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«.«. Metas XII.

Anglija sulaiko savo kariškus užsakymus; tikisi greito kares užsibaigimo.
Kovos delei Verduno tvirtovės be pertraukos tęsiasi. Francuzai tvirtai laikosi. Vokiečiai atmušami, stato naujas savo 

spėkas. Rusai Persijoje nesulaikomi eina Mesopotamijon; prie Dvinsko, Galicijoj ir Bessarabiioj taipgi pradeda smarkiau veikti. 
Brazilija užgriebė 44 vokiečių laivų. Italija, kad privertus Vokietiją apskelbt karę, taipgi konfiskuoja jos laivus. Amerikos 

kariumenė gaudo Meksikos “banditą” Vilią. Sukylimas Irlandijoj.

Tikisi kares
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Anglija sulaiko savo užsa
kymus.

Amerikos kompanija Gal- 
vestone, Texas valstijoje ga
vo iš Londono telegramą, 
kad Anglija panaikina visus 
su ta kompanija padarytus 
kontraktus reikale pristaty
mo Anglijai Amerikoje pa
gamintų kariškų prekių. 
Anglija tą kontraktų panai
kinimą pamatuoja tuo, kad 
Europos karė greit užsi
baigianti ir tolesnis jos už
sakymų išpildymas nereika
lingas.

Kitos telegramos vienok 
leidžia abejoti, kad Vokieti
ja sutiksianti mest ginklą 
Verduno nepaėmus.

Tas vokiečių nepasiseki
mas prie Verduno, rodos, tik 
ir duoda sąjungininkams 
progą dabar garbingai pri
imti vokiečių siūlomas tai
kymosi išlygas. Sąjunginin
kų pozicija dabar, regis, yra 
tvirčiausia, kokia tik 
laike tos visos karės 
Balkanuose vokiečiai 
mažai ką gali veikti; 
baltijos krašte jų spėkos ir
gi nedidelės; Turkijoje ru
sai taipgi progresuoja. Toks 
dalykų stovis sąjunginin
kams labai patogus, ypač

kada 
buvo; 
dabar 
Prie-

ORO LAIVYNAS BOM
BARDAVO BELGIJĄ.
London. —Oro laivynas 

susidedantis iš 65 orlaivių 
kovo 20 dieną bombardavo 
Belgijos pakraštj Zeebrug- 
ge, kur yra didžiausia vo
kiečių submarinų stotis. 
Orlaiviai buvo anglų, belgų 
ir francuzų. Kiek nuosto
lių pridarė telegrama nemi
ni, bet kad nuostoliai turi 
būti, nėra abejonės, kadan
gi kiekvienas tų orlaivių iš
sigabeno po 200 svarų 
sprogstančios medegos ir vi
sas tasias bombas numetė 
žemėn. Visi orlaiviai sugrį
žo nesugadinti.

RUSAI SUMUŠĖ AUS
TRUS.

Per šešis mėftesius austrų 
armija gynė tūlas pozicijas 
ant Dniestro krantų, netoli 
Zaleszcziki, urnai rusai už
puolė ant jų turėdami aštuo- 
nissyk skaitlingesnę armi
ją už austrus, ir privertė 
prsikelt per upę, ir ten pali
kus savo transportus bėgti 
Czemovicų link. Rusai už
ėmė jų poziciją ir nusivijo 
bėgančiuosius.

VON TIRPITZ ATSISA
KIUS.

Londone žinia apie pasi
traukimą nuo Vokietijos ka-

kad Vokietija paskelbė, jog rėš ministerio vietos admi- 
Belgijos nemano prijungti • rolo von Tirpitzo padarė 
prie savo valstybės, tai są-' smagų įspūdi. Sakoma, kad 
jungininkams ir atima tą su pasitraukimu von Tir- 
tikslą, kuriuo jie teisindavo' pitzo prisiškas militarizmas 
savo kariavimą. j liekasi nuveiktas ir dėlto da-

Iš aplaikytos Galvestono bar galima jau tikėties grei- 
kompanijos telegramos nors tos taikos. Tečiaus Berlyno 
ir daromi spėjimai, kad Eu- pranešimai sako, kad karė3 
ropoję laukiama greito ka-; * * * * ------ ’
rėš užsibaigimo, tečiaus vis 
da permenki prirodymai, 
kad tikėti, jog ta visą pasau
li privarginusi karė taip 
greit ir užsibaigs, kaip spė
jama.

S,000,000 szovinių.
Užpuolimuos ant Verduno 

vokiečiai turėjo sutraukę 
tūkstančius kanuolių nuo vi
sų frontų, ir suvirš 5 milijo
nus kulkų paleista. Tik di
džiosios kanuolės buvo var
tojamos. Kelios mylios že
mės aplink Verduną nėra 
nė vienos ketvirtainės pė
dos, kuri nebutu kulkų iš
draskyta. Visa ta apielinkė 
yra dabar panaši į didelę 
metalo kasyklą, kur vokie
čiai sumetė suvirš dešimtį 
milijonų svarų plieno ir va
rio. Atvežimui tiek metalo 
reikėjo nemažiau 50,000 ta- 
vorinių vagonų.

RUSŲ-RUMUNIJOS 
SUTARTIS.

Tarp Rusijos ir Rumuni
jos likos padaryta sutartis, 
pagal kurią rumunai galės 
Įsivežti ginklus ir amunici
ją iš Rusijos ir per Rusiją. 
Taipgi eina gandas, kad ru
sų valdžia sutiko atiduot 
Rumunijai rumuniškąją 
Bessarabijos dalį. Diplo
matiškose sferose tas pri
imta už ženklą, kad Rumu
nija neužilgo stos talkinin
kų pusėje.

ministeris von Tirpitz pasi
traukė dėlei ligos, o ne dėl 
valdžios politikos atmainy- 
mo.

Amerikos kardinolas Gib- 
bons paskelbia, kad gavęs iš 
Europos laiškų, iš kurių ai
škiai patiriama, jog Vokie
tija paskelbsianti pasauliui 
karės galą tik Verduną pa- 
ėmus.

Vilios "banditų hordos” aplaiko ginklus.
Užpuolus Vilios karininkams Amerikos miestą Columbus, N. M., dabar Amerikos 

spauda beveik tik ir prikimšta ilgiausiais aprašymais apie tą baisųjį "banditą” ir 
jo "gaujas,” kuriuos Amerikos kariumenė gaudo Meksikoje, kad išnaikinus. Toji 
spauda vienok nieko nesakė, kad Amerikos kapitalistai tasias "gaujas” apginklavo 
geriau negu Su v. Valst. kariumenę. Paveikslas parodo, kaip Vilią (stovintis vidu
je prie krūvos karabinų) priima iš Amerikos prisiųstą ginklų transportą. Vilios 
partija išmokėjusi Amerikai už ginklus $10,000,000. Vilios armija susideda iš 15,000 
žmonių, kurių keliatą typų paveikslas parodo.

RUSAI GREIT SUEIS SU 
ANGLAIS MESA- 

POTAMIJOJ.
Petrogradas.— Rusų ar

mija Persijoje daro kasdien 
didelius žingsnius pirmyn 
taip, kad laukiama, jog Kut- 
el-Amara, kur anglų kariu
menė nuo kelių mėnesių va
dovaujama generolo Town- 
shend’o .kariauja su turkais, 
susieis krūvon ir bendromis 
spėkomis užatakuosią Bag
dadą.

Turkų kariumenė, kuri li
kosi pasiųsta iš Bagdado ir 
Mosul’o per Suleimanieh ir 
Sena, kad apsupus rusus 
Kermaushah apielinkėj an
glų kariumenės iš pietų, ru
sų gi iš šiaurių pusės atako
mis likosi priversta atsisa
kyt nuo savo plano. Rusams 
perėjus Kermaushah rajone 
kalnus, kurie yra rubežiumi 
tarp Persijos ir Turkijos, 
susivienijimas anglų su ru- 
ais liks kaip ir įvykusiu.

Triukšmas Vokietijos 
Parlamente.

Amsterdaman iš Berlyno 
pranešta, kad pereitą ke
tvergą Vokietijos Reich
stage, kada socialistų atsto
vas Dr. Kari Liebknechtas 
pradėjo savo kalbą, kaip ka
rė demoralizuoja šalį ir 
žmonės, tautininkų ir kleri
kalų atstovai pakėlė didelį 
triukšmą. Liebknechtas te
čiaus nepaisant triukšmų 
tęsė savo kalbą, apreikšda
mas, kad mokyklos pavers
tos įrankiais sustiprinimui 
militarizmo ir kapitalizmo 
viešpatavimo. "Jus darote 
taip, kaip kad norėtumėt 
mest šalin švietimą, ir tik iš- 
pildote kapitalizmo reikala
vimą ; daugiau kareivių,” 

įkalbėjo tasai drąsus laisvės 
karžygis.— "Istorijos mo
kinimas sistematiškai pa
verčiamas į mokinimą poli
tiškų užmačių ir neapykan
tos link Anglijos." Lieb- 
knechtui tečiaus neleista už
baigt kalbą. Pirmininkas, 

į kad nuraminus triukšmus, 
pradėjo be pertraukos 
skambint varpeliu. Kada 
aprimo, kalbėtojui nutilus, 
pirmininkas užklausė, kas 
nori leisti Liebknechtui to- 
lesniai kalbėti. Visi socia
listų atstovai atsistojo, bet 
tautininkai pradėjo šaukt: 
"Šalin jį, šalin!" Ir Lieb
knechtas turėjo pasitraukt 
nuo katedros.

Kodėl tautininkai nekalti
na vokiečių tautininkų už 
karę?

FRANCUZIJA UŽIMA 
KAMERUN.

Francuzai visai apėmė vo
kiečių koloniją vakarinėj 
Afrikoj, Kamerun. Kame- 
run yra didumo kaip pusė 
Vokietijos. Valdiškas vie
tas kol-kas užims francuzų 
armijos oficieriai, o finan
sišką tvarka vesti pasiųsti 
ekspertai iš Paryžiaus.

RUSAI PRADEDA OFEN-j VOKIEČIAI IMS GYVE- 
SYVĄ. : NANČIUS TENAI SVE-

Petrogradas paskelbė, kad! TIMTAUČIUS.
šiaurinėje dalyj rytų fronto: Londone gauta žinių, kad
taipgi Galicijoje rusų kariu- Vokietijos miestams įsaky-į Taipgi visi oficieriai žemes- 
menė pradėjo eiti pirmyn., tas jau surašyti visus sve- nės rangos kaip kapitonas 
Rusų žinios skelbia, kad ru-Į timtaučius gyventojus, ku- atšaukti iš Bulgarijos į Vo- 
sai laimėjo atakas tarpe rie yra išgyvenę jau po 5 kietiją. 
ažerų Narocz ir Dresviaty,: metus. - -- -• —1 --
kur paėmė vokiečių apkasus karium;
ir keliatą kaimu tame rajo- 

Fikosi atmuštos su 'dideliais ne: «aliciioje rusai paėmė 
vokiečiams nuostoliais. Kaip Puse^ Michalee kaimo 
telegrama skelbia tai buvo 
vienas iš atkakliausių vokie
čių antpuolių. Vokiečiai 
pirma savęs paleido degan
čius gazus, bet vokiečių pės
tininkų ataka susidūrė su 
tokia šūvių kruša, kad pri
versti buvo susilaikyti.

Vaux Demloup fortų prie
šakyje baisus mūšiai vis tę-

* * A* • 1 •

FRANCUZAI TVIRTAI 
LAIKOSI.

London.— Kovo 20 d. pa
skelbta, kad vokiečių atakos 
šiaur-vakaruose Verduno, 
atkreiptos link Melancourto

w
nok karės laukan jų nesiūs. 
Jie užftns atsarginių vietą 
namie. Tokių svetimtaučių 

austrų apkasus. Smarkus i Vokietijoj esą apie 30,000. 
■mušiai eina tarp austrų ir' ----------

ir Palei ITALIJA IR VOKIETIJA.
Nors Italija kariauja su

jurp^krav™se,jos
r AKKAsclL ŪSE. j Italijos ir Vokietijos dar ne-

Keturi angliški ir trįs vo- i apskelbta. Dabar Italijos 
: kiški kariški laivai susitiko i valdžia žada suimti ir prisi-

rusų Bessarabijoj 
Dniestro upę.

ATŠAUKĖ VOKIEČIUS.
Visi vokiečių kareiviai 

nuo Salonikų atšaukti ir pa
siųsti Į muši prie Verduno.

nes rangos kaip kapitonas

' ' ' " . Matomai ant pa- 
VisLjie busią imami sėkmių mūšio pas Verduną 

tamystėn, vie- vokiečiai deda didelę vilti, 
ir todėl tos pastangos sulau
žyt francuzų linijas ir paim
ti tvirtovę.

šakyje baisus mūšiai vis tę-!prie Zeebruge. Abidvi pusės
sia^i. Žinios skelbia, kad praneša, kad jų "šūviai pa-___ __ ________ _ „ ____
vokiečiai liovėsi bombarda-; taikė į priešo laivus,” bet budu priversti Vokietiją ap- 
vę Verduno tvirtovę iš dide- laivai abiejų pusių, mato- skelbti karę, kaip jį už pa
lių kanuolių dėlei stokos a- mai, tik biskį sugadinti. An- našų pasielgimą apskelbė 
municijos. glų keturi jurieviai sužeisti. Portugalijai.

savinti visus vokiečių laivus 
Italijos uostuose, ir tokiu

glų keturi jurieviai sužeisti. Portugalijai.

TURKAI NEMYLI VO
KIEČIŲ. J

Tūlas švedas inžinierius 
sugrįžęs iš Konstantinopo
lio į Stockholmą pasakoja, 
iog turkų santikiai su vokie
čiais Turkijoj yra labai 
įtempti. Turkai labai ne
myli viešpataujančių vokie
čių, kurie gaspadoriauja ten 
kaip kokie pergalėtojai. 
Konstantinopoly] pasitaiko 
tankus gyventojų užpuoli
mai ant vokiškų kareivių. 1

IRLANDIJOJ REVOLIU- i 
CIJA.

Kruvinas susirėmimas iš
kilo Irlandijos miestely Tul- 
lamore tarp Sinn Fein drau
gystės narių (kurių siekis y- 
ra neprigulminga nuo Ang
lijos Irlandija) ir vietinės 
policijos. Keliatas užmušta 
ir sužeista. Susirėmimas 
kilo dėlei priverstino į ka
riumenę ėmimo jaunų irlan- 
diečių. Nacijonalistai-irlan- 
diečiai labai neapkenčia an
glų, todėl ir šioj karėj už
jaučia vokiečiams. Bijoma, 
kad sukilimas neprasiplatin
tų po visą šalį.

RUSŲ PASISEKIMAI.
Bevėlinis telegrafas iš

Rymo praneša, jog rusų ar
mijos apsupo šiuos turkų 
miestus: Trebizond, Mosul, 
Bagdad, Kalputh ir Diar- 
kebr, ir jog neužilgo jie tū

VOKIEČIAI PASTATĖ 
NAUJĄ ARMIJĄ.

Londonan praneša, kad 
vokiečiams pagalbon atėjo 
nauja armija ir jie rengiasi 
naujan užpuoliman. Sako, 
kad tik mažesni susirėmimai 
būna, kad neleidus francu- 
zams pradėti atakuoti vo
kiečių sutvarkomas naujas 
spėkos eiles. Masyvišką ata
ką vokiečiai rengia ir tikisi 
Verduną paimsią.

VOKIETIJOJ SKURDAS.
I nelaisvę paimti vokiečių 

kareiviai yra visai nepana
šus į tuos, kokie buvo metai 
tam atgal: nuplyšę, papras
tai maži vyrai, liguisti, ne- 
davalgę. Paimiteji džiau
giasi, kad pagaliaus jiems 
pasisekė iš "pragaro” pa
sprukti. Prastas maistas, 
kurį jie gauna Francuzijoj, 
kaipo belaisviai, vienok esą 
daug geresnis už tą, kurį jie 
gaudavę vokiečių armijoj.

rėš pereit j rusųJei MOTERIS UŽIMA
BUS.

Visame Londone 
turkų armijos Persijoj, Me-’yra 363,000 moterų, 
sopotamijoj ir Armėnijoj įdirba prie Įvairių

tas tiesa, tad Turkija butų 
perkirsta pusiau, ir pusė

DAR-

dabar 
kurios 
amatų, 

butų atkirsta nuo Konstan-jJos užima vietas į karę išė- 
tinopolio. jusiu vyrų.
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Peržvalga.
AMERIKOS LIETUVIŲ 
"POLITIŠKOJI” DEMO

KRATŲ "PARTIJA.”
"Ateitis” paskelbė A.L.T. 

S. Bostono konferencijos 
protokolą, kame tarp kitų 
paskelbtos deklaracijos 
punktų svarbiausiais yra 
bene šie:

"Būdami Amerikos gyven
tojais mes turime dalyvauti 
šalies politikoje, idant galė
tume patįs prisidėti prie pa
gerinimo savo būvio ir apgin
ti savo reikalus kaipo žmonės 
su atskira kalba ir kultūra, ir 
kad tuo budu pastoti noudin- 
gais patįs sau ir šiai šaliai. 
Dėlto darbuosimės toje link
mėje. idant musų atkeliau
jantis broliai tuojaus pastotų 
Amerikos piliečiais, taipgi 
kad patsai lietuvių imigraci
jos tvarkymas pereitų į lie
tuvių visuomenės rankas.
Jeigu butų tas užreiški- 

mas teisingai pildomas, tai 
konkretinę Amerikos lietu
vių gyvenimui reikšmę tu
rėtų gal tatai, kad toji ”po- 
litiškoji” partija "darbuosis 
toj linkmėj, idant musų at- 
keliaujantįs broliai tuojaus 
pastotų Amerikos piliečiais, 
taipgi kad patsai lietuvių 
imigracijos tvarkymas pe
reitų į lietuvių visuomenės 
rankas.'’ Kitose linkmėse 
toji organizacija į Amerikos 
politišką gyvenimų galėtų 
daryti intakų, jeigu steng
tųsi ardyti ir trukdyti so- 
cialistišką judėjimų lietuvių 
tarpe ir remtų Amerikos 
Demokratų partiją. Toji be
vardė partija tečiaus palie
ka paslaptyje tatai, kokių 
politikos pakraipų ji rem
sianti. Iš jos deklaracijos 
tolesniai matosi, kad ji pri
ima ir darbininkišku klausi
mu sau obalsius:

"Ilgiausios darbo dienos 
nustatymas, prisilaikant 8 
vai. dienos normos, ir mini- 
mum užmokesnis, kuris turi 
būti toks, kad žmogus galėtų 
žmoniškai pragyventi.

"Streikų ir ”pikietavimų 
laisvė.

"Visuomenės lėšoms ap. 
draudimas nuo ligų, senatvės, 
sužeidimų, bedarbės.

"Vaiku ir moterų sveikatos 
apsaugojimas.”
Bet kaip jinai tatai reali

zuos, tai vėl neatmezgamas 
mazgas. Ar ji veiksianti 
sykiu su Gom persu Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jose, ar per savo atstovus 
šalies įstataymdavystės įs
taigose, ar gal visi tie jos 
"idealai,” tai tik abstraktai, 
nieko bendra su realiu gy
venimu neturintis, vien tik 
skraistelė pridengimui to 
tautininkų plikumo, kurio 
jie patįs 
ir jieško 
dangos.

Matos.
gi netiki, kad ta jų "parti
ja" galės gyvuoti, neturėda
ma kų atstovauti, nes pasa
ko:

"Mes neesame priešingi nei 
vienai organizacijos formai. 
Bet jeijąru ALT. Sandara plė- 
totųsi ir pavirstų draugijų 
organizacijų federacija, tai 
mes išreiškiame pageidavimą, 
idant butu palengvintas Įsto
jimas (sumažinta mokesnis į 
centro iždą ir kt.) savysto- 
vėms draugijoms, kliubams ir 
kt. ir kad ALT. Sandara, ne
sikišdama i Įstojančiu orga
nizacijų vidurinę tvarką nei 
ju politikinę spalvą, tik rū
pintųsi bendraisiais lietuvių 
kultūros reikalais ir pažangos 
plėtojimu.”
Visai kitas klausimas vir

sta, kada kalbama, jog to
kia tautininkų organizacija 
busianti vienvtoja i federa
ciją įvairių lietuviškų drau- 
gijų ir užsiimsianti rūpini
musi bendrais lietuviu kul
tūros reikalais ir pažangos 
plėtojimu. Šiuo žvilgsniu 
gal ir rastų sau dirvą, bet 
nei Amerikos mokyklų, nei 
Amerikos valsčių, nei įsta- 
tvmdavvstėj, nei visuome
nės ištaigose, nei paraniiose 
jinai savo žadamų reformų

ir net intakos į tas refor- Bethlehem Steel Co.-- f 
mas, (neremdama socialisti- žies kasyklas Cot^uim 
škos darbo žmonių partijos) Morganas — C__ 
nepadarys. Kad jinai ne- vario kasyklas 
mano remti socialistiškos' Braden Copper Co. laiko sa- 
darbininkų partijos, matosi vo kontrolėj vario kasyklas 
ir iš to. kad jos deklaracijo- Rancogu’oj. Guggenheimerų 
je vengiama pasakyti, kokią firma valdo kuone visą Chi- 
politišku partijų ta "parti-,lėj pramoniją. Beto, piet. 
ja” remsianti. Amerikos Amerikoje randasi visa eilė 
demokratų partija minėtų amerikoniškų kapitalistų 
reformų nedaro, o Roose- 
velto "progresistų" partija, 
lygiai kaip musų tautinin
kų, neturėdama tikrų pa
matų ir sutverta vien pri
dengimui to nuogumo, ku
ris Amerikos republiko- 
nams akis perdaug kaitino, 
— atgyveno savo diėnas.
Gal musų tautininkai pa
lauks kol Amerikos politi
kieriai mulkinimui darbi
ninkų ir palaikymui kapita
lizmo" viešpatavimo sutvers 
vėl kokio ragočiaus partijų.

gele- 
s Uoouimbo’j. 

Morganas — Cero de Pasco 
Peru’oj.

PASIEKS SAVO TIKSLĄ. ĮSAKYMAS tot jį "Naujienose,” bet jei- to baisaus žingsnio, kurį ji- 
gu jos žinojo kaip ištikrujų nai padarius tečiaus nesi- 
tas buvo (o žinot joms buvo gaili, nežiūrint, kokia baus- 
labai lengva), tai kamgi tasjmė jų už tai lauktų, 
užsispyrimas užmest "Ke
leiviui” tokius "prasižengi
mus,” ko jis nepadarė.

Drg. Gugis sutvėrė juokų, 
tai mes turėjom pilnų teisę 
iš to pasijuokt, nežiūrint ar 
tatai padarė artimas musų 
draugas, ar priešas. Todėl 
tame reikale daugiau ginčy
tis su "Naujienų" redakcija 
nematome reikalo. Jeigu 
jau "Naujienų” redakcija 
būtinai nori iš to padaryt 
rimtų reikalų ir primest 
"Keleiviui" tokius kompli
mentus, kaip 60 num. "Nau
jienų,” tad visu pirmu tegul 
pati "Naujienų” redakcija 
ir pasako kaip ištiesų buvo 
su drg. Gugio tomis vestu
vėmis. Jeigu to "Naujie
nos” neatsakys, vis vien mes 
žiūrėsime į tai kaipo į drg. 
Gugio nenuoseklumų, už ku
rį "Naujienų" redakcija ne
turėjo jokio reikalo sakyt 
"Keleiviui” tokių ilgų pamo
kslų. G—is.

Liet I. W. W. unijos or
gane ”D. B.” J. Laukis 
džiaugiasi, kad galų-gale 
"pramoniečiai” pasiekė savo 
tikslą. ”D. B.” bendrovės 
surengton vakarienėn atsi
lankė Baltimorėjo žinomas 
katalikų šulas, verteivis ir 
dirbtuvės "bosas” p. J. Čes- 
na, kuris net bendrovės Še
rą už $10.00 nupirko. Ir to
lesniai, girdi:

"Kitas verteivis p. P. La
zauskas taipgi pripažino pra- 
moniečių organizacijos reika
lingumą darbininkams, o kiti 
du, taipgi verteiviai, drgas 
Laukaitis ir drgas Kreivėnas, 
nurodė, kad duona ir sviestas 
yra svarbiausiu gyvenimo 
klausimu ir darbininkai gali 
jų gauti sau užtenkamoj ap 
štyj tik per tokią organizaci
ją, kokia yra Pas. Pramon. 
Darbininkai.”
Taigi J. Laukis, didelio 

džiaugsmo apimtas, aiškina, 
kad pramoniečių jau nesi-

“NAUJIENOMS.”
Ir delei to beprotiško baž

nyčios įstatymo apie kunigų 
celibatų, kiek jau žmonių tu
rėjo žūti! S.

ADATOS PRISKALDĖ 
VEŽIMĄ.

Pastaruoju laiku "Nau
jienos" labai užpyko ant 
"Keleivio” už tai, kad "Ke
leivis” išdrįso pasijuokt iš 
drg. Gugio šliubo. Tų tei
singų pajuokų "Naujienų" 
redakcija paėmė už rimtų, 
įsikalbėjo sau nebūtų daly
kų, buk "Keleivis” padarė 
net su "išrokavimu” ir da
bar 60 numeryje "Naujie
nų" šalę kit-ko štai kų rašo:

"Nesmagu imti į rankų 
plunksnų tų ginčų tęsi
mui, kurie kilo tarp bos- 
toniškio socialistų laikra
ščio. nes jie turi labai ma
žai bendro su visuomenės 
klausimais ir todėl nekiek 
tegali prisidėti prie darbi
ninkiškos minios apšvieti
mo ir jos klesinės sąmo
nės pagilinimo.

