad skaitytojai 
dar neužmiršo kokį triukš
mą pakėlė tautininkų ir kle
rikalų spauda, kada suban- 
krutijo Chicagoje P. Kaičio 
bankas. Jie triukšmą kėlė 
todėl, kad Kaitis buvo soci- 
jalistu. Bet štai nepraėjo 
nė 3-jų mėnesių, kaip India
na Harbor, Ind., subankru- 
tijo vėl tokis pat lietuviškas 
privatinis bankas, tik ne 
socijalisto, bet parapijos se
kretoriaus, tautininko B. 
Yasiulio bankas, nunešda- 
tukstančius sunkiai uždirb
tų lietuvių darbininkų pi
nigų. Apie to banko skolas 
rašo "Naujienos:"

"Apskaičius nusibankru- 
tijusio Yasiulio turtą, pasi
rodo, kad jo skolos siekia

kalba, o graikai viską, kas 
yra blogas, netikęs, nešva
rus, vadina "kakos." At- 
tention "Tėvynė” et simili- 
ter!

* * *
Paskutiniuose balsavi

muose Suv. Valstijose buvo 
apie 7,000,000 republikonų 
ir progresistų, apie 6,000- 
000 demokratų, apie 1,000,- 
000 prohibicijonistų ir kitų, 
ir apie 1,000,000 socijalistų. 
Reiškia kiekvienas 15 -tas 
žmogus yra socijalistas. Nu_ 
eikit į kalėjimus, ar rasite 
ten nors 50-tą ypatą socija
listų? Kuriam abaze stovi 
dora augščiau?

* ♦ ♦
Ar velnias yra panašus 

lombardui, kuriam Dievas 
gali "užstatyt” savo sutvė
rimus, o paskui "atpirkt,” 
ar paprastas kupčius, kuris 
apsukęs Dievą dabar nenori 
žmonių jau atgal beparduo
ti?

Skatytojų pastabos.
Prie ko privedė tautinin

kus jų partijinė neapykanta, 
parodo ir šis atsitikimas. 
Užmušus kun. Žebrį, anglų 
laikraščių reporteriai pra
dėjo tarp lietuvių apie tą at
sitikimą teirauties. Water- 
burio tautininkų vadovai, 
Povilaika ir Žemantauskas 
pripasakojo tiems reporte
riams, jog Bagočius su 
žmogžudžiais važinėjosi au- 
tomobiliuje, o "vėžininkai” 
palinksminimui savo davat
kų skaitytojų paleido gan
dą, buk Bagočius po "dek
retu” pasirašęs, kad Žebrį 
užmušt. Tas "svarbias nau
jienas” atkartojo "rimti” 
laikraščiai — 
įlinkų,” "Lietuva, 
kas” ir "Ateitis.” Su tuom 
norėta pažemint Bagočių, 
kuris buvo socijalistų są
jungos nariu, o tuomi patį 
socijalizmą. Neatsimena 
jie, kad Bagočius daugiau 
kuopų yra sutvėręs tauti- 
ninkų SLA. ir TMD. ir dau
giau narių tom f 
prikalbinęs, kaip LSS.
tai yra: neapykanta, aklu-

"rimti 
’V. ' Liežuv- 

” ”Ka-

a ♦ »

Kam dievas susitvėrė vel
nią ir davė jam tokią galy
bę, jog velnias nūnai špygą 
Dievui netik kišeniuje rodo, 
bet stačiai po nosia kiša?♦ ♦ ♦

Kada kunigai Tamošius, 
Kemėšis et confratres išaiš
kins mums tas Dievo „slap
tybes,” tada velnias nustos 
daugiau "kostumerių,” kaip 
kad visi kunigai, išgėrę po 
bonką deginto ruginio 
"kraujo” galėt "atitraukt” 
keikdami per tūkstantį me
tų, kas dieną, ir vartodami 
visus keiksmo žodžius, ko
kius Olševskio enciklopedi
joj butume galėję rasti, kad 
ji būt išėjusi.♦ ♦ ♦

Gyvenimo misterija: Ar 
velniams Dievui reikėjo 
tvert tą obelį su obuoliu, 
kurs prigundė Jievą ir dėl 
kurio jis taip įpyko ant tos 
žingeidžios moteriškės.

Fritzas.
♦ ♦ ♦

Ar jus žinote, kuris lie
tuvių redaktorių smarkiau- 
sis? Gi Baltimorės republi- 
koniškų sabotažninkų orga
no. Kuomet kas atsisako 
skaityt tą jų beibišką "Bal
są,” tai tuojaus gauna dvi 
pori laiškų, kuriuose išvadi
nama: žmogum be doros, 
bepročiu, papūga ir t.t. Po 
laišku pasirašo: "Redakto
rius J. Laukis."

"Redakto-

Ilgavyžis.
** *

Apsišvietusiam kun. V.R. 
Dėlei, atsilankiusiam "Živi
lės” vaidiniman, pasirodė iš 
vieno trįs, ir jis rašydamas 
"Laisvei” korespondenciją 
padarė iš 300 publikos visą 
1000. Tik vieną kun. Dėlė 
pataikė parašyti, kad visa 
publika salėj užsilaikė inte
ligentiškai. Pridursiu: iš
skyrus patį kui. Dėlę, kuris
publikoje pasielgė chamiš- 

draugijom kai, išvadindamas prakalbų 
LSS. Kas įgarsintoją niekšu.

Oiiukas.
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KORESPONDENCIJOS
APGAVO CHICAGOS 

DARBININKUS.
Artinanties rinkimams 

Chicagos mieste, žmonės 
vien kalbėjo: kas bus išrink, 
tas majoru, aldermonu ir tt. 
Didelė kova buvo tarp de
mokratų ir republikonų, ku
rie vienas kito partiją nie
kino — savają gyrė. Taip 
ir lietuvių atžagareiviškoji 
spauda: vieni gyrė demok
ratus, kiti republikonus, sa
kydami lietuvių darbinin
kams, kad balsuotų už virš 
minėtų partijų kandidatus; 
žinoma, pasmerkdami soci
jalistus.

Republikonų apgynėjai 
korė šunis ant demokratų 
—šie ant republikonų. Re- 
publikonai skelbė, kaip tik 
jų kandidatas laimės rinki
muose, tuoj darbai atsida
rys ir bus tiek darbų, kiek 
Chicagos žmonės da nema
tė.

Po smukles vaikščiodami 
demokratų ir republikonų 
agentai, gyrė kožnas savo 
partijos kandidatus; duoda 
išsigerti alaus, užrūkyti ci
garų — puiku. Kur tik pa
rengė prakalbas republiko- 
nai ar tai demokratai, lie
tuviai į jas bėgte bėga. Tuoj 
bematant svetainė pilna už 
valandos laiko prieš atida
rymą susirinkimo. Lietu
viški smuklininkai, keikė 
bjaurojo socijalistus, kaip 
tik įmanydami ir duoda a- 
laus gerti tamsiems lietuvių 
darbininkams, girdami re
publikonus ir demokratus. 
Žinoma, demokratams dau
giausia teko paniekinimo, 
buk darbai ”eina silpnai” 
dėlto, kad demokratai paė
mė į savo rankas valdžią, 
netik Chicagos, bet ir Ame
rikos prezidentas demokra- ' 
tas. Tamsi liaudis, 
nesuprasdama, tiki 
kvailiems paskalams.

Už dviejų sąvaičių 
rinkimus, tai vienam 
miestyj, tai kitam, i

nieko 
tiems

da sveikinosi, tokis nepui- L.L.N. draugija atmetė, va- lietuviai su svetimtaučiais 
kus, šnekasi ir su prasčiau- dinas, pasiuntė j gurbą, tik muša į bubną, buk tą
siu žmogumi”— taip kalba
si lietuviai, ir kitų tautų 
darbininkai.

Dabar tik laukia visi, ka
da Thomson užims vietą — 
„darbų bus.” Užima vietą. 
Darbai netik ką nepagerėjo, 
bet da sumažėjo.

Kapitalistų laikraščiai ai
škina, kad Thomson jau 
imasi kiek galint už darbo, 
kad pagerinus laikus. Vie
nok veltui tokis kapitalistų 
šauksmas. Veltui jie lau
kia nuo „gerojo” Thomsono 
darbo.

Matot, kaip apgavo dar
bininkus! Jus, darbininkai, 
apgauna ne pirmas sykis ir 
ne vienoj Chicagoj, bet vi
soj Amerikoj. Visur prieš 
rinkimus skelbia apie gerus 
laikus, po rinkimų-gi sutin
kate tą patį brutališkumą.

Bedarbė yra ne dėl to, 
kad demokratų prezidentas 
yra išrinkta, bet dėlto, kad 
perdaug pridirbo prekių — 
tavorų, nėra kur dėti jų. 
Darbininkai negali išpirkti, 
nes pinigų neturi. Dėlko 
neturi, dėlto, kad dirbant 
gavo užmokesti toki mažą, 
su kuriuo vos tik galėjo iš
simaitinti.

Laikai pagerės tada, ka
da darbininkai išsirinks sa
vo partijos kandidatus —; 
socijalistus. Taigi, darbi
ninke, balsuok visados už 
socijalistų kandidatus.

T. J. Kučinskas.

MONTELLO, MASS. 
Atžagareivių „rezoliucija” 

nuėjo gurban.
Ligšiol musų taip vadina

mi „nacijonalistai” nesuti
ko su klerikalais, dėl bažny
tinių interesų: „tautinin
kai” neva norėjo patįs val- 

r dvti bažnyčią ir kunigą kon
troliuoti. o klerikalai geidė 
pavesti kunigo globon; ir 
jie bažnyčią užvaldė. Bet 
„nacijonalistai” giriasi, kad 
bažnyčią atimsią. Metai 
tam atgal, rodos, ir bylą už
vedė. Čionai pastebėsim: 
Jei leidi vilkui avį pagauti, 
tai nenorėk gyvos ir atimti; 
nes vis tiek nebeatimsi. 
Taip ir su tuo dalyku, jei 
leidot išvežti bažnytinius 
įrankius ir joje „vyčiams” 
daryti gimnastikus ir pasi
imti $800, tai ant viso laiko 
jų pasiliks. Nes turėjot 
progą neleisti užvaldyti, ta
da, kai jūsų rankose buvo 
viskas. Dabar tie atgalei- 
viai susitaikė ir pradėjo ko
vot prieš progresyviškas 
draugijas.

Aš neįdomauju bažnyti
niais interesais ir nenoriu 
rašyti apie tokius žemus da
lykus, o tik noriu parodyti, 
kad vadinami „nacijonalis- 
tai„ glaudžiasi po kunigų 
skvernais. Negana to, jie 
sumanė perkeisti konstitu
ciją Liet. Liaudies namo 
draugijos. Kelios ypatos 
sutaisė, kaip jie vadina, „re
zoliuciją” (tur būt projek
tą), ir nieko nesiklausę, šv. 
Roko ir Piliečių draugijų 
vardu sušaukė skubų susi
rinkimą, kuriame perskaitė 
tą projektą ir neleido abipu
siškai apsvarstyti, o tapo 
priimta. Apie „rezoliuci
jos” turinį „Kel.” No. 18 
Vaitkus parašė.

Po tam išgirdo kitos 
draugijos apie tokį negeisti
ną jų pageidavimą ir sušau
kė skubotai bendrą susirin
kimą šios draugi jos: 
rutė” (moterų), 
bė,” Liet. M. D., 
kuopa, T. R. 
Po abipusiškam apkalbėji
mui vienbalsiai išnešė pro
testą prieš šv. Roko, ir Pi- 
iečių draugijas, geriau sa
kant kelių asmenų „rezoliu

ciją.” 4 gegužės Liet Liau
dies namo draugijos susi
rinkime toji „rezoliucija” 
buvo perskaityta taipgi ir 
virš minėtų draugijų pro-

prieš 
prie- 

skelbia 
kapitalistų laikraščiai, kad 
priims po dešimts tūkstan
čių ir daugiau darbininkų. 
Darbininkai tiki. Kaip čia 
netikėsi, kad republikonai 
rėkte rėkia, štai jau darbai 
eina ir kodėl darbai gerina- 
si, todėl kad republikonų 
kandidatas, Thomson,— da
bartinis majoras, liepė dirb
tuvėms, kad leistų darbą, o 
kas bus kaip išrinksite 
Thomsoną majoru? Bus 
„aukso laikai!” Darbinin
kai tik ir kalbasi: matai ar 
aš nesakiau, Jurgi, kad jei
gu republikoną išrinks, dar
bų bus...

Darbininkai į paskelbtas 
vietas skubinasi važiuoja 
gauti darbą, juk 10,000 dar
bininkų reikalauja. Nuva
žiuoja į paskirtą vietą, ran
da tūkstančius darbininkų 
laukiančių boso, kuris duos 
darbą. Bosas išeina, paima 
du ar tris darbininkus, o 
tūkstantiniai miniai pasa
ko: ateikite už dviejų są
vaičių, gausite darbo visi 
(mat bus po rinkimų). A- 
gentai turi progą reklamuo
ti kandidatus tamsiai mi
niai, juk kur taip sušauksi 
darbininkus skaitlingai, 
kaip pas dirbtuves. Aiški
na, juk bosas sakė, kad už 
dviejų sąvaičių darbo bus 
per virš ir ar žinote dėlko? 
Dėlto, kad Thomson bus iš
rinktas. Žinote, kad repu
blikonų laikuose eina gerai 
darbai. Da nusiveda į smu
klę išbadėjusius darbinin
kus, jie tik ir džiaugiasi, 
laukia rinkimų dienos.

Atėjo rinkimų diena: Va
kare paskelbė, kad majoras 
išrinktas republikonas — 
Thomson. Džiaugiasi tam
sus darbininkai, laukia, ka
da bus daug darbų. „Juk 
Thomson nemeluos, kas tau, 
jis tokis geras žmogus, lie
tuviams prakalbas sakė ir testas, ir jų tą"’rezoliuciją’’

”Bi-
„Vieny- 
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„Viesulą.”

Iš ARGENTINOS.
Lietuvių šeimyniškas ir 
draugijinis gyvenimas.

Kartą teko lankytis pas 
Buenos Aires lietuvius ir 
būti pas nekurtuos netrum
pą laiką. Tarp kitko teko 
patėmyti jų gyvenimas ir 
susipratimas. Buenos Ai
res lietuvius galima paskir
styti į pirmeivius socijalis- 
tus ir laisvamanius, kurie 
myli apšvietą ir—klerikalus 
girtuoklius, kurie apšvietą 
skaito už bedievybę.

Pas pirmeivius užėjęs 
svetimas žmogus, gauni su
raminimą kalboj, ir šiaip

„Diegas.” L. P. D. „Diegas” 
yra gana pirmeiviška, čia 
randasi knygynas, daugiau- 

i šia pirmeiviškų knygų. Lai- 
Ikraščių pareina keliatas eg
zempliorių, veik visi pirmei- 

[ viški. Draugijose moterims 
suteiktos lygios tiesos su 
vyrais balsavime, žodžiu 
sakant, prie draugijos „Die
gas” priguli blaivių moterų 
ir mergaičių. Kurios man 
rodos galėtų veikti savo 
tamsesnių seserų švietime. 
Bet iki šiol da nieko ne atsi
žymėjo. Reikėtų Buenos 
airiečiams daugiau veikti 
dėl apšvietos labo ir savo 
būvio pagerinimo. Ne tuš- 

Į gražus jų užsilaikymas: Ičiu žodžiu, bet darbu tą mes 
kambariai švarus; visame galime pasiekti, kad tarpe 
švariai užsilaikoma. Beveik Buenos Aires lietuvių ap- 
visų kambariai nuimti kur švieta, meilė ir broliškumas 
ant geresnės, švaresnės ga- išsiplatintų, kaip yra išsi- 
tvės. Galima sakyti, kad platinę tarp apšviestesnių 
jau daug skyriasi nuo pa-1 žmonių. Kaštonas,
starujų. Pas antruosius už
ėjęs štai ką pamatai: kam
bariai samdomi kur pigesni 
ir ant prastesnės gatvės. Į 
vidų įnėjęs pamatysi kampe I turėjo tarptautišką mitin- 
prikrauta tuščių butelių nuo gą. Mitingą atidarė P. Ma- 
degtinės ir alaus. Musių čys. Kalbėjo A. C. W. of A. 
daugybė birbia ant stalo, unijos pirmininkas S. Hill- 
kur prilaistyta degtinės su man ir sekr. G. Brais — an- 
alum. Musės ant stalo, bla- gliškai ir J. Šaltis lietuviš- 
kės ant lovų viešpatauja, kai; jisai kvietė visus pri- 
Moterįs pamatę svetimą gulėti prie unijos ir vėliau 
žmogų slapstosi. Nuplyšę susijungti visoms Amerikos 
jos pačios, vaikai niekad ne-Į unijoms į vieną, 
prausiami. Vyrai tarp savęs 

[suėję niekuomet gražiai ne
šnekės. šlykštu klausyti ką 
jie prišneka. Pastarųjų 
dauguma priguli prie „Su
sivienijimo Lietuvių Argen
tinoj,” kurie, kaipo mėnulis 
nuo saulės atsiskyręs sukas 
apie savo naturališką cent
rą. Taip ir jie nuo lietuviij 
pirmeivių draugijos „Die
go” atsiskyrę sukasi apie 
savo klerikališką Centrą, L ag ’^pjrutė” surengė vaka- 
tai yra b.LA. rėlį. Pasekmės buvo pui-

Labai nepagirtina užu klausios; publikos atsilan- 
tvėrimą tokių draugijų, ku- kė daug ir visi buvo užga
idos ne neša apšvietos žmo- nėdinti. „Birutė” 
nijai, bet priešingai — stab- visada puikius ir smagius 
do apšvietą. Į „S.L.A.” ma- vakarėlius, todėl visuomenė 
žai tepareina pirmeivių lai- jai prijaučia.

* * *
LSS. 64 kp., gegužės 2 d.,

CHICAGO, ILL. 
Nuo Town of Lake.

Gegužės 1 d. ant Town of 
Lake mirė neprigulmingos 
bei tautiškos parapijos na
rė, Ona Švirmickienė. Gyva 
būdama labai mylėjo tautie
čių kunigą Urboną. Kada 
Urbonas pranyko iš Chica
gos, tai pamylėjo jauną ku
nigą Jankauską, o kada ir 
tas išvažiavo j Westville, 
III., tad pasiliko vėl ištiki
ma savo vyrui. Bet kodėl ji 
taip staiga numirė, to nega
lėjau sužihoti. Tik vien tas 
įstabu: velionė buvo tikra 
tautietė ir pasišventusi tau
tiškiems kunigams, bet ka
da mirė, tad laidoti vežė pas 
kun. Kriaučiūną, kurio ji 
gyvendama visiškai nemy
lėjo. Ir dar tiek priduriu: 
velionės vyras ilgą laiką 
prigulėjo prie šv. Petro ne
prigulmingos parapijos ko
miteto, o kada moteris mi
rė. tai ją atidavė laidoti Ro
mos trusto biznieriams.

Ne kokis tai paukštis, ku
ris savo lizdą sudarko.

Nuo West Side.
Nesenai mirė Petras Dau

girda; buvo tai biednas, be
rankis žmogus. Mirė neat
likęs velykinės išpažinties, 
nes neturėjo užsimokėti ku
nigui $6.00. Velionio die
vobaiminga moteris būtinai 
užsispyrė, kad velionį palai
dot šventai, bet ir ji nė vieno 
dolerio pinigų neturėjo. 
Ką gi daryti. Kada nuėjusi 
moterė ėmė maldauti kuni
go, kad nors velionio kara
tą (grabą) bažnyčioje na- 
šventintų, kun. Ambroziu- 
kas atsakė: „neatlikus! ve
lykinės ir neužsimokėjusį 
duoklių žmogų negalima 
ant šventos vietos laidoti.

Moterįs sumanė atnešti 
karstą ir pastatyti bažny
čios tarpduryje, bet Ambro- 
ziukas atėjęs nuginė ant vi- 

Birutė” surengta I «atvės- 0 Pats.
- 1 „kutosą su vandeniu tėškė,

sakydamas: „na tebie”_ —
ir liepė vežti prie šv. Kazi-

| kraščių, pakalbinsi kokį lai- |” " ” * * * I m^ero kapinių ir laidoti už
kraštį užsiprenumeruoti ar TCC/MV — o j [tvoros.
knvgą nusipirkti, į tave pa- J4 % Sep2*5 * Per visą amžį žmogus bu-
statę ausis žiuri, kaip kiš- Padedant Raudonajai są- vo paklusnus bažnyčiai, bet 
kiai; bene esmi kartais soči- vait.ei.flbo s*1®}® surengė mirdamas dolerių nepaliko, 
jalistai,arba kaip jie vadina, Pakaitą... Jkaįte ,drg* R tad tapo palaidotas už tvo- 
„cicijolvstas” ir ar nepasa- K1}fku.lls„1® ?°.‘ ??,stoao’Pa’ ros, o kada pernai mirė Pe- 
kysi ką blogo ant kunigo ir g®lbmi| Keleivio redakto- trošienė ir Astrauskas, ku- 
ant degtinės. Nes jų drau- rius-„ Paskaitos tema . bu-|1 • - * --------— -

'gijos narių tikslas: kad lie- vo: Ekonomine darbininkų 
tuvį kunigą į Buenos Aires vergŲa ir .socijalizmas, sa- 
parsikvietus ir išpažintį lie- ™ užduotis atliko kuopui- 
tuviškai atlikus. O, degti- kiausia*. Publikos atsilankė 
nė, tai pirmutinė pas juos nemazai. Liaudies cho-
užtarytoja pagiriomis ser- ras dainavo keliatą dainų; 
gančių ligonių; meilė dėl P™u sylcm Liaudies cho- 
svečio, ir nuo darbo parėjus 
pirmas užsiėmimas.