"Bet 'Keleivis’ tos pole
mikos nori ir savo atako
mis verčia mus prie jos. 
Jisai teiksis tad prisiimti 
ir atsakomybę už tai, jei
gu musų ginčai su juo pa
blogins tulus santikius so
cialistų tarpe.’
Pati "Naujienų" redakci

ja pripažįsta, kad tas "Nau
jienų” pamokslas "Kelei
viui,” nieko bendro neturi 
prie darbininkiškos minios 
apšvietimo, tečiaus "Naujie
nų” redakcija to nori ir da- 
pasiulo "Keleiviui," kad "jis 
("Keleivis”) prisiimtų ir 
atsakomybę už tai, jeigu- 
musų (reiškia "Naujienų") 
ginčai su juo ("Keleiviu”) 
pablogintų tulus santikius 
socialistų tarpe.” Gana aiš
kiai pasakyta, bet jeigu 
"Naujienų" redakcija pano
rės pabloginti santikius so
cialistų tarpe, kas-gi galės 
joms tai užginti. Juk tas 
pats ir dabar "Keleivis7' 
kalbėjo apie vienų ypatų, o 
"Naujienų" redakcijai pasi- 
norėjo prikergt ir visų 
"Naujienų” reikalų, padaryt 
iš to didelį ermydelį— ir da
ro. Jos maišo netik pačias 
"Naujienas," bet net ir pa
grūmoja: žiūrėkit, jeigu jus 
nenutilsit, tai atsakysit.

Bet kam čia tas maišymas 
ko nebuvo, "Keleivis" pajuo
kė drg. Gugi, kad tas atlošė 
juokinga komediją. Vyras, 
kuris netikėjo į prietarus, 
buvo jiems priešingas ir vie
šai tuos prietarus kritikuo
davo, pats prieš tuos prieta
rus nusilenkė—suklupo. Tad 
kokiu budu galėjo čia "Ke
leivis" suardyt bent kokius 
draugiškumo ryšius tuomi 
pasijuokimu? Bet "Naujie
nų” redakcija ir, net po tam. 
kada "Keleivis” ir ta teisin
gų pajuokų atšaukė, mėgina 
padaryt iš to rimtų dalykų 
ir pasakoja net štai kų:

” 'Keleivis’ padarė Gu- 
giui užtai, kad Guigs bu
vo prie 'Naujienų,' ir kad 
tuom pačiu smugiu pa
kenkus pačioms 'Naujie
noms’ ."
Argi nekeistas toks "Nau

jienų” išvadžiojimas? Pa
darė kokių nesųmonę viena 
ypata, kuri buvo prisišliejus 
prie "Naujienų,’ o už tai tu
rėtų atsakyt keliatas arba 
keliolika ypatų, kurios su 
tuom nieko bendro neturėjo. 
Vis-viena, nors taip ir mano 
"Naujienų" redakcija, bet 
tas visai nesutinka nė su jo
kiomis teisėmis ir joks pro
tas taip manyt neleidžia.

Bet čia jau visai kas kita. 
"Naujienos" panorėjo ginti 
drg. Gugį, nors jokios liogi- 
kos visame tame gynime ir 
pačios "Naujienos’’ nemato, 
tečiaus tatai daro ir dėlto 
natį faktų bando iškreipti. 
Jeigu "Naujienų" redakcija

Iš
I f

Kuomet vokiečiai artiaosi 
prie Vilniaus.i kapitalistų 

pramonės įstaigų, kuriosna 
įdėta kapitalo virš 50 mili
jonų dolerių, ir kurios neša 
pelno virš 500 milijonų. 
Tuo pačiu tarpu Brazilijoj, 
Chilėj, Paraguay’uj, Colum- 
bijoj, Nikaraguoj ir ant St. 
Thomas salos vokiečiai iš
dirbo sau stiprių intakų. 
Džiausioje piet Amerikos 
respublikoj Argentinoj visa 
armija suorganizuota sulyg 
vokiečių sistemos ir vokie
čiai oficieriai vadovauja. 
Kad tų vokiečių intakų iš
mušus lauk iš piet. Ameri
kos Suv. Valst. kapitalo in
teresais vien I 
valdžia ir jieško priekabių 
prie Vokietijos, kaltindama 
už tarptautinių taisyklių 
peržengimus, kuomet Ang
lijai už tokius pat prasižen
gimus nieko nesakoma. Mat 
reikia visuomenėje išdirbit 
stipri neapykanta vokie
čiams, kad galima butų pra
dėt karę su Vokietija už A- 
merikos kapitalistų intere-' 
sus pietinėje Amerikoje.

(Sulig ”Ruskoje Slovo” ko
respondento oficieriaus P.)

Piliečių mobilizacija.
Rusai belaukdami vokie

čių pradėjo iškraustinėti 
Vilnių dar liepos mėnesyje. 
Užsibaigė gi prieš vokie
čiams įžengiant į miestų. 
Ant galo išvažiavo iš Vil
niaus gubernatorius ir poli
cija. Nuo to laiko visų val
džių prisiėmė ant savęs mie
sto galva Venclavskis.

Kaip tik magistratas pri
siėmė tvarkų vesti, tuojaus 
pradėjo veikti dar pirmiau 
sudaryta milicija. Milicijos 
viršininku išrinkta vietos vi
suomenės veikėjas, namų sa
vininkas Zavadskis, Venc- 
lavskio artimas pagelbinin- 
kas. Milicijonieriais pasto
jo labiausia likusieji jaunes
ni vyrai, daugiausia žydai, 
bet nemaž buvo ir pagyve
nusių vyrų. Išviso milicijo- 
nierių susidarė 800. Jie pa
siskirstė į aštuonias dalis 
kiekviena pasiėmė tvarkyti 
po vienų policijos apskritį. 
Ant kožno apskričio milici
jos viršininkais pastatyta iš- 
rnkti tam vyrai, kurie ėmė 
pildyti priedermes pristavų, 
okolodočnų ir t.t. Kiekvie
nam buvo duota koki nors 
valdžia teisėtai miesto tvar
kų prižiūrėti.

Miesto magistratas įdavė 
milicijonieriams tam tikrus 
urėdo ženklelius ir suteikė 
ginklus. Tuo pačiu laiku 
miesto valdyba išleido atsi
šaukimus į žmones, kvie
čiant tuos užsilaikyti ramiai 
ir nesipriešinti milicijonie- 
rių reikalavimams.

Milicijonieriai veikė iš
mintingai ir tvirtai dabojo 
tvarkos. Jie stovėjo mieste 
ant sargybos, darbavosi po
licijos raštinėse, išrašinėjo 
ir teikė įvairius paliudiji
mus, dabojo kad nebūtų rū
bą vo j ima ir plėšiama gyve
nimai pabėgusių iš miesto 
žmonių. Milicija sugavo ke
lius plėšikus, kurie mėgino 
išrubavoti paliktus savinin
kų gyvenimus ant George- 
vskio prospekto ir Užupyj. 
Plėšikai smarkiai nubausta.

SVEIKA NUOMONĖ.
Bereikalingai socialistų 

spaudoj kilusi diskusija de
lei atvykstančių iš Lietuvos 
Amerikon aukų nukentėju
siems rinkti pp. Bulotų ir 
Žemaitės mus idėjinių prie
šų spaudai patiekė gerų pro
gų, kad apskelbus socialis
tus šelpimo badaujančių ir 
šąlančių lietuvių priešais. 
Į tokius nepamatuotus ir 
tiesiog šmeižiančius užmeti
mus "Naujienos" atsako:

"Jeigu socialistai gana 
prielankiai sutiko net p. St. 
Šimkų, už tai, kad jis savo 
misijos pradžioje kiek išga
lėdamas stengėsi nepasiduoti 
klerikalų komandai, tai kiek
gi kartų jiems turi būt malo
niau pasveikint tuodu nenuo
lankiu klerikalizmo priešu ir 
tikru progreso darbininku!

Dabartiniai amerikiečių 
svečiai, tiesa, nėra musų par, 
tijos nariai, bet jie atvažiavo 
čionai ne partijų reikalais ir 
ne partijų įgalioti. Jie rinks 
aukas nukentėjusių nuo karės 
naudai ir painformuos mus 
apie dalykų stori Lietuvoje ir 
Rusijoje, po kurią dabar yra 
išblaškyti tūkstančiai musų 
giminių ir pažįstamų. Tas 
darbas galės rasti pas socia
listus tiktai karščiausi pri
tarimą ir nuoširdžiausią pa
dėką.”

Nuomonė sveika ir verta 
karšto pritarimo. "Naujie
noms” reikėjo taip ir atsa- 

| kyti į "Kovos" labai nevietoj 
i išreikštą nuomonę, o be abe
jonės nei tų diskusijų nebū
čių buvę, nei tų musų idėji
nių priešų visuomenę klaidi
nančių socialistams užmeti
mų gal nebūtų reikėję at- 

[ mušinėti.
Mums linksma, kad priei

name prie vienodos nuomo
nės šiuo klausimu ir gal už
baigsim tas visai bereika
lingas diskusijas.

I

pradeda gėdyties, 
kokios-nors prie-

kad jie patįs taip-

i

f

PRIEŽASTIS AMERIKOS 
KAREI SU VOKIE

ČIAIS.
Pripasakojama daug įvai

rių priežasčių, dėl kurių buk 
tai gręsia Amerikos su Vo
kietija karės pavojus. Te
čiaus tikra priežastis rūpes
tingai slepiama. Socialistų 
laikraštis "The New York 
Call" svarbiausių tų prieža
sčių paduoda štai kų:

"Amerikos imperialistai ir 
militaristai taip ilgai šaukė 
”prisirengiman,” prie "gyni
mosi,” kad galų-gale visuome
nės atyda likosi nukreipta ša
lin nuo fakto, jog Amerikos 
kapitalas stengiasi dabar už
griebti Pietinės Amerikos 
rinkas, kurias ikišiol išnau
doja vokiečių pramonininkai. 
Kaip tik Amerikos kapitalas 
pradėjo šeimininkauti Pieti
nėje Amerikoj, šiaurinės A- 
merikos imperialistams atsi
rado reikalas ginkluoties, 
kad apgynus savųjų kapitali
stu koncesijas pietinėje Ame
rikoje.”
Kaip žinoma šiaurinės A- 

merikos kapitalistai yra už
griebę stambiausias pramo
nes piet. Amerikoj. Armou- 
ras valdo Argentinos gyvu
lių skerdyklas. Du Pont 
Co. korporacija užgriebus 
Chilėj salietros šaltinius, maldavimus.

besirūpinanti baido ne katalikybės šulai,
• * . • 1 * • • 1 • 1 • • • • •nei tautininkai biznieriai ir 

šaukia: „Dirbkime toliaus 
taip kaip dirbome, o musų 
darbas atneš didelius vai
sius." Suprantama, kad ne
darbininkams. Industrija- 
listai juk taip smerkia Gom- 
persų už skelbimų broliško 
su kapitalistais sugyveni
mo, net ir socialistus šmei
žia buk ir tie su kapitalis
tais neužtektinai aštriai ko
voja. Tarp išnaudojančio 
ir išnaudojamo negali būt 
santaikos pakol tik toks 
draugijos sutvarkymas gy
vuos. Jeigu kas ikišiol tikė
jo, jog Laukis kaipo "pra- 
moniečių” — o gal pramoni
ninkų — organo redakto
rius pripažįsta klesų kovų, 
tai tegu perskaito jo veda
mo laikraščio nr. 11 š. m., o 
persitikrins, kad socialistai 
sakė teisybę. Vadinas, mū
siškiai "pasaulio pram. dar
bininkai" pasiekė savo tiks
lų: pasibučiavo su savo kle- 
siniais priešais ir apskelbia 
santaika su visais tais, ku
rie palaiko darbininkų ver- 
gijų. Gerai, bent dabar vi
siems bus jau aišku, kad 
"D. B.” nėra darbininkų, 
bet "republikonų" organu.

Kuniginio Celibato 
pasekmės.

SOCIALISTŲ ATSTOVO 
LONDONO REZOLIU

CIJA.
Suvienytų Valstijų kon- 

greseyra vienintelis paverg
tųjų atstovas, socialistas M. 
Londonas, ir galima drąsiai 
sakyti jis yra vieninteliu ten 
žmogumi, kuris teisingai 
pasmerkia karę. Prieš kon
greso balsavimų ant prez. 
Wilsono politikos klausimo, 
Londonas įnešė sekančio tu
rinio rezoliucija:

"Kadangi prezidentas Su
vienytų Valstijų pareikalavo 
nuo kongreso parėmimo jo 
užimtos pozicijos reikale a- 
merikonų teisės keliauti ap
ginkluotais laivais, plaukian
čiais po kariaujančiųjų vals
tybių vėliava;

"Kadangi piačiai išplėtotas 
manymas, jog gali būt pada
rytas pasikėsinimas karės 
priemonėmis priversti gerbti Į _ . ____________
Amerikos teises ir pretensi- zavus Amerikonu Komitetą 

a£ki‘a. ne I Lietuvai šelpti jėzuito Fab>- 
dviprasmiai išreikšti kokią jono vedami klerikalai, kad 
Suv. Valstijos užima poziciją suardžius ta pradėtų darbų, 
linkui kariaujančių valstybių, u.zurpatiškai prisidengę 
todėl | Lietuvos Šelpimo Fondo

"Senatas ir Suv. Valstijų var(ju, kuris vadinasi Lith- 
atstovu rūmas, susinnke kon- _• Doi;^gresan, nusprendžia: uaman National Relief

,.v , ... jFund, suorganizavo taipgikongresas apskelbia savo ,
nesvyruojančią opoziciją link komitetų, J kurį Ine 
panaudojimo karės kaipo George H. Shields — pirmi- 
priemonės privertimui pripa- ninku, Frank J. Carens — 
žinti Amerikos pretensijas| iždininku, Frank Gallagher 
duoti amerikonams teisę ke- — sekretorium. Tasai ko- 
hauti prekybiniais apgmkluo- rni-fpfaę. kunigais
tais kariaujančiųjų valstybių mite\as. J3 & .
laivais. ‘ * rengiasi laikyti konferenci-

"Kongresas užreiškia, kad J4 kovo 23 d. delei išdirbimo 
išskyrus užpuolusio Suv. Vai- plano aukų rinkimui 15 d.

KLERIKALŲ JUODOJI 
POLITIKA.

F. J. Bagočiui suorgani

balandžio, kuri yra duota 
lietuviams kaipo Tag Day.

Bostono anglų spauda šio
mis dienomis paskelbė:

A meeting of the Lithuanian Natio
nal Relief Fund was held lašt ni?h». 
at their headęuarters, 811 and 812 
Old South buildin?. The officers and 

-------o---- executive committee considered plans 
pitalistų spauda apie tai vi- įgyji 
sai nekalba. Tvlėjimu pra-,which is to be held at the Hotel Bel- 
leido ir musų "tautininkiš- levue on the eveninsr of March 23- ___  committe in charge of relief kOJl laikraštija, nes juk tai work organized with George H. 
socialistu reikalavimas. Tik Shields as chairman, Frank J. Carens 
rvmen-------------------------------------___  as treasurer. and Frank Gallagher as
mUSU^ Dr. Šliupas, kuris V ra secretary. Arrangements were made 
išvadinęs socialistus Mark- with the oid South Trust Co. to act 
so išperomis, dabar landžio- for aH to”d’ and

ilperos’”l Mes nieko prieš tai netu-
S t ° ! ^°ngre’ retume, jeieu tas komitetas

se, kad tasai rūpintųsi ir b t nasivadines "Nation’s 
UUt°S re‘kaIU a^ Fund,” tada nemanytume, 

* i kad tie amerikonai su-
klaidinti, ir priėmę tokį var
dą jie remia klerikalų Tau
tos Fondų, bet dabar mato
si musų klerikalų juodoji 
politika. Jie nori netik ar
dyti viską ką tik pažangieji 
veikia, bet stačiai kė^^ari 
apvogti Lietuvos Šelpimo 
Fondą. Musų nuomone tas 
neturėtų būt leistina.

stiju žemę priešo atmušimą, 
negali būti jokio pateisinimo 
karei.”

Kaip lengva priežastį su
prasti, toji rezoliucija likosi 
atiduota komisijai, kur re
publikonai ir demokratai 
stengsis jų palaidoti. Ka-

Dr. Šliupui reikėjo dau
giau bjaurioti socialistus, 
daugiau atgrąsinėti darbi
ninkus nuo balsavimo už so
cialistų kandidatus, o visai 
nereiktų landžioti kongre
sam nes jo gerbiami demo
kratai bei republikonai jo
kios domos neatkreiptų į jo

t

Musų skaitytojai prisiun
tė mums daug iškarpų iš lai
kraščių apie tų tragedijų, 
kuri nesenai įvyko lenkų ka
talikiškoj šv. Kazimiero ba
žnyčioje St. Paul mieste. 
Prisiųstų mums medega, ti
kimės, sunaudosime, kad 
daugiau nušviesti kunigų 
veidmainingų dorų. Šiuo 
tarpu norime pabriežti, kad 
pasmerkdami galvažudystę, 
da daugiau pasmerkiame to 
žuvusiojo bestijos žmogaus 
kūne darbus. Ačiū kunigo 
Ježdževvskio niekšiškiems 
darbams ir, kaip Minneapo- 
lio laikraštis ”Tvvin City 
Reporter” sako, arcivykupo 
Ireland rūpesčiui apginti 
kun. Ježdževvskį, nuskriau
stoji moteriškė, kad atsitei
sti, aukaudama savo gyvastį 
ir likimų savo septynių kū
dikių, kuirų vyriausis 10 
metų, padaro taip pasibaisė
tiną žingsnį.

Įstatymai reikalauja, kad 
butu nors viens liudininkas, 
kuris liudytų,, kad yra matęs 
prasižengėlio darbus. Skun
džianti kunigą Ježdževvskį 
už jo nemoralius su ja dar
bus Anelė Dudek tų liūdi 
ninku tečiaus negalėjo teis
man pašaukti, nes vieninte
liu liudininku buvo tik ma
ža mergiukė, kuri įnėjus į 
miegamąjį kambarį, rado 
savo sergančios motinos lo
voje kunigų. Nors teismas 
moraliai buvo pertikrintas, 
kad kunigas Jaždževvskis 
jam užmetamus prasižengi
mus papildė, bet kunigija iš 
žmonių surinktais pinigais 
nrirodė, kad tam reikalingi 
liudininkai. Ir piktadaris 
likosi Kuosas, kad savo pa- 
leistuvingų gyvenimų ir to- 
lesniai vestų. Tečiaus už 
rašvtų tiesų yra da kita — 
etiškoji. Iš nužudyto kuni
go parapi jonų mažai yra 
tokių, kurie aogailestautų 
tų šeimynos ardytoji. Nes 
ieigu įsidomėjame faktus, 
kiek ta graži moteriškė, pil
name savo amžiaus pražy- 
dėjime, kaipo žmona ir kai
po motina vaikų krūvos, 
kurių paskutinio tėvu buvo 
kun. Ježdževvskis, dėlei išė
jusio aikštėn skandalo turė
jo iškentėt, kada įsidomėja
me, kad paskutinė apsigyni
mo viltis—teismas, į kurį 
tris kartus ji kreipėsi, jos 
byla atmetė ir nedoras ku
nigas apskelbė jų beprote— 
tai kas daugiau jai beliko 
daryti? Juk tos bylos įstū
mė nelaimingų šeimynų į ga
lutina skurdo bedugnę. Ko
kie santikiai liko tarp jos ir 

nieko tikro apie drg. Gu<rioiios vyro? Kas atitaisvs tų 
vestuves nežinojo, tai galėjo meile ir santalkų snardvtoi 
pasikakint tuom ”Keleirio” išeimvnoj? Tos baisenybės 
atšaukimu ir galėjo atkar- privertė nelaimingajų prie

i
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Skaitytoju Pastabos.
Draugas Katalikų papjovė.

Jonas M. Tananevičius 
apskelbė 14 kovo, kad būda
mas "bankierium” turįs už
tektinai biznio ir dėlto par
duoda "Kataliko” leidimų 
Stasiui Tananevičiui. Šis 
pastarasis kovo 16 d. paskel
bia:

"Paėmęs į savo rankas 
'Kataliko' leidimų, aš nus
prendžiau padaryti jame ei
lę svarbių permainų. Svar
biausia bene permaina bus 
tai. kad aš nutariau 'Katali
kų’ iš dienraščio paversti at
gal į savaitraštį. Šiam nuta
rimui yra keletas užtektinai 
rimtų ir atsižiuretinų prie- 
žaščių.”

Tomis "rimtomis" prie
žastimis. suprantama, yra 
skaitytojų stoka ir didelės 
lėšos dienaštį leisti. Vadi
nas, "Draugas" dienraščiu 
virtęs papjovė "Katalikų 
dienraštį." Dabar liekasi ko
va tarp "Draugo" ir "Nau
jienų." Toj kovoj "Drau
gas," regis, turės kristi.

Gabrys atsirado.
Iš užsitikėtinų šaltinių pa

tiriame, kad Gabrys, kuris 
buvo kaž-kur pragaišęs, vėl 
atsirado. Džiaugkis Lietu
va ir garbink viešpatį S.

z »
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KELEIVIS

"KELEIVIO” SKAITYTO
JŲ ŽINIAI.

"Keleivio” Kalendorius 
1916 m. jau pasibaigė, todėl 
malonėkit daugiau nereika- 
laut, nes neturime nė vieno. 

"Keleivio” Administr.

ASHLEY, PA.
Tumsumo ir fanatizmo 

vaisiai.
Vasario 29 d.

kuopa ir tikėjosi, kad reikės 
pridėti iš savo iždo, kad lė
šas apdengus. Tečiaus išėjo 
visai kas kito. Publikos tiek 

■ socialistams

L’ž pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųsti 
nepersitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
16 negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

. _ r. . vestuvėse prisirinko ir socialistams 
tūlo P D. viena pasigėrusių vakaras nusisekė, kad kuo- 
katalikių veze stiklu per no- paj (ja iįeka pora desėtkų 
si vaikinui V. M bako, kad no eln0 „kryžiokai' 
tas ją neuzganedmo vestu- fH*do Jkvlėn “

LA T O ’IZ'l n

I

NEWARK, N. J. 
Klerikalų diena.

Kovo 4 d. buvo čia apvai
kščiojama klerikalų diena,

Kas mums rašoma.

KORESPONDENCIJOS
DAYTON, OHIO.

Kovo 5 d. vietinė liet. soc. 
kuopa turėjo prakalbas ir 
koncertą. Kalbėjo drgas J. 
D. Bindokaitis iš Cincinnati. 
Po prakalbai buvo tos pa
čios kuopos surengtas gana 
margas koncertas. Progra
mas susidėjo iš muzikos, 
dainų, monologų ir dekla
macijų. Ypač prijuokino 
publiką "Džian Bambos” 
spyčius, pasikalbėjimas 
"Povilo su dėde," "Maikės 
su tėvu" ir kunigo Bimbos 
pamokslas” bei ceremonija 
"kunigo Bimbos pašventini
mas Vyčių generolo, iške-. 
liaujančio į Europos karės 
lauką.”

Tasai koncertas, kuris pu
blikai labai paitko, baisiai 
įnirtino musų dvasišką tė
velį. Pereitą nedėdienį jis 
dėlto nesakė nei pamokslo, 
tik keikė, keikė ir keikė so
cialistus, jų kalbėtojus ir 
lošėjus. Vargšas, tamsos 
apgynėjas, mano savo kvai
lais keiksmais nuveiks žmo
nių geidimą štiesties ir pa
tirti kame teisybė, o kame 
melas. Jis įsakė savo išti- 
kimiemsiems, kad jeigu so
cialistai ateitų pas bažnyčią 
su plakatais, kad tuojaus 
suimtų ir pas jį atvestų, o 
jis jau žinosiąs, ką su bedie
vybės platintojais padaryti. 
Gaila, kad Amerikoje nėra 
daleidžiama šventos inkvi
zicijos įrankių vartoti, tai 
musų "tėvas” be to visgi ne
galės socialistų išnaikinti.

Tamsos apgynėjais yra 
ne vien kunigai. Štai pas 
mumis andai smuklininkas 
A. J. K—ius pasikėsino ant 
sveikatos Jono Guobos už 
tai, kad jis yra socialistu. 
Ir reikia pažymėti, kad tas 
ponas K. yra Lietuvos Gel
bėjimo ir Autonomijos fon
do prezidentas. Neduok 
Dieve, tokius valdininkus 
turėti — jie laisvę pripažįs
ta tik išnaudojantiems, tem
dinantiems ir skriaudžian- 
tiems.

Mūsiškiai tautininkai čia 
susivienijo su klerikalais ir 
mobilizuoja vyčius, kad so
cialistus išnaikinus.

Nežiūrint to, vietinė lie
tuvių socialistų kuopa auga 
ir veikia, skleisdama šviesą. 
Atvykus iš New Britain, 
Conn., draugui Danaičiui 
kuopos veikimas da daugiau 
stiprėja.

Kovo 4 dieną pasimirė čia 
Ona R—čiukė. Velionė bu
vo labai dievobaimingos ka
talikės duktė, bet tūli kata
likai pradėjo kalbėt, kad mi
rė nekatalikiškai ir todėl 
norėjo išnešt protestą prieš 
kunigą, kam "griešninkės” 
kūną leido nešt į bažnyčią 
ir dargi mišias atlaikė. Bet 
po karštų diskusijų išsiaiš
kino, kad kunigas tai pada
rė už pinigus. Mat už pini
gus viską galima daryti.

Andai Antanas L. irgi ge
ras katalikas girtas užsima
nė skrvst į dangų, bet varg- < 
šas per langą skrysdamas ] 
nudribo ?„t žemės ir mirti- 1 
Jlfi r-pę’^'-irlp 1

O bet t'fld socialistai nori j 
skleist stiebą ir nušviesti tą 
r įsų tamsių žmonių neti- 
I ’isį gyvenimą, tai tamsos 

visai n pr»- 
^ardžiuGja ir persekioja.

J. Parapijonas. mokėt $24.

vių išvakarėse, tai būdama 
pikta be jokios priežasties 
ir rėžė stiklu vaikinui į bur
ną. Vaikinas apkruvintas 
apleidžia vestuves ir mušei- 
kę paduoda teisman. P. G. 
išigrdus apie tai slaptomis 
nubėga teisman, užsimoka 9 
dolerius ir bylą panaikina. 
V. M. patyręs, kad teisėjas 
jo bylą atmeta, apskundė 
moteriškę kitan teisman. P. 
G. liekasi nuteista užmokėt 
pabaudos 10 dolerių.

Kovo 4 d. katalikė P. G-ė 
paduoda skundą ant V. M. 
kaltindama, jog tasai užda
vęs jai nuodų, o paskui gy
vuliškai su ja pasielgęs. 
Nors ir statė katalikiškus 
liudininkus, vienok skundi
kė negalėjo prirodyt savo 
skundo teisingumą. Aiškiai 
meluojant teisme sugauta, 
moterėlė ir vėl turi užsimo- 
kėt teismo lėšas, o skundžia
masis pasilieka liuosas. V. 
M. apskundė P. G. už ap
šmeižimą. Byla tečiaus ne
įvyko, nes skundikė 5 d. ko
vo 8 vai. ryte iššoko per lan
gą nuo antrų lubų. Rado ją 
da gyvą ir nugebeno be są
monės ligonbutin.

Nors nėra jokių, kad ir 
mažiausių, davadų tam, bet 
musų katalikės dabar skel
bia, kad V. M. nuėjęs į tuos 
namus, kur gyveno P. G. ir 
išmetė ją per langą.

Pasileidimas, girtuoklys
tė. tąsvnės po teismus, mė
tymas pinigų vien dėlto, kad 
svetimtaučiai galėtų iš tam
sumo ir kvailumo pasijuok
ti, ir žemiausi šmeižimai — 
vis tai atsitikimai iš musų 
karštų katalikų gyvenimo, 
kurie ugnia spiaudo į socia
listus bei laisvamanius. Te
gu kunigai ir tikėjimo ap
gynėjai pasižiūri į katalikų 
gyvenimą, o jeigu nors tru
putį turi sveikos sąžinės tu- 
rės pripažinti, kad tikėji
mas žmonių dorais nedaro; 
kad netikinti į religijines 
pasakas žmonės savo dora 
ffali būti gražiausiu pavyz
džiu visiems "doros” apaš
talams. Vanagėlis.

I
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Iš piktumo 
vargšai nors savo nusamdy
tos svetainės duris išlaužė, 
kad prigabentas alaus bač
kas reikėjo atgal gabenti.

Socialistų kuopa patyrus, 
kad žmonės simpatizuoja 
ir pritaria jos kultūros dar
bams, rengiasi ir tolesniai 
energingai darbuotis. Lin
kėtina kuogeriausių pasise
kimų. šilunas.

MOLINE, ILL.
Pirmas lietuviškas spektak- 

taklis.
LSS. 179 kuopos sureng

tas pirmas lietuviškas spek
taklis čionai įvyko 4 d. kovo 
š. m. Scenoje statė "Penk
tas Prisakymas” ’r ”O.S. S. 
arba šliubinė iškilmė.” Ne
žiūrint kad artistai buvo 
darbo žmonės, liuosu nuo 
kasdieninio darbo laiku pa- 
silavinusie lošti, kiti dar 
pirmu kartu scenoje pasiro
dė. tečiaus sulošė gana ge
rai. Visa svarba to vakaro 
tečiaus tame, kad jis įvyko 
per gana aštrią kovą tarp 
socialistų ir tamsuolių kuni
go vergų. Sakytume kuni
gui baisu, jeigu socialistai 
stato scenoje kokį "bedievi
šką” veikalą, bet dabar vei
kalo užvardijimas paimtas 
net iš Dievo prisakymų 
"Neužmušk,” o vienok ku
nigui baisu buvo, kad socia
listai vaidins veikalą, kuris 
atvaizdina faktą, kaip žmo
nės tą Dievo prisakymą ne
pildo. Jis dėlto ir pasiuntė 
darban savo juoduosius bū
rius, kad tie griautų socia
listų darbą. Tik visos tos 
pastangos jiems niekais nu
ėjo. Katalikai kitaip nega
lėdami užkenkti socialis
tams, surengė tą patį vaka
rą balių, varydami smar- 
v’nusią agitaciją, kad nieks 
neitu į "ciciliku” surengtą 
teatre, bet eitų į ju balių, 
kur "bus visko...” Kadangi

'’^-ivių kolonija netide- 
> ' :r\ už salę reik’ už- 

, , tai socialistų

GIRARDVILLE, PA. 
Kunigas nejuokais išsigan

do "kunigo.”
Susitarę keli laisvi drau

gai surengė čia 3 d. kovo ku
nigui Mockui prakalbas. 
Musų vietos "tėvelis” išgir
dęs apie tai taip išsigando, 
kad nubėgo net i miesto val
džią prašyti, kad neleistų 
"anarhistams” prakalbų lai
kyti. Vargšas melagis, nie
ko nepešė, nes miesto val
džia rado savo rekorduose, 
jog tai dienai išėmė leidimą 
(perinitą) prakalbas laikjti 
lietuviai. Tėvelis tad krei
pėsi prie salės savininko, 
kad neduotų svetainės, bet 
šis pareikalavo nuo kunigė
lio, kad užmokėtų tiek, kiek 
prakalbų rengėjai reikalaus 
už savo lėšas. Kunigas ne
sutikęs apmokėti ir čia nie
ko nepešė, tai bažnyčioje iš
garsino, apreikšdamas, kad 
tie, kurie eis klausyt kun. 
Mockaus prakalbų gyvi bus 
peklon nunešti. Bet kad 
žmonės žino, jog kunigas 
nešti neneš, o kam kitam nė
ra reikalo katalikus nešti, 
ten. Į kur nė kunigas kelio 
nežino, tai sulaukus 3 d. ko
vo žmonių prisirinko kupi
na svetainė. Kunigo Moc
kaus prakalbos visiems ma
tomai patiko, kad visi ra
miai užsilaikė ir net nubal
savo, kad antru kartu kun. 
Mockus kalbėtų. Aukų su
rinkta $5.25. Kun. Mockus 
literatūros pardavė už $6.40.

Antros prakalbos atsibu
vo 6 d. kovo. Ir šias prakal
bas musų atbulinis tėvelis 
su trimis savo gizeliais ban
dė išardvti, kreipdamiesi 
prie valdžios, kad ta sustab
dytų, nes kitaip jie pakels 
muštynes, kuomi parodė 
miesto valdžiai, kuo jie yra, 
todėl kaip nepuikus turėjo 
neštis lauk.

Į Antras prakalbas atėjo 
taipgi daug žmonių ir tie 
trįs kunigo klapčiukai, bet 
savo grąsinimą išpildyt ne
drįso. tai nors išeidami 
tarpduryje amtelėjo. Ant
rose prakalbose surinkta 
$3.00 aukų ir literatūros 
parduota už $1.45.

Taigi musų 'tėveliui” ku
nigo Mockaus prakalbos 
daug kraujo, o gal ir biznio 
sugadino. Žmonės iš pra
kalbų aiškiai pamatė kaip 
kunigija juos apgaudinėja 
savo pasakomis apie tai, ko 
jie patįs visai nežino.

F. Levinskas.

AR JUS ŽINOT, KAD —
Yra manoma, jog fajer- 

verkai buvo išrasti 1360 me
tuose Florencijoj.

* « *

Iš vienos vidutiniškos 
bangžuvės gaunama apie 
1,000 svarų kaulų, kurių 
vertė yra apie $5.000.

* * «

Kanados provincijoj On- 
tario kas metai padaroma 
apie 130,000,000 svarų sū
rio. • * •

Norvegijoj yra daugiau 
velnių, negu arklių.

» » ♦

Grynas vanduo turi švie - 
šiai melsvą snalvą.

♦ ♦ *

F rancuzijoj per metu~ i- 
valgoma po 580 svaru duo-

Polemika ir
3

Norvood, Mass.— Kovo 7 
d. L. Labd. Dr-ja surengė 
koncertą. Dainų kontestan 
stojo kauniečiai, suvalkie
čiai ir vilniečiai. Publika 
pripažino pirmybę "kauniš
kių dainuškom." Kauniš
kiai dabar labai didžiuojasi 
savo laimėjimu. Paskutinė 
vieta liko bėdiniems Vil
niaus dzūkeliams.

Kovo 5 d. klerikalams kal
bėjo kun. Maliauskas apie 
baisų Lietuvos padėjimą. 
Bet aukas rinko kunigų lai
kraščiui "Vilčiai.” Išnau
doja bėdinus tamsius katali
kus visokiais budais.

Kauniškis.

WATERBURY, CONN. 
Atsakymas melagiui.

"Lietuvos” koresponden
tas to laikraščio N r. 6-tam 
pasislėpęs po pseudonimu 
"vietinis,” matomai būda
mas viens iš Gabrys & Co. 
abazo išgarbinęs A. J. Povi- 
laiką už pasidarbavimus 
rengime p. St. Šimkui pra
kalbų (nors ir ta garbė ne 
vienam Povilaikai priguli), 
begėdiškai šmeižia "susipra- 
tėlius,” ypač įvardintus S. 
Senkų ir J. Pricevičių, kad 
tie, girdi, net ardė laike pra
kalbų ramumą. Ar padavi
mas kalbėtojui klausimo y-

Sioux City, Iowa.— Kaip 

singai "Kel.” rašyta, kad 
čia streikavo skerdyklų dar
bininkai, reikalaudami al
gos pakėlimo. Armour ir 
Cudahy kompanijų strei
kuojančių darbininkų skai
čius buvo 2,400 žmonių. 
Streikieriai išsyk laikė su
sirinkimą Lenkų pobažnyti- 
nėj svetainėj, bet paskui ku
nigas apskelbė, kad papras
tam darbininkui užttnka 2'L 
cento algos į valandą. Jei
gu darbininkai už tiek dirb
ti nenori, jis neduoda jiems 
svetainės. Ačiū kunigo pa
tarnavimui, kapitalistams 
streikas likosi pralaimėtas. 
Darbininkai 1 d. kovo grįžo 
darban už 21c algos į valan
dą. (Mes nežinome kiek 
pirma darbininkai gaudavo 
už valandą darbo, bet muši 
koresondentas rašė, kad 19 
centų, tai dabar gaudami 21 
centą, reiškia "laimėjo,” 
nors mes tokių laimėjimų ir 
nevadiname laimėjimais. 
Red.)

"Gaspadinės tarnas” ga 
yra kunigo gaspadinės tar
nu, todėl taip ir rašo.

Marytės vaikas.

pavadinta "Tautos Fondo i-!au b?V0„"0^, >r nevisai tei
diena.” Prakalbas laikė kun. 
Bartaška ir p-lė Petrauskiu- 
tė iš Waterbury, Conn. Pir
masis papasakojo, kad esąs 
išrinktas delegatu važiuoti 
Lietuvon ir jau butų išva
žiavęs, tik pasporto da ne
gavęs nuo konsulio, tai lauk
siąs iki 15 d. šio mėnesio 
(Turbut jeigu tautininkai 
butų pasirašę ant tėvo Fa
bijono padirbto mandato, 
tai ir pasportas lengviau bu
tų gauti). Antra p-lė Pe- 
trauskiutė pasisakė kalbė
sianti dviejuose atvejuo
se. Pasakė porą žodžių apie 
Lietuvą, nupeikdama lietu
vių tautos tikėjus, kad nie
ko neveikia. (Kas-kas, bet 
Gabrys, kuriam Tautos 
Fondas išmokėjo 200 dole
rių, vertas nupeikimo, nes 
už tai neatsimokėjo nei ska
tiko vertu savo darbu). Po 
tai taip interesingai prakal
bai buvo pertrauka ir aukų 
rinkimas, kurių kaip vėliaus 
pasirodė surinkta $170.20. 
Antroj savo temoj kalbėto
ja padėkavojo dievui, kad 
suartino tautininkus su kle
rikalais. (Bet p. Širvvdul 
už tai, tai nė išgraužš.) Tik 
girdi tie socialistai tikri ne
naudėliai, nesideda ir gana. 
(Mat jinai nežino, kad so
cialistai nenori davinėti 
įgaliojimus kunigų siunčia
miems Lietuvon delega
tams. ) Plė pripasakojo daug 
niekų matomai iš kuniginių 
laikraščių patirtų apie so
cialistus, nes jinai pati tuo 
žvilgsniu, t. y. pažinojime 
socialistų pusėtinai stambi 
nežinėlė—ignorantė. Pra
dėjo girti blaivininkus — 
klerikališkajį jaunimą, o 
štai čia tarsi faktais atsaky
damas į kalbėtojos nepama
tuotus išvadžiojimus ant 
galerijos viens tų geriausių
jų blaivininkų pradeda lupt 
ožius. Kilo juokas ir triuk
šmas, pradeda protestuoti 
prieš kalbėtoją, tat jinai 
maino savo temą ir pradeda 
tirti Am. katalikų susivieni
jimą, peikti tautinį susivie
nijimą ir moterų progr. "są
jungą.” Tos tuščios pagv- 
gvros jokio įspūdžio neda
rė.

Buvo taipgi ir dainų. Dai
navo šv. Cicilijos vyčių cho
ras.

St Pranis apskelbdamas 
aukas apreiškia, kad tik 
vieni vyčiai supranta Lietu
vos reikalus, nesą, girdi, ir 
čia vyčių kuopa aukavo net 
60 dol. O socialistai savo 
laikraščiuose visaip niekina. 
(Taip, verti jie to net ir už 
tą auką, nes juk Tautos 
Fondas šelpia ne nukentė
jusius nuo karės, bet kuni
go Olšausko arkliams ir ve
žėjų liberijoms supirkti — 
jiems ne lietuvių tautos ge
rovė, bet kunigijos viešpa
tavimo palaikymas rupi.) 
O jeigu pasižiūrėti į gyve
nimą tų giriamųjų vyčių, 
tai ištikrujų tankiai gėda 
juos savo tautos žmonėmis 
pripažinti. Ponas Prany, 
pasakyk, kas čia išžagino 9 
metų pusseserę? Kas suvi
liojo merginą, kuri turėjo 
.šautis save į galvą, kad iš
vengus paniekos? Kas tą
sosi po teismus už lindimą į 
svetimus šeimyniškus reika- 
’us? Kas skaidosi sau ar 1 
kitiems galvas smu1 ’ėse? 
Ir kas daugiau tiem na
šių darbelių netik čia Ne- 
warke, bet ir kitose lietuvių 
kolonijos atlieka, jeigu ~e 
vyčiai, "doras—cnatly p
jaunimas, besilaikau* Ku- ; 
nigų skverno? Reiki; 
o tų faktu tiek daug 
niekam iii i’gai jieško 
re’kia. todėl tirda? ’ 
čir s ‘'teminkite po. 
panr>1a" o- --
tik m””—— 
nėms, kurie v’ 
venimo bėgi mato.

Kunigo Dūdos gerd

I
I

f

I

i

Hyde Park, Mass.— Kovo__  ______w__________
11 d. koks tai tamsos ver- Ira ramumo ardymas? Jei-

1 . - „ . - - - “ -gas-senbemis surengė pra
kalbas, kad apšmeižus so
cialistus. Tam darbui atli
kti pribuvo kun. Daugis, J. 
Jurašunas ir V. Kudirka iš 
Norwoodo. Visi jie kalbėjo 
apie kokius tai keturkojus, 
turbut da patįs jaučiasi su 
vuodegomis, todėl apie žmo
nes ir nežino ką kalbėti. 
Kad daugiau išnaudojus 
tamsius darbininkus, jie su
organizavo čia "švento Ju- 
zapo” kuopą, kuri bandys 
darbininkams rožančiais 
rankas surišti.

S. Galius.
Jersey City, N. J.— Tūlo; 

musų kareiviškoj draugijoj 
viskas kareiviškai daroma. 
Nutarimai vienu galvos lin
ktelėjimu padaromi sulyg 
komandos augščiausiojo. 
Prisiėjo už velykinę vieto. 
paprastų 5 dol. mokėt 8 dol. 
tai vyriausybė ir apreiškia: 
Nu, a ku čia daryc, 
mokėc! Atsakymas 
"reik,” ir atlikta.

Kad buvo mokama po pen
kinę — sunku buvo. Daug 
šeimynų neturi už ką buto 
nusisamdyt ir po dvi vie
nuose namuose susigrūdę 
gyvena. Kad prisieis mokėt 
po 8 dol. — nieks nepamis- 
lija, iš kur juos ims, nei į 
kur tie kraujami vargdienių 
pinigai eina. Kam čia žinot 
dievo macį. Kudris.

reik 
bus

Scranton, Pa.— Kovo 7 d. 
atsibuvo Birutės Choro su
rengtas teatras. Scenoje 
statė komediją "Felikso 
atsilankymas” ir antrą far
są "Žydas iš Vilniaus." Su
lošta gerai. Publikos prisi
rinko tiek, kad daugelis tu
rėjo stovėti dėlei stokos sė
dynių. Po vaidinimo Biru
tės Choras sudainavo kelia
tą dainelių. Paskui buvo šo
kiai. Vakaras buvo gražus 
ir įspūdingas. Pelno rengė
jams atnešė $150. Choras 
rengia po velykų antrą va
karą. Linkėtina gero pasi
sekimo.

Bučių Juozas.

Waterbury, Conn. Gruo
džio 25 d., 1915 m. atsibuvo 
vakarienė, surengta per p.p. 
St. Matą, A. Nainį ir A. 
Lazdauską, nuo kurios, kaip 
buvo garsinta, pelnas turėjo 
eit sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės. Kadangi nuo to 
laiko praslinko jau suvirs 2 
mėnesiai laiko, o visgi dar 
nematytis jokių atskaitų, 
kiek liko to pelno ir jeigu 
taip, tai ką jie mano daryti 
su tais "skatikais”?

To viso dėlei aš, kaipo 
vienas iš dalyvavusių, norė- 
čia, kad tą dalyką Waterbu- 
riečiams paaiškintumėte.

Ten Valgęs.

Franklin, Mass.— Nusi- 
ban kruti jus čia pianų dirb
tuvių kompanijai, 
n tv a to darbinint"ri 
in i kitur. Vi i 

’-^d1 ♦ išsikraustė.
tier.a ■

pačiu
j.. 1

Ižiu ir aš 
, važiuodam 
valstijom

1 —

,ti(
1

■»

Kearney, N. J.— Dabar 
čia vien amuniciją karei be- 
gaminant beveik kasdiena 
darbininkai žūva arba savo 
sveikatą kapitalui atiduoda. 
Tarp tokių nelaimingų kapi
talo aukų yra ir Kazimieras 
Radzevičius, kuriam sutry
nė ranką. Vaikinas neturi 
čia giminių. Kiti lietuviai 
tiek tamsus ir fanatiški, kad 
iš tos nelaimės džiaugiasi, 
girdi, ”Dievas bedievi pako- 
rojo,” užsimiršdami, kad gal 
ryt juos tas pats baisusis 
Dievas, neprisotinamas ka
pitalas, taip-pat ”pakoros.” 

Vargdienio vaikas.

Cedar Rapids, Ia.— Nuo 
pereitų metų atsiradus čia 
vyčiams santaika tarp lie
tuvių pradėjo irti. Tie gai
valai ardo viską, kas tik lai
svamanių ar socialistų yra 
veikiama. S.L.A. 179 kuo
poj priguli daug tų vyčių. 
Jie ir čia pasėjo jau nesuti
kimą ir suirutę. "Draugo” 
korespondentas tečiaus ra
šo, kad tai "darbas ciciliku 
ir raudonkaklių.” Tie be
gėdžiai nesigėdija net per 
akis meluoti. Ar su tokiais 
žmonėmis save gerbiantįs 
tautiečiai gali dėties?

Berželis.

N. S. Pittsburgh, Pa.— 
Vietinė LSS. 55 kuopa kas 
seredos vakaras A. P. L. A. 
svetainėje rengia diskusi
jas. Diskusijų tema: koks 
skirtumas tarp socializmo 
ir kapitalizmo, ar tam pana
šiai.

Jau "Keleivyje” buvo ra
šyta apie tragediją lietuvių 
šeimynoje. Kuncai buvo ka- 
talikai-fanatikai.

Dvasia šventa.

gu p. "vietinis” butų pasa
kęs "klerikalų biznio ardy
mui," tai gal ir jo pasaky
mas turėtų kiek-nors logi
kos, nes buvo užklausta 
daugybei aplink sėdinčių 
žmonių to reikalaujant, ar 
iš p. St. Šimkaus renkamų 
aukų neteks dalis "dakta
rui" Gabriui?

Sulyg p. Yčo telegramos, 
paskelbtos "Tėvynėje” ir 
kitur, tai p. Šimkui įsa
koma išmokėt Gabriui iš su
rinktų aukų 800 dolerių. Vi
sa tai nupamatuoja J. Pri- 
cevičiaus paduotą klausimą, 
tečiaus susirinkimo pirmi
ninkas 
statyti. Taigi po prakalbų 
Senkus 
neduodate tam žmogui bal
so ir atsakymo? Aš noriu 
žinoti, lygiai kaip ir dauge
lis kitų čia esančių, kas ta
me klausime daroma?” P. 
Šimkus norėjo į tą klausimą 
duoti paaiškinimą, bet p. 
Povilaika sulaikė ir klerika
lams meškiškai patarnavo; 
dėlei neleidimo paaiškinti 
daugybė žmonių atsisakė 
aukauti.

Nors jau ir praėjo pora 
sąvaičių nuo pasirodymo 
tos "vietinio" koresponden
cijos, mes nebūtume visai į 
tai atsiliepę, bet ant vietos 
nuolat girdint pliauškimus 
ir mlagių begėdiškus pasi
gyrimus ir pasidžiaugimus, 
kurie klaidina tose prakal
bose nebuvusius žmones, 
priversti esame atsakyti 
tam viešam melagiui, idant 
bereikalo neskaitytų save 
didvyriu.

J. Pricevičius, 
S. Senkus.

neleidžia klausimų

užklausia, "kodėl

Atsakymas Veselninkui.
"Keleivio" No. 10 p. Ve- 

selninkas iš Athol, Mass., 
rašo neprisilaikydamas jo
kios teisybės ir doros prin
cipų. Kur p. Veselninkas 
matė vyčius su buteliais mu- 
šanties? Kur. p. Veselnin
kas matė mane vadovaujant 
vyčių kuopą? Tas titulas, 
kokį man Veselninkas duo
da, visai man nepriguli. 
Kaip p. Veselninkas drįsta 
vietinę vyčių kuopą vadinti 
indijonais; kur ir ką jie nu
veikė indijoniško? Iš kur 
p. Veselnikas žino, kad aš 
prigulėjau Chicagoje prie 
LSS. 81 kp.? Aš niekad ne- 
Drigulėjau.

Kaslink agitatimo už vy
čius minėtose vestuvėse, aš 
neagitavau, vien tūliems 
karštuoliams ant užmetimų 
atsakiau.

Dabar tegu p. Veselninkas 
pasižiūri į savo raštelį ir 
priima sau titulą šmeižiko.

St Vasiliauskas.
Rašyti melą yra negražu, 

bet garbinti vyčius, kaip p. 
Vasiliauskas kad daro, žmo-

Bažnyčia remia 
karę.

Vokiečių valdžia dabar 
skolina iš visuomenės pini
gus karės reikalams ir mo
ta gerą nuošimtį palūkanų. 
Visokios kapitalistiškos 
kompanijos skolina valdžiai 
milijonais. Katalikų kar
dinolas Hartmann išsiunti
nėjo visoms jo jurisdikci- 
; oj esančioms bažnyčioms 
>araginimą, kad jos taipgi gui progresistui irgi nepui- 
skolintų savo turtus karės ku. Kas yra vyčiai, kokiam 
reikalams, nes tai esanti la- tikslui jie organizuojami jei 
bai gera propozicija. Vasiliauskas žino, o bet ap-

rf'”r vytintis da krik- gina, tai jis apgina žemes- 
’čioniais ir -v^lbti Dievo 
prisakymą "neužmušk?” ___________ r_______ r
Juk tie pinigai darys kanuo- kovoja už savo laisvę prieš

visi to
išvažinė-
K et” viai

ppc;,;k'»u
-•n rrn_

ii, bet tų
verčiamas,

.1’0 dėlei, ap-pes ir hoirbss. nuo kurių žus
> '•* -y netiktai ž: ų~t ir baž-

’levv Yorko |nyčia ne vien^ , ere į gnu- tų vertimos palaikymą.
K. Arminas, vėsius. Red.

rln K.,

tiki
1,

nius negu indijonų darbus, 
nos indijonai kaip moka taip

vergėms, gi vyčiai organi
zuojami kovai už savo ir ki-
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

a Visas pasaulis pasibjaurėjo A rn Arilmnn Knmitatnq IIU V Vilkt? tokiu vokiečių pasielgimu, /AIllVi lllvltlį IVVlIlllVvU
Submarinai. neXXAXrt^rtet Lietuvai szelpti veikimas.

1$ AMERIKOS.

turėjo garsių savo generolų. 
Jų Pulaskis vajavojo už A- 
meriką. kada amerikonai 
buvo sukilę varyti iš čia 
Anglijos valdžią. Kosciuš
ka taipgi ėjo už Ameriką. 
Dabar amerikonai jiems net 
paminklus stato. Visa Ame
rika garbina Pulaskio ir 
Kosciuškos vardą. Bet da
bar, vaike, yra gera proga ir

PAĖMĖ KUNIGĄ Už 
SUNŲ.

Tūla poni Thomas iš New
j vokiečiai neatkreipė į tai -------
daug domos. Skelbimas Ikišiol visas darbas buvo 
moralų ir atsišaukimas i atkreiptas j sujieškojimą 

i žmoniškumą šitokios karės davadų, jog' Lietuvoj ištik- 
metu, kuomet kariaujan- ruių vra Amerikos piliečių, 
čios valstybės neriasi iš kai- Amerikos piliečių motenjir 

gus, reiškia tiek, kiek, anot 
tos pasakos, balsas tyruose. 