Jaunimas čia labai žemai 
tebestovi; ypač vaikinai. 
Daugiausia girtuokliauja ir 
nepadoriai su —~-o--------- - .
elgiasi. Iš pirmo prie mer- moj : Ar tautininkai, 
gaičių gerinąs, kaip įmany- socijalistai neša r
darni, pakolei neprisivilioja. uaudą darbininkams? Nu- 
Arba ir galutinai jų nenu- diskusuota, kad socijalistai ---------------------- y ,
skriaudžia. Merginos taip- yra tikraisiais liaudies pne- Į „Kun. M X. Mockus skelbia 
gi kaltos, kad klauso tų, ku- tohrns ir daug daugiau nau- ’ fejSybę.
rie jau bent kėlės mergaites “°s atneša darbininkams; neužsitikėdamas ”ku-
taip apgavi yra Yra k^rioTdarHnin' ni«°” M°<*^ lodymais

a šZti^ir Ke»"
IV"L“'"* r——a sviesus ir smgtone darodinejo, para-skaitymą myli; nekunos Pūna Retame ir visi t>uvo|-iau Jaiška WKataKko» Re_ 
pačios jau ima laikrašti ir|PaienKinu- 
knygą į rankas. Bet teko 
matyti ir tokių mergaičių, _ _ _ _______ f ___ _______
kurios neva suprantančiom^ Į tai rengia apvaikščiojimą | myHų iš Chicagos* ir "klek 

gentinoj pagyvenę jau savo 
kalbos mažai bemoka. Ve
dusiųjų taipgi toks pat gy
venimas. Iš šalies žiūrint, 
sulyginus su pirmeiviais, to
li skyriasi. Pas pastaruo
sius: kad vyras pačią vedas 
kartu į smuklę, tai labai ge
ras. Bet jeigu vienas ge
ria, pačiai nei namo neatne- 

Publikai tariu ačiū už ra-j ša, tai vyrui namo parėjus, 
mų užsilaikymą, nors ardė (namuose pasidaro anarchi- 
tvarką vakaro, bet pirmin- 
kui paprašius, ramiai laukė 
iki pribus tvarkdariai ir ga
lėsim tęsti toliau savo pro
gramą.

Vakaro vedėjas,
J. Ramanauskas.

Mat žmonės gerai supra- žmogžudystę papildė lietu- 
to, kad tokios „rezoliucijos” --
ardo tarpe lietuvių vienybę 
ir kenkia Liaudies namui. 
Žinoma, tokiems sumanyto
jams tik ir rupi idant na
mas atsidurtų pavojuj, ta
da jį butų galima paimti į 
privatiškas rankas.

Tą patį vakarą nominavo 
į L. L. N. draugijos valdybą 
urėdus. Dabartinis pirmi
ninkas Yokavonis apsiėmė 
kandidatus, bet susirinku
sieji didžiuma balsų atmetė. 
Jis ant progresyviškų asme
nų įpratęs užsipuldinėti ir 
koliotis chamiškais žodžiais. 
Pirmininku yra nominuoti 
šie: J. Vaičiūnas, pirmeivis; 
F. Alasevičia — Yokavonies 
šalininkas ir Dumbrauskas, 
katalikas.

Taigi lietuviai privalote 
išsirinkti kompetentišką 
pirmininką ir visą valdybą.

J. B. Valinčiauskas.

WEST FRANKFORD, ILL 
Vėl kruvina tragedija. Val

katos nužudė lietuvį.
Netinginiui koresponden

tui yra darbo, .tik imk plun
ksną ir rašyk žinutes iš 
musų miestelio; kasdiena, 
tai naujiena.

Jau „Keleivio” skaitytojai 
žipo apie tą baisią tragedi- 

! ją ir peštvnę slaptoje smuk
lėje atsitikusią kovo 14 die- 

|ną š. m. Gegužės 1 d. buvo 
geismas Bentone, III. Į teis
mą buvo patrauktas kalti
ninkas S. Dabkevičius ir ki
ti vietos lietuviai už sumuši
mą lietuvio B. Parluko. By
la tęsėsi per visą dieną ir tą 
dieną dar nepasibaigė. Va
kare visi lietuviai išsiskirs
tė kas sau: vieni liko Bento
ne, pas savo pažįstamus ir 
ten apsinakvojo, kiti sugrą
žo atgal W. Frankford’an. 
S. Dabkevičius su Drangi
niu užkliuvo į saliuną, jau 
buvo gana gerai įkaušę, 
kaip jiedu grįžo namo į W. 
Frankford, parvažiavo S.D. 
su Dranginiu 9:40 vai. va
kare ir dar nuėjo į vietos 
slaptą smuklę, išsigėrė po 
kelis stiklus ir ėjo iš smuk
lės namo. Kaip Dranginis 
pasakojo, S. D. vadino dar į 
vieną smuklę, Dranginis 
purtėsi ir nenorėjo eiti, nes 
jau buvo vėlus laikas, S. D. 
neatleido, paėmė už čiupry- 
nos D. ir tęsė į smuklę. Ma
tydamas D., kad neatsikra
tys nuo savęs savo gero sė
bro, leidosi eiti 11 valandą 
naktį. Eidami šalygatviu 
užmatė ant kampo E. Lin- 
dell ir N. Emma gatvių tris 
vyrus užsišliejusius už me
džio, Dranginis vadino S. D. 
grįžti atgal, bet šis neklau
sė, ėjo tiesiai prie valkatų 
(bomų); vos tik praėjo pro 
valkatas, kaip vienas jų 
smogė su kokiu tai įrankiu 
S. Dabkevičiui per sprandą, 
kuris krito ant vietos negy
vas. D. leidosi bėgti, kitas 
piktadaris su mietą drožė 
į galvą ir D. nuvirto; atsi
kėlęs D. prašė dovanojimo 
gyvasties primindamas pa
čią su mažais vaikučiais, pi
ktadaris paliepė nutilti pri
dėjęs revolveri prie kruti
nės. žmogžudžiai iškraus
tė kišenius, atėmė iš D. $1.80 
pinigų ir nudumė savo ke
liu.

Tuojaus davė žinią polici
jai; policija pasirūpino par
vežti iš Harrisburg, UI. tam 
tikrai išmokytus šunis-dete- 
ktivus, su kurių pagalba po- 
icija surado ir suėmė įta

riamą lietuvį. Surastas lie
tuvis, kaip liudininkai liudi
ja, nėra kaltu užmušėjystėj 
S. D., nes jis buvo tuo laiku 
namie. Dranginis liudija, 
kad tą žmogžudystę papildė 
ne lietuviai, bet svetimtau- v* • ciai.

Dranginis liudydamas 
daug kartų suklydo, už ne
teisingą liudijimą jį paėmė 
į kalėjimą. Dabar nekurie

viai su katrais velionis tu
rėjo bylą ir nesutikimą, čia 
išeina aiškus dalykas, kaip 
minėta šitoj korespondenci
joj, kad lietuvis skundikas 
B. P. su liudininkais nakvo
jo tą naktį Benton’e, parva
žiavo net kitą dieną. Velio
nis nekokios doros buvo 
žmogelis, tankiai lankydavo 
smukles ir pasipešdavo.

Dar turiu priminti apie 
vietos lietuvių nekultūrin
gumą šermenyse. Į šerme
nis prieina kone pilni kam
bariai žmonių, tiek svetim
taučių, tiek lietuvių. Lietu- 
viai-katalikai atėję klaupia 
ir kalba poterius, nekatali- 
kai lietuviai paėmę už čiup- 
rynos kelia į viršų įtaisyda
mi kitokią „funę;„ pašali
niam žmogui, žinoma, užei
na paikas juokas, visi pra
deda juoktis, katalikas susi
gėdinęs turi sprūsti kuo- 
greičiausia pro duris lauk. 
Už tokį nemandagų lietuvių 
apsiėjimą svetimtaučiai tie
siai pavadina „kreizy.” O 
tai vis darbai laisvų pažiūrų 
žmonelių, katrie nepriklau
so nei prie katalikų, nei prie 
socijalistų.

Gėda tokiems žmonėms!
T. K. P. Pribuvėlis.

MINERSVILLE, PA. 
Nemalonus incidentas.
Darbai angliakasyklose 

pradėjo eiti gerai jau antras 
mėnuo; vietos* darbininkai 
negali skųstis ant laikų blo
gumo. Jeigu skųstis, kad 
tie darbai sunkus ir neap
mokami. tai tas butų tiesa. 
Bet jie ir nebus apmokami, 
kol darbininkai patis nesi
rūpins suprasti, kodėl jie už 
savo sunkų darbą negali nė 
valyvai prasimaitinti.

♦ ♦ ♦
LSS. 15 kuopos vakare, 

gegužės 2 d., parengtame, 
kad apvaikščioti gegužinę 
šventę ir pradėti Raudoną
ją sąvaitę, ištiko labai ne
malonus incidentas, kurį I 
sukėlė LSS. 15 kp. narys ir 
laikraščiu platintojas Anta
nas Banišauskas. Jeigu tas 
butų atsitikę iš vyčių armi
jos ar iš paprastų mušeikų! 
fanatikėlių pusės, tai butų 
ne naujiena, bet jeigu suar
do tvarką ir sukelia riaušes 
susirinkime laikraščių ir li
teratūros platintojai, tas tai 
jau nedovanotina.

Į kągi tai panašus tokis 
sąjungiečių kėlimas triukš
mo ir ardymas tvarkos, kad 
reikėjo kreipties net prie 
policijos ir tik policijai pri
buvus skandalistas nurimo. 
Be policijos nebuvo galima 
nuraminti, nes vakaro pir-1 
mininkui reikalaujant nu
rimti arba prasišalint iš 

Į svetainės, nurodė, kad jį 
negali pirmininkas praša
linti, nes jis turi atsivedęs 
draugų kėlimui riaušių. No
rėdami išvengti riaušių, 
kreipėmės prie policijos, ir 
tik tada galėjom užbaigti 
vakaro programą, nors ne
pilnai.

Nuo tokių narių kuogrei- 
čiausia, mano nuomone, tu
rėtume Sąjungą apvalyti. I 
Juk tai baisi gėda laikyt sa
vo tarpe triukšmadarius, 
kad ir pašaliniai mums už
meta: „Žiūrėkit, kaip soci
jalistai tarp savęs pjaujasi.” 

Prakalbą drg. V. Andriu- 
levičius galėjo pradėti tik 
pribuvus policijai.

Šitas negeistinas žmogus 
mums suardė ramybę, atė-j 
mė energiją, ir „Raudonoji 
Sąvaitė” neatnešė pagei
daujamų pasekmių.

i

BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 29 d. rubsiuviai

Buvo skaityta streikuo
jančių Bostono rubsiuvių 
atsišaukimas, kuriems 1 ge
gužės nutarta parinkti au
kų. D. P. P.

LAWRENCE, MASS. 
Raudonoji savaitė. Socija

listai pasistatė svetainę 
vasaros pramogoms.

Gegužės 1 d. moterų kliu-

rie po 9 metus nebuvo išpa-. 
žintyje buvę, vienok jų už 
tvoros nelaidojo, nes anie 
paliko gana turto.

Tai taip kunigai yra tei
singi.

Nuo viedro lankelis.

ras dainavo socijalistams, 
nes nesenai susitveręs, o jau 
gana harmoningas.

♦ ♦ ♦
Gegužės 3 d. socijalistų 

mergaitėmis I salėje buvo, diskusijos te- x_..x-_.• ar

LINCOLN, ME. 
Užmušė lietuvį.

Gegužės 5 d. vietiniai len
kai užmušė lietuvį, Kazi
mierą Alšauską, Vilniaus 
gub. Užmušė keršydami, 
kam velionis prieš juos liu- 

g®,r®sTn^ | dijo teisme. F. Ki/
KENSINGTON, ILL. ' Į ,

gi kaltos, kad klauso tų, ku- toliais ir daug daugiau nau-

lė mergaičių, 1 
šiek-tiek pradeda šviestis ir

(ja. Tas parodo, kad ir mo
ters nenori atsilikti nuo gir
tuokliavimo su vyrais.

Pirmeiviai lietuviai —vie
ni priguli prie Liet. Soc. Są
jungos Argentinoje, kiti — 
prie pašelpinės draugijos

šiau laišką „Kataliko’*’ Re
dakcijai, ar teisingai Moc- 

I * * ... kus nurodo pragarą ir kaip
Į Gegužės 29 ir 30, socijalis-[ jis gali žinoti, kiek į pragarą 

[savo „kempės,” kurią fstei-1karščio pragare’vra?
gė šį pavasarį Rockland Man „Ka-kas„ atsakė ši- 
parke. šokiai bus gegužės taip: „šaukis prie ’Draugo,’ 
29, o 30 gegužės bus prakal- jjs kunigų laikraštis, jis 
b°s- duos paaiškinimus apie tuos

Socijalistai nuveikė milži- klausimus.” O „Katalikas* 
nišką darbą pastatydami to- atsisakė, nes jis nieko ap; 
kią puikią svetainę, kurioje pragarą nežinąs (prastas 
vasaros metu bus rengia-1jo katalikas! Red.). T: 
mos pramogos ir šokiai. 
Pastatymas lėšavo apie 
$3,500.00. Tai bene pirmas 
Lawrenco LSS. kuopos su
manymas visose Suv. Vals
tijose, nes niekur nebuvo 
girdėt, kad kuopa ar drau
gija vasarinėms pramogoms 
butų tokią svetainę išbuda- 
vojusi.

Mažoji Varguolė.

pat ir „Draugas,” kun 
laikraštis, nedavė jok? ?? 
nios. O bažnyčioje tie k 
rikalai tiek daug prika 
apie pragarą savo avims 
avinams. Nes jie žino, k 
jų „avinai” negalės bažn/r 
čioje prieš juos bliauti, nes 
butų išmesti laukan, sumuš
ti ir atiduoti policijai.

P. K. Ūsas.
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Raudonos Kibirkštis.

Žmonės mėgia kalbėti ;
pie laisvę ir laimę. Kur lai- Viskas yra niekai prieš gy

šiuom 
buvo tru- 

ir pasiskyrė

Kalėjime jisai visą laiką skaitė maldaknygę ir prieš 
mirti atliko išpažintį.

jo kaklo kaulas, bet
5
6

Iš

B. Montvidas nekaltas 
pasakė Kiaulenas.

ANT KARTUVIŲ JISAI PRISIPAŽINO PRIGULĖ
JUS PRIE VAGIŲ, PRIE KURIŲ PRIGULI 

DAUG IR POLIUM ANŲ.

Prieš mus guli keli WiJ- 
mingtono anglų dienraščiai, 
kur su visomis smulkmeno
mis aprašytos paskutinės P. 
Kiaulėno dienos.

”Every Evening" rašo, 
kad 12 gegužės į Wilming- 
toną atvažiavo iš Ne\v Bri
taino detektivas M. R. Ma- 
linovskis. lenkas, kuris kal
ba ir lietuviškai. Jo tikslas 

/' buvo išbandyti Kiaulėną 
prieš pat mirti, ar neprisi
pažins jisai prie nužudymo 
kun. Žebrio ir jo gaspadinės 
Gilmonaitės. kuriedu buvo 
atrasti iš nakties 8 d. vasa
rio nužudyti New Britaino 
lietuvių parapijos kleboni
joj-

Kiaulėno advokatas Rein- 
hardt. detektivas Wardle ir 
seržantas Schell nuėjo 12 
gegužės su kun. Bukavecku 
kalėjiman ir patarė Kiaulė
nui pasakyti visą teisybę, 
ką jis žino apie kun. Žebrio 
nužudymą. Jie įgraudeno 
jį. nurodydami, kad rytoj 
jam reikės jau mirti, atsi
skirti su šiuo pasauliu, to
dėl reikia pasakyti visą tei
sybę. o su gryna sąžine bus 
daug ramiau ir lengviau 
žengti į kitą pasaulį, ir kad 
Dievas jam viską atleis, jei
gu jis nieko neužslėps. 
Kiaulenas buvo sujudintas 
iki ašarų, bet tvirtino, kad 
apie kun. Žebrio užmušimą 
jisai nieko nežino.

Pasikalbėjęs su šerifu 
Schell, paskui kalėjiman nu
ėjo ir detektivas Malinovs- 
kis. Apie ką jis su Kiaulė- 
nu kalbėjo ir ką jam Kiaulė- 
nas pasakė. Wilmingtono 
laikraščiai nerašo. Sako
ma, kad Malinovskis davęs 
Kiaulėnui kokį tai raštą ir 
liepęs pasirašyti. Kiaulenas 
pasirašęs visai nežinoda
mas. kas tame rašte pasaky
ta.

tini syki pavalgyt, 
kartu Kiaulenas 
pūtį ramesnis 
sau šitokius pusryčius: duo
nos su sviestu, keptų kiau
šiniu su kumpiu, bulvių, 
žemvuogių, pieno ir anana
sų (pineapple). Visko jam 
atnešta apsčiai ir nors jis 
gerai šveitė, kai-kurie daig- 
tai paliko da nepaliesti.

PETRAS KIAULENAS

Šita Kiaulėno fotografija buvo nu
imta kalėjime, kada jis buvo besi- 
šaudant su policija sunkiai sužeistas.

Kunigai veda Kiaulėną prie 
kartuvių.

Buvo 10:10 vai. rvto, ka- 
da išvedė Kiaulėną iš kalėji
mo požeminiu urvu Į kiemą, 
kur buvo pastatytos jam i 
kartuvės. Ji vedė kun. Bu
ka veckas ir kun. P 
o du sargai lydėjo iš šonų. 
Į kiemą išėjo iš požemio 
10:12 vai. ir tuojaus visi 
sulipo ant pritaisyto po kar
tuvėmis pastalo. Kiaulenas 
užlipo ant pastalo pats.

gyvūnus ant žemės gali su
sirasti sau maistą savo gy
vasties palaikymui, neatė- 
męs kitam gyvasties, kuo
met ir anoji nelaimingoji jo 
auka, taip-pat juk turi lygią 
teisę gyventi ant žemės, 
kaipir protaujantis žmogus, 
arba ir tas, kuris tą auką 
nuteisė mirtin. Kuomi tad 
tasai protaujantis krikščio
nis žmogus skyriasi nuo pa
prasto urvinio plėšrio žvė
ries? Kur pas jįjį protas ir 
mielaširdystė, gražioji civi
lizacija. kuria taip jisai mė
gsta didžiuotis? Ar gal ta
me, kad per visą savo amžį 
sukasi nelaimingame gyve
nimo rate ir savo prakaitu, 
ašaromis ir krauju mazgoja 
veidą motinos žemės. Šian
dieninis XX šimtmetis yra 
apšauktas civilizacijos am
žiumi, bet toji civilizacija 
yra nuožmi, kruvina. Jeigu 
šiandien vardan civilizaci
jos su ištobulintais žudymo 

i įrankiais yra žudoma mili
jonai žmonių, laisvės kar
žygiams statomi kalėjimai 
ir kartuvės, o bažnyčios pa
verčiamos į bjaurios neapy
kantos žadinimo vietas, tai 
lai prasmenga toki civiliza
cija! Lai eina nuo žemės 
ten. kur gvvvbės nėra. Šim- 

i tą sykiu verčiau yra numes
ti tą kultūrišką kepuraitę 
nuo savo galvos ir eiti į tam-

ir iškur — nežino. Kūdikio 
atėjimas pasaulin gyvent! 
nepriklauso nuo jo, nes jis 
nebuvo ir neprašė, kad kas 

jjam daleistų būti tokiu, ko- 
a- tos grožės ir linksmybių.!kiu pats pasijuto esąs.

Žmogus užgimsta, užau
ga, pasensta ir miršta, už
leidžia savo vietą naujai 
gimstantiems ir atgyvenęs 
savo laiką einą per myrio 
vartus persikeisdamas į ki
tokią formą. Bet jeigu mus 
kas paklaustų, ar mes sutin
kam būti kokiu augalu ar 
gyvunu. musų prabočių, 
manau neatsirastų nei vie
no, kuris sutiktų permainy
ti savo žmogišką formą.

Kaip jau augščiau minė
jau, žmogus neatmena, ne
žino savo valandos atėjimo 
pasaulin ir kaip jis gyvu 
paliko, todėl žmogus turėtų 
taip ilgai gyventi, kol butų 
pas jį proto ir išminties pa- 
jiegų supratimui pasaulio, 
kuriame jis gyvena ir eiti 
per mirties vartus tokiame 
dvasiškame stovyje, kokia
me jis pasaulin atėjo: be 
proto, be išminties, be jaus
mų. Dabar gi žengia ant 
mirties slenksčio jaunystėje, 
su tvirta energija, proto ir 
išminties pilname žydėjime, 
su prakilniausiais idealais, 
su pilnu gyvenimo troški
mu, su meile gamtos, atsi
sveikindamas su visa-kuom, sjaįa gjrja civilizacijos 
kas gyvenime buvo brangu - - -
ir miela. Paskutinę valan
dą prieš užmerksiant akis— 
peržvelgia visa ką jo akis 
pajiegia matyti ir taria pa
sauliui: sudiev!