Į Karės metu tokie dalykai, 
kaip dora, žmoniškumas, tei
sės, nežinomi. Juk netik 
submarinas, bet ir kiekrie-, 
nas ginklas, kiekvienas bū
das žmonėmis žudyti yra 
barbariškas. Kuomi gi ga
li būt "doresnis" už vokiečių 
submariną anglų drednau- 
tas, kurio keli šūviai gali su
griauti pusę miesto ir išmuš
ti šimtus žmonių? Koks 
skirtumas ar žmonės žūva 
nuo torpedos, ar nuo kanuo- 
lės šūvio? Kiekvienas žudy
mo Įrankis yra pasmerkti- 
nas. Daromi tarptautinių 
taikos kongresų nutarimai 
ir Įstatymai, nurodantieji 
koks žudymo būdas yra le- 
gališkas ir leistinas, o koks 
neiegališkas, barbariškas ir 
draudžiamas, yra stačiai 
humbugas. Karei iškilus, 
valstybės po tais nutarimais 
pasirašusios, spiauna ant tų 
"popiergalių," kaip vokiečiai 
juos pavadino, ir griebiasi 
kuožiauriausių priemonių, 
kad tik kuogreičiausia sa
vo priešininką parmušus. 
Apie tai, kas dora ir kas ne
dora, kas žmoniška ir kas 
nežmoniška, tuomet jau nė
ra nė kalbos, i 
daužyk, griauk, degik ir žu
dyk. K ad taip yra, tai da- 

į bartinė karė pertikrino visą i 
j pasauli.

Anglija, kuri kaltina Vo
kietiją už barbariškumą ant 
jūrių, pati daro viską, kad 
numarinus Vokietiją badu. 
Amerikos labdarystės drau
gijos norėjo nusiusti Vokie
tijos vaikams pieno, ir tai 
Anglija neleido. Tegul mirš
ta badu netik Vokietijos 
žmonės, bet ir maži vaikai. 
Argi tai nežiauru?

Pastaruoju laiku vis dau
giau ir daugiau kalbama, 
kad neužilgo vokiečiai turės 
tokių submarinų, kurie ga
lės paimti su savim kuro ir 
maisto 7000 mylių kelionei. 
Jeigu ištikrujų tokie subma
rinai pasirodytų praktiški, 
tai vokiečiai galėtų užduoti 
Anglijai baisų smūgi. Su 
laiku jie galėtų visiškai su
naikinti Anglijos laivyną,, 
sunaikintų jūrių prekybą ir 
tuomet pačiai Anglijai ba
das galėtų pažiūrėti Į akis. 
Anglija skelbia pasauliui, 
kad šitiems paskalams ji 
netiki, bet ištikrujų tai dre
ba iš baimės. Pasaulis jau 
persitikrino, kad karingumo 
ir kariškų mašinų išradimo 
žvilgsniais šiandien su vo
kiečiais niekas susilvgint 
negali. 

pagelbėti SAVO badaujan-j
tiems žmonėms karės zone. | Orleans, turtinga našlė, pa- 
Kaip tas bus daroma ir su ėmė katalikų kungą Petrą 
kokiais rezultatais, ateitis Scotti už... sūnų. Tas kuni- 
parodys.

Kovo 11 gavau antrą laiš- ir yra jau atsižymėjęs skan- 
ką nuo kongresmano Gaili- balais. Jo lankymasis pas 
van, kuris skamba ’sekan: *"1" r’k' —
etai:

”Aš rašiau Tamistai pra-

kalo, apie kuri
f J
tybės sekretorium ir Šiuomi 
pranešu, kad aš turėjau pa-

gas yra labai gražus vyras
lio, kad peną kitą pasmau- Amerikoj gimusių kūdikių, 

kurie negali susinešti su sa
vo draugais ir giminėmis 
čionai. Atlikimas to darbo 
buvo pavestas man. Pasidė- 
kojant "Kleiviui,” ”Laisvei,’ 
"Ateičiai” ir "Dilgėlėms,” 
kurie paskelbė šio komite
to veikimą, gauta Į 300 laiš
kų. Vienok kadangi nevisi 
nurodė reikalingas infor
macijas, tad reikėjo atski
rus užklausimus siuntinėti, 
idant gauti reikalingas in
formacijas, ir todėl darbas 
susitrukdė. Šiuomi krei
piuosi antru sykiu Į visus 
Amerikos lietuvius, kurie 
dar neprisiuntė žinių, kad 
kuogreičiausiai 
man sekančias 
jas:

1. Prisiųskite į Lietuvą 
išvažiavusių piliečių vardus, 
podraug paduokit kokiame 
mieste ir maž-daug kokiuo
se metuose išsiėmė "antrą
sias” popieras, taipgi var
dus jų moterų ir kūdikių, ir 
kokiame mieste ir metuose 
pastarieji gimė, bei jų ant
rašą Lietuvoj.

2. Vardus moterų ir kūdi
kių, kurių vyrai ir tėvai bu
vo Amerikos piliečiai, ko
kiuose metuose jie tas po

tik-1 Griebk Pieras gavo’ kokiam mieste> tik grieoK, .r Rur .r Rada (nors ir Lįe_ 
tuvoj) jų kūdikiai gimė, ir 
antrašą Lietuvoj.

3. Vardus visų Amerikoj 
gimusių kūdikių, nežiūrint 
ar jų tėvas buvo Amerikos 
piliečiu ar ne, kur jie gimė 
ir kokiuose metuose, ir su 
kuomi ir kur Į Lietuvą iš
važiavo.

Butų gerai, kad skaitan
tieji ši prašymą lietuviai 
perskaitytų savo draugijų 
susirinkimuose, ir tuomi 
paskleistų šią žinią tarp tų, 
kurie neskaito. Rašant, ma
lonėkit priduot tiktai fak
tus, ir vengti sveikinimų ar 
užuojautų bei padėkų, nes 
tas palengvins man sutvar
kymą davadų tolimesniam 
jų sunaudojimui.

Patariant komitetui kol 
davadai buvo nesutvarkyti, 
aš rašiau apie reikalą per- 
statvdamas nelaimingą lie
tuvių likimą South Bostono 
kongresmanui, p. Gallivan, 
nuo kurio tame reikale jau 
gauti sekanti du atsakymai: 

House of Representat., U. S. į 
Washington, Kovo 2. ’16.

P. F. J. Bagočius.
28 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Malonus P. Bagočius:— 

Aš esu labai linksmas 
ves Tamistos laišką, rašytą 
Vasario 29-tą, ir šiuomi aš 
noriu išreikšti savo giliausią 
užuojautą Tamistos sątautie- 
čiams jų taip didelėje nelai
mėj. Kaipo atstovas 6,000 
lietuviu Kongrese aš noriai 
tuojaus imsiuosi už darbo 
Statė Departmente ir pažiū
rėsiu, ką galima bus padary
ti, kad prieiti tame reikale 
prie kokio nors susipratimo 
su Vokietija. Kaip tiktai ką 
nors patirsiu, aš skaitysiu 
sau už lamę tuojaus pranešti 
Tamistai.

Bukit užtikrinti, jog aš lai
kysiu sau už laimę kuomi 
nors šiame reikale pasitar
nauti. ir labai gailiuosi, 
negalėjau pasikalbėti su 
mista, būdamas namie.

Su pagarba,
James A. Gallivan.

Kovo 8 aš pasiunčiau jam 
sutvarkytus vardus Ameri
kos piliečių sekančiame 
skaitliuje: 97 vardus Ame
rikoj gimusių kūdikių, 8 A- 
merikos piliečių moterų ir 
Amerikos piliečių, kurie yra 
Vokietijos užimtoj Lietuvoj. 
Apie antra tiek turiu ant 
rankų, dar atsakančiai ne- 

Federalė val-

priduotų 
informaci-

i 
I

tūlą ponią Rooth Chicagoje 
pasibaigė triukšminga byla. 

_______ _______ r Poni Rooth teisme parodė, 
eitą sąvaitę, jog dėlei to *rei- kad tas tėvelis lankydavo ją 
kalo, apie kuri man rašėt, įvairiu laiku. Nuo tos by- 
tuojaus matysiuosi su vals- |os katalikų bažnyčia kuni- 
tybes sekretorium ir Šiuomi „i«
pranešu, kad aš turėjau pa- Scotti vardą pradėjo sle- 
sikalbėjimą su P. Lansing, ir Pti, tečiaus kunigiškų rūbų 
jis pranešė man, jog per visą; jam nenuvilko. Ir dabar tas 
karę valdžia kiek galėdama kunigėlis apsiėmė būt našlės 
stengėsi šelpti kiekvieną ju- ”sunumi."

Iš "St Louis Dispatsh.”dėjimą palengvinimui kančių, 
žmonėms karės apimtose Eu
ropos dalyse. Vienok, jis pri
dėjo, kad inicijatyvą šelpimo 
reikale visada paimdavo pri
vatinės organizacijos. Nebūt 
praktišku dalyku Su v. Vals
tijų valdžiai paimti ant savęs 
inicijatyvą šelpimui bent ko
kios atskiros tautos. Jis sa
ko, jog jei lietuviai Amerikoj 
nori sušelpti savo kentančius 
sątautiečius Europoj, tad pir
mučiausių dalyku reikia 
jiems suorganizuoti Lietuvių f ’ • ’• • — -
pamatais kaip Amerikos žy- 
d- / I
rikos Komitetas šelpimui Ar- Į 
menų ir Syriečių, ar panašiai.

Aš pasakiau jam, kad Lie
tuvių komitetas jau yra su
organizuotas, o jis užtikrina 
mane, jog Departamentas no-- — -
jis padėjo kitiems tautu k<> 
mitetams.

Mano patarimas yra, kad 
viršininkai to komiteto kreip
tųsi prie p. Lansingo, prašy
dami jo padėjimo, kaip jis 
prisižadėjo, o Tamista galite 
pasitikėti mano pagelba. jei < 
aš kokiu nors budu galėsiu 
patarnaut.”
"V isą korespondenciją ir 
IVadiie T>_.^_  į

riui Harmon, kuris yra pir-į

JŪRIŲ ŽVĖRIS UŽPUO
LĖ SALĄ

Švyturio sargas ant Ano 
Nuevo salos (Califomijos 
pakraštyje) kreipėsi į val
džią su prašyti. i, kad pa- 
liuosuotų jo salą nuo ruonių 
(sea lions), kurių tenai tiek 
priviso, kad kaukdami per 
kiauras naktis neduoda jam

Šelpimo komitetą panašiais: „žmięrfi n kada nainnta ii pamatais kaip Amerikos žv- U , g11’ <> ,Raaaį. Pajunta JI
du šelpimo Komitetas, Ame- valgant, tai veržiasi J namą.

KRUVINAS STREIKAS 
CHICAGOS PRIE

MIESTYJE.
- . ...____ Chicagos priemiestyje Ar-

riai padės jam. panašiai kaip go streikuoja Corn Pro- 
duct Refinmg Co. darbinin
kai. Kompanija apgyven
dino fabrikoj 500 streiklau
žių, o fabriką apstatė gink
luotais savo sargais. Tarp 
tų sargų ir streikuojančių 
darbininkų buvo jau susirė
mimų, kurie neapsiėjo be 
kraujo praliejimo. Pereitoj 
sąvaitėj vienas streikieris 
likos nušautas, o kitam su
skaldyta galva.

Dabartinės karės metu ka 
riaujančios valstybės Įtempė 
visas spėkas išdirbystės ir 
išradimų srytije, kad prida
rius kuobaisiausių mašinų 
priešams mušti. Pradėta 
griebties tokių Įnagių ir 
priemonių, apie kurias iki 
šiol pasaulis neturėjo numa
nymo — ir visa tai "leistina 
ir "teisėta," nes nėra pasau
lyje tokios protingos galy
bės, kuri galėtų didelei ir 
stipriai valstybei ką nors už
drausti. Zepelinai, aeropla
nai, žmogžudingi durnai, 
submarinai, — vis tai Įran
kiai, kurių pirmesnėse karė
se visai nežinota. Ypač sub
marinai, Įvesti karingųjų 
vokiečių juių kovon, lošia da
bartinėj karėj didelę rolę— 
didesnę, negu iš-pat pradžios 
to tikėtasi. Da nė vienas 
žmogaus proto sugalvotas 
ginklas to nepadarė, ką pa
darė submarinai. Sulyg pa- 
sitikėtinų žinių, surinktų bė
gyje pirmutinių 16 karės 
mėnesiu, vokiečiu subman- 
nai sunaikino 34 kariškus 
laivus ir 658 transporto bei 
prekybos laivus. Paskandi
nimas tiek laivų negalėjo ap
sieiti be gyvasties nuostolių 
ir žuvo 13,025 žmonės. Bet
(ištikrujų nuostoliai bus da 
didesni, nes čia paduodamos 
tik tos skaitlinės, prie kurių 
nukentėjusi šalis pati pri- 

i sipažino.
Negana to visko, vokiečių 

submarinai išvijo anglų vė
liavą iš didžiausių pasaulio 
uostų, kaip pavizdžiui Ant- 
verpas, Roterdamas. Stok
holmas, Liepojus, Ryga, Pe
terburgas ir tt. Dėl vokie
čių submarinų Anglijos pirk- 
lybos laivai nedrįsta tenai 
nė prisiartint. O tas reiškia 
dideli smūgį Anglijos vaiz
bai ir pavojų visos šalies gy
vybei, nes iš pirklybos su 
plačiuoju pasauliu Anglija 
tik ir gyvena.

Submarinai paleido jūrių 
dugnan 15 didžiųjų Anglijos 
karės laivų ir visą laivyną 
privertė pasitraukti Į atsar
gesnę vietą. Mūšių ant jū
rių iki šiol da kaip ir nebuvo, 
o submarinai pridarė prie
šininko laivynui milžiniškų 
nuostolių, kuriuos jau nebe 
milijonais, bet miliardais 
reikia skaityti.

Anglija jau pamatė, kad 
Vokietijos submarinai yra 
didelis pavojus ekonominiam 
jos buviui ir viešpatavimui 
ant jūrių, bet nieko padary
ti prieš tai negali. Subma
rinai privedė jau prie to, kad 
šiandien Anglijos išlaidos 
siekia $30,000,0000 kas die
na, kad Anglijos žmonių gy
venimo reikmenų kainos pa
kilo jau dvigubai, kad jūrių 
prekyba susilaukė didelių 
kliūčių, kad anglis Francu- 
zijoj -ir Italijoj taip pabran
go, jog žmonėms ji jau nep
rieinama (neseniai telegra
mos sakė, kad atvežta iš ki
tur anglis Italijos uostuose 
buvo parduodama po $60 už 
toną). Pagalios nereikia 
užmiršti ir to, kad taip da
lykams stovint ir laivų ap
draudimo kainos nepapras
tai pakilo.

Karės pradžioje Anglija 
žiurėjo Į tą naują ir podraug. 
baisiausi ginklą ant jūrių 
su panieka. Submarinus ji i 
pavadino "piratais" ir "ku-. 
nais ant va ndens" ir apreiš
kė, kad tauta, kuri no
ri vadinties neva civilizuo- 

!ta, privalo gėdyties tokio! 
babariško ir pasalingo budo 
kovai su savo priešu. Vie- -v -----------

_____ __________________ nok tie moralai nepadarė A. Ručas apskelbia musų 
mus atmetė ir pridūrė, jog ant vokiečių jokios Įtekmės, kovą. Taip ir reik! Esmi

— Maike, aš jau atėjau 
su tavim atsisveikinti.

— Atsisveikinti?
— Jes, vaike! Daugiau gal

jau nepasimatysime.
— Na, ar nutarei jau pasi

kart, tėve?
— Ne, vaike, aš ant vainos 

išvažiuoju.
Turbut ant lietuviškų lietuviams taip pagarsėti, 

vestuvių tonelkų daužyt. r.
— Vaike, tu iš manęs juo

kų nedaryk. Aš ištikrujų e- 
su pasiryžęs važiuot meksi- 
konų mušt. Pereitoj nedė- 
lioj buvo paskutinis musų 
manievras ir visi Lietuvos 
vyčiai pritarė mano Įneši
mui, kad mes turim stoti už 
šitą kontrą, ba dabr yra ge
riausia proga pakelti Lietu
vių vardą svetimtaučių aky
se. Tu pamatysi, Maike, kaip 
angliškos gazietos pradės a- 
pie lietuvišką vaiską rašyt.

— Aš pilnai tam tikiu, tė
ve,kad amerikiečių laikraš
čiai daug apie tai rašytų. 
Netik rašytų, bet ir fotogra
fiją tavo Įdėtų, nes tu savo 
pasirodymu prijuokintum 
svietą tiek ir tiek.

— Maike, tu užgauni ma
no stoną taip kalbėdamas ir 
Įžeidi lietuviško vaisko una- 
rą! Ar tu žinai, kad laisvoj 
Lietuvoj už tokią kalbą aš 
galėčiau tave areštuoti ir 
pasodint i lietuvišką dželą!

— Gal būt, kad laisvoj 
Lietuvoj tu ir galėtum taip 
padaryti, bet laisvoj Ameri
koj tu to negali padaryt, tė
ve.

— Na, pasakyk, Maike, 
kadel jus socijalistai, visuo-1 
met laikot ant juoko savo| 
tautą?

— Klysti, seni! Tautos' 
socijalistai ant juoko nieka
dos nelaikė ir nelaiko. Soci
jalistai juokiasi tiktai iš to
kių nesąmonių, kaip tavo 
"lietuviškas vaiskas," kuris 
laiko karčiamose "maniev- 
rus” ir mokinasi iš bonkų 
šaudyt.

— Tu, Maike, esi kytras 
vaikas, ale durnas. Argi tu 
nori, kad lietuvių tauta butų 
be vaisko?! Tas negalima. 
Kožnas kontras turi savo ar
miją, turi ir lietuviai turėti. 
Tiesa, iki šiol lietuviai savo 
vaisko neturėjo, bet už taigi 
musu 1 
neturėio. Net šventas tėvas tot prievartą, tad dabarti- o mes darysim 
nežinojo, kad yra ant svieto niai santikiai Graikijos 
lietuviai, 
visi žino, 
lietuvius 
O ar tu žinai, kodėl paliokai su Vokietija ir jos talkinin- 
tokie garsus? Todėl, kad jie kais.

-
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davadus pervedu Profeso- r-__- TT
mininku Amerikonų" Komi
teto, ir žingsnius, kokius tas 
komitetas ateityje darys, 
pranešiu.

Patėmijau, jog nekurie 
veikėjai ir laikraščiai ŠĮ ma
no žygį priėmė už mėgini
mą "užbėgti už akių.” Tas 
yra labai klaidingas many
mas. Viskas, kas ikišiol bu
vo daroma, kiek patėmijau, 
buvo naudojimasis dipla- 
matiškais Įrankiais gauti 
Amerikos valdžios užuojau
tą Lietuvos politiškos lais
vės aspiracijoms; sujudinti 
Amerikonus, kad gauti jų 
simpatiją ir atidaryt didžių
jų Amerikos dienraščių 
špaltas aukų rinkimui dėl 
Lietuvos, ir šelpimas Lietu
vos taip kaip šelpė Belgiją 

■jir Serbiją, bet tuomi nieko 
- i konkretiško nenuveikta, ir 
’16. todėl aš stengiausi ne už-

;Štai Amerika pradeda vai- 
i na su Meksika. Musų vy 
čiai dabar kaip tiktai turi 

Ičenčių parodyt savo narsu
mą ir pakelti lietuvių var
dą. Mes dabar risi turim 
stoti už Ameriką. Ir jei pa
nelė švenčiausia padės, tai 
tu pamatysi, Maike, kad a- 
merikonai ir man pastatys 
tokį pat paminklą, kai o Kos
ciuškai. Todėl, vaike aš jau 
pasiryžęs traukti su savo vy
čiais ant meksikonų.

— Kaip tu, tėve, trauksi, 
kad tu da nežinai, katroj pu
sėj yra Mekiska? Bet jeigu 
ir žinotum, tai nieko iš to 
neišeitų. Vienas dalykas, 
kad karės su Meksika grei
čiausia nebus; antras daly
kas, Amerika turi užtekti
nai savo kariumenės ir tavo 
pagalbos visai nepriims. 
Todėl apie savo paminklus 
geriau nesapnuok. Podraug 
tau reikia žinoti, kad pamin
klai tautos vardo visai nepa
kelia. Amerikonai stato pa
minklus lenkų didvyriui Pu- 
laskiui, o jo tautiečiams-len- 
kams beveik žmogaus vardo 
nenori pripažinti.

— Olrait, vaike, jei tu 
mislini, kad jie man pamink
lo nepastatys, tai aš tuojaus 
sušauksiu vyčių mitingą ir 
pranešiu, kad eit ant Meksi
kos mums visai neužsimoka. 
Gud bai.

Graikija priešinas.
Sąjungininkų valdžios pa

reikalavo nuo Graikijos, 
kad ji pavestų visą admi
nistraciją geležinkelių šiau
rinėj Graikijoj, kad Graiki
ja atšauktų savo kareivius 
iš miestų Floriną ir Kavala, 
kad Graikija leistų talkinin
kams užimti Korinto perta-; 
ką ir pabudavoti bevielio te
legrafo stotis. Graikijos 
valdžia visus tuos reikalavi-
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Žando neatkreipsim.
Theologiškas Kristus lie

pia atkreipt kit^ žandą, jei 
tave kas užgavo per vieną. 
Bažnyčios organizatoriams 
šv. Inkvizicijos laikais tokia 
doktrina buvo labai reika
linga; ji liepė tikintiem- 
siems nuolankiai kentėti ku
nigijos piktus darbus ir ne
sipriešinti prieš skriaudi
kus. Dvidešimtame šimt
metyje jau mažai yra tokių 
kvailių, kurie pildytų tą 
kvailą mokinimą.

Klerikalai paskelbė mums 
kovą. Mes numestą piršti
nę paimam. Musų heroldas

iciuitjv, uz. laifti iiiuj aiiucvc u jjiiviuic, JVg am, vvmvviiį jumvo į vcimuco. į •» my
tauta ir vardo jokio į jei talkininkai mėgintų var- Tesau kalba, kaip kas nori, prisirtngęs. Mokslu ir tiesa 
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su 
Gi apie paliokus talkininkais butų pertrauk- 
Amerikonai net ir ti. Reiškia, Graikija ka- 
paliokais vadina, j riautų prieš sąjungininkus

........_...i savo, manė ginkluoti mes drąsiai stoja- 
jie. Jų submarinai pradėjo me kovon prieš melo ir šmei- 
skandinti netik kariškus ir žtų argumentus. Šalin juo- 
pasažieriškus laivus. Su "Lu-' doji armija, lai gyvuoja 
sitania” jie paleido jūrių Liuosybė. šalin tamsa, kad

ga-

aš

kad 
Ta-

kenkti pagirtinoms kitų pa
stangoms, bet užpildyt spra
gą, Į kurią kiti neatkreipė 
atydos arba didumo darbų 
dėlei negalėjo visko apimti. 

Todėl jei man bus priduo
ta daugiau informacijų, au- 
gščiau reikalautų, aš visas 
savo pastangas dėsiu tam 
tikslui, kad kentantiems lie
tuviams pagelbos ranka bu
tų ištiesta.

Politiška laisve galės nau- 
doties tik tie, kurie išliks gy
vais, todėl mano pastangos 
yra atkreiptos Į tą pusę, kad 
palaikyti didžiausį lietuvių 
skaitlių gyvais.

Informacijas malonėkite 
nevilkinant siųsti mano ar
ba laikraščių redakcijų 
vardu, kurios, tikiuos, bus 
malonios priduoti man arba 
sutvarkius stačiai Prof. G- 
M. Harmon, Tufts College, 
Tufts, Mass.

F. J. Bagočius.

dugnan daugiau kaip tuks- teka raudona brolybės sau-! sutvarkytų. irutiaic v ri
tanti vyrų, moterų ir vaikų, lutė! V. Laskevičius. džia ką-nors darytų, idant kraują.

7,000 LIUOSNORIŲ POLI- 
CISTŲ.

New Yorko policijos vir
šininkas paskelbė, kad pe
reitoj sąvaitėj atsišaukė 
7,000 liuosnorių, norinčių 
pildyti policijos pareigas iš
tikus mieste kokiai nelai
mei. Viršininkas nurodo, 
kad po žemės drebėjimo San 
Franciscoj ir po didžiojo 
gaisro Baltimorėj reikėjo 
šaukti miliciją tvarkai dabo
ti, todėl jis norįs sutaisyti iš 
kokių 8,000 vyrų policijos 
rezervą, kad reikalui esant 
nereikėtų šauktis milicijos.
4,000 ŠEIMYNŲ CHICA

GOJ MIRŠTA BADU.
Suvienytos labdarybės 

draugijos Chicagoj paskel
bė, kad šiuomi laiku Chica
goj yra nemažiau kaip 4,000 
šeimynų, kurios kenčia ba
dą ir neapsakomą vargą, 
nes tose šeimynose nėra nė 
vieno žmogaus, kuris galėtų 
pelnyti duoną. Tas pats 
pranešimas sako, kad Chi
cagoj yra 15,000 apleistų 
kūdikių: vienų tėvai užmuš
ti arba sužeisti fabrikuose, 
kitų serga neišgydomomis 
ligomis, da kitų sėdi kalėji
muose uždaryti.

Tai vis kapitalistiškos 
tvarkos pasekmes.

AUKSO BANGA.
Europos žmonių skerdy- 

nė, tai aukso banga Ameri
kos kapitalistams. Pirkly
bos departamentas Washin- 
gtone paskelbė, kad per va
sario mėnesį šįmet iš Suvie
nytų Valstijų išvežta Euro
pon už $331,000,000 tavorų, 
kas reiškia 62 milijonu dole
rių daugiau, negu pernai 
per tą patį laiką išvežta. 
Daugiausia išperka Anglija, 
paskui seka Francuzija, Ita
lija.

DIDELIS GAISRAS.
Peoria, III., sudegė dvi di

delės Iowa grudų sankro
vos. Sudegė 800,000 bušelių

Katalikų kunigija bjau
resnė ir už tuos žydus, ku
rie laistė Kristaus kraują, ir 
terioio jo kūną. Nes anie 
žydai tatai darė 1915 metų 
tam atgal,* o kunigija ir po 
šiai dienai pardavinėja Kri
staus kūną ir geria Kristaus, kornų ir avižų. Nuostolių 

yra Į milijoną dolerių.

L



KELEIVIS

Amerikos kariumenė
Meksikoj.

Apie 10,000 amerikoniškų 
kareivių įsiveržė į Meksiką 
neva su tikslu sugauti Vilią, 
kuris buvo užpuolęs Suvie
nytų Valst. miestą Colum- 
bus, N. M. Su Amerikos ka- 
riumene veikia ir Carranzos 
armija. Vienok Carranzis- 
tai tankiai atsisako šaudyt 
į Vilios pasekėjus, ir daug 
carranzistų pereina ir prisi
deda prie Vilios, nes meksi- 
konai labai nepatenkinti A- 
merikos arogantiškumu ir 
paniekinimu Meksikos ne- 
prigulmybei siunčiant savo 
ginkluotus kareivius į Me
ksiką.

Meksikos veldžia perser
gėjo Amerikos generolus, 
kad šie savo kareivių neves
tų į jokį Meksikos miestą ir 
niekur neužimtų pozicijų, 
nes tada visos Meksikos par
tijos susivienysiančios prieš 
Ameriką.

Pakol Amerikos kareiviai 
pradėjo vyties Vilią, šis tu
rėjo visą sąvaitę laiko pasi
traukti į Sierra Madre kal
nus, apie 200—300 mylių 
nuo rubežiaus, kur jis yra 
gerai apsipažinęs su to kraš
to topografija.

Angliški dienraščiai giria
si apie „didvyriškus Ameri
kos kareivių darbus,” ištik- 
rujų-gi dar jokių susirėmi
mų nebuvo ir amerikonai 
Vilios pasekėjų dar nematė. 
Eina paskalai, jog Caranzos 
armija apsupusi villistus, 
bet jie risi nepatvirtinti, ir 
kaip rodos, pakol-kas Vilią 
juokias sau iš Amerikos ir 
Carranzos kariumenių.

KUNIGŲ DARBELIAI.
Omaha ir Sioux City, kaip 

rašo anglų laikraščiai, ku
rių iškarpas prisiuntė mums 
skaitytojai, yra dideli Cuda- 
hy skerdyklų streikai. Lau
kiama taipgi, kad Armour’o 
darbininkai išeis ant strei
ko. Kunigas M. Cibulsky, 
švento Kazimiero bažnyčios 
klebonas iš Sioux City, Io- 
wa, ir kun. Jurgis F. Jonai
tis, Švento Antano bažny
čios klebonas iš Omaha, Ne- 
braška, nuėję pas manadže- 
rių M. R. Murphy, kurio 
„ypatišku draugu” Jonaitis 
esąs, ir pas superitendentą 
Dan Cameron (matyt abudu 
airiai, ir „geri katalikai”), 
kad sutaikinti darbininkus. 
Cybulskis bėdavojęs, girdi: 
”Lietviai dabar budavoja 
naują bažnyčią, ir jei strei
kas nebus tuoj užbaigtas, tai 
darbas sustosiąs.” Nekurie 
lietuviai, — kaip rašo tasai, 
matomai tų Kristaus tarnų 
įkvėptas laikraštis, esą grie- 
štai priešingi organizacijai.” 
Kunigai dedą visas pastan
gas, einą ant susirinkimų, ir 
darą viską, kad ”streiką su
taikinti.” Tokiais darbais 
tik ir gali pasigirti musų 
kunigai.

Žemė reikalauja apsisuki
mui apie saulę 3 5 dienų, 6 
valandų ir 9 minutų. Į tą 
laiką žemė apibėga 580,000,- 
000 mylių ilgio kelią, kas 
reiškia apie 66,000 mylių 
kas valanda. __________

Įvykusi kaida Gruodžio mėnesyj, 
1914, suskaitliuota perdaug įplau
kose ant $10.00 .......................... 10.00

Viso išlaidų per Vasario mėne
sį .................................................... 17.28

Kovo 1, 1916, lieka pas L Š. P. 
iždininką K. Šidlauską $11,853.11

L.Š.F. Finansų Sekretorius,
T. L. Dundulis.

P. S. Gruodžio mėnesyje 1914 įvy
kusioje klaidoje pasakyta: Per B. 
Skerstoną, So. Boston, Mass., surink
ta ant D.L.K. Gedemino Kliubo pra
kalbų $19.12; turi būti $9.12.

Malonėčiau, kad siuntėjai aukų tė- 
mytų garsinamas atskaitas, ir patė- 
miję panašias klaidas tuojaus pra
neštų man, kas butų galima pataisyti 
neužvilkinant per metus laiko.

T. L. Dundulis.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

CHISTOPHER, ILL.
Aukos surinktos nuo vietos lietu, 

vių L. S. Fondan. Aukavo: VI. Pi
kelis, F. Zavesky ir W. Giraitis — 
po $1.00; A. Brazauskas 75c.; J. Di- 
mantas, K. Rinkevičius, J. Renkevich, 
J. Bogdasky, M. Macijauskas, A. Paš
kevičius, M. Zavenskas, J. Girdžius,
J. Čirvinskas. B. Vaidas, J. Barkus,
K. Judvitas, B. Šimkienė, I. Rimkevi- 
čia ir J. Bogdansky — po 50c.; P. Bo- 
mantas 40c.; S. Tarkauskas, F. Dane- 
lienė, M. Riktoras, F. Katonas. J. Po- 
plis, E. Brazaitis, P. Parcevičia, P. 
Čepulis, D. Saklis, A. Pardenis, F. 
Šimkus, J. Rimkus, M. Pakarklis, F. 
Bružas. J. Astrauskas. S. Paliulis, 
K. Mačiulis, M. Grigaitienė, O. Stoč- 
kuvienė, P. Kalėda, A. Dambrauskas, 
V. Paplauskas, K. Paplauskienė, V. 
Popieraitis, A. Ga’inskas, K. Matu- 
kaitienė, E. Žemaitienė, J. Dambraus
kas, Vingelis, M. Simonaitis, J. Kižie- 
nė, V. A. Mačilis, S. česnavičia, J. 
Cesnavičia, O. Macnelienė ir P. Ba
ranauskas — po 25c.; J. Paulukevičia 
20c. Viso $21.10c. Aukos surinktos 
sulyg ingaliojimo S.L.A. 161 kp.

V. A. Mačiulis, S. česnavičia 
ir M. Riktoras.

Aukų §21.00 priėmiau.
T. L. Dundulis, L.Š.F. fin. sekr.

SUFRAGISČIŲ PETICIJA.
Washington, D. C.— A- 

merikos sufragisčių susivie
nijimas sutaisė savo petici
ją Suv. Valst. kongresui, 
kame reikalaujama pataisy
ti Suv. Valst. konstituciją, 
pridedant prie jos pripažįs
tantį moterims lygias poli
tiškas teises įstatymą.

Sufragisčių peticija pa
tvirtinta šimtais tūkstančių 
parašų ir tie parašai užima 
14 pėdų ilgą popierą.

Įnešimas su ta peticija 
atidėtas iki naujo kongreso 
susirinkimo, nes piun pre
zidento rinkimų atmetimas 
moterų reikalavimo, kaip 
politikieriai mano, galėtų 
pakenkti demokratų ir re- 
publikonų partijoms, o tuo 
pačiu tamu socialistų parti
jai žymiai padaugintų bal
sus. Tai politikieriai ir ra
mina sufragistes, kad po 
rinkimų ”jie” stengsis viso
mis savo jiegomis” remti 
moterų reikalavimą. Suf- 
ragistės bus labai žioplos 
pasitikėdamos tais priža
dais.

AMERIKOS ORLAIVIAI 
EUROPOS KARĖS 

LAUKAN.
Iš St Louis 25 d. kovo lie

kasi išsiųsta Liverpolin 12 
čionai padirbtų didžių kari
škų orlaivių. Pagamino juos 
Benoist Eircraft Co. Kiek- 
viens tų orlaivių lėšuoja 
11,500 dol. Užsakymų kom
panija da turi daugiau, dėl
to kompanijos valdyba pa
skelbė, kad padaugina jos 
dirbtuvėse dirbančių darbi
ninkų skaičių. Orlaiviai da
romi Anglijai.

STEBUKLAI!
Anglų laikraščiai surado, 

kad koks ten žmogelis Ho- 
lyoke, Mass., kuris uždirba 
„tiktai” 20 dol. į sąvaitę, už
laiko tais pinigais net 8 y- 
patas: pats su moteria, mo
tiną ir penkis vaikus! An
glų dienraščiai net editoria- 
lus rašo, kad tai esąs „ste
buklas.” Nueitų jie į lietu
vių darbininkų distriktus, o 
rastų, jog nekurie darbinin
kai turi išmaitint panašias 
šeimynas dirbdami už 8—9 
dolerius į sąvaitę.

ATSKAITA
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

FIN. SEKRETORIAUS
nuo Vasario 1. 1916 iki Kovo 1, 1916.

Vasario 1, 1916 balans. $ll,310.<7 
Per aukų rinkėjus F. Raudonaitį

ir S. Zatarskį iš Du Quoin, III. $12.50 
Per "Naujienas” nuo SLA. 14 

kuopos rengimėlio, Cleveland, O. 2.25 
Per "Laisvę” Aukų Rinkimo Ko

mitetas prisiuntė iš Medicine Hat,_ 
Altą, Canada................................... 1 < .50

Nuo Laisvės Pašalpinės Draugys
tės prakalbų Akron. Ohio .... 13.06 

uNo Kunigo R. V. Delianio pra
kalbų. Cambridge, Mass...............5.16

Per J. Tolivaišą, rašt. aukų rin
kimo komiteto už parduotas štam
pas, Bridgewater, Mass............... 4.28

Ant Draugystės D.L.K. Vytauto
ir S.L.R.K.A. 131 kuop. susirinki
mų surinkta, prisiuntė S. Liesis. 
tVesternport. Md........................... 40.00

.Per "Keleivį” nuo krikštynų F.
Kačerausko, prisiuntė K. J. V ash- 
kis. Brighton, Mass...................... 12.00

Per "Keleivį” prisiuntė A. Rū
kas nuo krikštynų pas Przelgaus- 
ka. Philadelphia. Pa.......................7.00

T. ZaDUsta nuo draugiško 
•'akarėlio pas J. Bedalį, So. Bostno. 
Mass................................................ .. • 3.35

A. M. Balčiūnų iš Akron, 
Oh:o........................................................ 6.25

S. L. A. 194 kuopa Cicero, III. 
■•ūkavo .......................................... 10.00

P“'- K. Urboną nuo vestuvių P. 
Valukonio su A. Bakanavičiute, S. 
’to^ton Mass................................... 14.00

Per L Manraitį r.uo Lietuvos 
S»nu Draugystės prakalbų, Gard- 
ner. Mass....................................... 20.62

N”*' t* Oiebstoriaus už 200 stam- 
nų. Peabodv. Mass....................... 10.00

P^r "Kele’vi” nuo vestuvių K.
Lapinsko su M. Tamuliniute, Brad- 
4ock. Pa. $11.75, susirinkime pas 
T. Jurgelą. Depue, III., $4.67, iš 
tVinnipeg. Man. Canada. D. L.K. 
Vytauto Dr-tės $10.00 ir per drau- 
srvstės pasidarbavimą surinkta 
$20.61 ............................................. 47.03

Nuo L. Zavistanavičiaus, Hyde
Park. Mass. už štampas.......... .... 5.0b

Per "Keleivį” nuo vestuvių L.
Petrošiaus su J. Žitkaite, Montello. 
Mass.................................................. 14.00

Per B. Skerstoną nuo Gedemno
Ukėsų Kliubo, Boston. Mass. . . 5.00

Per P. Giedrs. Herrin, III. Dr-tė 
Lietuvių Nepriulmingas Ukėsų 
kliubas aukavo $10.00 ir smulkių 
auku ................................................ 32.96

Per vietinį L. Š. F. Komitetą nuo 
baliaus ir smulkių aukų, Grand 
Rapids. Mich...................................30.00

Per ”Laisvę” auka nuo 7 kuopos 
Augščiauios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj Draugijos. Pittsburgh. 
Pa. nuo vakarienės ir iš draugijos 
iždo .......................................  .... 50.00

Per J. A. Bražinską nuo vestuvių 
A. Balčiūno su Navadvorskaite, At- 
hol. Mass........................................ 10.10

Per Bronislovą Pazereckutę nuo 
North Side lietuvaičių baliaus, Pitt
sburgh, Pa....................................  37.33

Per Ig. P. Rašinskį laike Augš- 
'iausios Priegl. Liet. Amerikoj 4 
kuopos draugiškos vakarienės, Pitt
sburgh. Pa....................................... 31 50

Per LSS. 246 kuopos kolektorius, 
Moskegan, Mich........................... 11.75

Per "Keleivį” nuo krikštynų pas 
Petrą ir Heleną Mikulskius, Walth- 
ham, Mass...................................... 18.50

Per Pa ui Raševičių nuo vietos 
lietuvių N. Abington, Mass. .. 15.65 

Per "Keleivį” nuo vestuvių D.
Tamulevičius. Exeter. N. H. .. 1658 

Per "Keleivį” nuo vestuvių K.
Stankaus, Montello. Mass.......... 11.25

Per F. Igaunis Dr-tė Šv. Petro 
ir Povilo aukavo $25.00. sukolektuo- 
ta $20.00, viso ........................... 45.00

Viso per Vasaro mėnesį įplau
kė ............................................... $559.62

Viso su balansu .......... $11.870.39
Išlaidos.

Už išmainymą privatiškų čekių .28 
S. P. Shonas, Scranton, Pa. su

grąžino štampų, atmokėta pini
gai .........................................................7.00

PEABODY, MASS.
Surinkta per P. čebatorių ir M. 

Pilkevičių. Aukavo: J. Siekevičius, 
A. Žilinskas, A. Sekavickas, J. Bal
čiūnas ir I. Balčuns — po $1.00; S. 
Kiaslv, J. Stad, S. Matachus, O. Janu- 
levičienė, K. Stankcvičiukas, A. Pili
pavičius. J. Sienojonis, V. Ambraze
vičius, V. Ališauskas, M. Vietkunskas 
ir J. Šustauskas — po 50c.; S. Kačuk, 
J. Kramachuk, P. Sellvin, P. Keldy, 
P. Gajevskis, A. Sudak, J. Morphy, 
J. Petka, J. Romansiavičius, S. Zalec- 
kas, V. Pilipavičius, R. Kačinskienė, 
J. Baginskas, P. Steponaitis, J. Ba- 
reiša, M. Žilinskas, V. Petkevičus, P. 
Kozlovskį, A. Staszkovski - po 25c.; 
S. Vasiuk. M. Stad, G. Kiggins — po 
20c. Smulkių aukų išviso $1.60. J. 
Sakevičius pridavė $1.80. Viso $18.75. 
Iš tų nupirkta L.Š.F. ženklelių už 
10 dol. Iždan perduota $8.75.

Pinigus priėmiau.
K. Šidlauskas, L.Š.F. iždin.

EKETER, N. H.
Vestuvėse D. Tamulevičiaus surin

kta nuo susirinkusių svečių $16.70. 
Aukavo: J. Bobavičius, J. Lino, Z. 
Susmariutė ir muzikantai po $1.00; 
J. Lukšis, K. Lukšienė, D. Tamulevi
čius, A. Bartulionis, A. Bartulionienė, 
A. Bagužiutė, J. Sauvokas, P. Kvara- 
ciejutė, J. Balevičius, S. Mazgelis, J. 
Mazgelienė, ir VI. Rasiulis —po 50c.; 
J. Stumbris, V. Dumblauskas, S. Al
ksninis, N. Skopčiuvienė, D. Grigas, 
J. Latauskas, M. Latauskienė, F. Va- 
lentukevičius, R. Viranis, M. Saulė- 
nas. J. Mazaliauskas, M. Mazaliaus- 
kienė, U. Saulienėnė, S. Kopka, K. 
Vizgirdžiutė ir O. Rasiulienė po 25c.; 
O. Tamulevičiūtė 20c. Smulkių au
kų $1.55. Viso $1670. Persiuntimo 
lėšų 12c.
Aukavusiems tariame širdingą ačiū.

Jurgis Balevičius. 
Jer. Bobavičius.

Pinigus priėmiau.
K. Šidlauskas, LŠF. iždin.

MIDDLEBORO, MASS.
Vestuvėse A. Ymbrazo su p-le M. 

Osipauskiute 5 d. kovo nuo susirin
kusių svečių surinkta L.Š.F. aukų 
$15.20. Aukavo: F. Maningis $5.00; 
A. Ymbrazas, M. Ymbrazienė (jauna
vedžiai), K. Urbonas — po $1.00; M. 
Ymbrazas, V. Vasaris, S. Vasariutė, 
J. Nevedomskas, F. Kincas, M. V. 2i- 
loniutė, Z. Katilas, J. Pranskas, V. 
Kazlauskas ir M. Kazlauskiene po 
50c.: M. Vareika, D. Kruopas, M. 
Deltuvas, G. Ray, B. Miškinis, A. Mi
škinienė, S. Sarapas ir S. Sarapienė 
— po 25c. Smulkių aukų 20c. Viso 
$15.20.

Aukavusiems tariama ačiū, jauna
vedžiams linkėtina laimingo gyveni
mo. J- J- N.

Pinigus priėmiau.
K. Šidlauskas. L.Š.F. iždin.

ATHOL, MASS.
Vasario 23 d. vestuvėse A Balčiū

no su p-le Novadvorskiute surinkta 
aukų L. Š. Fondan $10.10. Aukavo:

A. Balčiūnas, P. Balčiūnienė, P. 
Buzevičius, V. Buzevičienė. S. Amb
rasas, K. Granickas. A. Zazas, St Va
siliauskas, J. K. Vosiliauskas ir J. 
Gurklis — po 50c.; A. Granickas, J. 
A. Bražinskas. P. Navadvorskis, J. 
Gabrėnas, J. Mikšis, M. Lapenytė, M. 
Peteckaitė, K. Butėnas, A. Rastaus- 
kas, A. Latvėnas. J. Balčiūnas, K. 
Kubilius. J. Kavlaičia, K.Kavlaičienė, 
K. Stručinskaitė, J. Šūkis, L. Braška, 
M. Ambrasienė, E. Stručinskaitė, O. 
Panviežytė, F. Ambras, vaikas 6 m. 
— po 10c. Sykiu 10 dolerių ir 10c.

J. A. Bražinskas
Aukas priėmiau.

T. L. Dundulis, LŠF. fin. sekr.

MONTELLO, MASS.
Vestuvėse Konst. Stankaus su p-le 

L. Smailigančiute surinkta aukų L. 
Š. Fondan $11.35. Aukavo: Konst 
Stankus, F. Norkus, S. Milčius, Kaz. 
Dūkštą — po $1.00; L. Stankuvienė, 
F. Cereška, P. Dumbrauskis, V. Lau- 
rynaitis, V. Balčiūnas, V. Benušis, 
Alb. Viščiniutė, K. Šamunskis, U. 
Beniušienė, A. Benušis, S. Ebliutis— 
po 50c.; P. Bagužis, M. Varkaliutė. 
U. Bekampienė, A. Ykasolo, S. Tui- 
nyla, I. Manstys ir V. Surkevičius — 
po 25c. Smulkių 10c. Viso $11.35.

Aukavusiems tariama ačiū, o jau
navedžiams linkėtina laimingo gyve

nimo. S. A. Milčius.

Paj ieškojimai
Pajieškau brolio Juozapo Andruš- 

kevičiaus; gyveno Paterson, N. J., jis 
• pats ar kas jį žino atsišaukite. (14) 

J ulijonas Andriuškevičius, 
149 Athens st. So. Boston, Mass.

Pajiškau draugo Konstanto Kuro, 
gyveno Ohio valstijoj. Jo paties at
sišaukti ar žinančiųjų apie jį meldžiu 

{ pranešti.
A. Snyder

247 Branden Avė, Detroit, Mich.

Pajieškau dėdės Juozo Tamašuno 
Bicunų kaimo, Nemajūnų parapijos, 
turiu svarbų reikalą ir busiu dėkin
gas, kas praneš, arba jo paties mel
džiu atsišaukti. (1J)

Zigmas Tamašunas, 
154 Penn avė, Exeter Boro,

Pittston, Pa.

Pajieškau savo vyro, Julio Barta- 
šiuno, vidutinio ūgio, šviesiai tamsių 
plaukų, rusvų akių, inkštiruoto veido, 
ilga nosia, viršutinė lupa perkirsta, 
ant tiesės rankos didelis skaras; pa
eina iš miestelio Dusmenų, Trakų pa
vieto, Vilniaus gub. Pirmiaus gyve
no Minersville, Pa., bet 2 d. Liepos, 
1915, persikėlė į Lawrence, Mass., 
kur ir paliko mane su 9 mėn. kūdi
kiu 4 d. kovo, š. m. Kalbama, jog 
pabėgo su moteriške.

Prašau dapadėti man varguose — 
sugauti jį, o tas kas sugaus, gaus 
dovanų 5 dolerius. (14)

Karoliną Bartašiunienč,
65 Brook st., Lawrence, Mass.

Pajieškau dėdės Povilo Indriusko 
Gaigalių sodžiaus, Šimonių parapi
jos, Vilkmergės apskričio, Kauno gu
bernijos., 1911 metais atvažiavo Ame
rikon. Kas jį žino ar jis pats teik
sis atsišaukti, nes yra labai svarbus 
reikalas.

Ona Merkiutė-Stakekienė (12)
2459 Tremont sta, Cleveland, Ohio.

Pajieškau savo vyro. Jono Katke
vičiaus, kuris prieš 10 metų paliko 
mane, išvažiudamas nežinia kur. Jis 
Skovagalių kaimo, Simno parapijos, 
Suvalkų gub. Kas apie jį žino ma
lonės pranešti arba jis pats lai at
sišaukia. (12)

Elzbieta Katkevičienė,
87 So. 2nd st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo pačios J ievos Ja- 
nuškauskiutės, Vilniaus gub, Trakų 
pav, Nemunovkos parapijos, Auro- 
novicų kaimo, 24 metų amžiaus, tam
sių plaukų, turi su savim 18 mėne
sių kūdikį, 28 vasario š m. ji išbėgo 
su ruskiu Danilu Diki, kuns yra vi
dutinio ūgio, ant dešinio žando turi 
randą. Kas praneš ma:i apie tokią 
porą, gaus 10 dol. atlyg'.nimo.

Harry Chanistruk, 
141—145 Windsor. st, Hartford, Conn

Pajieškau Vinco Vėlyvio ir Vinco 
Skliuto, taipgi Vinco Dulskio, Jono 
Poškos ir Petro Kazilionio, visi Vil
niaus gub, Trakų pav, Varėnos mies
telio. Meldžiu atsišaukti

Stasys Kaziulionis (12)
1100 Exchange avė, E. St. Louis, III.Pajieškau Jono Kemzūros, Kauno 

gub.. Butkiškės parap, Vozbutų kai
mo, gyveno Philadelphljoje. _ Kas jį 
žino malonės pranešti ar jis pats 
malonės atsišaukti.

Franas Krikštonas,
495 N. Darien st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau Juozo ir Vinco Mosteikų, 
taipgi Antano Balsio, visi Suvalkų 
gub, Naumiesčio pav, Kubilių kai
mo. Meldžiu atsišaukti.

Wm. Cypus,
R. 1, BOK 107, North Branch, Min i.

Pajiešaku draugų Antano ir Anup
ro Bikelių. taipgi Juozo Kuncėno, vi
si Untiegės kaimo, Tauragės valse, 
Zarasų pav, Kauno gub. Meldžiu jų 
atsišaukti ar kas jino pranešti, už 
ką busiu dėkingas. (13)

Jonas Gurkšnis,
5813 Culoden st, So. Vancouver, B.C.

Pajieškau Stanislovo Grigalaičio 
ir brolio Juozo Varanaičio taipgi Do
mininko Kodže, visi Kauno gub. Šiau
lių pav, Leicių kaimo, ir švogerio 
Frano Norvaišos ir Andriaus Bezgi- 
los, gyveno Montreal, Canada. Mel
džiu atsišaukti.

Feliks Yanušas,
BOX 132, Fort Plain, N. Y.Pajieškau pusbrolio Adomo Didžba- 

lio, Suvalkų gub, Naumiesčio pav, 
Griškabūdžio parap. Galinių kaimo. 
Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas 
jį žino pranešti.

Petronėlė Gustainiukė 
(Janulaitienė)

950 Meade avė, Scranton, Pa.

Pajieškau draugų Adomo ir Relbino 
Sole, Kauno gub, Kulių parap, gy
veno Chicagoj, taipgi Povilo Paplesio, 
Juozo Viktorino, Juozo Tarvido, Jono 
ir Ciprijono Vilkų. Meldžiu visų at- 
atsišaukti.

Petras Cinsus, 
2220 Pratt st, Philadelphia, Pa.Pajieškau pusbrolio Petro Naktinio, 

Kauno gub., Panevėžio pav, Papilės 
parapijos, Kadarų kaimo, taipgi Pe
tro Trečioko ir Sonios Bazdaraičios, 
Skratiškių kaimo. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

Mikas Naktinis,
BOK 554, Aberdeen, Wash.

Pajieškau giminaitės Petronės Ru- 
gevičiukės, Papiškių kaimo, \elionos 
parapijos, Kauno gubernijos ir pa
vieto. Ji pati ar kas ją žino malo
nėsite pranešti. _ (12)

Severas Grigas,
166 Saltanstall avė, New Haven, 

Conn.Pajieškau pusbrolio Juozo Zubris- 
ko, Braškų kaimo. Sintautų parap. 
Naumiesčio pav. Suvalkų gub, taipgi 
Antano Peskajau6, Klepų kaimo. Mel
džiu atsišaukti ar kas juos žino pra
nešti.

Jonas Balsevič J r.
BOX 145 Wilkes-Barre, Pa.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Miką- 
ločiaus, Kauno gub, Telšių pavieto, 
Kretingos parap. Daktarų kaimo, 
kas apie jį žino, teiksis pranešti ar
ba jo paties meldžiam atsišoukti.

Juozapas Vasiliauskas, (13)
BOX 469, Daisy Town, Pa.

Pajieškau pusbrolio J. Rimkos, 
Tirkšlių miestelio; pusserių Roza
lijos Mozakevickaitės ir Onos Kunt- 
vainatės, Užlėkmių sodžiaus; Kazi
miero Lemežio ir kartu pažįstamų. 
Aš esu Berbiliškių sodžiaus, Norin- 
dačių parap., Šiaulių pav, Kauno gu
bernijos. Meldžiu atsišaukti. (12) 

Franas Kutnavainis,
BOK 1114 Raymond, Wash.