Pesimistai pasinėrę sva- 
jonėsna. Ar veltui jie eina 
į tamsų melancholijos rūmą 
išrišti klausimą, ar verta 
pasaulyj gyventi, ar ne? Ar 
skirtis iš tarpo gyvųjų iš
gėrus desperacijos nuodų, 
kurie daleis pačiam savo 
ranka atsisveikinti su gyvy
be, nors gamtos Įstatai ku
nui duobės da nėra prirengę, 
bet myrio vartai visuomet 
atdari, kurių niekas negali 
uždaryti pesimistams-me- 
lancholikams. Bet kam pa
niekinti tą galę, kuri leido 
ant žemės gyvybei apsireik
šti. Viena dalis žemės gy
vijos skęsdama pertekliuje 
yra savo egzistavimu ir sa
vo gyvasčia pilnai užganė
dinta; kita-gi dalis gyvijos 
neapkenčia savo gyvasties 
ir keikia savo dieną atėjimo 
pasaulin, nes jai yra lemta 
badas, šaltis, skausmai ir 
belaikė mirtis. Jie nežino 
koks jų gyvenimo tikslas, 
gyvena vien kad yra gyvi.

Bažnyčių tėvai, teologai 
mums įkalba, kad visos tos 
gamtos teisės ir žmogaus

Kilpa nutraukė kaklą.
Pabaigus Kiaulėnui pasa

kojimą. supančiota jam ran
kos ir kojos, ant galvos už- 

., mauta juodas maišas ir už
nerta kilpa. Buvo 10:24 
vai., kada gariniam skyriu

je, kuris randasi tik už I 
lių pėdų, nežinomas žmogus 
spustelėjo knypkį ir pasto
jas. ant kurio Kiaulenas 
stovėjo, išspruko jam iš po 
kojų. Kiaulenas kilpoje 
krito visu savo sunkumu že- 

• myn ir pakybo ore. Kilpa jį 
taip sutrenkė, kad nutru
ko 
Kiaulenas spardėsi dar 
minutas. Potam da per 
minutas plakė jo širdis, 
viso jis gyveno kilpoje 11 
minutų. Kada daktarai pri
pažino. kad jis jau nebegy
vas. tuomet nukirsta virvę 
ir jo lavonas nupuolė že
mėn. Kūną nuvežė i parie
tu ligonbuti, kur daktarai jį 
supiaustys ir žiūrės, kas pa
gimdė mirtį.

Už ką ji pakorė.
Daugelis lietuvių yra tos 

nuomonės, kad Kiaulėną pa
korė už nužudymą kun. Že
brio. Tai klaidinga nuomo
nė. Kun. Žebrio nužudyme 
jo visai nekaltino. Jį pas
merkė miriop už nušovimą 
policmano Tierney. Tas at
sitiko 6 kovo. š. m.. Wilmin- 
gtono mieste. Kiaulenas 
tuomet buvo į AVilmingtoną 
tik atvažiavęs ir nuėjo į tū
lo Merkelio krautuvę siūlyt 

j laikrodėlių pirkties. Mer- 
i keliui Kiaulenas pasirodė 
Į neištikimu žmogumi ir jis 
i parodė jį policmanui Tier- 
, ney. Su Kiaulėnu buvo ir 
1 Bernardas Montvidas. Pa- 
matę.kad prie jų artinasi po_ 
licmanas, jiedu leidosi bėgti. 
Matydamas, kad nėra kur 
bėgti, nes daugiau policma
nų užstojo kelią. Kiaulenas 
išsitraukė brauningą ir pra- 

_______ dėjo šaudyt. Policmanas 
Kaulakis, ■ Tierney tuojaus krito ir mi- 

i rė. Tris kiti policmanai 
Į peršauti sugijo. Ant galo 
ir pats Kiaulenas likos per
šautas per strėnas ir suim
tas. Už tai jį ir pakorė.

B. Montvidas, kuris buvo 
kartu su Kiaulėnu areštuo- 

i tas. likos išsiųstas Į Connec- 
jticut valstiją, kur birželio 
pradžioj prasidės tyrinėji
mas. ar nežino jis ko nors 
apie kun. Žebrio nužudymą, i

Jl Įsvė ir laimė, kas ją pažįsta vastį, kuomet busi išstum- 
matn? T>oCoVxri-;ro oi- tas g žmonių tarpo per my

rio vartus, be pasigalėjimo, 
be mielaširdystės.

šventrašty j sakoma:
"Dulkė esi. į dulkę ir pavir
si.” Bet kam tad leista yra 
žmogui būti žmogum, turė
ti protą, jausmus, sielą per
matyt pasaulį maloniu vien 
ant trumpos valandėlės? 
Prabėga ta šviesi gyvenimo 
valanda it vienas akymirks- 

.. nis nespėjusi apšviesti varg- 
0 , . , negali tjjeni0 akiu. Užmerkia žmo-
q nnti laiminom • ____ ____ • ~ ____ __

ir mato? Pasakykite, ar yr 
ant žemės toki vieta, kur 
žmonės laisvėje ir laimėje 
gvventu? Jei vra toki vieta 
tai tik tam. kurs laisvės ir 
laimės nepažįsta. Tas, ku
ris yra apsvaigęs nuo šven
tintų monų ir akis aprūku
sios kodylo durnais, ausįs 
apkurtusios nuo bažnytinių 
giesmių ir varpų gausmo, 
tas yra vergu religijos skel
bėjų — kunigijos. Jis nėra 
laisvu, < 
nė vienas būti laimingu.

Gal tas vra laisvas ir lai- veninio drąsos ant . 
mingas, kurs pertekliuje gy- ant visados ir niekad, 
vendamas svaigsta nuo kad jų nebeatmerkia. 
šampano putojančio rauga- amžinai 
lo?— Ne, tas yra vergu savo gamtos

O gal laimingomis prieš save

gus tamsias akis pilnas gy- 
amžių, 

nie- 
Tai 

neatmainomas 
įstatas, neturįs 

turto. O gal laimingomis prieš save didesnės galės; 
yra jaunosios mergelės, ku- tai vienintelis įstatas ant vi
rius berneliai ant rankų ne- sos žemės gyvijos, prieš ku

ri nei mokslas, nei joki virš
gamtiška jiega negali atsi
laikyti, neigi jam pasiprie
šinti. Nėra žmogaus, nėra 
genijaus, nė mokslo galybės 
tam gamtos įstatui pakeis-

■ ti.
Amžiai prabėgo; milžinai 

ir genijai atgyvenę mirė ir 
dar amžiai prabėgs ir tęsis 
su tuo neatmainomu įstatu. 

. Gydytojai, filosofai, minty- 
; tojai — ėjo ir eis, atgyvenę 
savo eiles, per baisaus my
rio vartus, Mirties-Giltinės 
varomi ir nepajiegs jų už
daryti.

Garsus senovės graikų 
mokslininkas Archimedas 
sakė: ”Duokit man atsispy
rimo vietą, o aš pakelsiu vi- 
są pasaulę.” Bet paprastas 

; kareivis duodamas su buože 
Į galvą pas jo rašomą stalą 
— išstūmė galiūną per my- 

. rio vartus.
Kristus ant kalno Galgoto 

sakė: ”Duokite man pasil- 
sio vietą, aš mirsiu už visą 
pasaulį.” Bet numirė ne už 
visą pasaulį, tik pats už sa
ve.

šioja ir beria po kojomis
meilės žiedus?
ra vergės savo jaunystės 
saldžiųjų dienų, kurios pra- 

įbėgs nepalikę pėdsako. Gy- 
jvenimo meilės žėriantis ka- 
spynas kas valandėlė bąla 
ir vysta,— krinta nuo gra
žiojo jaunybės vainiko mei
lieji lapai, likdami ženklu 
rodančiu iš malonaus gyve
nimo vien liūdną takelį prie 
amžinos mirties.

Nėra laimingu nė tas jau
nikaitis, kuris yra iš pat 
jaunystės pilnas prakilnių 

i idealų; jo minčių kankynei 
nėra galo. Visas pasaulis 
su jo grožybėmis ir idealais, 
purvais ir niekšybėmis sto
vi nuolatos prieš jo akis; jis 
jį aprašo ir gražiai apdai
nuoja, tai vėl apverkia, kei
kia ir amžinai pasmerkia. 
Sako: ne man eiti į gyveni
mo meilės žydintį rojų ir 
džiaugties tuo laimės ža- 
luuojančiu gojum. Kas va
landa keičiasi gyvenimo la
pas ir jis mato prieš save 

: amžinąjį kapą. Mirtis prieš 
i akis, šaltoji žemelė pas save 
pasiims kiekvieną, nors bu
tų malonu darbuoties žmo
nijos naudai, jeigu nereikė
tų skirties iš gyvųjų draugi

jos.
Karaliai, valdonai, turtin

gieji ir galingieji, jeigu pa
žiūrės teisybei į akis, — pa
matys, kad pasaulyje nėra 
absoliutiškai nei vieno lai
mingo. Kinų galvočius 

j Konfucijus, gyvenęs 551— 
i 478 m. prieš Kristų, kurį ki
nai garbino, kaipo dievą 
2,000 metų su viršum, labai 
teisingai yra pasakęs: ”Nei 

■ vienas negali pasivadinti 
laimingu, kol pasaulyj bus • 
nors vienas nelaimingas.” i Sykju su vargdieniais griau- žmonijos^ gyvenimą" ir gyvi- 
Šiandien pasaulyje yra ne siu bastilijos murus, o jų jos apsireiškimus, matosi, 

: vienas, ne pūkštančiai, bet į vieton statysiu šviesų, malo- kad ten jokios protingos va- 
I I
Į

miesto, kur ketvirtadalis 
i žmonių suviršum keikia sa
vo likimą, toj gerbiamoj ci
vilizacijos valandoj.

Žiūrint Į gyvenimo pro
blemą išrodo, kad gyveni
mas yra be jokio siekio, tik
slo ir vertės. Vien tik kla
jojimas po tamsą, kurios iš
eiti negalima. Veltui mok
slininkai dirba, prakaituoja 
be pailsio per daugeli metų 
naudai žmonijos. Jų dar
bas užganėdina tik saujalę 
žmonių. Mokslas išmatuo
ja dangaus augštybę, jūrių 
gelmę ir žemės platumą; iš
rado Įvairiausias mašinas, 
kurias po padanges žmogų 
nešioja ir gali po vandeniu 
nardyti, bet darbininkų gy
venimą sutvarkyti, kad bu
tų visi savo gyvenimu užga
nėdinti ir turėtų lygias tei
ses naudoties visomis gam
tos dovanomis — neleidžia
ma mokslui ir mokslin
čiams. Kaip tik kuris švie
sesnis žmogus pakelia balsą 
už darbo žmonių gerovę, jis 
esti niekinamas, šmeižia
mas, o tūlose šalyse nukan
kinamas kalėjime. Kunigi
ja, kuri visus gamtos apsi
reiškimus ir mokslo proble
mas riša su Dievu, sako, kad 
taip buvo išpradžios, taip 
Dasiliks ir ant visados, t. y. 
kaip buvo nuo amžių be
tvarkė, vargai, žudynės; ka
rėse žuvo ir žųsta milijonai 
gyvasčių, taip bus ir toliau, 
nes tai, esą, reikalinga ir nė 
mokslas, nė Viršgamtiška 
protinga valia tų vargų ver
petų nepajiegsią sustabdy
ti. Jeigu taip, tai lai ”visa
galintis” Dievas su savo ko
jomis, sėdėdamas ant dan
gaus sosto, paspiria tą žemę, 
kad subirėtų Į dulkes su vi
sa ta civilizacija ir visais 
gyventojais, arba lai paspi
ria, kad nusiristų pas kitą 
dievą, tuomet vargo žmonės 
užgiedos amžiną ramybę ir 
atilsi, atiduodami tai ”Pro- 
tingajai Valiai” paskutinę 
garbę.

Bet jeigu toji ”Protinga 
Valia” nesutvarko darbo 
žmonių reikalų, nepanaiki
na išnaudojimo stipresniais 
silpnesniųjų, tai mes vargo 
sūnus bukime patįs savo iš
ganytojais, patįs valdonais 
pasaulio, dievais meilės, do
rybės ir teisybės. Patįs gar
binkime save, apšviesdami 
savo protą, nes musų ranko
se yra raktas Edeno sodno, 
pragaro ir dangaus.

J. E. Vasaitis.

* * *
i Duokite man laisvę, duo
kite mokslą, duokite man 
viską, kas tik yra reikalin
ga žmogaus kunui, protui, 
sielai ir jausmams; duokite 
man visus patogumus, kokie 
tik gali būti gamtoje ir ant 
žemės žmogui prieinami ir 
suprantami, — aš busiu Kri
stus meilės, lygybės ir bro
lybės. Aš busiu Dievas do
rybių; aš busiu išganytojas. 
Aš busiu pranašas žmonijos 

! dabarties ir ateities. Aš ne- 
i mirsiu ant kryžiaus už žmo- gyvenimas esąs sutvarkytas 
Unijos išganymą. Aš mokslo Viršgamtiškumo. Bet "pa- 
į galybe svietą atpirksiu. Aš j žvelgus giliai ir plačiai į

Paskutiniai Kiaulėno žo
džiai.

Atsistojęs ant pastalo ir 
pakėlęs akis i kilpą. Kiaulė- 
nas pasakė laužyta anglų 
kalba sekančius žodžius, ku
rių visi tenai esantieji klau
sėsi beveik kvapą savo krū
tinėse sulaikę:

”Jau paskutini syki aš 
matau Dievo saulės šviesą. 
Aš atvažiavau Amerikon 
būdamas 15 metų amžiaus. 
Dabar, kuomet aš čionai sto
viu, aš atsimenu tas popie- 
ras, po kuriomis aš vakar 
pasirašiau. (Čia kalbama 
apie tas popieras, kurias 
jam davė pasirašyti New 
Britaino detektivas Malino- 
vskis.) Bet kas tose popie- 
rose parašyta, aš pasirašy
damas nieko nežinojau.

”Aš prigulėjau prie šai- 
kos būdamas New Yorke ir 
Bostone, ir prie tos šaikos 
prigulėjo daug policmanų. 
Aš vartojau morfiną ir tu
rėjau jo su savim atvy
kęs Į Wilmingtoną. Ką aš 
dariau, aš pats nežinojau. 
Dabar jau paskutinė mano 
minuta ir daugiau aš nieko 
neatsimenu.

”PoIicija, kuri priguli 
prie tos šaikos Bostone ir 
New Yorke, gauna iš tos 
šaikos pinigų.

”Tas vyras, Montvidas, su 
užmušimu Connecticut val
stijoj kunigo neturėjo nieko 
bendro. Aš taipgi toj pik
tadarystėj nekaltas, bet aš 
pasakiau valdžiai tūlų žmo
nių pavardes, kurie gali a- 
pie tai žinoti.

”Manl prašė pasirašyti 
po koki! tai raštu, bet aš vi
siškai nižinau, po kuo aš pa-

Karštas katalikas.
Kad Petras Kiaulenas bu

vo karštas katalikas, tai liu
dija karštos jo maldos ir 
draugavimas su kunigais. 
Kaip ”Wilmington Daily 
Commercial” rašo, Kiaulė- 
nas turėjo kalėjime malda
knygę ir karštai ant jos mel
dėsi.

Paskutinėmis dienomis jis 
buvo labai nusiminęs ir vir
šininkai manė, kad prie kar
tuvių jisai apalps.
Pavalgyt duoda paskutinį 

sykį gerai.
Paskutini vakarą kalėji

mo užveizda paklausė Kiau
lėno, ko jisai norės pusry
čiams, kurie bus jau pasku
tiniai jo pusryčiai ant šios 
žemės kamuolio. Mat, Ame
rikoj yra toks paprotys, kad 
prieš nužudymą duoda pa
smerktam žmogui paskuti
nį syki pavalgyt ko tiktai 
jis nori. Bet Kiaulenas uz- 
veizdai nieko neatsakė. Jis 
buvo taip susijudinęs, kad 
rodėsi, jog tuojaus nusmuks 
nuo kojų. Paskui besimels
damas susitraukė ir užmigo.

Tžveizda nutarė paklaust
Vant rytojaus.
miko išpažintį ir priėmė

* komuniją.
tK^ie 5 valandą ryto Kiau
šis pabudo ir apsirengė. 
titžilgo atėjo pas jį kun. 
^taveckas. Kiaulenas at- 
“j išpažintį, kaip tikram 

.jtalikui priguli, ir priėmė 
komuniją.

Po komunijos pas jį atėjo 
kalėjimo užveizda ir liepė 
pasakyt, ko jis norės pasku- si rašiau.

Kariško laivo kanuolės už 
vieną sykio iššovimą padaro 

■§150,000 išlaidų. Už šią pi
nigų sumą galima butų pa- 

! statyti 150 darbininkams 
I namų ir tas palengvintų vi- 
j suomenės skausmą, nes nors 
dalelė benamių rastų juose 

Į prieglaudą.

I Mes šioje šalyje neturime 
kunigaikščių, bet turime pi
nigų diktatorius, neturime 
lordų ir karūnuotų valdonų, 
bet turime žemės savinin
kus. Tad argi čia geresnė 
nors kuomi tvarka, negu 
monarchiškose Europos ša
lyse?

”Mes tau duodame dar
bą”— sako kapitalistas dar
bininkui. Bet mes darbi
ninkai drąsiai galime saky
ti: ”Jums duodame darbo 
vaisius.” Ateis laikas, ka
da darbininkai duos kapita
listams darbą, o darbo vai
sius pasiliks sau.

Prostitucija ir gyvojo ta- 
voro vergija pranyks tik 
tada, kai darbininkų darbo 
vaisius bus paskirstomas 
tarp pačių darbininkų, nes 
merginoms ir moterims ne
reikės jieškoti vakarinio už
darbio gatvėje, kad pelnyt 
duonos kąsni.

A. Norbutas.

Šiandien pasaulyje yra ne 
i vienas, ne tūkstančiai, bet 
' milijonai nelaimingų, pas
kendusių varguose, skaus
muose ir nelaimių juodajam 
dumblyne. Kaip gali vadin
ti save laimingu, padėkim, 
kadir milijonierius, arba 
jauniausi, gražiausi ir tur
tingiausi ponaitė ar ponai
tis, kada jis eidamas gatve 
mato šimtus žmonių su iš
tiestomis rankomis maldau
jančius pagalbos? O tokių 
yra tūkstančiai kiekvienoje 
šalyje, kurie maldauja lai
mės nuo laimingųjų ir varžo 
jų laisvę.

Kas turi žmogaus širdį, 
tas turi būt žmogumi ir ne
būti nelaimingųjų vergų al
torium, prieš kurį vergai su. 
klaupę maldautų pasigailė- 
mo, būdami tokiais-pat žmo
nėmis, kaip ir jis.

Gamta visus lygiai numy
lėjo, motina žemė maloniai 
kiekvieną prie savęs glau
džia, saulė, gyvybės ange
las, savo spinduliais visus 
meiliai bučiuoja, o mirtis 
nei vieno neaplenkdama va
ro kiekvieną į amžiną ra
mybę, atskirdama nuo visų 
gyvenimo turtų, nuo gam- vena, bet nuo kada, kaip

j nų gyvenimui civilizacijos 
rūmą. Aš išdžiovinsiu var
gų, ašarų, prakaito ir krau
jo klanus. Aš padarysiu 
kalną iš aukso smilčių ant 
kurio žais linksmai ir visi 
lygiai — žemės vargdienių 
vaikai...

Tik duokite mokslą!...
Tik suteikite laisvę man!..

♦ ♦ ♦

Mirtis! kas-gi ta mirtis? 
Gyvybė apleidžia kiekvieną 
gyvą sutvėrimą. Kūnas pa
lieka nekrutąs, šaltas molio 
gabalas. Bet absoliutiškai 
kūne gyvybė nenumiršta: 
jame yra toki gyvybės pa- 

(jiega, kuri nors nedaro jo
kio kūne krutėjimo, vienok, 
numirusį kūną, kur jį ne 
padėtum, jis persikeis į ki
tas formas atomiškomis da
lelėmis. ’ ----- ---

Žėdnas daiktas gamtoj 
turi savo tam tikrą laiką 
gyvenimui. Žmogus savo 
pirmosios valandos, kurioj 
jis atėjo pasaulin, nekuomet 
neatmena; jis nežino savo 
gyvenimo pradžios. Pasiju
to, kad jis yra gyvas ir gy-

lios, jokios viršgamtiškos 
pajiegos nekuomet nebuvo 
ir nėra, kuriai rūpėtų žmo
nijos ir gyvūnų gyvenimas, 
kurie nuo gimimo dienos iki 
mirties slegiami nelaimė
mis, kenčia baimę, alkį ir 
šaltį ir negali palaikyti savo 
gyvasties jaja savęs nepa
penėję. Koks jų tikslas yra 
gyvenime ir dėlko gyvena? 
Ar tam, kad gyvastis gyvas- 
čia maitintųsi? Jei taip, 
tai statykime klausimą pa
tįs sau, kur čia ta gale su 
augščiausia proto valia? 
Kur protas ir išmintis tos 
augščiausios dievybės, ku
riai atiduoda garbę milijo
nai civilizuotų žmonių, kuri 
buk viską protingai sutvar
kė. Paukščius papuošė bli
zgančiomis plunksnomis ir 
visaip jas išdabino, išmargi
no, ar tam, kad jas žvėriui 
ar arui lengviau butų pra
ryti? Kodėl plėšriams nesu
teikė kitokio maisto, kaip 
tik praryti gražią gyvastį.