Pajieškau pusbrolio Vinco Gavelio, 
Suvalkų gub, Kalvarijos pav, Me
telių parapijos, Barčų kaimo. Kas ji 
žino malonės praneiti arba jis pats 
lai atsišaukia. (13)

Sta Služelis,
BOX 469 Daisy Town, Pa.

Pajieškau pusbrolio Justino Dagio, 
Salų parap, Puniškių sodžiaus, Vilk
mergės pav, Kauno gb, gyveno Char- 
lestėvrn, Mass. Kas apie jį žino ar 
jis pats malonės atsišaukti. 

Veronika Kuitičia,
234 Wayne sta, Jersey City, N. J.

Pajieškau draugo Prano Jusaičio, 
Suvalkų gub, Mariampolės pavieto, 
Brazdų kaimo, gyveno Bridgeporte, 
Conn. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti ar žinantįs malonės 
pranešti. (12)

Petras Tamošiūnas, 
401 So. Main sta, Bridgeport, Conn.

Pajieškau Petro Madaikio, Kauno 
gub, Vilkmergės pav. Pyragių so
džiaus, Kupiškio par, prieš du metų 
gyveno Indiana Harbor, Ind. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti 
ar kas žino pranešti.

P. Baltušis, 
3730 Deodor st, Iindiana Harbar, Ind.

Pajieškau pusbrolio Antano Mar- 
gevičiaus, draugų: Juozo Švigo, Alek
so Martinavičiaus ir Ant. Šidlausko, 
visi Laukuvos par, Telšių pav.. Kau
no gub. Meldžiu atsišaukti. (13)

Franas Paplauskas, 
BOK 14, Clifford, III. Pajieškau dėdžių Juozo ir Martyno 

Jelenskių, Suvalkų gub, Kalvarijos 
pavieto, Kirsnos valse, Randziškės 
kaimo. Meldžiu atsišaukti, ar kas 
žino pranešti.

Ona Ginunas,
BOX 131, Scarbro, W. Va.

Pajieškau švogerio ir sesers Onos 
Bumbulevičiukės, Vilniaus gub, Tra
kų pav, Kronio valsčiaus Migonių 
kaimo, gyveno Worcester, Mass. Mel
džiu atsišaukti.

Konst. Bumbulevičius, 
P. O. BOX 516, Manchester, Conn. Pajieškau Emilės Jurėnaitės, Regi

nių sodžiaus, Kupiškio prap, Kauno 
gub, abudu kartu atvykom Ameri
kon. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Motiejūnas,
BOX 251, E. Rochester, N. Y.

Pajieškau dėdžių Antano ir Jono 
Mačiukevičių, Miliūnų sodižaus, Ku
piškio parap. Kauno gub, gyveno 
Chicagoj. Jų pačių atsišaukti ar ži
nančių meldžiu pranešti. 

Juozas Šliakis.
B0X 21, Cheltenham, Pa.

Pajieškau pusbrolio Leonardo Ur
banavičiaus ir Kaz. Strunskio, Triškių 
parap, Plateklėnų sodos, gyveno Chi- 
cagoje, taipgi pusseserės Domicės 
Urbanavičiutės-Šnarienės. Medvala- 
kių sodos, Papilės parap. Meldžiu
atsišaukti.

Kazė Radvilavičiutė, 
BOK A. Harding, Mass.

Pajieškau sesers Julijonos Vičal- 
tės, Kauno gub, Telšių pav, Mosie- 
dos valse, Geldienų sodos, gyveno 
New Yorke. Kas ją žino malonės 
pranešti arba ji pati lai atsišaukia. 

Jonas Vičius,
2230 N. 15th sta. Springfield, III.

Pajieškau tėvo Jono Domikaičio, 14 
metų kaip Amerikoj, gyveno Chica- 
caitoj, taipgi Tado Sukoličio, abu Nė- 
rų kaimo, Eržvilkio valse. Raseinių 
pav, Kauno gub. Prašau atsišaukti. 

Franas Domikaitis,
30 Monroe st, Tauton, Mass.

Julijona Gavienienė iš Gražiškių 
pajieško Bartašiaus iš Bileišių so
džiaus, Dusetų parapijos, Suvalkų 
gub. Meldžiu atsišaukti.

Alex Gavėnas,
64 Cleveland Avė, Harrison, N. J.

Pajieškau brolio Vladislovo Anta
naičio, Kauno gub., Telšių pavieto, 
Kuntaičių parap, atvyko nesenai A- 
merikon. Meldžiu atsišaukti ar kas 
jį žino pranešti. (12)

Juozapas Antanaitis, 
1616 Madison sta. Garry, Ind.

Pajieškau Jono Kasuievčiaus (an
gliškai John Kasper), Suvalkų gub, 
Kalvarijos pav., Krosnos valse, Ma- 
rinkos kaimo. Kas jį žino ar jis pats 
malonės atsišaukti. (13)

Ona Tuniliutė-UrDonienė, 
R. 1, BOK 235, Pares str, 

Wilkes-Barre, Pa
Pajieškau pusbrolio Petro Ban

džiaus. Mikitų kaimo, Dobrovolės 
-mino; dėdės Juozo Rugic, Akėčių 
kaimo, Šakių gmino, abu Naumiesčio 
navieto, Suvalkų gub. Dėdė gyveno 
Chicagoj, kas juos žino malonės pra
nešti arba jie patįs lai atsišaukia.

Tony čekowsky, (13)
186 Grand st, Brookyn, N. Y.

Pajieškau švogerio P. lapino ir 
pusseserės Onos Vidauskikės, Rėdan
čių kaimo, taipgi pusbroliu Antano ir 
Prano Giedraičio, Peldžiunų sodžiaus; 
Antano ir Prano Kleivų ir Agnės Bu- 
kauskikės iš Mankunų. Meldžiu at
sišaukti.

S. Gelumbauskas
507 Park view, Racine, Wis.

Pajieškau Onos Dereškevičiutės, 
Suvalkų gub, Marampolės pav, Vi
šakio Rudos parapijos, Dambravinos 
'•aimo. Tūrių sarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti.

John Puskunigis,
1151 E. 33rd st, Cleveland, Ohio.

Pajieškau dėdės Kazimiero Brez- 
gio, Traikių kaimo, Plungės parap, 
Telšių pavieto, Kauno gub. Jo pa
ties ar žinančiųjų meldžiu atsiašukti. 

R. J. Dakhus.
1231 Cherry st, Racine, Wis.

i
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25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiusi už 3c. pačtinę markę, o tu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 
SKR1PKV, HR1UBŲ, ir daugybę kitokių MUZ1KAL1ŠKŲ INSTRU
MENTU, ISTORIŠKU IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias^ Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tokį adresą:

Wc 112 grand st„. O. w dlUCllb BROOKLYN, N. Y.
BRONIS KONTRIMAS
Keliaujantis "Keleivio” Agentas.
Jeigu jis atsilankys kur-nors, gali

te užsirašyt pas jį "Keleivį” ir duot 
visokius užsakymus. (?)

"Keleivio” Adm.

Pajieškau Petro Žilio ir Jurgio La
pinsko, Vaineikių sodos, Zarasų pa
vieto, Kauno gub. Pirmiau gyveno 
Cleveland, Ohio. Turiu svarbų rei
kalą. ,

Petras Kazlauskas,
877 Cambridge st.,

E. Cambridge, Mass.

Pajieškau brolio P. Bačkio, dėdės Ge- 
daravičiaus ir Antano Gedaravičiuko. 
Jų pačių ar žinančiu jų meldžiu atsi
šaukti, nes yra svarbus reikalas.

Slikas Baktis,
120 Long Hill Avė., Shelton, Conn

Pajieškau savo pažįstamos Pauli
nos Valskiutės. Suvalkų gub., Seinų 
pav., šventažerio valsčiaus, Marcin- 
kaviznos kaimo, meldžiu atsišaukti, 
arba kas žino pranešti. (13)

Pranas Pujanauskas, 
2812 Forbes sta, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau P. Jakubausko, Nedrau- 
svės kaimo; J. Vaičiulevičiaus, Civi- 
niškių kaime; M. Vasiliaus, Pažeriu 
kaimo; M. Starkaus Nedrausvės kai
mo; visi Suvalkų gub. Kas juos ži
no ar jie patįs malonės atsišaukti.

J. Cimbalas,
166 Ryde sta, Montreal, Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 23 metų amžiaus, turiu 
gerą darbą, nevartoju svaigalų, mer
gina turi mokėti nors kiek anglų kal
bą. Su pirmu laišku geistina gaut 
paveikslas. (12)

John Stankaitis, 
2457 Larch st, Springfield, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
laisvų pažiūrų, gyvenančios netoli 
nuo Bostono. Linkėčiau pirma ypa
tiškai pasipažinti. (13)

W. Abosis,
BOK 8, Nashua, N. H.
■------------------------------------------------ —------*

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės 16 ir ne senesnės 23 me
tų. Aš esu 23 metų, laisvų pažiūrų, 
mylintis dorą ir dailę. Su pirmu lai
šku meldžiu prisiųsti ir paveiksią.

J. Greblick, (13)
809 Roosevelt avė, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
r>e jaunesnės 18 metų ir ne senesnės 
22, mylinčios dorą gyvenimą. Aš esu 
25 metų, turiu pelningą darbą ir pa
darau gražų pragyvenimą. Su pir
mu laišku prašau paveikslą.

Juozas Normantas, 
4904 Magoun avė. E. Chicago, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus, geistina 
kad butų laisvų pažiūrų, mokėtų skai
tyt ir kiek angliškos kalbos, aš esu 
25 metų, siuvėjas, uždirbu po $2.50 į 
dieną. Su pirmu laišku prašau ir 
paveikslo.

Frank Žičkus, 
4904 Magoun avė, E. Chicago, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės ne senesnės 30 metų am
žiaus ir ne jaunesnės 17 metų, laisvų 
pažiūrų, mėgstanti skaitymą ir dorą 
gyvenimą. Aš esu 26 metų, nege
riantis svaigalų, iš amato dažytojas. 
Su pirmu laišku meldžiu paveikslo.

Thomas Varnaitis, 
4904 Magoun Avė, E. Chicago, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 26 metų amžiaus, aš esu 
25 metų, su pirmu laišku atsišaukian
čios malonės prisiųsti savo paveikslą.

1400 M str, W. Cedar Rapids, Iowa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 18 ir 20 metų amžiaus. Aš esu 
23 metų ir turiu gerą užsiėmimą. 
Atsišaukdamos prisiųskite ir savo pa
veikslėlį. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. (12)

S S
BOX 57, Garfield, Utah.

REIKALINGOS MOTERIS
Patyrusios darbe guminių apsiautuvų. 
Nauja sistema, darbas lengvas, alg? 
augšta. Daugiausiai reikia moteriš
kių prie roliavimo ir stičiavimo. 
Taipgi reikalauįame merginu mokin- 
tie minimo darbo. Mokestis pagal 
mokėjimą. Dirbtuvėj geriausia švie- 
a, venteliacija, sanitariški įtaisymai 
ir apsauga nuo ugnies. Anglų kal
bą nebūtinai reik mokėti. Taipgi rei
kalingi ir vyrai prie panašaus darbo.

Atsišaukite laišku prie
THE B. F. GOOl’R r’’ CO 

AKRON. OHIO

PARSIDUODA
Mažas Fruktų, Cigarų Kendžių T 

Popierų Storas, labai parankioj vie 
toj, lietuviais apgyventoj. Biznis ge
rai eina. Kaina prieinama. Atsišav- 
kit pas: (13)

John P. Vareika.
116 Ames sta, Montello, Mass.

DĖL FARMŲ LIETUVIŲ KO
LONUOSE.

Araknsas arba Louisianos val
stijose, atsišauk į Immigracijos 
Bureau, Rock Island Lines. Dau
gybė progų įgyti gerą žemę už 
pigią prekę. Mes galim suteikt 
jums bešališkas informacijas 
tuose kraštuose, per kuriuos mu
sų geležinkelis bėga. Rašyk lie
tuviškai pas L. M. Allen, Passen- 
ger Traffic Manager, Rock 
Islan Line, Room 718 La Šalie 
Station, Chicago, III.

(I)

N. S. PITTSBURGH, PA.
SVARBI NAUJIENA

Vietinė LSS. 55 kuopa rengia Lin
ksmą BALIU Utarninko v ak.. Kova 
28. 1916, svetainėje "ARION HALL,” 
1915 Chateau st, tarp Adams ir Ni- 
xon sts, N. S. Prasidės nuo 7 vai. 
vakare ir trauksis iki 1 vai. ryto. 
Tai bus vienas iš įdomiausių balių, 
nes kaip kuopa gyvuoja dar nėra su- 

• rengusi jokio baliaus. Todėl šis pir- 
■ mas balius bus daug linksmesnis, ne
gu visi kiti sudėjus į daiktą, kuriuos 

| rengia įvairios draugijos.
Kviečiame kuodaugiausiai į šį link- 

I smą BALIŲ. Tėmykit plakatas.
KOMITETAS.

Chas Bakshanski
REAL ESTATE AGENTAS.

Turiu ant pardavimo 100 farmų, 50 
tabako auginimui farmelių arba vai
siams farmelių. 300 namų, kurių pi
giausia kaina $1,500; o brangiausia 
$8,000. 30 bučemių ir 50 saliunų —
po visą Conn. valstiją. 4 biznius, ku
rie išvažinėja alų po stabas. 99 mie
stuose turiu lotų statymui namams. 
Viską parduodu ant lengvų išmokėji
mų ir mažo į mokėjimo. Platesnių 
žinių klauskite per laišką arba ypa
tiškai. (12)

CHAS. BAKSHINSKI.
23 Spruce st, . Hanford, Conn.

Nauja Lietuvių Kriaučiška 
DIRBTUVĖ.

Siuvame drapanas moterims ir vy
rams, pagal naujausias madas ir pa
gal kiekvieno kostumerio mėgintą. 
Darbas gvarantuojamas. Kaina pri
einama.

Taipgi taisom, išvalom ir išprosi- 
jam senas. Dirbtuvė atidara lig 9 
valandai vakare. (12)

JONAS RADO.
105 Congress avė, New Haven, Conn.

BRIDGEPORT. CONN.
Parsiduoda Groserštoris ir Frutštoria 

Vietoj tirštai apgyventoj lietuviais, 
rusais ir lenkais. Priežastis pardavi
mo — išvažiavimas iš šio miesto.

Norinti pirkti kreipkitės pas (13) 
S. S.

355 Main st, Bridgeport, Conn.

DYKAI! DYKAI!
Aš duodu dykai didelę Monų Kny

ga, iš kurios galima išmokti padaryti 
didižausius monus ir uždirbti didelius 
pinigus, šitą monų knygą aš duo
du kaipo priedą tiems, kuris pirks 
nuo manęs puikią ir gvarantuotą 
BRITVĄ. Prekiuoja tik 2 doleriai. 
Siųskite reikalavimą ir pinigus, o aš 
tuojaus prisiųsiu puikią britvą ir di
delę monų knygą. (18)

L. PAULAUSKAS,
152 MILLBURY ST,

HORCESTER. MASS.

DĖS MOINES IOWA.
Atminkit Lietuvaitės ir Lietuviai, 

kad dabar yra geriausias laikas pri- 
sirašyt prie Lietuvos S. ir D. Drau
gystės, 12 d. Kovo ir 9 d. Balandžio, 
1916 m, pigus įstojimas. Pirmo sky
riaus $2.00; antro skyriaus $1.00. 
Pirmo skyriaus moka $1.00 mėnesi
nės, laike lios gauna pašalpos $10.00 
į sąvaitę; posmertinės gauna $125.00. 
Antro skyriaus moka mėnesinės 50c, 
laike ligos pašalpos gauna $5.00 į są
vaitę, posmertinės $75.00. (13)

Nepamirškit ateit ir prisirašyta
Sekr. J. P. Shepetia.

H VISIEMS DOVANOS!
; ■ Kas išsirašys per mane dienraštį
< > "Naujienas” ir prisius $5.00, 
i tiems duosiu dovanų svarbią ir 
;; puikią knygą MOTERIS IR SO- 
<>CIALIZMAS arba laikraštį ”Ko- 
;: vą,” "Keleivį” ar "Laisvę” me-
< > tams. Naudokitės proga. Pini-
ši gus siųskite šiuo adresu: (12)

A. J. RASIMAS.
1840 So. Halsted Street, 

į i Chicago, I1L
4

karmos: farmosi farmosi
I. 87 akrų farma parsiduoda labai 

pigiai.
Puiki be akmenų ir kalnų su moliu 

•pačioje, nuo 200 metų gerai indirb- 
a žemė, ariamos dirvos 70 akrų, ga

nyklų 13 akrų ir 4 akrai miško, 4 šu
lniai, šaltinis, akmeninė gyvenimui 
trioba septyniais ruimais, su vasari
ne virtuve, klojimas javams, šienui ir 
iaudams, kūtės dėl 20 karvių, 4 ar

klių ir kiaulėms; vežimams dvi darži
nės, visos triobos geriausiame stovy
je. Parsiduoda už $4,500, įmokant 
$1.000 tuojaus, o likusius $3,500 i^ 
mokant 5 procento morgičiu.

Už prirodymą pirkėjo duodama at
lyginimo 5 procentus. Gi kas pats 
atvažiuos apžiūrėt ir pirks, taipgi 
bus atrokuota 5-tas procentas nuo 
minėtos sumos.

11. 42 akrų farma.
15 akrų ariamos žemės, kita užim

ta ganyklomis, pievomis ir mišku. 
Medinė stabą keturiai ruimais, kloji
mas, tvartai ir vištinyčia. . arm- 
tuoda už 1.500 dolerių. Įmokėti 
reikia 800 dolerių, likusius išmokėt 
morgičiu. Kreipkitės platesnių žinių 
pas: 13)

D. L. JOHNSON, 
R. F. D. L Box 94.

Kintversville, Buck Co, Pa.
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dOMORISTIKA
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AMERIKA. 
(Gaida kaip My country ’tis 

of thee.)
Doleris tai tiesa, 
Liuosybė ir šviesa,

Ko tik geidžiu! — 
Ar meilės ar garbės, 
Ar išvengt nuo bausmės,

Jei Dolerį turiu. 
Viską atsiekt galiu! 

; Nors bučiau ir kvailiu,
Kad tik Rockfeleriu,

Garbin visi.
Galiu plėšt ir žudyt, 
Minias badu maryt.

Jei Dolerį turiu, 
Viską daryt galiu! 
Aukščiausias siekinys, 
Liuosybės spindulys

Oh, Doleris!
Dėl jo pinu maldas,
Dėl jo minu tiesas, 
Tik jam mano širdis —

Oh, Doleris!
J. B. S.

t

i v
GROMATA 

DŽIAN BAMBAI.
O dabar tegul bus pagar

bintas Džian Bamba ant am
žių amžinųjų amen.

Brangus Džianuti, kaip 
tu esi leidžiu geografijos ži
novas ol-triu ir fost klas sa- 
liuno kyperis of junaitet 
steic, kur daug visokio kai
no kostumerių per savo ran
kas perleidi, ir visą jestro- 
nomiją gerai žinai kaip nuo 
jupiterio iki feneros, tai ar 
neišekspleinytum man, kaip 
apsiseivyt nuo eidžentų, ką 
nešiojasi farmas parduoti.

Aną dieną pareinu iš šlek- 
tuzės, o mano boba pikta 
laik hel! Vacumaru, klau
siu, koks trobelis in tave 
įlindo, o jį sako: — Ne tro
belis, ale tas eidžentas su 
farma atėjo, šnekėjo, šnekė
jo, kad imčia. Aš sakiau, 
kad Maikis farmos nenori, 
ba čikinų kypyt nemoka, tai 
tas eidžentas sako — na, tai 
tegu tave nor pabučiuosiu— 
ir pabučiavo! — Ką tu sa
kai, -Džianai?! Tas, sana- 
vagan, mano Merę bučiuoja, 
kada aš autsaid! Aš ir su
rikau pačiai: — Gademit, i 
reikėjo duot tokiam kreizi- 
ful per nosį. O Merė sako: 
— Ugi už ką aš ji mušiu? 
Jis bučiuoja, o aš mušiu! — 
ar tu kvailas ar tu ką?

Well, bom biznis, misliu 
sau. Tą keisą aš su savo gal
va neišsolvysiu, reik kreip
tis pas Džian Bambą, kuris 
yra dabar geriausias lojeris 
of junaitet steic, kada Džio
vos Gabrio nėra, tegu jis 
man duos advais, ką pada
ryt su boba, kad eidžentas 
nebučiuotų. Aš žinau, Džian 
Bamba turi Keidę ir eida
mas in saliuną palieka ją 
auzoj, tai aš klausiu, ką rei
kia daryt ar ką daro Džian 
Bamba, kad jam jo Keidės 
eidžentas nebučiuotų. Aš 
norėjau savo Merei užrišti 
ant burnos ožio skurukę, 
kaip mano amžina atilsi, 
duok dieve jam dangų, tėve
lis darydavo kumeliukui, 
kad nežįstų, bet sanavagan, i 
Merė nenori ir gana, o man 
išėjus gali sau nusiristi.

Buk lockavas Džianai 
duok man rodą šitame kveš- 
čine, už ką tau busiu labai 
dėkingas.

Tavas trulis, 
Maik Jealas.

♦ ♦ ♦

Mister Džian Bamba, 
forstklas saliuno kyperis of 
junaitet steic of Jamerika, 
garsiausias lojeris ir vyčių 
komandierius šitokį duoda 
advais: Nupirk savo Merei 
ilgą, tait ir kietą gorsetą dac 
oi!

Jurs truli
Džian Bamba.

• v

I

Prezidento Wilsono logika.
Tarnaujantis kapitalui 

musų prezidentas VVilsonas 
užsispyręs nori priversti vo
kiečius, kad tie neskandytų 
siunčiamų iš Amerikos su 
karės medega laivų. Jis sa
ko, kad jo reikalavimas yra 
žmonišku ir labai teisingu, 
nes mes, girdi, negalime žei
sti musų bizni. Bet kad jų 
biznis žeidžia mus Ameri
kos visuomenės milijonus 
narių, tai tas sulyg prezi
dento Wilsono nuomonės 
yra teisingu.

Kokia partija, kokia orga
nizacija. kokia politiškai vi
suomeninė grupė nuveikė 
tiek prieš karę, kiek veikė ir 
nuveikė socialistai su vokie
čių socialdemokratais prieš-
akvje?

Jokia!

l

Užsirašykite tuojaus
Mėnesinį Teorijos 

Žurnalą 

“NAUJOJI GADYNE”
Kun greitu laiku išleis LSS. 

“NAUJOJI GADYNĖ.” tai naujas 
gyvybės pulsas Amerikos lietuvių 
darbininkų gyvenime.

“NAUJOJI GADYNĖ" bus visiems 
prieinamas ir visiems lygiai indo- 
mus ir varbus mokslo ir žinijos 
šaltinis.

"NAJAJĄ GADYNĘ" redaguos gilus 
teoretikas drg. P. Grigaitis. Jam 
artimiausioje pagalboje bus kitas 
žymus publicistas ir nuoseklus kri
tikas drg. V. Kapsukas iš Škotijos, 
dabartinis “Socialdemokrato” re
daktorius.

“NAUJOJI GADYNĖ” turės dar ke
liatą pagelbinių redaktorių. Joje 
bendradarbiaus visi žymesnieji Eu
ropos ir Amerikos socialistų rašy
tojai ir publicistai.

"NAUJOJI GADYNĖ” turės skyrių 
iš svarbiausių mokslo šakų; gvil
dens visuomenės klausimus ir pla
čiai aiškins socializmo mokslo teo
rijas. Joje tilps daug gražių pa
veikslų. karikatūrų, dailė apysakų, 
eilių ir uoliai stovės darbo žmonių 
reikalų sargyboje.

"NAUJOJI GADYNĖ" bus storas, di
delio formato, 64 puslapių žurna
las, spausdinamas ant puikios po
pieros.

Nei vienas susipratęs darbininkas ne
privalo atsisakyti nuo "Naujosios 
Gadynės" užsirašymo. Nelaukite,
bet užsiprenumeruokite kuogrei- 
čiausia!

"NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja me
tams vos tik $1.50; pusei metų 80c.; 
užsieniuose metams $2.00; pusei 
metų $1.00. Pavienis numeris 15c.

Pinigus urnai siųskite šitokiu adresu: 
"NAUJOJI GADYNĖ”

229 N. 6th St„ Philadelphia. Pa.

Prie išsinariirnio ir isipjovimui
Tuojau įtrink Oro Rickter’io

PAIN-EAPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

”IKARA”
25c. ir 50c. buteliuk*. visose aptiekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RlCliTER * CO.

i 24-SO VVashin^ton Street. New Verk. N. V

. Turėtų progresuoti.
Jonas: — Amerika žings

nis i žingsni pradeda sekti 
Europos monarchijas.

Jokūbas: — Aš nemanau. 
Ji neprogresuoja taip kaip 
pav. Rusija. Tu žinai, kad 
Rusijos net sostapilis iš Pe
terburgo likos Petrogradas, 
o Amerika savo Washingto- 
no vis da neperkrikštija 
Skandalaviją.

Jį uždarė.
) Tėvas bardamas vaiką 
kad ilgai iš mokyklos nepa
rėjo :

— Lakstei, balvone, ar sė
dėjai už nemokėjimą lekci
jos, a?

— Ne. Aš lekciją mokė
jau. bet mes žaidėme lošda
mi karę, tai mane suėmė ir 
uždarė.

— Tai reiškia pasidavei ir 
likai karės belaisviu —juok
damasis pastebi tėvas.

— Ne, aš buvau padriači- 
kas, kuris pristato karei
viams amuniciją ir maistą... 
mane mūsiškiai uždarė.

Pas advokatą.
Atėjus klijentui pasiklaus

ti rodos, advokatas atsisuk
damas nuo raštstalio, man
dagiai :

— Meldžiu sėstis.
— Ačių, sėdėjau visus me

tus.