Tas pats ir su kitais gyvū
nais ir protaujančiais žmo
nėmis. Žmogus protiškai 
augščiau išsivystęs už kitus

Atlantiko vandenynas.
2.1.15.
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Pajieškau Jono Vitkevičiaus; Kau
no gub, Ežerėnų pav., Alizavo par, 
Pilvišikų sodžiaus. Meldžiu atsišau
kti. (22)

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĘ 

Chicago, I1L

Visi trįs išvažiavo iš Argenti- 
į Suvienytas Valstijas. Meldžiu 

žino

Pajieškau Antano Andriuškevi
čiaus, Suvalkų gub., Seinų pav., Gu
donių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Vincas Barusavičius,
546 W. 50th st., New York Ųity.

Tarnas Povilaitis,
1322 5th avė. Moline, III,

Teiksitės atsišaukti 
kiekvienai atsakymą 
formacijomis.

M. F. 
311 W. Miller str.

"KELEIVIO AGENTŪRA” VISAME SAVO ŽMONĖMS PATAR

NAUJA TEISINGAI IR PINIGAI SIUNČIAMI PER "KELEIVIO 

AGENTŪRĄ,” NUEINA GREIČIAU, NEGU PER KITUS 

AGENTUS, NES

1. Pinigų ji pas save nelaiko, bet išsiunčia tris kartus į sąvaitę.

2. Pinigų pristatymą gvarantuojs bėgyje 3-jų sąvaičių, arba grąži

na pinigus atgal.

Musą kainos:

JIEŠKAU DARBO

barzdaskutykloj. Gerai žinau savo 
amatą. Atsišaukite šiuo adresu: (20) 

T. KAPAS,
28 Broadway. So. Boston, Mass.

(20)
Providence, R. I.

I

i

Kruvina revoliucija 
Portugalijoje.

1$ AMERIKOS.
$20,000 UŽ MERGINOS 

PLAUKUS.
New York.— Vvriausis 

(teismas čia nusprendė, kad 
_ C°°ke & Cobb Co. turi už- 

. kanuoliu m°kėt Marei Haynes’iutei 
sukilimui bu- Brooklyno $20,000 už

Dirbant tai mer- 
__ minėtos kompanijos

Ant kariškų'laivų ‘ tuoj j dirbtuvėj, mašina nutraukė 
...................... of j. i jai nuo galvos visus plaukus 

■ su šaknimis ir daktarai pri
pažino, kad kiti jau nebeat- 
augs. Mergina yra 16 me
tų amžiaus; jos galva dabar 
plika kaip kiaušinis.

Portugalijoj kilo smarki | 
revoliucija. Ypač ji kruvi
na Lizbonos mieste, kur su-1 
kilę jurininkai pradėjo sau-Į 
dyt į miestą iš I 
Ženklas sukilimui 
vo duotas trim šūviais, ku- Pįaukus. 
riuos iššauta viduryje mies- 3-nai 1 - 
to. .
sukilo jurininkai, savo < 
cierius išmušė ir iki 4-tai 
valandai prasidėjo abelnasį 
šaudymas. Ant gatvią pa-Į 
sirodė republikos gvardija, 
raiteliai ir artilerija. Prie 
kariumenės tuojaus puolėsi 
minios žmonių šaukdami, 
kad ji prisidėtą prie sukili
mo. Kariumenė pradėjo 
šaudyt į žmones. Neužilgo 
visam mieste užvirė mirti
na kova. Per šaudymą nie
ko nesigirdėjo. Iki vakarui 
pilnas arsenalas priversta 
sužeistą. Galą-gale revoliu- 
cijonieriai paėmė viršą.

Sakoma, kad revoliucija 
kilo prieš dabrtinę ministe
riją, kuri esanti labai atža- 
gareiviška ir neklausanti 
žmonią balso. Ant vieno 
sukilusią laivą susitvėrė 
nauja ministerija su nauju 
premjeru.

Iš 17 į 18 gegužės naktį 
senatorius Freitas, senos 
ministerijos šalininkas, nau
ją premjerą nušovė. Sena- 
torią tuojaus nudėjo žanda
ras. Laivynas vėl ėmė bom- 
barduot miestą. Daug žmo
nią užmušta.

$500,000 DARBININKAMS 
ATLYGINIMO.

Houghton, Mich.— Calu- 
met & Hecla vario kompa
nija pernai buvo sutrum
pinus darbo dienas ir nu- 
mušus darbininkams 10 
nuošimčių algos, teisinda- 
mosi, kad užėjo blogi laikai. 
Dabar gi šita kompanija 
praneša, kad ji vėl pradeda 
dirbti pilną laiką ir išmoka 
darbininkams $500,000, at
lygindama jiems tuos 10 
nuošimčių, ir nuo dabar 
tuos 10 nuoš. vėl uždeda. 
Ta kompanija turi 10,000 
darbininkų.

ŽMOGUS 131 METŲ 
AMŽIAUS.

New Yorko "Tribūne" ra
šo, kad apie 10 mylią nuo 
Bali Club, Minn., gyvena in
di jonas, Va-ha-gun-ta var
du, kuris turi jau 131 metų 
amžiaus. Jo grintelė pada
ryta iš medžią žievės ir jo
je nėra jokią rakandą, sene- 

jlis Va-ha-gun-ta guli ant 
; šieno. Jis atsimena žvaigž- 
įdžią lietą, kuris buvęs apie 
1105 metai atgal. Jis buvo 
I pietinėj Minnesotoj, kada 
i Sioux indijonai išskerdė 400 
į Chippevvas indi joną. Tuo-
Į met da nebuvo nė St. Paul, 
| nė Mineapolio miestu.

Pajieškau Antano Šautuvo, Anta
no Jucio ir Stanislovo Vaitkaus; Kau- 

i no gub, Raseinių pav. Apie 14 metų 
atgal gyveno W. Va. Turiu svarbų 

■ reikalą, meldžiu jų pačių arba kas 
: juos žinotų atsišaukti.

Aleksandra Šautuvas,
! P. O. BOX 258, Adamson, Okla.
i Pajieškau pusseserės Anelės Ker- 
šulytės, pažįstamos Salomiejos Pu- 
kyčios, Paulinos Keršulyčios ir Anta
no Sirbikioko, visi Griciunų kaimo, 
Kupiškio par, Ukmergės pav, Kau
no gub. Meldžiu atsišaukti.

Danielius Keršulis, 
1030 9th str., E. St. Louis, III. |

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 20 m. amžiaus. Aš esu 
20 m. amžiaus, turiu gerą darbą. My
linčios dorą ir ramų gyvenimą, mer
ginos atsišaukite laišku prisiųsdamos 
savo paveikslą; visos gausite atsaky
mą.

Draugystes L. T. Tėvynės 
Mylėtoju No. 1. Chicago, III.

Pusmetinis mitingas bus Nedėlioj, 

6 dieną Birželio (Jutie), 1915, 12 va
landą dieną. Beržinskio salėje, 46 ir 
Paulina gatvių. Pribuvimas narių 
yra būtinai reikalingas, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi bus priėmimas pataisytos konsti
tucijos. Norintiems įstoti yra ge
riausia proga šiame mitinge, nes įvy
kus naujai konstitucijai įstojimas bus 
pakeltas, ši draugija yra pralenkus 
visas Chicagos draugijas nariais ir 
turtu. Organu turi apsirinkusi "Ke
leivį.” geriausį iš visų lietuviškų lai
kraščių. (22)

Rašt. K. Čiapas.

APIE ŠIAULIUS SIAUČIA 
MUŠYS.

Kauno gub., apie Šiaulius 
siaučia smarkus mūšy s. Už
puolimą pradėjo vokiečiai 
11 gegužps. Rusai juos at
mušė ir patįs užpuolė. Da
bar vokiečiai ginasi. Prie 
Dubisos ties Eiriogala ru
sai vokiečius apgalėjo ir pa
ėmė jų pozicijas.

VOKIEČIAI UŽNUODIJO 
ŠULINIUS.

Londonan atėjo žinia, kad 
pietvakarių Afrikoj, kur an
glai su vokiečiais taipgi mu
šasi, Swakompmunde vokie
čiai užnuodijo anglams 6 šu
linius. Taip pat jie elgėsi ir 
kitose vietose, kur tik jiems 
reikėjo prieš anglus trauk-

SUVIENYTOSE VALSTI
JOSE YRA 2,603,776 

VOKIEČIŲ.
Santikiams tarp Vokieti

jos ir Amerikos paaštrėjus 
ir pradėjus žmonėms kalbė
ti apie karę, laikraščiai pra
dėjo kamantinėti, kiek Vo
kietija gali turėti čionai sa- 
jvo šalininku. Kaip parodo 
į paskutinis gyventojų sura- 
■ šas, o paskui imigracijos 
biuro užrašai, dabar Suvie
nytose Valstijose yra 2,603,- 
776 Vokietijoj gimusių vo
kiečiu, o čiagimusių — 
8,282,618. štai kiek kurioj 
valstijoj yra vokiečią: 
Maine ..........................1,282
New Hampshire .... 2,046 
Massachusetts . 
Rhode Island .... 
Connecticut........
New York ........
New Jersey........
Pennsvlvania ... 
Ohio ....................
Indiana ..............
Illinois ................
Michigan ............
Wisconsin ..........
Minnesota ..........
Iowa ....................
Missouri..............
North Dakota ... 
South Dakota ... 
Nebraska..............
Kansas ................
Marvland ..........
Texas ..................
Colorado........ ..
Washington.........
Oregon ................
California ..........

KASYKLOSE UŽMUŠĖ 
LIETUVI.

Scranton, Pa.— Anglių 
kasyklose tapo užmuštas 
Tadas Motiejūnas, 24 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos paėjp 
iš Judeisią sodžiaus, Gulbi
ną vai., Panevėžio pav., 
Kauno gub. Palaidotas bus 
gegužės 18 d. Sakoma, Bo
stone gyvena velionio švo- 
geris is seserįs. Kas norėtu 
platesnią žinią apie velionio 
mirtį dasižinoti, kreipkitės 
laišku pas Joną Zorį, 111 S. 
Fillmore avė, Scranton, Pa.

Čia 
Ant 
ke-

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

ST. CHARLES. ILL.
Vietiniai lietuviai ir svetimtaučiai 

L.Š.F. suaukavo $109.50.

Aukautojų vardai:
Otto Frellsen, Steward St. Bank, 

Jonas Blazis ir St. Charles N. Bank 
— po $5.00.

Kohlert S. Heitel $3.00; Charles E. 
Noris, C. L.

Pajieškau Povilo Taraoildos, Jociu- 
nų sodž., Vladislovo ir Juozapo Kie
lės, Jostininkų sodž.; taipgi Jono ir 
Antano Sadauskų Užunavėžių sodž. 

j Ir dar pajieškau Domininko Pečelio- 
i nies ir Kaz. Antanavičiaus. Abudu 
! Panevėžio pavieto ir Kazimiero Jok- 
nies.
nos 
visus atsišaukti, arba kas juos 
pranešti.

Jonas Baltušnikas, 
Calle Puentecito 345’ dep. 1.

Barracas. Bos. Aes,
Rep. Argentina.

ANGLIJA UŽRAŠINĖJA 
ftVOKIETIJOS ’GRIE- 

KUS.”
Oįtiglijos ministerių pir- 

M^Ęinkas Asquith sako, kad 
A»lija užrašinėja kiekvie- 
ną Yokietijos prasižengimą, 
, o kada ateis laikas, Vokie
tija turės už viską atsakyti. 
Kiekvienas paskandintas 
laivas, kiekvienas žuvęs ne
kaltas žmogus — viskas esą 
užrašyta.

RUSAI SUMUŠĖ AUST
RUS BUKOVINOJ.

20,000 austrų paimta nelai
svėn.

Petrogradas oficijaliai 
praneša, kad Bukovinoj ru
sai skaudžiai sumušė aust
rų armijų. Austrai- paliko 
20,000 belaisvių ir stiprias 
savo pozicijas bėga dabar 
didžiausioj betvarkėj linkui 
Pruto, o rusų raiteliai juos- 
karštai persekioja. Austrai 
čia likos sutriuškinti visu 
140 varstų ilgio frontu.

IŠSKERDĖ 2,000 VOKIE
ČIŲ.

Galų gale vokiečių ban
dymas prasimušti per są
jungininkų eiles ties Ypru 
pasibaigė galutina jiems 
katastrofa. 15 gegužės vo
kiečiai bandė paskutinį sykį 
prasilaužti, bet likos atmuš
ti ir pasitraukė. Mūšio vie
toj paliko 2,000 užmuštų vo
kiečių.

.. 30,aoo 
.... 4,459 
,.. 31,127

436,911 
. 127,880

195,205
175,095 

. 62,179
319,199
131,586 

. 233,284 

. 109,628 

.. 98,759 
. 88,226 
.. 16,572 
.. 21,544 
... 41302 
.. 34,508 
. 36,659 
. 44,929 
.. 17,071 
.. 29,388 
.. 17,958 
. 76,307

HAYWOODAS PRANA
ŠAUJA REVOLIUCIJA.
Dabar Washingtone eina 

naujas tyrinėjimas santikių 
iarbo su kapitalu. Federa- 
ė komisija vėl klausinėja 
anitalo ir darbo atstovus. 

Iš kapitalo atstovą žymiau- 
sis bus Rockefelleris, kuo
met darbininką reikalus at
stovauja "motina” Jonės, 
Haywoodas ir kiti unijų va- 
dvai.

Haywoodas pereitoj są
vaitėj komisijai pasakė, kad 
kova tarp darbo ir kapitalo 
nesiliaus tolei, pakol nebus 
panaikinta dabartinė išnau
dojimo sistema. Ir ateis lai
kas, kada ji bus panaikinta. 
Darbininką kova su laiku 
pereis į generališką streiką 
ir darbo įrankiai bus paimti 
į visuomenės rankas.

"Aš matau naują draugi
ją,” sakė Haywoodas, "to
kią draugiją, kur kovos tarp 
darbo ir kapitalo visai ne
bus, kur kiekvienas žmogus 
turės teisę naudoties žeme, 
darbo įrankiais ir galės ge
rai gyventi. Toj naujoj 
draugijoj nebus nė tokios 
valdžios, nė tokių valstiją, 
kgkias mes šiandien matom. 
Kongrese tuomet sėdės ne 
advokatai ir kunigai, bet 
bus susirinkę visą darbo ša
ką žinovai, kurie rūpinsis 
tik apie žmonią gerovę.”

"Kokiu gi budu jąs manot 
tokią draugiją įkunyt?” pa
klausė Haywoodo vienas ko
misijos narią.

"Visokiais budais, kurie 
tik gali prie to vesti. Vis- 
tiek, kad ir revoliucija,” at
sakė Haywoodas.

1

MOTERIS UŽMUŠĖ 
ŠERIFĄ.

Falls River, Mass.— 
buvo toks atsitikimas. 
Second gatvės gyveno
lios moteris, kurios labai 
keistai elgdavosi. . Kaimy
nams pasiskundus, valdžia 
ištyrė dalyką ir teismas lie
pė tas moteris paimti pami- 
šėlią ligonbutin. šerifas 
Hadfield atėjo su warran- 
tais tas moteris paimti. Dvi 
ją jisai išsivedė, bet trečia 
užsidarė duris ir šerifo ne
įsileido. Tuomet šerifas ap
ėjo aplink ir norėjo įlįsti 
per langą. Mergina vardu 
McCloskey atsistojo prie 
lango su dviem revolveriais 
ir atkišus juos į šerifą pa
sakė, kad nelįstą per langą, 
nes ji šaus, šerifas neklau
sė. Mergina šovė stačiai še
rifui į galvą ir ant vietos jį į 
užmušė. Ji tuoj buvo areš
tuota už žmogžudystę. ■

i i

I

PAVYZDINGAS GATVE- 
KARIŲ STREIKAS.

Detroit, Mich.— Pereitoj 
sąvaitėj čia sustreikavo visi 
gatvekarių darbininkai. Ge
gužės 13 išryto nepasirodė 
nė vienas karas ant gatvės., 
Streikas kilo dėl vieno dar
bininko, kurį kompanija pa
varė ir unijai reikalaujant 
nesutiko priimt atgal.

LAIVYNO PARODA 
PRIE NEW YORKO.

Pereitoj sąvaitėj Hudso- 
no upėj prie New Yorko su
sirinko kariškas Suvienytų 
Valstijų laivynas, kad pa
rodžius New Yorko gyven
tojams, jog vokiečiams ne- 
taip lengva butų galima prie 
New Yorko prieiti.

AUDĖJAI REIKALAUJA 
DAUGIAU ALGOS.

Fall River, Mass.— Ke
turios audėjų unijos nubal
savo čia pareikalauti dau
giau algos.

Noris, C. L. Blar.chird. Š. Petraviče, 
L. Kriger, J. F. Carlson — po $2.00;

Dr. Lambert, G. S. Puran, M. J. 
Raystrom, B. W. Turner, Staudt S. 
S. Bagge, L. E. Bonne. John Gartner, 
J. Dehlin, J. Redmord, J. Gartner, 
Edw. Lauflin, N. Eizinberg, J. Dayli, 
A. Johnson, Glose Bros, J. Sthvart, 
F. Hanson, J. Caldwell, J. Swirskis, 
J. Labeika, W. Grabauskas, F. Garec- 
kas, J. Tamošiūnas, Al. Ablačinskas, 
A. Andriuškevičius, J. Simnas. M. 
Plungis, S. Kelia, J. Gerlikas, E. Si,- 
mon, A. Norkaitis, R. Helmir, J. Pu
renąs, P. Valiutas, Petras Valintas, 
E. P. Pilypas, F. Laurinas, F. Carlso- 
nas, Marė Baltutis, W. M. Nord, T. 
S. Cramer, W. Tarner — po $1.00.

K. Ablačinskas, W. G. Riarda, J. 
Vinclovas, J. Likas, J. Sadauskas, J. 

1 Jasinskas, G. Wsziskowski, K. Sta- 
sunas, A. Gaidemaviče, A. SimonavL 
če, V. Kačiukas. A. Masiokas, K. 
Dagis, K. Matukas, B. Ruzas, G. Ven
ckus, St. Nedviega, J. Gerlikas, M. 
Stankeviče, K. Kazlauskas, B. Šimas, 
P. Alinauskas, And. Krikštulas, R. 

: Griciunas, S. Kutaviče, J. Stankeviče, 
Ona Jankauskaitė, R. Šeputis, P. Ger
likas, A. Kimontas, J. Brazaitis, J. 
Dauginas, Personas — visi po 50c.

B. Černiauskas, A. Janunaitis, P. 
Glemža, S. Šlapelis, J. Jakubonis, K. 
Glemža, J. Sipaviče, F. Sapožnik, St. 
Minelka, A. Sauleika, J. Anulis, J. 
Mironas. J. Koliunas, K. Orlauskas, 
J. Surpalis, J. Grigaliūnas, J. Knis
kis, M. Kusis, P. Gritenas, J. Tru- 
kas. J. Trukas, St. Švagžda.viče, J. 
Birbilas, V. Vasiliauskas, D. Vedec- 
kis, St. Gudaviče. Ig Gerlikas, Petr. 
Šimaitikė, D. Zudis, N. Balseviče, B. 
Einoris, E. Bašinskas, P. Čeganov- 
ski, A. Bobrikas, P. Einorius, V. 
Rimkus, J. Šimaitis, P. Šimaitis, B. 
Alachna, P. šeštokas, A. šūkis. Jonės 
Furniture Co, A. Batinski, J. Len- 
dziosek. J. Dombrovski. R. Dombro- 
wski. M. Zongalovicz, J. Lowolanski,
A. Montvilas, Var. Trainvtė. V. Va- 
lantaitė. M. Torabilda, A. Kraučiu- 
nienė, B. Pūkis. D. Jusius. J. Stanis- 
lavovicze, J. Šerną. J. Kukuraitis, 
Marcijona Kukuraitė, J. Brazauskas,
B. Einorius, N. Kavaliūnas, A. Ru- 
dinskas, A. Montvidas — visi po 25c.

M. Vizbarienė 20c.; J. Armalius, P. 
Umikaitė po 10c.

Pajieškau Jono Jankausko; Kauno 
gub., Ežerėnų pav., Alizavos par., 
Elniškių sodižaus. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu: (22)

A. Kepalas,
2 Broad str., Burlington, N. J.

A. Kepalas,
2 Broad str, Burlington, N. J.

Pajieškau brolio, Prano Simonėlio 
ir pusbrolių: Povilo ir Leono Simonė- 
lių. jTaipgi Zigmo Pitkeno ir kitų 
pažįstamų. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Simonėlis,
539 Ropery st, Montreal, Canada.

Pajieškau brolio Juozapo Sebeckio; 
Kauno gub., Raseinių pav., Retavo 
parapijos, Gervainio sodž. 10 metų 
Amerikoj; pribuvo j Chicagą, iš ten 
nuvažiavo į Kansas City, Kansas. 
Po nekokio laiko ir vėl sugrįžo į Chi
cagą, aš žinau gerai, kad jis gyvena 
dabar Chicagoj, bet nežinau jo adre
so. Už tai meldžiu jo paties ar pa
žįstamų suteikti man jo adresą, už 
ką bus atlyginti nuostoliai. (22)

John Sebecki,
211 First st., Elizabeth Port, N. J.