Tarp laikraštį skaitnčių.
Juozas: — Tie bulgarai, 

tai tik ir filologai.
Jonas: — Kaip tai.
Juozas: — Nugi, ž’urėk, 

anHičVa, ar francuzišk*. iš- 
žiu ” viską, kas tik buvo 
vertė į graikišką.

f D RIS ST. ANDRZEJEWSK|1
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo 
176 HARRISON AVĖ., BOSTON. j

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

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

(12) 
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.
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UETUVI-DARBININKE!
MOTERIS

lietuvių kalboje veikalų:

Jeigu kada skaitei vieną-kitą storesnę 
knygą ir iš jos nemaža pasimokinai ir 
apsišvietei, tai perskaitęs "Moteris ir 
Socializmas** pamatysi pasauli visai ki
tokioj šviesoj; ši knyga atidarys Tau 
akis ir parodys, kas gero ir pikto yra 
šių dienų draugijinėj tvarkoj.

Šią knygą parašė garsiausis pasaulyje 
filosofas-sociologas Augustas Bebelis. 
kurio raštai yra išversti į visų kultūrin
gųjų tautų kalbas. Vertimas puikus, 
kalba lengva. Knyga atspausdinta ant 
gražios popieros ir turi išviso 430 pusi.

Vokiečių kalboje “Moteris ir Socializ
mas” tapo išparduota net 50 laidų (viso 
ap'' 1 milioną ekz.).

ši knyga bus papuošimu Tavo namų, 
.• s išleista labai gražiai ir ant geros 
popieros. Ji yra verta tiek aukso, kiek 
pati sveria.
"MOTERIS IR SOCIALIZMAS” rašo:

Apie moterų gyvenimą praeityje; išaiškina senovės 
ir kitų tautų moterų politišką ir sociali padėjimą ir 
mokslininkų pažvalgas į moteriškę.

Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje.
Visa knyga yra padalyta į skyrius, kurie skirstosi
Moteris, kaipo lytiška esybė. Jugtuvės. Įvairus jungtuvių varžymai 

ir aprubežiavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika
linga socialė buržuazijos draugijos Įstaiga. Moterų uždarbis. Jų pro
tiškas gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybė ir vi
suomenė. Visuomenės socializacija. Tarptautiškumas. Gyventojų skait- 
lingumas ir jų persidauginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo gamtiš- 
kai-istoriškas žmonijos atgimimas.

ši mokslo ir teisybės knyga kaštuoja tik 51.00; gražiuose audeklo 
apdaruose $1.50. Pinigams siųsti adresas:

šitaip:

“KOVA” 229 N. 6-th St., Philadelphia. Pa.

LMntezku D-ras &L žiauna*
7 Parmeater Si-
Boston, Mase. 

Visokias ligas gv 
iau pasekmingi*- 
ašiai. Ateikit (le
siok pas mane 1 
'.repais į 
neikit į 
mano d 
tos arba telefoną 
iuok o aš atesio.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
uuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Teleph. Richmond 262S-R

Veda provas visuose teismuose : 
ir atsilanko į visas valstijas ant ; 
pakvietimo. Taipgi duoda patari- < > 
mą per laiškus. į į
403 Lyon Build., 

Seattle, Wash. |
trmcwioic<cioi^^

i*

K*XOOiOIOiaOI^^
^Advokatas ir NotarijušasH

į Kazis Krauczunas, H

/Z

M.GallivaD C(
<J5

KUNIGĮ) CELIBATAS

I

šita knyga, parašyta kunigo G. Towsend Fox’o, 
išėjo dabar iš spaudos lietuvių kalboj. Todėl kas 
nori žinot, kodėl katalikų kunigai nesiženija, turė
tų ją perskaityt.

Knyga parašyta lengvai suprantama kalba, at
spausdinta ant gražios popieros ir paduota daug 
faktų apie kunigų celibatą. Pinigus galima siųst 
25c. įvyniojus į popierą ir įdėjus į prastą laišką. 
Adresą parašykit taip: 
"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.

į

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broa<*way ir 259 D Streets 
SO BOSTON, MASS.

Užlaiko geriausį
BElių, Vyną, Likerius ir 
į ■ kitokius skanius gėrimus 
H o taipgi ir geriausio ta

bako Cigarus.
; i Meldžiame užeiti, o visados rasi 
i gražų patarnavimą.
ž 3S2 2nd st.. Se. Boston

COLUMBIA Gramafonas

I

LIETUVYS FOTOGRAFAS

t

E 2526

E 2527

2529

2530

2531

i<

ŠOKIAI SUGRIEŽTl ĮVAIRIOMIS ORKIESTROMIS 
10 Inch 65c. (Canada 85c.)

Prieš Aušrą. Valcas. Militariška orkiestra. 
Bangos. Valcas. Militariška orkiestra.
Linksmybė. Pelka. Militariška orkiestra. 
Išdykus Mergaitė. Polka. Militariška orkiestra.
Alpų Ganyklose. Valcas. Sargybos orkiestra. 
Pavasario Sapnai.
Ant Bangų. Valcas. 
Kregždutė. Valcas.
Liuosnoris Medėjas. 
Vėliavos Nešėjas.

Petras Valiulis
LIETUVIS KRIAUČIŲ

Siuva Visokius Rub 
Vyrams ir Moterims

Visokį Darbą Padarome
PIGIAI.

Už gerumą darbo ir gerą Rūbo 
pritaikymą gvarantuojam.

TAIPGI PATAISOME, IŠVALO
ME IR PROSINAM SENUS.

Meldžiame lietuvių duot 
mums, o persitikrinsit 

bus skirtumas.
7 SHORT ST., 

LAWRENCE, MASS.

pasiūt 
koks 

(13)

Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau. 

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

JONAS A. ANDRUŽIS, 
453a Broadwaj, S. Bcston, Mass

I 
iii

Karės lauke.
Anglų oficieras:

Džim. nueik ir atnešk man 
nuo Džiano kraicorių — jis 
turi.

Džimas:— Jūsų mylista, 
Džianą bomba i šmotus sud
raskė.

Oficieras — Atnešk man 
tą Džiano šmotą, kur kraico- 
rius buvo

Jedakcijes

Ei

B. J. Adamavičiui. — Tai 
vietos dalykai, visą visuo
menę tas neapeina. Tokius 
dalykus atlikti vietos kuopo
je arba pasiųskite "Kovon." 
Grąžiname.

K. T—ui.— Negalime su
prast kas ir delko iš iusų da
ro sau juokus. Už juokus 

|pykt nereikia: iš iu^ų rašto 
nematome kas ir kur ius 
viešai šmeižė. »dės;me.

Parapijos si
I tantie paveik 
”gyvi"

: tai’ 
j reiktu _ 
ginčyties.

Kru-

ar negyv. o
aus dalyko, t. ’ 

? laikraščius dėlto!
Nedėsime.

—x yri
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nas priverčia ją
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pgenia Bostone
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Jeiru 
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ną svar;.
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(RE KEND2IŲ,
.epamirš jus.

palaukit visur ir 
Crest Kendžių. 

' kitur, tai pri- 
•i, o eausi vie- 

Amerikoj iš-

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINOS?

Jeigu nori, tad pasipirk

Valcas. Sargybos orkiestra. 
Columbijos orkiestra. 

Columbijos orkiestra. 
Maršas. Columbijos orkiestra. 

Maršas. Columbijos orkiestra.
Prisiųskite $5.00, o likusius 13 dol. užmokėsite eks-!« 

presui Užlaikom visokius gramofonus su rekardais^ 
nuo 15 iki 500 dolerių.

Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.

Urbon & Pilvinis, ^.K^Mass.
S =5*

—i51

Keliaujantis Knaucius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems knau- 
čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį ta vorą per
kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

P. ŠIMKONIS,
7 Coiumbia sL, Holyoke, Mass.

Siutus ir kitokius 
Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam, kad Jus račedgait pinirg ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materijų iš gerųjų firmg ir primieraojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.

TAIPGI IšVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE
JOS DEVYNERIOS" YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai 
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., o 
tuojaus apturėsite.

.s

TREJOS DEVYNEMOS

TREJANKA
Susideda ii J? įvairių gydanti* toli* ir iakn*. 

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra ceriausiu vaistu arba karčiu 

vynu dėl skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemeni, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakeli šitų gydančių 

augmenų užmerkti i viena kvorta ėysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti ėystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAU*'°n K, AptiekorLš
2?9Be',ford Avė , 2 ’-'-n. N

pas North 4-tos
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Chaldų Dievai
Parašė Iksas.

(Medega iš Ridpath’o "History of the World.”)

(Tąsa.)
Nors visos gyvenusios Mezopotamijoj 

tautos kalba apie tvaną, tečiaus kiekviena 
jų kalba kitaip. Sulyg chaldų legendos bu
vo taip:

"Dievas Bei kreipėsi per sapną į karalių 
Ksisustrą ir pasakė jam, kad penkioliktuose 
metuose, Daėziaus mėnesyje, bus didelė au
dra su lietum ir didis vandenų potvinis iš
naikins visus žmones. Jisai įsakė jam sau
lės mieste Siparoj užkasti visus senoviškus 
ir dabartinius raštus, ir pasistatyti didelį 
laivą ir užsidaryti jame su visais savo pažį
stamais ir draugais. Jam taipgi buvo įsaky
ta pasiimti su savim ant laivo maisto ir gė
rimų, ir susivesti su savim visus gyvūnus, 
sparnuotus ir keturkojus.

"Ksisutras padarė kaip jam buvo įsakyta 
ir pastatė laivą penkiolikos stadijų ilgio *) 
ir dviejų stadijų pločio, ir sutalpino jame 
savo žmoną ir vaikus, savo gimines ir drau
gus. Tuomet prasidėjo tvanas.

"Kuomet liovėsi lietus lijęs, Ksisutras iš
leido keliatą paukščių, bet tie, negalėdami 
rasti sau maisto nė vietos pasilsėti, sugrį
žo į laivą atgal. Praslinko keliatas dienų, 
jis išleido kitus paukščius. Šie taipgi su
grįžo, bet atsinešė jau purvo ant savo ko
jų. Tuomet Ksisutras išleido da kitus, ir 
tie jau nebesugrįžo. Ksisutras suprato, 
kad žemė jau pasirodė. Jisai išėmė dalį 
stogo ir persitikrino, kad jo laivas apsisto
jo ant kalno. Tuomet jis pasiėmė savo pa
čią, dukterį, laivo meistrą ir išėjo laukan. 
Išėjęs jisai garbino žemę, ir pastatė auku
rą, ir davė dievams aukų, o paskui su visa 
savo šeimyna ir laivo statytoju išnyko.

"Kada Ksisutro daugai, kuriuos jisai bu
vo palikęs laive, išėjo laukan ir pradėjo jo 
jieškoti, jie išgirdo jo balsą iš oro į juos 
kalbant, kad jį paėmę dievai už jo kantry
bę ir iškentėtas kančias; kad dabar jisai su 
savo šeimyna ir laivo statytoju gyvenąs 
jau tarp dievų. Likę gi jo draugai turį 
grįžti į Babilioną ir sulyg dievų įsakymo 
atkasti užkastas Siparos mieste knygas, o 
iškasus išdalyti jas tarp žmonių.

"Jie to įsakymo paklausė. Jie paaukavo 
dievams aukų ir sausžemiu sugrįžo į Babi
lioną. Tenai jie iškasė šventąsias knygas, 
pristatė daug miestų, bažnyčių ir atstatč- 
sunaikintą Babilioną.

"Ant Gordėjos kalno, kur Ksisutro 
vas buvo apsistojęs, jo liekanas paskui 
vo galima matyt per ilgus metus."

Taip rašo apie tvaną minėtasai Chaldė 
jos istorikas Berosus. Taip, matyt, tikėjo 
visi chaldai. Taigi pasaka ta pati, ką ir bi
blijoj, tik su tuo skirtumu, kad pas žydus 
laivą statė Nojus, o pas chaldus — Cnaldė- 
jos karalius Ksisutras. Vadinas, pasaką 
apie tvaną skolinosi vieni nuo kitų ir tem
pė ją ant savo kurpaliaus.

Susipažinę su chaldų supratimu apie pa
saulio sutvėrimą ir jo sunaikinimą, dabar 
mes galim eiti prie chaldų dievų.

Kokius chaldai garbino dievus.
Chaldai tikėjo į dangaus dievus. Visi jų 

dievai gyveno atviram dangui. Buvo tai 
daugiausia saulės, žvaigždžių ir planetų 
dievaičiai. Nors chaldai turėjo gana dide
lį dievų kataliogą, vienok garbino tik tuos, 
kurie valdė visą dangų ir žemę. Tokių bu
vo dvylika, t. y. tiek pat, kiek metuose mė
nesių.

Štai jie:
1. EI, vyriausis dievas.
2. Anų, mirusiųjų dievas.
3. Bei, pasaulio sutvertojas.
4. Hėja, jūrių dievas.
5. Sin arba Hurki, mėnulio dievas. 

Šamas, saulės dievas. 
Adar, spėkos ir narsos dievas. 
Marodach, tiesos dievas.
Nergal, karės dievas. 
Bilita, meilės dieve. 
Ištara, keršto dieve.

lai
bu-

1. Dievas EI.
Dievas EI chaldų mitologijoj užima pir

mutinę vietą. Jis yra vyriausis dievas. Su- 
. lyg j° buvo pavadintas ir didis Babelio bok

štas — Bab-El, kas reiškia Elo vartai. Su
lyg chaldų mitologijos, jisai sėdėjo dangu
je ant sosto ir viešpatavo ant kitų dievų. 
Jisai buvo viešpats dangaus ir žemės. Jis 
buvo rustus ir žiaurus, visuomet sėdėjo nuo 
kitų dievų nuošaliai ir neturėjo jokios sim
patijos žmonėms.

Didžiojo tvano metu dievas EI taip buvo 
ant žmonių įširdęs, kad norėjo net Ksisut- 
rą pražudyt su laivu.

Chaldų mitologijoj jis yra tituluojamas 
"karininku,” "dievų kunigaikščiu," "pasau
lio viešpačiu" ir t.t. Tečiaus jo garbinimas 
nebuvo taip populiariškas ir išsiplatinęs, 
kaip tų dievų, kurie buvo arčiau surišti su 
chaldų kasdieniniu gyvenimu.

2. Dievas Anų.
Po Elo sekančią vietą tarp chaldų dievų 

užima dievas Anų. Jisai turi daug titulų. 
Paprastai jį vadina "maliku,” kas reiškia 
karalių. Kitur gi jį vaidina "senasis Anų," 
"pirmučiausis viršininkas,” "dievų ponas" 
ir "demonų viešpats." Ant seniausių ply
telių jisai vadinamas "apatinio pasaulio 
karalium,” "tamsos viešpačiu," "tolimojo 
miesto valdonu" ir t.t.

Vyriausia jo garbinimo vieta buvo Ere- 
cho mieste. Čia buvo didžiausia laidojimo 
vieta ir chaldai tikėjo, kad dievas Anų *) 
turėjo tą rietą savo globoje. Todėl mano
ma, kad jam prigulėjo ir visas mirusiųjų 
pasaulis. Jis buvo garbinamas nuo 
žilos senovės ir jam buvo pristatyta 
daug bažnyčių.

3. Dievas Bei.
Dievas Bei paprastai yra žinomas 

graikišku vardu Belus. Tečiaus graikų 
priskaitomos jam ypatybės nesutinka su 
tomis ypatybėmis, kokias jam priskaito 
chaldai. Pas chaldus dievas Bei yra apra
šomas kaipo "vyriausis,” "dievų tėvas,” 
"dvasių viešpats,” "sutvertojas pasaulio" ir 
1.1. Jisai buvo tas meistras, kuris sutvėrė 
pasaulį, atskyrė tamsą nuo šviesos, sufa
brikavo žemę ir pridrutino prie jos vandenį.

Ant paveikslėlio jisai yra piešiamas su 
keturiais ragais, vienoj rankoj laiko kirvi, 
kitoj tris lazdas.

4. Dievas Hėja.
Dievas Hėja su Belu ir Anų sudarydavo 

chaldų trejybę, taip kaip pas katalikus 
"Dievas sūnūs,” "Dievas tėvas" ir "Dievas 
Dvasia šventoji." Buvo tai tas pats dievas 
Hėja, ką žuvies—baisūno pavidale buvo 
atėjęs mokyti chaldėjų rašto ir astronomi
jos mokslo. Kadangi jisai buvo atėjęs iš 

i 'urių, baisaus žalčio pavidale, tai jis buvo 
iurių dievas, o kadangi chaldai tikėjo, kad 
■urių gelmėse nėra dugno, tai ir dievą Hė- 
:ą jie vadindavo paprastai "bedugnių vieš

pačiu,” o kartais ir "jūrių valdonu." Bet 
jis buvo garbinamas daugiausia kaipo gy
vybės ir mokslo dievas. Jį piešdavo risuo- 

■ rr.et žalčio pavidale ir tas jo simbolas visuo
met reikšdavo viršžmogišką išmintį. *)

5. Dievas Sin arba Hurki.
Paskui iš eilės chaldų mitologijoj seka 

jau planetų žvaigždžių dievai, tarp kurių 
pirmutinę rietą užima mėnulio dievas Sin. 
Nors Berosus stato jį antroj vietoj po sau
lės dievo, vienok pačių chaldų mituose ji
sai stovi daug augščiau už saulės dievą. 
Gal būt tai buvo dėlto, kad vėsiais vakarais 
ir naktimis chaldai jausdavosi daug ra
miau, negu dienos kaitroje, kada saulė juos 
kepino be pasigailėjimo. Nėra mažiausios 
abejonės, kad Mezopotamijos klimatas bu
vo labai prielankus išsivystymui minties 
klajojimui vakaro metu. Ir nesunku sau 
įsivaizdinti, kaip tamsus ir prietaringas 
chaldų kunigas, sėdėdamas vėsioj ir ramioj 
nakties prieblandoj, ir matydamas kaip 
prieš jo akis išdidžiai šviečia sidabro mėnu
lis, pradėjo garbinti jį kaipo svarbiausi že
mės dievą.

(Toliaus bus.)

Paskutinės dienos Vilniuj 
tiu laukiant.I •

labai 
labai

savo

i

II6.
8.
9.

10.
11.
12.

Dabar peržiūrėsime kiekvieną jų sky
rium, kaip jie išrodė ir kokią rolę jie lošė 
chaldų teologijoj. Pradėsime iš eilės.

•) 15 stadijų reiškia apie 9,000 pėdų.

•) Vardas šito dievo rašomas visaip. Kartais jj vadi- 
. na Ana, kartais Yan ir Oan, taip kaip tas jūrių dievas, 
kuris mokino chaldus kalbos ir visokių mokslų.

•) Istorikas Ravlinson sako, kad nėra abejonės, jog 
šitas dievas mokinęs žalčio pavidale žmones žinojimo, yra 
surištas su tuo b;blijiniu žalčiu, kuris žydų mitologijoj 
mokino rojuje Adomą ir Jievą. Tik nežnia, katrie nuo 
katrų jj pasiskolino: ar žydai nuo chaldų, ar chaldai nuo 
žydų. Pas rytų tautas žalčio simbolas visuomet reiškia 
viršžmogišką gudrumą. Pas lietuvius taipgi yra patarlė: 
"Gudrus, kaip žaltys.”

1 rugsėjo iš Vilniaus iš
kraustyta paskutinieji li- 
gonbučiai. Mieste likosi 
vien sunkiai sužeistieji bei 
silpnieji ligoniai. Apie tą 
laiką traukiniai kaip ir pa
liovė vaikštinėję, pabėgėliai 
iš Vilniaus gavo jau keliauti 
pėsti. Jau neliko abejonės, 
jog vokiečiai įžengs į Vilnių 
neužilgo, už kelių dienų ar 
gal net valandų.

Armotų šaudymas buvo 
taip smarkus, kad negalima 
buvo ant gatvių susikalbėti, 
dėl pekliško trenksmo. Vil
nius išrodė didele kariume
nės stovykla. Be paliovos, 
tarsi išsiliejusi iš krantų 
upė, smarkiai plūdo miesto 
gatvėmis kareivių pulkai. 
Tvarkiai, bet skubiai ėjo, 
važiavo, jojo raiti vis nauji 
būriai.

Naktis ant 2 rugsėjo pa
sitaikė puikiausia Buvo ži
noma, jog priešas jau pasie
kė miesto vartus, jog smar
kus mušys eina jau arti Kal
varijos gatvės, bet niekas 
neskubėjo grįžti namon. 
Dangus išrodė milžiniško 
gaisro atspindžiu. Į visas 
puses lakstė tarsi ugniniai 
žaibai, trukšmas gi buvo 
taip didelis, kad rodės jog 
žemė prasiverinėja aplinkui 
ir viskas griūva.

Oficierius P. lygiai stovė
jo žmonių minioj, nors dar 
jautės labai silpnu, nepilnai 
sugijusių. Jis tiesiai pabė
go ant gatvės iš ligonbučio. 
Ir visi, kas tik pajėgė paeiti, 
išsivaikščiojo į visas puses. 
Niekam nerūpėjo užlaikinė- 
ti, nes viskas sumišę buvo.

Atėjo vidurnaktis. Auto
mobiliai su anuotomis, rai
teliai kazokai skubėjo iš 
miesto trauktis, o su 
maišėsi nemaž bėgančių 
miestelėnų. Iš viršaus ma
tės skrajojamieji ant miesto 
vokiečių aeroplanai "taube" 
ir vienas zeppelinas.

Antro rugsėjo perėjo vo
kiečių belaukiant. Niekas 
jau nemąstė apie valgį bei 
gėrimą. Išnyko luomų, pa
dėjimų, turtų skirtumai. 
Visus miestelėnus sulygino 
ir sudraugavo baimė ir lau
kimas nežinomo rytojaus. 
Kol kas miestas tebebuvo 
liuosybėje, bet kiekvienas 
jautė vokiečių ranką.
Nepaprastas miesto dūmos 

posėdis.
Naktį ant 2 rugsėjo vado

vaujant miesto majorui 
Venslavskiui susirinko į po
sėdį durna. Tas magistratū
ros posėdis užsitęsė iki ryto; 
ant jo pakliuvo ir oficieris 
P. Į posėdį buvo kviesta de- 
legatai-atstovai nuo įvairių 
miestelėnų sluogsnių. Pra
dėjo posėdi p. Venclavskis 
prakalba.

"Piliečiai! — jis pasakė 
— Susirinkome čionai šioj 
nepaprastos istorijos svar
bos valandoj išpildymui mu
sų pilietiškų priedermių ir 
kas link musų tėvynės, ir 
kas link musų viengenčių. 
Priešas stovi jau prie vartų 
ir kiekvieną minutą galim 
laukti jį pasirodant. Atmin
kit tamstos, jog kiekvieną 
musų žingsnį vėliau teis 
žmonija ir istorija. Nepri
valome pamiršti, jog nepa
stovi karinė laimė tankiai 
daug kartų kokį miestą ar 
šalį atidarinėja iš rankų į 
rankas. Todėl rimtai ir 
drąsiai atsižiurėkim į atei
tį, pasitikėdami, jog karin
gumas musų didvyriškų pul
kų greitai perlauž priešo at
kaklumą, o kol kas atmin
ki m, jog mes buvom, tebesa
me, ir, pasitikiu, paliksim 
rusų piliečiais, kurių prie
derme yra parodyt viengen
čiams drąsumo ir pastovu
mo pavyzdį. Tegul priešas, 
niekinąs musų kultūrą, pa
mato mumyse stiprios dva
sios žmones: ištikimus prie
dermei, pastorius nelaimėje. 
O dabar pradėsim tuojaus

svarstyti budus, kaip apsau- bus slopinama ir smarkiau- 
gojus gyvybę ir turtą musų šiai baudžiama. Piliečiai, 
viengenčių." užsiimkit ramiai kiekvienas

Venclavskio prakalba su- savo darbu ir parodykit iš- i 
judino visus. Nutarta iki didžiam priešui, jog jis čia 
galui pildyt savo prieder- rado žmones, mokančius 
mes, elgtis tarsi gyvenimas.....................
tebeitų kaip ėjęs. Nutarta 
miestelėnams išduot ant ry
tojaus dvigubą duonos por
ciją, paaiškinus, kad to tu
rės pakakti ant dviejų die
nų. Milicija nutarta laikyti 
ant sargybos, kad miestelė
nai neužkabinėtų visai vo
kiečių kareivių ir prisilaiky
tų ramiai tvarkoje. Tuo pa
čiu laiku sudaryta sąrašas 
paliktų "upravoj" (miesto 
magistrato raštinėje) sau
goti dokumentai apie palik
tus apbėgėlių turtus. Svar
biausieji dokumentai buvo 
surinkti ir matant visiems 
deputatams pasirašė visi su
sirinkime buvę.

Pabaigoj gi susirinkimo 
nutarta išleisti į miestelėnus 
sekantį magistrato atsišau
kimą, kuris ir pasirodė iš
pildytas visur mieste 2 rug
sėjo apie 6 vai. ryto, su pa
rašais Venslavskio ir magi
stratūros narių:

"Piliečiai! Artinasi svar
bi valanda. Galimas da
lykas, jog už kelių valan
dų musų priešas bus mieste. 
Tegul nenusimena niekas. 
Bukite ramus ir drąsus. Te
gul kiekvienas prisimena, 
panašiose valandose, kada 
likimas tūkstančių žmonių 
pasijunta valdžioj aklo atsi
tikimo, atskiriems žmonėms 
neleistini ir net nedovanoti
ni išreiškimai savo ypatiškų 
jausmų, nes tas gali prives
ti prie neatitaisomos pra 
gaišties. Vilniaus gyventojai 
turi užsilaikyti dėl vokiečių 
kariumenės atėjimo pilnoj 
ramybėje, prisilaikant nuo 
rodymo jausmų neapykan
tos, pikčio ir neužsiganėdi- 
nimo, kad priešas galėtų pa
matyti ir pagerbti musų 
dvasios stiprumą. Todėl

mokančius 
rimtai priimti nelaimingą 
sau valandą.”

Miestelėnų tarpe atsišau
kimas daugel ką suramino. 
Išgasties gyventojų nesima
tė. Tik gyvenantieji ant 
Vilijos ir Antakalnio gatvė
je gavo pasitraukti giliau į 
miestą, nes besiartinant ar- 
motų trenksmui buvo pavo
jinga čia pasilikti. Čia ne
pasiliko jokio sveiko stiklo 
languose, daugel kur na
muose nubirėjo molinė štu- 
katurka, porą ar trejetą 
mų apgadino pakliuvę 
armotų šūviai.

Visos bažnyčios buvo 
viros per dieną ir naktį, 
paliovos ėjo pamaldos. Apie 
Aušros Vartus, kur randasi 
brangiausia Lietuvos šven
tenybė — stebuklingas Šv. 
Panelės paveikslą, klūpojo 
ant kelių dau-tukstantinė 
minia ir balsiai meldėsi.

Lygiai ir cerkvės buvo at
daros. Visur bažnyčiose ir 
cerkvėse buvo tūkstančiai 
maldininkų. Netuščios bu
vo ir žydų sinagogos bei 
maldų namai. Ypač prisi
kimšus buvo chorališkoji si
nagoga ant Zavalnos gatvės.

Naktyj pasigirdo smar
kus sproginėjimai; tai rusai 
plaišino karinę duonos kep
tuvę, melnyčią, provijanto 
sandėlius ir t.t. Visi gyven
tojai iš kaimynystės (taip 
vadinamos Naujų Budinkų 
bei Novoje Strojenije) išsi
kraustė pirmiau, pareikala
vus valdžiai. Tie plaišimai 
rodė, jog atėjo paskutinės 
valandos prieš vokiečiams 
įžengiant į miestą.

Iš ryto išplaišyta vogza- 
las (geležinkelio stotis) prie 
to puikus tunelis įgriuvo 
podraug su bėgiais, suda-

rant vieną milžinišką sūr
maišį.

Išsprogimas buvo taip sti
prus, jog daugumas mažų 
namelių, prisiglaudusių ap
linkui, labai apgriuvo. Bet 
ir iš čia žmonės savo laiku 
buvo išsikraustę valdžiai 
įsakius. "Iš. D.”

na- 
čia

at- 
be

S. Baracevičius
GRABORIUS.

PATARNAVIMAS GERAS IK 
PIGUS.

Didelį palaidoja už $45, mažą už $1*.

Palaidoj u visuose aplinkiniuose mie
stuose.

Parduodu Parai riklus ir Krirtkaa. 
Užlaikau automobilius greitam 
nešimui. Atsitikus reikalui meldžia 
kreiptis prie manąs, aš pribusią gr*i 
čiau, negu vietiniai graboriai, no* 
mano automobilius stovi visados aaž 
kelio.

S. BARACEVIČIA.
258 Broadvray, So. Boston, Mm*. 

Telephone: So. Boston 839-J.

)

f

f(
Tūkstančiai Taleriu.

Praleidžiama per žmones, kad išgirsti 
pasigarsčjusius dainininkus bei mu
ziką.

Jus visa tai galite girdėti jūsų loc- 
nuose namuose be jokių nepaprastų 
lėšų, turėdami musų "Special” fono, 
grafa, kuriuos tnas parduodome nžmo. 
kari* tuojaus, o paprastą mašiną leng. 
vais išmokėjimais po

$1.00 J MĖNESĮ.
24 dainos dykai.
Rašyk mums ir mes tuojaus visiš- 

į kai DYKAI prisiusime musų katalo- 
!' gą sykiu su visais reikalingumais, 

kame rasi visus paaiškinimus kaip ga
li gauti DYKAI trims mėnesiams mu
sų fonografą. (11)

j , Royal Phonograph Co.
80 4-th Avė., Oept. D. New Yoik, N. Y.

Sveikata

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužio* 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir iipreai- 

name senus.
Vienintėlė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL 
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
278 Broadway, So. Boston.

I’ROGrA
Visiems Lietiniams

Geriausia Lietuviška rainkotų 
dirbtuvė, šimtai kostumerių ar
ba pirkėjų liudija, kad tai yra 
verta pagirimo. Pamėginkit ir 
patėmysit, kad lietuviai padaro 
daug geriau kaip žydai. Jei ne
galit būt patįs, tai pas musų 
agentus užsakykit ar per laiškus 
rašykit, o mes sampelius prisiu
si m ir paaiškinsim kaip primie- 
ruot reikia. Tą galit kožnas pa-1 
daryt, nėra skirtumo kur jus gy- j 
nat, mes siunčiam po visą Ame
riką, užtikrinam visiems savo 
darbo ir tavoro gerumą ir pigu
mą. Nepamirškit kreiptis pas 
lietuvį, ir patarčia kriaučiama, 
kad pareikalautų sampelių nuo 
musų, nes tai reiškia padidint sa
vo biznį; sampalai visiems uždy- 
ką. Adresuokit pas (13)

So. Boston Reincoat Co.
S. PUTA Savininkas, 

344 Braadway,
So. Boston, Mass.

DYKAI
ŠITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius. raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo: nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar 
turite juodus plotinus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas) draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių j jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp ▼yru. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą Į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Pristųskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L. 501. 208 N. 5th Avė., CUcežo. III.. U. S. A.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas Ir pavardė...........................................................................................................

Gatvė Ir Noė....................................................................................................................

.............. Valstija
r
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Iš kares lauko
V

KUMPIS VIETOJ BOM
BOS.

Alzacijos karės fronte bu
vo juokingas atsitikimas. 
Vienas vokiečių atsarginis 
gavo iš namų nuo pačios 
kumpį. Jis pasidėjo jį šalia 
savęs prie rankinių bombų. 
Tuo tarpu atėjo Įsakymas 
eiti ant francuzų atakomis 
su rankinėmis bombomis. 
Vkiečiai Greitai susidėjo sa
vo bombas Į tam tikrus kre
pšius ir leidosi atakomis. 
Prisiartinę prie francuzų 
apkasų jie pradėjo mėtyt 
bombas. Bet francuzai už
puolimą atrėmė.

Kad vokiečiai sugrįžo at
gal Į savo apkasus, vienas

Vietinės Žinios
Didelė militariškoji demon

stracija.
Kovo 17 dieną apvaikščio- 

' jant sukaktuves 140 metų 
nuo išvijimo anglų kariu- 
menės iš Bostono 1775 m., 
iš šalies žiūrint išrodė tik
rai karės laikas. Gatvėmis 
slinko minios ginkluotų, ro
dosi, pilnai i karės lauką pa
siruošusių eiti kareivių, pas
kui kuriuos sekė karės lau
ko lazarietai, amunicijos 
sandėliai ir generalis štabas. 
Apart artilerijos, infanteri- 
ios ir kavalerijos skyrių toj 
militariškoj demonstracijoj 

'dalyvavo taipgi ir militariš- 
— - - k Hivk k ....
linksmiausiųjū visoj kompa- o-alo ^r‘ri

"Tikro Vardo" Įstatymas 
atmesta.

Mass. legislaturoj buvo 
•paduotas sumanymas, kad 
žmonės, kurie samdo rui
mus viešbučiuose, turi pasi
rašyt savo tikrą pavardę. 
Mat iki šiol galėjo rašyties 
kokią kas nori, ir todėl vieš
bučiai buvo paleistuvystės 
urvais. Vienok sumanymas 
likos atmestas. Tam griež
tai priešinosi airiai, kurių 
rankose yra beveik visi pi- 
giasios rųšies viešbučiai. 
Mat iš paleistuvystės yra di
delis pelnas: tą patį susmir
dusi ruimą gali kasdien per
samdė kelioms "poroms,” 
ir gaut užmokestį.

Pirmutinis didelis tarptautiškas 
BALIUS 

Rengiamas Suvienytomis spėkomis Lietuvių, 
Latvių ir Finų 

Subatoje, 25 Kovo-March, 1916 
Pradžia nuo 8 vai. vakare

------KOSSUT HA LL-------
1095 Tremont Street, Roxbury, Mass.

Laike pertraukų dainuos Lietuvių “Laisvės” choras iš 
Cambridge’iaus. Visas pelnas skiriamas sušelpimui Sočia-į 

; listiškos Spaudos. Kiekvienas, kuris nori linksmai praleis
ti laiką, nepamirškit atsilankyti.

Kviečia KOMITETAS.
■ —*

-•

M6M0IC*X*A
SMOMOOOtei

Gražiausių Dainų ir Naujausių $b n 
v'

EILIŲ KNYGA

OT>.Wl 
OjOOMCO

)MC4ŪMJMb»
"TT’T-

Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI. 

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

GERA NAUJIENA s.

hLSS. 60-tos kuopos ren
giamo didelio teatro "Du 
Broliu" iškalno parduodami 
tikietai labai smarkiai per
kami. Norintieji gaut pir
mesnes vietas pasiskubinki
te. Gaunama "Kel.” redak
cijoj, Šidlausko aptiekoj, 
Kooperacioj ir pas kuopos 
narius.

kų mokyklų mokiniai. Ant 
vienas kunigas ve

dantis "pulką” mediniais 
šautuvais ginkluotų vaikų, 
parėdytų militariškais dra
bužiais. Tos parodos marša
lu buvo Paul J. Jakmauh 
(lietuvis, Dr. Povilas Jaki
mavičius) leitenanto unifor
moj, kas lietuviams tauti
ninkams darė nemaža 
džiaugsmo, nes nuo Lietuvių 
Jaunuomenės ratelio ir var
de susirinkusių prieš Jaki
mavičiaus namus 60 baltai 
pasirėdžiusių merginų su 

!mėlynomis šarfomis (raiš
čiais) likosi maršalui pado-l 
•vanota sidabrinė taurė.

r . j Apvaikščioti tokių nuoti- __ _ __ _ ___
i SC1(^a kiu, kaip revoliucija. SU- metų. 6 skutomi krėslai; pinigų pa-

kaktUVes, suprantama, y- i.as tyrį išvažiuoti į šiltus vandenius 
ra priederme kiekvieno, kas! Sri'dytis taip kaip daro kunigai ir kiti 
tik brangina laisvę ir neap- ’ (13)
kenčia despotizmo. Bet vi- galinis barberis vidurinis. 
sa ta armija, kurią minios j224 Bn»dwav. So. Boston, Mass. 
žiopsotojų sveikino savo' 
klyksmais, jeigu tik tie pa
tįs žmonės pareikalautų iš
varymo kapitalistiško des
potizmo ir režimo, nėra Į 
abejonės, atkreiptų savo ba- 
gnietus įnt jų krutinės.

Amerikos imperialistų mi
litariškos demonstracijos 
nepagerbia Washingtono 
revoliucijonieriaus nuvertu- 
sius Anglijos despotizmą, 
bet tiesiog yra išjuokimu tų 
žmogaus jausmų, kurie ver
čia jį pašvęst gyvastį už lai
svę.

nijoj kareivių sėdėjo ir ver
kė. Užklaustas savo drau
gų, kas atsitiko, jis atsakė: 
”Aš vietoj bombos Įmečiau Į 
francuzų apkasus savo 
kumpį.”

VYRAI KARĖJE, O MISI- 
JONIERIAI PRIE MO

TERŲ.
Anglijoj kilo didelis triuk

šmas dėl mormonų misi jo- 
nierių. Mat išsiaiškino, kad 
tie misijonieriai pradėjo 
trankytis prie moterų, kurių 
vyrai išėjo karėn. Daugiau
sia tų misijonierių privažia
vo Anglijon iš Amerikos, iš j 
Lake City. 
po namus ir skelbia mote
rims, kad išėjus vyrams ka
rėn moteris turi pilną teisę 
priimti kitus vyrus, ypač 
misijonierius. Jie dalija net 
tam tikras knygutes, kur ai
škinama, kad gyventi mote
riškei be vyro ”yra priešin
ga netik gamtos įstaty
mams, bet ir tėvynės gero
vei, kuomet karės išnaikina 
tiek daug žmonių.”

Tai tau ir misijonieriai!

i

BRAZILIJA UŽGRIEBĖ 44 
VOKIŠKŲ LAIVŲ.

Iš Liverpolio gauta tele
grama, kad Brazilijos val
džia užgriebė 44 vokiškų 
prekybinių laivų, kurie bu
vo Brazilijos uostuose in
ternuojami iki karės pabai
gai. Keturiolika tų laivų 
buvo Rio de Janeiro uoste, 
gi 12 kitų — Pemambuco. 
Likusieji kituose uostouose. 
Portugalijos panašus pasi
elgimas leido Vokietijai ap
skelbti Portugalijai karę. 
Bet kaip pasielgs su Brazi
lija, kol-kas nežinia.

VOKIEČIAI LAIKOSI.
Kaip praneša žinios iš 

Berlyno, nežiūrint, jog vo
kiečiai ir austrai netekę jau 
apie keturis milijonus ka^ 
reivių, jie gali pastatyt 9 
milijonus, neskaitant turkų 
ir bulgaru, kurie gali pasta
tyt suvirs 3 milijonus. Su 
12 milijonų kareivių, kaip 
mano vokiečių militariškos 
sferos, jie jie galėsią sumušt 
visus savo priešus.

FRANCUZAMS NESISE
KA.

Paryžius pripažįsta, kadi 
vokiečiai užėmė Avocourt 
girią netoli Verduno, o Ber
lynas priegtam prideda, jog 
suėmė 32 francuzų oficie- 
rius ir 2,500 kareivių. Vo
kiečių nuostoliai buvę bai
siai dideli.

36.400 NAŠLAIČIŲ.
Budapešte paskelbta ofi- 

cialis raportas, kiek Vengri
joje vaikų likosi našlaičiais 
iš priežasties karės, kurioje 
ar per kurią žuvo jų gimdy
tojai. Tų našlaičių skaičius 
ne mažesnis kaip 36,400.

IŠNAIKINO MIESTĄ.
Banditai visai nuo žemės 

paviršiaus nušlavė miestą 
Delicicas, Meksikoj. Tele
gramos praneša, jog bandi
tais buvo likučiai Vilios su
muštų carranzistų armijos. 
Vyrai, moteris ir kunigai li
kos išskersti.

Socialistų svetainėje, 376 
Broadvvay, vakarinė moky
kla kas pėtnyčia atdara vi
siems dykai. Mokinama an
gliškos kalbos, rašybos, pi- 
lietvstės ir Lt. Naudokitės.

EXTRA! EXTRA!
Barzdų Skutinyčia parsiduoda.

Ks pinigų turite, skubinkite pirkt, 
vieta gera, biznis išdirbtas per 13 

darom $70—80 per nedėlią! Savinin-

Parsiduoda Pulrumis
Labai pigiai, nes turiu tuoj 

■ išvažiuot i kitą miestą. Y ra 
du stalai ir visos Įtaisos. 
Biznis gerai eina. Laisnis 
gatavas. Atsišaukit vakare 
prie 26 P st.. prie City Point, 

So. Boston, Mass.
KAM DIRBTI PAS KITUS.

i-ad geriau galima nusipirkti savo 
bizni ir daugiau pinigų uždirbti ir 
lengviau pragyventi. Dabar gera 
proga nusipirkti Lietuvišką Restora- 
ciją lietuvių apgyventoj vietoj ant 
didelio stryto; biznis gerai išdirbtas, 
narsiduoda už labai žemą prekią. 
Kreipkitės po šiuo adresu:

204 W. BROADWAY,
SO. BOSTON.

1

Visados būt linksnius negalime, tad bukime 
linksmus nors ant švenčių, o tą progą visados 
Jums padaro VVILL1AM ZAKON.

JUS ŽINOT. KAD MES UŽLAIKOME Dl- 
DŽ1AUSI SKLODĄ GERIAUSIŲ GĖRIMŲ.

Ktnjaky, Viny, lordeliy, Ruginės, 
Romo, Rusiško Snapso ir tt.

Velykoms mes padarome Specijalj Nupigi- 
ginimą. t. y. 6 Bonkos geru gėrimų, paveizdan: 

ZAKON XXXX RYE .......
ZAKON PRIVATE STOCK 
PORT VYNO .....................
NALIFKA ...........................
NEW MARKET CLUB .. 
1MPERIAL COGNAC ....

... n.oo 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00

$6.00Viskas sykiu
Ant Velykų atiduodame už $5.00.
Dėl stokos vietos visko surašyt egalime. to

dėl kurie norite daugiau, reikalaukite Price 
Listo. Mes nusiunčiame visokius užsakymus 
į visus apielinkės miestus ir valstijas Mass., 
Maine. Vermont ir Connecticut per ekspresą į 
namus. Todėl kuriems pertoli užeiti ypatiš- 
kai. užsisakykite per laišką, o mes prisiusime.

WILLIAM ZAKON & CO
21 Cross St.. k2l"Pas End;cott, Boston, Mass.

15
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PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkę? tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia i siųst ”Money Orderiu/’popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

Telephone: Back Bay 4200 
DAKTARAS

' Fr. Matulaitis
į! GYDO VISOKIAS LIGAS.

PRITAIKO AKINTUS.

Reikalingi 3 Kriaučiai. ! GERIAUSIAI
Vienas turi mokėt gerai n * nn a toami

siūti ”koutus” (coat maker)| F A 1 AlbUM!
antras turi būti geras "bu- Armonikus laikrodėlius, laikrodžius, 
5plmnnn<?" ir trpčiaį turi Iiiedus ir branzali.etus Darbas pi- beiIIlOIlclb ii lieiiclb LU.I1 , grUS ir ^yarantuojam, labai pigiai

' , žie-
\TnL-omP- ir? kn- dus’ branzalietus, gramofonus, turim AlOKdlIlc. UZ KO labai gerų armonikų ant 2 ir 3 eilių 

™Taigi jei turi 
R aš V- P^edusį laikrodį ar ką-nors kitą, at- 
zvci&v - į nešk pas mus. Krautuvė atvira nuo 

i 10 ryte iki 10 vakare. Parduodam ant 
t lengvų išmokėjimų. Pataisom akinius 

’ ' ir naujus parduodam.
_ | P. KETVIRTIS JEWELRY CO.

Kampas Broadway 324 E st, 
So. Boston, Mass.

-------  -------- • jį L4O ii jį v aianiuvjaiu, tautu 

mokėt gerai siūti kelines ir parduodam naujus laikrodžius, 
”vestkes” 117 kn. ?us, branzalietus, gramofonus,
tus $7.00; už kelines $2.00. ' su plieniniais balsais. 
Darbas ant visados.
kitę gritai.

Wm. A. Kairys,
Bank Building,

Pitcairn, Pa.

L
5ĮJ Valandos:
M Nuo 1 iki 3 dieną. 

Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
| 419 BOYLSTON STR.

Suite 419, 420 ir 421,
Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

i

J. MATHUS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA.^ 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai . r 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie- : f- 
lankus. į 1

Parankiausia Lietuviška užeiga.
J. MATHUS

342 Broadway, So. Boston, Mass.

Majoras Curley piktinasi 
airių patriotizmu.

Kovo 19 d. Bostono airiai 
Į turėjo vėl savo viešą susi
rinkimą, kame visukarš- 
čiausiais plojimais išreiškė 
savo pritarimą buvusio kon- 
gresmano Joseph F. O’Con- 
nell’io prakalbai pasmer
kiančiai Angliją ir išreiš
kiančiai simpatiją vokie
čiams. Majoras Curley, ku
ris buvo tame susirinkime 
antru kalbėtojumi, išreiškė 
savo neužsiganėdinimą, kad 
Amerikos airiai užsimiršta 
jog jy priedermė yra būti 
pirmučiausiai Amerikos pa- 

j triotais, o ne tų kraštų, ku
riuose negyvena.

Majoras paskelbė laikraš
čiuose, kad jam jau nusibo
do klausyties tų simpatijų 
"vokiečiams” ar "talkinin
kams.” jis reikalauja, kacr 
kiekvienas šios šalies gy
ventojas butų tik ameriko
nu. o ne šalininku tai vienų, 
tai kitų kariaujančių tautų.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Geri, naujutėliai fomičiai, parsi

duoda pigiai. Galima matyt nuo 
6 iki 9 vakarais.
18" Bowen str., ant pirmų lubų.

So. Boston, Mass.

K

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an- 
gų kalbą labai trumpame laike, 
jusu name arba khasose dienomis 
bei vakarais.Kasyk oaitU.nimtj. Dcvaca j 

merican School of Languages 
731 W. 18t!l St. 1741 W. 4/th S 

CHICAGO. ILL.

I Kovo 23 d., ketvergo va
kare, socialistų svetainėje 
bus idomi BagoČiaus paskai
ta "Mūsiškis Dievas.” * 
šiol buvo aiškinama apie 
svetimus dievus, dabar bus 
apie mūsiški. Ateikite visi. 

Komisija.

Iki-
c

Kovo 26. nedėlios vakare 
socialistų svetainėje bus Įdo
mios diskutijos. Susirinki
te kuoskaitlingiausiai.

Komisija.

Vaikinai, vaktuokitės!
Negras, Columbus Dorsey, 

pakalbino So. Bostono mer
gaitę, 16 metų Josephine 
McCarthy, netoli S. Station. 
Už tą ji baltveidžiai ką-tik 
nenulinčiavo.

PARSDUODA FORNIČIAI
Labai geri, trims kambariams ir 

virtuei, parsiduoda labai pigiai dėlei 
išvažiavimo savininko kitan miestan. 
Kreipkite šiuo adresu: (J2)
237 D st, So. Boston, Mass.

Rainkoty ir Sinty Dirbtuvė
Lietuviška Didžiausia ir 

Geriausia
Dirbame RAINKOTUS ir SIUTUS, 

Vyriškus, Moteriškus ir Vaikams. 
Dirbame dėl KRAUTUVIŲ, AGEN
TAMS ir PAVIENIAMS iš geriau
sios materijos ir pigiau negu kita 
kokia nors dirbtuvė.

Materijas mes imame iš didelių 
firmų ir daug ant karto, todėl* mes 
gaunam kur-kas pigiau ir geresnę 
materiją, todėl galime ir pigiau pa
daryt.

Lietuviai, kurie norite turėt STIP
RIUS ir GERUS KUBUS PIGIAI, vi
sados kreipkitės pas mus. Tolimes
nieji per laišką; vietiniai vpatiškai.O
TRAVELERS RAINCOAT 

COMPANY,
G. A. Romanas, savininkas.

3 Harrison Avė.,
kam p. Essex St.

BOSTON, MASS.

iš didelių

ir geresnę

Telefonas, Dickinson 3996 M Įjy 

$ Dr.lgnotas Stankus, g 
321210 S. Brcad St.
* Č J.-o 9 ■’ i 11 ri;o

OFISO VALANDOS .. 2 . lpoT-wt. Kį

*■

9. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

(

KADA TU GIMEI?

PARSIDUODA STUDIJA PIGIAI.

vakarais.
2 R0MAR TERRACE 

į neit nuo Cedar Street, 
ROXBURY, MASS.

Tel.: Roxbury 4373-R.

R. SAHLITZ
SPEC1AL JUST1CE of the PEACE 

NOTARY PUBLIC.
Latvys, kalba Rusiškai ir Lietuviškai. 
Su visokiais reikalais galima kreiptis 

vakarais. (14)I

Prisiųsk savo adresą ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo ta
lentas, kuom ir kada turi užsiimti, 
su kokia ypata apsivesti, kaip au
ginti kūdikius pagal jų mėnesio pla
netą. Planetos daikte dėl vyrų ir 
moterų. Neužmiršk pažymėti mė
nesį savo gimimo. Adresuok:

A. ŽVINGILAS,
P. O. BOX 3232, BOSTON, MASS.

Turiu kitą studiją Albany, N. Y. 
todėl dviejose vietose neparanku dar
buotis. Vieta apgyventa tirštai lie
tuviais ir lenkais, ant didelio trakto 
ir 21 metu išdirbtas biznis. ( ) 

JONAS ANDRUŽIS.
i 453a BROADH AY SO. BOSTON.

M. ANDRIUŠIUTĖ,
(Andrevvs)

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

Nelauk vasaros, nes tąsyk busime 
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius 
drabužius dabar, kada galim greičiau 
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi aš turiu ir gatavų dresių vi
sokios mieros ir kainos prieinamos. 
324 E STR., kampas Broadway.

SO. BOSTON. MASS.

Tel.: 2787-J.

Dr. David W . Ros e n į
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7
8 vakare.

321 HANOVER STREET, s
BOSTON, MASS._______ Į
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t APTIEKA
H Teisingiausia ir Geriausia
<: Sutaisom P
:: džiausią atyda, nežiūrint ar iš 
) į Lietuvos atvežti ar amerikoBiški. 
į į Gyduolių galite gauti, kokias tik 
šlpasaulije vartoja, taipgi visados 
;> randasi lietuvis aptiekorius.
< > Galite reikalaut ir per laiškus, 
i • o mes per ekspresą gyduoles at-
< > siusime.
H EDVARO DALY, Savininkas

18 Bnadvay, So. Baslio.
į • Galite reikalaut ir per laiškus, 
i > o mes per ekspresą gyduoles at-
< E siusim

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA

Mr. Cl^mens Radacha, 324 Palme? st.. Detroit. Mich., var
tojo Severos Vaistą Inkstams ir Kepenims saro keblumams su 
inkstais, ir štai ką jisai parašė mums: “Aš sirgau daugiaus 
negu pusantrų metų. Paskui aš sužinojau apie šį vaistą ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
serga nuo inkstų.“

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
lęs dėlei iukstį netvarkos, ir todėl imkite

Severa’s Kidney and Liver 
Remedy (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe

nims) kad pasiekus kelio j sveikatą.
Ligą nurodo inkstu arba pūslės už
degimas. sulaikymas arba ėjimas tirš

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas. sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt 
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
T?VĮ • _ z—«« _ _ paprastai eina greta m inkatu licomig,
UZlC16Ldinid.S ir Icsd nagelhfjns rydyme. SEVEROS **“**“***OTVYBES BALZAMAS (Severa s Balsam 
of Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingn padėjėja Severos Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centą ir $1.00. 
Kaina Severos Gyvybės Balsamo: 75 centai.

Savo aptiekoje reikalaukite Severos Vaistą. Jeigu Jūsų aptieks j, netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adreso:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

S

226 BR0ADWAY, 
KAMPAS C STR.
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