Pajieškau brolio, Povilo Beinoriaus 
Kauno gub, Raseinių pav, Batakių 
parapijos, Laukių dvaro. Kaip at
važiavo iš Lietuvos vieni metai ir gy
veno New Yorke. Meldžiu atsišaukti 
ar kas jį žino pranešti, o gausite di
delę padėką. (22)

Juozas Beinorius, 
1436 Lincoln str, Waukegan, III.

Pajieškau pusseserės Anelės Po- 
žaitės; pusbrolio Kazio Požaičio, Pa- 
juodvės kaimo ir pažįstamų, Onos 
Rudikės, Adomo Ruduko, Vizgirių 
kaimo; Raseinių pav, Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti.

Teklė Laukaitė-Keršulienė. 
1030 9th st, E. St. Louis, III.

Pajieškau 3 dėdžių: Vinco, Antano 
ir Juozo Marcinkevičiaus; Kauno gu- 
bern., Rygoje gyveno tūlą laiką. 10 
metų Amerikoj. Aš paeinu iš Gude
lių kaimo, Vaškų par., Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti.

Marė Bacenskaitė,
208 E. Main str., Amsterdam, N.Y.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 18 iki 24 metų amžiaus; aš esu 
27 metų. Merginos teatsišaukia be 
skirtumo tautos ir tikėjimo, blaivos 
ir laisvos, kalbančios angliškai ir lie
tuviškai. Kreipkitės šiuo antrašu.

G. S. Za—kis,
P. O. Box 607, Westville, III.

Pajieškau doros merginos arba 
našlės, kuri mylėtų dorą ir laisvą gy
venimą, ne jaunesnės kaip 25—30 m. 

-—>-^į o suteiksiu
su visomis in- 

(20)

Pajieškau draugo Jono Meiliaus; 
paeina iš Kauno gub. Raseinių pa
vieto, Žilaičių kaimo. Jis paeina iš 
vokiško gimimo, kalba lietuviškai. 
Turiu svarbų reikalą, malonėkit atsi
šaukti.

Jonas Lavčius,
212 Driggs avė, Detroit, Mich.

D.
Springfield, III.

Pajieškau Petro Kulešio ir Marijo
nos Kulešiutės; paeina iš Dovmunto- 
nių kaimo, Aleksandrovskos volosties 
Trakų pav, Vilniaus gub. Jie patįs 
arba kas juos žino praneškite šiuo 
antrašu: (21)

A. Zajankauckas,
23 Dean st, Norwood, Mass.

Pajieškau brolio Simo Gudaucko; 
Suvalkų gub, Marijampolės pavieto, 
Klebiškiu vaisė, Pajiesio kaimo. Mel
džiu atsiliepti.

Ona Gudauckiutė,
BOK 15, West Frankford, III.

Pajieškau sesers duktės Juzefos 
Balučiutės, pirmiau gyveno Baltimo- 
re, _Md. Paeina iš Suvalkų gub, Vei
siejų parapijos, Paliūnų kaimo. Todėl 
ji pati lai atsišaukia arba kurie ją 
pažystas malonkit priduot jos adre
są, nes yra svarbus reikalas su ja su- 
sižinot (21)

Jonas Navickas, 
Jefferson Line, Pa.PIMIG AI SIUNČIAMI Į LIETUVĄ NUEINA rnuuil SAUGIAI ir GREITAI.

Pinigai Lietuvoj dabar reikalingi, pasiuskit savo giminėms keliatų 

rublių, ir siųskit per

Už 5 rub. *2.80 Už 50 rub. 26.15 Už 100 rub. 52.15 Už 450 rub. 234.00
10 5.40 55 28.75 125 65.15 500 200 00
15 ®.00 60 31.35 150 78.15 600 312.00
20 10.60 65 33.95 175 91 20 700 361.00
?5 13.20 70 36.90 200 104.15 800 416.00
30 15.80 75 39.20 250 130.15 900 468.00
35 18.40 80 41.75 300 156.15 1000 51S 00
40 21.00 85 44.35 350 182.15 1500 778.00
45 23.60 90 46.95 400 208.00 2000 1038.00

| “KELEIVIO” AGENTŪRĄ
jj 28 Broadway, 8o. Boston, Mass.

Pajieškau vaikino arba našlio ap
sivedimui, be skirtumo tikėjimo; aš 
esu jauna, bevaikė našlė; turiu tur
tą vertės $5.000.00. Platesnių žinių 
kreipkitės adresu: (21)

Mrs . W. Intas,
P.O. BOX 73 Chicago, III.

PAJIEŠKAU PIRKĖJO

Noriu parduot Pony Premo No. 6 
camerą (fotografišką aparatą) 5x7 
didumo ir prie jos visi reikalingi dai
ktai. parsiduos labai pigiai, dėl smul
kmenų kreipkitės šiuo antrašu:

J. C. MALINAUSKAS. (23) 
43 Spring st, Wallingford, Conn.

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Apšvietos Draugijos mė

nesinis susirinkimas bus 20 gegužės, 
1915 m., t y. ketvergo vakare. Pra
sidės nuo 8 vai. vakare. Tautiško 
namo svetainėje, 101—3 Grand str., 

Brooklyn, N. Y.
Taigi, gerbiamieji draugai, malo

nėkit

iškilmingas, Didels Piknikas 
rengia Lietuvių Neprigulmingas 

Kliubas
NEDĖLIOJ,

Siržalia-June 6 d, 1915 m,
GEO CHERNAUSKO DARŽE,

Lyons, III.
Pradžia 9 vai. ryto. Įžanga 25 cen- I 
tai porai.

Jaunuosius ir senuosius kviečiame 
kuolabiausiai atsilankyti, nes tai bus i 
vienas iš puikiausių piknikų, kokius I 
tamsta kada aplankiai. Galėsi sma- ' 
giai pasilinksmint ir gražiai pasibo-' 
vyti, nes bus visokių puikiausių žais- ' 
lų. Galėsi greitai užmiršti savo var
gus ir nelaimes.— Jeigu butų šalta. 
arba lytų, tai tuomet bus pikniko die- į 
na perkelta ant kitos dienos, tikietai j 
bus tie patįs geri, tik diena bus visur j 
pagarsinta.

PASARGA: Imkite 22-ros karus 
iki 48-tai ir Ogden Avė, paskui im
kite Ogden Avė. karus iki 52-ros, o 
nuo ten Lyons karus ir važiuokite iki 
Desplain upės krantui, kur yra dar
žas. " (22)

U ErU V VOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

! Prezidentas K. Gugis, 
1840 S. Halsted st, Chieaco, 

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

Susin.eš. Sekr. 1) M. M. Ricų-HųriM^ 
140 E. 19th str, New York, N.Y. 

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

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
P. O. Box 511. Westvillų» B. 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičiau, 

i 1815 E. Moyamensing avė, Phila, Fa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Mum. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Martai 

St, Brighton, Mass.; J. Gegužis 

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

Pinigus siunčiant čekiais arba 
ney Orderiais, reikia išrašyti v 
Lithuanian National Relief Fui

Visus pinigus reikia. siųsti v 
kasieriaus per Finansų Raštininta, 

T. M. Dunduli, P. O. Box 511, W< 
vili e, III, kuris po kaucija $1,000.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ
DRAUGYSTĖ, 

I)es Moines, Iowa.

Valdyba:
Pirmininkas — A. Gailis,

1013 S.E. Allen st, Dės Moines, 
Pirm, pagelb. — P. Mileris,

821 S.E. Market st., Dės Moines, 
Turtų Raštininkas — J. P. š epe 
714 E. Walnut str., Dės Moines, Io’ 
Prot. Rašt. — J. Kazlauskas,

2900 E. 29th str., Dės Moines lova. 
Iždinin. — J. Bindokas,

218 E. 5th str., Dės Moines, lova.
oines, lova. 

” ” — P. Ašmantą,

217 E. 6th st. Dės Moines, Ic

Susirinkimai būna 1:30 po pi 
Columbia salėje, 409% E. Locust 

kiekvieną antrą nedėldienj meni

PUIKI DOVANA DYKAI 12 pt.
Kas norite būti turtingu ir apsi

švietusiu, tai atsišaukit per laišką 
pas mane, aš jums duosiu atsakymą, 
kaip tą viską dasiekti. Nelauk ilgai, 
o rašyk šiandien, aš prisiųsiu tą do
vaną. Adresuok:

S. W. TIŠKEVIČIUS,

P. O. BOK 176, Ansonia, Conn.

BROOKLYN, N. Y.

Didelis Išvažiavimas
Lietuvių Apšvietos Draugija 

gia viešą ir linksmą išvažiavimą-ge-
gužinę į žalias girias, vadinamas: 
"Maple Grove Park,” ant 23 d. Gegu

žės (May), 1915, nedėlioj, nuo 10 vai. 
ryte. Todėl Brooklyn’o, New Yorko 
ir apielinkės lietuvius kviečiame at
silankyti į šį musų išvažiavimą.

A. Petraška.

klausykit:
Jeigu jus norėtumėt pirkti laikro

dėlį, retežėl}, branzalietą, žiedą, špil
ką ar kitokį auksinį daiktą, o taipgi 
grafofoną, siuvamą mašiną arba 
reinkotą. tai pirma parašykit man, o 
aš nuvežšiu pas jus į namus geriau
sio tavoro. Mane visi žino ir kas 
pas mane pirko, tas džiaugiasi.

Mano ofisas randasi po No. 31 
West st, Room 33, Bostone, bet gali
ma kreiptis ir tokiu antrašu:

P. KETVIRTIS,
28 Braadway, So. Bostone.

Tel. 935-W. So. Boston.

GERA PROGA.
Iš priežasties bedarbės bei sunkių 

laikų esu priverstas parduoti savo 
auksinį laikrodėlį, už kurį pirkda
mas užmokėjau $35.00, o dabar par
duodu už $10.00. Puikus, naujas lai
krodėlis ; gvarantuotas ant 25 metų.

Adresuokite:
S. MILLOWSKY

General Delivery, Point St. Charles, 

P. Q.

AR MANAI PIRKTI ŪKŲ?

Jeigu taip, tai neatbutnai dasiži- 
noke apie Naują Lietuvių Ūkininkų 
Kolioniją Rusk County, Wisconsin. 
Tą vietą aprinko žemės specijalistas. 
Žemė yra gera. Letuviai naudokitės 
gera vieta dėl ūkininkavimo

D. B. PRATAPAS, (21) 

437 W. Dayton st, Madison, Wis.

REIKALINGA:— Moteris ir mer
gaitės prie dirbimo guminių čevery- 
kų. Sveikas, švarus ir nuolatinis 
darbas per visus metus, ir augštos 
algos. Anglų kalba nereikalinga, 
nes čia dirba daugybė lietuvių. Mu

sų dirbtuvė yra didžiausia ir ge
riausiai įtaisyta visam pasauly.
THE B. F. GOODRICH COMPANY, 

AKRON, OHIO.

PARSIDUODA SALIUNAS

Geroj vietoj apgyventoj lietuvių, 
lenkų, rusų ir kitų tautų žmonėmis. 
Biznis išdirbtas gerai per 40 metu. 
Priežastis pardavimo — dėlei savi
ninko išvažiavimo kitas miestan. 
Parsiduoda pigiai. Kreipkitės pas

D. M. SIDLEVICIUS,

158 Charles st,.
Arti Rendale Sųuare.

LIETUVIŲ DRAUGIJOJ“ 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANU

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

Liet avių Pašelpinė Draagystė 

LAISVĖ, EASTON, PA.

Sasirinkimai būna kas pirmų pM- 

nyčių kiekvieno mėnesio nuo 7:30 yjr 

kare, Anglų Socijalistų ruime, 

Northampton str.

VALDYBA.

Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st, Easton, 

Vice-Prez. — A. Meškauskas, 

34 3o. Locust atr, Easton, Pa 

Prot raštit inkas ir organo aižtor* 

tojas — r. Kalinis, 1113 Ferry st 

Fin. raštininkas — J. Viturys 

139 S. Bank st, Easton, Pa.atsilankyt j šį susirinkimų. |
Sekr. A. Petraška. Kasierius — J. M. Jankauskas,

— K. Meškauskas, 
W. 18th st, Chicago, 

Prez. pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PL Chicago, BL 
Nutarimų Rašt. — Ant. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, HL
Fin. Bastin. — J. Syker,

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

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

1956 Canalport avė., Chicago, DL 
Susirinkimai būna kiekvieno uis^ 

šio antrą nedėldienj, 1-mų vaL a* 
pietų, Geo. M. Chemaucko salėj, 1MB 
So. Union avė, Chicago, HL

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, I1L

Prezidentas — Sal. Vaaaitia, 
712 K. 17th place, 

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

Prot Rašt. ir organo užžiurėtojaa — 
Petras Keniutis,

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

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

3342 So. Halsted str, Chicagm. 
Susirinkimai atsibuna kas paakott^ 

nę subatų kiekvieno mėnesio, 74* 
valandų vakare, "Aušros” svetainė 

je, po No. 3149 S. Halsted st. Met^> 
nis susirinkimas pripuola sat 
nesi j. Bertaininiai: Balandžio 
lių mėn. Pusmetinis Liepos ■

DRAUGYSTĖ ĖV. PETRO Na. t 
Town of Lakei Chicago, HL

Valdyba:

Pirm. — B. Mozeika,

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

2459 W. 46th pi, Chicago, HL 
Org. Užžiur, Prot. rast. K. A. raapa^ 
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Finansų Rašt. — J. Laucevičia,

4644 So. Paulina str Chicago^ HL 
Kasierius — K. K. Stryneckia,

4612 S. Ashland ava, Chicagai
Susirinkimai būna kas tre&ų ■». 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dienų bažnytinėj svetainėj, 8v. Pala* 
neprigulmingos parapijos, 4588 4* 
So. Marshfield avė, Chicago, HL

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Ne. I 
Town of Lake, Chicago; HL

Tėvynės Mylėtojų Draugystės NeA 
ant Town of Lake, 
sirinkimai atsibuna 

nedėldienj mėnesio 12 rak 

J. Bieržynskio salėje, kamp 
Paulina sts.

Valdyba:

Prezidentas — A. J. Bieržy 
4600 S. Paulina st, Ch 

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

P-'-t. »-ašt - K. A. čiapas. 
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
turtų rašt. — A. J. Kareiva,

1805 W. 46th st., Chicago, BL 
Kasierius — K. K. Strzyneckia,

4612 S. Ashland avė., Chicago, BL 
Užžiu reto jas org. K. K. StiayueckL 

4612 So. Ashland avė.. Chicago, HL 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 Mb* 

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių 

gauna laikraščio, kreipkitės pas 
Draugystės organo prižiūrėtojų, • 

tuojaus laikraštis bus siunčiama*. 
I Redakciją rašyt nereikia, nes be 
valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 
męs negalim.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Henderaonas 
2112 137th st, Ind. Harbor. Is 

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

Prot. Rašt. — Pranas Rudis, 

room 22, Palace Hotel,
Indiana Harbor, la*. 

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

Finansų rašt. — St Si 

2207 137th st„ Ind. Ind.
Maršalka — Motiejus 

3604 Deodar st, Ind. . Iad.
Susirinkimai ataibuna neddUoaia 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-tnų w 
ą, Antano Mikolacs 
1871h str, Indiana Ha*.
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KARIŠKOS TELEGRA

MOS.
(Nuo Žaibo agentūros).
Petrogradas.— Caras Mi

kė išgirdęs, kad vokiečiai 
užėmė Liepojų, Raseinius, 
Šiaulius ir baigia užimti vi
są Pabaltijos kraštą,tuojaus 
pasirangė po lova ir iš nuo
gąsčio gavo kinkų drebėji
mą. Rusų popai ir Lietuvos 
kunigai meldžiasi, kad Die
vas išgydytų carą nuo taip 
baisios ligos.

už rankovės, suriko:
— Ar tamsta nematai to 

prašaipos šaldro?
— Taip.

I — Tamsta, koks tai bai
sus šaldras. Vaikštinėju aš 
sau ramiai gatve, o jis priei
na prie manęs ir klausia 
kiek dabar laiko? Atsakau 
jam: ”Be dešimts minutų 
devynios.” O jis šeima at
sako: "Apie devintą valan
dą turi tamsta nueit pas 
barzdaskutį ir paliept, kad 
apkirptų plaukus!"

— Well — atsako policis- 
i tas išklausęs ilgaplaukio 
skundą —tai skubinkis tam
sta kuogreičiausia. nes jau 
dabar tik 7 minutės iki de
vynių.

I

Šiaulių pavietas.— Vokie-; 
čiai nugriovė iš kanuolių ri
šu apylinkės bažnyčių bok
štus; panelių švenčiausių 
stovylos riste ritosi nuo al
torių. Beto kareiviai atė
mė nuo kunigų gaspadines, 
sakydami, kad: "karė Die
vo rykštė, tad visus lygiai 
turi bausti.” Visa Lietuvos 
kunigija baisiai nusiminusi.

Kriaučiaus katekizmas.
Lietuvoj bekalėdodamas 

kunigas užvažiavo pas uki- 
■ ninką, pas kuri siuvo kriau- 
čius. Kunigas užsigeidė 
gauti nuo kriaučiaus rubli
nę bažnyčiai, o jeigu kriau- 
čius neduos rublinės, tai rei
kėsią atsakinėti katekizmą. 
Kriaučius pagailėjo rubli
nės ir turėjo atsakinėti ku
nigo klausiamus poterius ir 
katekizmą.

Kunigas:— Pakalbėk pen
kis bažnyčios prisakymus.

Kriaučius pakalbėjo.
Kunigas:— Dar pakalbėk 

septynis griekus didžiuo
sius.

Kriaučius:— 
tai pakalbėsiu.

Kunigas:— Duok man ru
bli, tai nereiks kalbėti, 

j Kriaučius (supykęs):— 
Aš verčiau tau pakalbėsiu 
griekus, bet rublio neduo
siu.

Kunigas:— Na. tai kalbėk 
greičiau, nelojęs.

Kriaučius kalba: .
1 Puikybė — kriaučiaus.
2 Godumas — kunigo.
3 Nečystata — ubago.
4 Užvydėjimas — gaspa- 

dinės.
5 Apsirijimas
6 Rūstybė - 

riaus.
7 Tingėjimas
Kunigas išklausęs 

čiaus katekizmą 
sveiki 
stė.

Apuokui.— Patalpinome
. pirmesnę žinutę.

Kaz. Brazevičiui, A. B. I 
Žilėnui, V. B. Jurbarkiškiui 

;| ir Olgirdui.— Ačiū. Patal- 
[ pinsime sekančiam nume- 
į rin: šin nebesuspėjome.

S. Pašulniečiui.— Nesvar
bu, jei koks ten metodistų 

1 sektos kunigužis ginčijosi 
su laisvamaniu apie religi
ją. kurios, matyt, jis pats 
nesupranta.

P. Rudokui.— Pranešimą 
pervėlai prisiuntėte; nebe
suspėjome patalpinti.

P. Andrėkui.— Negalėsi
me sunaudoti.

i
J. P. Vamevičiui.— Kun. 

Židanaričiaus "pamokslo” 
■dėti negalime. Musų skai- 
Itytojai turėtų rausti iš gė
dos tokius šlykštumus skai- 

l tvdami.

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka 
nuslinko, tai atsišaukite 
čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimą ir nuplikusius 
į labai trumpą laiką, 
taipgi išgvdau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst 
2 centu.

L. J. PAULAUSKAS
(Barzdaskutys) 

152’Millbury Street, Dept. 12, 

WORCESTER, MASS.

ar visai jau 
kuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampą už 

(26)

KELEIVIS

Darbininkai, Skaitykit 
VAIDYLV”

’Vaidylos” leidėjas 

matydamas darbi

ninkus mažai dir

bant, sumažino sa- 

1 co laikraščio *Vai- 

dylos” kainą. Kas 

prisius 25 e. gaus 

laikraštį "Vaidylą” 
n-r visus metus.

j ra didelio formato, su 

puikiais paveikslais; tikras darbinin- 
; kų laikraštis. Eina jau antri metai; 
nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa

gerinimo darbininkų būvio. Kurie ir 
mažai dirbate galite užsimokėti to- 

I kią maža prenumeratą. Siųsdami pi
nigus adresuokite taip: (20)

*VA1DYLA,”

i 
1334 S. 48th avė.. Cicero, 111.

Nesiųskit markėmis, bet įdėkite j 
j 25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs- ■ 
Į kitę. Ši kaina da pailginta, bet ne 
ant ilgai. Pasiskubinkite!

FARMOS! FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

vių farmaa. Jau veik visiems lietu

viams yra žinoma, kad Nason pavie

te, Fountain, Mich., yra . geriausi 
; kviečiams, dobilams ir bulvėms žemė: 

molis ir juodžemis. Fountain žemė 

viršija visas kitas žemes, kokios tik 
randasi lietuvių apygardoj. Aš turiu 
apėmęs išpardavimui 93 dirbamas ir 
išdirbtas farmas su troboms, dideliais 
sodnais. Yra 17,000 akrų nedirbamos 

žemės nuo $8.00 iki $20.00 už akrą. 

Fountain yra didžiausia centralinis 
lietuvių miestas. Jame randasi 18 

krautuvių, banka, 2 mokyklos, 3 ja
vų sądeliai. Visoki javai yra perka

mi; išdirbystės produktų ir materi- 

jalo. atvažiuokit pažiūrėti, o aš su 
automobiliu pavažinėsiu aprodyda
mas daug patogių farmų iš kurių ga

lėsit pasirinkt sau patinkamą vietelę. 
Perkant žemę už gelžkelio tikietą su
grąžinama. Žemlapiai (mapos) ir 
žemių aprašymai dykai. Rašyk tuo
jaus. (20-5)

J. A. ŽEMAITIS.

Fountain, Mich.

I

i

Duok rubli.

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi

sokios rųšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarą.

Piniiausia ir parankiausia
\ 'eta lietuviams.

304 Bioa'tay ir 259iD Šimts 
SO. BOSTON, MASS.

h

^^^^♦^leteieigeetete^eses^eseeseseoeseseseseset
j t p

H Akušerka

I
 Pabaigusi kursą IVotnans Medical 

College. Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą 

-ta motoms iždieą *ouiXptut3 aud 
, sokias rodąs ir pagelbą įvairiose 
; į moterų ligose.

yf. Stropienė 
H so.i i _Ksemraiaefc jomoioM'

6 Loring «tr, 

arti E ir 7 st.

BOSTON. MASS

i ■ 
i ■ 
i■

Berlynas.— Kaizeris Įsa- j 
kė kairiams nukalti geleži
nę grotą (klėtką), kurion 
bus uždarytas caras Mikė ir į 
vežiojamas Berlyno gatvė-Į 
mis, nes užėmus Petrogradą į 
kaizeris tikisi Mikę gyvą i 
sugauti, kadangi, Įgavęs | 
kinkų drebėjimo ligą, caras 
nebepajiegs pabėgti.

Paryžius.— Iš priežasties 
karės, taip pabrango valgo
mieji produktai, kad lietu
vių ambasadorius p. J. Ga
brys senai jau prašvilpė a- 
merikiečių sudėtas aukas ir 
jau 3-čia sąvaitė maitinasi 
vien silkių vuodegomis. 
Tautiečiai, kuogreičiausia 
siųskite jam aukų, nes visai 
lietuvių tautai gresia pavo
jus,  r-Jpt-V --5-

tarnaitės, 
gaspado-

berno.
kriau- 

nė "likit 
nepasakęs, išsikrau- 
Aglinciškės Vincas.

Patarlės.
savo pačiai perdaug

Visos Amerikos siųsti 
pinigai eina per Bosto-

Dangus.— Vokiečių ir 
francuzų orlaiviai susitikę 
debesyse taip smarkiai ėmė 
šaudyties, kad Ponas Dievas 
galutinai apkurto ir jau nė
ra mažiausios vilties, kad iš
klausytų katalikų maldas, 
prašančių karės sustabdy
mo.

I

Pragaras.— Velniai turi 
daug darbo rengdamies i 
priimti carų, karalių, kuni
gų, oficierių, jenerolų ir ki
tokių augštų ponų, surengu
sių karę dūšias, kurias ka
rei pasibaigus išmigs darbi
ninkai iš kūnų, o velniai pa
sigriebę atgabens jas Į pra
garą.

Pats 
netikėk —

Gerą draugą pagarboj tu
rėk.

Jei esi girtas — ant gat
vės nestovėk,

Jei esi piktas — peilio ne
turėk.

Jei esi netikęs — mergai
čių nesuvadžiok.

Kol neapsivesi, tai pačios 
negirk —

Be tikėto rankoj Į trūkį 
nesėsk.

Su kvailu baikų niekados 
nekrėsk,

Su klerikalu reikalo netu
rėk.

Jei esi tvirtas — niekad 
nesiimk,

Proletarui gerai prisižiū
rėk. Strauss.

na ir New Yorką.
Norėdamas siųsti pinigus pareika

lauk tuojaus nuo G. J. Bartašiaus 
agentūros aplikacijų adresuodamas 
šiaip G. J. Biartašius, 233 Broadway, 
So. Boston. Mass.

Pinigų kursas dabar visai 
taigi naudokitės šia proga, nes 
tuvoj dabar pinigų reikia.

Musų kainos pinigų siuntimo 
kančios:

Rub.
5

10
15
20
25
50
75

100
G. J. Bartašiaus agentūra jums iš

duos pačios kompanijos kvitas, ne- 
taip kaip kiti agentai išduoda savą 
kvitą, už ką tik jis vienas atsako, už
tat siųst pinigai yra geriau per 
musų agentūra.

G. J. BARTAšIUS,
233 Broadway, So. Baston, Mass. 

arba:
498 Washington St., New York City*

žemas.
Lie-

Dol.
2.70
5.15
7.45

10.00
12.45
25.00
37.45 
49.00

J. ANDRIUU8
Geriausia lie ; j 

tuvya

Fitopifiitii j
Traukiu pa- | ■ j 

veikslus gra- ’! 

šiai ir pigiai 

nežiūrint skir- į Į 

tumo oro. Ant■ i 

kiekvieno tu- i , 

žino paveikslą j !

Į ’ pndedam DOVANŲ vieną didelį/ i 

i Esant reikalui einam fotografuoti į : 

! namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
; 453 Bresdnsy, Se Boston. Mass.;
ą8»6*-*-a4O4G0C0C*4«tt>O>C0O4C4O4O»3IO4O4O4O4OK3>a»8*

Dr. B. 6. WERKIGK
USTUVUKAS D-RAS

Gydo visokias vyrą, moterų ir 

vaiką ligas; net ir chroniškas ligas

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietą ir nuo 6 iki 9 vakare.

Telefonas. (37)

259 Hannover st , Boston, Mm

M. Galinau Cc i

D-RIS ST. MORZEJEW$U
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 

dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 

Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

JOHN K U L BOK CAFE

Sveikas gyvas, brolau! Senai ma

tėmės, gal jau kur nors į kitą mie
stą persikėliai?
O ne, da vis 

čia pat gyve
nu, bet seniai 
tame krašte 
lankiaus 
nerandu
JONO

KULBOKO

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana ant 
kampo South 

1-mos .ir 

Wythe avė. 
Oaoar Jis ten įtaisė visokius paran- 

■ęumus ir gražius kambarius nakvy- 

ičms. Vasarą kambariai vėsus, o 
lemą šilti. Todėl visiems gaL pa

ari atsilankyti j

JONO KULBOKO CAFE

'31 Wythe ave^ Brooklyn. N. T. 
(21-5)

Skaityk ir temyk
Daugumas žmonių neužganėdinti 

savo buviu ir mąsto, kokiu budu pa
gerint jį. štai jūsų tikslui ir proga: 

| Nusipirk gerą gabalą derlingos že- 
■ mes ir pradėk gyvenimą ant ūkės, 
kuri užtikrins tavo ateitį; nereikės 

I bijoti bedarbės nei blogų laikų. Ne
pirk ūkės (farmos) nepasiteiravęs 

į pas mane, nes už patarimą neimu nei 
j vieno cento.

Aš esmi apvažinėjęs daugelį vals
tijų tuo tikslu, kad dažinojus prekes 
ir derlingumą žemės ir kalbėjausi su 
tūkstančiais farmerių apie naudą 
ūkių, per ką ir Jums galiu teisingai 
patarti. Norėdami pirkti ūkę nema
nykite, kad reikia didelių turtu, tu
rėdamas $100 gali lengvai tapti sa
vininku pusėtino šmoto žemės, nes 
kita dalį pati ūkė išmokės.

Nelauk ilgai, bet rašyk arba kreip
kis ypatiškai tuojaus, nes dabar yra 
geriausis laikas. (25)

J. A. URMANAS,

219 VVashington st., M’aukegan, III

Užlaiko geriausį
Elip. Vyną, Likieriua ir 

|| kitokius gardžius gėrimus 
(o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

Si. Bestu.

T. MATH LTS 
Geriausias Lietuvi* 

SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai u 

užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviška 

užeiga.
J. MATHUS

342 Broadvray, So. Boston, Mara

25.000 Ka!®įi®su
Užlaikau gramofonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas ka
štuoja tik 75c. Jeigu nori mano ka
talogo, tai prisiąsk už 3c. pačtinę 
štampą, o apturėsi dideli ir puikų 
katalogą, kuriame rasi visokių ge
riausių Armonikų, Skripkų, Triubų 
ir daugybė kitokių Muzikališkų In
strumentų, Istoriškų ir maldų knygą, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj.

Taipgi turim gražių popierų gro- 
matoms rašyti su puikiausiais an- 
skaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplink konvertais, tuzinas 25c., 
penki tuzinai už 1 dolerį. 
Reikalaukite visokio tavoro pas tik
rą lietuvį, o gausite teisingus tavo
ms.

W. S. VVaidelis
112 GRAND ST., BROOKLYN, N.Y.

Didelė Dovana

I

i taip ir moteris,S

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 

MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

knyga “Daktaras” gražiai pamokina, kaip vyrus,

362 2*d $t.,
I

Ant 21 
akmens { 
Gelžkelio laik
rodis šriubeliu ’ 
užsukamas, vy- I 
riško didumo, | 
ant 20 metų au-Į 
ksuotas su iš
rašytais dubel-' 
tavais viršais. j 
Labai teisingai I 
eina, skiriamas 

ypatingai važiuojantiems
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
akras laikas žinoti. Gvarantuotas' 
ant 20 metą. Ypatingas pasiūlysi
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant • 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir • 
oersiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
:u« užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dvkai su kiekvienu laikrodėliu.

(22) 
906 Afhenaeum Blg.. CHICAGO, 1LL.

EYCELSIOR WATCH CO.

I
CREST KENDŽIŲ

> ji niekad nepamirš jus, nes B 
a kendžių gardumas priverčia ją n 
|Į| jus mylėt. Reikalaukit visur ir H 
B visada Lovneys Crest Kendžių. 
SI Jeigu negali gaut kitur, tai pri-,* 
I ’ųsk mums dolerį, o gausi vie- Į 
| na svarą geriausių Amerikoj iš-IĮj 

[Į] dirbtų kendžių.
K. ŠIDLAUSKAS B

11 Generališkas agentas Bostonui
226 Broadway.

So. Boston. Mass. JI

Skubinkis kuogreičiausia...
Ilgaplaukis vyras, bevaik- 

štinėdamas gatve, susitinka; 
vaikiną, kuris užklausia jį J 
kiek dabar laiko.

— Be dešimts minutų de-; 
vynios — atsako užklausta- i 
sai.

— Taip, tai labai gerai —; 
atsako vaikinas. — Žinai, a-1 
pie devintą valandą turi 
tamsta nueit pas barzdasku
tį ir paliept, kad apkirptų 
plaukus.

Paskui, apsisukęs ant už
kulnio, vaikinas nubėgo sau. 
Ilgaplaukis vyras Įsižeidęs 
tokiu jauno balamuto šposu, 
pribėgo prie stovinčio ant 
kampo policisto ir ėmė jį 
Šaukti prikimusiu iš pykčio 
balsu.

— Kas atsitiko? klausia 
policistas.

Ilgaplaukis galop atsipei
kėjo ir tverdamas policistą.

FARMOS, Geriausios FARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su 

BUDINKAIS, SODNAIS IR UŽSĖTAIS JAVAIS.

Farmų turiu visokio didumo. Žemė molis su juodžemiu ir molis 
smėlžemiu maišyta.
DERLINGIAUSIA ŽEMĖ — PIRMO SORTO, VISOKIEMS JAVAMS, 

ŠIENAMS IR SODNAMS.

Turiu daugybę farmų ir neišdirbtų. Žemę parduodu labai pigiai— 
ant lengviausių išmokėjimų. Žemė atsakančiai gera. Didžiausia Ame
rikoj Lietuvių farmerių kolonija, kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 
lietuviams apielinkėje miesto Scottville, Mason County, Michigan, kuris 
yra turtingiausias farmerių miestas visame Michigano statė. Viduryj 
derlingiausių ir gražiausių lygių laukų žviriuoti keliai (plentai), upės 
ir ežerai, pilni žuvies.
SCOTTVILLE YRA 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 mane į Scottville, 
Mich., aš turiu geriausių žemių su moliu, juodžemiu ir maišytų žemių 
geriausio gatunko, kokių gali rasti Amerikoj apgyventame gražiausiame 
krašte. Nusipirkęs nuo manęs farmą pats ir tavo šeimyna džiaugsitės 
ir tapsi tuoj turtinau farmerių. Norintieii pirkti geru farmų. rašykite, 
tuoj gausite žemlapį (mapą) Lietuvių Kolonijos ir Farmų Katalagą.

Adresas: (26)

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

šita _, __ _____ ________r_______ .
kas būtinai reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir seniems, 
ženotiems ir neženotiems

Kiekvienas skyrius šitos knygos yra labai žingeidus. Ta knyga kiek
vienam naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti sveikas ir 
laimingai gyventi.

šita knyga “Daktaras” aprašo visokių ligų vardus, kaip jos praside
da. kaip apsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur greit 
ir teisingai galima išsigydyti.

Ta knyga labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir taip 
pat apie moteris telpa daug.

Šioj knygoj “Daktaras” dikčiai aprašo, atidengiant daug paslapčių 
apie geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip.............

Knyga “Daktaras”’ yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias 
kūno dalis, išaiškina paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir 

_ sergantiems. Tik perskaičius tą knygą patirsi, ko čia negalima parašyti.
Apart kitų skyrių sergantiems rodijame skaityti apie nervų, kraujo, 

inkstų, romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpan
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir kitas visokias ligas, 
sėklos nubėgimo ir tt.

Jei sergi, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas 
ar kreiptis prie gydytojo, reikia būtinai perskaityti knygą "Daktaras”. 
Daug žmonių išgijo nuo rodos “Daktaro”.

Ypatingai serganti, nusilpnėję, sukliurę, pasigadinę^ per jaunystės 
klaidas ir varginami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip 
užsisenėjusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.

Todėl, kad ta knyga dėl labo visuomenės išduota, tai kiekvienas 
apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10c stampomis prisiuntimui. Pasi
skubink išsirašyt, nes netrukus gali netekt!

Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

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

Pasarga: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso
kias ligas, vyrų ir moterų gydo. Kitiems rodąs davinėja.

Dr. VVilliam Yoder, Dr. Th. J. Russell, Medical Directors.

CMcigū. 111741 W. 47tt $trwt.

CM
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Pirk tiesiog II Fabriko - mosi Kiną pasidalinsim sa Jumis

Musą firma randasi ir Califomijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso

kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Siutus ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS

I

tfi.45 vlstems
DIDELIS UŽDARBIS, GREITAS PARDAVIMAS. ANT PASKIRTO 

LAIKO. PREKĖS NUMUŠTOS

vien supažindimui su musų naujausios mados ir geriausios rųšies Tavorų. 
DYKAI PERSITIKRINIMAS IR IŠBANDYMAS. Pinigai nereikalingi. 
Užmokėsit po persitikrinimo, kad daiktai tiek verti. Rašykit šiandien - 
priduodami savo vardą ir adresą, o mes pasiųsim Jums per ekspresą 
šitą moterišką arba vyrišką, gražiai įgraviruotą, auksinį geležinkelio sti
liaus, su gerais viduriais LAIKRODĖLI už $6.45 ir pre jo ktas dovanas 
DYKAI. Tai yra šia:

Vieną 5 šūviais nikeliuotą automatišką Revolverį, (pirmą sykį vartoja
me), Lenciūgėlį, Magišką lazdutę, Špilką, 4 pilno sudėjimo neįpiaunamos 
britvos, Žiedas, Fontaninė plunksna ir Peilis. Tie visi daiktai visur verti 
$25.00. Musų kaina — $6.45. PILNA GVARANCUA. 20 metų patyri
mo prekyboj ir tūkstančius paliudymų nuo pirkėjų, kurius per tą laiką 

užganėdinom. Čėdyk pinigus ir persitikrink pirmiaus musų tavomis, ne
gu pirksi kur nors kitur. Prisiųsk už 10c. štampų kaipo užtikrinimą. 
Tš Kanados reikalaujas pinigai išaukšto. Ištikimiausias prekybos namas 
Suv. Valstijose. (22)

nSHLEIGH & CO., (Dept 997) CHICAGO, ILL.

Užtikrinant, kad Jus sugėdysite 

pinigą ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 

Mes imam materiją iš gerąją fir

mą ir primieruojam rūbą pagal žmo- 

gą, todėl nesudarko žmogaus išvaiz

dos ir būna tvirtesni

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

Taipgi išvalom ir iiprosinant vi

sokias Vyrą ir Moterą drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Budreckis
ir 20 AMES ST, 
MONTELLO, MASS

222 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21013.
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Turini* ant elanLeAiA tams, o taipgi ir telegrafas; plėšia ir ima kas pakliūva: 
*®R»J« olll olvIIKdUlU geležinkeliai ir krasa pri- gyvulius, grudus, o kaip kur 
piclnitinin Įiadlliniinn gul1 tai ir žmones išsivaro su

Turkija — tai stebėtina 
šalis, o turkai — tai stebėti
na tauta.

Išėjus 11-tam šimtmetyje 
iš dabartinio rusų Turkesta
no, priėmus Mahometo tiky
bą ir likusi tos tikybos ne
šėja, šita tauta laipsniškai 
užkariavo šiaurės Persiją, 
Mažają Aziją, Syriją, Ara
biją ir Balkanų Pussalį, iš 
kurio paskui įsiveržė viduri- j 
nėn Vngrijon, lenkų Podo- 
liun ir nuėjo į rytus iki Azo
vo juros. Beto, turkai už
kariavo didesnę dalį šiaurės 
Afrikos.

Žemdirbyste turkai be
veik niekados neužsiimda- 
vo, bet vedė, taip sakant, dy
kaduonių gyvenimą kaipo 
kareiviai, valdininkai ir ku
nigai, todėl užkariautose ša- 
lįse jie negalėjo niekur ir 
prigyti, 
į Laikui bėgant turkų val
džia likos išmesta iš dabarti
nės pietų Rusijos, lenkų Po- 
doliaus, Persijos, Vengrijos. 
Dalmatijos — ir neliko po 
jų nė pėdsakų.

Išvaryta juos lygiai iš _ __________
Serbijos, Graikijos/ Kauka- nebus: ją pasidalys trįs val- 
zo, Rumunijos — ir tenai stvbės — Anglija, Rusija ir 
taipgi neliko po jų jokių Francuzija. Vokietija ir 
pėdsakų. Austrija pasipriešint tam

Ištremta juos iš Bosnijos negalės, nes jos vistiek su 
ir Hercegovinos, iš Bulgari- sąjungininkais kariauja, 
jos, Makedonijos, Kretos, j -- =
Cipro, Albanijos — ir be
veik nieko tenai po jų neli-

. | K. Baliunas, Peckville,
Anglų paimtam Egipte pa > gaVo laišką nuo savo 

pasiliko tik turkų dinastija, brolio iš karės lauko. Laiš- 
Paėmus italams Tripoliją ir Į kas incĮomus tuomi, kad pa- 
issikrauscius iš tenai turkų i rocjo> jOg susipratę kareiviai 
kareiviams ir valdininkams, mato Rusijos armijos tiro- 
sitam krašte taipgi nieko po nybę ir biaurisi tuomi. Sy- 
turkų neliko. . kiu parodo, jog ir šią karę

Europoje iki šiol turkai Rusjja negeriau veda, kaip 
valdė da Trakų ir Galipo 10 kad vedė karę su japOnija. 
pussalį su Konstantinopolio Laiško ištraukos skamba: 
miestu, kuris yra apgyven- ”Jau 5 sąvaitės, kaip vo- 
tas įvairiausių tautų. Tik- kįečiai Lietuvoje. Apleidę 
rujų turkų ir čia yra labai atvažiavome atgal

į Lietuvą. Pelenų dienoje 
pribuvome Baltstogėn, o 
pirmą gavėnios subatą at
važiavome į Gardiną. Ten 
išbuvę sąvaitę, mėginome 

įvyti prusus; iš pradžios se
kėsi neblogai — atėjom iki 
Seinų. Seinuose pernakvo- 

Į jom, o ant rytojaus ledva 
ištrukom iš 1
r atsidūrėme net netoli; 

Gardino.
Rusai plėšia gyventojus.
”Rusų žvalgai labai blo

gai elgiasi; nieko gero neda
ro, tiktai grajija kur sulin
dę į ’salkas’ ir apiplėšinėja 

su- Į ramius gyventojus, o neap- 
sižiuri, kada prusai užpuola 

s u musų kareiviją. Seinuose 
Į tik tada apsižiūrėjom, kad 
lant musų užpuolė, kai vo
kiečiai jau buvo mieste.

”Apie Varšavą rusams 
taipgi prastai sekasi, prusai 
varo mūsiškius į pypkės 
antvožą ir nežinia, kaip nu
siseks ir ši karė rusams.

Rusija praloš karę.
”Beveik galima spėti, kad 

ir šią karę Rusija praloš. 
Dabar pakolei vis giriasi, 
kad gerai einasi, bet tai tik 
monija akis žmonėms. Mu
sų valdonai tik skubinasi ki- 
šenius sau prisipildyti ir vi
si nuo didžiojo iki mažojo 
kaltina vien kareivius, kad 
tie negerai elgiasi, o patįs 
savo pasielgimų nemato. 
Jeigu ir toliau Rusijos ka- 
riumenė taip elgsis, tai tik
rai Rusija praloš ir jokio 
ielno iš šios karės neturės, o 
vien nuostolius. Beveik vi
sa Lenkija ir Suvalkų gu- 

užimta 
visa

zams. Paskutiniais laikais 
[vokiečiai buvo pradėję ties
ti tenai daugiau geležinke
lių, iš kurių Bagdado gele
žinkelis turėjo turėti visa- 
svietinę svarbą.

Taigi Turkija yra labai 
skanus pajus, kurį tik reikia 
supiaustyti ir pasidalyt. Ir 
Europos valstybės senai jau 
apie tai mano, bet nebuvo 
vis progos, nebuvo kaip pra
dėt. Viena valstybė pavy
dėjo kitai. Rusija sykį bu
vo jau priėjus prie Konstan
tinopolio, bet kitos valsty
bės užstojo jai kelią. Per 
Balkanų karę Bulgarija bu
vo užėmus didelį plotą Tur
kijos, bet kada priėjo prie 
taikos, didžiosios Europos 
valstybės neleido Bulgarijai 
pasiimti užkariautą Turki
jos plotą.

Bet dabar pasitaikė gera 
proga. Turkija, vokiečių 
pakurstyta, užpuolė ant 
Rusijos/ Rusijos sąjungi
ninkai — francuzai ir ang
lai — stojo už Rusiją ir da
bar Turkijos likimas atsidū
rė rusų, anglų ir francuzų 
rankose. Ir kaip išrodo, tai 
nuo šitos karės Turkijos jau ■

Laiškas iš kares lauko.

savim. O tai vis mūsiškių
1 • • v « v • • 'kareivių darbas, kurie pir
mi pamokino vokiečius, 
kaip užėmus svetimą šalį su 
ramiais gyventojais reikia 
elgties! Užėmus Prūsų 
Lietuvą musų kazokai kan
kino ramius gyventojus, tad 
dabar vokiečiai įsiveržę 
Lietuvon tuomi pačiu atmo
ka.”

L. T. R. “Viesulą” stato scenoje 44 If A /I I ę M 
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SUBATOS IR PANEDELIO VAKARAIS

------- L. T. NAMO SVETAINĖJE--------  
kampas Vine ir N. Main Sts, Montello, Mass.

Pradžia lygiai 7:45 vakare.
Visi, kas tik gyvas, pamatykit tą veikalą “VAGIS,” nes 

labai yra žingeidus.

IMatata Dm K Ziuba
IPamenterSt
Boston, Z m*. 

Visokiu ligas gy 
<Uu puekmingia- 
usial. Ateikit tie- 
•iok pu mane 1 
trepsi* į virių tik 
neikit Į aptieks: 
mano aurvi bei
tos arba telefoną 
duok oaiatesiu. 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir ė iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmom
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R. 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

Korespondencijos

maža.
Bet Azijoj ikišiol Turki

jai vis da priguli stiprus 
plotas žemės, atsiremiąs į 
Juodąją, Egėjos, Marmoros, 
Viduržemės, Raudonąją ir 
Arabijos juras ir Persijos 
užtaką.

Šitas plotas sudaro pui
kią geografišką čielvbę, la-l 
bai patogią ir svarbią vietą 
pirklybos ir strategijos at
žvilgiais.

Azijos Turkija apima 
694,000 keturkampių angli
škų mylių, t. y. tokį plotą, 
kaip Vokietija, Austro-Ven
grija, Francuzija, Šveicari-| 
ja, Belgija ir Olandija 
dėtos krūvon.

.Visas šitas plotas, tik s u I 
nedideliais išėmimais, susi-. 
deda iš derlingos žemės ir 
turi sveiką klimatą (orą). 
Ištikrujų yra tai pažadėtoji 
žemė: tenai auga visokie ja
vai, visokie vaisiai, bovelna, 
alyva, vynas ir kava; auga 
gražus arkliai, galvijai, a- 
vįs, o prie to Turkija dar la
bai turtinga kasyklomis.

Kurdistano vario kasyk
los skaitomos prie didžiau
sių ir turtingiausių vario 
kasyklų visam pasaulyj. 
J’uodos juros pakraščiuos© 
randasi didelės nuogulos ge
ležies. Taurus kalnuose 
randasi auksas, sidabras, 
antimonija, siera ir švinas. 
Syrijoj yra didelės nuogu
los druskos, o Palestinoj ir 
Mezapotamijoj žibalo šalti
niai, nemažesni kaip ant 
Kaukazo arba Suvienytose 
Valstijose. Bet visi gamtos 
turtai dėl netikusios turkų 
administracijos ir stokos ge
ležinkelių guli žemėj beveik 
nenaudojami.

Tečiaus, nežiūrint to vis
ko, Europos kapitalas nesu
laikomai skverbėsi Azijos 
Turkijon, nes matė tenai 
gerą dirvą savo bujojimui. 1 
Visa turkų jūrių pirklyba . 
priguli Anglį

MT. CARMEL, PA. 
Išdinamitavo lenkų klebo

niją.
Iš 6 į 7 gegužės nežinomi 

piktadariai padėjo dinami
to — dūlio, kaip jie čia va
dina, šmotą ant lenkų kle
bonijos prieangio durų klin- 
gės. Dinamitas sprogda
mas išdaužė klebonijos lan
gus, apdraskė gonkus ir 
smarkiai sukrėtė visą na
mą. Kunigas ir gaspadinė 
likosi sveiki,— dinamitas jų 
nedasiekė.

Sakoma, kad eksplioziją 
surengę lenkai parapijonai 
su tikslu atimti kunigui gy
vastį. Pasikėsinimo prie
žastį tūli tos pačios parapi
jos nariai aiškina šitaip: 
bažnyčią nesenai užbaigė
me stayti, skolos iki kaldo, 
nors pereitais metais kiek
vienas prigulįs prie parapi
jos sumokėjome po dešimti
nę, bet musų dvasiškis per 
tą laiką nė kiek jos nesuma
žino, ką mes patyrėme iš 
tikrų šaltinių.
Iš tų parapijonų žodžių ga

lima butų padaryti išvadą, 
kad nekitaip — lenkų tikin
tieji ir dievobaimingi žmo
nės pasikėsino atimti kuni
gui gyvastį už begalinį eik
vojimą parapijos turto. Bet 
tai juk yra žiaurus, peikti
nas ir nedoras kovos būdas. 
Žmonės galėtų išrinkti tam 
tikrą iš savo tarpo komite
tą, kuris kontroliuotų para
pijos bažnytinį turtą ir ves
tų tam tikras knygas, kuni
gai tuomet negalėtų jų turto 
išeikvoti ir nebūtų reikalo 
ant kunigų pykti ir kerš
tauti.

Vadinas,- ne vien lietuviai 
katalikai turi juodrankių ir va • 1 • • •

ugnis, o pragaras yra vidu
ryj žemės.

Tad katalikų kunigams 
dabar gręsia didelis pavo
jus, nes "pragaras” už kiek 
tūkstančių metų turės už
gęsti; velniai pristigę karš
tos smalos badu išstips, o 
be velnių juk musų kunigu- 
žiams nekas do biznis.

Gegužės 9 d. LSS. 81 kp. 
turėjo vakarą. Dainavo 
choras, kvartetas, deklama
vo, ir drg. P. Galskis sakė 
prakalbą ragindamas skai
tyti darbininkiškus laikraš
čius. J. J. Skurdelis.

nuo

BAYNE, WASH. 
Darbų nėra.

Gavau kelis laiškus 
draugų iš rytinių valstijų,
klausiant apie darbus ir 
pragyvenimą. Aš pranešu 
visiems sykiu. Musų kai
melis guli tarpe kalnų ir 
miškų. Nėjokių darbų nė
ra, kaip tik viena anglių ka
sykla ir ta pati menkai dir
ba, po 3 ir 4 dienas sąvaitėj. 
Uždarbis nevienodas: yra 
uždirbančių gerai ir yra su
visai menkai, todėl kad jo
kios organizacijos nėra.

P. Anskaitis.

MT. CARMEL, PA. 
”Kova” ir prabaščius.

Tūli ”Kovos” skaitytojai, 
ir sąjungiečiai, parsi-

vokiečiu naffUidinamitorių, jųyra visur, 
„S!kur tik viešpatauja tamsa,

bernija vokiečių 
(šiandien gi veik ir 
Lietuva. Red.).
Rusai išmokino plėšti 

mins gyventojus.
”Kada pirmą sykį vokie

čiai užėmė Suvalkų guberni
ją veik neplėšė ramių gy-

ra-

; išnaudojimas ir nuoskauda 
palaikoma Romos vergijos.

Triksas.

CHICAGO, ILL. 
Dvejos prakalbos.

Šiaur-vakarinėje miesto 
dalyj buvo surengtos prakal 
bos* (kada ir kas jas suren
gė? Red.). Kalbėjo drg. 
Dusevičius, kuris lankėsi 
Chicagoje su laikraščių rei
kalais. Pirmą syk kalbėjo 
apie karę, o antru atveju 
apie šiadieninę netikusią 
tvarką.Kliuvo gerai kunigu- 
žiams, kurie begėdiškai me
ta dėmes ant pirmeiviškų 
laikraščių, buk tie gimdą 

į juodrankius. Jisai nurodė, 
kad kunigai yra didžiau
siais juodrankiais, nes ačiū 
jų kreivam mokslui ir tam
sybėje minių užlaikymui 
šiandien skerdžiasi milijo
nai žmonių Europoje.

Klausimus publikai atsa
kė gerai; žmonių buvo pil
na svetainė.

Šiaur-vakarinėje miesto 
dalyje trečiu sykiu buvo su
rengtos prakalbos M. X. 
Mockui. Tema: ”kur yra 
pragaras?” Žmonių buvo 
pilna svetainė sausai prisi
kimšus.

Mockus sulyg katalikų 
Biblijos, vyskupo Juozapo 
Arnulpo Giedraičio lietuvių 
kalbon verstos, nurodė, kad 
pragaras esąs ties Jeruzoli- 
mu, Palestinoj, nes, pasiro
do, ištiesų taip Biblijoj skel
biama. Vadinas, Biblija 
skelbia, kad viduržeminė

0
traukė kelioliką egzemplio
rių gegužinio ”Kovos” nu
merio ir kaip bematant iš
pardavė. Laikraštis dau
gumai čion nematytas, be 
to da gana įvairus, patrau
kiantis, ėjo viena kopija net 
per kelias rankas. Žmonės 
nusipirkę užinteresuotai su 
atyda skaitė jį. Pamatęs 
kitas ir pas pardavinėtojus 
nebegaudamas pirko iš an
trų rankų, o tas pardavė vėl 
kitam, taip kad keliatas nu
merių daėjo net iki 25c.

Vietos klebonas išgirdęs 
apie tokio ”svečio” (jam la~ 
bai negeistino) atsilanky
mą, štai ką užgiedojo: "Ma
tyt ir čion atsirado parma- 
zonų. Socijalistai per juos 
savo mėšlą—raštus už dyką 
žmonėms bruka, kad tik už
nuodijus. Neimkit... Jeigu 
kur pasirodys — kiškite į 
pečių arba nusineškite... tik 
neskaitykite.” Matote koks 
pedagogas ir dagi autorius 
kelių straipsnių tilpusių 
"Drauge,” "Tikyboj ir Do
roj.” Jis kitus mokina do
ros ,bet pas jį patį nė už su
dilusį verdingį jos neras
tum. Tūlas parapijonas sa
vo moterei štai ką įsakė pra
nešti: Socijalistai todėl da
lina veltui savo raštus, kad 
jie nėra toki lupikai, kaip 
sveikas (suprask, prabaš
čius).

Suvažinėjo vaiką.
Balandžio 29 d. tūlos kom-

Traškinąs
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i jos kapitalis- ventojų, bet dabar įsiveržę ugnis, tai ir yra pragaro

Kaip bučiau laimingas, 
Kad mylėt galėčiau, 
Kaip skaisčiosios rožės 
Linksmai bežydėčiau.

Vien laimę sapnuočiau _ 
Mintims paslaptingoms, 
Pasauliui dainuočiau 
Dainas stebuklingas.

Žvaigždytę regėčiau 
dan šviečiančią, 
r meilės laimužę

Raminančią.
žem. Svyruoklis.

panijos agentas suvažinėjo 
automobilium ant Kulp- 
mont, Pa. vieno lenko 8 me
tų vaiką. Vaikas tuom lai
ku ėjo iš mokyklos ir nepa
stebėjo, kaip automobilius 
užbėgo. Kai kurie pamatę 
važiuojant automobilium 
nors visai ne tą, kuris vaiką 
suvažinėjo, su pagaliais no
rėjo užmušti. Tam pasitei
sinus ir pasisakius, kad jis 
matęs kas suvažinėjo, prie 
to dar esąs Mt. Carmel She- 
rifas, tad Įsėdę da keli vy-j 
rai, leidosi vyties. Netoli 
Mt. Carmel automobilistas 
tapo pagautas ir areštuo
tas. Teismas atsibuvo 8 d. 
gegužės. Sako taikinties 
norįs,— du šimtu dolerių 
duodąs. Triksas.

In “Keleivio” 
Skaitytojus.

0 AR TAVO BRITVA ATŠIPUS?
H ATSZiPUSIA BRITVA SKUSTIS DAUGIAU JAU NEREIKIA!
B Ištepus Diržą “KENKUT” Britvapustu, Išpustys 

Britvą ir Ištaisys gerus ašmenis.

i
; • Jeigu tavo Britva peša ir skaudžiai skuta, nesikankink ir nesipykink 

savę, bet parsitrauk “KENKUT BRITVAPUSTO.“ Sykį patepus ant 
Diržo “KENKUT,“ užteks ilgam laikui. Kaina 25c. baksas. Nepatiks, 
grąžinsime pinigus. (6l)
BERGEN MFG. CO. (Dep. K) MASPETH, N. J.

p,-------------------------------------------------------——_ -
| į r . - _
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Reikalaujame pardavėjų. Uždarbis atsakantis. Visi vyrai perka.

Keliaujantis Kriaučius 
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS: Oghao 
Taipgi parduodam tavorus jardais kitiems 
kostumieriškiems kriaučiams arba Jiaip’ypatoms, kurie 
pareikalauja. Visokį tavorą perkant pas mane galit 
šaut pigiau. Aš važinė j u po Mass. ir Conn. valstiją ir 
ant pareikalavimo pribuniį visur.

K. P. SIMKONIS,
7 Columbia st., Holyoke, Mass.

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
trasos taisyklių priversti ___
busim sulaikyt. Taipgi mel-Į " dais. Ir tu sesute ir brolau,
džiame ir savo draugus pa- jei NORI TURĖT PUIKŲ VEIDĄ, TAD NUSIPIRK 
kalbint užsirakti "Keleivi” ŠIT. BAKSĄ GĖRYBIŲ, KURIAS VARTODAMI I 
Skraštitak5rivdanriein^^ IGAUSIT SKAISTŲ, BALTAI-RAUDONĄ VEIDĄ! 
aiKrastĮ, Kuns pne Kiek- Cucumber Cream Naudin- dantis ir prašalina skausm© .. 25e.Vienos progos šventai gina Princess Borated Powder. Hbąra-darbininkų reikalus. CuiTdm’ kad.vasa?. ne!^ Sc.

Mainydami_ adresa tati-

JAU ATĖJO PAVASARIS,
Visa gamta apsidengė žalumais ir kvepenčiais žie-

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-j 
darni ko nors parašo -laišką, _____ ___________
bet neužlipina ir uždeda tik Pineapple Cream Soap. Padaro vei- 
už lc. markę. Persergime L ** labai baitų ir šviesų .... 25c.

* _ — * _ 9 I viori/'n lufiAlo Snon IViTcyirrin mm

visus, kad tokių laiškų 
niekados nesiųstų, nes Ame
rikoj ar laiškas užlipytas ar
ba neužlipytas, turi but pri
dėta markė už 2c., kitaip tą 
laišką numeta arba reik už 
jį primokėt adresatui

Su pagarba,
”Kel.” Administracija. Į P- O. Box 233,

žiną veidą ir padaro skaistų, bal- 
tai-raudoną

Medco Cuticle Soap. Nugydo nuo 
veido visokius išbėrimus..........25c.

Glycerine and Buttermilk Soap. Iš
gydo sutrukime rankų, lupų ar
ba veido .......................................10c.

Trinola Soap. Išima plemus iš dra
bužių ........................................ 10c.

Dentifrice Tooth Soap. Dėl dantų 
mazgojimo, padaro labai baltus

£jXir<ivv x ciiuiuv **••••••••••• 
Tar fos Shampooing. Padaro visus 

plaukus vienuodus ir švelnius 25c. 
Medco Shampoo Hair Tonic. Yru 

geriausi vaistai, plaukams ir išė
mimui iš galvos pleiskėm}. Jis 
sutvirtina plaukus ir pradeda 
augti ........................................... 50g.

Visi tie vaistai yra gvarantuojaari ir 
užregistruoti Washingtone su tikrais 
paliudymais, kad jie yra naudingi var
tojimui ir pagrąžina žmogaus išveis- 
d«. PERKANT APTIEKOJE, TIK
RA JŲ KAINA $3.35. Bet ai esu jam 
ilgus metus Agentu tqs dirbtuves is 
kas užsakys tiesiog pas mane, prisiu
siu už $1.50. su visu baksuku kaip 
parodo paveikslėlis.

Pinigus geriausiai siųst
Order” arba registruotam laiške, už
rašydami žemiau padėtų mano adre
sų

Jei tu nedirbi, ir norėtum but agem- 
tu, tad rašyk man prsiųsdamas už Se. 
štampų, aš duosiu patarimą, kaip 
likt agentu kur galima uždirbt aau 
$3.00 iki $10.00 j dienų.

J. STANIS,
Brockton, Mass.
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PERSKAITYK ir KITAM PASAKYK

“KOVA”
Savaitinis Darbininką Laikraštis, Leilžia Lietuvių Socijalistų Sujungs

Nuo 1-mos d. Gegužes iki 1-mos Birželio, C1 00 
“KOVOS” prenumerata metams, tik I ■

Pasiskubinkite dabar užsirašyt. ne- ta proga galėsit naudotis tik 
per vieną mėnesį. Nuo 1 dienos T irželio “Kovos” prenumerata 
vėl bus kaip ir pirmiau, $2.00 metams.

“KOVA” leidžia patys darbininkai, ji leidžiant tik delta kad supažindint 
darbininku u ją reikalais, tedel kiekvienas darbininku privalė nžrinžyti 
“Kevp,” nu ji yra geriausių je draugu

Laiškus siunčiant adresuokite taip:

r*1l

“KOVA”
29 No. 6-th street, Philadelphia, Pa.

t
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Panašiai jis ”rišo” ir ki
tus klausimus.Vietinės Žinios

Kun. Delionio prakalbos.
Šiomis dienomis So. Bos

tonan buvo atsilankęs kun. 
Delionis. Jis pasisamdė 
trim dienom svetainę ir per 
tris vakarus sakė tenai pra
kalbas.

Delionis vra Romos kata- v
likų kunigas, bet kiti kuni
gai su juo, kažin kodėl, ne
susideda, nerengia jam pra
kalbų ir negarsina jo, todėl 
jis ir pasisekimą ne kokį tu
rėjo — susirinkdavo tik a- 
pie 150 žmonių į vakarą.

Paskutinį vakarą kun. 
Delionis kalbėjo temoje: 
"Socijalizmas ir socijalis
tai.” Nors jis stengėsi būt 
teisingu ir bešališku, bet 
visgi jo kalba buvo pilna 
klaidų ir nepamatuotų už
metimų socijalistams. Jis 
ištisai tvirtino, kad socija
listus tarp lietuvių sutvėrė 
d-ras Šliupas su kun. Dem- 
skiu. Tas jau parodo, kiek 
kun. Delionis žino apie soci
jalistus. Jis kaltino socija
listus, kam jie platina lais- 
vamanybę. Jei socijalistai 
skelbtų tiktai gryną socija
lizmo mokslą, tai ir jis prie 
jų prisidėtų.

Apie socijalizmą jis pasa
kė, kad jį ”išrado” koks ten 
šventasis 700 metų atgal.

Bet kai-ką jis nusakė ne
blogai. Pavyzdžiui, apie B. 
Montvidą ir P. Kiaulėną 
jisai išreiškė šitokią mintį: 
”Musų kunigai rėkia, kad 
Kiaulėnas su B. Montvidu 
buvo socijalistai ir jie už
mušė kun. Žebrį. Ar tai pri
tinka kunigams taip dary
ti? Da valdžia tų žmonių 
neapkaltino kun. žebrio už
mušime, o jie jau vadina 
juos žmogžudžiais ir kalti
na užtai socijalistus. Kuom- 
gi čia socijalistai gali būt 
kalti? Jeigu Kiaulėnas ir 
butų prie socijalistų prigu
lėjęs, tai juk negalima kitų 
socijalistų už tai kaltint, 
kad jis nušovė policmaną. 
Jeigu už Kiaulėno darbus 
kaltinti visus socijalistus, 
tai už kun. Macocho ir kun. 
Šmidto darbus reikėtų ap
kaltint visus kunigus. Bet 
ištikrujų nė Kiaulėnas. nė 
Montvidas prie socijalistų 
neprigulėjo. Visų pirmiau
sia tiedu vyru buvo lietu
viais, lietuvių tautos vaikais 
taigi visą musų tautą reikė
tų apkaltint už jų darbus; 
paskui jie buvo katalikais, 
musų bažnyčios vaikais, tai
gi ir bažnyčią reikėtų ap
kaltint.”

Kun. Delionis nupeikė ir 
kunigų laikraščius. Girdi: 
”Tik paimkit jus tokį ‘Drau
gą’— juk tai dorai šeimynai • 
toks laikraštis sarmata į 
skaityt Kunigų leidžiamas 
laikraštis turėtų būt pavyz
džiu švarumo, mandagumo 
ir artimo meilės, o dabar te
nai patįs šmeižimai ir ne
tinkamų žmonių purvini- 
mai."

Prakalbai pasibaigus, ku
nigas Delionis apsiėmė riš
ti klausimus. Jo užklausta: 
"Jeigu jau lietuvių socijalis
tai platina laisvamany’oę, tai 
anglų socijalistai tikėjimo 
juk visai neliečia — kodėl 
tad anglų katalikų kunigai 
niekina socijalizmą?” Kun. 
Delionis ilgai šitą klausimą 
aiškino, bet neišaiškino.

Vienas jo užklausė: ”Ku- 
nigas kalbat apie vieną am
žiną Dievą, o tuo tarpu tas 
pats Dievas dešimtyje savo 
prisakymų liepia mums ne
mylėt svetimų dievų. Jeigu 
jisai yra vienas, tai apie ko
kius gi dievus tenai kalba
ma?” Kunigas šitą klausi
mą "išaiškino” taip: ”r~

živatkausko prakalba.
Vietinė TAI.D. kuopa pe

reitą nedėldienį buvo suren
gusi prakalbas. Kalbėjo S 
L. A. pirmininkas p. F. Ži- 
vatkauskas. 
nuosekli 
pasakojo, kaip kunigai 
priešingi pažangai, 
Lietuvos 
valdžiai numalšinti revoliu
ciją. Aiškino apie Francu- 
zijos revoliuciją ir priminė 
dabartinę karę ir kaip kuni- 
gužiai mulkina minias liep
dami melsties, kad Dievas 
sustabdytų karę.

Žmonių buvo pilna svetai
nė. Rinkta Lietuvos šelpi
mui aukų, bet kiek surinkta 
— nežinia. Antras kalbėjo 
S. Vitaitis, bet jam pradėjus 
kalbą publiką ėmė skirsty- 
ties. P. V—nis.

Kalba 
ir naudinga.

buvo 
Jis 
yra 

kaippažangai, 
kunigija padėjo

Dar apie žvingilo laidotu
ves.

W. Lynn, Mas.— Šv. Ka
zimiero Draugijos įstatuo
se. prie kurios prigulėjo a. 
a. Juozas žvingilas, yra pa
sakyta. kad mirus vienam 
narių, visi turi palydėt į ka
pines. Taigi, sulyg įstatų, 
reikėjo ir J. Ž. palydėt. Bet 
kada susirinko svetainėn vi
si draugijos nariai, kad ati
duot paskutinį mirusiam 
draugui patarnavimą, karš
tesni katalikai, pilni rudžio, 
sužinoję, kad laidos ne ant 
katalikiškų kapinių, pradė
jo prieš pirmininką kumštis 
smaginti. Taip ir matėsi, 
kad tie fanatizmo apkerėti 
vyrai trokšta laisvo kraujo. 
Kaip bematant jie kitą nu
mirėlį padarytų. Ir tik ačiū 
laisvajai didžiumai ir p. P. 
Lesburto iškalbumui, 
likos apstabdyti ir 
laimingai sutvarkyta, 
galėdami fanatikai 
bepadaryti, tai nors 
atkeršyjo, kad maršavo be 
”kukardų.” Butų visai ne- 
maršavę, bet doleris baus
mės buvo skyriamas.

Lipčius.

visi 
viskas

Ne- 
nieko 
tuom

W. Lynn. Mass.— Tūlas 
P. š. rašo ”KeL” No. 19 apie 
atsibuvusias Juozo Žvingilo 
laidotuves. Tenai jis sako, 
kad Šv. Kazimiero draugija, 
prie kurios jis prigulėjo, bū
tinai norėjo palaidot su baž
nytinėmis ceremonijomis. 
Tas netiesa. (Bet-gi viršu
tinė Lipčiaus žinutė liudija, 

j kad nariai-katalikai net su 
i kumštimis priešinosi prieš 
i laisvą laidojimą: taigi P. Š. 
‘ tik tame padarė klaidą, vie
toj pasakyt, kad nekurie 
nariai norėjo laidoti ”katali- 

I kiškai,” pasakė — Draugi- 
Įja. Red.).

Šv. Kazimiero Dr-ja yra' 
laisva. Jei narys norės gy
vas būdamas, kad ji palaido
tų su bažnytinėmis ceremo
nijomis, tai jis bus taip ir 
palaidotas, bet jei narys ar
ba jo giminės norės laisvai, 
tai jis bus laisvai palaidotas.

Mitingas buvo, kada J. 
Žvingilas numirė, bet jame 
nieko nebuvo kalbėta apie 
tai Šv.Kazimiero Dr-jos sek
retorius, S. Zaleskas.

■

"Pabaigtuvės."
Tokiu vardu, pereitos pėt_ 

nyčios vakare. Lietuvių Jau
nimo Ratelis. Labdarių sve
tainėje, vaidino dviveiksmę 
komediją.

Vakaro pelnas buvo sky- 
■ riamas Lietuvos šelpimui, 
j Vienok publikos buvo ma- 
; žai.
j Vaidinimas nusisekė ne- 
ikaip. Nekurie aktoriai ne
mokėdami rolių gadino riša 

mą "išaiškino” taip: "Tai įspūdį. Visą laiką stovėjo 
mat, yra dešimts Dievo pri-' prie pat sufleriaus nepasiju- 
sakymų ir du Kristaus pri- dindami iš vietos ir žiurėjo 
sakymai. Anie ilgesni, o ši- į suflerių, kaip katinas į la- 
tie trumpesni. Kristus sa- šinius, kol tas rolę pasako, 
ko: mylėk Dievą ir artimą Kartais pauzos buvo dide- 
savo. Tenai dešimts, o čia lės; riša tai darė nekokį įs- 
du, bet reiškia tąpaij," pudį.

Beveik gerai sulošta ro
lės Kalinauckiutės, Dalšic- 
kio, Frasmienės ir Klaros. 
Dažnai vakarų rengėjai nu
siskundžia, kad publika at
šalusi nuo vaidinimų, bet 
kaip gali publika neatšalti 
nuo scenos, jeigu vietoj 
įspūdžių išsineša iš tokio 

, teatro blogą ūpą ir suerzin- 
I tus nervus.

Pabaigoje veikalo turėjo 
būti dainos ir šokiai, Bet 
veikalą sulošė be dainų, vien 
tik ”Noriu miego” sušokta.

M.

i

Mirties bausmė.
Gegužės 11 naktį valsti

jos kalėjime likos nužudy
tas elektriškoj kėdėj italas 
Biagio Falzone. Jis buvo 
vienas iš tų trijų žmogžu
džių. kurie nelabai
Wakefielde užmušė auksi
nių daiktų pardavinėtoją, 
žydą Albertsoną. Falzone 
buvo karštas katalikas ir 
prieš mirtį atliko išpažintį.

senai

Maistas vėl pabrango.
Paskutinėmis dienomis 

maistas Bostone vėl pabran
go. ypač mėsa:

NAUDOKITĖS F»R0GA!
Kaikuriems namų savininkams dabartiniu karės lai

ku pritruko pinigų, todėl prispirti yra parduoti savo 
savastį už daug pigiau, negu ji yra verta. Čia paduoda
me tik kelius iš tų, kuriuos mes turim ant pardavimo: 
So. BOSTONE, ant 4th st. 5 fami-įgalima pirkti. Gryno pelno per me-j 

lįjų namas, vertės $4,000.00, parsi- ■ tus lieka apie $900.00. 
duoda už $3,500.00; $500 įnešant ga
lima tą namą nupirkt.

CHARLSTOVVN. ant Medford str., 
muro namas 3-jų familijų, vertės 
$3.000.00, parsiduoda už $2,000.00. 
Nupirkt galima įmokant $400.

DOKCHESTER, ant Walnut avė., 
6 familijų naujas namas, su naujau-1 
siais įtisymais, elektriką, gasas, šil-; 
tas ir šaltas vanduo, su šildomais i 
įtaisais iš skiepo kiekvienai šeimynai, 
skiepas cementuotas, neša randos 
per metus $1,700. Vertės $16,000,! 
parsiduoda už $14,000. {nešant $1,000.

TODĖL. JEIGU NORITE PIRKT N AMUS, LOTĄ 
ARBA FARMĄ, KRIEPKITĖS PAS MUS. O RASIT 
TEISINGĄ IR UŽTIKRINTĄ PATARNAVIMĄ.

PERKANTIEMS PER MUS NAMUS ARBA FAR- 
MAS, VISUS RAŠTUS PERžIURIM IR PADAROM 
DYKAI. TAIPGI APDRAUDŽIAME NUO UGNIES 
VISOKJ NEJUDINAMĄ TURTĄ IR RAKANDUS.

28BROADVVAY, S. BOSTON. M a SS-

Rump steakas . .... 38c
Porterhouse steakas 32c
Sirloin steakas . 28—30c
Pork chops ........ 22c
Aviena .............. 22—25c
Vištiena ............ 25c
Kiauliena.......... .... 16c

32c
36c
10c

Kiaušinių tuzinas 27 
Sviestas....................
Agurkai ................ 7
Sakoma, kad permažai 

privežė, užtai viskas pa
brango. Kokia begėdystė! 
Kaip tik ko trūksta, tuojaus 
kapitalistai pakelia kainą ir 
aplupa žmones, 
lizmo to niekados 
nes visriena. ar daiktų 
mažiau ar daugiau, jų pa
darymas ir atvežimas kaš
tavo tiek pat.

EXTRA!
PARSIDUODA KARMA.

45 akrai žemės, apie 25 akrus dir- 
t banios, likusi užleista giria, dideli 
puikus medžiai apie $500.00 vertės. 
Namas 2 šeimynom. Kiekvienai šeK 
mynai po 4 kambarius. Randos ne
ša $7.00 mėnesiui. Yra puiki višti- 

,nyčia dėl 500 vištų. Taipgi parsiduo
da vežimai, geri plūgai, akėčios ir 
kitokį ūkiški padargai. Beto yra 
Įvairus patogumai: 2 šuliniai: sodas 
su 49 obelėmis ir kitais vaismedžiais. 
Vynvuogių (grapsų) daržas: 7 kel
mai bičių. 3 minutės ėjimo iki ge
ležinkelio stočiai. Vienu kraštu far- 
mos teka upė. Čia pat stovi popie
riaus dirbtuvė, tik apie dvi minutos 
ėjimo, kame dirba lietuvių ir lenkų. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
imasi didesnio biznio. Prekė $2,800; 
$1.000 įnešti, kas nori gali ir visus 
iš syk užmokėti. (22)

V. PLATUSIS,
Box 72. Cembellest.. Norfoik. Mass.

Geležinkelio stotis farmos:
Highland Lake.

LIETUVIŠKA MUZIKOS

K O N S E R VAT O RIJ A
Prie socija- 

nebutų. 
yra

l 
r

Bemaž neprigėrė 14 
žmonių.

Pereitoj nedėlioj būrelis 
jaunimo išplaukė ”Eagle” 
laivu ant jūrių pasivažinėt. 
Netoli Bretvsterio salos lai
vas užėjo ant slastų vėžiams 
gaudyti ir pramušė savo 
dugne skylę. Bematant į 
laivą priėjo vandens ir jis 
pradėjo skęsti su 14 žmonių. 
Tik per didelį vargą kapito
nas spėjo prisiirti prie ’ 

butų ■ 
risi i

Mokslas Muzikos prasidėjo
Mokintis gali kiekvienas
Bus mokinama: dainavimo, teori

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

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

Adresas:
BROAD'vV A Y.

Ruoni No. 1,
Direktorius M. Petrauskas.

po pusę valan- 
įmokčt iškalno

395 SO. BOSTON.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

— —
Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 

eilės. Knyga didelė su gražiais pa

veikslais, popiera ir spauda graži, 

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

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 

EVERETT. 24 familijų namas ir naudingas papasakojimas iš dar- 

krautuvė sykiu, vertės $32,000, par- bminkų gyvenimo ............................................ 15c

siduoda už $27,000, įnešant $2,500 ga-1 4_ _.X1_ t->_• t. >
tų komedija, pajuokenti amerikie

čių lietuvių vestuves. Juokinga ir 

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

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 

Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 

knyga kiekvienam............................................ 15c

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 

Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį suradimą 
reikėtų to knyg* perskaityti .. 10c

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

Ta pati apdaryta ..

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

i 
! 
Į

i
i I

Įima pirkti. Randos neša per metus Amerikoniškos Vestuvės. _ Dviejų ak- 

$4.000. *” -----— --------- —““
RONBl’RY, 10 familijų mūrinis 

namas, vertės $15,000, parsiduoda už 
$11,000. Įnešant $2,000 galima pir
kti. Randos neša per metus $1,600.

ALSTON. namas 27 familijų, ver
tės $150,000 parsiduoda už $130,000. 
įnešant $5,000 galima pirkti. Ran
dos neša $14,000; pelno per metus 
liika apie $4,000.

I

J. VALEIKA

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

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

I

D. L. K. Vytauto Beno

MUZIKOS MOKYKLA
Mokina ar.t visokių 

Panedėliais, Seredomis 
mis nuo 6 vai vakare, 
simokvti muzikos ir 
beno atsilankykit šiuo
339 BROADKAY,

instrumentų, 
ir Pėtnyčio- 

Norintieji pa- 
prigulėt prie 
adresu (19)
SO. BOSTON. 

Beno Komitetas.

M. ANDRIUšIUTe

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

spėjo prisiirti 
kranto. Jei nelaimė 
atsitikus kiek toliau, 
butų žuvę.

Paskutinį ir įdomiausi 
koncertą rengia LŠS. 60 kp. 
birželio 6 d. salėje 376 
Broadway.

Pereit o j nedėlioj Camb- 
ridge’uje buvo Vl-to LSS. 
rajono 17-ta konferencija. 
Tarp kitko nutarta surengti 
Mass. valstijoj eilę prakal
bų ir pakviesti drgą Grigai
ti arba Gugi iš Chicagos.

Ateinančioj nedėlioj bus 
LSS. 60-tos kuopos mitin
gas. Pradžia 10:30 vai. ry
to. Nuo 1 birželio SS. pri
sideda jau prie anglų Socia- 
list Party, todėl daug kas 
reikia apkalbėt, teiksis su
sirinkt visi nariai.

LSS. 162-ros kp. susirin
kimas bus po No. 112 Salėm 
st., 10:30 vai. ryto, ateinan
čioj nedėlioj.

SKUBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Labdarių Draugijos bus 

pėtnyčioj, 21 d. gegužės. Lietuvių 
Labdarių salėje, 8 vai. vakare. Šis 
susirinkimas yra šaukiamas Board 
of direktorių, kaipo nepaprastas ir 
skubus, nes yra daugybė svarbių rei
kalų. kaip ve: užbaigimas reikalų su 
kontraktoriais ir t.t. Meldžiame vi
sų narių susirinkti.

Sekr. S. Mockus.

Pranešam Lietuviams
.Jeigu kas norit gražių rainkotų, tai 

ateikit ir užsiordeliuokit pas lietuvį. 
Mes padarom gerai ir stipriai ant vi
sokios mieros ir ant visokios mados 
dėl vyrų, moterų ir vaikų.

SO. BOSTON RAINCOAT CO. 
344 Broadwav,

(20)

So. Boston, Mass.

i

D-RAS F. MATULAITIS
Sugrįžo Bostonan.

šiomis dienomis Bosto
nan sugrįžo gerai žinomas 
dr-as F. Matulaitis, kuris I 
praktikavo New York Post 
Graduate Hospitalyj 6 mė
nesius.

Sugrįžęs Bostonan d-ras 
Matulaitis atidarė ofisą po 
No. 419 Boylston st., netoli 
didžiojo miesto knygyno, 
gražiausioj ir švariausioj 
Bostono vietoj ir ten priimi
nės ligonius nuo 10—12 rv- 
t? ir nuo 7 iki 9 vakarais, i 
šventadieniais nuo 10 ryte

Į iki 4 po pietų.
D-ras Matulaitis be kitų 

i ligų dabar yra ir akių ligų 
i specialistas. Ekzaminuoja l 
akis ir pritaiko akinius.

Materijalistiškasis istorijos 

mas. Jei nori žinoti, ka* i 

saulije įvairius nuotikius, tai P*** 

, skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 
I ir labai aiškus išvedimai..............................M

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra U- 

rinėjimas, kur buvo pirmutinė faa*> 

nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa

mokinanti. Parašyta Z. Alekso*, 

kuris daug darbo pašventė tirinėji- 

mams lietuvių praeities .........................21*

Amžinos dainos. Yra tai goriausi* 

Jovaro dainų rinkinys. Ant grąžto* 

popieros ir graži soauda ....................II*

Anarchizmas. Pagal Proudono mok* 

slo parašė d-ras Elzbacher, T*rti 

Briedžiu Karaliukas ................................... II*

Kaip senovės žmones persistatydavo 

sau žemę. Labai žingeidus senovės 

filozofų daleidimai apie musų že

mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10*

Legaiški žmogžudžiai. Trijų akty 

tragedija, paimta iš revoliucijos 

laikų ........................................................................................ 10*

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny

ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų.

Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10*

i Džian Baubos Spyriai ir kitos fone*. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 

Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu-
i atpilk tą knygą ..........................  25c

* Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba

• įSr tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai
• c j turėtų perskaityti šito knygutę.- lOe 

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali-
stais. Knygelėj atspauzdmta visas 

tardinėjimas kaip vienos taip ir ki

tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 

katalikui kaip ir socijalistui. Su pa

veikslais..........................................  25a

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

<aip tapti Suvienytų Valstijų pilie- 
•iu. Aiškiai išguldyti pUietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietvstėt 
->«Dieras .......................................... 15/

. Lengvas būdas išmokt angliškai Si 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su

prantamai, kad kiekvienas gali iš

mokt greitai kalbėt angliškai, ku

ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 

kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 

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

gramatika .................................... 25*

I
davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa

derinta 6-ta laida juokingų daine

lių, pašiepiančių davatkas ir kitu* 

orietarus .................................v 10e

Reikalaudami knygų krsipkitėa 

šitokiu adresu:
•'KELEIVIS”

28 BROADWAY. S. BOSTON, MASS

I

MOTERIŠKU KUBU SIUVĖJA 
Siuva Visokius Kubus pagal 
naujausias madas. Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer

gina ir moteris, kuri nori turėt gra
žų vasarinį _aprėdalą, lai atsilanko 
pas mane. Bus pilnai užganėdinta. 

Siuvu ir vyriškus drabužius.
A Naujas adresas:^' 

kampas Broadway, ant 2-rų lubų.
324 E Str., So. Boston, Mass.

Niežtanti išbėrimai,
•

kaipo tai: niežai, šašai, dedervinės, 
tupu užsinuodijimas. “salt rheum”, 
kie pučkeliai ir vasariniai išbėrimai 
tų būti tepti su

Severa’s

pars- 
viso- 
turė-

Skin Ointment
(Severos Odine Mosčia). kurios rami
nanti Įtekmė apmalšina skaudų jausmą 
ir gydo viršminėtus nesmagumus. Ne- 
kuriuose atsitikimuose SEVERA S ME- 
DICATED SKIN SOAP (Severos Gy
dantis Odinis Muilas), sutrumpina išgi
jimo laiką, nes užlaiko odą švariame 
padėjime, kas ir paskubina išgijimą.

Persitikrinimui perskaityk ši laišką:

Severo* Odinė Roetie 80centą
Severos Gydantis Odinis Kulias 28centus

Išbėrimai išayln
“šiuomi pranešu, kad 

Severos Odinė Mostis 
yra puikus vaistas nuo 
Žvairių odinių išbėri
mų. Aš kalbu iš paty
rimo. Mano vaikas, me
tus atgal, kentėjo nuo 
odos išbėrimo ir nors 
gydytojams mokėjau di
delius pinigus, bet nie
kas negelbėjo. Užtėmy- 
jęs laikraštyje pagarsi
nimą Severos Odinės 
Mosties, pasiryžau pa
mėginti. Pasekmės bu
vo geros ir aš tapau 
užganėdintas, nes su
vartojus tris plėčkūtes, 
išbėrimai išnyko.”

Albert Skrabalak, 
141 AValnut St., 
Binghamton, N. Y.

Kiekvienas, kuris ken
čia nuo užkietėjimo, 
turėtų vartoti SEVE
RĄ S TAB-LAZ. Ta
tai yra puikus cukri
nis liuosuotojus vai
kams ir suaugusiems. 
Kašt. 10 ir 15 centus.

Pirkdami gyduoles, 
reikalaukite vien S#»ve- 
ros ir neimkit** jokių 
užvaduotojų. Jei nega
lėtumėt gauti Severos 
gyduolių savo apie’in- 
kėjA, tai rašykite pas

I

W- F. Severą Co., chv Rapid*, im.

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

DŽIAN BAMBOS SPYRIAI

IT I 17 I T) I T dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
V n l\ A fi A I vakarų, jeigu tenai nėra
* Džian Bambos?

LEIDES IR VYRAI-KYP KVAIT!

i
Daugiau juokų, negu saliune alaus

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

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

ršię ir įdėti į grc-mata. Adresuokite taip:'

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

I 
ų 
3
S
*

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.
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